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Pääkirjoitus

Tapetilla

Ei perusteita
avioliiton
muuttamiseksi

Ajassa

Ei nimi paikkakuntaa pahenna

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta ei puolla Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamista tai muuttamista. Valiokunnan mietintö on vastaus
edustaja-aloitteeseen, jossa ehdotetaan kirkon avioliittokäsityksen laajentamista myös samaa sukupuolta olevia pareja
koskevaksi. Mietinnön mukaan
aloitteen esittämät näkökohdat
eivät anna riittäviä perusteluja
avioliiton muuttamiseksi. Osa
perustevaliokunnan jäsenistä
on allekirjoittanut eriävän mielipiteen, jossa esitetään aloitteen hyväksymistä.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PIXABAY kuva

Ikuisia kertomuksia

Tällä viikolla Turussa kokoontuva kirkolliskokous käsittelee kirkon avioliittokäsitystä. Kuinka mones kerta mahtaa olla kyseessä, vaikea sanoa, olen seonnut laskuissa.
Ketä vihitään ja kuka vihkii, pitäisikö kirkon luopua koko
vihkioikeudesta, ja kuinka perusteet puolesta ja vastaan
löytyvät Raamatusta. Samat kysymykset ja perustelut
kuumentavat taas tunteita. Esimerkiksi kirkollisen Kotimaa-lehden nettijuttu avioliittokäsityksen laajentamista
koskevasta esityksestä sai peräänsä heti kirkolliskokouksen avajaispäivänä 155 kommenttia.

Työkaveri on kotoisin Artjärveltä.
Niin on hieno nimi paikkakunnalla,
että lounastauolla mielikuvitus lähtee villisti laukkaamaan, lupaa kysymättä. Artjärven on täytynyt olla
monien taiteilijoiden henkinen koti, erityisesti kuvataiteilijoiden. Gallen-Kallela, Haloset ja muut ovat
varmasti viettäneet kesiään Artjärven idyllisessä maisemassa.
Kumpuilevaa maastoa, korkeita kallioita, joilta avautuu upea näkymä järvelle. Järven peilityyntä
pintaa hienokseltaan rikkoo puuveneen soutaja airoineen. Kokasta pilkistää ongenvapa, kaislikosta kuikkapariskunta. Rantasaunan
piipusta nousee savukiehkurat ja
kiuas sihahtaa kauas järven pintaa
pitkin. Mikäs on täällä ollessa.

Avioliittokäsityksestä ja sen käsittelystä eri konklaaveissa,
sekä kirkollisissa että maallisissa, saisi helposti yhden
osan Ikuisia kertomuksia -kirjasarjan moderniin versioon.
Itse asiassa aiheesta saisi koko sarjan, mutta tarjontaa on
niin paljon, että muissa kirjoissa kannattaisi keskittyä
muihin aiheisiin.

Tuskin Artjärvi olisi noussut taidepiirien suosioon ilman sitä kuuluisaa kartanoa. Siellä kelpaa taiteilijan asustaa, onhan isäntäväelläkin
silmää taiteelle. Iltaisin viriää keskustelu maittavan päivällisen jäl-

Kotona oli kirjahyllyssä punakantinen kirjasarja Ikuisia
kertomuksia. En muista, oliko se tilattu kirjakerhosta vai
ovelle ilmestyneen kaupustelijan kautta – tyypillisimmät
hankintakanavat siihen aikaan peräkylillä – mutta äiti
sen oli hankkinut. Ikuisia kertomuksia -kirjoista hän ammensi eväitä pyhäkoulun pitoon.

Naiset pappeina olisi yhden osan teema. Käsiteltäisiin sitä, miten pappeus alun perin naisille sallittiin, millaisia
käytännön ongelmia asiasta arveltiin koituvan, ja kuinkas
sitten kävikään. Kerrottaisiin, miten naiset ovat pikkuhiljaa vallanneet papin paikoista enemmistön, mutta vastustusta on edelleen, ja kirkon johtopaikoille pääsy on ollut nihkeää. Yhdessä tarinassa verrattaisiin sukupuolijakaumaa kirkossa vaikkapa pörssiyritysten johtopaikkojen
jakaumaan, ja huomattaisiin, että kirkossa oikeastaan vain noudatetaan maan tapaa.
Omat osansa kirjasarjaan voitaisiin kirjoittaa
kaikkien mielestä soveliaista lähetysjärjestöistä ja niiden tukemisesta, huolestuttavasta jäsenkadosta, huolestuttavasta taloustilanteesta ja niin ikään huolestuttavasta maallistumiskehityksestä. Jos kustantaja innostuisi, Ikuisia kertomuksia
-sarjasta saatettaisiin tehdä ikuisesti jatkuva. Ikuisuusprojektit kun eivät kirkosta aivan heti lopu.

Toiset paikkakunnat vain ovat idyllisempiä kuin toiset.

keen salin nurkassa loimottavan
takkatulen ääressä. Pöytään päätyy
fasaanin lisäksi paikkakunnan harvinaisempiakin herkkuja. Nyt kristallisessa pikarissa kimaltelee ulkomaan tuliaisia Ranskan maalta.
Täällä on täytynyt syntyä kaikki
se merkittävä, jonka nyt liitämme
kansallisromantiikan aikakauteen.
Nuo ajat ovat takanapäin. Muistona menneistä ajoista on enää kesäi-

Malawilainen Wilfred Ngalawa vastaa pipliaseurojen Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmasta Malawissa.

Minja Salon tapahtumatärpit
Naisten saunailta Vesalan
leirikeskuksessa tiistaisin
5.6. alkaen klo 18. Kesäillassa saunominen on ihanaa. Saunan jälkeinen hyvä olo vain paranee, jos pulahtaa vielä löylyjen päälle järveen.
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Aamupalapysäkki keskiviikkoisin klo 9–11 Palokan kirkolla. Vapaaehtoinen maksu 1 euroa/henkilö. Kiireetön ja herkullinen aamupala on päivän lempiateriani. Yhdessä syötynä
se maistuu vielä paremmalta.
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Henki &
Kannessa: Anni Koskinen valmistuu tänä keväänä merkonomiksi. Liiketalouden perustutkinnon opinnot Gradia
Jyväskylässä sujuivat lukihäiriöstä huolimatta.
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Polkupyörävaellus senegalilaiseen messuun Palokan kirkolta Kahakadun
liikuntapuistoon sunnuntaina 20.5.
klo 17. Senegalilainen messu on
kurkistus uuteen kulttuuriin. Lisäksi pyöräily on aina mukavaa.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Minja Salon haastattelu löytyy sivulta 16.

Down

Kun näitä uutisia lukee,
tuntuu, että maailma muuttuu
yhä älyttömämmäksi.
Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Kolmas ehdokas
Espoon
piispanvaaliin

sin vilkas torielämä. Pääosassa ovat
luomutuotteet sekä käsityöt, joiden taidokkuutta satunnaiset turistit ihastelevat.
Ruokatunti päättyy, on aika palata sorvin ääreen. Ehkä mielikuvamatkailulle seuraa jatkoakin, yksi
työkaveri on nimittäin lähtöisin
Pielavedeltä. Makustelen nimeä ja
huomaan ensimmäisten kuvien tulevan jo hämärästi näkösälle. Ei taida olla Artjärven voittanutta.

Silmävoide, joka avaa
sokean silmät näkemään
Malawin Pipliaseuran ohjelmajohtaja Wilfred Ngalawa vierailee ensimmäistä kertaa
Suomessa, jossa lukutaito on itsestäänselvyys. Hänen kotimaassaan aikuisista 62 prosenttia
osaa lukea ja naisista vain 55 prosenttia.
KATRI SAARELA
teksti ja kuva

Onneksi tekoälyn
kehittely edistyy
huimaa vauhtia.

Milloin opit lukemaan?
Opin lukemaan kahdeksanvuotiaana tasan neljäkymmentä vuotta
sitten.
Vuonna 2017 alkaneen Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman avulla 20 000
naista oppii lukemaan. Ohjelma ulottuu 16 vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa ja Tansaniassa. Miksi itäafrikkalaisten naisten lukutaito
on tärkeää?
Afrikkalaisille on tärkeää oppia lukemaan, koska lukutaito parantaa
heidän yhteisönsä elämää. Naiset
tukevat lapsiaan koulunkäynnissä.
Arjen pyörittäminen helpottuu,
koska lukutaito antaa naisille kyvyn pärjätä itsenäisesti arjessa. Lukutaito helpottaa liiketoimia, joita
naiset voivat myös johtaa.
Mikä merkitys lukutaidolla on
lukutaitoryhmän opiskelijoille?

Naisten omanarvontunto kasvaa ja
he voivat harjoittaa liiketoimintaa.
Kerro koskettava tarina naisten
lukutaitoryhmästä.
Kun lukutaitoryhmä alkoi Ngawon
kylässä, odotimme sinne ilmoittautuvan vain 20 oppilasta. Yllätyimme ja olemme ylpeitä siitä, että ryhmässä aloittikin 40 oppilasta.
Kun puhun oppilaille, he pyytävät:
”Älä jätä meitä yksin. Lukutaidottomina olemme olleet sokeita ja
nyt haluamme oppia lukemaan,
jotta näemme.”
Mitä Lukutaitoa naisille
Afrikassa -ohjelmaan kuuluu
nyt? Tuoreet kuulumiset
Malawista.
Olemme laajentaneet luokkakokoa kymmenestä kolmeenkymmeneen oppilaaseen. Uudet ryhmät
aloittivat huhtikuussa. Oppilaita
on nyt 600. Olemme kouluttaneet
30 opettajaa ja jokaiselle avustajan.
Lisäksi olemme kehittäneet lukumateriaaleja, joita jo valmistuneet
oppilaat voivat lainata yhteisön

kirjastosta. On tärkeää, että naiset
voivat ylläpitää ja vahvistaa lukutaitoa. Olemme saaneet kaksi uutta kumppania, joiden ryhmissä käy
yhteensä 600 oppilasta. Tämä johtaa siihen, että lukutaitoisten naisten määrä lisääntyy.
Jatka lausetta: Lukutaito on
kuin…
…silmävoide, joka avaa sokean silmät näkemään.
Mikä on paras lukemasi kirja?
Paras kirja, jonka olen lukenut tähän mennessä, on Raamattu.
Lempikohtasi Raamatussa?
Suosikkijakeeni on lähetyskäsky
(Matt. 28:19–20). Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni… Minulle on tärkeää
jakaa ilosanomaa.
Matkustat ensimmäistä kertaa
Suomeen. Mitä odotat matkaltasi?
Odotettavissa on tietysti kulttuurishokki: ensikohtaaminen maail-

man onnellisimpien ihmisten kanssa. Myös infrastruktuuri ja vaihtelevat sääolosuhteet saattavat yllättää minut.
Mitä aiot kokeilla näistä
Suomessa: 1) mämmin syönti,
2) saunominen tai 3) humpan
tanssiminen?
Saunominen ja humppa.
Miltä Suomen kieli mielestäsi
kuulostaa?
Se kuulostaa hyvin monimutkikkaalta.
Kun tapaamme sinut Jyväskylässä, miten voimme tervehtiä
sinua chichewaksi, joka on
äidinkielesi?
Muli Bwanji.

Wilfred Ngalawa on
mukana Pipliaseuran TAVA-TAAN kylässä -raamattutapahtumassa
Jyväskylässä 19.–20.5.
Katso ohjelma: piplia.fi.

Espoon piispanvaaliin on tähän
mennessä ilmoittautunut kolme ehdokasta. Viimeksi ehdolle
ilmoittautui Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri,
teologian tohtori Kaisamari
Hintikka. Muut ehdokkaat ovat
oppilaitospappi, kisapappi Leena Huovinen ja jumalanpalveluselämän kouluttaja Juhani
Holma.
Espoon hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelu
päättyy elokuussa. Vaalin ensimmäinen kierros järjestetään
lokakuussa.

Yhä useampi
tekee vapaaehtoistyötä
Vapaaehtoisuus on Suomessa
yhä suositumpaa. Jopa 40 prosenttia väestöstä tekee vapaaehtoistyötä tällä hetkellä, kun
vastaava luku kolme vuotta aiemmin oli 33 prosenttia. Tämä
selviää Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus
Siviksen Taloustutkimuksella
teetetystä kyselystä.
Erityisesti nuorten vapaaehtoisena toimiminen on kasvanut samalla, kun eläkeläisten ja
miesten vapaaehtoistyö on vähentynyt viime vuosien aikana.
Suurimmat esteet vapaaehtoistyölle ovat ajan puute ja se, että
kukaan ei pyydä mukaan.

