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Pääkirjoitus

Tapetilla

Leirikeskusasia
vielä lausuntokierrokselle

Ajassa

Rakennetaan kuin Iisakinkirkkoa

Jyväskylän seurakunnan leiri
keskusten kohtalo tulee kirkko
valtuuston päätettäväksi tou
kokuun kokouksessa. Viranhal
tijavalmistelun mukaan seura
kunnan leiritoiminta tulisi kes
kittää Vesangassa sijaitsevaan
Vesalan leirikeskukseen.
Nykyisen päärakennuksen ti
lalle rakennettaisiin uusi leiri
keskus. Leirikeskustoiminnan
keskittämistä Vesalaan pide
tään selvityksessä tarkoituksen
mukaisimpina ratkaisuna niin
taloudellisesti, teknisesti kuin
leiritoiminnan tarpeet huomi
oiden. Suunnittelun pohjana on
ollut visio yhden leirikeskuksen
mallista.
Kirkkoneuvosto on pyytänyt
asiasta vielä lausunnot yhteisen
seurakuntapalvelun johtokun
nalta sekä kiinteistö- ja hautaus
toimen johtokunnalta. Lausun
not tuodaan kirkkoneuvoston
toukokuun kokoukseen.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PIXABAY kuva

Pettymyksiä
Hiihtokausi katkesi kesken kaiken. Vaikka ladut olivat yhä
mainiossa kunnossa, aurinko jaksoi paistaa pitkälle iltaan
ja varastossa odottivat vasta lahjaksi saadut sukset. In
fluenssa iski ja kaatoi koko perheen. Neljä viikkoa kestä
nyt seurustelu sitkeän taudin kanssa kutisti elämän koti
sohvan, lääkärin ja sairaalan välille.
Olihan se pettymys, että hyvä hiihtovire tyssähti kuin sei
nään. Harmitti sekin, että työt kasaantuivat – sekä koto
na että työpaikalla. Monta tapaamista ja tilaisuutta jäi
väliin, pääsiäinen meni itsekseen ohi. Sohvalla lojuessa
ehti synkistellä montaa asiaa. Vaikka jotkut ihmiset sai
rastavat kuukausia tai vuosia, oikeasti vakavasti, se ei it
sesäälissä piehtaroivaa influenssapotilasta juuri lohdut
tanut.
Mihin olemme pettyneitä silloin, kuin olemme pettynei
tä? Emme ehkä sittenkään siihen, että hiihtokausi loppui
tai lasten pääsiäismunat jäivät piilottamatta. Olemme
pettyneitä siihen, että asiat eivät menneet siten kuin itse
olimme ajatelleet. Meitä ja toiveitamme ei kuultu – tai
jos kuultiinkin, toiveemme sivuutettiin.
Isompien vastoinkäymisten ja surujen kohdalla kysymme
helposti ”Miksi?”. ”Miksi tämä tapahtui juuri minulle?”
Vastaus on yksinkertainen: ”Miksi ei?”. Aina joku sairas
tuu, kuolee, jää työttömäksi, jää vaille opiskelupaikkaa,
eroaa, menettää kotinsa tai rahansa. Kaikki ikävä ei voi
kaatua aina jonkun toisen niskaan, samoin kuin kaikki
hyväkään ei voi aina langeta saman ihmisen iloksi. Ei,
vaikka se siltä joskus tuntuukin.
Elämä tuntuu reilulta silloin, kun asiat sujuvat hyvin. Em
me hämmästele pitkäänkään jatkuvaa onne
amme. Otamme vastaan sen, mikä meille
annetaan. Se on elämää. Mutta kun elämä
näyttää toisia kasvojaan, petymme. Kun
tuuli iskee vastaan, suunnitelmat menevät
uusiksi. Sekin on elämää, mutta meidän
mielestämme epäreilua.
Kaipaisin ymmärrystä ja nöyryyttä elä
mää kohtaan. Että minun toiveeni ei
vät aina ole tärkeitä. Että minulle voi
toisinaan olla hyväksi seistä sateessa
ja vastatuulessa, toisinaan lojua voi
mattomana sohvalla ja antaa päivien
lipua ohi. Pettyä. Kaipaisin kärsivällisyyt
tä. Mieluiten heti.

Harva muuttaa vasta valmistunee
seen kotiin, jossa kaikki on tip top
viimeistä listaa myöten. Kolme
kymmentä vuotta sitten rakensim
me hartiapankilla kaksitasoisen ri
vitalon. Muuttaessamme meillä ei
ollut edes portaita yläkertaan.
Nyt joulun alla ilmanvaihtokone
ja liesituuletin meni vaihtoon. Lie
situulettimen yläpuolelle jäi ilmas
tointikanava häiritsevästi näkyville
ja ajattelin sijoittaa sen eteen pika
puolin maustekaapin. Häiritsevään
näkymään kuitenkin tottui jo vii
kossa ja ajattelin, että meneehän se
noinkin.

Näyttää siltä, että elämässä joilla
kin asioilla on taipumus jäädä kes
keneräisiksi. Kun muusikko esitte
lee uutta lauluaan, hän muistaa
mainita siitä puuttuvan vielä tietyn
olennaisen elementin. Kuulijan pi
tää siis osata kuvitella, miltä kap
pale kuulostaisi valmiina.
Ehkäpä keskeneräisisiksi jäävät
juuri ne sydäntä kaikkein lähimpä

On asioita jotka eivät näytä valmistuvan lainkaan.

nä olevat asiat. Kappale voi olla
muusikolle niin tärkeä, että hän ei
ole onnistunut saamaan siitä vielä
riittävän hyvää, siis täydellistä.
Minulla on edelleen kymmen
kunta kappaletta odottamassa lo
pullista muotoaan, vaikka aloitin
urakan jo neljäkymmentä vuotta
sitten.

Kun jokin asia kestää ja kestää saa
tamme sanoa, että sitä rakennet
taan kuin Iisakin kirkkoa. Tiedäm

me, että kirkko kuitenkin lopulta
valmistui. Sen sijaan Antoni Gaudín Sagrada Familia -kirkon raken
nustyöt Barcelonassa aloitettiin jo
vuonna 1882. Näyttää vahvasti sil
tä, että se ei tule koskaan täydelli
sen valmiiksi.
Ajatuksessa on jotain niin loh
dullista, että näkisin pyhäkön kaik
kien musiikin tekijöiden ylivertai
sena pyhiinvaelluskohteena. Eikä
pelkästään muusikoiden, vaan ihan
kaikkien joille keskeneräisyys…
Pepe Willberg on pitkän taiteilijauransa aikana liikkunut luontevasti tyylilajista toiseen. Willbergin viimeisin levy Kun tuulee on hengellinen.

Tuuli Smolanderin tapahtumatärpit
Äitienpäiväkonsertti sun
nuntaina 13.5. klo 16 Se
pän Kipinässä. Mukana
Edu Kettunen! Erilaista yhteistä
ajanvietettä äitienpäiväksi ja sijain
ti on hyvä.
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Nuortenilta ke 9.5. klo
19–21 osoitteessa Poltto
linja 37. Nuortenillat ovat
kiva paikka tavata kavereita. Suo
sittelen tätä erityisesti rippikoulu
ikäisille.
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Ilmoittautuminen mus
kareihin on avoinna seu
rakunnan sivuilla 20.5. as
ti. Minulla on hyviä muistoja mus
karista. Kannattaa mennä lapsen
kanssa!
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Tuuli Smolanderin elämästä sivulla 16.

Down
Jääkiekon MM-kisat
alkavat ja Euroviisuja lauletaan
kohta, mutta eipä jaksa kiinnostaa
pätkääkään.

Sama täällä. Ihan
yks’ hailee, kuka
voittaa.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Jouko Iso-Heininiemi on ajanut rekkaa jo
kuusikymmentä vuotta. Aleksi Bäckman opiskelee
logistiikka-alaa ensimmäistä vuotta Gradia Jyväskylässä.
Kuva: Sami Saarenpää

Espoon
piispan vaali
lokakuussa

Kunhan ei
Ruotsi.

Kultasuoni löytyi Saimaasta
Pepe Willbergin yli viisikymmentä vuotta kestänyt laulajanura on viime vuosina saanut uutta
nostetta. Willberg esintyy Yläkaupungin Yössä tavanomaisesta poikkeavalla ohjelmistolla.
HEIKKI IMPIÖ teksti
JARI HAKOLA kuva

Pitkän urasi kohokohdat?
Kyllä varsinainen kohokohta oli,
kun ensimmäisissä treeneissä on
nistuttiin soittamaan Perfidia vir
heittä läpi. Silloin tehtiin tulevai
suudensuunnitelma, joka piti sisäl
lään muun muassa Amerikan val
loituksen. 60-luvulla päästiin Jor
mas-yhtyeen kanssa ihan Atlantin
rannalle, Norjaan asti valloitusret
killämme, mutta sitten tuli armeija
ja harmaus.
Sait ensimmäisen kultalevysi
Pepe & Saimaa muutama vuosi
sitten, millaisia ajatuksia se
synnytti?
No, eipä mitään sen kummallisem
pia mietteitä. Olin jo tuudittautu
nut ajatukseen, että jostain iskel
mäkirjasta voi joskus lukea: ”Tämä
kaveri lauloi 60 vuotta saamatta
kultalevyä.”
Tyylikirjosi on monipuolinen,
minkä koet omimmaksi
alueeksi?
Kaikki alueet, joilla olen laulanut ja
levyttänyt, tuntuvat omilta. Jopa
viimeaikainen harrastukseni, teno
riaariat eri oopperoista. En kuiten
kaan haaveile oopperaurasta.

Olet levyttänyt muutakin kuin
valtavirtamusiikkia (esim. Niin
vähän on aikaa), mikä on ollut
sen merkitys itsellesi?
Tähän levyyn liittyen varsinainen
merkitys oli tutustuminen Otto
Donneriin 1967. Hän pyysi minua
laulamaan kappaleen Kuka kertoisi
minulle elokuvaan Asvalttilampaat.
Siitä sai alkunsa kymmeniä vuosia
kestänyt ystävyys ja yhteistyö.
Kovaa ja korkealta vai herkästi
tunnelmoiden?
Molemmat käyvät ja ovat käytös
sä.
Sanat vai sävel?
Sävel.
Millainen on hyvä keikka?
Hyvien muusikoiden kanssa yhdes
sä soittaminen pitää sisällään pal
jon sanoin vaikeasti kuvailtavia
tunteita ja tapahtumia, mutta kun
kaikki sujuu, sen näkee kyllä kave
reiden kasvoilta.
Äänesi toimii edelleen hyvin,
millä keinoin sitä vaalit?
En vaali mitenkään, pieni köhä
kään ei haittaa.
Et pidä melua itsestäsi, siihen
lienee hyvä syy?

Kyllä etsivä löytää, tai miten se nyt
meni.
Yleisönsuosio on vaihdellut vuosien saatossa, miten sen kanssa
oppii elämään?
Kyllähän se vaatii luonnetta ja kek
seliäisyyttä, mutta juuri kun olet
keksinyt jotain, joku soittaa ja pyy
tää keikalle tai levyttämään.
Konkarin neuvo tämän päivän
laulajille ja lauluntekijöille?
Olkaa kunnolla!!
Viimeisin levysi Kun tuulee on
hengellinen. Millainen kokemus
se oli itsellesi?
Se oli alun perin tilausjuttu. Minua
toivottiin laulajaksi tälle levylle.
Totta kai kuuntelin tarkasti kappa
leet ja totesin ne hyviksi. Sitten
vaan studioon ja nauha pyörimään.
Nauhoitukset tehtiin Saimaa-levyn
ilmestymisen aikoihin ja Kun tuulee
jäi odottamaan sopivaa julkaisu
hetkeä. Ja niinhän siinä kävi, että ai
kani lopputulosta kuunneltuani ha
lusin laulaa kaikki laulut uudelleen.
Esiinnyt Yläkaupungin Yössä
Jyväskylässä ensi vuonna
pidettävien kirkkopäivien
ennakkotunnelmissa, miten
lähdit mukaan yhteistyöhön?

