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Virtaa välillämme –parisuhdekursseja tarjolla

Arkkipiispa Mäkinen: Kestävä kehitys ei voi perustua
ahneuden ja eriarvoisuuden hyväksymiseen

Kurssi on tarkoitettu 18-30-vuotiaille.
Ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/aikuiset.
Aina kun 5-6 paria on koossa,
kurssi järjestetään.
Lisätietoja osoitteesta
www.virtaa valillamme.fi

On moraalisesti ongelmallista hyväksyä
ahneus myönteisenä tekijänä, joka vain
joskus johtaa ylilyönteihin.Vahvistuva
kokemus ulkopuolisuudesta ja voimattomuudesta on kohtalokasta. Yhteiskunnan
tilaa tulisi aina arvioida kaikkein heikoimman näkökulmasta. Ulkoista epävarmuutta

virtaa
välillämme

Raamattupäivä 15.4.

Tutkimusmatka pyhiin teksteihin
– Työskentelyssä käytetään hyväksi draaman keinoja kuten mielikuvitusta ja kykyä
asettua tarinan henkilöiden asemaan.

terhi Takkinen

Kolumni

ihminen kestää, jos on kokemus, että ei
ole yksin omassa tilanteessaan ja että oma
ihmisarvo ja itsekunnioitus voivat säilyä.
Turvattomuuden ja epävarmuuden keskellä
kehitys voi johtaa kahteen suuntaan: luottamuksen ja yhteisvastuullisuuden lisääntymiseen tai omien etujen vartioimiseen.

Kivet lentävät
iime viikot ovat olleet pienen ihmisen juhla-aikaa. Niin paljon ovat herrat sössineet.
On oltu ahneita, kiusattu ja puhuttu palturia.
Joku puhuu läpiä päähänsä, toinen ei toiselle
vuosikausiin ja medialle käy kaikki. Lööppiä pukkaa, harvinaista herkkua reaaliajassa sohvaperunoille ja torituomioistuimille. Oikeudentuntoisten ja hyvien ihmisten määrässä on kasvupiikki.
Tämä on kuin Dianan kuolema. Kaikki saavat
surra. Kiusaamisiin ei työpaikoilla puututa, palkankorotuksista ei kieltäydytä ja oman työsuhteen ehdot ovat toisen työttömyysturvaa tärkeämmät, mutta taivas varjele tätä herrojen ahneutta!
Haluan nähdä sen työntekijän, joka ei ota
muhkeaa hyvän miehen/naisen bonusta kertaluonteisesti kaikessa hiljaisuudessa, vaan kieltäytyy siitä, jos koko työyhteisö ei sitä saa.
Kaivamme rikan veljemme silmästä, vaikka
omassa törröttää malka. Hirrenkokoinen falskiuden synti. En minä mutta pojat. Kivet ovat herkässä ja peili seinään päin.
On meneillään ennennäkemättömät mestajaiset. Media riekkuu kiusaamisesta, vaikka on itse
kaikkien kiusaajien äiti. Joka aamu joku saa päättää, kenet tänään häpäistään, kenen liha heitetään leijonille.
Väärä on väärää ja synti syntiä, mutta jotain
rajaa. Ei paha pilkkaamalla lopu. Häpeä särkee,
ja sisältä rikki oleva ihminen on päältä kova. Pahan kierre jatkuu ja syvenee.
Vallasta siinä on kyse. Siitä, kuka saa roikottaa
ketä löysässä hirressä. Kenelle nauretaan sakilla
niin kuin lihavalle pojalle koulussa. Keneltä vedetään verkkarit kinttuihin.
Ei ristin tien kulkijalla tänäänkään ole ketään
kantamassa ristiään. Syylliset ja syyttömät raahautuvat tiellään yksinään. Eikä syyn väliä, kunhan minä saan lyödä rintoihini ja olla hyvä ihminen.
Emme ole oppineet mitään. Eivät hallitsijat,
jotka pitävät kansoja valtansa alla. Eivät kansat,
jotka tahtovat osansa vallasta.
Valta houkuttaa. Mutta mitä Jeesus sanoikaan:
Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi,
se olkoon toisten palvelija.
Viimeisenä iltana hän pesi opetuslastensa jalat.
Kenen jalat sinä pesisit?