Saapas päivystää
Yläkaupungin
Yössä
Palveluoperaatio Saapas päivystää Yläkaupungin Yössä lauantaina 19.5. klo 19-01.30. Vapaaehtoiset päivystäjät liikkuvat Jyväskylän keskustassa ja asuinalueilla myös koulujen päättäjäispäivänä 2.6.
Saapas tarjoaa ensiapua ja
keskusteluseuraa. Saappaan tukiasemana toimii Aseman Pysäkki (Hannikaisenkatu 27–29).
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Kadotettu
paratiisi
houkuttelee
edelleen
Syntiinlankeemuskertomus kuvaa sitä,
kuinka Jumalan elämää suojelevien rajojen
rikkominen vie ihmisen yksinäiselle tielle.
ANU HEIKKINEN teksti
ANTTI YRJÖLÄ piirros

Raamatun alkulehdillä ovat ensin
paratiisi, mies ja nainen. Vallitsee
vapaus ja avoimuus. Sitten paratiisiin luikertaa pahuus. Käärme houkuttelee naisen syömään hyvän ja
pahan tiedon puusta, ja nainen tarjoaa miehellekin.
Kielletty hedelmä maistuu makoisalta, mutta sitä seuraavat häpeä, peittely ja karkotus. Ihana elämä paratiisissa on ohi.
Vanhan testamentin syntiinlankeemuskertomus selittää suurta
mysteeriä. Jos Jumala on hyvä ja
kaikkivaltias, kuinka maailmassa voi
olla niin paljon pahaa.
Vastaus on, että emme tiedä.
Raamattu kuitenkin kertoo, kuinka
paha tuli maailmaan, sanoo pappi
ja teologian tohtori Eero Junkkaala.
– Keskenään taistelevien hyvien
ja pahojen jumalien sijasta Raamatussa on vain yksi Jumala, joka on

kaikkivaltias ja hyvä. Persoonallinen
paha on selvästi Jumalan alapuolella.
– Pahan tulo maailmaan ei ole
sattumaa eikä virhe. Pahakin palvelee Jumalan suunnitelmia, vaikka
emme sitä ymmärrä. Jumala kääntää lopulta kaiken hyväksi.
Koko paratiisi annettiin ihmisten
nautittavaksi, yhtä puuta lukuun
ottamatta. Pahan ensimmäinen
repliikki Raamatussa on: ”Onko Jumala todella sanonut: Te ette saa
syödä mistään puutarhan puusta?”
– Tämä kuvaa hyvin pahan olemusta. Se vääristelee Jumalan totuutta ja asettaa sen kyseenalaiseksi. Synnin olemukseen kuulu ihmisen pyrkimys asettua kaiken yläpuolelle ja luoda omat sääntönsä,
siis tulla Jumalan kaltaiseksi.
Junkkaala näkee syntiinlankeemuskertomuksessa havainto-opetuksen siitä, mitä Jumalan asettamien rajojen rikkomisesta seuraa.

Kielletty hedelmä on näiden rajojen
symboli.
– Jumala asettaa rajat hyvälle elämälle. Niiden ylittäminen rikkoo
elämän perusteita vastaan.
Syntiinlankeemuksen jälkeen Aatami ja Eeva huomaavat olevansa
alasti ja piiloutuvat häpeissään. Tämä kuulostaa tutulta edelleen. Tuli
tehtyä väärin, omatunto kolkuttaa
ja häpeä saa peittelemään tekoa.
– Kertomus on puhutteleva kuvaus synnin psykologiasta. Synti ei
houkuttele meitä sarvet päässä,
vaan näyttää houkuttelevalta ja
kiehtovalta. Vasta jälkeenpäin silmät avautuvat.

Puhe synnistä saattaa tuntua kiusalliselta vaatimuslistalta: älä tee
näin, muuten olet syntinen.
Junkkaala muistuttaa, että vaikka
synti on myös vääriä tekoja ja asenteita, se on ennen muuta eroa Jumalasta. Synti on samalla tavalla
läsnä kaikissa ihmisissä – usko ei
varjele synnin tekemiseltä.
– Inhimillisesti katsoen siivosti
elävä on parempi kuin rötöstelijä,
mutta Jumalan edessä olemme
kaikki samalla viivalla. Anteeksiantamus Jeesuksen tähden tuo lääkkeen syntiin ja antaa halun hyvään.
Syntiinlankeemuskertomuksessa
näkyy myös toivon välähdys. Ker-

ran maailmaan tulee ihminen, joka
tekee pahasta lopun. Kristillisen uskon mukaan tässä on ensimmäinen
aavistus Jeesuksen sovitustyöstä.
– Jotakin kadotetusta paratiisista
palautuu, kun ihminen löytää Jeesuksen kautta tien takaisin, vaikka
elämä ei silloinkaan tule täysin ehjäksi.
Elämänsä merkitystä etsivän ihmisen voi nähdä kurkottavan kaikin voimin kohti alkutilaa, jossa häpeää ei ollut.
– Jossakin ihmisen sisimmässä
on aavistus siitä, että Jumalan yhteydessä on parempi paratiisi kuin
sen ulkopuolella.

Hengissä

Pyhä Henki auttaa näkemään omaa napaa pidemmälle
Kuka on tämä Nikodemos?
Auktoriteettiasemassa oleva oppinut, joka
seurasi Jeesusta salaa. Hän oli asemansa
puolesta erilainen kuin muut Jeesuksen seuraajat, köyhät ja hyljeksityt. Opettaessaan
Nikodemosta Jeesus ylitti sosiaaliset raja-aidat ja osoitti, että sanoma armosta ja Pelastajasta kuuluu kaikille.
Se, joka tekee pahaa ei tule valoon,
etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mitä
tämä tarkoittaa?
Ihmisellä on taipumus omien virheiden
peittelyyn ja ulkokultaisuuteen. Vaikka syvällä sisimmässään tietää toimineensa väärin, ei virheitään ole aina helppo myöntää.
Ihmisessä elää rinnakkain valo ja pimeys. Jumala näkee meidät armon silmin ja kutsuu
valon ja totuuden tielle.
Miten Pyhä Henki vaikuttaa
minun elämässäni?
Pyhä Henki rohkaisee, valaisee ja avaa silmät
näkemään omaa napaa pidemmälle. Pyhä
Henki myös tekee Raamatun sisällöt ymmärrettäväksi ja auttaa näkemään niiden
yhteyden omaan elämääni.

Mitä helluntai merkitsee sinulle?
Helluntaina vietetään maailmanlaajuisen
kirkon syntymäpäiväjuhlaa. Kristuksen kirkon jäsenet kaikkialla maailmassa ovat yhtä
perhettä.
Pipiliaseura kääntää Raamattua eri
kielille. Millaisena näet Pipliaseuran
työn merkityksen tässä ajassa?
Omankielisen Raamatun saamisella on iso
merkitys ihmisen hengelliselle elämälle. Se
rakentaa koko seurakuntaa. Oma äidinkieli
on myös rukouksen ja uskon kieli. Usein
käännöstyö johtaa myös kirjakielen luomiseen ja lukutaidon oppimiseen, millä on
suuri vaikutus elinoloihin.
Pipliaseuran raamattutapahtumaa
TA-VA-TAAN kylässä vietetään helluntaina Jyväskylässä. Teemana on lukutaito. Miksi tämä teema?
Pipliaseuran kuluva vuosi on lukutaitotyön
teemavuosi. Etsimme päiville teemaa yhdessä jyväskyläläisten kanssa. Valinnassa
painoi Jyväskylän luonne yliopistokaupunkina, jolle lukutaito ja koulutus ovat tärkeitä. Lukutaidon oppiminen on ihmisoikeus.

Evankeliumi
Joh. 3: 16-21
Jeesus sanoi Nikodemokselle: ”Jumala on
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi
ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan
saisi iankaikkisen elämän.
Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei
tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Ja tuomio on tämä: valo on
tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen
asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa,
kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät
hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka

Globaalisti ajatellen lukutaidon oppiminen
ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Pipliaseura on viime vuonna käynnistänyt ison lukutaitohankkeen Itä-Afrikan naisille. Lukutaidon oppimisen avulla ihminen voi ottaa asi-

Pyöränhuoltoliikkeissä riittää nyt kiirettä. Huoltopilotissa mekaanikkona työskentelevän Jani Kainulaisen mukaan huoltoa voi joutua odottamaan kolmisen viikkoa.

Hyvin huollettu pyörä
kestää käytössä pitkään
Pyörähuoltoliikkeissä eletään nyt vuoden kiireisintä aikaa. Monet havahtuvat menopelinsä
huoltamiseen vasta, kun pyöräilykelit ovat jo alkaneet.
SIRPA KOIVISTO teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Suomen Pipiliaseuran sidosryhmäpäällikkö Minna Mannert saarnaa Palokan
kirkon helluntaimessussa su 20.5. klo 10.
noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta
kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta.”

oista selvää ja parantaa elämäänsä: lukutaito tuo mukanaan terveyttä, tasa-arvoa ja
osallisuutta päätöksentekoon. Pipliaseura
tekee samankaltaista työtä kuin Agricola teki aikanaan Suomessa.

Kevään nopea eteneminen ja toukokuun lämpimät kelit ovat saaneet pyöräilijät joukolla liikkeelle.
Pyöräilykauden alkaminen näkyy
myös pyörähuoltoliikkeissä, joissa
sesonki on tällä hetkellä kiihkeimmillään.
Monet pyöräilijät havahtuvat
usein vasta viime tipassa oman
menopelinsä huoltamiseen. Pyörähuoltoliike Huoltopilotissa töitä
paiskitaan neljän miehen voimin.
– Vuoden kiireisin aika. Huoltoa
joutuu nyt odottamaan kolmisen
viikkoa, toteaa mekaanikko Jani
Kainulainen.
Pyörän keväthuolto annetaan
yhä useammin ammattilaisen käsiin. Osassa polkupyöriä alkaa olla
jo niin paljon tekniikkaa, ettei pyö-

rän perusteellinen huoltaminen
onnistu enää kovin helposti omin
voimin.
Huoltopilotissa asiakkaina on
kaikenlaisia pyöräilijöitä kilpapyöräilijöistä sunnuntaisuhareihin.
Heikoimmin pyöristään huolta pitävät nuoret.

– Yleisin ongelma on pyörän
puhtaus. Jos pyörää ei pidetä puhtaana, esimerkiksi voimansiirto kuluu ennen aikojaan.
Hyvin huollettu pyörä kestää
vaikka kuinka pitkään. Kainulainenkin on huoltanut pyöriä, joilla
on ikää jo useampi vuosikymmen.

”

Menossa on Kainulaisen mukaan
varsinainen pyöräilybuumi. Työmatkapyöräily on lisääntynyt ja
monet liikkuvat pyörällä ympäri
vuoden. Pyörät muuttuvat ja kehittyvät, uusimpana trendinä sähköpyörät ja erikoisleveillä renkailla
varustetut ja erityisesti maastopyöräilyyn soveltuvat fatbiket.
Perinteisiin mummopyöriin ei
huoltoliikkeissä enää juuri törmää.
– Eipä niihin saa enää kaikkia
osiakaan, Kainulainen huomauttaa.
Sähköpyörien yleistyminen näkyy huoltoliikkeissä.

Yleisin ongelma
on pyörän puhtaus.
Jos pyörää ei pidetä
puhtaana, esimerkiksi
voimansiirto kuluu
ennen aikojaan.
– Usein pyörä ajetaan siihen
kuntoon, ettei sillä pääse enää
eteenpäin. Vasta sitten pyörä tuodaan huollettavaksi, Kainulainen
tietää.

– Ennen huollettavaksi saattoi
tulla viisi sähköpyörää vuodessa,
nyt vähintään pari pyörää viikossa.
Pyörien kalleuden vuoksi niiden
kunnossapitoon myös satsataan.
Sähköelektroniikka on tullut
osaksi polkupyöriä samalla tavalla
kuin autoissa. Se on muuttanut
mekaanikkojen työnkuvaa.
– Tieto-taitoa ja sitä myöten
koulutusta tarvitaan koko ajan lisää, Kainulainen sanoo.
Jyväskylää Kainulainen kehuu
poikkeuksellisen hyväksi pyöräilykaupungiksi.
– Usein perille pääsee nopeammin pyörällä kuin autolla, ja pyörille löytyy jo hyviä pyöräparkkeja.
Kainulainen tunnustautuu itse
huvipyöräilijäksi.
– Nuorempana pyöräilin paljon,
mutta nyt enemmän kelin mukaan.
Kun keli on kohdallaan, voi pik-

nikille lähteä vaikka vuoden -94
polttomoottoripyörällä.
– Siinä on grilliperäkärry valmiiksi asennettuna, Kainulainen
hymähtää.

sitkö?