Mulla on ollut omassa kirkossani
useina vuosina joulukonsertteja.
Syntyi ajatus, että levyn julkistami
nen ja esittäminen voitaisiin tehdä
tässä kirkossa. Sen jälkeen saimme
kutsun tulla esittämään sama oh
jelma pienin lisäyksin valtakunnal
liseen evankeliumijuhlaan Helsin
gin jäähalliin. Tämä sama ohjelma
on tarkoitus esittää Jyväskylässä.
Tulevaisuuden haaveet muusikkona ja ihmisenä?
Jos ei nyt tarvitse hirveästi rönsyil
lä suuntaan eikä toiseen, niin kai se
on siinä.
Elämältä kaiken sain, onko se
myös omakohtainen kokemuksesi?
No se Amerikka on ainakin valloit
tamatta ja...
Mistä iloitset?
Ne hetket, jolloin katson tulevai
suuteen ja huomaan olevani hyväl
lä mielin.
Pepe Willberg esiintyy
yhtyeensä kanssa Yläkau
pungin Yössä lauantaina
19.5. klo 20. Paikka: Jelmun
teltta (K18), Jyväskylän
yliopiston Kampuksen
kenttä, vapaa pääsy.

Espoon piispan vaalin ensim
mäinen kierros järjestetään 8.
lokakuuta. Vaalin ehdokasaset
telu alkaa 21. kesäkuuta. Uusi
piispa aloittaa virassaan ensi
vuoden helmikuussa.
Virka tuli avoimeksi, kun Es
poon hiippakunnan nykyinen
piispa Tapio Luoma valittiin
evankelis-luterilaisen kirkon
arkkipiispaksi. Luoma siirtyy
arkkipiispaksi kesäkuun alussa.
Espoo piispan viran tehtäviä
hoitaa kesäkuusta lähtien tuo
miorovasti Antti Kujanpää sii
hen asti, kunnes uusi piispa
aloittaa virassaan.

Adressi
aamuhartauden
lähetysajasta
Radion aamuhartauden uusin
nan palauttamiseksi entiselle lä
hetyspaikalleen kerätään nimiä
Adressit.com-palvelussa. Ad
ressissa pyydetään hartauden
palauttamista entiselle paikal
leen klo 7.50.
Aamuhartauden uusinta lä
hetetään Yle Radio 1:ssä nykyi
sin klo 7.15. Muutoksen syynä
on Ykkösaamun pidentyminen.
Aamun ensimmäinen hartaus
lähetetään klo 6.15.

Hannu Huttusen
lähtöjuhla
helatorstaina
Vaajakosken alueseurakunnan
aluekappalainen Hannu Huttunen on jäämässä eläkkeelle.
Huttusen lähtöjuhlaa vietetään
Vaajakosken kirkossa helators
taina 10. toukokuuta. Juhla al
kaa messulla klo 10.
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Rippikoulun suosio jatkuu
Tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret ovat
tyytyväisiä rippikouluun. Uusi rippikoulu
suunnitelma painottaa nuorten osallisuutta
ja yhteisöllisyyttä.
KIRKON VIESTINTÄ JA
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Rippikoulu on säilyttänyt vuodes
ta toiseen vahvan aseman osana
suomalaisen nuoren elämää. Se ta
voittaa edelleen valtaosan nuoris
ta.
Jyväskylässä rippikoulun kävi vii
me vuonna 86,5 prosenttia ikäluo
kasta. Kirkkoon kuuluvista 15-vuo
tiaista rippikouluun osallistui val
takunnallisesti 92 prosenttia ikä
luokasta.
Viime vuonna tehtiin kyselytut
kimus, jonka mukaan nuoret ovat
tyytyväisiä rippikouluun ja koke
vat sen myönteisenä ja turvallise
na.
Valtakunnallisesti lähes 700 vas
taajaa 30 seurakunnasta antoi rip
pikoululle kouluarvosanaksi keski
määrin 8,6. Lisäksi turvallisuus ja
viihtyvyys saivat nuorilta erittäin
korkeita arvosanoja. Jyväskylän
seurakunta oli mukana tutkimuk
sessa.
Rippikoulupappi Ville Tikkanen
lukee tutkimustuloksia hyvillä mie
lin.
– Tulokset eivät sinänsä yllätä,

koska myönteistä palautetta on
tullut nuorilta muutenkin. Koke
mus on kuitenkin jokaisen rippi
koululaisen kohdalla oma ja henki
lökohtainen, hän toteaa.

Avaintekijä rippikoulun suosi
oon on ollut sen jatkuva kehittä
minen nuorten ja vanhempien an
taman palautteen pohjalta. Viime
vuonna Suomen evankelis-luteri
laisessa kirkossa hyväksyttiin Suuri
Ihme -rippikoulusuunnitelma
2017. Nyt tehdyllä tutkimuksella
kerättiin tietoa siitä, miten suunni
telmassa asetetut tavoitteet on tä
hän mennessä saavutettu.

siihen,
”ettäPyrimme
jokaisella

Vaajakosken rippikoulunuoria Vesalassa 2016. Kaverit ja yhdessäolo ovat rippikoulussa tärkeitä.

nuorella olisi hyvä
olla rippikoulussa.

sa, Tikkanen sanoo.
Yhteisöllisyyttä lisätään järjestä
mällä yhteistä tekemistä ja tapaa
misia jo ennen varsinaista leiriä tai
päiväriparia.

Tulosten mukaan myönteinen
rippikoulukokemus perustuu suu
relta osin turvallisuuden tuntee
seen, ja nuoret kokevat rippikou
lun turvallisena yhteisönä.
– Pyrimme siihen, että jokaisella
nuorella olisi hyvä olla rippikoulus

Uuden suunnitelman keskeisim
piä painotuksia ovat nuorten osal
lisuus ja nuori keskiössä -ajattelu.
Nuoret halutaan ottaa mukaan se
kä rippikoulun suunnitteluun että
toteutukseen.
– Rippikoulun ohjelmaa voi

daan toteuttaa joustavasti, kun
kuuntelemme nuoria herkällä kor
valla. Nuoret elävät digitaalisessa
maailmassa, ja he opettavat meille
kin uusia toimintatapoja. Esimer
kiksi palautelomake on suunnitel
tu erityisesti älypuhelinkäyttöä
varten, Tikkanen sanoo.
– Rippikoulu on merkittävä asia
nuoren elämässä, ainutkertainen
kokemus, jota tulee jatkossakin to
teuttaa yhdessä nuorten kanssa.
Uusi rippikoulusuunnitelma aut

taa kehittämään rippikoulua edel
leen ja ottamaan nuoren elämän
yhä enemmän todesta, Tikkanen
arvioi.
Tämän vuoden rippikouluissa
otetaan jo käyttöön nuorten itse
arviointimalli, joka on osa rippi
koulu-uudistusta. Itsearvioinnin
tuloksilla voidaan peilata rippikou
lun onnistumista. Lisäksi saadaan
arvokasta tietoa rippikoulun pai
kallista ja valtakunnallista kehittä
mistä varten.

Hetki ilman suorittamista

Hengissä

Aina kannattaa pyytää, etsiä ja kolkuttaa
Mihin tilanteeseen tämä Jeesuksen puhe
liittyy?
Ennen tätä vertausta yksi opetuslapsista oli
pyytänyt Jeesusta opettamaan heitä rukoi
lemaan. Jeesus opetti heille Isä meidän -ru
kouksen ja jatkoi sitten vastaustaan kerto
malla tämän vertauksen. Erityisesti vertauk
sen loppuosassa tulee ilmi rukouksen mer
kitys: ”pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaisel
le, joka kolkuttaa, avataan”.
Miksi Jeesus puhuu niin paljon vertauskuvin?
Jeesus itse vastasi tähän kysymykseen näin:
”Minä puhun heille vertauksin, koska he nä
kevät eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat ei
vätkä kuitenkaan kuule eivätkä ymmärrä”
(Matt. 13:13). Tämän perusteella voisi sa
noa, että ihmisille piti vääntää asiat rauta
langasta ja etsiä erilaisia näkökulmia ym
märtämisen tueksi. Tuttujen elämäntilantei
den ja termien avulla oli helpompi selittää
vaikeampikin asia. Meille nykyihmisille ver
taukset saattavat olla outoja, koska elämme
eri ajassa ja ympäristössä. Tänään Jeesus
käyttäisi varmasti erilaisia vertauksia.
Pitääkö asioita tehdä velvollisuudesta?
Joitakin asioita on pakko tehdä velvollisuu
desta, vaikkei aina huvittaisikaan. Esimer
kiksi auto pitää tankata ja laskut maksaa.
Velvollisuuden hoitaminen hyödyttää

Kultahippujen muskariryhmässä jokainen saa osallistua omalla tavallaan. Sofia kokeilee, miten ukulele soi.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten muskariryhmä Kultahiput on kokoontunut 10 vuoden ajan. Ryhmässä
jokainen ottaa musiikin vastaan ja osallistuu omalla tavallaan. Tärkeintä on turvallinen ja hyvä olo.

Evankeliumi Luuk. 11: 5–13
Jeesus sanoo: ”Kuvitelkaa, että joku teistä
menee keskellä yötä ystävänsä luo ja
sanoo: ’Veli hyvä, lainaa minulle kolme
leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan
luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle
mitään.’ Toinen vastaa sisältä: ’Älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa, ja minä
olen nukkumassa lasten kanssa. En minä
voi nousta antamaan mitään.’ Mutta minä
sanon teille: vaikka hän ei nousisikaan
antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä
hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin

yleensä lopulta sekä itseä että muita. Mutta
sitten on myös niitä ”velvollisuuksia”, jotka
vain tuntuvat pakollisilta. Silloin saattaa
kerta toisensa jälkeen suostua toisten tah
toon, vaikka ei itse haluaisi. Silloin kannat
taa miettiä, mitä tapahtuisi, jos tällä kertaa
uskaltaisinkin kieltäytyä tai pyytää jotakuta
toista avuksi. Tulisiko siitä maailmanloppu?
Miksi Jeesus puhuu vertauksessa
pahoista ihmisistä?
Hän viittaa syntisiin. Me ihmiset olemme

MINNA PALOVAARA
teksti ja kuvat

paljon kuin toinen tarvitsee.
Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille
annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä
saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun
poika pyytää kalaa? Tai skorpionin, kun hän
pyytää munaa? Jos kerran te pahat ihmiset
osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää,
niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin
antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä
häneltä pyytävät.”

syntiinlankeemuksen myötä syntisiä ja siksi
pahoja. Meillä on kuitenkin taito ja halu
tehdä hyvää. Ja koska me ihmiset pystymme
tekemään hyvää, miksipä ei hyvä Jumala te
kisi samoin vielä suuremmassa mittakaavas
sa.
Maailmassa on paljon hätää. Jeesuksen
opetus on mitä ajankohtaisin?
Jeesuksen opetukset ovat aina ajankohtai
sia. Lähimmäisen rakastaminen ja auttami
nen kuuluvat vahvasti kristinuskoon ja ovat

Seurakuntapastori Johanna Niiles-Hautanen saarnaa Lahjaharjun kappelin
messussa su 6.5. klo 12.

olleet tärkeä osa kirkon sanomaa ja toimin
taa alusta lähtien.
Mitä ajatuksia tämä teksti sinussa
herättää?
Jeesuksen sanat rohkaisevat sinnikkyyteen,
siihen, että aina kannattaa pyytää, etsiä ja
kolkuttaa.
Jumala vastaa rukouksiimme, mutta jos
kus eri tavalla ja eri aikataulussa kuin itse
haluaisimme. Silti hän tarkoittaa aina hy
vää.

Triangeli heläyttää musiikkihetken
alkaneeksi. Sofia, 1, hymyilee koko
kasvoillaan ja ojentaa kädet ääntä
kohti. Tutussa alkulaulussa jokai
nen Kultahippu saa oman säkeis
tön ja tuokionsa huomion ja pai
jaamisen keskipisteenä.
– Kun Jumala sanallaan Sofian
loi, Hän tarkoitti samalla näin: Sä
arvokas oot, sä osaat ja voit, mä
tuollaisna rakastan sua.

lapsi on
”hyväJokainen
juuri sellaisena
kuin hän on.

Sofia kiirehtii jo kauemmas tut
kimaan kiinnostavia soittimia ja
kavereiden sukkia. Alisa, 2, kuunte
lee oman laulunsa turvallisesti äi
din sylissä keinuen.
– Ilmaisuun ei välttämättä tarvi
ta sanoja. Ilmeet, eleet ja rytmiin
eläytyminen kertovat paljon. Mu
siikki on kieli, tapa kommunikoida,

sanoo varhaisiän musiikkikasvatta
ja Terhi Hassinen.