Pelkään, iloitsen,
epäilen ja uskon
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Draamapedagogi Mika Lahtinen luotsaa draamapajan osallistujia havainnoimaan tarinaa kaikilla aisteilla.

Bibliodraamassa Raamatun kertomukset
heräävät eloon. Säynätsalon työpajassa
osallistujat pääsevät mielikuvamatkalle
pääsiäisen jälkeisiin tapahtumiin
Jeesuksen opetuslasten seurassa. Millaisia
tunteita ja ajatuksia mahtoi lukkojen
takana olevien mielessä liikkua?
paula ukkonen

– Draamapajassa kyse ei ole näyttelemisestä vaan yhteisestä tutkimusmatkasta Raamatun tekstien äärellä, draamapedagogi ja
pajan ohjaaja Mika Lahtinen kertoo.
Miehen mukaan työtapa on paremminkin elävä ja osallistuva tapa lukea Raamattua.
– Osallistujat eläytyvät kertomukseen
omalla paikallaan istuen ja tekevät havain-

toja yhdessä ohjaajan ja ryhmän kanssa.
Tavoitteena ei ole ohjata tai johtaa työskentelyä tiettyyn suuntaan, vaan antaa tilaa henkilökohtaisille havainnoille ja oivalluksille. Osallistujat saavat tehdä löytöjä omasta kokemusmaailmastaan käsin,
Lahtinen hahmottelee.
Parhaimmillaan osallistujat tavoittavat
kokemuksen avulla myös jotain omasta
elämästään.
Kyse on myös yhteisöllisyydestä. Draamassa kuunnellaan ja kunnioitetaan
omia ja toisten ihmisten ajatuksia. Lahtisen mukaan tarkoituksena onkin saavuttaa hyvä ja turvallinen ryhmässä olemisen
kokemus. Perinteiseen raamattuopetukseen verrattuna bibliodraama antaa osallistumisen tunteen, kun mukana olijat
pääsevät havainnoimaan tarinaa kaikilla
aisteilla.

Konkreettisesti bibliodraamaan pääsee
tutustumaan Säynätsalon Raamattupäivässä.
– Palaamme yhdessä pääsiäisen jälkeisiin
tapahtumiin, hetkeen jossa opetuslapset
ovat lukittujen ovien takana, mutta kohtaavat yllätyksen Jeesuksen ilmestyessä
heille. Tarinassa on paljon tunteita ja kokemuksia, pelkoa, riemua ja epäilystä. Tavoitteemme on tutustua tarinan henkilöihin sekä heidän maailmaansa; mitä he
mahtoivat ajatella ja tuntea.
Mukaan pääsevät kaikki draamatyöskentelystä kiinnostuneet.
–Työpajassa on lupa jännittää ja heittäytyä rohkeasti mukaan. Draama sopii
hyvin myös ujoille ja aroille. Tässäkin
tarinassa on ihmisiä, joita hämmästyttää
ja pelottaa.
–Tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen, joten paikalle voi tulla myös vain
kuuntelemaan ja katselemaan. Pajassa
voi tehdä löytöjä sellainen, jolle kertomus on tuttu, mutta myös osallistuja,
jolle tarina on uusi tuttavuus, Lahtinen
kannustaa.

Raamattupäivä
Säynätsalossa 15.4.
Klo 10 Messu Säynätsalon kirkossa. Messun
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Klo 12 Bibliodraama: Pelkään, iloitsen,
epäilen ja uskon. Eläytyvä tutkimusmatka
raamatun tekstiin. Draamapedagogi Mika
Lahtinen. Hinta 2 e sisältää keittolounaan.
Ilmoittautuminen 4.4. mennessä www.
jyvaskylan seurakunta.fi/ilmoittaudu tai
Säynätsalon aluetoimistoon ma, ti klo 9-13,
to klo 9-12 040 535 0047.