Tie
			

Vinkkejä
pyöräilijöille
■■ Pidä pyörä puhtaana.
■■ Huolehti rengaspaineista.
■■ Tarkista jarrujen ja vaihteiden

toimivuus.

■■ Älä käytä liikaa öljyä.
■■ Lataa sähköpyörän akku aika

ajoin, myös silloin, kun pyörä
on käyttämättä pitkiä aikoja.
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Kolumni

Some muutti
nuorten maailman
Älypuhelinten tulo ja sosiaalinen media muuttivat koulun peruuttamattomasti. Yhtäkkiä nuorilla oli käsissään kaiken aikaa
saatavilla jotain paljon kiinnostavampaa kuin mitä koulu voisi
koskaan tarjota: some, pelit, YouTube...
Älypuhelimilla on monia hyviä puolia. Mutta opettajana en voi olla huomaamatta, että niiden ilmaantumisen jälkeen monien
nuorten keskittymisen taidot ovat alkaneet heikentyä ja sitä myöten lukutaitokin. Myös omien ajatusten kirjoittaminen lauseiksi
tuntuu monesta oppilaasta työläältä. Olisi niin paljon helpompaa
vain täpätä tai klikata.
Miten opettaa syvällistä kaivautumista johonkin asiaan hipaisukulttuurin aikakaudella? Osa porukasta väsähtää alkumetreillä.
On huolestuttavaa, että kansalaisten lukutaito huononee samaan
aikaan, kun internetistä, ”tiedon valtatiestä”, on tullut kinttu- ja
harhapolkujen loputon verkosto, jossa juuri tarvittaisiin terävää
machete-veistä erottelemaan oikeita reittejä.
Kasvattajat ovat huolissaan myös diginuorten kasvokkain-viestinnän vähyydestä ja ryhmätyötaidoista, aiheellisestikin. Toisaalta,
kuten eräs oppilaani huomautti: ”Opet ei tajua, miten sosiaalisia
me ollaan somessa!” Totta. Harmillista kyllä, se sosiaalisuus siirtyy
huonosti elävään elämään. Yhä useammin koulussa tulee vastaan
sooloilijoita, joiden on vaikea alistua sääntöihin. He toimivat omien impulssiensa johdattamina, omassa kuplassaan.
Entä mikä osuus nuorten tyttöjen lisääntyvään henkiseen pahoinvointiin on sillä, että somen monet toimijat ja viihdeteollisuus
asettavat naisen tärkeimmäksi ominaisuudeksi ulkonäön – ja tietynlaisen ulkonäön? Ja kuka pelastaisi konsolipelaamiseen koukkuun jääneet yksinäiset pojat?
Koulu, kuten koko kulttuurikin, on keskellä isoa ihmiskoetta. Miten älypuhelin, peliteollisuus ja sosiaalinen media muokkaavat ihmisen mieltä ja hänen yhteisöjään? Uskallan kuitenkin heittää arvauksen, että live-kontaktit nuorten välillä eivät tule koskaan menemään kokonaan pois muodista.

Lukihäiriö
ei estä
opintoja
Anni Koskinen valmistuu tänä keväänä
merkonomiksi. Oppimisen vaikeuksille
löytyi syy ensimmäisen opintovuoden
aikana. Hän ei olekaan hidas tai tyhmä,
vaan kyse on lukihäiriöstä.
MINNA PALOVAARA teksti
HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN kuva

Anni Koskinen, 18, muistaa ala-asteen äidinkielen tunnit. Lukeminen oli työlästä ja
hidasta. Hänet ohjattiin kerran viikossa erityisopettajan luokse, mutta sitä hän ei tiennyt, miksi joutui erilleen muusta luokasta.
Koulu oli pieni kyläkoulu, jossa kaikki tiesivät toisensa. Koskinen tunsi olevansa huonompi kuin muut, kun ei pysynyt tahdissa
mukana. Tehtäville annetut aikarajat loivat
paineita. Piti yrittää keskittyä ja olla nopea.
Hän oppi piilottelemaan hitauttaan ja keksi
keinoja selviytyä.
– Tein pää hiessä ahkerasti kaikki läksyt,
ettei kukaan huomaa kuinka huono olen.
Lukemisen ymmärtäminen vaatii Koskiselta täyttä keskittymistä, ja lukeminen on
hidasta ja kuormittavaa. Kolmannella luokalla tehtiin lukemisen testi, jossa oli monta
sivua tekstiä ja monivalintakysymykset. Koskinen vastaili kysymyksiin vielä välitunnilla,
kun muut söivät samassa luokassa välipalaa.

Helena Saaristo
Opettaja
Viitaniemen koulu

ilen
Tänään ruko

Kiitos keväästä
Kiitos Jumala uudesta keväästä, valosta ja lämmöstä pitkän ja raskaan talven
jälkeen.
Nainen, 52

Vaikeudet lisääntyivät, kun vieraat kielet
tulivat lukujärjestykseen. Koskiselta vie aikaa yhdistää sanat merkitykseen. Vieraskieliset sanat lisäksi kirjoitetaan eri tavalla kuin
lausutaan.
– Pitää miettiä, luenko sanan oikein, lausunko oikein ja vielä kirjoitanko oikein. Se

vaatii keskittymistä ja tuntuu puuduttavalta.
– En ole tähän päivään mennessä uskaltanut kunnolla opiskella englantia. Pelottaa,
että kohta taas joudun noloon tilanteeseen,
kun en osaa. Eräs opettaja raivostui, koska
en osannut lausua englannin a-vokaalia oikein. Koko luokka nauroi.
Ammattiopiston alussa muistiinpanojen
kopioiminen taululta oli niin hidasta, että
Koskinen lopetti niiden tekemisen.
– Minua nolotti niin paljon. Tiesin, että
en kuitenkaan ehtisi, ja muistiinpanot olisivat joka tapauksessa vajaat.
Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään ammattiopistossa kartoittavat
lukemisen ja kirjoittamisen testit. Syy Koskisen vaikeuksiin selvisi, kun tulokset tulivat.
Testin tulos oli selvä.
– Muistan, miten hänellä ei ollut mitään
aavistusta, että kyse voisi olla lukivaikeudesta. Meille tulee joka vuosi opiskelijoita, jotka ovat aina tienneet, että jotain on, mutta
heitä ei ole koskaan peruskoulun aikana testattu, kertoo Gradia Jyväskylän erityisopettaja Pasi Puronaho.
Koskinen ohjattiin tarkempiin testeihin,
joiden tuloksien pohjalta hänelle laadittiin
henkilökohtainen opintojen järjestämistä
koskeva suunnitelma. Siihen kirjattiin, että
hän saa tarvittaessa opiskelumateriaalin
etukäteen. Testin tulos oli helpotus. Hän ei

Anni Koskinen saa pian käteensä liiketalouden merkonomin paperit. Hän suorittaa talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman Gradia Jyväskylässä.

olekaan huono eikä tyhmä, vaan vaikeuksille löytyi syy.
Lukivaikeus aiheuttaa sen, että on opiskeltava huolellisemmin kuin muut. Opiskeluun
pitää käyttää aikaa. Lukihäiriö vaikeuttaa
varsinkin kieltenopiskelua ja sanallista matematiikkaa. Vaikeus voi näkyä käytännön elämässä ja opiskelussa pieninä juttuina, pikkuvirheinä. Numerot menevät väärin päin tai
kirjoittaa vahingossa ylimääräisen nollan.

”

Lukivaikeudella ei
ole mitään tekemistä
tyhmyyden kanssa.
– Ilmeisesti Koskisen lukihäiriö ei ole ollut
niin vakava, että se olisi huomattu peruskoulussa. Hän on saattanut tehdä todella
paljon töitä peittääkseen hankaluudet, eikä
lukemisen vaikeutta ole tunnistettu, Puronaho arvioi.
Kun opettaja tietää opiskelijan lukihäiriöstä, hän voi ottaa sen opetuksessa huomioon. Ohjeissa pyritään selkokielisyyteen, ja
materiaalin voi saada etukäteen, jolloin taululta ei tarvitse yrittää kopioida tekstiä.
Esimerkiksi matematiikan tunneille voi
saada mukaan erityisopettajan, joka keskit-

tyy enemmän tukea tarvitseviin opiskelijoihin. Tavoitteena on, että opiskelija saa opinnot suoritettua ajallaan eikä tipahda tai joudu suorittamaan rästiopintoja jälkikäteen.
Gradia Jyväskylässä toimii viisi laaja-alaista
erityisopettajaa. Opiskelijoita on noin 4 500.
Kartoittavalla testillä saadaan tietoa erityistarpeista. Niilo Mäki Instituutin kehittämä
testi on ollut käytössä noin 15 vuoden ajan.
– Opiskelija yleensä kyllä tietää, että hänellä on joku ongelma, mutta ei tiedä mistä
se johtuu, jos sitä ei ole tutkittu mitenkään.
Lukivaikeudella ei ole mitään tekemistä tyhmyyden kanssa. Se on hankaluus ja vaikeus,
mutta se ei saa olla este opinnoille, Puronaho sanoo.
– Lukivaikeuden kanssa tulee toimeen,
kunhan se tunnistetaan ja siihen reagoidaan. Tällä hetkellä noin 12 prosenttia opiskelijoistamme on erityisopiskelijan statuksella. On paljon oppimisvaikeuksia, jotka aiheutuvat muista asioista. Ne vaativat usein
enemmän huomiota kuin lukivaikeus, Puronaho lisää.
Anni Koskinen hyödyntää oppimisessa värejä ja yhdistää asioita vaikkapa käsialaan.
Onneksi hänellä on valokuvamuisti. Toisinaan tuntuu epäreilulta, että muut tuntuvat pääsevän helpommalla.
– Minun on pakko keskittyä täysillä ja

ymmärtäminen on hidasta. Se syö niin paljon mehuja, että jaksamisen rajat tulevat
välillä vastaan. Kokeissa katson ensin kysymykset ja etsin niihin vastaukset. En voi lukea ensin pitkää tekstiä ja yrittää ymmärtää sisältöä ja sitten vielä viedä tietoa paperille. Se ei onnistu tai on ainakin todella
hidasta ja puuduttavaa.
Koskinen suorittaa parhaillaan opintojen viimeistä työssäoppimisjaksoa ja viihtyy työssään. Hän kertoi työpaikalla heti
alkuun lukivaikeudestaan, ja saa tehdä työtehtävät omalla tahdilla.
– Minua ei enää hävetä yhtään. Helpottaa, kun ei tarvitse peitellä eikä esittää mitään. Kukaan ei ihmettele, jos teen jotkut
asiat tavallista hitaammin.
Työharjoittelussa Koskinen kerää kokemusta ja itsevarmuutta, mutta työelämään siirtyminen askarruttaa.
– Pelottaa, etten pärjää. Sellainen epävarmuus on jäänyt omista taidoista. Olin
niin kauan tietämätön siitä, mistä hitaus
johtuu. Lukivaikeus on aiheuttanut sen, että aliarvioin itseni muutenkin. Pikkuhiljaa
olen päässyt parempaan suuntaan.
Hän painottaa, että lukihäiriön kanssa
voi oppia tulemaan toimeen. Kun tiedostaa omat voimavarat ja rajoitukset, tietää
mihin asioihin pitää panostaa enemmän.
Tietää mihin pitää keskittyä. Sillä tavalla
pääsee eteenpäin.

sitkö?
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Lukivaikeudet
■■ Noin 6–10 prosentilla suomalaisista

■■

■■

■■

■■

on vaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa.
Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta kutsutaan lukivaikeudeksi.
Usein käytetään myös termiä lukihäiriö tai dysleksia.
Lukivaikeuden keskeisenä piirteenä pidetään vaikeutta hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa.
Lukivaikeus voi ilmetä esimerkiksi lukemisen hitautena tai vaikeutena, oikeinkuulemisen vaikeutena, kirjoittamisessa kirjainten tai niiden paikan sekoittumisena tai kirjaimia voi olla liikaa tai liian vähän tai jopa sanoja
puuttuu. Luetun ymmärtäminen, sanojen tunnistaminen tekstistä ja lukemista edellyttävien tehtävien tekeminen voi olla hankalaa.
Lukivaikeudessa ei ole kuitenkaan kyse
ymmärtämisen vaikeudesta. Ymmärtämisen vaikeudet voivat liittyä laajemmin oppimisvaikeuksiin.
Lähde: Lukihairio.fi
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Ihmisoikeudet
koskevat kaikkia,
muistuttaa
romanikerjäläisistä
kirjan kirjoittanut
Kimmo Oksanen.
Kenenkään ei pitäisi
joutua kadulle
kerjäämään
elääkseen.

p Olosuhteet kaduilla kerjääville
romaneille ovat karmeat. Romanit
ovat tottuneet huonoon kohteluun
niin kotona kuin ulkomailla.
u Cetatea de Baltăn köyhimmät
romanit asuvat kurjissa taloissaan
pellon takana kukkulan juurella. Kuva
helmikuulta 2008.
t Herttoniemen sillan alla asunut
Mihaela Stoica synnytti esikoisensa
Fernandon Helsingissä helmikuussa
2008, omana 17-vuotissyntymäpäivänään.