Musiikkiterapeuttina Hassinen
tietää musiikin monet myönteiset
vaikutukset. Tutkittua tietoa löy
tyy paljon. Musiikki aktivoi lähes
kaikkia aivoalueita, jotka liittyvät
tunteiden säätelyyn, vireystilaan,
havainnointiin, motoriikkaan, kie
leen ja kognitiivisiin toimintoihin,
kuten muistiin ja tarkkaavaisuu
teen.
Kultahippujen ryhmässä pää
osassa on kuitenkin musiikin ilo ja
yhdessäolo.
– Näiden lasten ja vanhempien
arjessa lääkäri- ja terapiakäynnit
ovat liiankin tuttuja. Muskari saa
olla viikoittainen ilon ja rentoutu
misen hetki ilman suorittamista,
Hassinen toteaa.
Jokainen lapsi on hyvä juuri sel
laisena kuin hän on, ja kaikki tavat
osallistua ja ilmaista itseään ovat
sallittuja. Erityistarpeet eivät rajoi
ta musiikista nauttimista.
Muskari on monelle vanhem
malle mieluinen harrastus lapsen
kanssa ja mahdollisuus iloita yh

dessäolosta rauhassa.
– Täällä on joka kerta kivaa. So
fian isän kanssa vuorottelemme sii
tä, kumpi pääsee tytön kanssa
muskariin.
– Tänne on helppo tulla, ei tar
vitse selitellä kenellekään mitään
eikä vastailla kysymyksiin, kertoo
Sofian äiti, Merja.

Sofia ja Alisa aloittivat Kultahi
puissa syksyllä. Tyttöjen yhteinen
fysioterapeutti kertoi ryhmästä So
fian äidille. Alisan äiti sai vinkin toi
selta äidiltä Leijonaemojen tapaa
misessa.
Muskarissa on suunniteltu run
ko, mutta silti mennään tilanteen
mukaan. Juttelulle ja jakamiselle
annetaan aikaa. Välillä tunnelma
on hyvinkin intensiivinen, koska
musiikki löytää tien syvälle, herkis
tää ja nostaa monenlaisia tunteita
pinnalle.
Musiikin avulla voi tunnistaa ja
ilmaista suuriakin tunteita, kuten
pelkoa, vihaa tai iloa, turvallisella ja
hyväksytyllä tavalla.
Hassinen säestää lauluja pianol
la. Välillä soi huilu tai ukulele. Kaik

Muskarin alkulaulussa jokainen saa oman säkeistön. Crista-äiti keinuttelee Alisaa, Terhi Hassinen, Sofia ja Merja paijaavat.

ki saavat kokeilla millaista ääntä
rummuista tai marakasseista tulee.
Iloinen rytmi kutsuu keinumaan ja
tanssimaan. Loppulaulun jälkeen
Crista-äiti huomaa, että Alisa alkaa
olla väsynyt.
– Musiikkihetki on Alisalle aika
moinen aistitulva. Tyttö selvästi
tunnistaa tutut laulut ja tykkää ol
la täällä.

Terhi Hassinen suunnittelee jo
ensi syksyn muskareita. Ilmoittau
tuminen myös Kultahiput-ryh
mään on alkanut.
Sähköinen ilmoittautumi
nen syksyn muskareihin on
avoinna 20.5. saakka: www.
jyvaskylanseurakunta.fi
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Kolumni

Velvollisuuksia
ja oikeuksia
Kevät on vahvasti läsnä ja poliisin käsissä on kevään perinteiden
mukaisesti enemmän ajonopeuksiin ja liikenteeseen liittyvää työ
tä. Tänä keväänä on mediassa ollut muutaman kerran esillä erilai
sia tieraivotapauksia, jotka ovat jääneet kummittelemaan mie
leen. On kimmastuttu ohittajalle, on raivostuttu kevyen liiken
teen väylällä pysähtyneelle autolle ja on raivoa esiintynyt ladulla
kin.
Onko kyseessä ilmiö, joka kumpuaa sosiaalisen median käytöksen
kautta, kumpuaako se yleisemmin ajassamme esiintyvästä jonkin
laisesta yksilöllisyyden korostamisesta? Minulla on oikeus siihen ja
minulla on oikeus tähän.
Muutama työvuoro sitten pysäytin nuoren kuljettajan, jonka
vauhti oli noussut huomattavasti yli sallitun. Kirjoittaessani hänel
le sakkoa ja ajokieltoa, hän kertoi, kuinka joku auto oli ohittanut
hänet. Tästä syystä oli sitten oma maltti pettänyt – ja nyt tulokse
na harmillinen tilanne poliisiauton takapenkillä. Samantapaisia
esimerkkejä löytyy maltin menettämisestä eri kulkuneuvoilla ja
tyyleillä lukuisia.
Pari päivää sitten näin internetistä hieman erilaisen videon tierai
vosta. Tässä videossa moottoripyörällä liikkunut mies oli törmätä
risteyksessä sivusta tulleeseen autoon. Syytä tilanteen syntymi
seen oli kummassakin. Odotin näkeväni toisiaan syyttelevät kul
jettajat, mutta tapahtuikin jotain ihan muuta. Ei huutoa ja kiroi
lua, ei syyttelyä, vaan aito pahoittelu vastapuolelle ja kättely osa
puolten kesken. Tästä erilaisesta videosta jäi hyvä mieli katsojalle.
Luulenpa, että tämän tapauksen kummatkin osapuolet poistuivat
paikalta hyvällä mielellä.
Liikenteessä on tärkeää noudattaa yhteisiä sääntöjä. Emme voi it
se päättää, mitä noudatamme ja mitä jätämme noudattamatta.
Tieliikennelaissa puhutaan paljon erilaisista velvollisuuksista,
mutta vähän oikeuksista. Velvollisuus ja oikeus ovat kuitenkin ta
vallaan toistensa peilikuvia, ei ole toista ilman toista. Sivutieltä tu
leva on velvollinen väistämään päätiellä ajavaa ja päätiellä ajaval
la on oikeus luottaa siihen, että vastapuoli noudattaa yhteisesti
sovittuja sääntöjä. Pakkaamalla matkalle reppuun sopivassa suh
teessa velvollisuuksia saamme mukaan myös oikeuksia. Lisäämäl
lä repun sivutaskuun edellisten lisäksi hieman joustavuutta ja an
teeksiantoa, teemme matkasta mukavan kaikille.

Hannu Huhta-aho
Konstaapeli
Liikenneyksikkö Tampere
Sisä-Suomen poliisi

ilen
Tänään ruko

Paikka palvelutalosta
Enoni asuu vielä omassa kodissaan, mutta ikä alkaa jo painaa ja terveys reistailee. Ru
koilen, että hänellä olisi mahdollisuus päästä palvelutaloon, jossa apu olisi lähellä ja
seuraakin saatavilla.
Nainen, 51

Kilometrejä
edessä,
tonneja
takana
Jouko Iso-Heininiemi ja Aleksi
Bäckman istuivat vierekkäin rekan
ohjaamoon ja keskustelivat
rekkakuskin elämästä. Iso-Heininiemen
mielestä tärkeitä on luottamus.

PETRI KANANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Rekan moottori hyrähtää käyntiin, yötauko
Tikkakoskella on takana. Jouko Iso-Heininiemi haki edellisenä päivänä lastin Helsin
gistä, ja nyt edessä on purkaminen. Auto
nytkähtää liikkeelle kohti Lidlin jakelukes
kusta.
Iso-Heininiemi ohjaa rekkaa tottuneesti.
Samalla hän juttelee rauhalliseen sävyyn
vieressään istuvalle Aleksi Bäckmanille. Re
kat ovat molempien miesten intohimo.
Edellisen päivän Helsingin keikka tuli IsoHeininimelle yllättäen. Puhelin pirahti, eikä
eläköitynyt rahtari sanonut ei.
– Pitäisi joskus sanoa. Kuljettajista on pu
la. Kun soitetaan, niin lähetään heti. Ei sii
hen ole joka miehestä.
Hyväsydäminen?
– Nimenommaan.
Iso-Heininiemi ajaa yhä keikkoja monelle
kuljetusfirmalle. Kesällä 78 vuotta täyttävä
konkari haluaa kuitenkin rajoittaa ratin
vääntämistä. Takana on jo kuusikymmentä
vuotta autoilua ja matkamittarissa arviolta
seitsemän miljoonaa kilometriä. 175 kertaa
maapallon ympäri. Jokaiselle täysi-ikäisenä
eletylle päivälle tasaisesti jaettuna 320 kilo
metriä.

Myös Bäckman on päässyt ratin taakse –
tosin vasta suljetulla alueella Gradia Jyväs

kylän pihassa Viitaniemessä. Kuusitoista
vuotias Bäckman aloitti logistiikka-alan
opinnot viime syksynä.
– Kuustoista, Iso-Heininiemi pyörittelee
päätään, kun Bäckman kertoo ikänsä.
Autot ovat aina kiinnostaneet Bäckma
nia. Rahtarihommat tarjoavat paljon kiin
nostavaa: ajamista, purkamista ja lastaamis
ta.

”

Kun soitetaan,
niin lähetään heti.
– Olen aina tykännyt istua autossa. Halu
an matkustaa ja mennä ympäri maailmaa.
Iso-Heininiemi hymyilee. Mies nostaa
kättä ohi ajaville rahtareille. Hän tuntee
kaikki ja kaikki tuntevat hänet. Nelostielle
kääntyminen odotuttaa, kun liikennettä on
paljon.
– Tästä on mahottoman vaikea kääntyä
vasemmalle. Lyö vähän tyhjää, kun on 27
tonnia kuormaa.

Iso-Heininiemellä on kokemusta ulko
mailla ajamisesta. Hän asui neljäkymmentä
vuotta Saksan Lyypekissä. Kun laivat toivat
satamaan peräkärryjä, hän ajoi niitä ympäri
Eurooppaa. Aamulla ei tiennyt, minne päin
piti rekan kanssa lähteä.
Tutuksi tulivat Italia, Espanja, Portugali,

Slovenia, Ranska ja kaikki muutkin Euroo
pan maat. Isot, pienet, tasaiset, mäkiset,
mutkaiset – kaikenlaiset tiet. Niiden kanssa
piti tulla toimeen.
Luottamus. Sitä Iso-Heininiemi on tolkut
tanut nuoremille oppipojilleen. Kaikkien pi
tää luottaa, että homma hoituu.
– Pitää olla sellainen lähtöluonne, että
pystyy tekemään töitä – ja luotettavasti,
Iso-Heininiemi sanoo ja vilkaisee merkitse
västi Bäckmania.
Iso-Heininiemen eteen on tullut vuosien
mittaan tapauksia, että kuski on jättänyt
autonsa jossakin päin Eurooppaa ja lähtenyt
omille teilleen. Yhden pää ei ole kestänyt
koti-ikävää ja olosuhteita. Toinen on alka
nut juopotella. Iso-Heininiemi on hälytetty
lentämään Suomesta lukuisia kertoja pelas
tamaan autoa jostakin. Kuljettajat ovat ol
leet tiessään tai putkassa.

Nelostieltä käännytään vasemmalle. IsoHeininiemi valittelee jarrutuksessa auton
etupäätä nyökyttävistä ilmajousista. Lehti
jousilla kyyti olisi miellyttävämpää. Risteys
kin on vaarallinen, varsinkin talvella.
Lidlin jakelukeskus on tuttu paikka myös
Bäckmanille topin eli työssäoppimispaikan
kautta. Hän oli mukana yövuorossa, kun
sieltä haettiin lasti ja jaeltiin se muutamaan
kaupunkiin.
– Opin täällä, miten rahtikirjat viedään, ja
miten lastataan ja puretaan.

Opinnoissa on käyty läpi perusasioita.
Esimerkiksi ajoaikalait ovat tulleet tutuiksi.
Työsalipäivinä on päässyt lastaamaan trukil
la ja pyöräkoneella. Myös renkaiden vaihto
on ollut arkipäivää.
Bäckmanilla on mahdollisuus päästä re
kan kanssa liikenteeseen opintojen kolman
tena vuonna tai viimeistään armeijassa.

Olen aina
”tykännyt
istua
autossa.