Suurella sydämellä kirjamessuilla
Kirjamessut kattaa jälleen Paviljonkiin
kirjanystävän juhlapöydän. Mukana on
myös Jyväskylän seurakunta, joka
esittelee sitä Kirjojen Kirjaa eli erilaisia
Raamattuja. Myös vapaaehtoishanke
Suurella Sydämellä esittäytyy
seurakunnan osastolla C 531.
Vapaaehtoistyöhön osallistuvat kertovat
kokemuksistaan vapaaehtoistyössä. Osastolla saa tietoa tarjolla olevista tehtävistä.
Suomen Pipliaseura viettää 200-vuotisjuhlavuottaan teemalla Voimasanoja 200
vuotta. Seurakunnan osastolla voit tutustua Raamattuun modernissa muodossa.
Esillä ovat ePiplia, The Book - Uusi testamentti aikakauskirjana, farkkuraamattu,
Raamattua mangasarjakuvina ja erikielisiä
Raamattuja. Pipliaseura on mukana yli 50
raamatunkäännöshankkeessa eri puolilla
maailmaa.

Miina Savolainen esittelee messuilla
Maailman ihanin tyttö -projektiaan, jyväskyläläinen Maritta Lintunen kertoo
kirjastaan Sydänraja ja Jari Tervo kertoo
Laylasta.
Suomalaisen lapsuuden nurjaa puolta
valottaa Jouko Halmekoski, joka on kirjoittanut kirjassaan Orjamarkkinat huutolaislasten kohtaloista Suomessa.
Pirkko Vekkeli ja Liisa Jäppinen kertovat erilaisesta vaelluksesta kuuluisaan
Santiago de Compostelaan.
Lapsia ilahduttavat Urpon ja Turpon laulut, joita esittävät Jyväskylän ammattikorkeakoulun varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat, sekä Mauri Kunnas Kummallisuuksien käsikirjoineen.
Sarjakuvamiehistä ovat mukana Fingerporia piirtävä Pentti Jarla sekä Viivin ja
Wagnerin piirtäjä Juba Tuomola.
Kirjamessut
Paviljongissa 30.3.-1.4.

kiikari

Kirjoilla on kohtalonsa, sanoivat muinaiset roomalaiset. Kun kirjaa on jo riittävästi luettu, se
saattaa päätyä australialaistaitelija Nicholas Jonesin käsiin ja saada uuden elämän. Lisää kirjaveistoksia osoitteessa www.bibliopath.org/

Henki & elämä -lehti
tulee jatkossa torstaisin

Tule talkoisiin Kirkon musiikkijuhlille:
talkoolaisille luvassa ilmaiskonsertteja

Jyväskylän seurakunnan oma lehti,
Henki & elämä, jaetaan jatkossa
torstaisin. Uuteen aikatauluun siirrytään
heti seuraavasta, 18.4. ilmestyvästä
numerosta alkaen.
Henki & elämä jaetaan kaikkiin mainospostin sallineisiin talouksiin Jyväskylässä.

Ilmoittaudu talkoolaiseksi Kirkon
musiikkijuhlille Jyväskylässä 25.27.5. Ilmoittautumalla sitoutuu
vain tähän tapahtumaan. Talkoolainen saa t-paidan, ruokalipun
ja juhlaoppaan, jonka kanssa
pääsee ilmaiseksi tai halvemmalla

tytti pääkkönen

melkein kaikkiin konsertteihin. Tarjolla
on rakennustöitä, opasteiden laittamista,
somistamista, osallistujamateriaalin pakkaamista, lipunmyyntiä, opastusta, järjestyksenvalvontaa, liikenteenohjausta, siivousta,
vartiointia, ensiaputehtäviä, ruuan jakelua,
kolehdin kantamista ja tulkkausta.

