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Suhdeklinikka antaa
parisuhdeneuvoa City.fi:ssä
Rakoileeko rakkaus, ahdistaako arki?
Kirkon blogineuvonta voi auttaa.
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selkeästi plussalla
Kirkollisveron maksaja saa monipuoliset palvelut alle kahdellasadalla.

6-7



Kannen kuva:

Radiohartauksistaan kuuluisa
pastori Kai Sadinmaa kerjuulla kadulla

Jyväskylän seurakunnan papit
Seppo Wuolio, Antti Toivio,
Mikko Laitinen ja Ville
Tikkanen valmistautuvat
yhdessä Tukholman maratonille.
Kuvaaja:
Emeriina Tuominen

Sadinmaa osallistui virka-asussaan
romanikerjäläisten tueksi Helsingissä
järjestettyyn mielenilmaisuun. Hän oli
mukana myös mielenilmaukseen kuuluneessa performanssissa, jossa osallistujat
kerjäsivät kadulla. Sadinmaa työskentelee pappina Helsingin seurakuntien

Osallisuus yhteiskunnassa -hankkeessa.
– Performanssi oli henkilökohtainen solidaarisuuden osoitus yhdelle Euroopan halveksituimmista ihmisryhmistä. Poliittisena tavoitteena oli parantaa romanien asemaa myös
Suomessa ja kyseenalaistaa kaupungin kova
linja, Sadinmaa sanoo. www.kotimaa24.fi

Rakoileeko rakkaus,
ahdistaako arki,
repivätkö riidat?
Suhdeklinikka on
kirkon perheneuvonnan vastaus
kysyntään. Samalla
kirkko haluaa
hyödyntää uusia
viestintäkanavia ja
lisätä näin palvelujen
saavutettavuutta.

Kolumni
Elämän
hengitystä
nsin ihmisellä on tarve olla oikeassa. Elämä tuntuu niin arvaamattomalta ja pelottavalta, että siihen on saatava järjestys. Tarvitaan jokin selkeärajainen uskonto tai aatejärjestelmä, johon voi nojata koko painollaan. Oma
ryhmä omistaa totuuden, ja sen kertaaminen
tuo helpotusta ja iloa. Maailma ei tunnu niin
uhkaavalta, kun sitä saa katsella pesän turvallisesta lämmöstä.
Sitten ihminen kasvaa. Hän oppii elämänhallintaa ja epävarmuuden sietämistä, ja tutustuu
samalla toisiin ihmisiin. Ympärillä onkin kymmeniä erilaisia tapoja hahmottaa elämää. Oma
turvallinen elämänkatsomus alkaa tuntua ahtaalta. Siitä löytyy epäjohdonmukaisuuksia, järjenvastaisuuksia ja jopa epäeettisiä painotuksia.
Syntyy sisäinen kriisi: mitä nyt? Totena pidetty
ei tunnu enää uskottavalta, mutta voiko sitä
noin vain hylätä? Onko muuta mahdollisuutta?
Tässä vaiheessa etsijä herättää vanhassa ryhmässään ärsytystä. Hän ei enää vastaa kysymyksiin opetetulla tavalla, ja kysyykin aivan vääriä
asioita. Hän nostaa esille kiusallisia epäkohtia,
käyttäytyy provosoivasti ja hakee elämisen malleja ryhmän ulkopuolelta. Yksi pahoittaa mielensä, ja toinen on huolissaan, onko toveri luisumassa pelastuksen ulkopuolelle.
Etsijänä ihminen on kuitenkin lähempänä Jumalan tuntemista kuin aikaisemmin. Hänessä
on herännyt halu nähdä elämä ympärillään sellaisena kuin se on. Toive rehellisyydestä on syrjäyttänyt tarpeen olla oikeassa. Vanha kuva Jumalasta näyttää lasta varten yksinkertaistetulta
mallilta, eikä se tyydytä elämänjanoista aikuista.
Ihmiselle ei enää riitä se, että hän saa leimata
ja luokitella ilmiöitä ympärillään. Hän haluaa
havaita.
Silloin ihmisessä syttyy kaipaus hiljaisuuteen.
Hän hakeutuu metsiin, vesille, yksinäisyyteen.
Hän katselee ja kuuntelee, lukee vähäsanaisia
kirjoja, eikä enää toitota ajatuksiaan ympärilleen. Motivaatio kiireisyyden ylläpitoon katoaa.
Rukous muuttuu hiljaisuuden kuuntelemiseksi,
elämän hengitysrytmissä oleiluksi. Välillä hän
tuntee aavistuksen elämän syvyydestä varpaissaan asti. Niissä hetkissä ihminen alkaa ymmärtää, mihin se loputon puhe Jumalasta on yrittänyt viitata.
Kimmo Nieminen,
oppilaitospappi

Haluatko uutta sisältöä
arkeesi? Haluatko kohdata
uusia ihmisiä? Tule vapaaehtoiseksi. Lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista
www.suurellasydamella.fi
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Suhdeklinikka avautuu City.fi:ssä
Suhdeklinikka on blogimuotoinen palvelu,
jossa kirkon koulutetut perheneuvojat
vastaavat monien mieltä askaruttaviin,
ihmissuhteita ja perhe-elämää koskeviin
kysymyksiin.
kirkon tiedotuskeskus

Suhdeklinikalle tulevat kysymykset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaukset
julkaistaan Suhdeklinikka-blogissa, joka
on City.fi:n uusi palvelu. Suhdeklinikka
toimii osoitteessa city.fi/suhdeklinikka.
Kirkon perhetyön ja City.fi:n yhteistyöllä
tavoitetaan erityisesti nuoria aikuisia. Viime vuosina perheneuvonnan asiakaskunnassa 18–29-vuotiaiden osuus on merkittävästi kasvanut.

– Perheneuvonnan kysyntä on niin suurta, että kaikki apua tarvitsevat eivät pääse
asiakkaiksi. Toisinaan myös kynnys hakeutua asiakkaaksi voi olla suuri. Suhdeklinikka antaa nyt mahdollisuuden päästä
helpommin osalliseksi kirkon perheneuvonnan tarjoamasta tuesta ja avusta, kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja
Päivi Kähkönen kertoo.
– Uudessa palvelumallissa yhden ihmisen kysymykseen vastaamalla voimme auttaa myös muita samojen asioiden kanssa
kamppailevia.
– Näyttää siltä, että meidän suomalaisten elämässä ihmissuhdeongelmat ovat
yleisimpiä ja vaikeimpia inhimillisen kärsimyksen aiheuttajia. Kirkon perheneuvonta haluaa olla mukana ihmisten arjes-

sa. Haluamme tulla sinne, missä ihmiset
ovat, Päivi Kähkönen sanoo.
Kirkko teki jo lähes 70 vuotta sitten linjauksen, jonka ytimessä on ajatus: parisuhdetta vahvistamalla tuetaan tehokkaimmin koko perhettä.
Perheneuvonnan jatkuvasti kasvava kysyntä osoittaa työn tärkeyden ja linjauksen ajankohtaisuuden.
City.fi on urbaaneille nuorille aikuisille
suunnattu monipuolinen ja moniääninen
verkkopalvelu, joka tavoittaa viikoittain
100 000 eri kävijää.
– Olemme iloisia, että saamme sivustollemme palvelun, joka antaa ammattitaitoista apua käyttäjiemme ihmissuhdekysymyksiin, City.fi:n vastaava toimittaja Panu Jansson toteaa.

Diktaattorit kiikari
antoivat
porttikiellon
Diktaattorille
kaarina heiskanen

Poliittisesti ja vähän muutenkin epäkorrekteilla elokuvilla julkisuutta keränneen
Sacha Baron Cohenin uutuuselokuva
Diktaattori on saanut esityskiellon muun
muassa Tadzikistanissa ja Turkmenistanissa, kertoo alueella työskentelevä humanitäärisen järjestön työntekijä.
Elokuvateattereissa parhaillaan nähtävä
elokuva on suomalaiselle katsojalle jotain
roisin, kiusaannuttavan ja tosi naurettavan välimaastossa – taattua Sacha Baron
Cohenia siis. Kuvitteellisen afrikkalaisvaltion diktaattoria näyttelevä Cohen luo
säälimätöntä kuvaa tietämättömistä pölvästeistä, jotka sattuvat syntymään oikeaan
perheeseen ja perimään valtaistuimen yhtä itsevaltiaalta isältään. Piikkejä saavat
toki myös USA sekä Kiina, jonka edustaja
pyrskähtää elokuvassa hallitsemattomaan
nauruun YK:n kokouksessa yrittäessään
vakuuttaa, että Kiina on demokratia.
Esimerkiksi Tadzikistanissa ja Turkmenistanissa elokuva osuu nähtävästi liian
hyvin maaliinsa, sillä se on niissä esityskiellossa.
– Tadzikistania ei voi verrata Kazakstaniin, Uzbekistaniin ja muihin maihin, koska meidän mentaliteettimme, kuten hyvin

Diktaattori Omar Aladeen (Sacha Baron Cohen) saa elokuvassa uuden henkilökohtaisen turvamiehen.
tiedätte, on erilainen. Siksi emme esitä
Diktaattori-elokuvaa, perustelee ulkomaisten elokuvien maaahantuonnista vastaavan firman myyntipäällikkö, tadzikistanilainen Daler Davlatov.
Valtaosa maan kansalaisista elää alle kahdella eurolla päivässä, joten on varsin hellyttävää, että joku viranomainen jaksaa huolehtia heidän henkisestä jaksamisestaan.
– Elokuva on herättänyt puhetta, vaikkei
meistä kukaan ole sitä todella vielä nähnyt.
Keskustelu on koskenut lähinnä sitä, kuinka diktaattoreihin tulisi suhtautua. Onko
naurunalaiseksi tekeminen paras vaihtoehto? Ehkä se on aina tapa saada oikeat

diktaattorit reagoimaan; ihmisoi
keus
keskustelu kun on heille pelkkää hölynpölyä, pohtii suomalainen humanitäärisen
järjestön työntekijä.
– Onhan näille tontuille tietysti helppo
nauraa. Turkmenistanin edesmennyt Saparmurat Niyazov on innoittanut Diktaattorin käsikirjoittajia, muun muassa elokuvassa nähdyn sanojen merkityksen muuttamisen. Hän nimesi viikonpäivät ja kuukaudet uudelleen – osan niistä perheenjäsentensä mukaan. Ongelmana on se, että jos näiden hulluuksien kanssa täytyy
oikeasti elää, ne eivät ole enää niin hauskoja, työntekijä toteaa.

Mitä vikaa moralisoinnissa muka on?
Tai kilvoittelussa?

Seurakunnan ympäristötyössä positiivinen
porina, kertovat henkilöstökyselyn tulokset

Käyttäytymisestä puhuminen on hankalaa, koska siinä leimautuu moralisoijaksi.
Mutta mitä vikaa on moralisoinnissa?
Stanfordin yliopistosta valmistunut ystäväni katseli vappuna Aalto-yliopiston
opiskelijoiden touhua. Hän ei voinut
uskoa, että haalaripukuiset ördäävät kan-

Kevään aikana Jyväskylän seurakunnan henkilöstölle tehty ympäristöasenteiden kartoitus tuotti
positiivisia tuloksia. Oman ympäristötietoisuutensa korkeaksi tai melko
korkeaksi arvioi yhdeksän vastaajaa
kymmenestä. Tulokset osoittavat,

salaiset ovat kärkiyliopiston opiskelijoita.
Lopullisesti hän menetti uskonsa porukkaan, kun hän tajusi, että käytökseen ei
puutu kukaan. Ystäväni totesi, että ilmeisesti suomalaiset eivät tajua, mitä kilvoittelu kansainvälisellä huipulla edellyttää.
Marko Kulmala Sana-lehti

Jenni Haunia (vas.)
kertoo pitävänsä
pakistanilaisesta ruoasta.
Erityisen hyvää on
chapati-leipä,
kokojyvävehnästä
paistettu rieska, jota
syödään miltei joka
aterialla. Leivän kanssa
hyvää on kana- tai
kasviscurry.

että ympäristönäkökulma kuuluu
luonnollisella tavalla seurakunnan
toimintaan. Jatkossa ympäristötyössä halutaan keskittyä entistä
enemmän tekoihin sekä tarjota kiinnostuneille mahdollisuus osallistua
toimintaan aktiivisesti.

Pääkirjoitus
Seinistä viis
okainen joskus muuttolaatikoita pakannut tietää, että muutto on harvoin
pelkästään tavaroiden siirtämistä paikasta
toiseen. Muuttoon on syy, joka voi olla mukava vai ikävä. Lähtö voi olla huolellisesti
valmisteltu, mutta se voi olla myös ripeä ja
repivä. Uuteen kotiin siirtyy toisinaan kaikki
edellisessäkin kodissa ollut. Tai sitten vanha
omaisuus jää taakse, ja uutta kohti lähdetään
vähin eväin.
Yhtä kaikki, muutto on lähes aina muutakin kuin muutto. Se on prosessi. Muutos.
Elämäntilanne muuttuu, ympäristö vaihtuu.
Ihminen luopuu jostain siirtyäkseen eteenpäin.
Jyväskylän seurakunnassa ollaan luopumisen tiellä. Kirkkovaltuusto päätti viime kokouksessaan, että Keskusseurakuntatalosta luovutaan. Keljon kirkon jäähyväisjuhlaa vietettiin niin ikään hiljattain. Nämä rakennukset
eivät ole listalla ensimmäisiä eivätkä viimeisiä. Seurakunnalla on tilaa nykytarpeisiin yksinkertaisesti liikaa, eikä tällaisten kiinteistömassojen hallinnointi ja ylläpito ole ilmaista.
Ongelman kanssa ei olla yksin. Monissa
muissakin seurakunnissa mietitään, mitä tehdä tiloille joita on paitsi liikaa, ne ovat vääränlaisia tai väärässä paikassa. Sekä seurakunnat että niiden toiminta on kovin erilaista kuin se oli takavuosina.
Kirkkoihin, kappeleihin, leirikeskuksiin ja
seurakuntataloihin liittyy muistoja. On kerhotilaa, vihkikirkkoa ja riparipaikkaa. Luottamushenkilöt ovat hankalien päätösten edessä. Monet heistä ovat olleet seurakunnan
toiminnassa vuosia, jopa vuosikymmeniä, ja
paikat ovat tulleet heillekin läheisiksi.
Päätöksiä ei kuitenkaan tulisi tehdä tunteella, vaan järjellä. Pitäisi huomioida kiinteistöjen kunto, toimivuus, käyttöaste ja
käyttäjäryhmät. Pitäisi myös huolehtia, että
suuren seurakunnan kaukaisimmissakin kolkissa olisi tarpeelliset tilat järkevän matkan
päässä. Kaikki ei voi tapahtua keskustassa.
Seurakunnan toiminnassa on ollut yli
2 000 vuotta kysymys sisällöstä, ei seinistä.
Näin täytyy olla jatkossakin. Luovilla ideoilla
ja yhteistyöllä niukkenevat varat voidaan
keskittää olennaiseen.
Ja niin haikealta kuin luopuminen tuntuukin, muistot eivät katoa seinien mukana.

J

Jenni tokeni Tankin tulvista
Palokan alueseurakunnan nimikkolähetti
Jenni Haunia on toiminut fysioterapeuttina
ja sairaanhoitajana Tankin kristillisessä
sairaalassa Pakistanissa Suomen Lähetysseuran työntekijänä vuodesta 2005 lähtien.
Haunia on kotimaan jaksolla ja palaa
Pakistaniin heinäkuussa.
Mitä olet kotimaan jaksolla tehnyt? Millaista oli palata Suomeen pitkän tauon jälkeen?
Olen ollut sairaanhoitajana Vammalan
aluesairaalassa. Sopeutuminen ja asettuminen vie aina aikansa. Elämä on niin
erilaista täällä, että tutussakin ympäristössä
tuntee olonsa vieraaksi. Syksy tuntui pi
meältä ja sateiselta. Työelämän arki vei
kuitenkin nopeasti mennessään ja auttoi
asettumaan.
Olet ollut pitkään lähetystyössä. Kummassa maassa tunnet olevasi kotonasi?
Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa, niin se on. Olen kuitenkin hyvin kotiutunut myös Pakistaniin ja tunnen oloni kotoisaksi. Asiaa helpottaa kielen osaaminen
ja jonkinlainen kulttuurin tuntemus.
Miten Pakistan on toipunut vuoden 2010
tulvakatastrofista?
Pakistan sai paljon ulkomaista apua katas
trofin jälkeen. Tankin alueella oli runsaat
sateet ja tulva koetteli sekä sairaalaa että paikallisia ihmisiä. Sairaalaa ja sen viemärijärjestelmää kunnostettiin avustusvaroin. Sairaalan työntekijät saivat tukea asuntojensa korjaamiseen. Luulen, että suurelta osin tulvava
hingot on saatu korjattua.
Millaista apua maassa eniten tarvitaan?
Infrastruktuuri on syrjäseuduilla huonoa
ja paljon varoja kuluu kuitenkin armeijan
ylläpitoon. Koulutukseen ja terveydenhuoltoon ei satsata riittävästi. Vain noin puolet
väestöstä on lukutaitoista. Lääkäreitä ei ole
riittävästi, ja koulutetut nuoret haluavat

muuttaa ulkomaille. Ongelmia on, en tiedä
miten tilannetta voisi pysyvästi korjata.
Miten Pakistanin tilanne on muuttunut
työvuosiesi aikana?
Maassa on ollut tasaisen levotonta. Viime
vuosina armeija on lisännyt miehitystään
Afganistanin rajan tuntumassa, missä Tankin sairaala sijaitsee. Ulkomaalaisten liikkumista seurataan tarkemmin. Kehitystä on
tapahtunut, muun muassa kännyköiden ja
tietokoneiden käyttö on lisääntynyt ja hienoja ostoskeskuksia on rakennettu suuriin
kaupunkeihin.
Miten Suomi on mielestäsi muuttunut?
Suomi on teknistynyt ja kehitys on mennyt eteenpäin. Maa on myös enemmän kansainvälistynyt. Suvaitsevaisuus ja individualismi ovat tuoneet monenlaisia muutoksia.
Millaisena islam näyttäytyy Pakistanissa?
Islam on mukana kaikessa, arjesta politiikkaan. Ihmiset ovat tosissaan uskonnon
kanssa ja noudattavat sen ohjeita. Sairaalassamme on myös muslimityöntekijöitä ja he
pitävät rukoukset ja paastot Koraanin ohjeiden mukaan. Kouluissa lapsille aloitetaan
heti islamin opetus, ja moskeijoita on kaikkialla.
Miten kristityt voivat Pakistanissa?
Siellä saa olla vapaasti kristitty, mutta syrjintää ja kiusaamista on. Työ- ja opiskelupaikkojen jaossa muslimit menevät usein etusijalle. Kristityt järjestävät jumalanpalveluksia ja
kirkollisia juhlia, mutta muslimin kääntyminen kristityksi on suorastaan mahdotonta.
Oletko pelännyt turvallisuutesi puolesta?
En, paitsi joskus liikenteessä. Liikenne
on siellä vauhdikasta ja kaoottista.
Mitä asioita kaipaat siellä Suomesta?
Tankissa elämä on rajoitettua. Kaipaan vapautta ja liikuntamahdollisuuksia sekä raikkaita kasviksia, hyviä salaatteja ja ruisleipää.