– Tiedätkö muuten Niemisen Jormaa,
Bäckman kysyy opettajastaan.
– Joo, se on ollut minun mukana ulko
mailla. Kerro terveisiä.
– On hyvä opettaja.

Rekka pysähtyy lastauslaiturille ja Iso-Hei
niniemi sammuttaa moottorin. Auton ta
kapää nytkähtelee lastin purkamisen tah
tiin.
Kuormaa purkaa kuljetusliikkeen terve
kätinen ja -jalkainen nuori kaveri. Iso-Heini
niemellä on välillä ollut kipuja jaloissa. Nyt
hoitoa kaipaisi olkapää.
Omaa rekkaa Iso-Heininiemi ei ole kos
kaan hankkinut, vaikka häntä on monta
kertaa siihen yllytetty.

– Muiden autoilla ajaminen on järkeväm
pää.
Ja Iso-Heininiemi on ajanut. Rahtarin ura
alkoi jo vuonna 1958 isän maansiirtoliik
keessä, jonka lavetilla hän siirsi Catepillaria.
Saksan vuosien lisäksi hän on kuljettanut
kolmen kesän ajan suomalaisia turisteja ym
päri Pariisia ja ajanut rekkaa Saudi-Arabiaan
70-luvulla.
– Nyt Saudi-Arabiaan ei ole vara mennä,
voi saada niitin otsaan. Kun 70-luvun lopul
la alkoi Syyriassa sota, niin ajettiin ohjusten
alta.

Bäckman odottaa innolla, että pääsee en
simmäisen kerran rekalla itse liikenteeseen.
Hän olettaa, että silloin jännittää. Opinto
jen ja armeijan jälkeen Bäckman suunnitte
lee tekevänsä pari vuotta töitä Suomessa.
Sen jälkeen houkuttaisi insinöörikoulutus.
– Sitten lähden varmaan jonnekin ulko
maille.
– Oho, Iso-Heininiemi huudahtaa.
Bäckmanilla on kesätyöpaikka Vähälällä
Vaajakoskella. Sinne hän pääsee kätevästi
kevytmoottoripyörällään.
Iso-Heininiemellä on kokemusta myös
Vähälälle ajamisesta. Hän on kotoisin Kan
nuksesta, samalta paikkakunnalta kuin kul
jetusliike on lähtöisin.
– Olen Vähälän vanhin elossa oleva kul
jettaja. Meitä oli vain kahdeksan kuljettajaa
50-luvulla.

Maailmalla on jo testattu ilman kuljettajaa
liikkuvia autoja. Iso-Heininiemi ja Bäckman
arvelevat, että robottirekat ovat tulossa
maanteille. Aikataulua ei tiedä kukaan.
Bäckman toivoo, että automatiikka ei eteni
si liian nopeasti.
– On mahdollista, että minun aikanani
kuljettajan työt loppuvat.
– Saa nähdä. Ei ne minun aikana lopu,
Iso-Heininiemi veikkaa.
Iso-Heininiemi nähdään tulevaisuudessa
kin rekan ratin takana. Lääkäri jatkoi haas
tattelua edeltävänä päivänä hänen ajokort
tinsa voimassaoloa viidellä vuodella.
– Satavuotiaaksi pitäisi ajella. Sellainen
olisi tavoite.
Moni Iso-Heininiemen työkavereista on
maan povessa.
– On monta kuljettajaa, jotka eivät ole
aamulla heränneet täältä hytistä.
Mitä teet, kun viimeinen keikka on ajettu?
– En tiedä vielä, milloin se on. Minulla on
matkavarusteet mukana. Jos kuolee hytissä,
sitten lähtee muihin maihin.
Purkaja huikkaa, että valmista tuli. IsoHeininiemi käynnistää moottorin.

Koko perheen rekkakirkko Vaaja
kosken kirkossa su 6.5. kello 10.00.
Mahdollisuus tutustua raskaan lii
kenteen ajoneuvoihin ja eri ammat
teihin sekä Rahtarien toimintaan.
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Tärkeintä
on rakkaus

rakkaus on
”niinÄidin
voimakas tunne,

ettei sitä voi selittää.
Kun yhdeksän
kuukauden odotuksen
jälkeen saa painaa
pienen vastasyntyneen
rintaansa vasten, voi
sitä riemua.

Äitienpäivä täyttää tänä vuonna sata vuotta. Samaan ikään
ehtineellä Saara Laukkasella on tämän päivän äideille vain
yksi neuvo: antakaa lapsillenne rakkautta.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Saara Laukkanen ottaa vastaan viihtyisässä
yksiössään Lutakon palvelutalossa. Käden
puristus on pitkä ja lämmin. Ensitapaamisel
la on vaikea uskoa, että Laukkasella on ikää
jo 100 vuotta, ensi elokuussa tarkalleen ot
taen 101.
− Muisti välillä reistailee, Laukkanen har
mittelee.
Vuosiluvut tuottavat vaikeuksia, mutta
yllättävän hyvin vanhat asiat tulevat mie
leen keskustelun edetessä.
Kukapa olisi parempi henkilö muistele
maan tänä vuonna sata vuotta täyttävää äi
tienpäivää kuin samaan ikään ehtinyt Lauk
kanen. Moni asia on sadassa vuodessa
muuttunut, mutta äitiyden ydin – rakkaus
– on pysynyt samana.
− Onko ylitsevuotavampaa iloa ja riemua
kuin äitiyden ilo, Laukkanen sanoo.
Vesangassa syntyneen Laukkasen elämään
on mahtunut paljon onnea ja iloa, mutta
myös vastoinkäymisiä. Oma äiti kuoli keuh
kotautiin Laukkasen ollessa vasta 8-vuotias.
Isän ja kolmen veljeksen taloudessa vastuu
kotitöistä jäi perheen ainoan tyttären har
teille. Isä opetti laittamaan ruokaa ja teke
mään muita askareita. Arki ei ollut aina
helppoa.
Omasta perheestä Laukkanen haaveili jo
nuorena. Kun lääkäri myöhemmin kertoi,
ettei munuaisviasta kärsinyt Laukkanen voi
si koskaan saada omia lapsia, tieto oli mu
sertava.
− Kun lapset pihalla huusivat äitiä, mie
tin, eikö kukaan koskaan huuda minua.
Mutta elämä voi yllättää. Perheen esikoi
nen ilmoitti tulostaan pian häiden jälkeen.

Onnea ei kuitenkaan kestänyt kauaa, sillä
keskosena syntynyt tytär menehtyi melko
pian syntymänsä jälkeen.
− Oli kova paikka, etten saanut häntä pi
tää. Lapsen kuolema on raskainta, mitä van
hemmalle voi tapahtua. Olin vihainen Luo
jalleni, Laukkanen sanoo.
Pari vuotta myöhemmin perheeseen syn
tyi kuitenkin toinen tytär Heidi ja muuta
man vuoden päästä kuopus Pekka.

Kun lapset pihalla
”huusivat
äitiä, mietin,
eikö kukaan koskaan
huuda minua.

Ihanaa-sana toistuu Saara Laukkasen pu
heessa tuon tuosta, kun puhe kääntyy äitiy
teen.
− Äidin rakkaus on niin voimakas tunne,
ettei sitä voi selittää. Kun yhdeksän kuukau
den odotuksen jälkeen saa painaa pienen
vastasyntyneen rintaansa vasten, voi sitä rie
mua. Samalla niin ihmeellistä ja luonnollista.
Laukkaselle äitiys on ollut elämän iloista
suurin.
− Rakkaudella kasvatettuja, Laukkanen
sanoo.
− Kun neuvoja ja apuja on tarvittu, olen
pyytänyt niitä aina välillä Taivaan Isältä.
Laukkanen kehuu, miten lapsista on kas
vanut rehellisiä ja hyviä ihmisiä.
− Enempää en voisi vaatia ja odottaa. Pi
tävät minusta hyvää huolta ja käyvät ahke
rasti katsomassa.
Kirjahyllyssä on valokuvia lastenlapsista ja
lastenlastenlapsista. Useammassa kuvassa

lapset ovat Saara-mummon hellässä sylei
lyssä. Myös jokaisella jälkikasvulla on tärkeä
paikka Laukkasen sydämessä.
Saara Laukkanen huokaa, miten paljon
maailma on muuttunut.
− On paljon hyvää, mutta myös paljon
pahaa ja ikävää, kuten huumeita. Ainahan
äideillä on kova huoli lapsista, jotta he eivät
eksyisi väärään seuraan ja vääriin paikkoi
hin.
Tämän päivän äideille Laukkasella on vain
yksi neuvo.
− Antakaa lapsillenne rakkautta ja pitä
kää heitä sylissä. Se tekee teistä läheisiä.
Äitienpäivää Saara Laukkanen viettää Lu
takon palvelutalossa perinteisin menoin.
Läheiset muistavat kukkasilla ja yhdessä
juodaan kakkukahvit. Näin taidettiin äitien
päivää viettää jo sata vuotta sitten.

sitkö?

Tie
			

Äitienpäivä 100 vuotta
■■ Äitienpäivän vietto on alkanut Yhdys-

■■
■■
■■

■■

valloista. Suomessa äitienpäivää on
juhlittu vuodesta 1918 lähtien.
1927 äitienpäiväksi vakiintui toukokuun toinen sunnuntai.
Tänä vuonna äitejä muistetaan 13.5.
Tasavallan presidentti myöntää ansioituneille äideille äitienpäivän kunniamerkin. Se on myönnetty vuodesta
1946 saakka.
Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä.

Saara Laukkanen huokaa, miten paljon maailma
on muuttunut sadassa vuodessa. Paljon on hyvää,
mutta myös paljon pahaa. Hän sanoo, että
ainahan äideillä on kova huoli lapsista, jotta he
eivät eksyisi väärään seuraan ja vääriin paikkoihin.
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Kesätoimintaa Jyväskylän seurakunnassa
KERHOT
Kesäperhekerhot
• Korpilahden kirkonmäellä 4.6.,
11.6., 18.6. klo 10–13. Omat eväät,
grillausmahdollisuus.
• Korpilahden pohjoisilla kylil
lä klo 10–13: 6.6. Retki kodalle,
omat eväät, grillausmahdollisuus;
13.6. Viitaniemen liikennepuisto,
mukaan kypärä, omat eväät; 20.6.
Hangasjärven maja, saunomista,
uimista, omat eväät, grillausmah
dollisuus.
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/tapahtu
mat.

LEIRIT
Alle kouluikäisten päiväleirit Mutasen leirikeskuksessa 28.–
29.5. ja 30.–31.5. klo 10–14. Mu
kaan mahtuu 15 lasta/leiri. Hinta
15 euroa/lapsi, sisarus 10 euroa. Il
moittautuminen 2.5. alkaen 050
557 9006.
Ilon murusia -päiväleiri 2011–
2014 syntyneille 5.–6.6. klo
8–15.15 Vaajakosken kirkolla.

Hinta 5 euroa/päivä (lounas, vä
lipala, päivän toiminta). Voit olla
1–2 päivää. Ilmoittautuminen: 7.–
9.5. ja 14.–18.5. klo 8–9, p. 040 574
2026/Marja Lähteelä.
Perheleiri 8.–10.6. Vesalassa. Täysi
hoito, ruokailujen lisäksi mm. uin
tia, saunomista, yhdessäoloa, leik
kituokioita, pelejä, liikuntaa, Riihi
kirkko-hetkiä. Voit tulla haluamal
lasi kokoonpanolla, vaikka kum
min kanssa. Hinta aikuiset 30 eu
roa, lapset 10–17v. 20 euroa, 4–9v.
10 euroa ja alle 4-vuotiaat maksut
ta. Ilmoittautuminen 15.5. men
nessä Juha Haloselle mieluiten p.
050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
Lisätietoja myös lapsityönohjaaja
Anne Kettuselta p. 050 340 0638.