Ohikuljetut romanikerjäläiset
RIITTA-SISKO KEINONEN teksti

Mihaela Stoica oli 16-vuotias ja viimeisillään raskaana. Romanian Cetatea de Baltăn
kylästä kotoisin oleva Stoica oli Helsingin
katukuvaan vuonna 2007 ilmestyneiden romanikerjäläisten joukossa. Nyt hän on kolmen lapsen äiti ja asuu perheineen Helsingissä kaupungin vuokra-asunnossa. Esikoinen Fernando käy koulua ja lasten isällä Suras Moldovanilla on työpaikka.
Toimittaja, kirjailija Kimmo Oksanen ja
valokuvaaja, dokumenttiohjaaja Heidi Piiroinen ovat kymmenen vuoden ajan seuranneet romanikerjäläisten elämää Euroopassa.
– Kirjassa seurataan Mihaela Stoican kautta kahta sukua, jotka itse tekevät jotain oman
elämänsä eteen. He ovat onnistuneet parantamaan elinolojaan kerjäämällä. Kotikylässä
ei ole kummoisia mahdollisuuksia elää, sillä
töitä ei ole. Työttömyyskorvaus on 30 euroa
kuukaudessa, Oksanen kertoo.
Kerjääminen on alentavaa ja tuhoaa terveyden. Se repii lapset ja vanhemmat erilleen aiheuttaen sosiaalisia ongelmia.

– Kerjääminen ei ole ratkaisu köyhyyteen
ja romanien tilanteeseen yleisesti, mutta
henkilökohtaisesti se voi sitä olla, Oksanen
sanoo.
Suoran avun antaminen hädänalaisille ei
ole ollut Suomessa tapana enää vuosikymmeniin. Kerjääminen on häpeällistä. Omillaan pitää tulla toimeen, ja jos ei tule, yhteiskunta auttaa.
Näky anovaan asentoon kumartuneesta
rääsyihin pukeutuneesta kerjäläisestä iskee
täysillä päin näköä. Moni käy välähdyksenomaisesti läpi tunteitaan ja asenteitaan.
Epämiellyttävä ja paljastava hetki on kuitenkin pian ohitettu.
Romaneja kohdellaan kuin roskaa. Heitä
ei haluta nähdä, siksi heitä ei katsota. He
menettävät joka päivä sen mitä heille kuuluisi: ihmisoikeutensa ja tulevaisuutensa.

On esitetty, että romanien kerjäämisen
taustalla on järjestäytynyttä rikollisuutta.
Kuten myös, että ryysyt ovat rooliasu ja oikeasti kerjäläiset ovat hyvin toimeentulevia.
– Myytti, että romanit edustavat rikollisuutta, on helppo ja siksi niin vahva. Selitys,

jota monet mediat ja mielipidekirjoittelu
vahvistivat, antoi ihmisille myös toimintamallin uudessa tilanteessa, toteaa Oksanen.
Hän on havainnut, että mitä monisyisempi asia on, sen suurempi on taipumus mennä yli siitä, missä aita on matalin.

Myytti, että
”romanit
edustavat

rikollisuutta, on
helppo ja siksi niin
vahva.
– Hokemat jäävät mieleen. Mediat ovat
hokeneet, että roposilla rakennetaan linnoja Romaniaan. Anteeksi vaan, mutta jotkut
ihmiset eivät jaksa ajatella itse, on helpompaa ottaa totuus lööpistä. Onhan se hankalaa, jos joutuu ajattelemaan, etsimään tietoa
ja käsittelemään tunteitaan.
On kuitenkin totta, että jotkut romanit

käyttävät järjestelmiä hyväksi ja tekevät rikoksia. Kimmo Oksanen huomauttaa, että
kun kerrotaan romanimiehen myyneen lapsensa, ja se on totta, muuttuu asia mielikuvissa koskemaan koko yhteisöä.
– Jokainen ihminen pitää katsoa yksi kerrallaan. Katsoa sisältä, ja sen perusteella tehdä arviot siitä, kuka hän on. Rikollinen on rikollinen. Suomessa kerjääminen ei ole rikos.
Kerjäläinen ei ole rikollinen, vaan kerjäläinen, Oksanen painottaa.
– Mihaela Stoica tuli perheineen Suomeen tarkoituksenaan etsiä kausityötä. Kuten he, monet romanit ovat uskovaisia,
usein ortodokseja tai helluntailaisia. Kun
työtä ei löydykään, kerjuukuppi ja toisten
armon varaan jättäytyminen on ainut mahdollisuus, sillä rikolliset keinot eivät tule kysymykseen.
Romaneiden historiaan on piirretty satojen vuosien orjuus, joka yhä näkyy asenteissa ja hierarkioissa. Kommunismin aikana romanit elivät omavaraistalouksissaan omissa
yhteisöissään muun yhteiskunnan ulkopuolella. He arvostivat perinnetaitojen oppimista, eivät koulunkäyntiä.

– Heillä oli töitä perinteisissä ammateissaan käsityöläisinä, muusikoina, hevostenhoitajina ja ennustajina. Ceaușescujen teloitus, ja siirtyminen markkinatalouteen romuttivat kaiken tämän. Romanit edustivat
karsittavaa kuluerää kuolleine ammatteineen. Työt päättyivät ensimmäisenä romaneilta myös tehtaissa ja maataloudessa, Oksanen kertoo.
Työttömyys vaivaa myös valtaväestöä,
mutta romanien työttömyys on moninkertainen. Romanian romaneista 80 prosenttia
elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella.
– Romaneilla ei ollut valmiuksia reagoida
muuttuneisiin tulevaisuuden tarpeisiin.
Heillä oli sukupolvien lukutaidottomuus sekä eriytyneitä kulttuureita ja osaamisia, joille ei ollut enää tarvetta.
Kun elämä kotimaassa ei ole elämisen arvoista syrjinnän ja köyhyyden vuoksi, eikä
tulevaisuuskaan tarjoa mitään, on helpompi ymmärtää, miksi monet romanit lähtevät
kerjuulle tai kausitöihin ulkomaille.
Vapaa liikkuvuus on tuonut romaneille
mahdollisuuksia. He viipyvät joitakin kuukausia tai jopa vuosia kerjuulla ja voivat

mahdollisilla säästöillään parantaa elinolojaan.
Olosuhteet kaduilla kerjääville ovat karmeat. Romanit ovat tottuneet huonoon
kohteluun niin kotona kuin ulkomailla.

Kerjäläinen ei ole
”rikollinen,
vaan
kerjäläinen.

– Eväspussi kelpaa, samoin ystävällinen
katse. Mutta rahan ja paremman toimeentulon vuoksi he ovat kerjuulle lähteneet,
Oksanen summaa.
Valoa luulisi kuitenkin olevan näkyvissä,
sillä EU panostaa koulutuksen, asumisolojen ja työllisyyden parantamiseen isoilla
summilla.
– Paljon on paikallisten pormestarien käsissä. Cetatea de Baltăssa EU:n tukirahat
ovat löytäneet niille tarkoitetun kohteensa,
kunta on rakentanut vesijohdot ja kaasuputket kylän köyhälle alueelle. Monessa ta-

pauksessa kuitenkin romanien olojen parantamiseen kohdennetut rahat ovat menneet välistävetäjille.
On laskettu, että Romanian kansalaisia on
ulkomailla yli neljä miljoonaa. Oksanen tuo
esiin myös teorian, jonka mukaan hallitus ja
valtaväestö haluavatkin pitää romanit heikossa asemassa ja heidän pysyvän ulkomailla.
– Silloin heistä ei ole yhteiskunnalle kuluja, vaan he päinvastoin lähettävät rahaa kotiin ja hoitavat itse ongelmansa niin kuin
suinkin vain kykenevät.
Monet ovat kotiin palattuaan pystyneet
tienesteillään muuttamaan syrjäkyliltä parempiin oloihin. Koti kuntakeskuksessa
mahdollistaa myös lasten koulunkäynnin.
Tulevat sukupolvet saavat mahdollisuuden
parempaan elämään.
Jos elämä olisi pelkkää rahaa, voisi kerjäämisen sanoa kannattavan. Kun valuutta
muutetaan elämänlaaduksi, lasku jo yhdestäkin kadulla vietetystä päivästä on epäinhimillinen, Kimmo Oksanen kirjoittaa.
Oksanen pitää lasten koulunkäyntiä avain
asiana paremman tulevaisuuden saavutta-

misessa. Hän perää EU:lta parempaa tukien
valvontaa.
– Koteihin pitäisi saada pesumahdollisuudet. Monet romanilapset lopettavat
koulunkäynnin, koska heitä syrjitään huonon hygienian vuoksi.
Jos vanhemmat ottavat lapset mukaan
ulkomaille kerjäämään, koulunkäynti katkeaa siihen. Toisaalta ero vanhemmista aiheuttaa myös omat ongelmansa.
Kun vanhemmat ottavat lapsensa pois
koulusta, he varastavat heidän tulevaisuutensa, Oksanen sanoo.
– Jos ihmiset pitävät lapset koulussa ja
lapset jaksavat sitä käydä, olisi pikkuhiljaa
mahdollista nousta, vaikkakin romaneja kyllä poljetaan isolla saappaalla. Se on kuin kiipeämistä Himalajalle, tarvitaan paljon onnistumisia, jotta tarpeettomuuden ja tulevaisuudettomuuden ketju saadaan katkeamaan.
Kuvat Kimmo Oksasen ja Heidi Piiroisen
kirjasta Ohikuljetut – Erään kerjäläisperheen tarina. WSOY 2018.
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Lahja, joka kestää!

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 €

Seppälän Citymarket

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

raamattu, 33/38 –käännös -30%
Raamatut 30 % alennuksella. Katso valikoima
verkkokaupasta.

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

nImIpaInatus
Oma tai lahjansaajan kultainen nimipainatus.
Nimipainatuksen toimitusaika on 2-3 viikkoa.
12 € / kpl. Tilaathan ajoissa!

LÖYTYISIVÄTKÖHÄN
KEVÄÄN LAHJAT ELLIN
UUDESTA PUTIIKISTA?
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KORTIT, KIRJAT JA LAHJAT
KRISTILLISET TUOTTEET



KAUPPAKATU 25, P. 044 055 6289
MA–PE 10–18, LA 11–15

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

Kallistunut hautakivi
on vaarallinen
MINNA PALOVAARA teksti
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA kuva

Jyväskylän seurakunnan hautausmailla tarkistetaan tänäkin keväänä hoitohautojen muistomerkkien kunto. Kallellaan tai painuneena oleva hautakivi on vaarallinen
sekä työntekijöille että hautausmaalla vieraileville.
Suoristamista vaativasta hoitohaudan muistomerkistä kerrotaan
omaisille kirjeellä. Viime vuonna
postitettiin noin 160 kirjettä.
– Kaikki eivät muista, että hautakivet ovat vainajan omaisten
omaisuutta. Myös vastuu niiden
hoidosta kuuluu omaisille, sanoo
Vanhan hautausmaan työnjohtaja Liisa Kontunen.
Hautakiven kallistuminen on
usein monen tekijän summa. Se
voi johtua maan routimisesta tai
puiden juuret saattavat nostaa
hautakiveä ylöspäin. Lisäksi maan
painuminen voi siirtää kiveä.

Kirkkopäivien 2019 ETKOT

Yläkaupungin Yössä LA 19.5.2018
PEPE WILLBERG & BAND
Jelmun teltta klo 20 >

Jyväskylän seurakunnan kuudella hautausmaalla on tuhansia muistomerkkejä. Kallellaan olevan muistomerkin oikaiseminen kuuluu
vainajan omaisille.

Hautakiven oikaiseminen vaatii
erityistä osaamista. Kontunen
kannustaa omaisia käyttämään
työhön kivialan ammattilaisia.
– Hautakivi voi painaa satoja kiloja. Se on kaatuessaan todella vaarallinen. Hautakivi saattaa myös
rikkoontua, Kontunen kertoo.

Oikaisu: Edellisen lehden jutussa
”Kilometrejä edessä, tonneja takana”
haastatellun nimi on Jouko Iso-Heiniemi, eikä Jouko Iso-Heininiemi.

Seurakunnalta ei enää voi ostaa hautakiven oikaisua. Ostopalvelu poistettiin muutama vuosi
sitten.
– Resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. Seurakunnalla on kuusi
hautausmaata, joilla on tuhansia
hautoja, Kontunen toteaa.