Voit ilmoittautua netissä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/Ilmoittaudu talkoolaiseksi.
Ilmoittautumislomakkeita on
saatavilla myös kaikista Jyväskylän
seurakunnan kirkoista. Lisätietoja
saat myös talkoovastaavilta:
Eija Pakkala p. 040 - 582 1262,
eija.pakkala@kolumbus.fi,
Eila Kotanen p. 044 - 555 3973,
eila.kotanen@gmail.com,
Ulla Kamila p. 050 - 300 2208,
u.kamila@luukku.com.

Pääkirjoitus
Nyt hiljaa!
ielikuvissa hiljaisuus on yksinäinen
hiihtäjä kuusten katveessa. Lumen
painamat oksat tekevät näkymästä taidetta.
Tai se on tyyni hetki kesäiltana mökkilaiturin
nokassa. Savu kiemurtelee verkkaan saunan
piipusta. Sielu lepää.
Todellisuus on toinen. Erilaiset äänet täyttävät tilan työpaikoilla, kaduilla, kaupoissa
ja ravintoloissa. Liikenteen melu, koneiden
surina, askelten kopina ja ovien pauke ovat
läsnä. Kaupoissa soi musiikki, josta ainakin
joskus käytettiin termiä taustamusiikki. Nykyisellään musiikilla on joissakin kaupoissa
niin suuri rooli, että se ei totisesti pysy taustalla.
Kotioloissakin hiljaisuus voi olla vain haavetila – ainakin lapsiperheissä. Kun kolmatta kertaa komentaa katrastaan rauhoittumaan, käsky on jo varsin napakka. ”Nyt
hiljaa!” Irvokasta sinänsä, että käsky hiljentymiseen annetaan karjumalla. Ihmiset,
myös äidit, ovat keskeneräisiä.
Kun itse kaipaa monesti edes hetken hiljaisuutta, ei voi olla ihmettelemättä niitä,
jotka hakeutuvat äänimaailmaan silloinkin,
kun se ei ole pakollista. Lenkille lähdetään
nappikuulokkeiden kanssa, kaupungilla
hengaillaan jättikuulokkeet päässä ja marketreissulla korvaan voi virittää puhelimen
handsfreen.
Jos hiljentyy hetkeksi, on vaarassa törmätä
omiin ajatuksiinsa. Sitäkö pelkäämme? Vai
onko kyse olemassaolosta? Kun olen kiinni
puhelimessani tai tietokoneessani, minulla
on yhteys kaikkialle, jos niin haluan. Olen
yhteydessä, olen siis olemassa.
Millainen on pohjimmiltaan identiteetti,
joka on olemassa varmimmin silloin, kun on
verkkoa ja virtaa? Miten hyvä on itsetuntemus, kun omat ajatukset nuijitaan bassolla
pimentoon? Tiedänkö oikeasti, kuka olen,
millaisia ovat toiveeni ja pelkoni? Uskallanko pysähtyä, olla hetken offline-tilassa? Löytäisinkö itseni, jos vain uskaltaisin kohdata?
Toivoa on. Hiljaisuutta ja arjen sykkeestä
irtautumista kaivataan niin, että erilaisista
retriiteistä on kova kysyntä. Vaikka kyse onkin pohjimmiltaan tuotteistetusta hiljaisuudesta, pääasia, että edes jostain löytyy pakopaikka. Se voi toki löytyä vaikka lähimetsästäkin. Ilmaiseksi.
Toivotan hiljaista ja rauhallista pääsiäisen
aikaa!

M

Oppilaitospappi pääsi hieromaan tuttavuutta Jyväskylän ammattiopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoiden Pinja Jäntin (vas.) ja Anniina Ahopellon kanssa.