Perheleiri 11.–14.6. Vesalan leiri
keskus (Vesalantie 136). Ilmoittau
tuminen 30.4.–20.5. jyvaskylan
seurakunta.fi/tapahtumat.
Kaiken kansan leiri kesäleiri 16.–
18.6. Mutasen leirikeskuksessa.
Hinta aikuiset 30 euroa, 10–17v 20
euroa, 4–9v 10 euroa, alle 4-vuo
tiaat ilmaiseksi. Ilmoittautuminen
1.6. mennessä paula.kiviranta@evl.
fi, 050 598 0951.
Alakouluikäisten kesäleiri 19.–
21.6. Vesalassa. Hinta 35 euroa, mu
kaan mahtuu 20 lasta. Leirillä ul
koillaan, leikitään, tehdään kätten
töitä, saunotaan ja hiljennytään yh
dessä. Ilmoittautuminen 2.–24.5.

jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
kouluikaiset. Lisätiedot p. 050 436
8619, henna.luomala@evl.fi
Koululaisten leiri 7–10-vuotiaille
18.–20.6. Koivuniemen leirikeskus
Leirimaksu 28 euroa/lapsi, mu
kaan mahtuu 25 lasta. Ilmoittau
tuminen 1.–20.5. jyvaskylanseura
kunnannuoret.fi/kouluikaiset
Alakouluikäisten kesäleiri 19.–
21.6. Mutasella. Hinta 35 euroa,
mukaan mahtuu 20 lasta. Leirillä
ulkoillaan, leikitään, tehdään kät
ten töitä, saunotaan ja hiljenny
tään yhdessä. Ilmoittautuminen
2.–24.5. jyvaskylanseurakunnan
nuoret.fi/kouluikaiset

Perheiden telttaleiri 8.–10.6. Sar
patin leirimaja, Tikkakoski. Leirin
teemana #rauha. Leirin ohjelmas
sa on paljon toimintaa, työpajo
ja, yhdessäoloa ja eri harrastuksia.
Musiikkivieraana Jukka Salminen.
Yöpyminen tapahtuu omissa tai
seurakunnan isoissa teltoissa. Lei
rille järjestetään linja-autokuljetus
Jyväskylästä. Leiri on suunnattu
6–14-vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen, isovanhemmille
ja kummeille. Hinta 20 euroa/lap
set ja 30 euroa/aikuiset. Ilmoittau
tuminen 5.3.–15.5. jyvaskylanseu
rakunnannuoret.fi/kouluikaiset.

KIRKKOPÄIVÄT
YLPEÄNÄ ESITTÄÄ

RETKET
Perheiden retki la 16.6. Saarijär
velle Vesipuisto Veijariin. Hinta 10
euroa/hlö, alle 3-vuotiaat ilmai
seksi. Ilmoittautuminen 1.6. men
nessä 050 557 9013.

Kirkkopäivien 2019 ETKOT

Yläkaupungin Yössä LA 19.5.2018

Perheiden retki la 11.8. Puuha
puisto Veijariin Saarijärvelle.
Lisätietoja retkestä ja ilmoittautu
misesta 1.6. ilmestyvässä lehdessä.

PEPE WILLBERG & BAND
Jelmun teltta klo 20 >

MUUTA PUUHAA
Kesäolkkarit klo 9.30–12.30, ruo
kailumahdollisuus klo 11, vapaa
ehtoinen maksu, ei ilmoittautu
mista:
• 29.–30.5. Kypärämäki
• 31.5. Kortepohjan srk-keskus
Puistopäivät klo 9–12
• 4.6. ja 11.6. Muuratsalon toimin
tapuisto, Vuorenlahdenkatu 38.
• 6.6. ja 13.6. Lehtisaari, Rantamin
tun korttelipuisto, Koulutie 12 a.
• 8.6. ja 15.6. Säynätsalon srk-koti.
• 5.6., 7.6., 12.6., 14.6. ja 19.6. Neu
laskankaan toimintapuisto, Kel
jonkankaantie 66.
Kasvipainantapaja perheille ti 5.6.
klo 17.30–19.30 Huhtakodilla yli
5-vuotiaille lapsille aikuisen kans
sa. Hinta 2 euroa/perhe. Ilmoit
tautuminen p. 050 323 5355.

Perheiden puistopäivät 5.–6.6.
klo 9–13 Kotalammella yhteis
työssä alueen muiden toimijoi
den kanssa, maksuton soppatyk
kiruokailu.
Lasten kesäpäivät 5.–7.6. klo
9.30–14 Polttolinja 29. 4–7-vuo
tiaille, mukaan mahtuu 20 lasta.
Päivien aikana puuhaillaan pää
asiassa ulkona. Omat eväät. Hin
ta 15 euroa/lapsi, sis. materiaalit
ja välipalan. Ilmoittautuminen 1.–
27.5. jyvaskylanseurakunta.fi/ta
pahtumat.
Kaiken kansan kesäkahvila Vaa
jakosken kirkolla klo 9–12. 7.6. klo
9.30 Laajavuoren pelimannit esiin

tyy, tarjolla 50 ensimmäiselle pan
naria 19.6. Grillaillaan, 50 ensim
mäiselle tarjolla grillimakkarat
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.
Tarjolla kesäistä puuhaa pienille
ja isoille. Perhepäivät ovat kaikil
le avoimia.
Perheiden kesäpesä 12.6., 13.6. ja
14.6. klo 9.30–14 Kuokkalan kir
kolla. Toimintapisteitä, lounas ja
vapaata oleskelua. Ei ennakkoil
moittautumista.

Perheen aamu Vaajakosken kir
kolla klo 9–12. 18.6. Taidepäivä,
tarjoilu 1/0,50 euroa. 20.6. Keit
topäivä, tarjoilu 1/0,50 euroa. Il
moittaudu keittopäivään 18.6. klo
12 mennessä, p 040 574 2026.
Lehtisaaripäivät 26.–29.6. 3–
7-luokkalaisille tiistaista perjantai
hin klo 9–15. Päivät ovat maksut
tomia ja mukaan mahtuu 15 lasta.
Omat kyydit ja omat eväät. Ilmoit
tautuminen 2.–24.5. jyvaskylanseu
rakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Koululaisten kesäkolo tiistaisin ja
torstaisin viikoilla 23–26 klo 10–
14 Korpilahdella, Valanteentie 1
(ent. kirkkoherranvirasto).

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

LÄHETYSJUHLAT KUOPIOSSA 25.–27.5.2018

Palveluitamme:

LÄHETYSJUHLAT KUOPIOSSA

Äitienpäivälounas

25.–27.5.2018

Rakasta
minua
nyt
Tarjolla innostavia ohjelmia kaikenikäisille,
lämpöisiä kohtaamispaikkoja, hyvää musiikkia
ja kansainvälistä tunnelmaa.

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

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.

Kari Tapio, 15 kesää ja
Hei sir, saako soittaa?

Yhdistysten ja vesiosuuskuntien asiat.

Muistathan varata teatterilippusi ajoissa.
Pöytä- ja lippuvaraukset

014 311 0086, tervetuloa!

Elämää
hemei sen vä

RINNERADIO
Jyväskylän Kaupunginkirkko klo 22 >

KIRKKOPÄIVÄT

Jyväskylässä 17. – 19.5.2019
kirkkopaivat.fi

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

Lähetä surunvalittelusi.
punaisenristinkauppa.fi
Adressien tekstaus
tai puh. 020 701 2211

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.

Tervetuloa!
www.lahetysjuhlat.fi

13.5.2018
klo 10.30–16.00
Aikuiset 32 €,
4–12 -vuotiaat 12 €.

Perhe- ja perintöoikeus, mm. edunvalvontavaltakirja,
testamentit, perukirjat, perinnönjaot, avioero-ositukset.

Kesällä Ränssissä
nähdään kaksi
laulunäytelmää

VAPAA
PÄÄSY

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
p. 0500 545 689
Vapaudenkatu 40-42, 40100 Jyväskylä
riitta@lakikivela.fi
www.lakikivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

EDU KETTUNEN &
MIKA KUOKKANEN
SU 13.5. KLO 16
SEPÄN KIPINÄ

Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 2 krs.

LIPUT 20 €

(sis. tarjoilun)

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
ja muskareihin 16.4.–20.5.

Henki &

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

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Seppälän Citymarket

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

Sähköinen ilmoittautuminen:
www.jyvaskylanseurakunta.fi

13

12

Tapahtumat 4.–18.5.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.5. klo 18, Korhonen,
Mannström, Väisänen.
Messu to 10.5. klo 18, Ahonen, Tikkanen, Hassinen.
Tuomasmessu su 13.5. klo 18, Tikkanen, Kauppinen, Rossi, Laasonen.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kipinäkirkko ke 16.5. klo 19 Sepän Kipinä, Siistonen, Nieminen.

KAUPUNGINKIRKOSSA SOI HÄÄMUSIIKKI
n Häämusiikkiin voi tutustua Kaupunginkirkon häämusiikki-illassa
lauantaina 5.5. klo 19. Illan aikana kuullaan tuttuja häämarsseja sekä
hieman yllätyksellisempää ja harvemmin kuultua ohjelmistoa. Kanttoreina Piia Laasonen, Kati Koskinen ja Risto Valtasaari. Pastori Heidi
Watia kertoo kirkollisesta vihkimisestä. Vapaa pääsy.
LÄHES SATA KUOROLAISTA KUOKKALAN KONSERTISSA
n Kiimingin Nuorisokuoro, Jyväskylän seudulla toimiva Lapsen ääni
(kuvassa) ja Kuusankosken seurakunnan Nuorisokuoro Clara konsertoivat Kuokkalan kirkossa su 6.5. klo 15. Konsertissa esiintyy lähes sata
kuorolaista. Ohjelmistossa on muun muassa John Rutterin ja Antonio
Vivaldin musiikkia. Kuoroja johtavat Ulla Metsänheimo, Matias Lahti ja
Timo Vikman. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa seurakunnan musiikkityön ja nuorisokuorotapahtuman tukemiseksi. Kuorot laulavat konserttipäivänä myös Kuokkalan kirkon messussa klo 11.
JUMALANPALVELUS GOES JAZZ
n Hieman erilainen jumalanpalvelus goes jazz sunnuntaina 6.5. klo 17
Kaupunginkirkossa. Rento messu jazz-henkisellä musiikilla on tarkoitettu kaikenikäisille. Vapaa pääsy, messun jälkeen pientä tarjottavaa.
VIRSIMIEHET TOIVEUUSINTANA
n Kuokkalan Virsimiesten konsertti kuullaan toiveuusintana helatorstaina 10.5. klo 16 Kuokkalan kirkossa. Konsertissa kuullaan lauluja Viisikielinen-laulukirjasta. Kuoroa johtaa Sirpa Lampinen ja urkuja soittaa
Eija-Liisa Väisänen. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa. Konsertin tuotto
käytetään Kuokkalan kirkon ikonin hankintaan.
EDU KETTUNEN SEPÄN KIPINÄSSÄ
n Edu Kettunen ja Mika Kuokkanen esiintyvät äitienpäivänä 13.5. klo
16 Sepän Kipinässä. 20 euron hintaiseen lippuun sisältyy tarjoilua.
DUO JUJU JA SUKULAISSIELUISUUTTA
n Juhana Inkinen soittaa viulua ja Juuli Holma selloa JuJu-duon Sukulaissieluisuutta-konsertissa sunnuntaina 13.5. klo 17 Kuokkalan kirkossa. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10/5 euroa.
NUORTEN KEVÄTSOITTAJAISET TIKKAKOSKELLA
n Annamaijan musiikkikoulun oppilaat ja Tikkakosken alueseurakunnan nuoret kuorolaiset musisoivat Tikkakosken kirkossa torstaina 17.5.
klo 18.30. Kevätsoittajaisiin on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
TUTTUJA SPIRITUAALEJA UUSIN SOVITUKSIN
n Tutut spirituaalit kuten Nobody knows the trouble I’ve seen ja Ev’ry
time I feel the spirit saavat tulkintansa uusina, tuoreina sovituksina, kun
Lauluyhtye Lux Auribus esittää spirituaaleja Kuokkalan kirkossa tiistaina 22.5. klo 19. Spirituaalien maailma sykkii syvää elämäniloa ja ylistystä, ja myös lohdutusta. Lux Auribus on Taulumäen kirkon kuoro, jota
johtaa Kimmo Tuuri, pianistina konsertissa soittaa András Szabó. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 euroa Etelä-Sudanin nälänhädän uhreille.

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).