Mitä kaipaat Pakistanista Suomessa?
Pientä sairaalayhteisöämme sekä elämän
yksinkertaisuutta ja samalla arjen värikkyyttä.
Mitä haluaisit tuoda pakistanilaisesta kulttuurista Suomeen?
Pakistan on perhekeskeinen maa. Siellä
käytetään aikaa yhdessäoloon ja yhdessä
tekemiseen. Toisin tänne yhteisöllisyyttä ja
kiireettömyyttä. Olisi myös hyvä, jos oppi
simme, miten vähällä ihmiset köyhissä oloissa tulevat toimeen ja sitä kautta osaisimme
olla kiitollisempia ja jakaa omastamme.
Miten rentoudut ja lepäät Pakistanissa?
Kotona sairaala-alueella tekeminen on
rajoitettua. Luen, leivon, katson elokuvan,
kävelen lenkin tai menen tervehtimään
sairaala-alueen naapureita. Jos saan pelikaverin, pelaan sulkapalloa.
Minkä harhaluulon lähetystyöntekijöistä
tahtoisit oikaista?
Olemme ihan tavallisia, heikkoja ja vajavaisia, Jumalan armosta liikkeellä.
Mikä kirja kannattaisi lukea, niin että voisi täältä käsin ymmärtää Pakistania?
Khaled Husseinin Tuhat loistavaa aurinkoa ja Leijapoika. Ne sijoittuvat Afganistaniin,
mutta niiden kautta pääsee sisälle pakistanilaiseenkin elämään.
Mitä olet oppinut Jumalasta lähetysvuosina?
Kun Jumala on kutsunut ja lähettänyt,
niin hän myös pitää huolta ja antaa viisautta monenlaisiin tilanteisiin ja haasteisiin.
Olen jättänyt murehtimista hitusen vähemmälle, kun olen saanut huomata, että Jumalalla on aina homma hallinnassa.
Missä toivot olevasi 5-10 vuoden kuluttua?
Joskus toivon, että olisin Suomessa ja viettäisin tavallista elämää. Joskus ajattelen, että
olisi hienoa, jos voisi olla useita vuosia lähetystyössä. Olkoon homma mikä vaan, kunhan se on siellä, mihin Taivaan Isä oven avaa.

Marjo
Rönnkvist
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Britannian Talent-voittaja Susan
Boyle Tallinnan Kristus-päivässä

Hyvejohtaminen tunkeutuu bisnesviidakkoon
– vai mahtuvatko hyveet bisnekseen?

Boyle laulaa 28. heinäkuun lopussa gaalakonsertissa
Tallinnan Kristus-päivän yhteydessä
. – On kunnia konsertoida Virossa, maalla, jolla on
ainutlaatuinen musiikillinen historia, ja jossa on
tapahtui Laulava vallankumous. Rukoilen, että konserttini voisi olla tuomassa konsertissa kävijöiden
sydämeen uskoa, toivoa ja iloa, sanoo Susan Boyle.

Meillä on siis kuva liike-elämästä, joka perustuu
huijaamiselle, ja kuva johtajasta, joka raivoaa
ja sanelee käskyjä ja määräyksiä ylhäältä, alaisistaan välittämättä. Joku voisi ajatella, että
maailma on muuttunut niin radikaalisti, että
hyveille ei ole enää sijaa; että johtajan täytyy
olla mahdollisimman epähyveellinen selvitäk-

Jyväskylän seurakunta luopuu
yhdestä kaupungin keskeisistä
maamerkeistä, kun päätös
Keskusseurakuntatalon kohtalosta
sinetöitiin kirkkovaltuustossa.

täviä. Ylläpitokustannuksiin kuluu
paljon resursseja, seurakunnan hallintojohtaja Mirja Niemi selvittää.
Niemen mukaan luopumispäätökseen vaikutti taloudellisen näkökulman lisäksi myös toiminnallisuus.
– Toiminnan kannalta tilat eivät
ole parhaat mahdolliset. Pienet toimistohuoneet ja suuret aulatilat eivät
tue modernia työskentelyä.
Myös sisäilmaongelmat ovat nousseet esille. Tilanteen vuoksi osa henkilökunnasta joutuu työskentelemään väistötiloissa.
– Yhdestä toimistotilasta on mitattu raja-arvot ylittäviä mikrobilöydöksiä. Muualta ei löytöjä ole tehty, mutta selkeitä sisäilmaoireita on todettu
eri puolilla taloa. Tilajärjestelyillä on
haluttu taata kaikille työntekijöille
turvalliset ja terveet toimitilat.

paula ukkonen

Valtuusto päätti toukokuun kokouksessaan siirtää Keskusseurakuntatalon kiinteistöstrategiassa mainittuun
luovuttavien kiinteistöjen kategoriaan. Luopuminen voi tarkoittaa koko rakennuksen myymistä tai järjestelyä, jossa seurakunta jatkaa vuokralaisena tai osaomistajana kunnostetuissa tiloissa.

Ylläpito on kallista
Yksi päätöksen taustalla vaikuttaneen kiinteistöstrategian tavoitteista
on suuren kiinteistömassan karsiminen. Pyrkimyksenä on supistaa kiinteistöjä vuoteen 2020 mennessä
12 000-15 000 kerrosneliömetrillä.
– Keskusseurakuntatalon ylläpitokustannukset ovat kaikista Jyväskylän seurakunnan omistamista kiinteistöistä korkeimpia. Talossa on
paljon korkeita tiloja ja kapeita käy-

Hengissä

Pitkä prosessi
Seuraava askel otetaan, kun seurakunta hakee tontille asemakaavamuutosta. Muutos mahdollistaisi rakennusoikeuden uudelleen arvioinnin
lisäksi tontin käyttötarkoituksen
muutoksen.
– Tällä hetkellä tonttia voidaan kaa-

Toinen lukukappale Ef. 1: 3-6, 11-14
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala ja Isä!
Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauk
sella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen
maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuk
sessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia
Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki
hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä,
omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden.
Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän
antoi meille rakkaan Poikansa!
Jumala on myös antanut Kristuksessa meille
perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta
määrännyt – hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan
tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti. Siksi meidän,
jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme
Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistyk
seksi.
Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden
sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen
uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän
Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme
vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan
kirkkauden ylistykseksi.

Evankeliumi Matt. 28: 16-20
Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nou
sivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän
mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä,
joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän
luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti.”
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kirkon tiedotuskeskus

Keskusseurakuntatalolla toimii Keskustan alueseurakunnan lisäksi seurakunnan tukipalvelut
ja yhteiset työmuodot, kuten erityisnuorisotyö ja viestintä. Talossa työskentelee 70 ihmistä.
vamerkinnän perusteella hyödyntää
vain kirkollisiin tarkoituksiin. Käyttötarkoituksen laajentaminen esimerkiksi liike- tai asuinkäyttöön avaisivat uusi mahdollisuuksia, Niemi
selventää.
Kovin nopeasti prosessi tuskin etenee, sillä kaavamuutokset vievät keskimäärin vuoden. Tämän lisäksi
Keski-Suomen museolla voi olla syytä puuttua hankkeeseen, onhan ainakin suuri juhlasali museon raportin
mukaan säilyttämisen ja erityisen
vaalimisen arvoinen.
Ennen mahdollista kaavamuutosta toiminta Keskusseurakuntatalolla
jatkuu normaalisti.
– Kirkkoneuvosto ottaa kantaa kaavamuutoksen sisältöön jahka sinne

saakka edetään. Vasta mahdollisen
muutoksen jälkeen tulee pohdittavaksi kuinka kiinteistön kanssa menetellään.
Väliajalla ainakin osalle työntekijöistä etsitään korvaavat työtilat
vuokramarkkinoilta. Erityistä huolta
Niemi kantaa Keskustan alueseurakunnan puolesta.
– Keskustan alueseurakunta on perin harmillisessa tilanteessa. Tällä
hetkellä sillä ei ole omaa, kaikki toiminnat mahdollistavaa kotipesää.
Toivottavasti asiaan saadaan muutos
mahdollisimman pian. Toimitilojen
järjestäminen tulee toteuttaa ensisijaisesti seurakunnan ydintehtävää
silmällä pitäen, hallintojohtaja Mirja
Niemi painottaa.

Liikaa touhotusta luonnosta?

3.6. Pyhän Kolminaisuuden sunnuntai

4

Yli 20 lasta sai
kasteen
Tampereen
Aamukasteessa

emeriina tuominen

Keskusseurakuntatalosta luopuminen
etenee hitaasti

seen bisnesviidakosta, jossa vallitsee bisnesviidakon laki. Höpö höpö. Mietitäänpä hyveitä
hetki. Rohkeus, viisaus, suurisieluisuus… mitkä
ovat näiden vastakohtia? Pelkuruus, typeryys,
pikkusieluisuus. Kuulostavatko nämä hyvän
johtajan ominaisuuksilta? Tuskin.
Jussi Kari/www.hyvejohtajuus.fi

yhän Kolminaisuuden päivä
on 3.6. Kuinka oleellista tällaisen kolminaisuusopin tajuaminen on kristitylle?
Kristittyjen Jumala on kolmiyhteinen. Jumalalla on kolme persoonaa,
Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Jokaisessa jumalanpalveluksessa
lausumme uskoamme kolmiyhteiseen
Jumalaan, joten sen ymmärtäminen
on tärkeää. Jumalasta puhuminen on
aina vähän vaikeaa, mutta esimerkiksi
rippikoulussa nuorille yritetään opettaa, mistä kolmiyhteisessä Jumalassa
on kyse. Raamattu ei mainitse erikseen,
että Jumala on kolmiyhteinen. Siellä
puhutaan Isästä, Pojasta ja Pyhästä
Hengestä.
Kirkon ensimmäisinä vuosisatoina sitten
muotoiltiin
oppi kolmiyhteisestä Jumalasta.

P

Arto
Kauppinen

Helluntaina Tampereen Aleksanterin kirkko täyttyi kastettavista lapsista, heidän perheistään, kummeistaan ja läheisistään.
Sunnuntain yhteiskastetapahtuma Aamukaste järjestettiin Tampereella ensimmäistä kertaa. Ilmoittautuneiden määrä yllätti.
– Perheet ovat ottaneet yhteiskasteen mahdollisuuden riemulla vastaan. Tarkoituksena on helpottaa
perheitä juhlajärjestelyissä, tehdä kastejuhla perheille ja yhdessä perheiden
kanssa, sanoo pastori Jussi Laine, yksi
tilaisuuden järjestäjistä.
– Kastekeskusteluissa on tullut
tunne, että tilaisuudella on suuri
merkitys mukana oleville perheille.
Se kertoo siitä, että myös kasteen
merkitys perheille on edelleen suuri. Niin se on seurakunnallekin.
Tämän tärkeämpää tilaisuutta ei
voida olla järjestämässä, Jussi Laine
sanoo.
Yhteiskastetapahtumassa kastetuista lapsista vain muutama oli vauvoja, suurin osa isompia lapsia. Tilaisuuden jälkeen seurakunta tarjosi
kakkukahvit.
Aiemmin vastaavanlainen tapahtuma on toteutettu muun muassa
Vantaalla.

Pastori Arto Kauppinen saarnaa Vaajakosken
kirkossa sunnuntaina 3.6. klo 10.

Miten sinä itse kolminaisuusopin
havainnollistat ja miten sen käsität?
Uskontunnustuksessa kerrotaan, että Jumala on luoja. Hän on kaiken
luomistyön takana.
Poika on lunastaja, joka on sovittanut meidän kaikkien synnit.
Pyhä Henki on pyhittäjä, uskon synnyttäjä ja seurakunnan eläväksi tekijä.

noista tehtävistä on tämän maailmankaikkeuden varjeleminen.
Tuo tehtävä on historian saatossa
jossain määrin päässyt unohtumaan
tai sitä ei edes ole otettu tosissaan.
Nyt on herätty siihen, että luomakunnan varjeleminen on tärkeää.
Siksi on hyvä, että sille on omistettu
edes yksi pyhä kirkkovuoden kierrossa.

Mikä päivän teksteissä koskettaa sinua eniten?
Päivän tekstissä on mielestäni puhuttelevaa se, että Jumala on luvannut
olla kanssamme kaikkina päivinä. Siitä
sanomasta voi saada lohtua elämään
vaikeina päivinä. Siitä sanomasta voi
saada iloa elämään hyvinä päivinä.
Siitä sanomasta voi saada voimia
ja sisältöä elämäänsä tavallisessa arjessa.

Touhotetaanko mielestäsi kirkossa
nykyään liikaa ympäristöasioista
vai eikö sitä pidetä edes tarpeeksi
esillä?
Ei siitä touhoteta liikaa. Kyse on tärkeästä asiasta ja Jumalan ihmiselle antamasta tehtävästä.
Jotenkin meidän kaikkien elämänasenteeksi pitäisi tulla luonnon arvostaminen ja varjeleminen.

Sunnuntaina Jyväskylän seurakunassa vietetään myös Luomakunnan sunnuntaita. Miksi luomakunta
tarvitsee kirkkovuodessa oman päivänsä?
Kyllä luomakunta tarvitsee oman
sunnuntainsa. Luoja Jumala on antanut ihmisille erilaisia tehtäviä. Yksi

Mitä luonto sinulle itsellesi merkitsee? Millaisia luontoelämyksiä olet
kokenut?
Luonto ja luonnossa liikkuminen
on minulle tärkeää. Mukavaa on, kun
pääsee kevätauringossa hiihtelemään
järvenjäälle. Tai se, kun lämpöisenä
kesäiltana pääsee uimaan tai soutelemaan tyynelle ja hiljaiselle järvelle.

Kukaan ei puhu Euroopan sielusta vaan
ainoastaan taloudellisesta hyvinvoinnista

Facebookissa
nähdään

Noin 50 Euroopan kristillistä johtajaa pohti Kööpenhaminassa maanosamme arvoja. Kokouksessa
muistutettiin EU:n komission entisen puheenjohtajan,
Jaques Delorsin lausumasta pari vuosikymmentä
sitten. Hän sanoi Euroopan kirkon johtajille, että
EU:n on etsittävä ja löydettävä ”Euroopan sielu”. Ellei
sielua kymmenessä vuodessa löydy, peli on mene-

Henki & elämä on
siellä myös.
Tykkää , keskustele
ja kommentoi,
anna meille
juttuvinkkejä ja
palautetta.

tetty. Jokainen voi päätellä, missä olemme menossa.
Kukaan ei puhu Euroopan sielusta, vaan vain taloudellisesta hyvinvoinnista. Mutta Euroopalla on sielu.
Maanosamme toivo lepää Raamatun varassa. Kristillisen kirkon tulee uskoa sanomansa voimaan ja ottaa
paikkansa Euroopan tulevaisuuden rakentamisessa.
Hannu Nyman Sana-lehti

Juhlakulkue täytti Aren aukion lauantaina. Yhteislauluna kajautettu Suvivirsi osoitti epäilijöille, että virressä on voimaa. Kuva: Tommi Anttonen

Kiitos, Jyväskylä!

Heikki Tynkkynen, paikallistoimikunnan
pääsihteeri, piti musiikkijuhlien langat käsissään. Kuva: Marjo Rönnkvist

Urkuri Müller ja paroni von Mönckemeyer
hauskuuttivat juhlayleisöä. (ylh.) Kuva:
Marjo Rönnkvist
Jäähallin gospelkonsertissa esiintyi myös
perjantain bändikatselmuksen parhaita.
(vas. ylh.) Kuva: Johanna Liukkonen
Evankeliumijuna kokosi Monitoimitalolle
konsertoimaan viisisataa lapsikuorolaista.
(oik. ylh.) Kuva: Tommi Anttonen
Kuokkalan kanttorin, Sirpa Lampisen,
kiireinen kahvitauko. (vas. alh.) Kuva:
Marjo Rönnkvist
Satojen talkoolaisten työpanos oli huikea.
(oik. alh.) Kuva: Marjo Rönnkvist

Henki & elämä
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Vuoden 2011 tilinpäätös:

mikko vähäniitty

Jyväskylän seurakunnan

Yksittäisen seurakuntalaisen vuosittain maksamasta kirkollisverosta käytetään suurin osa lapsi- ja nuorisotyöhön. Esimerkiksi noin 1 200 nuorta käy vuosittain rippikoulun.

Jyväskylän seurakunnan talous
toteutui vuonna 2011 ennakoitua
myönteisemmin.
Tilinpäätöksen osoittama tulos
kääntyi plussalle ja oli noin
545 000 euroa.
Tilikauden ylijäämä poistoeron
lisäyksen jälkeen oli noin
690 000 euroa.
marja leena luukkonen

Poistoeron lisäyksen suuruus oli
noin 145 000 euroa. Kyse on varautumisesta investointeihin, joka on
tehty vanhan kirjanpitojärjestelmän
aikana. Varautumisella osa seurakunnan tuloksesta on jätetty kirjaamatta kirjanpidon osoittamaan tulokseen ja siirretty varauksena taseeseen käytettäväksi tuleviin investointeihin.
Kirjanpitojärjestelmän muututtua näin tehdyt varaukset on tuloutettava niin, että ne kirjataan
seurakunnan tulokseen tasasuurina
erinä sinä aikana, jona investointivaraus oli alun perin suunniteltu
käytettäväksi.
Tilikauden ylijäämästä on kiittäminen erityisesti kertaluonteisia
eriä, satunnaisia tuloja, joita kertyi
osakehuoneistojen myynnistä ja
seurakuntien yhdistymisen takia
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maksetun kehittämisavustuksen viimeisestä erästä. Ilman näitä satunnaistuottoja tilikauden tulos olisi
ollut noin 6 800 euroa ja poistoeron jälkeinen ylijäämä olisi jäänyt
reiluun 150 000 euroon.
Terveen talouden tunnusmerkki
on, että vuosikate kattaa poistot.
Seurakunnalta tämä onnistui.

Vuosikate oli 1,62 miljoonaa euroa, mikä kattoi suunnitelman mukaiset 1,56 miljoonan euron poistot.

Verotulot laskivat
jo kolmatta vuotta
Vuonna 2011 ansiotuloista kertyi kirkollisveroja 19,2 miljoonaa euroa.