Laatukivet kohtuuhintaan

Veistetyt patsaat,
monta mallia

110 €

540 €
Puh: 045 109 1809 – Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi

Jyväskylän
seurakunnan
kirkkovaltuuston
kokous
Ti 29.5. klo 18.00
Palokan kirkolla,
Rovastintie 8.
Kokous on avoin yleisölle.

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

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

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

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

Tavoitteemme on, että
Itä-Afrikassa
oppii lukemaan .
Lahjoita 10 € tekstaa
10638 nroon 16499
tai soita nroon 0600 9 5127 (hinta 10,01+pvm)

Ilmoittautuminen:
www.jyvaskylanseurakunta.fi

voimasanoja

PIPLiA.

VAPAA
PÄÄSY

www.HautakiviHalvemmalla.fi

1 105 €
kiillotettu

Suomen Pipliaseura
www.piplia.fi ■

KIRKKOPÄIVÄT
YLPEÄNÄ ESITTÄÄ

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

RINNERADIO
Jyväskylän Kaupunginkirkko klo 22 >

KIRKKOPÄIVÄT

Jyväskylässä 17. – 19.5.2019
kirkkopaivat.fi
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Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.5. klo 18, Palola, Viitala,
Hassinen.
Messu su 27.5. klo 18, Vallipuro, Partanen.

HALSSILA
Apua ja tukea tarvitseville
Euron puuroaamiainen pe 18.5. klo
10–10.30 Sepän Kipinä.

SIINA JA TAIKARADIO SEPÄSSÄ
n Lastenmusiikkiyhtye Siina ja Taikaradio esiintyy Sepän Kipinässä la
19.5. klo 15. Ennen konserttia on lukutaitoaiheisia puuhapajoja klo 14
alkaen. Pajat jatkuvat konsertin jälkeen klo 17 asti. Vapaa pääsy. Tapahtuma on osa Pipliaseuran TA-VA-TAAN -raamattutapahtumaa Jyväskylässä.
TULUS VETELEE VIRSIÄ
n Tulus-kuoron (kuvassa) virsikokonaisuus Nyt ylös – Tulus vetelee
virsiä rantautuu la 19.5. klo 19 Kaupunginkirkkoon osana Yläkaupungin
Yötä sekä Pipliaseuran Raamattutapahtumaa. Kuoroa johtavat Esa Jaakkola ja Anu Mäki-Latvala. Konserttiin on vapaa pääsy, kolehti Pipliaseuran lukutaitotyölle.
RINNERADIO RIKKOO HILJAISUUDEN
n Rinneradio esiintyy Kaupunginkirkossa la 19.5. klo 22. Breaking the
Silence – ilta ambientin äärellä -teos vie kirkkotilan ja iltahartauden
uuteen ulottuvuuteen valotaiteen, videotaiteen ja musiikin yhdistelmän kautta. Teos on osa Yläkaupungin yötä, kirkon Sovinto100-merkkivuotta sekä Jyväskylän Kirkkopäivien 2019 esitapahtumia. Vapaa pääsy.
PENTTI RASINKANGAS JA LAULUJA LAPSILLE
n Pentti Rasinkankaan konsertti on Kuokkalan kirkossa ma 21.5. klo
18. Ohjelma 15/8/4 euroa Äijälän talo ry:n hyväksi.
TUTTUJA SPIRITUAALEJA UUSIN SOVITUKSIN
n Lauluyhtye Lux Auribus esittää spirituaaleja Kuokkalan kirkossa
ti 22.5. klo 19. Spirituaalien maailma sykkii syvää elämäniloa, ylistystä
ja lohdutusta. Kuoroa johtaa Kimmo Tuuri, pianistina András Szabó.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa Etelä-Sudanin nälänhädän uhreille.
TOIVON SIIVET KEVÄISISSÄ TUNNELMISSA
n Toivon Siivet -orkesterin kevätkonsertti on pe 25.5. klo 19 Kuokkalan
kirkossa. Kuoroa johtaa Virpi Vuorenmaa. Vapaa pääsy.
SIIONIN KANNEL SOI KELTINMÄEN KIRKOSSA
n Siionin kannel -illassa lauletaan yhteislauluja ke 30.5. klo 18.30 Keltinmäen kirkossa. Tilaisuudessa mukana Hamona-kuoro ja yhtye Ilpo Vuorenojan johdolla. Vapaa pääsy.
KEVÄISIÄ SOINTUJA KORPILAHDELLA
n Keväisiä yhteislauluja kuullaan to 31.5. klo 18 Korpilahden seurakuntatalolla. Mukana kirkkokuoro, Säpäkät Soinnut, Naisten lauluryhmä,
Korpiset ja Väentuvan lauluryhmä. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun
hyväksi. Kahvitarjoilu.
SUVIVIRSI ALOITTAA KESÄN
n Suvivirren sunnuntain yhteislauluja lauletaan Kirkkopuistossa su
27.5. klo 14. Suvisten virsien lauluhetkeä vietetään myös Tikkakosken
torilla to 31.5. klo 14. Kahvitarjoilu. Palokan torilla Suvivirsi kajahtaa
pe 1.6. klo 12. Yhteislauluja ja pullakahvit. Arpoja ostamalla voi tukea
Kirkon Ulkomaanavun työtä.
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SENEGALILAINEN MESSU 10 VUOTTA
n Senegalilaista juhlamessua vietetään su 20.5. klo 19 Kahakadun kentällä, Kahakatu 11. Keltinmäen alueseurakunnassa vietetystä ensimmäisestä senegalilaisesta messusta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Mukana
Senegalin lähetit Raimo ja Teija Laine sekä Eivor Pitkänen. Heli Niemisen suomentamaan messuun on tiiviisti kuulunut Jarmo Hovin johtama
djemberyhmä ja kitara, Mariana Siljamäen ohjaama tanssiryhmä Mami
Wata sekä Keltinmäen Seurakuntakuoro, Lähde! ja nyt myös Astahakuoro. Klo 14 alkaen tarjolla on kevyttä purtavaa, kirpputori, läänintaiteilija Matti Hämäläisen Kylähullu-monologi, nuorten musiikkiesityksiä
ja keskustelua.

Aikuisille
Syntymäpäiväjuhla senioreille su
7.10. klo 13. Kutsumme Sinut, Huhtasuolla tai Halssilassa asuva, joka vietät
tai olet jo viettänyt vuoden 2018 aikana 70, 75 ,80 ,85 ,90, 91, 92 ja siitä vuosittain ylöspäin olevia syntymäpäiviä Sepän Kipinään. Tule tapaamaan
ikätovereitasi kahvin, kakun ja pienen
ohjelman merkeissä. Ennen juhlaa on
mahdollisuus osallistua Kipinässä pidettävään messuun klo 12. Ilm. 20.9.
mennessä 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
Raamattupiiri pe 18.5. klo 17–19 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 22.5. klo 13 Telkäntie 2 C.
Miesten tupaillan kevätretki ke 23.5.
klo 17 Halssilan hiihtomaahan. Lähtö
klo 17 Kärpänkuja 1, Lukkoaseman pihasta. Perillä paistetaan makkaraa ja
juodaan pullakahvit. Ilmoittaudu Juhalle 050 549 7024. Sateen sattuessa
kokoonnutaan Kipinään.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet ti 15–19, to
15–17 ja la 15–18 Sepän Kipinässä
toukokuun loppuun asti. 3-luokkalaisille ja sitä vanhemmille. Paikalla nuorisotyönohjaaja.
Lisätiedot Huhtasuon aluesrk:n nuorten toiminnasta ja isoskoulutuksesta:
Leila Jokiniemi 050 549 7021 ja Outi
Pirttimäki 1.6. alkaen 050 549 7017.
Lapsille ja lapsiperheille
Siina ja Taikaradion konsertti la 19.5.
klo 15 Sepän Kipinä. Ennen konserttia
on lukutaitoaiheisia puuhapajoja klo
14 alkaen. Puuhapajat jatkuvat konsertin jälkeen klo 17 asti. Vapaa pääsy.
Perhekahvila ma klo 17.30–19.30,
ti klo 13–15, to klo 10–12 ja pe klo
10–12 Sepän Kipinä. Vielä viikolla 22,
paitsi pe 18.5. ja 1.6. ei ole.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille
ma klo 12.30–15.30 Sepän Kipinässä.
Omat eväät. Kevään viimeinen parkki on 21.5.
Päiväkerho 3–5-vuotiaille ti klo 9–11
ja to klo 13–16 Telkäntie 2 C. Kerhot
kesätauolla viikosta 22 alkaen.
Perheiden kevätlaulelot ma 28.5. klo
17.30 Sepän Kipinä. Lasten esityksiä ja
yhdessä keväisiä lauluja laulellen. Kevätkauden päätös. Jätskitarjoilu.
Ilmoittautuminen 2018–2019 päiväkerhoihin 16.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0638.
Ilmoittautuminen muskareihin
16.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Tied. 050 549 7013.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 27.5. klo 12 Huhtakoti, Kari,
Tiusanen. Toukokuun viimeisenä pyhänä vietämme luomakunnan sunnuntaita.
Apua ja tukea tarvitseville
Euron puuroaamiainen pe 18.5. klo
10–10.30 Sepän Kipinä.
Aikuisille
Syntymäpäiväjuhla senioreille su
7.10. klo 13. Kutsumme Sinut, Huhtasuolla tai Halssilassa asuva, joka vietät

tai olet jo viettänyt vuoden 2018 aikana 70, 75 ,80 ,85 ,90, 91, 92 ja siitä vuosittain ylöspäin olevia syntymäpäiviä Sepän Kipinään. Tule tapaamaan
ikätovereitasi kahvin, kakun ja pienen
ohjelman merkeissä. Ennen juhlaa on
mahdollisuus osallistua Kipinässä pidettävään messuun klo 12. Ilm. 20.9.
mennessä 050 549 7024 tai juha.halonen@evl.fi.
Raamattupiiri pe 18.5. klo 17–19 Telkäntie 2 C.
Aikuisten käsityökerho ma klo 18–
20 Huhtakoti.
Miesten tupaillan kevätretki ke 23.5.
klo 17 Halssilan hiihtomaahan. Lähtö
klo 17 Kärpänkuja 1, Lukkoaseman pihasta. Perillä paistetaan makkaraa ja
juodaan pullakahvit. Ilmoittaudu Juhalle 050 549 7024. Sateen sattuessa
kokoonnutaan Kipinään.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet ti 15–19, to
15–17 ja la 15–18 Sepän Kipinässä
toukokuun loppuun asti. 3-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille. Paikalla nuorisotyönohjaaja.
Lisätiedot Huhtasuon aluesrk:n nuorten toiminnasta ja isoskoulutuksesta:
Leila Jokiniemi 050 549 7021 ja Outi
Pirttimäki 1.6. alkaen 050 549 7017.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ma klo 17.30–19.30,
ti klo 13–15, to klo 10–12 ja pe klo
10–12 Sepän Kipinä. Vielä viikolla 22,
paitsi pe 18.5. ja 1.6. ei ole.
Perhekahvila pe 18.5. klo 10–12 Sepän Kipinä.
Päiväkerhoparkki 3–6 -vuotiaille ma klo 12.30–15.30 Sepän Kipinä.
Omat eväät. Kevään viimeinen parkki on 21.5.
Ekavauva ma klo 14–16 Huhtakoti.
Päiväkerho 3–5-vuotialle ti klo 13–16
ja to klo 9–11 Huhtakoti.
Iltaperhekerho ti 22.5. klo 17.30–
19.30 Huhtakoti.
Siina ja Taikaradion konsertti la 19.5.
klo 15 Sepän Kipinä. Ennen konserttia
on lukutaitoaiheisia puuhapajoja klo
14 alkaen. Puuhapajat jatkuvat konsertin jälkeen klo 17 asti. Vapaa pääsy.
Perheiden kevätlaulelot ma 28.5. klo
17.30 Sepän Kipinä. Lasten esityksiä ja
yhdessä keväisiä lauluja laulellen. Kevätkauden päätös. Jätskitarjoilu.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
ti 29.5. klo 17.30–19.30 Huhtakoti.
Ilmoittautuminen 2018–2019 päiväkerhoihin 16.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0638.
Ilmoittautuminen muskareihin
16.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Tied. 050 549 7013