Musiikkitilaisuudet
Äitienpäiväkonsertti: Edu Kettunen
& Mika Kuokkanen su 13.5. klo 16 Sepän Kipinä. Liiput 20 euroa, sis. tarjoilun.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ti 8.5. ja 15.5. klo 12.15–
13 Sepän Kipinä. Hinta 5 euroa.
Euron puuroaamiainen pe klo 10–
10.30 Sepän Kipinä.
Aikuisille
Raamattupiiri pe 18.5. klo 17–19 Telkäntie 2 C.
Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
3–5v päiväkerho ti klo 9–11 ja to klo
13–16 Telkäntie 2 C.
Kts. myös Sepän Kipinä.
Ilmoittautuminen 2018–2019 päiväkerhoihin ja muskareihin 16.4.–20.5.
jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340
0638/050 549 7013 (muskari).

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.5. klo 12 Huhtakoti, Kärkkäinen, Nieminen.
Messu su 13.5. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Nieminen.
Kipinäkirkko ke 16.5. klo 19 Sepän Kipinä, Siistonen, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet
Äitienpäiväkonsertti: Edu Kettunen
& Mika Kuokkanen su 13.5. klo 16
Sepän Kipinä. Liput 20 euroa, sis. tarjoilun.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ti 8.5. ja 15.5. klo 12.15–
13 Sepän Kipinä. Hinta 5 euroa.
Euron puuroaamiainen pe klo 10–
10.30 Sepän Kipinä.
Aikuisille
Aikuisten käsityökerho ma klo 18–
20 Huhtakoti.
Tiistai-tapaaminen ti 8.5. klo 13 Telkäntie 2 C, kanttori Heli Nieminen.
Pietarin Kilta ti 8.5. klo 18 Sepän Kipinä.
Entisten nuorten peli-ilta ke 9.5. klo
18–20 Sepän Kipinä.
Raamattupiiri pe 18.5. klo 17–19 Telkäntie 2 C.
Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva ma klo 14–16 Huhtakoti.
3–5-v. päiväkerho ti klo 13–16 ja to
klo 9–11 Huhtakoti.
Iltaperhekerho ti 8.5. klo 17.30–19.30
Huhtakoti.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
ti 15.5. klo 17.30–19.30 Huhtakoti.
Kts. myös Sepän Kipinä.
Ilmoittautuminen 2018–2019 päiväkerhoihin ja muskareihin 16.4.–
20.5. jyvaskylanseurakunta.fi. Tied.
050 340 0638/050 549 7013 (muskari).

Muu
Takomo su 6.5. klo 17 Sepän Kipinä. Vanhemmuus on kasvukysymys,
isyystutkija Johanna Mykkänen Johanna Mykkänen. Vapaa pääsy.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Neulasmessu su 6.5. klo 16 Neulaskoti, Jurva, musiikissa Markku & Alan
mies, pyhäkoulu.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13.
Neulaskodin olohuone ke klo 13.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 6.5. klo 16 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ke klo 9 Neulaskoti.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.5. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Ridanpää, Lintunen. Seurakuntakuoro. Kahvit. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu to 10.5. klo 10–13 kirkko, Mäkinen, Pitkänen, Lintunen. Isosten siunaaminen. Kahvit.
Messu su 13.5. klo 10 kirkko, Salminen, Pitkänen, Lintunen. Kakkukahvit,
ruusut äideille/naisille.
Hiljainen aamurukous to 17.5. klo 8
kirkko.
Rukoushetki pe 18.5. klo 8.30 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Saihokadun ruokailu ti 8.5. klo 12
Saihokatu 4. 4/1 euroa.
Aikuisille
Saihokadun olohuone ti 8.5. klo 11–
12 Saihokatu 4.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen olohuone ke 9.5. klo 13
kirkko.
Kuohun kerho ma 14.5. klo 13 Kuohun kylätalo. Lähetystyöntekijä Mirja
Montonen kertoo työstään Senegalissa sanoin ja kuvin.
Keltinmäen olohuone ke 16.5. klo 13
kirkko. Kiitän sinusta.
Seurakuntakuoron harjoitukset to
17.5. klo 18 kirkko.
Polkupyörävaellus
senegalilaiseen messuun
Senegalilainen messu on helluntaina 20.5. klo 19 Kahakadun
liikuntapuistossa Kypärämäessä, Kahakatu 11. Kokoontuminen Palokan kirkolla klo 17.
Alkuhartauden jälkeen pyöräily
rauhalliseen tahtiin liikuntapuistoon. Perillä mahdollisuus
ruokailuun. Tiedustelut Seppo
Hautalahti 040 5458710.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleirille 11.–14.6. haku netissä
30.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi.
7–10v koululaisten leirin (18.–20.6.)
ilmoittautuminen netissä 1.5.–20.5.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Lasten kesäkerhot 3–6v Keltinmäessä 11.–13.6. ja Kortepohjassa 18.–19.6.
Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi
Pyhäkoulu su 6.5. klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30–16 kirkko. 14.5. naamiaiset.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti 8.5.
klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Muu
Yhteisöruokailu kaiken ikäisille ma
klo 17–18.30 kirkko. 1/0,5 euroa.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.5. klo 10 Kaupunginkirkko. Watia, Pohjola, Valtasaari, Piippanen. Musica-kuoro, joht. Pekka Kostiainen.
Hieman erilainen jumalanpalvelus goes jazz su 6.5. klo 17 Kaupunginkirkko. Messun jälkeen pientä tarjottavaa.
Sunday Service in English su 6.5.
klo 18 Vanha papilla, Laine, Gerard
Daams, Emily Carlson. Iltapala.
Helatorstain messu to 10.5. klo 10
Kaupunginkirkko. Wuolio, Valtasaari,
Lauluyhtye Hyvät Jyvät.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 13.5. klo 10 Kaupunginkirkko. Pohjola, Wuolio, Koskinen, Lintulahti.
Körttiseurat ma 14.5. klo 18 Vanha
pappila. Kahvit klo 17.30.
Viikkomessu to 17.5. klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Häämusiikki-ilta la 5.5. klo 19 Kaupunginkirkko. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Hanna-piiri ma 7.5. klo 18–19.30
Vanha pappila.
Lähetyspiiri ke 9.5. klo 10–11.30 Vanha pappila.
Aikuisille
Nuorten aikuisten ja aikuisten viikonloppuleiri 4.5.–6.5. klo 18. Ilm.
23.4. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.
Seniorikammari ma 7.5. klo 14 Vanha
pappila. Kohti kesää.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Naisten ilta ke 9.5. klo 17.30–20.00
Aseman Pysäkki. Olisiko kiva lenkkeillä muiden kanssa? Naisten illassa käydään porukalla kävelyllä ja syödään iltapalaa. Tied. 050 549 7006, elina.lintulahti@evl.fi.
Kaupungin sosiaalityöntekijä tavattavissa ti 15.5. klo 13–14 Aseman Pysäkki. Tarjolla keskusteluja ja mm. asumisneuvontaa.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Runomessu su 6.5. klo 10 srk-talo.
Koivisto, Laiho, Maire Lilja. NOJA-ryhmä. 75- ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla.
Messu to 10.5. klo 10 srk-talo. Koivisto, Laiho, Riitta Udd, kantele ja nokkahuilu.
Messu su 13.5. klo 10 srk-talo. Tuominen, Mertanen. Äitienpäiväkahvit.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysompeluseura ma 14.5. klo 13
srk-talo. Tied. 050 557 9008.
Aikuisille
Yhteiskristillinen Raakel-ilta naisille
su 6.5. klo 16 srk-talo.
Väentupa ti klo 11.
Hartaushetki ke 9.5. klo 10 Korpihovi.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 11.5.
klo 17.30 srk-talo.
NOJA-ryhmä ti 15.5. klo 18 srk-talo.
Nuorille
Hengari ti klo 15–17 Nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to 17.5. klo
13–15.30 srk-talo.
Iltakahvila pe 18.5. klo 19–22 srk-talo.

Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma 7.5. klo 9–11 srktalo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke klo
9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Lasten kevätjuhla to 17.5. klo 18 srktalo. Kannelkoira Kamun musiikillinen kevätretki. Tarjoilua.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.5. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Lintunen.
Runomessu su 13.5. klo 16 srk-keskus, Salminen, Lintunen. Kakkukahvit,
ruusut äideille/naisille.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 18.5. klo 13 srk-keskus.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 15.5. klo 10 srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleirille (11.–14.6.) haku netissä
30.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi.
7–10v koululaisten leirin (18.–20.6.)
ilm. netissä 1.5.–20.5. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Lasten kesäkerhot 3–6v Keltinmäessä 11.–13.6. ja Kortepohjassa 18.–19.6.
Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi.
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.5. klo 11 kirkko, Korhonen, Mannström, Väisänen, Heikkilä.
Nuorisokuoroja, pyhäkoulu. Lounas
4/2 euroa.
Helatorstain sanajumalanpalvelus to 10.5. klo 11 kirkko, Mannström,
Väisänen.
Keskisuomalainen kansanmusiikkimessu su 13.5. klo 11 kirkko, Bucht,
Korhonen, Lampinen, Luomala, Kehittyvät laulajat ja Uusi bändi, Eero
Vuorela, piano. Pyhäkoulu. Kahvit.
Voit halutessasi pukeutua kansallispukuun.
Hiljaisuuden ilta ke 16.5. klo 18 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa to 17.5. klo
18–20 kirkko. Timo ja Riitta Kuutti,
Minna Korhonen, Ester-laulutyhmä.
Ehtoollinen. Rukouspalvelu. Lastenhoito. Tarjoilu klo 17 alkaen.
Musiikkitilaisuudet
Nuorisokuorojen konsertti su 6.5.
klo 15 kirkko. Kuusankosken, Kiimingin ja Jyväskylän seudun nuorisokuorot. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
Laulua ja urkua -konsertti to 10.5.
klo 16 kirkko. Viisikielisten lauluja Virsimiesten johdolla. Mahdollinen tuotto kirkon ikonin hankintaan. Vapaa
pääsy.
Konsertti su 13.5. klo 17 kirkko. Duo
Juju: Sukulaissieluisuutta -konsertti. Juhana Inkinen, viulu ja Juuli Holma, sello. Vapaa pääsy. Ohjelma 10/5
euroa.
Aikuisille

Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 9.5.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke 9.5. klo 19 Polttolinja 29.
Kuokkamiehet ti 15.5. klo 18 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta ke 9.5. 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 9.5. klo 9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 9.5. klo 18–20 Koivuniemen leirikeskus. Ilm. 7.5. mennessä tiina.korhonen@evl.fi.
PerheCafé to 17.5. klo 17.30–19 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.5. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Niiles-Hautanen, Koskinen.
Messu su 13.5. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Pohjola, Koskinen. Kahvit.
Aikuisille
Kolikkotuvan
kevätkarkelot
Kevätkarkelot on maanantaina 14.5. klo 12 osoitteessa
Kolikkotie 2 C. Yhdessäoloa, ulkopelejä, musiikkia.
Mukana myös Jokikievarin
laulajat. Kahvi- ja makkaratarjoilu. Kevätkarkelot järjestetään yhteistyössä Lohikosken
eläkkeensaajien kanssa.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 6.5. klo 16 Katajatie 1
as 5.
Taaperokerho ti klo 9.30 Katajatie
1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30 Katajatie
1 as 5.
Perhekahvila to 17.5. klo 13–15 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.5. klo 10, Palola Ulla, Pääkkönen, Ruhanen. Pyhäkoulu.
KohtaamisPaikan iltamessu su 6.5.
klo 17.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali.
Helatorstai on
Afrikkapäivä
Palokan kirkolla vietetään
helatorstaina 10.5. Afrikkapäivää. Helahulinat alkavat
afrikkalaisella messulla klo
10, jossa isoset siunataan tehtäväänsä. Messun toimittavat Teija Laine, Ulla Palola ja
Hannes Asikainen. Messun
jälkeen senegalilainen lounas,
7/4/2 euroa. Ohjelmassa
myös muun muassa näyttely
Etiopiasta, Djempe-paja sekä
lähetysjalkapalloa. Kahvi- ja
jätskitarjoilu klo 13.

Seurakuntaretki
Hartolaan ja Leivonmäelle
Retki on keskiviikkona 16.5.
klo 9–16. Matkalla tutustutaan Hartolan kirkkoon ja
Itä-Hämeen museoon, nautitaan lounas Linna-hotellissa ja
kahvit Karoliinan kestikievarissa. Hinta 30 euroa. Ilmoittautuminen 9.5. mennessä
050 549 7007, kirsti.kataikko@
evl.fi tai 050 549 7034, paivi.
heikkila@evl.fi

Ilosanomapiiri pe 11.5. klo 17 Havukkakuja 4, Puuppola. Tied. 040
9616485.
Äitienpäivän messu su 13.5. klo 10
kirkko, Hautalahti, Palola Ulla, Partanen. Kakkukahvit.