Kirkollisverokertymän (196,94 e/jäsen) käyttö vuonna 2011
Keskusrahastomaksut 9,0 e

Muut menot
0,3 e

Verotusmenot
3,6 e

Poistot
12,2 e Yleishallinto
22,3 e

Edellisvuonna verotulokertymä oli
19,3 miljoonaa ja vuonna 2009 19,5
miljoonaa euroa. Kirkollisverotulot
ovat siis koko uuden seurakunnan
ajan laskeneet.
Tähän on vaikuttanut muun muassa kaupungin korkea työttömyys
ja seurakunnan jäsenmäärän lasku.
Lasku on jatkunut siitä huolimatta,

että kaupungin väkiluku on kasvanut. Vuonna 2009 Jyväskylän seurakuntaan kuului 76 prosenttia,
vuonna 2010 75 prosenttia ja viime
vuonna 74 prosenttia kaupungin
väestöstä. Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2011 viimeisenä oli noin
97 000.
– Jäsenmäärän lasku pienentää

Kirkollisverokertymän (196,94 e/jäsen) käyttö
seurakunnalliseen toimintaan vuonna 2011
Yhteiskunnallinen
työ 0,4 e

Muu seurakuntatyö 1,3 e
Lähetys ja
kansainvälinen
diakonia
8,1 e
Jumalanpalveluselämä 24,2 e

Palvelu 17,0 e

Kiinteistötoimi
44,4 e

Tiedotus ja
viestintä 4,2 e
Seurakunnallinen
toiminta 93,3 e

Hautaustoimi 11,9 e

Musiikki 2,9 e
Lapsi- ja
nuorisotyö 35,1 e

talous pinnisti plussalle
kirkollisveron nettotuottoa, mikä
on haaste myös tulevaisuuden
taloudenpidolle, toteaa Jyväskylän
seurakunnan hallintojohtaja Mirja
Niemi.
Seurakunnan osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,6 miljoonaa euroa (vuonna 2010 2,2 miljoonaa
euroa). Vuoden 2011 talousarvion
toteutumisaste oli 97 prosenttia.

Toimintatulot ylittyivät,
toimintamenot alittuivat
Käyttötalouden toimintatuloja karttui talousarvioon kirjattua enemmän: toimintatulojen toteutumisaste oli 102 prosenttia.
Ulkoiset menot jäivät
kolme prosenttiyksikköä talousarvioon kirjattua pienemmiksi ja
niiden toteutuma oli
97 prosenttia.
Seurakunnan mittavasta investointiohjelmasta valmistui vuonna 2011 krematorion
laajennus, jonka toteutuneet kustannukset
vuoden 2011 loppuun
mennessä olivat 2,6
miljoonaa
euroa.
Hankkeeseen oli varattu budjettirahaa 2,4
miljoonaa euroa, joten
kustannusarvio ylittyi runsaalla 160
000 eurolla. Talousarvion investointiosan toteutumisaste jäi kuitenkin
89 prosenttiin. Syynä oli Korpilahden seurakuntatalon rakentamisen
viivästyminen ankaran pakkastalven takia.

noin kolmanneksesta kiinteistöjään
ja vähentää luonnollisen poistuman
kautta henkilöstöään noin 40 henkilötyövuotta vuoteen 2020 mennessä.
Lisäksi kirkollisveroa päätettiin
nostaa yhdellä kymmenyksellä vuoden 2012 alusta lukien, mikä merkitsee 7,4 prosentin lisäystä verotuloihin. Kirkollisveroprosentti on
nyt 1,45.
Henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstövähennykset, jotka toteutetaan luonnollisen poistuman
kautta ilman irtisanomia, ovat alkaneet purra.
Henkilöstökulut vähenivät hieman yli kolme
prosenttia
edellisvuoteen
verrattuna.
Vuonna
2011 vähennettiin kolme
lastenohjaajaa
(Kuokkalasta,
Palokasta ja
Keltinmäestä),
yksi vahtimestari (kiinteistöp a l ve l u i st a ) ,
yksi kausityöntekijä hautaustoimesta
ja
puolikas pääkirjanpitäjänvirka taloushallintopalveluista.
Virkoja/toimia vähennettiin viime vuonna kaikkiaan 5,5.
Talouden tunnusluvut on saatu
ensimmäisen kerran uuden seurakunnan historian aikana positiivisiksi, mikä kuitenkin selittyy kertaluontoisilla, satunnaisilla tuloilla.
Kiinteistöjen ja henkilöstön vähentämistä seurakunnassa jatketaan suunnitellusti, käyttötalouden
menoja hallinnoidaan tiukasti ja
tarvittaessa myös meno
kehyksiä
karsitaan.

”Terveen
talouden
tunnusmerkki
on, että
vuosikate
kattaa poistot.
Seurakunnalta
tämä onnistui”.

Henkilöstökulut
pienenivät
Negatiivisen verotulo- ja jäsenkehityksen takia seurakunta on taloutensa vakauttamiseksi päättänyt luopua

Kirkon kulut kuriin
ja rakenteet remonttiin
Edellisvuotta harvempi
evankelis-luterilainen seurakunta
päätyi viime vuonna negatiiviseen
tilinpäätökseen.
Tämä johtui kirkollisverotulojen
ja yhteisöverotuoton kasvusta.

varmuustekijöistä huolimatta hyvä.
Myöskään bruttokansantuote ei ole
laskenut niin paljon kun on pahimmillaan ennustettu.
Taloudessa Perander näkee kui
tenkin juuri nyt enemmän kielteisiä
kuin myönteisiä signaaleja.

marja leena luukkonen

Tehostaminen
kustannusjahdin keinoksi

Talouden kehitysnäkymät aivan lähivuosille ovat Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikön Pasi Peranderin mukaan varovaisen positiiviset. Paikalliset erot ovat kuitenkin
suuria.
Pidemmällä tulevaisuudessa kummittelevat kirkosta eronneet nuoret,
jotka työelämään siirtyessään eivät
maksa kirkollisveroa. Heidän määränsä on suuri ja kasvaa kaiken aikaa. Heidän eroamisensa eivät näy
kirkollisverotilityksissä vielä tänä
vuonna eivätkä aivan lähivuosinakaan.

Seurakunnilla itsellään
tieto säästökohteista
Peranderin suositus seurakunnille
on tiukka menokuri ja kiinteiden
kulujen karsiminen. Hän muistuttaa,
että kun talouden lama vuonna
2008 iski Suomeen, Kirkkohallitus
laati seurakunnille taloudenpitoa
koskevan paimenkirjeen. Jos tarve
vaatii, Kirkkohallitus voi antaa sellaisen myös tulevana syksynä.
– Seurakunnilla itsellään on tiedossa miten kustannukset tehokkaimmin vähenevät – henkilöstöä ja kiinteistöjä karsimalla. Kurssi- ja leirikeskusten suuri määrä ja niiden ylikapasiteetti ansaitsee kriittisen tarkastelun. Kirkollisveroprosenttien korotuksilta tuskin vältytään, Perander
arvioi.
Talouden vakaus Suomessa on Peranderin mielestä globaaleista epä-

Ulkoiset tulot vuonna 2011: 25 668 850, 69
1,1 % 1,9 %1,4 %
1,5 %
0,3 %
3,4 %
5,8 %

10,0 %

Tiukkeneva talous patistaa kirkkoakin tehostamaan sekä toimintaa että
rakenteita. Keskitetyn jäsenrekisterijärjestelmän käyttöönotto on tästä
tuore esimerkki.
Myös talouden ja palkanlaskennan hoitaminen keskitetymmin tuo
kustannustehokkuutta, edellyttäen,
että paikalliset prosessit saadaan yksinkertaistetuksi ja toimintakulttuuri muutetuksi.
Myös metsäomaisuuden hoito olisi mahdollista keskittää, jos niin päätetään. Etenkin maaseutuseurakunnissa metsänhoitoon liittyy kuitenkin suuria tunnetekijöitä, joita ei voi
sivuuttaa.
– Hankintatoimessa seurakunnat
tuhlaavat ruutia turhaan ja keskittämisestä koituisi selvää hyötyä, Jyväskylän seurakunnan hallintojohtaja
Mirja Niemi arvioi.
– Tehostettavia osa-alueita on varmaan mahdollista löytää paljonkin,
mikä vapauttaisi väheneviä resursseja kirkon perustehtävään eli seurakuntatyöhön.

Muutosvalmiutta
tuetaan
Rakenteita joudutaan rukkaamaan
myös sen takia, että näköpiirissä oleva kuntauudistus ulottaa vaikutuksensa kirkkoon. Kirkolliskokoukselle laaditaan uudistuksen päälinjat
kirkon rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportin ja siitä saa-

dun palautteen pohjalta.
Jo käynnissä oleva valmistelutyö
pohjautuu kirkon itseymmärrykseen
ja perustehtävästä nouseviin näkökohtiin.
Kirkkohallituksen roolina on ylläpitää ja tukea seurakuntien muutosvalmiutta ja tukea meneillään olevia
rakennemuutoksia muun muassa
muutosjohtajuuden ja muutosviestinnän näkökulmasta.
Vuoden 2013 alussa voimaan tulevat kuntarakenteen muutokset koskevat 23 seurakuntaa.

Työryhmä pohtii
palvelukokonaisuuksia
Laajaan rakenneuudistustyöhön liittyen kirkkohallituksen täysistunto
on tänä keväänä asettanut muun
muassa seurakuntatalouden työryhmän, jonka tehtävänä on tutkia seurakuntien toimintaa tukevien palvelukokonaisuuksien tarkoituksenmukaisuutta.
Nyt selvitetään, mitä tukitoimia
olisi hoidettava kokonaiskirkon tasolla, mitä aluetasolla ja mitä paikallistasolla. Lisäksi työryhmä tutkii
vaihtoehtoisten rakenneratkaisujen
talousvaikutuksia tavoitteena itsekannattavuus.
Kirkon rakenneuudistusten tueksi pohditaan mahdollista avustusjärjestelmää ja suunnitellaan vaihtoehtoisia tulonjakomalleja paikallistasolle.
Työlistalla on myös kiinteistöjen
hallinnan ja kiinteistöstrategiamallin luominen.
Seurakuntatalouden työryhmän
puheenjohtajana toimii kirkkoneuvos Leena Rantanen ja ryhmässä
on mukana muun muassa Jyväskylän seurakunnan hallintojohtaja
Mirja Niemi. Työryhmän toimikausi jatkuu aina vuoden 2014 loppuun asti.

Toimintakulut vuonna 2011: 21 926 027,92
Yleishallinto
Seurakunnallinen
toiminto

Aineet, tarvikkeet
ja tavarat 10,4 %

Annetut
avustukset Muut toimintakulut 1,7 %
4,2%

Hautaustoimi
Kiinteistötoimi

Vuokrat
2,8 %

Kirkollisverotulot
Osuus yhteisöveron tuotosta
Toiminta-avustukset

74,7 %

Palvelujen ostot
18,3 %

Henkilöstökulut 62,6 %

Rahoitus- ja
korkotulot
Satunnaiset tulot
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Todell
ihmis
Köyhyys ja kuivuus maailmalla ovat ongelmia,
joiden parissa Antti Pentikäinen kamppailee.
Voimia hän kerää kotona Espoossa lenkillä ja
saunassa, jossa soi musiikki. Siinä tuntuu
paratiisin kosketus.
sakari sarkimaa/kotimaadeski

Antti Pentikäisellä on kaksi avainta maailman
köyhyyden poistamiseen: naisten asema ja ilmastonmuutos. Kun nämä saadaan kuntoon,
kurjuus saadaan vähenemään. Siihen riittäisi
yksi ainut avain – poliittinen tahto.
– Kaikkialla kehitysmaissa naisten aseman
parantaminen on keskeinen keino maiden olojen kehittymiseen. Naisten alistaminen on suurin syy nälänhädälle, hän sanoo.
Tämä on perusteena muun muassa sille, että
Kirkon ulkomaanapu (KUA) hallinnoi Naisten
Pankkia, joka auttaa kehitysmaiden naisia perustamaan pieniä yrityksiä ja huolehtimaan
toimeentulostaan.
– Naisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
polkeminen on ihmiskunnan kollektiivinen
synti, tapahtuupa se sitten Suomessa, Afrikassa
tai muualla, Pentikäinen jatkaa.
Hän sanoo, että uskonnonkaan verukkeilla ei
pidä rajoittaa naisen tilaa ja oikeuksia missään.
– Miesten uskontoon kuuluu jostain syystä lähes kaikkialla naisten kontrollointia. Miten usko
siitä huononee, jos naisella on yhtäläiset oikeudet, hän kysyy ja kehottaa miehiä nöyryyteen.
Pentikäinen pohtii ilmiön syitä. Kristillisin
termein epätasa-arvo ja siitä johtuva kärsimys
ovat syntiinlankeemuksen seurauksia. Naisten
kontrolloinnista ja kärsimyksen ylläpitämisestä
on sitten ajan kanssa tehty osa uskontoa.
– Paratiisissa ihmiset olivat tasa-arvoisia. Eikö
pitäisi ennemmin pyrkiä kohti paratiisin näkyä
kuin säilyttää synnin seurauksia, Pentikäinen
kysyy ja toteaa, ettei uskon siitä pitäisi heikentyä, jos naisten elämässä toteutuu täysi Jumalan
antama ihmisarvo.

Hädän hetkellä
ihmisten rinnalla
Kirkon ulkomaanapu on paikalla hädän hetkellä valmiin organisaationsa ja nopean toiminnan turvin. Pentikäiselle on suuri lahja
tehdä työtä, jonka avulla voi lievittää ihmisten
hätää.

Afrikan sarvi ja
Sahelin alue ovat
ilmastonmuutoksen
laboratorioita

ACT-allianssi / Binyan Mengesha

Laukku miestä myöten. Kirkon Ulkomaanavun johtaja
Antti Pentikäisen salkku on valmistettu kierrätysmateriaalista, ja se julistaa ”Tekoja ihmisarvon puolesta”.
Antti Pentikäinen on Keski-Suomen Miesten illan puhujavieras Jyväskylässä 31.8.

ulla kärki

Aikuisen käsi ohjaa mukia lapsen suuta kohti pakolaisleirillä Etiopiassa.
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Afrikan sarven aluetta viime vuonna
koetellut kriisi toistuu nyt mantereen
länsilaidalla. Sahelin alueen maissa
Länsi-Afrikassa yli 15 miljoonaa ihmistä on
avun tarpeessa. Aliravitsemus uhkaa yli
neljää miljoonaa alle viisivuotiasta lasta,
joista jopa miljoona on vaarassa kuolla.
Sahelin alueen tilanteessa on yhtäläisyyksiä
Itä-Afrikan katastrofiin. Ruokakriisin ja kuivuuden taustalla ovat myös Sahelissa ilmastonmuutos ja poliittiset konfliktit. Kuivuus vai-

lisia Tekoja
sarvon puolesta
Ydinvoima on
peto povella
Pentikäisen mielestä ydinvoima ei ole kuitenkaan keino torjua ilmastonmuutosta, koska se
jättää säteilevää saastetta miljooniksi vuosiksi
jälkipolville. Japanin järistys osoitti ydinvoiman tuhoriskit luonnonmullistusten yhteydessä, joita ihminen ei hallitse. Monet ydinlaitokset on rakennettu lähelle mannerlaattojen
saumoja. Säteilyonnettomuudet ovat aina maailmanlaajuisia, tapahtuivatpa ne missä tahansa.
– Kävin Fukushimassa keväällä onnettomuuden jälkeen katsomassa raivausta ja jälleenrakennusta. Minusta halpa ydinvoima on peto
ihmiskunnan povella, jota ei pidä vaalia.
Pentikäinen kyselee sekä ydinvoiman että
ilmastomuutoksen perimmäisiä syitä. Molemmat nousevat samasta kulutustalouden jatkuvan kasvun tavoitteesta.
– Kulutustaloudelle on pakko jossain vaiheessa tulla päätepiste, ja se voi tietää miljardeille
ihmisille lisää kärsimyksiä.
– Pitää ymmärtää, mitä ympäristö kestää ja
toimia sen mukaan. Tämä on sekä yksityisten
ihmisten että hallitusten asia. Poliittiset päättäjät tarvitsevat paljon esirukouksia, mutta en-

Avun välittäjästä
avun toteuttajaksi

kuttaa laajalla alueella, joka ulottuu Tšadin,
Nigerin, Malin, Mauritanian, Burkina Fason,
Senegalin, Gambian ja Kamerunin alueille
sekä Nigerian pohjoisosiin.

Enemmän huomiota
ennalta ehkäisyyn
Kirkon Ulkomaanapu avustaa Sahelissa yhteensä 57 000 ihmistä osana kirkollisten avustusjärjestöjen verkostoa ACT-allianssia. Suomen ulkoasiainministeriö on myöntänyt tähän
500 000 euron määrärahan.
Pohjois-Malissa Kirkon Ulkomaanapu ruoka-avustuksin kaikkein haavoittuvimmassa ase-

massa olevia naisia ja lapsia. Mauritaniassa
puolestaan jaetaan ruokatarvikkeita vakavasta aliravitsemuksesta kärsiville lapsille, raskaana oleville ja imettäville äideille sekä vanhuksille.
Toistuvien ruokakriisien lopettamiseksi on
tärkeää hakea myös ratkaisuja perusongelmiin,
jotka piinaavat kriiseistä kärsiviä valtioita.
Pahimman kriisivaiheen jälkeen Kirkon
Ulkomaanavun tuella vahvistetaan Mauritaniassa kotitalouksien kykyä tuottaa itse ruokaa.
Lisäksi osana laajempaa katastrofihallinnan työtä Kirkon Ulkomaanapu on käynnistänyt yhdessä paikallisten sisarjärjestöjensä

nen muuta poliittista painetta osatakseen tehdä tulevaisuutta suojelevia, kestäviä ratkaisuja.

– Työmme on valtavan riskialtista. Työntekijöillemme on annettu riskikoulutusta, ja jos
tehtävä uhkaa heidän terveyttään, vedämme
heidät pois kriisialueilta.

Hiihtämään ja
saunomaan
Suvelassa asuvan Pentikäisen perheeseen
syntyi viime jouluna neljäs lapsi. Kun vuoden 1984 rauhannobelisti, piispa Desmond
Tutu Etelä-Afrikasta vieraili syksyllä Espoossa puhumassa kansainvälisen ihmisarvon
päivässä, Pentikäisen perhe oli luonnollisesti
mukana.
Tutu siunasi samalla Pentikäisten kuopuksen, Johan-vauvan. Tapahtumaa todisti muun
muassa vuoden 2008 rauhanobelisti ja Pentikäisen aiempi työnantaja, presidentti Martti
Ahtisaari.
Isä säteilee vieläkin onnesta, kuten koko
muu perhe.
– On suuri ilo, että olen nyt voinut viettää vauvan kanssa enemmän aikaa kuin aiemmin, hän
sanoo. Vanhemmat lapset ovat 7, 10 ja 13 -vuotiaita.
Pentikäinen tunnustautuu himohiihtäjäksi ja
-saunojaksi. Kesäisin katu pöllyää rullasuksien
alla; talvella kutsuvat ladut, jos niitä suinkin
löytyy.
– Yritämme laittaa lapset ennen yhdeksää nukkumaan, sitten menen lenkille ja saunaan kello
22. Minulla on saunassa kaiuttimet, joista kuuntelen samalla musiikkia. Tuntuu taivaalliselta.