Ihminen edellä opiskelijoiden pariin
Jenny Vainio aloitti Jyväskylän
seurakunnassa oppilaitospappina
helmikuun alussa. Hänen työsarkaansa
ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
ammattiopisto. Vainio tuli Jyväskylään
Espoosta seurakuntapastorin työstä.
Hän on työskennellyt myös useita
vuosia yliopistolla tutkijana.
1. Miksi oppilaitospapin työ kiinnosti?
Olen opiskellut teologian lisäksi kasvatustiedettä, ja siksi kiinnostunut opiskeluun ja koulutukseen liittyvistä kysymyksistä. Oppilaitospapin työssä voin yhdistellä
luovasti näitä molempia koulutustaustojani.
2. Millaisia ominaisuuksia oppilaitospapilta vaaditaan?
Joku sanoi osuvasti, että oppilaitospapin
on tärkeää mennä työssään ”ihminen edellä”. Papin työssä ylipäätään kaivataan kykyä nähdä ja kuulla ihminen omana itsenään.
3. Miten oppilaitospappi näkyy opiskelijoiden arjessa?
Tulen pyörimään oppilaitosten kahviloissa, kirjastoissa ja käytävillä.
4. Millaista tukea opiskelijat tarvitsevat?
Mitä toivot voivasi antaa opiskelijoille?
Opiskeluvaiheeseen ja aikuistumiseen
liittyy monia tärkeitä valintoja, joista voi
joskus olla hyvä jutella jonkun ulkopuolisen kanssa.
Oppilaitospappiin voi ottaa yhteyttä,
jos haluaa pohtia vaikka ihmissuhd
e
asioita tai elämänkatsomustaan luottamuksellisesti.

5. Millaisia terveisiä haluat lähettää ammattikorkeakoulun ja -opiston opiskelijoille ja
työntekijöille?
Iloista alkavaa kevättä ja moikataan kun
tavataan :)

faraon joukkoja.
Olisin halunnut olla pakomatkalaisten
mukana ja kokea kuinka ihmeellisesti Jumala voi puuttua epätoivoiseenkin tilanteeseen.

6. Mitä olisit itse kaivannut papilta opiskeluaikoinasi?
Olisin varmaan ainakin halunnut tietää,
että oppilaitospappeja on olemassa! Yliopistopappien työ ei mielestäni näkynyt
ainakaan teologisessa tiedekunnassa. Toisaalta, tosipaikan tullen heiltä kuitenkin
varmasti olisi saanut apua.

12. Mitä perinteitä sinun pääsiäiseesi kuuluu?
Pitkäperjantain jumalanpalvelus, lammaspaisti ja Matteus-passion kuunteleminen joko levyltä tai konsertissa.

7. Millainen suhde Jumalaan sinulla oli
opiskeluaikoinasi?
Kyselevä ja kyseenalaistavakin, mutta
pohjimmiltaan turvallinen.
8. Miten kuvailisit uskoasi?
Usko on luottamusta siihen, että Jumala
on minun epäilyksiäni ja uskoanikin suurempi.
9. Mikä on sinulle tärkeintä papin työssä?
Pappina saa kohdata ihmiselämän koko
kirjon ja pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan sitä kristinuskon näkökulmasta. Se
on tässä työssä ainutlaatuista.
10. Miten hoidat sieluasi?
Saunomalla ja kuuntelemalla Bachia.
Myös kirkonpenkissä istumalla.
11. Minkä Raamatun tapahtuman silminnäkijä olisit halunnut olla?
Minua on lapsesta asti kiehtonut 2.
Mooseksen kirjan kertomus meren jakautumisesta, kun israelilaiset pakenivat

13. Milloin pääsiäisen sanoma on kirkastunut sinulle?
Hautajaisissa tiivistyy ylösnousemuksen ja pääsiäisen merkitys. Kristus on
kuolemallaan voittanut kuoleman, eikä
kuolemalla siksi ole lopullista valtaa meihin.
14. Mämmi vai pasha?
Ehdottomasti pasha.
15. Mitä ovat Jyväskylän top3-jutut?
Lyhyet etäisyydet, rento elämänmeno ja
loistavat liikuntamahdollisuudet!
16. Mitä harrastat?
Uintia, laskettelua, ruoanlaittoa ja puutarhapalstan hoitamista.
17. Mikä elokuva on tehnyt sinuun vaikutuksen?
Viimeksi vaikutuin elokuvasta Iron Lady.
Meryl Streepin roolisuoritus on huikaiseva ja kuvaa hyvin herkällä tavalla dementikon mielenmaisemaa.