Kävelylenkki Kuokkalan maisemissa
ma klo 11. Lähtö kirkon etuovelta.

Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to klo 17.30
kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 takkatupa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti klo 10–12 takkatupa.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 11–
14 takkatupa. Klo 13 hartaus- ja ohjelmahetki. Kevään viimeinen 17.5.
Diakoniatyön kevätretki Kuopioon to 24.5. Ilm. 18.5.mennessä 040
7090142, paivi.itkonen@evl.fi. Hinta
30e sis. matkat, ruoan, pääsymaksut ja
vakuutuksen. Lähtö Palokan kirkolta
klo 8.30, paluu n. klo 19.
Syntymäpäiväjuhla 25.5. klo 13–15
kirkko. Tänä vuonna 70, 75, 80, 85, 90
ja sitä enemmän täyttäville. Ilm. 040
560 9910 (ei vastaajaan).
Raamattu- ja keskustelupiiri ti 15.5.
klo 13 takkatupa.
Lapsille ja lapsiperheille
Apua arkeen. Ota yhteyttä 040 500
7820 tai 040 548 3216.
Alakouluikäisten kesäleiri Mutasella
19.–21.6. Hinta 35e, mukaan mahtuu
20 lasta. Ilm. 2.–24.5.
Lehtisaaripäivät 26.–29.6. klo 9–15.
Maksuttomia, mukaan mahtuu 15 lasta. Omat kyydit ja eväät. Ilm. 2.–24.5.
Perheiden telttaleiri 8.–10.6. Sarpatin leirimaja. Toimintaa, työpajoja,
yhdessäoloa ja eri harrastuksia. Musiikkivieraana Jukka Salminen. Linja-autokuljetus Jyväskylästä. Leiri on
suunnattu 6–14-vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen, isovanhemmille ja kummeille. Hinta 20/30 euroa.
Ilm. 15.5. asti jyvaskylanseurakunnannuoret/kouluikäiset.
Pyhäkoulu su 6.5. klo 10 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Taaperopysäkki ti klo 9 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu 1–2 lk ti klo 12–
15 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9–11.30 kirkko.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 2018–2019 16.4.–20.5.
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Tied. 050 549 7013.
Muu
Kevätsiivoustempaus ti 8.5. klo 17.30
Palokan kirkko ja lähialue.

SEPÄN KIPINÄ
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12.
Kipinäkirkko ke 16.5. klo 19, Siistonen, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet
Äitienpäiväkonsertti: Edu Kettunen
& Mika Kuokkanen su 13.5. klo 16. Liput 20 euroa, sis. tarjoilun.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ti 12.15–13. Hinta 5 e.
Euron puuroaamiainen pe klo 10–
10.30.
Lähetys- ja avustustyö
Kahvipussit kassiksi ma 7.5. klo 10–
12. Viimeinen kerta 7.5.
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11. Paikalla myös maahanmuuttajatyön diakoni.
Aikuisille
Kevätkirppari la 5.5. klo 10–14.
Pietarin Kilta ti 8.5. klo 18.
RyhmäRämä ke klo 10–12. Kuulumisiasi ja elämän ihmettelyä erilaisten kuntoutujien kanssa. Tied. 044 746 6833.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke klo
13–14.
Naisten ilta ke 9.5. klo 17.30–20.00
Aseman Pysäkki. Naisten illassa käydään porukalla kävelyllä ja syödään iltapalaa. Tied. 050 549 7006.

Entisten nuorten peli-ilta ke 9.5.
klo 18.

le ja heidän omaisilleen. Tied. 040 911
5796.

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

Aikuisille

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. Omat eväät.
Perhekahvila ma klo 17.30, ti klo 13
ja pe klo 10.
Pyhäkouluparkki la 12.5. klo 11–12
yli 3-vuotiaille.
Pop Up pilttiväen muskari to 17.5.
klo 13. 3 e/perhe, maksu paikan päällä.
Pop Up perhemuskari to 17.5. klo 14.
4 e, maksu paikan päällä.
Muu
Sepän Kipinä avoinna ma–pe klo
10–20, la ja su klo 11–18. Tavattavissa
seurakunnan työntekijöitä.
Takomo su 6.5. klo 17. Vanhemmuus
on kasvukysymys, isyystutkija Johanna Mykkänen. Vapaa pääsy.
NeuleKIPinä pe 11.5. klo 18.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.5. klo 10 kirkko, Jurva, Tahkola. Yhteislaulutilaisuus ja kahvit.
Perhemessu ja seurakunnan kevätjuhla to 10.5. klo 10 kirkko, Väätäinen, Jurva, Tahkola, päiväkerholaiset.
Brunssi srk-kodilla 6/3 euroa.
Messu su 13.5. klo 10 kirkko, Väätäinen. Äitienpäiväkahvit.
Avoin raamattupiiri ti 15.5. klo 18
srk-koti. Kevään viimeinen.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
srk-koti.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 13.5. klo 18
Merja Valkolalla, Valtterintie 1 B 13.
Lähetyksen lauluilta to 17.5. klo 18
srk-koti, mukana nimikkolähetit Rantasuomelat Angolasta.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri su 13.5. klo 18
srk-koti.
Olohuone ke 16.5. klo 13 srk-koti. Osmo-papin matkakertomus Etiopiasta.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to 17.5. klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 17.5. klo 17.30 srk-koti.
Muu
Hautausmaan haravointitalkoot ti
8.5. klo 8. Aamukahvi ja lounas.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 6.5. klo 10
kirkko, Vallipuro, Piilonen. Kottaraiset,
joht. Maria Paukkunen.
Helatorstain iltamessu to 10.5. klo 18
kirkko, von Gross, Piilonen, Pirttimäki,
Haapasaari. Isosten siunaaminen.
Äitienpäivän messu su 13.5. klo 10
kirkko, von Gross, Asikainen. Kahvit ja
Tikkakosken Mieslaulajien laulua.
Musiikkitilaisuudet
Kevätsoittajaiset to 17.5. klo 18.30
kirkko. Annamaijan musiikkikoulun
ja alueseurakunnan oman nuortenkuoron lapsia ja nuoria. Kahvit. Vapaa pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 8.5.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneil-

Sanan ja
rukouksen ilta
Turvamme on Sanan ja rukouksen illan aiheena sunnuntaina 6.5. klo 18 Tikkakosken
kirkossa. Vieraana Gunilla
Ranta. Mukana myös Risto
Vallipuro ja Sirpa Piilonen.
Kahvi- ja teetarjoilu.
Lukupiiri ke 9.5. klo 13 pappila.
Äitien käsityökerho ke klo 18 pappila.
Torstain aamukahvi ja -hartaus to
klo 10 kirkko.
Työtupalaisten virkistyspäivä ti 15.5.
klo 12–18. Kevätkauden päätös. Lähtö kirkolta klo 11.45.
Candelan harjoitus ke 16.5. klo 17.30
kirkko.
Kevätiloa-tapahtuma yhdessä päiväkeskuksen ja SPR:n kanssa pe 18.5. klo
12.30 kirkko. Konsertti Satu ja Arto
Rantanen. Kahvit.
Muu
Puutarharetkelle Uuraisten Kyynämöisille ti 5.6. Lähtö kirkolta klo 8.30,
paluu n. klo 12.30. Hinta 10 euroa.
Ilm. 040 560 9916, marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.
Retki Laukaaseen ti 12.6. Lähtö kirkolta klo 10.30. Hinta 25 euroa, sis. matkan, lounaan ja kahvin. Ilm. 040 560
9916, marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.
Ruokajakelu to 10.5. klo 10.30 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Koko perheen rekkakirkko su 6.5.
klo 10 kirkko, Laitinen, Salmela, Reingoldt, Rahtarit ry:n Jyväskylän osasto.
Kesto n. 45 min. Mahdollisuus tutustua raskaan liikenteen ajoneuvoihin
ja eri ammatteihin sekä Rahtarien toimintaan. Kirkkomakkarat.
Leipäsunnuntai su 6.5. klo 16 kirkko. Ahdingossa, mutta ei umpikujassa, Niilo Räsänen. Ehtoollinen. Kahvit.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Tölskän srk-ilta ke 9.5. klo 18.30 Savelalla, Mutkatie 14. Kevätlaulajaiset.
Hannu Huttusen
lähtöjuhla
Vaajakosken kirkon messussa
vietetään aluekappalainen
Hannu Huttusen lähtöjuhlaa helatorstaina 10.5. klo 10.
Messun toimittavat Laura
Laitinen, Eeva-Kaisa Rossi,
Arto Kauppinen ja Maria
Salmela. Mukana myös Ihanaiset, Aava, Majakka, Valoalauluyhtye, Seniorit, bändi ja
Mikko Miettinen. Sään salliessa tarjoilu ulkona.
Messu su 13.5. klo 10 kirkko, Rossi.
Aikuisille
Lähetyspiiri ti 8.5. klo 13 kirkko.
Jyskän keskiviikkokerho ke 9.5. klo 13
Jyskän srk-koti.
Puuroporinat to klo 8.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhetupa ti 8.5. klo 9–11 kirkko.
Jyskän perhepysäkki ti klo 9 srk-koti.
Ekavauva-Pallerot ti 8.5. klo 13–14.30
kirkko.
Kaunisharjun perhekerho ke klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Iltaperhekerho ke klo 17.30 kirkko.
Taaperokerho pe 11.5. klo 9 Jyskän
srk-koti.
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Tapahtumat 4.–18.5.
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.
Vesalan veljespiiri ma 21.5. klo 18 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.
Naisten ilta ke 9.5. klo 17.30–20. Käydään porukalla kävelyllä ja syödään iltapalaa. Sateen sattuessa ollaan sisällä. Tied. 050 549 7006,elina.lintulahti@evl.fi
Kaupungin sosiaalityöntekijä tavattavissa ti 15.5. klo 13–14. Tarjolla mm.
asumisneuvontaa.
Kansainvälinen työ
Lähetyskirppis la 5.5. klo 10–14 Sepän Kipinä. Anne Kettunen p. 050
340 0638.
Kahvipussit kassiksi ma 7.5. klo 10–
12 Sepän Kipinä. Kevään viimeinen.
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11 Sepän Kipinä. Paikalla maahanmuuttajatyön diakoni.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 9.5. klo
13 Sepän Kipinä. Ajankohtaista tietoa
lähetystyöstä meillä ja muualla. Aiheena: Lähetyslauluja.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 16.5. klo
13–14. Aiheena: Terveisiä Etiopiasta.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikka @ Palokan kirkko
su 6.5. klo 17, Mikko Puhalainen, Mika
Kilkki. Lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook Koh-

taamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki, Hannikaisenk. 27–29 ja
ke klo 11–16.30 Sepän Kipinä, mirja.
hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Suomen kielen keskustelukerho
maahanmuuttajille ke ja pe klo 10–
11.30 Sepän Kipinässä.
Läksykerho maahanmuuttajille ke ja
pe klo 16–17.30 Sepän Kipinässä. Ohjaajana Haroun Kartala.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11, p. 050
549 7023.
Näkövammaisten leiri Vesalassa
ma–ke 28.–30.5. Hinta 55 euroa. Järjestetään yhdessä Laukaan seurakunnan kanssa. Toteutuu, jos vähintään
15 ilmoittautunutta. Sitova ilmoittautuminen viimeistään ke 9.5. 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. Hinta 50 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 8.6. 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 1499e/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.