Kuvat Jukka Granström / Kuvakotimaa

rean, Sudanin ja Somalian
– Siinä kohtaa elämän syvimpiä mer- ”Hyvyys tulee esiin
alueilla.
kityksiä ja kokee jonkinlaisia ihmeitäkaikkien niiden
– Ilmastonmuutoksen pykin, hän kuvaa sydämensä tuntoja.
säyttäminen on erittäin vaHän sanoo, että usein hädän kes- ihmisten kautta,
kava asia, Pentikäinen allekellä kuulee kysymyksen, missä Juma- jotka
viivaa.
la on.
työskentelevät
– Minusta hyvyys tulee esiin kaik toisten hyväksi.
– Voi olla, että sen vaikutukkien niiden ihmisten kautta, jotka
set ovat ryöstäytyneet jo käsistyöskentelevät toisten hyväksi. Juma- Jumala on läsnä
tä esimerkiksi juuri Afrikan
la on läsnä siinä, kun toisille tehdään siinä, kun toisille
sarvessa.
hyvää. Kun tätä näkee, siitä saa voi- tehdään hyvää.
Lokakuun lopussa kehitysmaa myös itse jaksaa.
ministeri
Heidi Hautala teki
Kun tätä näkee,
Nobelin rauhanpalkinnon jakamiviikon vierailun Etiopiaan ja
nen lokakuussa kolmen Afrikan ja siitä saa voimaa
Keniaan. Molemmissa maisLähi-idän naisen ja ihmisoikeustais- myös itse jaksaa.
sa ministerin ohjelmassa olitelijan kesken tukee Pentikäisen nävat ruokaturva sekä ihmisoikyä. Pieni siivu palkinnoista liittyy myös Kirkeus- ja demokratiakysymykset. Ennen matkaa
kon ulkomaanapuun.
järjestetyssä seminaarissa Pentikäinen yhtenä
Rauhanaktivisti Leymah Gbowee palkittiin
asiantuntijoista evästi Hautalaa.
Liberian luterilaisen kirkon yhteyteen perustaPentikäinen tuntee kriisin ja sen taustat
mansa traumaklinikan ansioista. Kirkko ja klihyvin. Hän on palannut lokakuun alussa
nikka tekevät yhteistyötä KUA:n kanssa sodan
New Yorkista, jossa työskenteli vuoden Relijälkeisten traumojen hoidossa Liberian ja Norgions for Peace -järjestön konfliktienhallintasunluurannikon asukkaiden keskuudessa.
ohjelmien johtajana.
Tehtävässään hän teki yhteistyötä YK:n ja
sen turvallisuusneuvoston jäsenmaiden kansLähetystyötä
sa useiden konfliktien ratkaisemiseksi.
vai kriisiapua
Turvallisuusasioissa pitää koko ajan olla entistä ammattitaitoisempi. Pentikäinen muisteMonissa seurakunnissa pohditaan lähetysmäälee muslimijohtajien hänelle siteeraamaa prorärahojen suhdetta kansainväliseen diakonifeetta Muhammedin sanontaa, että ”luota
aan. Suurissa seurakuntayhtymissä, kuten EsJumalaan, mutta sido kameli.”
poossakin, jakosuhdetta on muutettu KUA:n
hyväksi.
– Lähetystyö on kuitenkin murroksessa.
Sen painopiste on siirtynyt yhä lähemmäksi
kansainvälisen diakonian ja KUA:n toimintamuotoja. Jos tämä on lähetysjärjestöjen
suunta, olemme valmiita yhteistyökeskusteluihin. Järjestöjen pitäisi kuitenkin keskustella tästä ensin kannattajiensa kanssa, Pentikäinen pohtii.
Hän sanoo olevansa nöyrä ja kiitollinen lähetystyön perinnölle. Lähetyksellä on paljon
Espoolainen teologian maisteri Antti Pentipitempi historia kuin kehitysyhteistyöllä, ja
käinen, 39, johtaa Suomen suurinta kehitysKUA on syntynyt sen helmasta. Lähetystyön
apujärjestöä. Pentikäisen kuuden vuoden
mallia pitää hänestä kuitenkin pohtia avoimeskaudella Kirkon ulkomaanapu KUA on
ti ja yhdistää tarvittaessa lähetyksen ja ulkomullistunut ja saanut merkittävän aseman
maanavun voimavaroja.
kehitysavun toteuttajana.
– Suomalaisia ohjaavat hyvät ja vankat arvot.
Se välittää paitsi kirkon, seurakuntien ja
Ihmiset haluavat tehdä oikein ja jakaa hyvää.
Yhteisvastuun varoja myös ulkoministeriön
Tämä näkyy esimerkiksi Yhteisvastuukeräykjakamia valtion varoja kehitysaputyöhön.
sen tuloksissa. Monet antavat vähästään, ja se
KUA on muuttunut avun välittäjästä avun
koskettaa, Pentikäinen sanoo.
toteuttajaksi. Kun Pentikäinen aloitti 2004,
KUA:lla ei ollut avustuskohteissa yhtään työtekijää, nyt heitä on yli 70. Helsingissä
Afrikan sarvessa
KUA:n
palveluksessa on noin 100 henkeä.
miljoonat kärsivät
KUA perustettiin sotien jälkeen noin 60
vuotta sitten diakoniatyön väyläksi välittäAfrikan sarvi taistelee parhaimmillaan äärimmään Suomeen virtaavaa ulkomaista apua.
mäistä kuivuutta vastaan, joka uhkaa miljoonien ihmisten henkeä erityisesti Etiopian, Erit-

Jo kymmenen vuotta myöhemmin KUA kypsyi avun antajaksi, ja sen toiminta on 1970-luvulta lähtien kasvanut tasaisesti.
Pentikäinen sanoo, että pienen maan kirkon kehitysapujärjestö voi tehdä paljon hädänalaisten ihmisten avuksi maailmalla.
Työ ei ole toivotonta, turhaa eikä näköalatonta, sillä se pelastaa ihmishenkiä ja parantaa elinoloja. Toiminnan pohjana on kristillinen käsitys ihmisarvosta.
Pentikäinen valittiin pari vuotta sitten Euroopan kirkollisten avustusjärjestöjen yhteistyöjärjestön puheenjohtajaksi. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta, että ”kirkolliset kehitysyhteistyö- ja katastrofijärjestöt ovat yhdistymässä ja muodostamassa maailman suurimman ei-valtiollisen avustusorganisaation”.

kanssa työryhmän, jonka tavoitteena on kouluttamalla vahvistaa katastrofivalmiutta paikallisella tasolla.
– Kansainvälinen yhteisö kiinnittää liian vähän huomiota katastrofeihin varautumiseen
ja niiden vaikutusten ennaltaehkäisyyn. Usein
joudutaan reagoimaan tilanteeseen, jossa varautumista ei ole tehty etukäteen, Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg toteaa.
Katastrofien vaikutuksia voidaan ja pitää
vähentää ennakolta.
– Ilmastonmuutoksen myötä tarve ennakointiin kasvaa entisestään, Hemberg painottaa.

Yli 15 miljoonaa ihmistä
kärsii ruokakriisistä
Nälkätilanne pahenee
kahdeksassa maassa Sahelin
alueella Länsi-Afrikassa.
Auta ja lahjoita
katastrofiapuun! Lahjoituksen
voit tehdä netissä osoitteessa
www.kirkonulkomaanapu.fi
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Kustomoitu pyörä antaa Nokialle vauhtia
syrjäisissä afrikkalaiskylissä

Mirjami Asikaisen runo
valittu runokokoelmaan

Matkapuhelin on mullistanut monen afrikkalaisen elämää. Jollekin siitä on löytynyt
oma pikkubisnes: syrjäisen kylän asukas
ostaa matkapuhelimen ja alkaa myydä
muille kyläläisille puheaikaa. Paikallista
neroutta edustaa laite, jonka avulla matkapuhelimen voi ladata polkupyörän dyna-

Keravan seurakunta järjesti vuonna 2009 uuden
hengellisen runouden kilpailun. Siihen osallistui yli
300 kirjoittajaa lähes tuhannella runolla. Riittävän
hyvä päivä -antologiaan valittiin 41 runoa, joista
yksi on jyväskyläläisen Mirjami Asikaisen Katso
lasta. Kirjan hinta on 10 e (+ postituskulut 2,50 e).
Lisätietoja www.keravanseurakunta.fi.

PITOPALVELU
Pirkko Aaltonen

Pirkkola, Ilmarisenk. 20 A 1
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 014-642 655, 050-5876 047
www.pirkkola.net

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

p. 0500 545 689, 014 645 234
Opistokuja 6-8 C 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset. Remontti- ja Rakennustyöt
Sisällä ja Ulkona. 040 712 8888
Kattokorjaukset,
Kattojen+ Uusimiset,
Sisäja Ulkomaalaukset
KattomaaPeltisepäntyöt,
Vesikourut,
Tikkaat,
laukset.
Remonttija Rakennustyöt
Lumiesteet.
040
712
8888
Sisällä
ja Ulkona.
040
712
8888

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

Kellot, korut, hopeat
ja lahjaesineet
tunnetusti
edullisin hinnoin.
Tmi Tuula Nieminen
Emännäntie 12 as 7
Kortepohja p. 253 630

Pintaa syvemmältä.
Tervetuloa magneettikuvaukseen, mammografiaan ja
rintavastaanotolle Sepänkadulle.
Taina Usenius
Syöpätautien
erikoislääkäri

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

Sepänkatu 14, Jyväskylä | p. 040 771 3222 | www.jklmagneetti.fi

Senioreille
vertaisryhmä
Muutoksen
mahdollisuus

kaarina heiskanen

Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista,
Liisa Nipuli
Kauppakatu 28 A 54
050 362 27 44

mon energialla. Laitetta esitellään netissä
AfriGadget- sivustolla. Joukko blogikirjoittajia ja lukijoita tuottaa sivustolle kuvia,
videoita ja tarinoita Afrikasta. Sivusto
todistaa, kuinka afrikkalaiset voivat luoda
tarpeellisia laitteita siitä vähästä, mitä heillä
on, sekä voittaa vaikeuksia elämässään.

Seniori: jos koet yksinäisyyttä ja
alakuloa ja jos kaipaat tukea
elämäntilanteeseesi – tämä
vertaisrtukiryhmä on sinulle!
Vertaistukiryhmä aloittaa toimintansa syksyllä ja kokoontuu 19.9.–13.12.
yhteensä kahdeksan kertaa.
Ryhmäkoko on kahdeksan henkilöä ja se kokoontuu Seniorinuotan
tiloissa Kilpisenkatu 4:ssä.
Ryhmästä antavat lisätietoja EeviRiitta Kukkonen p. 050 300 3590
ja Kaija Pohjanpalo p. 040 736
4950.
Eevi-Riitta Kukkonen on ohjaaja/
diakonissa ja terveydenhoitaja ja hän
vetää Jyväskylän seurakunnan vanhustyön kehittämishanketta.
Kaija Pohjanpalo on ohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja Jyväskylän
hoivapalvelut ry:n Seniorinuotasta.

Paikallisuuteen ja lähialueisiin perustuvat
rakennemallit seurakuntien suosiossa
Seurakunnat antoivat aktiivisesti palautetta seurakuntien rakennemuutosta
pohtineen työryhmän loppuraportista. Yli 80 prosenttia vastanneista
kannattaa uusia tai uudistuvia paikallisuuteen ja lähialueisiin
perustuvia malleja.
kirkon tiedotuskeskus

ma-pe 9-19, la 9-18, su 12-16

Kaikkea maan ja
taivaan väliltä.

1234

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä
Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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Ohjausryhmän loppuraportista
saapui palautteita määräaikaan
mennessä 299 kappaletta. Tarkkaa
vastausprosenttia on vaikea määritellä, sillä joissakin seurakuntayhtymissä palaute annettiin keskitetysti,
joissakin yhtymissä seurakunnat
vastasivat itsenäisesti. Seurakuntia
on 449.
Syksyn kirkolliskokous linjaa rakenneuudistuksen etenemistä
– Saadut palautteet ovat perusteellisia. Niiden pohjalta työstetään selvitys rakenneuudistuksesta syksyn
kirkolliskokoukselle, joka linjaa uudistuksen etenemistä, toteaa raken-

neuudistuksen projektipäällikkönä
Kirkkohallituksessa työskentelevä
Terhi Jormakka.
Jormakka korostaa, että rakenneuudistuksessa pyritään katsomaan
riittävän kauas.
Vaikka aikataulu on kuntauudistuksen takia tiukka, tarkoituksena ei
ole korjailla hätäisesti tämän hetken
ongelmia tai reagoida vain huomisen
haasteisiin.
Vastanneet kannattivat enemmän
nykyrakenteen kehittämistä ja rovastikuntamallia (yhteensä 81 %) kuin
hiippakuntamallia (7 %).
Loputkin vastaajista tunnistavat
toimintaympäristön luomia muutospaineita, mutta katsovat, että niihin

voidaan vastata muutenkin kuin rakenteellisilla ratkaisuilla.

Tavoitteena alueellisen
erilaisuuden huomiointi
Vastauksissa seurakuntia huolestuttivat mahdollinen lähidemokratian
kapeneminen, yhteisöllisyyden murtuminen ja omaisuuden siirrot.
– Hiippakuntien ja seurakuntien
erilaisuus korostuu vastauksissa. Tavoitteena on löytää sellainen malli,
joka huomioi mahdollisimman hyvin alueellisen erilaisuuden, mutta
on kuitenkin riittävän selkeä ja yhteinen, Jormakka tiivistää.
Rakennemuutosta pohtinut työryhmä esitteli raportissaan malleja, jotka
perustuvat nykyisiin rakenteisiin tai
rovastikunnan ja hiippakunnan laajuisten yksiköiden kehittämiseen.
sakasti.evl.fi/rakennemuutos>raportti

Naisten saunaillat Vesalassa
Naisten saunaillat alkavat Vesalassa tiistaina 5.6. Kokoontuminen klo 18 Keskusseurakuntatalon
edessä, lähtö omin autoin tai bussilla. Tarjoilusta peritään 2,50 e. Bussikyydin jokainen maksaa itse.
Kesäkuu:
5.6. Hannele Lehtomäki
ja Mari Itkonen
12.6. Liisa Puhalainen ja
Katri Lilja
19.6. Ulla Koskinen ja
Eeva Hynninen
26.6. Aino Viitanen ja
Piritta Viitanen

Heinäkuu:
3.7. Mirja Jokela ja
Ursula Hyvärinen
10.7. Anne Nykänen
ja Anne Lipsanen
17.7. Eija Pakkala
ja Anna Pakkala
24.7. Riitta Lampila
ja Erja Rautamies
31.7. Ulla Karttunen
ja Ulla Peltonen

Elokuu:
7.8. Mari Hast ja
Marja-Leena Jääskeläinen
14.8. Pirjo Paajanen ja
Mirja Puhalainen
21.8. Inkeri Tuunanen
ja Mirja Lavonen-Niinistö
28.8. Asta Häkkinen
ja Pirkko Veijo

Kehitysyhteistyön hankkeet vahvasti esillä
lähetysjuhlilla Haminassa 8.–10.6.

Neulo Hyvän
Mielen Sukat!

Juhlilla kuullaan puheenvuoroja maailman eri laidoilta. Malawilainen piispa Joseph P. Bvumbweon
tuo terveisiä kirkosta, joka edustaa holistista lähetysnäkyä: kirkko on mukana kehitysyhteistyössä.
Luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri Martin
Jungeon on toiminut pappina Chilessä. Diktatuurin varjossa varttuneelle Jungelle tärkeitä arvoja

Neulo villasukat marraskuun loppuun mennessä lahjaksi mielenterveysongelmien vuoksi sairaalan
pitkäaikaisosastolla oleville
nuorille. Väri ja malli ovat vapaat!.
Sukkaohje: http://www.novita.fi/
public/File/sukkaohje.pdf

ovat oikeudenmukaisuus, ihmisarvo, väkivallattomuus ja suvaitsevaisuus. Singaporen luterilaisen
kirkon lähetysjohtaja Sally Limon on työskennellyt
lähetystyössä Thaimaassa. Emmanuel Shangwel
on Tansanian kirkon ohjelmakoordinaattori, joka
vastaa kehityshankkeista ja paneutuu toimeentuloon, naisten asemaan ja ympäristökysymyksiin.

Kymmenen kirjaa vallasta

Kirjojen saloja raottavat jälleen Timo Harakka ja Anna Kortelainen.
Kymmenen vierasta tarttuu kymmeneen televisiokatsojan ehdottamaan
valtakirjaan.
Kymmenen kirjaa vallasta -sarjassa
on lukijavieraiden vuoro tunnustaa
oma valtansa, tehdä kirjan kanssa
löytöretki valtaan, mutta myös nauraa vallalle.
Yllättävän monesta valtakirjasta
löytyy jaksoissa narri, komiikkaa tai
mustaa huumoria.
Sarjan aloittaa 31.5. kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautala. Hänen
luku-urakkansa on Goldingin Kärpästen herra, jossa koulupojista tulee
verenhimoisia villejä. Finnairin poikia paimentava ministeri Hautala
tunnustaa, että nauttii vallasta.
Näyttelijä Elina Knihtilä pohtii
7.6. vallanhimoa ja parisuhdevaltaa.
Miksi Shakespearen Macbeth murhaa itsensä valtaistuimelle? Knihtilä
kertoo, millaista oli näytellä vallan

sokaisemaa miestä keski-iän aviokriisissä.
Lahjakkuusprofessori Kari Uusikylän läksykirja on Orwellin Eläinten vallankumous. Uusikylä kertoo
14.6., kuka menestyy valtataisteluissa,
miksi, ja millä hinnalla.
Elokuvasäätiön johtaja Irina
Krohn sukeltaa 21.6. idylliseen mutta pahan maailman saartamaan kylään ja paljastaa, mitä Asterix kertoo
Suomen ja EU:n suhteesta, äänestäjien mielistelystä ja vaaliraharikoksista.
Raimo Sailaksen vuoro on 28.6.
ja hänen kirjansa on Tuntematon sotilas ja sen käsittelemä poikkeustilan
valta. Sodan ja laman kriiseissä ei
katsota muodollista asemaa. Vallan
ottaa se, joka osaa.
Moniala-artisti Olavi Uusivirta
viettää 5.7. iltaa veitikkamaisessa
seurassa eli lukee Veikko Huovisen
Veitikkaa. Mikä Adolf Hitlerissä vetosi – ja miten tyranni estetään? Uusivirta esittää myös Hitler-laulun.
City-lehden vetäjä Maria Pettersson käy 19.7. taistelua ruumiista. Atwoodin Orjattaressa naiset ovat uskonnollisen vallanpalvelijoita ja synnytyskoneita.
Olli Rehn pohtii 26.7. virkavaltaa
ja mielivaltaa. Kafkan Oikeusjutussa

YleN Kuvapalvelu/jussi nahkuri

Tänä kesänä 10 kirjaa -sarjassa
puhutaan vallasta. Kymmenen
tunnettua suomalaista jakaa
lukukokemuksensa kirjoista,
jotka paljastavat vallankäytön
salaisuudet.