Marjo
Rönnkvist

18. Minkä asian opit viimeksi?
Oman uuden työpuhelinnumeroni.

R i v i e n

v ä l i t
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Earth Hour – valomerkki
ilmaston puolesta 31.3. klo 20.30

Osallistu yhteisvastuuseen
- lähde kerääjäksi

Facebookissa
nähdään

Earth Hour on Maailman luonnonsäätiön organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma, jossa
valot sammutetaan eri puolilla maailmaa samana
päivänä samaan kellonaikaan. Tänä vuonna Earth
Hour tarjoaa erityissisältöä juuri suomalaiselle
osallistujalle. Seurakunta on mukana, oletko sinä?
Lue lisää wwf.fi/earthhour

Tänä vuonna keräys torjuu ylivelkaantumista.
Suomessa Takuu-Säätiö käynnistää yhteisvastuuvaroin pienluottohankkeen. Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda. Avun
vie perille Kirkon Ulkomaanapu. Kerääjiä
tarvitaan! Ota yhteyttä oman alueesi
diakoniatyöntekijöihin ja lähde talkoisiin.

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

Kaikki tunteet ovat surevalle sallittuja

marja leena luukkonen

Miten suuri lohtu noihin sanoihin
kätkeytyykään! Kärsimyksen ja kuoleman haavoittamana ja monella tapaa kiusattuna kristitty saa murheen
kohdatessa liittyä sukupolvien pitkään ketjuun, etsiä ja saada voimaa
Raamatun lupauksista, joista synkinpäänkin yöhön loistaa taivaallinen
valo täyttäen sydämen yli ymmärryksen käyvällä rauhalla.

Suru on yhteisöllinen asia
Vahvinkin meistä joutuu myöntämään oman avuttomuutensa koettelemusten tullessa. Kun suru ja kärsimys
asettuvat lupaa pyytämättä taloksi, alkaa elämän korkeakoulu. Omat voimat eivät useinkaan riitä. Suru pyytää
tulla jaetuksi. Kristitty voi purkaa sydämensä murheen joka päivä Kristukselle ja tulla lohdutetuksi. Seurakunnan esirukous lääkitsee ja kantaa.
Myös kanssaihmiset voivat auttaa surevaa monella tavoin.
Silti moni kantaa salaista surua, yk-

sin kärsien. Tarpeettomasti. Suru on
yhteisöllinen ja siitä selviytyy parhaiten jakamalla se ystävän tai muun
luotettavan lähimmäisen kanssa. Seurakunnan työntekijöiden puoleen voi
kääntyä ja sopia keskusteluajasta. Vertaisryhmät tarjoavat matalan kynnyksen paikkoja taakkojen jakamiseen.
Kärsivä voi auttaa toista kärsivää.

taakse seuraamuksitta. Käsittelemätön suru on ahnas energiasyöppö,
joka voi kapeuttaa elämän ilottomaksi suorittamiseksi.

marja leena luukkonen

Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, ei ikinä kuole.
Kristus nousi kuolleista, kuolemalla
kuoleman voitti, haudoissa oleville
elämän antoi.