Vauvaryhmä ti 22.5. klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ke 23.5. klo 9 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki pe 18.5. klo 8.30 kirkko.
Messu su 20.5. klo 10 kirkko, Wilfred
Mlava ja Antti Siukonen Pipliaseurasta, Pitkänen, Vuorenmaa. Uudet punaiset kirkkotekstiilit. Kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 20.5. klo
16 Sotainvalidien sairaskoti, Keskussairaalantie 40, Pitkänen, Vuorenoja.
Kaatuneitten muistopäivä.
Senegalilainen messu 10 v. su 20.5.
klo 19 Kahakadun kenttä, Kahakatu 11, T. Laine, R. Laine, Pitkänen, Nieminen, Jarmo Hovi ja musiikkiryhmä,
tanssiryhmä Mami Wata, Keltinmäen Seurakuntakuoro, Lähde!-kuoro,
Astaha.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 27.5. klo 10 kirkko, Ridanpää, Salminen, Vuorenoja. Kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Siionin kannel -ilta ke 30.5. klo 18.30
kirkko. Yhteislaulua, mukana Hamona-kuoro ja yhtye, johtaa Ilpo Vuorenoja.
Aikuisille
Viherilta ma 21.5. klo 17.30–19 kirkko. Englantilaisista puutarhoista senegalilaisille pelloille, hortonomi Eeva
Kortepuro ja nimikkolähetti Katri Suhonen.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko. Tied.
Alpo Toivola 040 563 1360.
Kesäretki Luhankaan,
Sysmään ja Hartolaan
Diakonian kesäretki tehdään
keskiviikkona 6.6. LuhankaSysmä-Hartola-seudulle.
Käynti muun muassa Salvian
matkailutilalla, Pyhän Olavin
kirkossa sekä Itä-Hämeen
museossa. Retken hinta 40
euroa. Lähtö Kortepohjan
ostoskeskuksen parkkipaikalta klo 8. Kyytiin pääsee
myös Kypärämäen koulun
pysäkiltä klo 8.10 ja Keltinmäen kirkolta klo 8.20. Paluu
Jyväskylään noin klo 17. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 29.5. mennessä 044 716
4959, suvi.leppapuisto@evl.fi
tai 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 20.5. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Tahkola. Isosten siunaaminen.
Luontokirkko
Mankosen laavulla
Luontokirkko pidetään sunnuntaina 27.5. klo 16 Mankosen laavulla Etelä-Keljossa,
Huhtalantie 9. Messun toimittavat Esa Jurva ja Pertti
Tahkola. Messun jälkeen nokipannukahvit ja pientä purtavaa.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13.
Neulaskodin olohuone ke 23.5. klo
13.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe 18.5. klo 9.30 Neulaskoti.

Lapsille ja lapsiperheille
Perheleirille 11.–14.6. haku netissä
30.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi.
7–10v. koululaisten leirin 18.–20.6.
ilmoittautuminen 1.5.–20.5. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Lasten kesäkerhot 3–6-vuotiaille Keltinmäessä 11.–13.6. ja Kortepohjassa
18.–19.6. Ilmoittautuminen 2.–27.5.
jyvaskylanseurakunta.fi
Perheiden kesäolkkari 29.–30.5. klo
9.30–12.30 Kypärämäen kerhotila
(Erämiehenkatu 6). Yhdessäoloa, leikkiä, kädentöitä. Lounas n. klo 11 (vapaaehtoinen maksu).

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 20.5. klo 10 Kaupunginkirkko. Pääkkönen, Niiles-Hautanen, Valtasaari, Ronkainen. Kannel-kuoro,
joht. Ulla Kotamäki.

Viikkomessu to 24.5. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko. Kevään viimeinen 25.5.
Perhemessu su 27.5. klo 10 Kaupunginkirkko. Watia, Pohjola, Valtasaari,
Kontinen. Messun jälkeen ulkotapahtuma Vanhassa pappilassa. Ulkopelejä ja leikkejä, pomppulinna, saippuakuplia sään salliessa.
Viikkomessu to 31.5. klo 13 Kaupunginkirkko.
Syntymäpäiväjuhla
messun ja juhlakahvien
merkeissä
Juhla koskee Keskustan alueseurakuntalaisia, jotka täyttävät 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän touko–elokuussa
2018. Syntymäpäivää vietetään messun ja juhlakahvien merkeissä sunnuntaina
2.9. klo 10 Kaupunginkirkossa ja Vanhassa pappilassa.
Voit tulla yksin tai yhdessä
läheisesi kanssa. Ilmoittautuminen 24.8. mennessä
040 535 0492, 050 549 7027
tai 050 340 0665.
Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Suuhygienisti ti 22.5. klo 11–13 Aseman Pysäkki. Kysy suuhygienistiltä kaikkea, mitä olet halunnut tietää
suun ja hampaiden hoidosta.
Leskien klubi to 24.5. klo 10 Kaupunginkirkko. Keväthartaus, kahvit Vanhassa pappilassa.
Virtailta / Nightbreak to 24.5. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille. Vieraita Etiopiasta.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma 21.5. klo 9.30–11
Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke 23.5. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Muu
Bingo ti 29.5. klo 13.30 Aseman Pysäkki. Voittajille pikkupalkinnot.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kansanlaulukirkko su 20.5. klo 10
srk-talo. Koivisto, Laiho, Ylistysryhmä ja yhtye, messuryhmä. Anna-Mari
Kaskisen kansanlauluihin runoilemia
hengellisiä lauluja. Otamme uuden
lauluvihkon käyttöön. Seppelpartio.
Sanan ja rukouksen ilta to 24.5. klo
18 seurakuntatalo. Aihe: Minä olen
Hyvä Paimen.
Iltakirkko su 27.5. klo 16 srk-talo. Tuominen, Launonen, Tiusanen. Isosten
tehtävään siunaaminen.
Miestenilta ke 30.5. klo 18 seurakuntatalo. Ohjelmaa, kahvitarjoilu.
Musiikkitilaisuudet
Iltamusiikki Soi kunniaksi Luojan to
24.5. klo 19 Muuramen kirkko. Korpilahden ja Muuramen kirkkokuorot,
Naisten lauluryhmä, Tauonpaikkakuoro, Virsiveljet ja Kuorokerho Kaiku. Ohjelma 5 euroa musiikkityölle.
Kevätlaulajaiset to 31.5. klo 18 srktalo. Keväisiä yhteislauluja ja esityksiä.
Mukana Kirkkokuoro, Säpäkät Soinnut, Naisten lauluryhmä, Korpiset ja
Väentuvan lauluryhmä. Kolehti Yhteisvastuukeräykseen. Alussa kahvitarjoilu.
Aikuisille
Hartaushetki ma 21.5. klo 10 Korpihovi.
Väentupa ti klo 11.
Aamupysäkki pe 25.5. klo 9–11 srk-

talo. EU-ruokakassien jakoa, hartaus
ja aamupala.
Nuorille
Hengari ti klo 15–17 Nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to 24.5. klo
13–15.30 srk-talo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 18.5. klo 13 srk-keskus.
Ei messua su 20.5. Kortepohjassa. Tervetuloa Senegalilaiseen messuun klo
19 Kahakadun liikuntapuistoon Kypärämäkeen.
Opiskelijamessu ke 23.5. klo 19 srkkeskus.
Puuhamessu su 27.5. klo 15.45 alkaen
puuhapisteillä. Kerho- ja muskarikauden päätös. Mukana bändi. Lopuksi
nakkisoppaa.
Lähetys- ja avustustyö

Lux Auribuksen gospelkonsertti
ti 22.5. klo 19 kirkko. Kuoroa johtaa
Kimmo Tuuri, pianistina András Szabó. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa
Etelä-Sudanin nälänhädän uhreille.
Toivon Siivet -orkesterin kevätkonsertti pe 25.5. klo 19 kirkko. Johtaa
Virpi Vuorenmaa.
Aikuisille
Kävelylenkki Kuokkalan maisemissa ma klo 11. Lähtö Kuokkalan kirkon
etuovelta. Vetäjänä Martti Vornanen
040 410 3116.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Rukouspiiri ke 23.5. klo 19 Polttolinja 29.
Kuokkamiehet ti 29.5. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 20.5. klo 11 kirkko.
Perhekerho ma 21.5. klo 9.30 kirkko.
Taaperotupa ti 22.5. klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti 22.5. klo 13 kirkko.

LOHIKOSKI
Kortepohjan
kevätmarkkinat
lähetyksen hyväksi
Kevätmarkkinat järjestetään
lauantaina 26.5. klo 10–13
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Myynnissä on leivonnaisia, käsitöitä ja arpoja.
Paikalla myös kahvio ja kirpputori lähetystyön hyväksi.
Aikuisille
Tiistaitapaaminen ti 22.5. klo 13 srkkeskus. Kiittäen kohti kesää. Kevään
viimeinen.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleirille 11.–14.6. ilmoittautuminen netissä 30.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi.
7–10v. koululaisten leirin 18.–20.6.
ilmoittautuminen 1.5.–20.5. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Lasten kesäkerhot 3–6-vuotiaille Keltinmäessä 11.–13.6. ja Kortepohjassa
18.–19.6. Ilmoittautuminen 2.–27.5.
jyvaskylanseurakunta.fi.
Perheiden kesäolkkari 31.5. klo 9.30–
12.30 srk-keskus. Yhdessäoloa, leikkiä,
kädentöitä. Lounas n. klo 11 (vapaaehtoinen maksu).
Muu
Kaupunginosatapahtuma su 20.5.
klo 14 Kahakadun liikuntapuisto, Kypärämäki. Myynnissä kevyttä purtavaa, kirpputori, Kylähullu-monologi
klo 16, läänintaiteilija Matti Hämäläinen, nuorten esittämää musiikkia klo
17 ja 18, keskustelu osallisuudesta klo
17.15, mukana kaupunginvaltuutettu,
maahanmuuttaja Paul Abbey, demokratia-/osallistujatutkija Perttu Männistö, kanttori Sirpa Lampinen. Senegalilainen messu klo 19.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.5. klo 11 kirkko, Mannström, Pekka Särkiö, Bucht, Väisänen,
Grönholm, Kantaattikuoro. Pipliaseuran vuosijuhlan juhlamessu, saarnaa
kenttäpiispa Pekka Särkiö. Isosten siunaus. Pyhäkoulu. Kahvit.
Mukulamessu su 27.5. klo 11 kirkko,
Korhonen, Reukauf, Lampinen, Korhonen. Brunssi klo 10–11. Bändi.
Musiikkitilaisuudet
Lauluja lapsille ja lasten musiikin ystäville -konsertti ma 21.5. klo 18 kirkko, Pentti Rasinkangas laulu ja kitara. Ohjelma 15/8/4 euroa Äijälän Talo
ry:n hyväksi.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.5. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Pääkkönen, Valtasaari. Kahvit.
Messu su 27.5. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Wuolio, Valtasaari.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ti 22.5. klo 9.30 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke 23.5. klo 9.30 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila to 24.5. klo 13 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Helluntaipäivän messu su 20.5. klo
10, Palola, Laine, saarna Mannert
Minna, Ruhanen. Pipliaseuran vuosijuhlat Jyväskylässä, saarnavieras Pipliaseurasta.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali. Yhteyshenkilö Heikki Ilola.
Messu su 27.5. klo 10, Hautalahti,
Pääkkönen, Partanen, Kirkkokuoro.
Rukousmessu su 27.5. klo 17, Hautalahti, Ilola.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to 24.5. klo
17.30 kirkkotori.
Florida-ilta to 31.5. klo 17.30. Tule
kuulemaan, miten Floridan luterilainen St. Andrew’sin seurakunta kokee
todeksi kristittyjen yhteyttä. Kirkkokuorolaiset muistelevat matkakokemuksiaan alkuvuoden vierailultaan
St Andrews’in seurakunnassa. Iltarukoushetki ja muistelot kuorolauluineen.
Suvivirsitapahtuma pe 1.6. klo 12 Palokan torilla. Yhteislauluja. Seurakunta tarjoaa pullakahvit ja tapahtumassa myydään arpoja Kirkon Ulkomaanavun työn tukemiseksi. Tied. 040
709 0142.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä läheisen menettäneille
Palokan kirkolla 27.9. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa torstai-iltaisin klo 18–20.
Ryhmässä voit jakaa luottamuksellisesti surun nostamia tunteita ja ajatuksia. Ilmoittautumiset 7.9. mennessä Päivi Itkoselle 040 709 0142. Ryhmään mahtuu 8 osallistujaa.
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti klo 10–12 kirkko.
Aikuisille
Diakonian kevätretki Kuopioon
to 24.5. Ilm. 18.5. mennessä 040 709
0142. Hinta 30 euroa, sis. matkat, ruo-

an, 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).
Polkupyörävaellus senegalilaiseen
messuun su 20.5. klo 17. Kokoontuminen Palokan kirkolla. Alkuhartauden jälkeen pyöräilemme rauhalliseen
tahtiin Kypärämäelle, Kahakadun liikuntapuistoon. Perillä mahdollisuus
ruokailuun. Senegalilainen messu klo
19. Tied. 040 545 8710.
Miestenpiiri ti 29.5. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Apua arkeen 040 500 7820 tai 040
548 3216.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Taaperopysäkki ti klo 9 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu 1–2-luokkalaisille ti 22.5. klo 12–15 kirkko. Kevään viimeinen 29.5.
Perhepysäkki ke klo 9 kirkko.
Kouluun lähtevien lasten siunaaminen ke 23.5. klo 18 kirkko. Tarjoilun
vuoksi ilm. 21.5. mennessä 040 560
9908, marja-terttu.kivela@evl.fi. Oma
reppu mukaan.
Perheiden kevätkeikaus su 27.5. klo
15 kirkko. Aluksi kirkkohetki, jossa
mm. päiväkerholaisten yhteinen esitys. Hetken jälkeen tapahtuma ulkona/sisällä, jossa monenlaista tekemistä.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
2018–2019 16.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 549 7013.