Naura itsesi
terveeksi

Moniala-artisti Olavi Uusivirta viettää 5.7. iltaa veitikkamaisessa seurassa eli Veikko Huovisen Veitikan parissa. Huoviselle Hitler oli Veitikka, joka elää iäti. Uusivirta esittää Anna
Kortelaiselle ja Timo Harakalle myös Hitler-laulun.
syytön saa syytteen tietämättä miksi
ja missä oikeutta käydään.
– EU-komissaari kohtaa kafkamaisia tilanteita joka päivä, Olli Rehn
sanoo.
Oopperalaulaja Lilli Paasikiven
teema 2.8. on valtataistelu työpaikalla. Firman menestys edellyttää työn-

tekijöiden kiusaamista. Kertooko
Amélie Nothombin Nöyrin palvelijanne myös oopperan johtamisesta?
Merja Ylä-Anttila puhuu 9.8. naisesta vallassa. Laila Hirvisaaren Minä, Katariina -kirjassa 1700-luvun
esifeministi hallitsee Venäjää. Onko
nainen parempi johtaja kuin mies?

Missä on lähin taivaallinen taukopaikka?
Sadat kirkot avaavat ovensa
kesämatkailijoita varten. Kirkot
aukeavat kesäkuussa, ja niihin voi
pysähtyä tauolle koulujen alkuun
asti. Uutuus on suomalainen
puukirkkokierros
kirkon tiedotuskeskus

Tiekirkot sijaitsevat ympäri Suomea,
ja mukana on sekä luterilaisia että
ortodoksisia kirkkoja. Avoimiin kirkkoihin johdattavat aiempien vuosien
tapaan Tiekirkko-liikennemerkit.
Tiekirkot löytyvät internetistä
osoitteesta www.taivaallinentaukopaikka.fi. Sivuilla kerrotaan kirkkojen aukioloajat ja ajo-ohjeet sekä

muutakin tietoa esimerkiksi lähistöllä sijaitsevista uimarannoista, kahviloista ja erilaisista nähtävyyksistä.
Jyväskylässä tiekirkkoja ovat Taulumäen kirkko, Kaupunginkirkko ja
Korpilahden kirkko sekä ortodoksinen Ylösnousemuksen kirkko.
Internetsivuilla on ehdotuksia tiekirkkokierroksiksi. Tämän kesän uutuuskierros on supisuomalainen puu
kirkkokierros. Tarjolla on myös keskiaikaisten kivikirkkojen tai Alvar
Aallon suunnittelemien kirkkojen
kierros. Urheileville lomailijoille on
tarjolla fillarikierros kirkosta kirkkoon.
Turun arkkihiippakunnassa on 39,
Tampereen hiippakunnassa 35, Oulun hiippakunnassa 51, Mikkelin

hiippakunnassa 36, Kuopion hiippakunnassa 38, Lapuan hiippakunnassa 38, Helsingin hiippakunnassa 3,
Espoon hiippakunnassa 15 ja Porvoon ruotsinkielisessä hiippakunnassa 10 tiekirkkoa. Ortodoksikirkkoja
on mukana 14.
Tiekirkot sijaitsevat pääteiden läheisyydessä. Tiekirkkotoiminta alkoi
vuonna 1991 ja on sen jälkeen levinnyt koko maahan.

Aikuisten
oikeesti

Tiekirkkojen Top 5
kesällä 2011:
1. Turun tuomiokirkko 84 810
2. Rovaniemen kirkko 34 185
3. Finlaysonin lasten katedraali
Tampereella 16 852
4. Kuopion tuomiokirkko 15 410
5. Tuusulan kirkko 15 344

Saapas juhlii 40 Jyväskylän vuottaan

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaayhtiöt tarjoaa teemaa tukevia
tuotteita, palveluja ja toimintoja
Pyhä puhuu –sinetin alla.
Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi

Tasavuosijuhlaa vietetään perjantaista sunnuntaihin 10.-12.8. Vesalassa ja Keskusseurakuntatalolla.
Juhlaan kutsutaan erityisesti kaikkia, jotka ovat osallistuneet Saappaan vapaaehtoistoimintaan päivystäjinä 1970-luvulta lähtien.
Perjantaina Saappaan juhla näkyy
kaupungilla 40-vuotisjuhlapäivystyksenä. Niille, jotka eivät osallistu juhlapäivystykseen, on omaa ohjelmaa
Vesalassa.
Lauantaina on tarjolla toimintapajoja – melontaa, seikkailua, käden-

Ilta Lauran kanssa -talk show käynnistyy Jyväskylässä 15.6. Ilta Lauran kanssa on talk show -formaatti, jonka
englanninkielenopettaja Laura Siltala loi vuonna 2008. Se sai suuren
suosion Turun Linnateatterin ravintolassa. Lauran muutettua Jyväskylään täältä löytyi pian asiasta innostunut vapaaehtoistiimi muusikoita,
stailaajia, mediaväkeä ja teatteriohjaajia myöten.
Illan teema on Naura itsesi terveeksi.
Ravintola Ilokivessä vieraina ovat
stand up -koomikko Mikko Vaismaa
sekä huumorikouluttaja Vesa Karvinen. Laura Siltala haastaa heitä paljastamaan huumorinsa rajat, eli mille he nauravat ja mille eivät. Luvassa
on myös hyvää musiikkia ILK-house
bandin siivittämänä. Taustalla on
kristillinen maailmankuva. Se näkyy
avoimena ja vieraita kunnioittavana
asenteena. Illoissa käsitellään viihteen keinoin ajankohtaisia ja koskettavia teemoja.
Ilta Lauran kanssa alkaa 15.6. klo
19, mutta House Band aloittaa jo klo
18.30. Show saa jatkoa syksyllä.

taitoja, musiikkia ja saapastarinan
paja – sekä lasten puuhakanava.
Varsinainen pääjuhla on Keskusseurakuntatalolla. Vesalan yhteisen
illan kruunaa Mika Nuorvan ja
Soihtuorkesterin konsertti – ja tietysti saappaanheitto.
Sunnuntaina on messu Riihikirkossa.
Lisätietoja erityisnuorisotyön sihteeri Arja Lehikoski p. 0400 105071,
arja.lehikoski@nuortenkeskus.fi ja
Petri Grönholm p. 040 509 8060,
petri.gronholm@evl.fi

Palokan kirkolla kokoontuu 18.9. alkaen joka toinen tiistai-ilta uudenlainen keskusteluryhmä. Mukaan kutsutaan erityisesti uskonasioista kiinnostuneita aikuisia.
Lähtökohtana ovat ryhmäläisten
elämänkokemukset ja –kysymykset.
Niistä avautuu usein luonnostaan
myös hengellinen ulottuvuus. Kaikki
puheenaiheet ovat sallittuja. Avoin
työskentelytapa tarjoaa mahdollisuuden hakea uutta muotoa sille, mikä
on jäänyt kytemään kiireisten työ- ja
perhevuosien pinnan alle.
Aikuisten oikeesti –ryhmä perustuu
kirkon perinteen mukaiseen katekumenaattiin, kasteopetukseen. Tavoitteena on kulkea yhdessä kirkkovuoden ajan ja löytää oma paikka seurakunnassa. Kokoontumista rytmittävät
seurakunnan jumalanpalvelukset.
Ryhmän ohjaajana toimii Harri
Alatupa ja pappina Seppo Hautalahti. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
syyskuun alkuun mennessä harri.
alatupa@gmail.com p. 040 871 1903
tai seppo.hautalahti@evl.fi 040 545
8710.
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Tapahtumat
1.6.–14.6.

Huhtasuon

alueseurakunta

Tule piipahtamaan
kahvikupposelle!

Kortepohjassa
lauluiltoja

Huhtasuon kirkolla on tarjolla kesäkahvit
kesäkuussa keskiviikkoisin. Kahvittelupäivät ovat 6.6., 13.6., 20.6. ja 27.6. Kahvipannu on kuumana klo 14–15. Tuokioon
mahtuu hartaushetki, keskustelua, kahvia
ja ohjelmaa Lisätietoja: diakoni Elina
Vepsäläinen p. 050 549 7005.

Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
järjestetään lauluiltoja
kesätorstaisin klo
18.30. Jos sää sallii,
laulut helähtävät
ulkona

RYHMÄTOIMINTAA:
Kesäkahvit ke 6.6. klo 14–15.
Kahvien lomassa keskustelua ja
hartaushetki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Elina
Vepsäläinen päivystää kirkolla
ma- ke klo 9-10.30,
muuna aikana p. 050 549 7005.

Taulumäen kirkko
LOHIKOSKENTIE 2

Huhtasuon kirkko

Messu su 3.6. klo 18. Pyhän
Kolminaisuuden päivä, Salattu
Jumala. Tuomas Palola, Kimmo
Nieminen, Jussi Keltakangas.
Messu su 10.6. klo 18. 2. sun
nuntai helluntaista. Katoavat ja
katoamattomat aarteet. Heli
Pääkkönen, Eeva-Kaisa Rossi,
Anna-Maija Valjus.

Messu 3.6. klo 10,Niina Kari,
Matti Mertanen.
Messu su 10.6. klo 10, Erkki Hel
le, Arvo Repo, Jari Parviainen.
Messun jälkeen Siionin Kante
leen lauluhetki ja kahvit.
Konfirmaatio la 16.6. klo 14,
Arvo Repo, Matti Mertanen, Bir
git Malinen.
Konfirmaatio su 17.6. Niina Ka
ri, Matti Mertanen, Leila Lepo
niemi.

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perheiden kesäaamu ke 6.6.
klo 9–12 Huhtasuon kirkolla.
Hei, me leijaillaan!
koululaisten kesäpäivät
1-3-luokkalaisille 12.–14.6. klo
10–14. Osallistumismaksu 5 e/
lapsi, omat eväät. Mahtuu 12
lasta. Ilm. 1.6. mennessä lasten
ohjaajat Jaana ja Marjatta p.
050 408 8815.
Kesäpäivät 3–6-vuotiaille
Huhtasuon kirkolla 19.–21.6. klo
9.30–13.30. Osallistumismaksu
5 e/lapsi. Omat eväät. Mahtuu
12 lasta. Ilm 1.6. mennessä Elina
050 441 4215 tai Jaana 050 408
8815.
Huhtasuon alueseurakunnan
perheleiri 3.–5.8. Vesalassa.
Hinta: aik. 30 e, 10–17-v. 20 e,
4–9-v. 10 e ja alle 4-v. ilmaiseksi.
Tied. ja ilm: Anne Kettuselle 8.6.
mennessä p. 050 340 0638.

Sivut
Sivut
sujuvasti
sujuvasti
nettiin
nettiin
www.sujuu.fi
www.sujuu.fi

kumppanina
kumppanina

Keltinmäen

Toiminta jää kesätauolle, viimei
nen kerta on 1.6.

alueseurakunta

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ:
Diakonin päivystys ti ja to klo
9-10.30, muuna aikana erillisen
sop. mukaan, jukka.rantanen@
evl.fi, p. 050 549 7032,

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Hiljainen aamurukous to 31.5.
klo 8–8.30.
Messu su 3.6. klo 10, Johanna
Salminen, Jorma Vilkko, Heli
Nieminen.
Messu su 10.6. klo 10, Jorma
Vilkko, Johanna Salminen, Heli
Nieminen.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mah
dollisuus keskusteluun.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Säännöllinen kerhotoiminta
jää kesätauolle viikolla 22.
Päiväkerhot ma ja to klo 9–11,
ma ja ti 12.30–15.30.
Perheolkkari ke klo 9–11.
Ekavauva-ryhmä to klo 13–15.
Yhteistyössä Kyllön neuvolan
kanssa.
Muskarit tiistaisin.
Keltinmäessä
Kotalammen
puistopäivät 3–6-vuotiaille 18.–
21.6. klo 9–12. Kts. erillisilmoitus.
Kortepohjassa Kotoilupäiviä
4.–8.6. klo 9–13. Kts erillisilmoi
tus.

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Lähetyksen nuotioilta pe 15.6.
klo 18 Pasasella, Piimäsillantie
100 Kuohu, Eivor Pitkänen.
Lähetyksen nuotioilta pe 25.7.
klo 18 Salosella, Ruokkeentie
149. ja pe 15.8. Humalamäessä,
Humalamäentie 643

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 3.6. klo 12, Niina Kari,
Matti Mertanen.
Messu su 10.6. klo 12, Erkki Helle,
Arvo Repo, Jari Parviainen. Siionin
Kanteleen lauluhetki ja kahvit.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perheiden leikkimieliset kesäolympialaiset ti 5.6. klo 18,
Halssilan kirkon hiekkakentällä.
Hei, me leijaillaan!
Koululaisten kesäpäivät
1–3-luokkalaisille 12.–14.6. klo
10–14. Osallistumismaksu 5e /
lapsi, omat eväät. Mahtuu 12 las
ta. Ilm. 1.6. mennessä Halssilaan
Heini ja Elina p. 050 441 4215.
Kesäpäivät 3-6-vuotiaille ke
säpäivät Huhtasuon kirkolla
19.–21.6. klo 9.30–13.30. Osal
listumismaksu 5 e/lapsi. Omat
eväät. Mahtuu 12 lasta. Ilm 1.6.
mennessä Elina 050 441 4215
tai Jaana 050 408 8815.
Lisätietoja kerhoista lastenoh
jaajilta p. 050 441 4215 tai lap
sityönohjaaja Anne Kettuselta p.
050 340 0638.

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549
7010, Seppo Taurén, p. 050
549 7030.
Ekavauva-ryhmä ke klo 9-11.
Yhteistyössä Kyllön/Tapionka
dun neuvolan kanssa.
Muskarit tiistaisin.
Keltinmäessä
Kotalammen
puistopäivät 3–6-vuotiaille 18.–
21.6. klo 9–12. Kts. erillisilmoitus.
Kortepohjassa Kotoilupäiviä 4.–
8.6. klo 9–13. Kts. erillisilmoitus.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Merja
Kuusela p. 050 549 7002.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ti ja to klo 9-10.30,
muuna aikana erillisen sop. mu
kaan, Leena Häyrinen p. 050 549
7008, leena.hayrinen@evl.fi.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Messu su 3.6. klo 18, Johanna
Salminen, Heli Nieminen.
Kesän lauluillat to 7.6. klo
18.30. Sään salliessa ulkona.
Messu su 10.6. klo 18, Jorma
Vilkko, Heli Nieminen.
Kesän lauluillat to 14.6. klo
18.30. Sään salliessa ulkona.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mah
dollisuus keskusteluun.

KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 12–
17, tied. Riitta Haaparanta-Ko
cabiyik p. 040 825 1612.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Säännöllinen kerhotoiminta
jää kesätauolle viikolla 22.
Päiväkerhot ma ja ke klo 13–16,
ti klo 9–11.
Perheolkkari ma klo 9–11.

Kypärämäen
seurakuntakoti

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Säännöllinen kerhotoiminta
jää kesätauolle viikolla 22.
Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa, os. Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti ja to klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9–11.

DIAKONI Juha Halonen päivys
tää ma–ke klo 9–10.30, muuna
aikana p. 050 549 7024.

Kutsu
Sinulle

Joka vietät tai olet jo
viettänyt vuoden 2012
aikana 70-, 75-, 80-, 85-,
90-vuotis- ja siitä vuosittain ylöspäin olevia
syntymäpäiviä. Kutsumme
Sinut (avec) syntymäpäiväkahville!
Tilaisuus on Halssilan
kirkossa su 2.9. klo 14
(halssilalaisille) ja Huhtasuon kirkossa su 16.9.
klo 14 (huhtasuolaisille).
Tule tapaamaan ikätovereitasi kahvin, kakun ja
pienen ohjelman parissa.
Ilmoittautumiset (välttämätön) ti 28.8. mennessä
Juha Haloselle (Halssila) p.
050 549 7024 ja Elina Vepsäläiselle (Huhtasuo)
p. 050 549 7005.
Olet lämpimästi tervetullut!
Järjestää
Huhtasuon
alueseurakunnan
diakoniatyö.

Keltinmäessä
Kotalammen
puistopäivät 3–6-vuotiaille 18.–
21.6. klo 9–12. Kts. erillisilmoitus.
Kortepohjassa Kotoilupäiviä
4.–8.6. klo 9–13. Kts. erillisilmoi
tus.
RYHMÄTOIMINTAA:
Salokadun päiväkeskuksen
hartaus to 7.6. klo 12.30, Eläke
läisten päiväkeskus, Salok. 20 B.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ:
Kypärämäen päivystys ma klo
9–11 ja ke klo 12–14, muuna
aikana erillisen sop. mukaan,
Kaija Luoma p. 050 549 7026,
k.a.luoma@evl.fi.
LAPSI- PERHETYÖN
TIEDUSTELUT:
Kerhot Keltinmäki
Sanna Korpivaara p. 050 340
9891, Sirpa Helle p. 050 380
0426, Riitta Haaparanta-Koca
biyik p. 050 372 5573.
Kerhot Kortepohja/Kypärämäki Eeva Lindberg p. 050 408
8852, Riikka Klar p. 050 412
1514.
Ekavauva-ryhmät:
Keltinmäki Sirpa Helle p. 050
380 0426; Kortepohja Eeva
Lindberg p. 050 408 8852.
Jälkkäri (Jyvälä)
Riitta Haaparanta-Kocabiyik
p. 040 825 1612.
Muskarit
Keltinmäki Sirpa Poikolainen p.
050 340 9898.
Kortepohja Tiina JärvinenVauhkonen p. 050 571 5155.
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Su
vanto p. 050 340 0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi Kris
tiina Ridanpää p. 050 521 5413.

Keltinmäen, Kypärämäen, Kortepohjan ja Kuohu–Ruoke–Vesanka-alueen diakoniapäivystykset 4.6.–3.8.

Ti klo 9–11 Kortepohja ja to klo 9–11 Keltinmäki.
Keltinmäen alue
Jukka Rantanen
p. 050 549 7032.
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Kypärämäen alue
Kaija Luoma
p. 050 549 7026.
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Kortepohjan alue
Leena Häyrinen
p.050 549 7008.

Kuohu-Ruoke-Vesanka-alue kuuluu yhteises
ti kaikille diakoneille.

Huom ei
päivystystä
16.7. –27.7.