Suru ei ole sairaus
Suru ei ole sairaus, joka pitäisi lääkitä kemiallisesti tai erityisterapioilla
pois ja jäädä pitkälle sairauslomalle.
Sekin voi silti olla tarpeen, jos yöunet katoavat kokonaan ja pelkotilat
ja kivut hallitsevat elämää. Ei ole häpeä kääntyä lääkärin enempää kuin

Rutiinit tueksi, kiire pois
Kun elämän perusrakenteet järkkyvät ja turvallisuus pettää, on tärkeää
pitää kiinni rutiineista, säännöllisestä päivärytmistä, aterioista, ulkoilusta, puhtaudesta, arjen pienistä ja
suurista iloa tuottavista asioista. Ystävät ja läheiset voivat halutessaan
olla suureksi avuksi pitämällä yhteyttä siinä vaiheessa, kun sureva ei itse
jaksa olla aloitteellinen. Tärkeää on,
että ei kuitenkaan tungetella, hienotunteisuus on syytä säilyttää. Voinnin kysely, halaus, lämpimäisen vienti, rohkeus tulla lähelle ja etenkin
kiireetön kuuntelu antavat kärsivälle suurta lohtua.
Surevaa ei pidä hoputtaa eteenpäin muistuttamalla, että kuolema
kuuluu elämään ja että surevan on
katsottava eteenpäin. Kiire on pantava pois. Vanha kansa puhui ennen
suruvuodesta. Monet kantoivat hi-

hassaan surunauhaa, naiset jopa lesken huntua. Nykyään nuo ulkoiset
surun merkit ovat lähes kokonaan
kadonneet. Muutoinkin kuolema on
siivottu pois silmistä laitoksiin ja
muut vastoinkäymiset monesti onnellisuusmuurin taakse. Mutta silti
ne ovat totta ja ansaitsevat tulla huomioonotetuiksi. Surua ei voi sulkea
käsittelemättömänä seitsemän lukon

”Käsittelemätön suru on
ahnas energiasyöppö,
joka voi kapeuttaa
elämän ilottomaksi
suorittamiseksi. ”
muidenkaan ammattiauttajien puoleen. Kukaan ei selviä elämästä yksin,
omin voimin, vaikka elämänhallinnasta jatkuvasti puhutaankin. Elämä
on hauras, se ei ole kenenkään ihmisen hallittavissa, ei aikuisen enem-

pää kuin lapsenkaan. On lupa olla
heikko ja pyytää apua itselle ja perheenjäsenelle, naapurillekin.
Surulla on monet kasvot. Kahden
ihmisen surua ei voi vertailla keskenään. Ei ole olemassa mitään oikeaa
surutyön mallia tai aikataulua. Kaikki tunteet ovat surevalle sallittuja,
pettymys, viha, katkeruus. Jumala
kestää vihamme, hänen huolenpitonsa ja rakkautensa ei siihen lopu.
Surevalla on lupa nauraa, tuntea iloa
asioista, jotka ovat hyvin. Ihmisen ei
tarvitse kärsimyksenkään kohdatessa
ruveta teeskentelemään. On lupa olla oma itsensä.
Tähdet loistavat kirkkaimmin yön
pimeydessä. Syvinkin murhe lientyy
– aikanaan. Itkekää itkevien kanssa ja
iloitkaa iloitsevien kanssa –kehotus sisältää ajatuksen tasaveroisesta kumppanuudesta ja rinnalla kulkemisesta,
kävipä elämässä myöten taikka vastaan.
Surukonferenssi 29.-30.3. Jyväskylän
Paviljongissa ennakkoon ilmoittautuneille. Järjestäjät: Huoma. Henkirikosten uhrien läheiset ry; www.huoma.fi;
KÄPY, lapsikuolemaperheet ry.
www.kapy.fi; Suomen nuoret lesket ry.
www.nuoretlesket.fi/yhdistys;
Surunauha, vertaistukea itsemurhan
tehneiden läheisille. www.surunauha.
net; Suomalaisen kuoleman tutkimusseura