Sururyhmä vanhempansa
menettäneille lapsille
Jyväskylän seurakunta järjestää vanhempansa menettäneille
noin 7–12-vuotiaille lapsille vertaisryhmän, jossa käsitellään
surua musiikin, kädentaitojen, leikin, toiminnan ja keskustelun
keinoin. Ryhmän tarkoituksena on tukea lapsen tulevaisuutta
vanhemman kuoleman jälkeisessä tilanteessa.
Lasten sururyhmä kokoontuu seitsemän kertaa Palokan kir
kolla. Kokoontumiset ovat tiistai-iltaisin klo 17–19: 25.9., 2.10.,
9.10., 23.10., 6.11., 20.11 ja päätösjuhla 4.12.
Sururyhmän vetäjinä toimivat Jyväskylän seurakunnan perhe
työntekijä Anne Savolin ja diakoni Elina Romar. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset 22.6. mennessä Annelle p. 050 380 0583 tai
6.–27.8. Elinalle p. 040 560 9910.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Laku-ryhmä pe 4.5. klo 13.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
Ti 8.5. klo 9–11 (5 euroa). Musiikkitoimintatuokio, Jenny Haapasaari.
Piano-oppilaiden kevätmatinea ti
8.5. klo 17.30.
Kirjapiiri I ma 14.5. klo 13. Juha Hurme: Niemi.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 15.5. klo 9–11 (5 euroa). Suomen NNKY-liiton pääsihteeri Anne
Pönni esittäytyy.
Latinanpiiri ti 15.5. klo 13.
Kirjapiiri II ti 15.5. klo 13. Helena Sinervo: Armonranta.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Seurat su 6.5. klo 16, ry; n. 17.30 Seurat, ry.
Seurat to 10.5. klo 16, ry.
Seurat su 13.5. klo 16, ry; n. 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 16.5. klo 19, Kaupunginkirkko.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.

Koivuniemen leirikeskuksessa
”Parisuhteen palikat”
Leirin hinta 70e/pariskunta

Tied. ja ilmoittautuminen
14.5. mennessä
Anne Savolin, 050 380 0583
anne.savolin@evl.fi

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

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

• Sunnuntaina 13.5., Vesalantie 136
• Kattaukset klo 11 ja 13.15.
• Hinta aikuisilta 28 euroa ja
4–13-vuotiailta 12 euroa.
• Musiikkia, äideille ruusu.
• Pöytävaraukset ja tiedustelut:
vesala@evl.fi, 040 535 1657.
• Menu: jyvaskylanseurakunta.fi/
vesalan-leirikeskus.

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppak. 13, p. (014) 620
801, http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri maanantaisin klo
8–9.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille tiistaisin klo 18–21.
Naisten Raamattupiiri ti 8.5. klo 13.
Sanan Keidas su 13.5. klo 16. Usko
voittaa maailman, Esko Helenius.
Naistenpiiri ke 16.5. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Isä-lapsi-sähly la 5.5. klo 15–16.15 Tikan koulussa, Toritie 22.

ALUESEURAKUNNAT:

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri 050 521 5416

Äitienpäivälounas Vesalassa

lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Viisikielisen toivelauluilta ma 7.5.
klo 18.
Bibliodraamahetki ti 8.5. klo 13.30,
Mika Lahtinen.
Uskallan!-taidenäyttely 10.–20.5.,
Marjo Kalavainen.
Uskallan!-työpajat la 12.5. ja su 20.5.
klo 11–14. Lisätiedot: marjo.kalavainen@gmail.com
Hehku-ilta nuorille aikuisille tiistaisin klo 19.
Tulossa bussiretki Sanan Suvipäiville la 16.6. klo 8.30. Hinta 20 euroa, ilm.
toukokuun aikana.

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 perhekerho to
17.5. klo 17.30 Kuokkalan kirkossa.
Viittomakielinen messu su 20.5. klo
15 Muuramen kirkossa.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Körttiseurat ma 14.5. klo 18 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Kahvitarjoilu klo 17.30.

Parisuhdeleiri 25.-27.5.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Leipäsunnuntai su 6.5. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Ahdingossa, mutta ei umpikujassa, Niilo
Räsänen. Piirijohtaja Harri Alatuvan
virkaan siunaaminen. Mukana myös
Mika Tuovinen. Ehtoollinen ja kahvitarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa.
Vaajakosken miestenpiiri to 17.5.
klo 18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11.
Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
Topila, Vapaudenkatu 24b 1. krs,
opko.fi/jyväskylä
Leffa-ilta to 10.5. klo 18.30.
Opiskelijailta to 17.5. klo 18.30.
Teema-ilta to 24.5. klo 18.30 Opetuslapseus, mitä se on? Topi Knihtilä.
Kevään päätösjuhla to 31.5. klo
18.30.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 6.5. klo 12, Sakari Ylönen.
Avoin Raamattupiiri ti 8.5. klo 18.
Viikkomessu ke 9.5. klo 18.30, Petri Harju.
Messu su 13.5. klo 12, Petri Harju.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
14.5. klo 18.30–20.30. Lisätietoja: Ilpo
Vuorenoja p. 040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 15.5. klo 18.
Nuorten ilta ke 16.5. klo 16.30.
Evankeliset Opiskelijat ke 16.5. klo
18.30. KeVäT TuLi LuMi SuLi.

Seuraava
lehti

18.5.

• Erityisvaikeus ei estä opintoja  
• Lukutaidosta valoa Malawissa
• Ohikuljetut kerjäläiset

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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Lehtisaari
aukeaa
kesäkuussa
SIRPA KOIVISTO teksti

Lehtisaaren kesäkoti Tuomiojärvel
lä on avoinna 9.6. lähtien. Virallisia
avajaisia vietetään seuraavana päi
vänä sunnuntaina Eve&Ossi-duon
vauhdittamana.
Saari on auki 12. elokuuta asti
sekä kahtena elokuun viimeisenä
viikonloppuna. Saaressa voi sau
noa, uida, grillata ja paistaa lettuja,
pelata erilaisia pelejä tai viettää ke
säpäivää muuten vain luonnon
helmassa.
Sauna, ohjelma sekä venekulje
tus Viitaniemen rannasta ovat
maksuttomia.

Lehtisaari on tärkeä paikka
monille kaupunkilaisille.
Saaressa käy joka kesä
tuhansia vierailijoita nauttimassa saaren palveluista.

Veneet kulkevat ja sauna lämpiää
Lehtisaaren kesäkoti Tuomiojärvellä on kesällä avoinna kuten ennenkin. Edessä on kuitenkin isoja
kysymyksiä ratkaistavaksi tulevaisuutta ajatellen.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Lehtisaaren kesäkodin toiminnasta
vastaava nuorisotyönohjaaja Pasi
Bom on helpottunut. Toiminta jat
kuu saaressa tänä kesänä sittenkin
tuttuun tapaan.
– Veneet kulkevat ja sauna läm
piää entiseen malliin, toivottavasti
aurinkokin paistaa, Bom toteaa.
Epävarmuus saaren toiminnan
jatkumisesta on kestänyt jo pari
vuotta sen jälkeen, kun tulipalo tu
hosi saaren päärakennuksen kesäl
lä 2016. Entisen päärakennuksen
tilalla on teltta, joka toimii ohjel
matelttana ja antaa tarvittaessa
suojaa sateelta. Teltalle on myön

netty määräaikainen rakennuslu
pa, joka kattaa vielä tämän vuo
den.
Tällä hetkellä päänvaivaa tuot
taa saaren jätehuoltojärjestelmä,
jonka kapasiteetti ei nykylaajuu
dessaan riitä saaren kasvaneelle kä
vijämäärälle.
– Lupaprosessi on parhaillaan
käynnissä, mutta selvitykset ovat
Jyväskylän kaupungin osalta vielä
kesken, Jyväskylän seurakunnan
kiinteistöpäällikkö Maritta Lukkarinen kertoo.

jestelmiä ei kannata rakentaa yk
sinomaan saunan takia, ellemme
myöhemmin rakenna myös päära
kennusta, Lukkarinen sanoo.
Jätevesijärjestelmän rakentami
nen Lehtisaareen ei ole aivan yksin
kertainen asia ratkaistavaksi.

seessä on saari, Lukkarinen huo
mauttaa.
Mikä on päärakennuksen ja ko
ko Lehtisaaren kohtalo, tulee seu
rakunnan päättäjien ratkaistavaksi
erikseen selvitettävänä asiana
myöhemmin.

Kyselyjä tulee
”ulkomaita
myöten,

Jätevesiselvitys ratkaisee, onko
Lehtisaaressa mahdollista toimia
myös tulevina kesinä.
– Kovin massiivisia jätevesijär

– Kuormitus on vaihtelevaa, ei
kä järjestelmää ole mahdollista liit
tää kaupungin olemassa olevaan
viemärijärjestelmään, koska ky

Pasi Bom toivoo, että Lehtisaa
reen rakennetaan vielä uusi päära
kennus ja jätevesiasiat saadaan
kuntoon. Silloin toimintaa olisi
mahdollista suunnitella pidem
mällä tähtäimellä.
– Lehtisaari on tärkeä paikka
monille kaupunkilaisille. Vastaavia
paikkoja, joissa toiminta on maksu
tonta, ei kaupungissa juuri ole. Ikä
vää, jos tällaisesta toiminnasta jou

viimeksi Italiasta ja
Nepalista.

dutaan luopumaan, Bom sanoo.
Viime kesänä saaressa vieraili
6 000 kävijää päärakennuksen
puuttumisesta ja sateisesta kesästä
huolimatta.
– Kyselyjä tulee ulkomaita myö
ten, viimeksi Italiasta ja Nepalista.
Myös yliopiston Summer school
-ryhmät ovat innolla tulossa saa
reen. Heitäkin tässä palvellaan sa
malla, Bom huomauttaa.
Toukokuussa saari on auki
ryhmille. Ryhmiä koskevat
varaukset ja tiedustelut
Pasi Bom, p. 050 549 7011,
pasi.bom@evl.fi. Kesän
ohjelma ja aukioloajat
www.lehtisaarenkesakoti.fi.

Elämästä

Lukio on askel itsenäisempään elämään
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Olen Tuuli Smolander, 17-vuotias
lukiolainen Jyväskylän Huhtasuolta.
Ensimmäinen vuosi Schildtin lu
kiossa alkaa olla loppusuoralla.
Kaikista kouluaineista löytyy jota
kin mielenkiintoista, mutta toiset
miellyttävät enemmän. Tykkään
erityisesti kielistä ja psykologiasta,
mutta matematiikan kanssa jou
dun jonkin verran taistelemaan en
nen kokeita. Voihan olla, että mie
luisat aineet tuntuvat helpommil
ta. Parasta koulussa ovat kaverit ja
uudet ihmiset.

Käyn aktiivisesti kuntosalilla.
Harrastan myös cheerleadingia. Se
on aika vaativaa joukkueurheilua,
jossa myös kilpaillaan. Mukana on
rytmistä liikkumista, nostoja, hyp
pyjä ja akrobatiaa. Meidän joukkue
on pärjännyt kisoissa aika hyvin,
pari voittoakin on tullut. Vielä vii
me vuonna kilpailin aikuisten SMtason joukkueessa.

Kilpaurheilu vaatii sitoutumista
ja vie paljon aikaa. Syksyllä päätin
pitää taukoa kilpailemisesta. Nyt
olen alkanut treenata SM-tasolta
lopettaneiden joukkueessa kerran
viikossa. Lisäksi valmennan itse

kahta nuorten tyttöjen joukkuet
ta.
Kaverit ovat tärkeitä. He välittä
vät oikeasti ja tuovat iloa elämään.
Koululta ja harrastuksilta jäävän
vapaa-ajan vietän rennosti per
heen ja kavereiden kanssa.
Välillä tulee vastoinkäymisiä, jot
ka harmittavat. Joskus tulee stres
sattua vähän turhastakin. Olen
kuitenkin iloinen ihminen, enkä
hirveästi ole allapäin. Onnistumi
set palkitsevat ja tuovat hyvän fii
liksen.
Riparista ja ajasta isosena jäi mu
kavat muistot. Opin antamaan
enemmän itsestäni ja suuntautu

maan ulospäin. Meillä oli tosi mu
kava porukka.

Seuraava iso askel olisi muuttaa
omilleni. Se saattaa olla ajankoh
taista ensi vuonna. Ajattelen, että
jo pärjäisin. Lukioon siirtyminen
opetti itsenäisyyttä, kun piti ottaa
enemmän vastuuta koulusta. Luki
on jälkeen haluaisin yliopistoon
opiskelemaan psykologiaa tai oike
ustieteitä.
Kohta on kesä. Olen hakenut ah
kerasti kesätöitä. Osalla kavereista
on jo ajokortti, joten skootteri saat
taa välillä vaihtua autoon. Road-trip
johonkin päin Suomea olisi kiva.

Tuuli Smolanderin arjen täyttävät
koulu ja harrastukset. Perhe ja
kaverit ovat tärkeitä. Kotona
asuvat myös isä, äiti, 13-vuotias
pikkusisko sekä Mauno-kissa