Lounasmusiikit ja
lounaskonsertit
Jyväskylän Kaupunginkirkossa keskiviikkoisin
Lounasmusiikki klo 12-12.15
Lounaskonsertti klo 12-13
6.6. 		 Risto Valtasaari, urut
13.6. Lounaskonsertti: Jaana Ikonen, urut
20.6.			 Jussi Keltakangas, urut
27.6.			 Natalia Ikonen, urut
4.7.			 Maarit Ilola, laulu, Pekka Björninen, piano
11.7.		 Lounaskonsertti: Jalmari Lintunen, urut
			 Pietari Willey, sello			
18.7.			 Veera Heino, urut
25.7.			 Jussi Keltakangas, laulu, Sonja Tissari, urut
1.8.		 Terhi Hassinen, huilu, Jukka Hassinen, urut
8.8.		 Lounaskonsertti: Enrico Presti (Italia), urut
15.8. 		 Maria Salmela, laulu, piano
			 Piia Laasonen laulu, piano			
22.8.		 Mikko Miettinen, huilu, Pekka Björninen, piano
29.8.		 Piia Laasonen, urut
Vapaa pääsy. Ovella vapaaehtoinen
kolehti Kirkon Ulkomaanavulle

Kesätoimintaa perheille
Keltinmäen alueseurakunnassa
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
Kotoilupäiviä 4.–8.6. klo 9–13.
Vaihtori, askartelua roskasta aarteeksi,
vanhasta uudeksi.
Ruokailu aikuinen 2 e, lapsi 1 e.
Keltinmäessä Kotalammen
puistopäivät 3–6 vuotiaille
18.–21.6. klo 9–12,
ilmoittautuminen etukäteen
viikoilla 22 –23 Eevalle
p. 050 408 8852. Lapsi voi osallistua
puistopäiviin kahtena päivänä viikon aikana.
Mukaan mahtuu 15 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Omat eväät: mehu, leipä, hedelmä.

Tule Ekavauva-ryhmään
Ekavauva-ryhmä on vertaisryhmä ensimmäisen
lapsen saaneille perheille; kohtaamispaikka
vanhemmille ja vauvoille. Ekavauvaryhmä kokoontuu viikosta 34
alkaen keskiviikkoisin Kortepohjan seurakuntakeskuksessa klo 9–11
ja torstaisin Keltinmäen kirkossa klo 13–15.
Ilmoittautumiset sähköpostitse. Ilmoittautumisessa tulee näkyä nimi,
osoite- ja yhteystiedot, sekä vauvan nimi ja syntymäaika.
Ilmoittautumiset ja tied.
Keltinmäki, Sirpa Helle p. 050 380 0426, sirpa.helle@evl.fi
Kortepohja, Eeva Lindberg p. 050 408 8852, eeva.lindberg@evl.fi

Kesän lähetysnuotioilla
paistetaan perinteisesti lettuja!
Keltinmäen alueseurakunnassa
lähetysnuotiot syttyvät jokaisena
kesäkuukautena – tervetuloa
mukaan vaikka joka kerta:
Lähetyksen nuotioilta pe 15.6.
klo 18, Pasasella, Piimäsillantie 100,
Kuohu, Eivor Pitkänen.
Lähetyksen nuotioilta pe 25.7.
klo 18, Salosella, Ruokkeentie 149,
Ruoke, Matti Väätäinen.
Lähetyksen nuotioilta pe 15.8.
klo 18, Humalamäessä, Humalamäentie 643, Matti Väätäinen ja
Heli Nieminen.

Päiväkahvit varttuneille
Vanhassa pappilassa

Korpilahdelta tehdään
kesäinen retki Raumalle

Kuokkalan perheaamuissa
on grilli kuumana

Taivaspiirroksia
Palokan kirkossa

Päiväkahvit juodaan kesätorstaina klo 14.
To 14.6. Katriina Ilvesmäki, Anna-Maija
Valjus ja Kaarina Kaltiainen-Heinola.
To 19.7. Heidi Watia, Veera Heino ja
KaarinaKaltiainen-Heinola.
To 16.8. Seppo Wuolio, Pekka Björninen ja
Kaarina Kaltiainen-Heinola. Tervetuloa!

Retkipäiviä on keskiviikko 20.6. Tutustutaan vanhaan Raumaan, Pyhän
Ristin kirkkoon, Marela-museoon sekä
käsityöliike Pits Priiaan. Ruokailu pitsihuvila Villa Tallbossa. Ilmoittautumiset
diakonissa Kirsi Lepoaholle 8.6. mennessä p. 050 557 9003. Hinta 35 e.

Perheaamut ovat kirkolla maanantaisin
4.6., 11.6. ja 18.6. klo 9.30–13 aikuisille
ja kaikenikäisille lapsille. Tule ja osallistu
oman aikataulusi mukaan: klo 9.30
aamupala; klo 10 hartaushetki; klo 10.30
puuhaa sisällä ja ulkona; klo 11.30 grilli
kuumana (omat makkarat mukaan).

Jokelan koulun 6Aluokkalaiset piirsivät ja
kirjoittivat käsityksiään
taivaasta. Piirrokset ovat
esillä Palokan kirkossa
kirkon aukioloaikoina
aina 10.6. saakka.

Keskustan

alueseurakunta

KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Johan
na Matilainen p. 050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Päiväkahvit Varttuneille Van
hassa Pappilassa (Vapaudenkatu
26). To 14.6. klo 14 Katriina Il
vesmäki, Anna-Maija Valjus,
Kaarina Kaltiainen-Heinola.

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043

Ajalla 4.6.–15.8. avoinna ma-pe
klo 10–18. 		
Viikkomessu to 31.5. klo 13.
Messu su 3.6. klo 10, Tommi
Wihinen, Tuija Pirtala, Piia Laa
sonen.
Lounasmusiikki ke 6.6. klo 12.12.15, Risto Valtasaari, urut. Va
paa pääsy, ovella vapaaehtoinen
kolehti Kirkon Ulkomaan avulle.
Viikkomessu to 7.6. klo 13.
Messu su 10.6. klo 10, Luoma
kunnan sunnuntai, Tuija Pirtala,
Katriina Ilvesmäki, Pekka Björni
nen.
KohtaamisPaikan iltamessu su
10.6. klo 17. Mika Kilkki.
Lounaskonsertti ke 13.6. klo
12-13. Jaana Ikonen, urut. Va
paa pääsy, ovella vapaaehtoinen
kolehti Kirkon Ulkomaan avulle.
Viikkomessu to 14.6. klo 13.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lapsi- ja perhetyön väki toivot
taa siunattua ja aurinkoista ke
sää!
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. anne.salonen@evl.fi
p. 050 380 0583 3.6. asti ja 4.6.
alkaen johanna.kontinen@evl.fi
p. 050 340 9895.

KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoi
tukset tiistaisin Pappilan Rippik.
salissa klo 19. Tied. Risto Valta
saari p. 050 521 5411. Syyskau
si alkaa 4.9.
Lauluyhtye Stemmina harjoi
tukset to klo 18 Lohikosken kir
kossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
Päivystykset ma, ke ja to klo
9-11. Keskussrk-talo, Yliopis
tonkatu 12. p. Lea Pietiläinen p.
050 549 7027, Kaarina Kaltiai
nen-Heinola 050 340 0665 tai
Tiia-Maria Lahti 050 549 7006.
Päivystykset ajalla 4.6–19.8.
ma ja ke klo 9–11 Keskussrktalolla. 20.8. alkaen jälleen ma,
ke, to.
Vapaaehtoistoiminnasta kiin
nostunut ota yhteyttä diakonia
työntekijöihin. Vanhuksen ystä
väksi, kahvinkeittäjäksi ym. teh
täviä.
NUORET:
Nuorisotyön tied.
juha.koivurova@evl.fi,
p. 050 549 7004,
teresa.muhonen@evl.fi
p. 050 549 7016,
nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi
ville.tikkanen@evl.fi,
p. 050 400 0013.

Korpilahden
alueseurakunta

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat:
Paula Paananen p. 050 557
9006 ja Leena Noronen p. 050
557 9013 (lomalla).

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039
Messu su 3.6. klo 12, Tommi
Wihinen, Risto Valtasaari, Kan
nelkuoro, joht. Ulla Kotamäki.
Messu su 10.6. klo 12, Luoma
kunnan sunnuntai, Ville Tikka
nen, Piia Laasonen.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lapsi- ja perhetyön väki toivottaa
siunattua ja aurinkoista kesää!
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. Anne Salonen p.
050 380 0583 tai anne.salo
nen@evl.fi 3.6.asti. 4.6. alkaen
Johanna Kontinen p. 050 340
9895 tai johanna.kontinen@evl.
fi.
KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Johan
na Matilainen p. 050 595 3945.
DIAKONIA:
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11
Lohikosken
kirkko.
Päivystykset ajalla 4.6-19.8.
ke klo 9-11 seuraavasti: 13.6.,
20.6., 27.6. 4.7. ja 11.7. Elo
kuussa päivystykset jatkuvat ke
22.8. lähtien. Diakoni Auni Pel
konen p. 050 549 7001.
Keljo:
Jumalanpalveluselämään
kutsumme osallistumaan Kaupunginkirkkoon.

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

JUMALANPALVELUKSET
Su 3.6. Messu kirkossa klo 10,
Raija Ikonen, Anne Laakso-Vi
holainen.
Su 10.6. Messu kirkossa klo 10,
Marjut Haapakangas, AnnaMaija Valjus.
MUITA TILAISUUKSIA
Ti 5.6. Hurttian-Heinosniemen
seurakuntailta Savilla klo 18,
mukana Marjut Haapakangas.
To 7.6. Alueneuvoston kokous
seurakuntatalolla klo 17 (kahvit
klo 16.45).
DIAKONIA
Ke 20.6. Kaikille avoin seurakuntaretki Raumalle. Ohjel
massa tutustuminen mm. van
haan Raumaan, Pyhän ristin
kirkkoon, Marela-museoon sekä
käsityöliike Pits Priiaan. Ruokailu
pitsihuvila Villa Tallbossa. Ilmoit
tautumiset diakonissa Kirsi Le
poaholle 8.6. mennessä p. 0505579003. Hinta 35 e/hlö.

Palokan

alueseurakunta

Oletko kiinnostunut ekavauvaryhmästä?
Uudet ryhmät alkavat elokuussa – ilmoittaudu!
Ekavauvaryhmä on vertais- veiden mukaisesti.
ryhmä ja kohtaamispaikka
Jos olet kiinnostunut tulevanhemmille ja vauvoille
maan ekavauvaryhmään,
ensimmäisen vuoden
ota yhteyttä Anne Saloseen
ajaksi. Keskustan alueseup. 050 380 0583 tai
rakunnan lapsi- ja perhetyö anne.salonen@evl.fi.
aloittaa ekavauvaryhmät
Ryhmiin voit ilmoittautua
Keskustassa, Lohikoskella ja 29.6. asti. Ryhmät perusteLutakossa. Ryhmän ohjelma taan ilmoittautumisjärjesrakentuu ryhmäläisten toityksessä.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna ti–to klo 14–16
sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Messu su 3.6. klo 11, Johanna
Niiles-Hautanen, Pekka Musto
nen, Sirpa Lampinen ja Kaija
Tammi.
Kesäillan hartaus ke 6.6. Klo 18
Arkiretriitti; klo 18.45 ohjelmaa
yhdessäolon merkeissä; klo
19.30 rukoushetki, Minna Kor
honen.
Perheaamut ma 4.6., 11.6. ja
18.6. klo 9.30–13 aikuisille ja
kaikenikäisille lapsille.
Tule ja osallistu oman aikataulusi
mukaan: klo 9.30 aamupala; klo
10 hartaushetki; klo 10.30 puu
haa sisällä ja ulkona; klo 11.30

grilli kuumana (omat makkarat
mukaan).
Messu su 10.6. klo 11, Minna
Korhonen, Riku Bucht, Sirpa
Lampinen ja Tiina Korhonen.
Kesäillan hartaus ke 13.6. Klo
18 Arkiretriitti; klo 18.45 ohjel
maa yhdessäolon merkeissä; klo
19.30 rukoushetki, Sirpa Lampi
nen.
Pianokonsertti, Eeva Mattila ti
12.6. klo 19. Ohjelmamaksu
10/5 e, tuotto perhetyölle.
LAPSET JA PERHEET:
Kesämonitori (9-12-vuotiail
le) ti 12.6. ja to 14.6. klo 10-15
Polttolinja 37 nuorisotilassa.
Monitorit ovat avointen ovien
periaatteella toimivaa yhdessä
oloa, tiedossa on monenmoista
mukavaa puuhaa. Monitoreihin
ei tarvitse ilmoittautua etukä
teen! Tied. vs. nuorisotyönoh
jaaja Tanja Siitari p. 050 436
8619.
Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin (3-6 v) voi ilmoittautua 5.8.
asti, ks. jyvaskylanseurakunta.fi
> Kuokkala > Lapset ja perheet.
KOULUIKÄISET:
Kouluikäisten kerhoihin ilmoit

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

tautuminen alkaa syksyllä. Infoa
lähempänä seurakunnan netti
sivuilla jyvaskylanseurakunta.fi
> Kuokkala > Kouluikäiset, sekä
koulujen kautta.
NUORET:
jyvaskylanseurakunta.fi
> Kuokkala > Nuoret
RYHMÄTOIMINTAA:
Helmiinat-kävely naisille ke
klo 14.30.
Avoin raamattupiiri kevätkau
den päättäjäiset ma 4.6. klo 19
kirkon alakerrassa.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Toimintakausi on päättynyt.
Syyskauden alussa ilmoitetaan
ryhmien alkamisajat.
Seuraa nettisivuja! www.jyvas
kylanseurakunta.fi>Kuokkala>
Musiikki (joissa ryhmien toimin
tasuunnitelmat ovat luettavissa
jo syksynkin osalta).
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto ma-ti klo 9-11 kir
kolla, muuna aikana sopimuk
sen mukaan, p. 050 549 7007
Kaija Tammi tai 050 549 7034
Päivi Heikkilä.

NUORILLE:
Pe 1.6. Koululaiskirkot kirkossa
klo 9.15 ja 10.15, Riikka Saarno,
Anne Laakso-Viholainen.

Suvivirsitapahtuma Palokan to
rilla to 31.5. klo 12. Suvivirren
veisuu trumpetin säestyksellä.
Kahvit, arpajaiset, myyjäiset.
Messu su 3.6. klo 10, Seppo
Hautalahti, Heli Ahonen, Tuovi
Ruhanen.
Rukouspiiri ke 6.6. klo 18 kir
kon parvella,Heikki Ilola. Piiri jää
kesätauolle ja jatkaa 22.8.
Messu su 10.6. klo 10, Heli
Ahonen, Mikael Taylor, Natalia
Ikonen, Arjen Lock, piano.
Vapaaehtoisia tarvitaan monenlaisiin tehtäviin Palokan
alueseurakunnassa. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
www,suurellasydamella.fi
Lue saarnoja ja puheita Palokan kirkolla > http://palokanpuheita.blogspot.com
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Palokan
alueseurakunnan
Vanhemman väen leiri Koivuniemessä 9.8.–12.8. Hinta 40 e.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Leenalle 20.6. mennessä.
Perinteiset Kirkkovartit Palo

Perhepäivät

Varhaisiän musiikkikasvattaja:
Sirpa Poikolainen p. 050 340
9898
Lapsityönohjaaja: Marja-Terttu
Kivelä p. 050 911 8294
Ilmoittautuminen ensi syksyn
päiväkerhoihin on päättynyt.
Tieto lapsen kerhoryhmästä il
moitetaan sähköpostilla tai pu
helimella huoltajalle viikolla 23.

Rantailta
kaikenikäisille,
perheellisille ja
perheettömille

Kirkonmäellä keskiviikkoisin
6.6. ja 13.6. ja 20.6. klo
10–13. Voit saapua siihen
aikaan, kun sinulle sopii,
yhteinen ohjelmahetki klo 11,
jonka jälkeen grilli kuumana
To 14.6. klo 18 Kiviönniemes(ota omat eväät mukaan).
sä. Leppoisaa yhdessäoloa
Kesäistä yhdessäoloa ja
laulun, leikin, seurustelun,
tekemistä lapsille ja aikuisille. kahvin, mehun, pullan ja makka
Ei ennakkoilmoittautumista.
ranpaiston (omat makkarat
Lisätietoja Paulalta.
mukaan!) lomassa. Kulku omin
TERVETULOA!!
kyydein. Lisätietoja Paulalta.
Kannattaa suosia kimppakyytejä,
sillä pysäköintitilaa paikalla on
melko vähän (tien varressa).

Tietoa toiminnastamme saat myös
nettisivuiltamme www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/
korpilahti
Tykkää Facebookissa Korpilahden
alueseurakunnan lapsija perhetyö

kan kirkolla 7.6 ja 14.6. Ilmoit
taudu mukaan toteuttamaan
tätä iltahetkeä musiikin, tarinan,
runojen ja/tai rukouksen kei
noin. Vielä vapaita torstaita
jäljellä! Ilmoittautuminen Elinal
le 31.5. mennessä.
Lähetysnuotiot odottavat taas
paikkaa/kotia, jossa voimme ko
koontua kesä/syysiltoina. Tarjoi
lu tuodaan seurakunnasta eikä
nuotiopaikka ole pakollinen illan
toteutusta ajatellessa. Illan tee
mana on lähetys ja muuta ohjel
maa ovat hartaus ja laulut. Tie
dustelut ja ilmoittautuminen
Elinalle.
Diakoniatyöntekijät: Leena
Nokka p. 040 709 0142 ja Elina
Romar p. 040 560 9910.
Päivystys ennen kesälomaa
viimeisen kerran 27.6. Seuraavan kerran päivystämme taas
31.7. Palokan kirkolla tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 9-11. Muina
aikoina sopimuksen mukaan,
myös kotikäyntejä pyydettäessä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/lap
setjaperheet
Perhepysäkit:
Kirrin perhepysäkki, Kirrinpelto
1, maanantaisin klo 9-11.
Ritoharjun perhepysäkki, No
rolankuja 3 F, tiistaisin klo 9 -11.
Vauvapysäkki, ensimmäisen
vauvan vanhemmille ja lapselle
kirkolla tiistaisin klo 13 -15.
Palokan kirkolla perhepysäkki
keskiviikkoisin klo 9 -11.
Toiminta jää kesätauolle 14.6.
ja perhepysäkit jatkuvat elo
kuussa viikolla 34.