SEPÄN KIPINÄ
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12.
Sananpajan ennakkokahvit su 20.5.
klo 16.
Sananpaja su 20.5. klo 17, Kärkkäinen, Salmela.
Apua ja tukea tarvitseville
Euron puuroaamiainen pe 18.5. klo
10–10.30.
Lähetys- ja avustustyö
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11.
Aikuisille
Suuhygienisti ti 22.5. klo 11–13 Aseman Pysäkki. Kysy suuhygienistiltä kaikkea, mitä olet halunnut tietää
suun ja hampaiden hoidosta!
Ryhmärämä ke 23.5. klo 10. Haluaisitko olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied. 044
746 6833.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 13–14.
Virtailta / Nightbreak to 24.5. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille. Vieraita Etiopiasta.

Perhekahvila ma klo 17.30, ti klo 13,
to klo 10 ja pe klo 10. Vielä viikolla 22,
paitsi pe 18.5. ja 1.6. ei ole.
Perhekahvila pe 18.5. klo 10.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Omat eväät. Kevään
viimeinen 21.5.
Pop Up pilttiväen muskari to klo
13–13.30. Hinta 3 euroa/perhe, maksu paikan päällä.
Pop Up perhemuskari to klo 14–
14.45. Ilm. ja maksu 4 euroa paikan
päällä.
Perheiden kevätlaulelot ma 28.5.
klo 17.30. Kevätkauden päätös. Jätskitarjoilu.
Muu
Bingo ti 29.5. klo 13.30 Aseman Pysäkki. Voittajille pikkupalkinnot.
Sepän Kipinä avoinna ma–pe klo
10–20, la ja su klo 11–18. Tavattavissa
seurakunnan työntekijöitä.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.5. klo 10 kirkko, saarna
Seppo Sipilä, Jurva, Tahkola, Virve Klemetti, viulu. Messu on osa Pipliaseuran Raamattutapahtumaa. Seppeleenlasku sankarihaudalle. Kahvit.
Messu su 27.5. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Kahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Mahikset ma 21.5. klo 13 srk-koti.
Mielenvirkistystä kaipaaville.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 27.5. klo
18 Merja Valkolalla, Valtterintie 1 B
13.
Aikuisille
Olohuone ke 23.5. klo 13 srk-koti. Kevätjuhla. Varaa halutessasi ohjelmaa
mukaan.
Päiväkeskushartaus pe 25.5. klo 12.
Urheilukentäntie 3.
Miesten raamattupiiri su 27.5. klo 18
srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ma 21.5. klo 9.30 srkkoti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Helluntain messu su 20.5. klo 11 sään
salliessa kirkon pihassa, Vallipuro, Piilonen, Candela. Suntio Arvon eläkkeellelähtöjuhla. Kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 27.5. klo 10
kirkko, Vallipuro, Asikainen.
Musiikkitilaisuudet
Candelan harjoitus ke 23.5. klo 17.30
kirkko.
Suvisten virsien lauluhetki torilla to
31.5. klo 14. Kahvit.

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

Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 22.5.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen, vetäjänä Joni
Hakala 040 911 5796.

Lapsille ja lapsiperheille

Aikuisille
Kevätiloa-tapahtuma ikäihmisille pe
18.5. klo 12.30 kirkko. Konsertti Satu
ja Arto Rantanen. Kahvit. Yhdessä
päiväkeskuksen ja SPR:n kanssa.
Lukupiiri ke 23.5. klo 13 pappila.
Miesten saunailta ke 23.5. klo 17.30
Sarpatti.
Äitien käsityökerho ke 23.5. klo 18
pappila.
Torstain aamukahvi ja -hartaus to
24.5. klo 10 kirkko.
Ruokajakelu to 24.5. klo 10.30 kirkko.

Siina ja Taikaradio
musisoivat
Lastenmusiikkiyhtye Siina ja
Taikaradio esiintyvät Sepän
Kipinässä lauantaina 19.5. klo
15. Ennen konserttia on lukutaitoaiheisia puuhapajoja
klo 14 alkaen. Pajat jatkuvat
konsertin jälkeen klo 17 asti.
Vapaa pääsy. Perhetapahtuma
on osa Pipliaseuran raamattutapahtumaa Jyväskylässä.

Lapsille ja lapsiperheille
Lapsiperheiden aamupäivä ti klo 9

15

14

Tapahtumat 18.5.–1.6.
kirkon pihalla sään salliessa. Sateella
sisällä. Kahvia ja mehua. Pihalla nuotio, mahdollisuus paistaa makkaraa
(omat makkarat).
Muu
Puutarharetki Uuraisten Kyynämöisille ti 5.6. Lähtö Tikkakosken kirkolta
klo 8.30, paluu n. klo 12.30. Hinta 10
euroa. Ilm. ja tied. 040 560 9916, marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.
Retki Laukaaseen ti 12.6. Lähtö Tikkakosken kirkolta klo 10.30. Hinta 25
euroa, sis. matkan, lounaan ja kahvin.
Ilm. ja tied. 040 560 9916, marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
Ikäihmisten virkistysleiri 20.–23.8.
Koivuniemen leirikeskuksessa. Ilm. to
21.6. mennessä Miia Siekkinen 050
551 0440. Hinta 52 euroa. Tied. 040
560 9926 tai 040 560 9916.
Varttuneen väen leiri 3.–5.8. Vesalan leirikeskuksessa. Raamattuopetus
Hannu Uusmies. Hinta 85 euroa. Ilm.
18.6. mennessä 044 557 9447, harri.
alatupa@sekl.fi.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.5. klo 10 kirkko, Kauppinen, Salmela, Harjula. Kahvit.
Leipäsunnuntai su 20.5. klo 16 kirkko.
Pyhän Hengen vuodattaminen. Kahvit. Lapsille omaa ohjelmaa.
Messu su 27.5. klo 10 kirkko, Laitinen,
Salmela, Göös. Kahvit.
Aikuisille
Oravasaarelaisten lähetysnuotio ke

23.5. klo 18.30 Kallio-Hakasilla, Teerilahdentie 190. Hannu Huttunen ja
etiopialaiset vieraat.
Miesten saunailta to 24.5. klo 18 Koivuniemen leirikeskus. Mukana etiopialaisia vieraita.
Ikäihmisten
virkistysleiri
Koivuniemessä
Virkistysleiri on 20.–23.8. Koivuniemen leirikeskuksessa.
Leirin hinta on 52 euroa.
Ilmoittautuminen 21.6. mennessä Miia Siekkiselle p.
050 5510 440. Tiedustelut
Marja-Leena Liimatainen p.
040 5609 926 tai Marja-Liisa
Jaakonaho p. 040 5609 916.
Lapsille ja lapsiperheille
Leivontahertat su 20.5. klo 12 kirkko.
Leivontahetki 9–13-vuotiaille tytöille
ja pojille. Ilmoittautuminen www. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
Jyskän perhepysäkki ti 22.5. klo 9 srkkoti, Asmalammentie 4.
Perheretki ke 23.5. klo 8 Ähtärin
eläinpuistoon. Lähtö Kaunisharjusta, Vaajakosken kirkolta tai Jyskän srkkodilta. Kyyti maksuton, pääsymaksu
maksetaan itse. Ilmoittautuminen jyvaskylanseurakunta.fi/ ilmoittaudu.
Koulutielle siunaaminen to 24.5. klo
18 kirkko.
Perheiden aamu to 31.5. klo 9.
Lasten kirkkohetki to 31.5. klo 10.30
kirkko.

anotot
Diakonian vasta
HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys ke
klo 10–11 Sepän Kipinässä.
n Diakoniatyöntekijä tavattavissa
perjantai-iltaisin klo 18–20 Sepän
Kipinässä keskustelua varten.
HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma–ke p. 050 549 7005, elisa.
vainio@evl.fi tai ke–to p. 044 746
6833, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys ke
klo 10–11 Sepän Kipinässä.
n Diakoniatyöntekijä tavattavissa
perjantai-iltaisin klo 18–20 Sepän
Kipinässä keskustelua varten.
KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi ja p. 044 713 2486, anita.teittinen@evl.fi
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ruokapankkisetelipäivystys to
klo 9–10 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa ja to klo 12–13 Keltinmäen kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7032, jukka.rantanen@.fi; p. 050 549 7026, kaija.luoma@evl.fi; 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 diakoniatyönte-

			

kijälle p. 050 549 7027, lea.pietilainen@ev.fi, p. 050 549 7006, elina.lintulahti@evl.fi tai p. 050 549
7001, hanna-mari.launonen@
evl.fi.
KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, kirsi.lepoaho@evl.fi.
KUOKKALA
n Ruokapankkisetelipäivystys ti
klo 9–10 Kuokkalan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7007, kirsti.kataikko@evl.fi tai p. 050 549 7034 paivi.
heikkila@evl.fi.
PALOKKA
n Diakoniapäivystys ke 9–11 ja
to 11–13 Palokan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, elina.romar@
evl.fi, ma–ti p. 044 7466 833, miramaarit.vaisanen@evl.fi ja ke–pe p.
040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi.
SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys ti ja to klo
9–11 Säynätsalon seurakuntakodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
TIKKAKOSKI
n Ajanvartaus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916, marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560
9927, tero.reingoldt@evl.fi.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 21.5. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.
Naisten kesän saunaillat alkavat Vesalassa ti 5.6. Kokoontuminen klo 18
Keskusseurakuntatalon edessä, Yliopistonkatu 12.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Virsi-ja laulutunti ma klo 12 (parittomat viikot).
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11 Sepän Kipinä. Paikalla myös maahanmuuttajatyön diakoni.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 23.5.
klo 13–14 Sepän Kipinä. Aiheena:
Raamattuja Kiinaan.
Virtailta / Nightbreak to 24.5. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille. Vieraita Etiopiasta.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 30.5.
klo 13–14 Sepän Kipinä. Aiheena: Terveiset Lähetysjuhlilta.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 20.5. klo 17. Mika
Kilkki.
KevätKohtaaminen su 27.5. klo 16.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook Koh-

taamisPaikka Jyväskylä / Instagram @
kohtaamispaikka
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Sepän Kipinässä,
mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Maahanmuuttajatyön diakoni päivystää Aseman Pysäkillä ma–ti klo
11–15.
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, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke 21. ja 23.5.
sekä 6.6. klo 9–11.
Näkövammaisten leiri Vesalassa 28.–
30.5. Ti 29.5. virkistyspäivä klo 10–16,
tied. 050 549 7023.
Omaishoitajien leiri Vesalassa ma–to
2.–5.7. Hinta 50 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 8.6.
Omaishoitajien ja hoidettavien virkistyspäivä Vesalassa to 5.7. klo 10–
14.15. Hinta 5e/hlö, kyyti tilausajolaiturista klo 9.15. Ilmoittautuminen viimeistään 20.6.
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.
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 su 20.5. klo
15 Muuramen kirkossa.
Viittomakielinen raamattupiiri to
24.5. klo 16.15 Aseman Pysäkillä.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 3.6.
klo 15 Aseman Pysäkillä.
Motoristikirkko
Vesalassa
Motoristikirkko on sunnuntaina 27.5. klo 14 Vesalan riihikirkossa, Vesalantie 136.
Lähtö kulkueena klo 13.30 Killerin raviradan pääportilta.
Jumalanpalveluksen jälkeen
kirkkokahvit. Mahdollisuus
saunomiseen ja makkaranpaistoon (omat makkarat).
Tilaisuuden järjestelyissä
mukana Gospel Riders MPkerho ry.