KOULUIKÄISILLE:
Syksyn kerhot alkavat viikolla
38. Ilmoittautumiset kerhoihin puhelimitse viikolla 37.
Lisätietoja voi kysyä Minnalta,
minna.junttila@evl.fi, 040 773
9851
NUORILLE:
Nuortenillat keskiviikkoisin 4.7.,
11.7. ja 18.7. klo 18–20.30 kir
kolla.
Retkipäivät Lehtisaareen pe
6.7. ja pe 13.7. klo 16–20.
Omilla kyydeillä paikan päälle,
perillä luvassa melontaa, grilla
usta, pelailua, hartaus ja oleilua.
Ilmoittautuminen ja lisätietoa
1.5.–30.6. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Ilmoittautua voi myös tekstarilla
Sannalle 040 560 9909 (viestiin
koko nimi, erityisruokavalio ja
osoite).
Katso FB: Lehtisaaren kesäkoti.
PS. Kurkkaa myös www.jyvaskylanseurakunta.fi ja FB: Palokan alueseurakunnan nuorisotyö
Lisätietoja nuorisotyöstä:
Nuorisotyönohjaaja Ilkka Göös,
ilkka.goos@evl.fi p. 040 527
5382.
Nuorisotyönohjaaja
Sanna
Paappanen, sanna.paappanen@
evl.fi, p. 040 5609909.
Nuorisotyön pappi Heli Ahonen,
heli.ahonen@evl.fi, p. 040 831
0565.
Taivaspiirroksia kirkossa Joke
lan koulun 6A-luokkalaiset piir
sivät ja kirjoittivat käsityksiään
taivaasta. Piirrokset ovat esillä
Palokan kirkossa kirkon aukiolo
aikoina 10.6. saakka.

Palokan nuorten retkipäivät
Lehtisaareen
pe 6.7. ja pe 13.7. klo 16–20
Jokainen menee Viitaniemeen omilla kyydeillä, perillä
melontaa, grillausta, pelailua, hartaus ja oleilua. Ilm. ja
tied. 1.5.–30.6. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Ilmoittautua voi myös tekstarilla Sannalle 040 560 9909
(viestiin koko nimi, erityisruokavalio ja osoite).

Henki & elämä
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Säynätsalossa kansanmusiikkimessu

Keljonkankaalta retki
Mankosen laavulle

Perheiden aamupäivä Sarpatissa

Mukulamessu
Vaajakoskella

Kansanmusiikkimessu
on Säynätsalon kirkossa sunnuntaina 10.6. klo 10. Messun
toimittavat Päivi Kärkkäinen,
Hannu Tenkanen. Messussa
soittavat Kuokkalan pelimannit
Erkki Hiekkavirran johdolla.

Kesäretki Mankosen laavulle
(Keljonkangas) tehdään tiistaina
31.7. Lähtö polkupyörillä ja omin
kyydein Neulaskodilta klo 13,
matkan virkistykseksi nokipannukahvia, lettuja, jäätelöä ja
mehua (5 e).

Perheiden aamupäivä on
Sarpatin leirimajalla perjantaina 8.6. klo 9-12. Seurakunta tarjoaa kahvit/ mehut
ja pullat. Omia eväitä voi
ottaa mukaan. Makkaranpaistomahdollisuus.

Keskiviikkona 7.6. klo 18
vietetään Mukulamessua
Vaajakosken kirkossa. Sen
toimittavat Mikko
Laitinen, Pasi Toivola,
Hannes Asikainen ja Esko
Turpeinen.

Kiviranta päivystää tiistaisin ja
torstaisin klo 9-11 srk-kodilla, p.
050 598 0951, paula.kiviranta@
evl.fi. Päivystystä ei ole 12. ja
14.6. perheleirin takia.

Säynätsalon

alueseurakunta

KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Outi
Puukari p. 040 727 8147.
RYHMÄTOIMINTA:
Johanneksen pojat miesten raa
mattupiiri, kesätauolla.
Naisten solu avoin raamattupiiri
naisille, kesätauolla.
Uusi olohuone kesätauolla.
Seuraa tiedotusta kesäajan vas
taavista tapahtumista.
Säynätsalon Martat Tied. Anja
Kantola p. 050 345 7417.

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Messu su 3.6. klo 10, Harri Ro
mar, Hannu Tenkanen.
Kansanmusiikkimessu su 10.6.
klo 10, Päivi Kärkkäinen, Hannu
Tenkanen, Kuokkalan pelimannit
Erkki Hiekkavirran johdolla.

Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto: Avoinna ma ja ti klo
9-13, to klo 9-12 p. 040 535
0047. jyvaskylanseurakunta.fi/
saynatsalo

PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Tied. Säynätsalon Päijänneparti
on lippukunnanjohtaja Pauliina
Tikkanen
p. 045 657 7898, pauliina.tikka
nen@evl.fi.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Paula

LAPSILLE JA
PERHEILLE
PERHEPÄIVÄT

13 ja Neulaskodilla (Pihkatie 4)
14.6. klo 10-13
.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme www.jy
vaskylanseurakunta.fi/alueseu
rakunnat/saynatsalo
Tykkää Facebookissa Säynätsa
lon alueseurakunnan lapsi- ja
perhetyö

Yhteistä puuhailua ja leppoisaa
oleskelua pihamaalla, kahvia ja
mehua, tarjoilussa vapaaehtoi
nen maksu. Sateen sattuessa
olemme sisällä. Päiviin ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen ja ne
ovat maksuttomia. Perhepäiviin
voi tulla oman aikataulunsa mu
kaan, silloin kun itselle parhaiten
sopii. Lapsella tulee olla mukana
oma aikuinen.
Tavataan pappilassa
(Pappilantie 6) 11.-13.6. klo 10-

hut ja pullat. Omia eväitä voi
ottaa mukaan. Makkaranpaisto
mahdollisuus.

Tikkakosken
alueseurakunta

KOULUIKÄISET:
Kerhot alkavat syyskuun aikana, tarkempia tietoja syksyllä
koulun kautta, Henki@elämä
lehdessä ja alueseurakunnan
nettisivuilla. Hyvää kesälomaa
kaikille!
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
outi.pirttimäki@evl.fi 040 560
9915.

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

DIAKONIA:
Neulaskodin kotiruoka ti 5.6.
klo 11-12, jatkuu kesätauon jäl
keen ti 28.8.
Olohuone ja avoimet ovet jat
kuu kesätauon jälkeen ti 28.8.
klo 13.
Kesäretki Mankosen laavulle
(Keljonkangas) ti 31.7. Lähtö
polkupyörillä ja omin kyydein
Neulaskodilta klo 13, matkan
virkistykseksi nokipannukahvia,
lettuja, jäätelöä ja mehua (5 e).

6.6. Neulaskoti
7.6. Säynätsalon srk-koti
5.7. Neulaskoti
6.7. Säynätsalon srk-koti
1.8. Neulaskoti
2.8. Säynätsalon srk-koti

Tiedote diakonian
avustusasiakkaille:

Tikkakosken kirkolla ei ole diako
nian päivystystä kesän aikana.
Ajanvaraukset diak. Marja-Liisa
Jaakonaho, p. 040 560 9916.
Lomakaudesta johtuen Ruoka
pankin kesällä päättyvät sarja

NUORILLE:
Beach-ilta nuorille ke 13.6. klo
18. Aluksi kokoontumien Pappi
lassa.

Luomakunnan
sunnuntain
messu Sarpatissa (ei messua
kirkossa) su 3.6. klo 10, Vallipu
ro Risto, Jari Parviainen, Kotta
raiset, kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 10.6. klo
10, Antti Toivio, Tuovi Ruhanen.
Lähetysnuotio Riukunmäentien
laavulla Jylhänperällä ke 13.6.
klo 18.30.
Hautausmaahartaus Autiokan
kaan hautausmaalla muualla
haudattujen ristillä to 14.6. klo
14, lopuksi kahvit hautausmaan
portilla.

DIAKONIA:
Syksyllä viikkotoiminta alkaa
viikolla 36.
Kesäleirit: katso erillisilmoitus!
MUSIIKKI:
Kuorot ovat kesätauolla.
Kanttori vs., musiikkipedagogi
Ilpo Vuorenoja p. 040 560 9913,
ilpo.vuorenoja@evl.fi.
Kesäkanttori Hanna Rämö, p.
041 442 9068, haramo@siba.fi.

KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
Su 3.6. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden päivän messu, Luoma
kunnan sunnuntai. Arto Kaup
pinen, Liisa Partanen.
Ke 6.6. Mukulamessu klo 18.
Mikko Laitinen, Pasi Toivola,
Hannes Asikainen, Esko Turpei
nen.
Su 10.6. klo 10 Messu. EevaKaisa Rossi.
Su 17.6. klo 10 Messu. Mikko
Laitinen, Sonja Tissari.

PARTIO NEULASKODILLA:
Tied. Juha Musikka p. 040 732
8101 ja Kari Ikonen p. 050 454
5455.

Päivässä mm. pelataan, askarrel
laan ja touhutaan, klo 9.3014.30! Päivä on maksuton. Il
moittautuminen internetissä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Päivään mahtuu
mukaan 35 lasta. Lisätietoa Ou
ti Puukari p. 040 727 8147 tai
Antti Pirttimäki p. 050 407 0060.
NUORET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.
MUSIIKKI: Kuorot kesätauolla.
Tied. kuoronjohtaja Siiri Nojo
nen p. 044 299 1478 tai kantto
ri Hannu Tenkanen p. 050 549
7035. Kanteleryhmä Tied. Ulla
Honkonen p. 0400 669 146.

noutoluvat ja muut ennakoita
vat avustusasiat kannattaa huo
lehtia kuntoon viimeistään vii
kolla 25 (juhannusviikko).
Toimeentulotukiasiakkaat saavat
sarjanoutoluvan myös Ruoka
pankki Jokapäiväisestä Leivästä,
Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä.

Vanhemman väen
leiri Koivuniemessä

Ma-to 13.-16.8. Ilm. aluesihteeri
Leena Syrjälä, p. 050 5510440 tors
taihin 21.6. mennessä. Hinta 40 e.
Tied. diak. Marja-Liisa Jaakonaho, p.
040 560 9916. Leirin järjestävät
Tikkakosken ja Vaajakosken alue
seurakunnat

Viikonlopun raamattuleiri
vanhemmalle väelle

Vesalassa 24.–26.8. Järj. K-S Kan
sanlähetys ja Tikkakosken alueseu
rakunta. Mukana Pekka Jokiranta ja
Reino Saarelma. Tied. diak. MarjaLiisa Jaakonaho, p. 040 560 9916.

Perhejuhlat

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perheiden aamupäivä Sarpatin
leirimajalla pe 8.6. klo 9-12.
Seurakunta tarjoaa kahvit/ me

Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Vesala
Koivuniemi
Mutanen

Vesala - Koivuniemi - Mutanen

Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Vesala
- Koivuniemi - Mutanen
Varaukset jaPuh.
lisätiedot:
040 535 1657
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Vaajakosken

RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri kesätauolla.
Tied. Erkki Puhalainen
p. 0400 545 128.

APUA JA TUKEA ELÄMÄÄN!
Älä jää yksin! Diakonian vas-

KOULUIKÄISTEN (1-6lk)
KESÄN
TOUHUPÄIVÄT

taanotto: to 31.5., ti 5.6. klo
9-11 ja kesätauon jälkeen 24.7.
lähtien.
Neulaskodilla, Pihkatie 4, 40530
Jyväskylä (Keljonkangas) tai erik
seen sovittuna muuna aikana:
elina.fuchs@evl.fi, p. 050 549
7015.
Keljonkankaalla kesäaikana (18.22.7.) kiireellisissä asioissa päi
vystää diakoni Paula Kiviranta
050 598 0951, paula.kiviranta@
evl.fi.

leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535 1657

Henki & elämä

alueseurakunta

jä. Tarkat päivystystiedot löyty
vät toimitilojen ilmoitustaululta
tai diakoniatoimiston ovesta.
PERHETYÖ:
Diakoniatyön osalta perhetyös
tä vastaa diakoni Tero Reingoldt.
Lisätietoja löydät varhaiskasva
tuksen kohdalta.

Vaajakosken kirkko

RYHMÄTOIMINTAA:
To 31.5. Miestenpiirin saunailta Koivuniemessä klo 18.30 al
kaen. Makkaranpaistoa ja kah
vittelua.
LÄHETYSNUOTIOT:
Ke 13.6. klo 18.30 Lähetysnuo
tio Gööseillä, Leppälahdentie
770.
DIAKONIA:
Vaajakosken ja Tikkakosken
alueseurakuntien yhteinen vanhemman väen leiri 13.–16.8.
Koivuniemessä. Leirin hinta 40
e. Tiedustelut diakonissa MarjaLeena Liimatainen 040 560
9926 ja diakonissa Marja-Liisa
Jaakonaho 040 560 9916. Il
moittautumiset 21.6. mennessä
aluesihteeri Leena Syrjälä 050
551 0440.
Päivystykset:
Kesäaikana ei ole säännöllisiä
päivystysaikoja. Vastaanotto
ajat voi sopia suoraan diakonia
työntekijöiden kanssa henkilö
kohtaisesti. Säännölliset päivys
tykset aloitetaan taas syyskau
den alkaessa.
Vaajakosken kirkko, Marja-Lee
na Liimatainen, 040-560 9926.
Jyskän srk-koti, Tero Reingoldt,
040-560 9927.
Pyydettäessä myös kotikäynte

LAPSET JA PERHEET
Tervetuloa mukaan Vaajakosken
alueseurakunnan varhaiskasva
tuksen toimintaan!
Yhteystiedot ja
toimipisteet
Lapsityönohjaaja vs merja.h.
suhonen@evl.fip. 040 5741706,
Lapsityön teologi arto.kauppi
nen@evl.fi p. 040 560 9920,
Diakon tero.reingoldt@evl.fi i p.
040 560 9927,
Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
Marja Lähteelä p. 040 574 2026
Jyskän srk-koti,
Asmalammentie 4
Arja Tuomainen p. 0400 201079
Aila Verronen p. 040 574 1792
Kaunisharjun kerhola,
Yläkoskentie 11
Johanna Ahonen
p. 0400 905 915
Tarja Palander
p. 0400 706 205
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Perhekerhot:
Kirkolla tiistaisin klo 9–11. Viikos
ta 24 kerhot jäävät kesätauolle.
Jyskän srk-kodilla tiistaisin klo
9–11. Viikosta 24 kerhot jäävät
kesätauolle.
Kaunisharjun kerholassa keski
viikkoisin klo 8.30–11. Viikosta
25 kerhot jäävät kesätauolle.
Viikosta 24 perhepysäkit jäävät
kesätauolle.
Vauvaryhmä:
Kirkolla tiistaisin klo 13-14.30
Tukea arkeen-toiminta tarjoaa
konkreettista tukea perheen ar
keen. Tiedustelut Johanna Aho
nen p. 0400 905915 ja Tarja
Palander p. 0400 706205.
KOULUIKÄISILLE:
Lasten saarileiri 18.–21.6. Lehti
saarella, kts. erillisimoitus
Viikottainen kerhotoiminta al
kaa jälleen syksyllä. Tarkkaile
nettisivuja ja Henki&Elämää se

Tiedote kesäpäivystyksistä diakonian
avustusasiakkaille Tikkakoskella
Tikkakosken kirkolla ei ole
diakonian päivystystä kesän
aikana. Diak. Marja-Liisa
Jaakonaho, p. 040 560 9916.
Lomakaudesta johtuen
Ruokapankin kesällä päättyvät sarjanoutoluvat ja muut
ennakoitavat avustusasiat

kannattaa huolehtia kuntoon viimeistään viikolla 25
eli juhannusviikolla.
Toimeentulotukiasiakkaat
saavat sarjanoutoluvan
myös Ruokapankki Jokapäiväisestä Leivästä, Sammonkatu 5.

Kairosmajan karismaviikko 22.-28.7.
Aamu- ja iltahetkissä syvennymme kuuntelevaan rukoukseen,
Jumalan läsnäoloon ja Pyhän Hengen lahjoihin. Päivät vietämme
Lapin kauniissa luonnossa.
Bussikuljetus Jyväskylästä, hinta 120 e.
Majoituskyselyt Kairosmajalle 0207 681 730.
Bussikuljetus- ja ohjelmakyselyt 050384 3702,
kari.valkonen@kolumbus.fi

Matka Israeliin 21.-28.3.2013
Keväinen, kukkiva Israel sekä rukoushetket pyhillä paikoilla ovat
keskeinen osa matkan sisältöä. Matka sisältää niin perinteisiä
kuin harvinaisempia Pyhän maan kohteita (mm. Timna, Masada,
Daavidin lähde). Oppaanamme toimii kokenut Pyhän maan
asiantuntija Pentti Holi. Matkan hinta vain 1 365 e, sisältää
puolihoidon ja yhteiset retket. Lisätietoa Kari Valkoselta.

Palveleva puhelin
päivystää
Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta
numerossa
01019 0071
su-to klo 18-01 ja
pe-la klo 18-03.

kä koulujen seiniä.
Jos heräsi kysymyksiä, ota yh
teyttä: kirsi-marja.piippanen@
evl.fi 040 558 2542.
NUORILLE:
Viikkotoiminta kesätauolla!
Nuorten retki Särkänniemeen
14.6.

Lisätietoja nuorisotyöstä antaa
nuorisotyönohjaajat
Jonna
Göös p. 040 5609925 tai Ai
noleena Erkamaa p. 040
6804831.
MUSIIKKI
Musiikkiryhmät kesätauolla.

Kesän lähetysnuotiot
Ke 13.6. klo 18.30 Lähetysnuotio Gööseillä, Leppälahdentie 770.
Ke 4.7. klo 18.30 Lähetysnuotio Kerttu ja Heimo Savelan mökillä,
Riihijärventie 27 A.
Ke 18.7. klo 18.30 Lähetysnuotio Ijäksen rannassa,
Ilmolahdentie 125.
Ti 31.7. klo 18 (huom.aika) Lähetysnuotio, virsilaulelmat
Helena Heikkisen ja Mauri Linnan kotona. Harjutie 10 B.
Ke 22.8. klo 18.30 Lähetysnuotio kirkolla, mukana Paula Nojonen.

Lasten
saarileiri
Lehtisaaressa
(Tuomiojärvi) 18.-21.6.
Päiväleiri 8-12 vuotiaille.
Lähtö Viitaniemen rannasta
klo 8, paluu klo 16. Leirin hinta 5 e/päivä, sis. aamupuuron ja ohjel
man. Loppupäivälle omat eväät ja taskurahaa, jos haluaa ostaa kios
kista pientä hyvää. Ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Jos heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä: 040 558 2542
kirsi-marja.piippanen@vl.fi (Muista:vieraile www.jyvaskylanseura
kunta.fi/Vaajakosken alue, kouluikäiset.)

Nuorten (yli 13-vuotiaiden)

retki Tampereelle 14.6.

.
Retken kohteena on Särkänniemi sekä käymme tutustumassa Finlay
sonin lasten katedraaliin. Retken hinta on 20€(sisältää bussikuljetuk
sen, kirkkovierailun sekä rannekkeen Särkänniemeen). Osallistujat
huolehtivat kukin omasta ruokailustaan. Lisätietoja antaa nuoriso
työnohjaaja Jonna Göös p. 040-5609925. Retkelle illmoittautuneille
lähetetään retkikirje lähempänä retkeä! Ilmoittautuminen Jyväskylän
seurakunnan nettisivuilla. Ilmoittautuminen päättyy 3.6.

Vanhemman väen leiri
Koivuniemessä 13.-16.8.

Vaajakosken ja Tikkakosken alueseurakun
tien yhteinen vanhemman väen leiri 13.16.8.2012 Koivuniemessä. Leirin hinta 40 e.
Tiedustelut diakonissa Marja-Leena Liima
tainen 040 560 9926 ja diakonissa MarjaLiisa Jaakonaho 040 560 9916. Ilmoittau
tumiset 21.6. mennessä aluesihteeri Leena
Syrjälä 050 551 0440.

Henki & elämä
4. vsk.
ISSN 1798-1255

Seuraava lehti 14.6.
Materiaali 6.6.

Kustantaja Kustannusosakeyhtiö Kotimaa
0207 54 2000
Julkaisija
Jyväskylän seurakunta
Painosmäärä
62 500
Jakelu Itella Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu,
puh. 0200 71 000
www.posti.fi/palaute

Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Sirpa Koivisto 040 7030 350
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740
Tytti Pääkkönen 050 360 3459
Paula Ukkonen 050 300 6255
Sähköposti
etunimi.sukunimi@evl.fi

Faksi (014)636 785

Osoite Yliopistonkatu 12
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309,
040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat
1,60 e/pmm

Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611

Yhteiset
KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 10.6. klo 17 KohtaamisPaikan
iltamessu Kaupunginkirkossa,
Mika Kilkki.
Seuraava ALFA-kurssi 3.10.4.12. Alfa on hyvä mahdollisuus
tutustua
kristinuskon perusteisiin leppoi
sassa ilmapiirissä. tied. ja ilm. tii
na.kilkki@kohtaamispaikka.net
/ 044 524 3904.
Muut toimintatiedot mm. raama
tunlukuohjelma kts.
www.kohtaamispaikka.net

Maahanmuuttajatyö
Työntekijöiden yhteystiedot:
Mirja Hytönen (Kutti), maahan
muuttajatyön diakoni, p. 050
549 70 33, mirja.hytonen(at)evl.
fi, Cygnaeuksenkatu 8
Maija Tikko, maahanmuuttaja
työn avustaja, p. 041 705 23 29,

maija.tikko(at)evl.fi, Cygnaeuk
senkatu 8.

Nuoret aikuiset
Virtaa välillämme –parisuhdekurssit 18-30-vuotiaille jatkuvat.
Ilm. www.jyvaskylanseurakunta.
fi> ilmoittaudu>aikuiset. Ilmoit
tautuminen on jatkuvaa ja aina
kun 5-6 paria on koossa, kurssi
järjestetään. Virtaa välillämme
-toimintaan voi tutustua www.
virtaavalillamme.fi

Näkövammaiset
ja huonokuuloiset

Cygnaeuksenk. 8,
p. 050 549 7023.
Kesällä ei varsinaista päivystysai
kaa. Voit tarvittaessa jättää ni
mesi ja puhelinnumerosi vastaa
jaan, niin soitan sinulle takaisin.
puh.050 549 7023.

Omaishoitajat
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903. Pyydettäessä
teen myös kotikäyntejä.
Omaishoitajaleiri 2.-6.7. Vesa
lassa. Hinta 40 e. Ilm.12.6. men
nessä Leenalle p. 040 560 9903.

osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.
Kesäleiri 30.7.-2.8. Vesalassa,
hinta 75 e. Ilmoittautuminen Päi
vi Lehtiselle 20.6. mennessä p.
050 549 7012 tai paivi.lehti
nen@evl.fi.

Veteraanit

Yhteiskunnallinen työ

Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903. Päivystys ti-to
klo 9-10, Cyg
naeuk
senkatu 8.
Teen myös kotikäyntejä.
Veteraanileiri 20.-24.8. Koivu
niemessä. Hinta 30 e Ilm. 3.8.
mennessä Leenalle p. 040 560
9903.

Yhteiskunnallisen työn pastori
Satu Konsti, p. 050 322 7866,
satu.konsti@evl.fi. Keskustelu
apua erityisesti työhön, irtisano
misiin ja työttömyyteen liittyvis
sä asioissa.

Opiskelijat

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12
puhelin- ja web-kamera-aika,

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
Päiväretki Isonkyrön herättäjäjuhlille la 7.7. Lähtö Harjun ti
lausajolaiturilta klo 6. Ilmoittau
tuminen 28.6. mennessä Jyv.
krist. opisto: (014) 334 8000.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Niemi
nen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.
fi> paikallisyhdistykset > Jyväs
kylä, www.facebook.com/jklnnky

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Ke 30.5. klo 19 Seurat, ry.
Su 3.6. klo 18 Seurat, ry.
Ke 6.6. klo 19 Seurat, ry.
Su 10.6. klo 18 Seurat, ry.
Ke 13.6. klo 19 Seurat, ry.
Yhteyden uskovaisiin saa:
044 505 0653. Tervetuloa!

Kansan
Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Kesän bussimatkat:
Hyvässä turvassa
Lauantaina 16.6. Hämeenlin
naan Sanan Suvipäiville. Lähtö
klo 7 Harjukadulta, paluu illalla.
Bussikuljetuksen hinta 20 e.
Vivamon Raamattukylä
Keskiviikkona 11.7. Lohjalle Vi

vamon Raamattukylään, jossa
näytelmät Salomo ja Tien kul
kijat sekä Vivamon esittely. Läh
tö Harjukadulta klo 6.30 , paluu
illalla. Matkan hinta 65 e /50 e
(lapset) sisältää bussikuljetuksen,
näytelmät ja ruokailun sekä kah
vit Vivamossa. Ilmoittautumiset
viim. 2 viikkoa ennen.
Löydä elämä
Lauantaina 28.7 Kirkastusjuhlat
Heinävedellä. Lähtö Harjukadul
ta klo 7, paluu illalla. Päivän aika
na mahdollisuus Valamon vierai
luun ja paluumatkalla käynti
Lintulan luostarissa. Bussikulje
tuksen hinta 25 e.
Lisätietoja matkoista ja ilmoit
tautumiset: Inkeri Virkkala-Järvi
nen, puh. 0400-547753 tai sp.
invir@elisanet.fi tai Ulla Karttu
nen puh. 050-5692957.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p.
(014) 620 801, ksuomi@sekl.fi,
https://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Ke 30.5. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
To 31.5. klo 11.30–15 Torstaikahvila. Sanaa, juttuseuraa, kahvia.
To 31.5. klo 18 Japani-seminaari. Japanin lähetystyön kysymyk
siä pintaa syvemmältä, Jukka ja
Helena Kallioinen, Antti ja Susan

Lehtisaaren kesä 2012
5.6. Saari aukeaa klo 15
10.6. Avajaiset, messu klo 15,
Gospel Covertajien konsertti klo 17
16.6. Taikuri Timo Kulmakon taikurikoulu
vko 26 lähetystyön viikko
4.8. Stand up -koomikko Eetu Kuokkanen
19.8. Päättäjäiset, messu klo 15
Ohjelma täydentyy kesän myötä, katso
www.lehtisaarenkesakoti.net
Kirkolliset ilmoitukset perjantaisin Keskisuomalaisessa

na Kiviranta.
Pe 1.6. klo 8–9 Aamurukouspiiri.
To 7.6. klo 11.30–15 Torstaikahvila, Sanaa, juttuseuraa, kahvia.
Pe 8.6. klo 8–9 Aamurukouspiiri.
Muualla Jyväskylässä:
Su 10.6. klo 11 Kesä-Pikkuleipä
Savolaisilla, Soikkalantie 2, Ve
sanka. Lisätietoja Marjut Haapa
saarelta, 044 557 9447.
Jyväskylä/Muurame
To 24.5. klo 10–12 Äiti-lapsiraamis. Nyyttärit Jenni Seppäsel
lä, Erätie 21, 040 723 1758.
Leirit ja retket:
Raamatun valossa, varttuneemman väen leiri Vesalan leirikes
kuksessa Jyväskylässä 24.–26.8.,
mukana mm. Pekka Jokiranta,
Reino Saarelma, Marja-Liisa Jaa
konaho, Leo Louhivaara. Leirin
kokonaishinta 70 e, ilm. 14.6.
mennessä Lähetyskotiin, hae oh
jelma Lähetyskodilta tai verkko
sivuilta.
Ruskaa ja Raamattua III, bussimatka yhdessä Uudenmaan
Ev.lut. Kansanlähetyksen ja
Myrskylän srk:n kanssa Inarin,
Lemmenjoen ja Saariselän maisemiin 9.-16.9., majoitus Näver
niemen lomakylässä. Kokonais
hinta Jyväskylästä tai sen poh
joispuolelta lähteville 480 e,
matkanjohtajana Keski-Suomes
ta Reino Saarelma, ilm. Saarel
malle 15.6. mennessä reino.saa

Avoinna 5.6.–19.8.
suljettu juhannuksena
23.–24.6.
ma suljettu
ti–pe klo 15–21
la–su klo 12–21
Saaren vene noutaa
Viitaniemen laiturista
tasatunnein (liivit talon
puolesta).
Viimeinen soutu saareen
lähtee klo 19
ja sauna ja grillit
sulkeutuvat klo 20.

relma@gmail.com, p. 050 565
1386.

Tikkakosken
Rauhanyhdistys

Hiidenjärventie 37, Puuppola
www.tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
Su 3.6. klo 16 Seurat ry:llä.
Su 10.6. klo 16 Seurat ry:llä.

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaayhtiöt tarjoaa teemaa tukevia
tuotteita, palveluja ja toimintoja
Pyhä puhuu –sinetin alla.
Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi

Ilmoitusmarkkinointi
Jaana Mehtälä p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi

•SAUNA JA UIMARANTA (vesijuoksuvöitä)
•GRILLIPAIKAT (lettupannuja, muurikkapohja,
makkaratikkuja)
•KANOOTIT JA SOUTUVENE
•BEACHVOLLEYKENTTÄ
•MAASTOGOLFRATA
•LAUTAPELEJÄ, BILJARDI
•SALKOPALLO, PETANKKI, MÖLKKY, KROKETTI
YM. PELIVÄLINEITÄ
•HILJAISUUDEN POLKU kesäkuusta alkaen,
viikoittain vaihtuvine teksteineen
•ILTAHARTAUS kesäkuusta alkaen joka ilta
klo 19.30 talon yläkerran kappelissa
•KIOSKI (karkkia, limpparia, reilun kaupan
kahvia ja teetä) lähetystyötä tukien

Yhteystiedot
Lehtisaaren puhelin (014) 216 061
Varaukset ja tiedustelut 1.6.–31.8. vastaava ohjaaja p. 050 595 3947
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emeriina tuovinen

Tukholman maraton
on papeille
HURSKAS KILVOITUS
Kesäkuun alussa lähtöviivalle asettuu neljä tuttua miestä. Jyväskylän seurakunnan papit Antti Toivio, Mikko Laitinen, Seppo Wuolio ja Ville Tikkanen ovat
harjoitelleet ahkerasti, ja pian on aika punnita tulos. He kuvaavat maratonia
elämän pienoismalliksi, jossa muutamassa tunnissa käydään läpi tunteiden
kirjo epätoivosta onneen.
paula ukkonen

Kipinä maratonharrastukseen syntyi
vuonna 2009 piispan illallisilla.
– Piispa mainitsi puheessaan, että
nuorten pappien olisi hyvä tehdä jotain yhdessä. Virallisen osuuden jälkeen Mikko lausui ilmoille ajatuksen
maratonista. Siitä se lähti, Antti Toivio muistelee.
Kylmiltään Tikkanen, Laitinen ja
Toivio eivät maratonille kirmanneet.
Kaikilla on urheilullinen tausta, joka
edesauttaa säännöllistä harjoittelua.
Tänä vuonna mukaan houkuteltiin
myös Keskustan alueseurakunnan
aluekappalainen Seppo Wuolio.Hänelle maraton on uusi kokemus.
– Nuoret miehet väittävät, että maratonin juokseminen olisi kivaa. Saapa nähdä, puhuvatko totta.

Paavalin johdatuksessa
Miesten mukaan maratonille valmistautuminen on tarkkaa ja kurinalaista työtä. Lenkille on lähdettävä, vaikkei huvittaisi. Itsetuntemus ja sitoutuminen ovat kaiken perusta.
– Juosta täytyy, se on sääntö numero yksi. Toistoja tarvitaan, jotta edellytykset päästä maaliin olisivat olemassa. Myös aikaa tulee varata. Voi
sanoa, että kyseessä on vuoden projekti, Tikkanen hahmottelee.
Tukholmassa miehet edustavat urheiluseuraa Hurskas Kilvoitus. Nimi
on miesten keksimä eikä sitä ole virallisesti rekisteröity. Se keksittiin, koska
ilmoittautuessa näin vaadittiin.
– Nimi sopii meille ja kuvaa hyvin
koko prosessia valmistautumisesta
itse suoritukseen. Ajattelen, että maraton heijastelee hyvinkin kirkkaasti
kristillistä elämäntapaa, jossa pyritään säännöllisyyteen ja itsensä voit-

tamiseen, Laitinen pohtii.
Muut tuntuvat olevan samoilla linjoilla. Teologijuoksijoilta löytyy yhtymäkohta Raamattuunkin nopeasti.
– Paavali puhuu useammassakin
kohdassa juoksemisesta ja maaliin
pääsemisestä. Hän ajattelee, että kristillinen kasvu tapahtuu itsensä voittamisessa ja pienissä asioissa. Ja sitähän
maratonharjoittelukin on, säännöllistä itsensä haastamista ja kilvoittelua.

Suorituksen jälkeen
Miehille maraton tarjoaa parhaimmillaan kokonaisvaltaisen elämyksen,
jossa muutamassa tunnissa käydään
läpi elämän kirjo epätoivosta täyttymyksen aallonharjalle. Laji vaatii hyvää itsekuria ja –tuntemusta. Maalissa
tunne on Laitisen mukaan fantastinen.
– Maaliviivan ylitettyä sitä jaksaa
hädin tuskin raahautua vaatteenvaihtoon. Kokemuksesta tiedän, että
järjestäjät ovat varanneet osallistujille ruokapussin, joka sisältää pientä
purtavaa. Kun neljäkymmentäkaksi
kilometriä juostuaan istahtaa alas ja
napsii banaania suuhun, on tunne
käsittämättömän hieno.
Myös ruotsalainen yleisö saa konkareilta kiitosta. Kannustuskyltit ja
–huudot kohdistuvat erityisesti niille,
joilla on vaikeaa. Tänä vuonna matkalle on ilmoittautunut ennätykselliset 21 266 juoksijaa 83 maasta.
Aikatavoitteita miehet eivät halua
lausua ääneen. Myös ajatus keskinäisestä kilpailusta saa tylyn tuomion.
– Kamppailu tapahtuu lähinnä
pään sisäisesti omaa itseä vastaan.
Jokainen asettaa itse itselleen tavoitteet, joiden puitteissa starttaa matkaan. Toinen haluaa juosta mahdollisimman nopean ajan, joku muu
hakee hyvää fiilistä, Toivio päättää.

Maratoonaavat papit Seppo Wuolio (vas.) Antti Toivio, Ville Tikkanen ja Mikko Laitinen ovat jo hölläilyvaiheessa. Nyt keskitytään henkiseen
valmistautumiseen.

tytti pääkkönen

Nuorena olin jonkin verran mukana
seurakuntanuorissa Orivedellä. Vivamon rippileirillä koin uskonnollisen heräämisen. Opiskeluaikana
minulla oli kriittinen vaihe, olin
menossa toiseen äärimmäisyyteen.
Nyt olen tasaantunut ja asenteeni
on pohdiskeleva. Haluan päästä syvemmälle Jeesuksen olemukseen ja
sanomaan. Luen uskonnollista kirjallisuutta. Vaimoni kanssa teemme
silloin tällöin niin, että toinen lukee
Raamattua ja toinen kuuntelee.
Teksti avautuu ihan eri tavalla, kun
sitä luetaan ääneen. Siinä herää paljon kiinnostavia keskustelun aiheita.
Viime vuosina olen perehtynyt alkukristillisiin teksteihin, jotka ovat
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jääneet Raamatun ulkopuolelle. Ne
ovat saaneet pääni myllerryksiin. Jos
Jeesus tulisi Jyväskylään kirkkoomme, luulen että hän huokaisisi syvään. Hän varmaan sanoisi, että en
minä tällaista tarkoittanut. Seurakuntien toiminta on mennyt liikaa
hallintobyrokratiaan ja järjestelmien
pyörittämiseen. Välillä tuntuu, että
papit joutuvat keskustelemaan enem
män tietokoneiden kuin seurakuntalaisten kanssa.
Pompöösi vallan, politiikan ja uskonnollisuuden sekoittaminen ahdistaa. En ymmärrä mitä poliittiset ryhmät tekevät seurakuntavaaleissa. Rikkauden, vallan ja mahdin yhdistäminen Jeesuksen maailmaan tuntuu
hirveän hankalalta. Uskon, että Jeesuksen maailmassa olisi pieniä turval-

tytti pääkkönen

i�metteli��
lisia kotiseurakuntia, jotka puhuttelevat aidosti ihmisiä. Niissä välitettäisiin lähimmäisistä. Diakoniatyö ja
katulähetys ovat upeita esimerkkejä
tällaisesta.
Olin pitkään Kypärämäen asukasyhdistyksen puheenjohtaja ja järjestimme seurakunnan ja Mart
to
jen
kanssa musiikkimatineoita Kypärämäen kirkossa. Ne vetivät väkeä, asukkaat olivat järjestämässä tapahtumia.
En ymmärrä, miksi ihmisten aktiivisuuden tukemisen sijaan seurakunta
myy hyvin toimivia kirkkojaan.
Jyväskylän seurakunta pitäisi pilkkoa, niin että tulisi oikeasti sellainen
olo, että tämä on minun kotini. Papin olisi hyvä olla sellainen, joka on
asunut alueella pitkään ja jonka kaikki tuntevat. Jos pappi vain tulee pitä-

Jukka Louhivuori, 57, on musiikkikasvatuksen professori Jyväskylän yliopistossa.
mään jumalanpalveluksen ja lähtee
pois, ei häneen voi syntyä sellaista
hengellistä suhdetta kuin pitäisi.
Tein väitöskirjani hengellisistä
kansansävelmistä. Nyt kerään virsiä
ympäri maailmaa. Kävin eteläafrikkalaisessa jumalanpalveluksessa joka kesti aamukahdeksasta kahteen
iltapäivällä, ja silti oli tunne, että se
loppui liian aikaisin. Saarnakin kesti
puolitoista tuntia ja sitäkin olisin

kuunnellut pidempään. Palvelus oli
kiitos- ja riemuvoittoinen eikä hiljainen ja syntivoittoinen, kuten Suo
messa. Pitäisi korostaa enemmän kiittämisen ja riemuitsemisen merkitystä.
Me olemme saaneet synnit anteeksi ja se on upein viesti, mitä kristillisyydessä on. Ihmiselämä on välillä raskasta, ja monenlaisia virheitä
tulemme tehneeksi. Onneksi kaikkea ei tarvitse kantaa sisällään yksin.