Sururyhmät
VANHEMPANSA MENETTÄNEILLE LAPSILLE
Ryhmä on tarkoitettu n. 7–12-vuotiaille lapsille. Surua käsitellään
musiikin, kädentaitojen, leikin, toiminnan ja keskustelun kautta.
Ryhmän tarkoituksena on tukea lapsen tulevaisuutta vanhemman
kuoleman jälkeisessä tilanteessa. Sururyhmä kokoontuu seitsemän kertaa Palokan kirkolla. Kokoontumiset ovat tiistai-iltaisin
klo 17–19: 25.9., 2.10., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11 ja päätösjuhla 4.12.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Seurat ja kouluun lähtevien muistaminen su 20.5. klo 16, ry.
Seurat ke 23.5. klo 19, ry.
Seurat su 27.5. klo 18, ry.
Seurat ke 30.5. klo 19, ry.

Jyväskylän Kristilliset
Eläkeläiset ry
Valtakunnallinen Kristillisten Eläkeläisten virkistäytymisleiri 26.–29.6.
Hupelin Kristillinen toimintakeskus,
Laivarannantie 2, Tuusniemi. Hinta n.
150e + matka n. 50e. Monipuolinen
ohjelma, retket, täyshoito. Mukana
mm. Pekka Reinikainen, Reijo Ikonen
laulu ja Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen,
harppu. Ilm. 040 5548188/Lasse.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Uskallan!-taidenäyttely la 19.5. klo
15–20 ja su 20.5. klo 15–19, Marjo Kalavainen.
Uskallan!-työpaja su 20.5. klo 11–14.
Tied. marjo.kalavainen@gmail.com.
Bussiretki Sanan Suvipäiville la 16.6.
klo 8.30 Harjukadulta. Hinta 20 euroa.
Ilmoittautuminen toukokuun aikana.
Bussiretki Kirkastusjuhlille la 28.7.
klo 7.15 Harjukadulta. Hinta 30 euroa.
Ilmoittautuminen touko–kesäkuussa.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, Tanja Nieminen, 040 740
4472, jklnnky@elisanet.fi
Kevätlaulajaiset su 20.5. klo 13, yhteislaulua, musiikki- ja runoesityksiä.
Eija Rantatalo (pianosäestys), Anne
Rahkonen (huilu ja laulu) ja Ritva
Moisio (runot).
Avoimen kohtaamispaikan kevätretki ti 22.5. klo 9.30 Monikulttuurikeskus Gloriaan.
Avoimen kohtaamispaikan kevätretki ti 29.5. klo 10 Teeleidiin (max
20 hengelle). Ilmoittautuminen 22.5.
mennessä toiminnanohjaajalle.
Exodus-raamattupiiri to 31.5. klo 14.
Paikka varmistuu lähempänä, tarkista
toiminnanohjaajalta.

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 22.5. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Isä-lapsi-sähly la 19.5. klo 15–16.15
Tikan koulu, Toritie 22.
Leipäsunnuntai su 20.5. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Pyhän

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

Vetäjinä toimivat Jyväskylän seurakunnan perhetyöntekijä 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.

Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484

LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE
Sururyhmä alkaa Palokan kirkolla 27.9. Ryhmä kokoontuu
kahdeksan kertaa torstai-iltaisin klo 18–20. Ryhmässä voi jakaa
luottamuksellisesti surun nostamia tunteita ja ajatuksia. Ryhmään
mahtuu kahdeksan osallistujaa. Ilmoittautumiset 7.9. mennessä
Päivi Itkoselle 040 709 0142.

Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri 050 521 5416

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

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Keski-Suomen körttien kesäretki
Saarijärvelle 12. 6. klo 13. Yhteiskuljetus Jyväskylästä, lähtö klo 11.30 Harjun tilausajolaiturista. Hinta 40 euroa.
Perillä seurat Koskenkylän makasiinikappelissa ja ruokailu Roppilaxissa (20 e). Ilmoittautuminen retkelle ja
yhteiskuljetukseen 5.6. mennessä 040
772 1903, hanna.tuura@h-y.fi.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Hengen vuodattaminen, Heimo Kajasviita. Ehtoollinen ja kahvitarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Talkoot Mustalahden kesäkodilla Sumiaisissa 24.–26.5. Ohjelmassa on
mm. polttopuiden tekemistä sekä erilaisia kesäkodin kunnostushommia
ja kesän toimintakauteen laittamista. Tiedustelut ja ruokailun vuoksi ilmoittautumiset erkki.puhalainen@
gmail.com, 0400 545 128.
Seurat su 27.5. Mustalahden kesäkodilla Sumiaisissa, Heikkisniementie 273.
Juhannuksen vietto 22.6. Mustalahden kesäkodilla ja Sumiaisten kirkossa alkaen klo 17, isännöi Erkki Puhalainen.
Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
Topila, Vapaudenkatu 24b 1. krs,
opko.fi/jyväskylä
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.
Sunnuntaiaamu yhdessä 20.5. Rentoa yhdessäoloa kaikenikäisille. Ovet
aukeavat klo 10, saa tulla liukuvasti.
Purtavaa ja vapaaehtoinen kahviraha.
Messu su 20.5. klo 12, Petri Harju.
Avoin Raamattupiiri ti 22.5. klo 18.
Nuorekkaiden miesten saunailta to
24.5. klo 17. Saunan (klo 17–18) jälkeen iltahartaus, Markus Kerminen.
Messu su 27.5. klo 12, Petri Harju.
Avoin Raamattupiiri ti 29.5. klo 18.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Seuraava
lehti

1.6.

• Mökillä keskellä kaupunkia
• Unelmatyö löytyi läheltä
• Miten käy leirikeskusten?

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 Saarikko Satu 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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Kerran se
kirpaisee
HEIKKI IMPIÖ teksti

Virallinen kesälomakausi alkaa
toukokuusta ja kestää syyskuuhun
asti. Keski-Suomen pelastuslaitoksessa on noin 140 työntekijää, jotka osallistuvat varsinaiseen kenttätason pelastustoimintaan. Heillä
on ollut jo joitakin vuosia porrastuskäytäntö lomien suhteen. Suurin osa pelastustoimintaan osallistuvasta henkilöstöstä kiertää kaikki viisi lomakuukautta läpi viiden
vuoden aikajänteellä.
Tilastollisesti toukokuu on kesälomakuukausista vähäsateisin. Tänä vuonna hellepäiviä on ehtinyt
toukokuun puoleen väliin mennessä kertyä jo enemmän kuin Keski-Suomessa koko viime kesän aikana yhteensä.
Marko Salojärven intohimoja ovat metsästys ja kalastus. Luonnossa paljon liikkuvalle parasta toukokuisessa lomassa on seurata,
miten maailma herää taas eloon.

Toukokuinen loma voi olla superia
Liika joutilaisuus ei kuulu Marko Salojärven lomanviettotapoihin. Puuhaa pitää olla, mutta stressiä
tekemisistä ei kannata ottaa. Toukokuun helteet tulivat lomalaiselle mukavana yllätyksenä.
HEIKKI IMPIÖ teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Keski-Suomen pelastuslaitoksella
palomiehenä ja ensihoitajana työskentelevä Marko Salojärvi on tyytyväinen mies. Yli kaksikymmentä
vuotta kestäneellä työuralla tämä
on ensimmäinen kerta, kun loma
alkoi toukokuun alkupuolella.
– Kävi todella hyvä tuuri, kun kelit ovat ihan superia. Enpä olisi osannut kuukausi sitten kuvitella, että
metri lunta häippäisee näin äkkiä.
Helteinen päivä on tulossa, sen
tuntee heti aamusta. Naapuriton-

tilla valmistaudutaan katon pesuun. Jonkun on tehtävä töitä,
vaikka toinen lomailee. Joutilaana
ei Salojärvi silti halua lomaansa
viettää, ja pihapiiristä löytyy aina
pientä tekemistä.

Toukokuisen
”loman
parasta antia

lähettyville on suunnitelmissa silta,
jota pitkin pääsee viereiselle puistoalueelle. Naapurin kanssa rakennetaan peräkärryyn saunaa, joka
on tarkoitus saada valmiiksi vielä
tällä viikolla.
– Saunan voi lyödä auton perään ja halutessaan siirtää ponttoonin päälle ja tehdä siitä kelluvan saunan.

Takapihalla on vanha kota, joka
on saanut jo uuden lattian. Kodan

Tänä vuonna lomasta tulee väkisinkin erilainen. Luvassa ei ole yhteisiä lomareissuja, koska muu perhe lomailee eri aikaan. Eikä reissuun tai mökille pääse siitäkään
syystä, että reilu kuukausi sitten

on seurata luonnon
heräämistä ja sen
äänimaailmaa.

jämtlanninpystykorva Hirvisalon
Elli synnytti kahdeksan pentua.
– Nimesin ne rahayksikköjen mukaan. Kruunu, Dinaari, Taala ja Peso,
siinä muutaman pennun nimet.
Kaikesta huolimatta Salojärvi ei
stressaa lomallaan. Lomaan ei kuulu kellon katseleminen, ja aamulla
voi halutessaan nukkua pitempään. Lomaan kuuluu myös hyvä
ruoka ja grillaaminen.
– Tykkään laittaa ruokaa monipuolisesti. Sienet metsästä, se on
sitä kotimaista luomua.
Toukokuisen loman parasta antia on seurata luonnon heräämistä
ja sen runsasta äänimaailmaa.

– Toissa yönä nukuin takaterassilla. Väillä kuuntelin, kun hanhiparvia lenteli ylitse.
Salojärvi viihtyy luonnossa ja on
innokas metsämies. Samanmoinen
löytyy ihan naapurista. Pasi Niemelän kanssa koetaan verkot lähes
päivittäin ja saalistakin on saatu
ihan kohtuullisesti. Tänään järveltä
palaa kaksi lomalaista, joista Niemelällä on kesäloman sijaan vielä
pitämätöntä talvilomaa.
– Tänään ei saatu kuin yksi pieni
lahna, mutta kalastuksen viehätyshän perustuu siihen, että saaliin
määrää ei voi tietää etukäteen.

Elämästä

Opiskelu ja urheilu kulkevat rinnakkain
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Olen Minja Salo, 23 vuotta. Olen
kotoisin Multialta, mutta muutin
Jyväskylään jo seitsemän vuotta
sitten. Kirjoitin ylioppilaaksi Voionmaan urheilulukiosta, ja nyt
opiskelen kätilöksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
Olen aina pitänyt lapsista ja vauvoista, ja tässä ammatissa pääsen
toteuttamaan hoivaviettiäni. Kun
olin 12-vuotias, perheeseemme
syntyivät keskosina kaksoset. Tuo
aika piti sisällään suuren määrän
erilaisia sävyjä elämästä, sillä suun-

nattoman ilon lisäksi sain kokea,
että menettäminen ja luopuminen
ovat myös osa elämää.
Uskon, että kokemuksistani on
hyötyä tulevassa ammatissani.
Olen oppinut, ettei asioita kannata
liikaa suunnitella etukäteen. Elämän arvaamattomuus on antanut
minulle uskallusta tarttua tilaisuuksiin.
Opiskelun ohessa pelaan futsalia
Kampuksen Dynamon liigajoukkueessa. Olen aina rytmittänyt urheilun ja opiskelun kulkemaan elämässäni rinnakkain. Olen harrastanut kaikenlaista liikuntaa. Lukiossa

lajikseni valikoitui jalkapallo, joka
myöhemmin vaihtui futsaliksi. Se
sopii lajina paremmin opiskelijan
aikatauluihin. Pidän futsalista, koska se on taktinen ja nopeatempoinen peli. Joukkueemme pelasi ensimmäistä kautta naisten futsal-liigassa. Säilytimme sarjapaikkamme
liigakarsinnan kautta. Se oli vaikean kauden jälkeen iso helpotus.
Kun vapaa-aikaa jää, käyn mielelläni kotona Multialla. Minulla on
yhdeksän sisarusta, joista nuorin
on 5-vuotias. Olen tytöistä vanhin,
ja olen kokenut isosiskon tehtäväni
tärkeäksi. Minua odotetaan ja minun luokseni halutaan tulla yöky-

lään. Olen iloinen siitä, että olen
onnistunut olemaan sisaruksilleni
turvallinen ihminen. Kotiin on aina
kiva mennä. Vanhempani ovat
roolimalleja ja saan kiittää heitä
paljosta.
Suoritan parhaillaan opintoihini
kuuluvaa työharjoittelua Joensuun
keskussairaalassa. Kesän työskentelen sairaanhoitajan sijaisena eri
osastoilla Kyllön ja Palokan terveyskeskuksissa.
Kesän kohokotiin kuuluvat myös
lapsuudenystäväni häät Keuruulla.
Toimin häissä kaasona, joka on minulle uusi ja jännittävä tehtävä.

Minja Salo opiskelee kätilöksi
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa
ja pelaa futsalia Kampuksen
Dynamon liigajoukkueessa. Salo
on Henki&elämä-lehden kummipelaaja.