Hengissä Olisin halunnut päästä kohuaterialle
ulee kiusaus ajatella pääsiäisen
ajan tapahtumia nykyisen mediaajan vinkkelistä. Kuinka iso spektaakkeli
Jeesuksen tulo Jerusalemiin ja hänen
vangitsemisensa ja kuolemisensa oli?
Viidennen Mooseksen kirjan mukaan jokaisen miehen tuli kolmasti vuodessa tehdä
pyhiinvaellus temppeliin. Luuk
kaan teksteistä päätellen Jeesuksen perhe kuului tunnollisiin juhlilla kävijöihin. En oikein tiedä,
mihin nykyjuhlaan pääsiäistä vertaisin, ehkä Suviseuroihin, jotka ylittävät uutiskynnyksen. Toinen juutalaisten suureen juhlaan Jeesuksen aikana verrattava tapahtuma on muslimien pyhiinvaellus Mekkaan.
Minua mietityttää, miten kirvesmiehen
poika, Jeesus Galileasta, epämääräisine
joukkoineen olisi herättänyt juutalaisten
kulttijuhlassa huomiota. Mutta Jeesusta
kuunneltiin, minne ikinä hän meni.
Jeesuksen kuolema ei ollut tapahtumahetkellä merkittävä, vaikka valtaapitävät
pitivät tärkeänä, että kansa sai raakojakin
huveja. Ristiinnaulitseminen oli häpeällinen kuolema, joka pantiin täytäntöön varoitukseksi. Kuoleman hitaus ja tuskallisuus oli tarkoitushakuista, samoin kuin
sen julkisuus.
Mediavinkkelistä katsoen Jeesuksen
hautaus ei ollut suuren paparazziryntäyksen arvoinen. Paikalla oli muutama uskollinen fani. Siitä voi päätellä, että Jeesus ei
ollut suuren joukon suosiossa, eikä näin
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ollen ylittänyt uutiskynnystä. Ehkä hänen
kannattajansa olisivat luoneet facebookiin
ryhmän ja hänestä olisi voinut tykätä siellä.
Minkä pääsiäisajan tapahtuman osallistujana olisit halunnut olla?
Nautiskelijana vastaan, että Jeesuksen ja
opetuslasten viimeisellä aterialla. Ateriayhteys on puhuttelevaa ja juhlavaa, puhumattakaan Jeesuksen poikkeuksellisesta
käyttäytymisestä eli opetuslasten jalkojen
pesusta ja ehtoollisen asettamisesta. Ehtoollinen on suuri mysteerimme ja armon
välittäjä. Uusi liitto ja ajatus ihmisen – eikä
uhrieläimen – kuoleman syntejä sovittavasta vaikutuksesta oli radikaali.
Miksi Jeesus sieti seurassaan Juudasta?
Tiesiköhän Jeesus itsekään ennen vii
meistä ateriaa, kuka opetuslapsista tulisi
pettämään hänet? Evankelista Johannes
sanoo saatanan mennneen Juudakseen
ennen kohtalokasta tekoa. Luukas ja Matteus kuvaavat rahanhimoa Juudaksen motiiviksi. On myös arvioitu, että Juudas olisi
pettynyt Jeesuksen rauhanomaiseen toimintaan. Joka tapauksessa näin oli käytävä, Jeesuksen oli kuoltava ja noustava
kuolleista voittaakseen kuoleman vallan.
Jeesus hyväksyi seuraansa kaikenlaisia
ihmisiä. Hän opetti, että Isälle kaikki on
mahdollista, jopa anteeksianto ryövärille
ristinpuulla. Olen varma, että näin olisi

myös Juudaksen kohdalla. Juudas koki itsensä syntiseksi ja arvottomaksi, jolla ei
ollut oikeutta edes pyytää tekoaan anteeksi. Aivan kuten nykypäivänä masentuneet,
jotka päätyvät itsemurhaan. He ovat sairauden vallassa, joita Jumala armossaan
ymmärtää ja armahtaa.
Mikä pääsiäisen sanomassa vaikuttaa
meidän elämässämme yhä edelleen?
Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan,
joka on niin suurta, että hän antoi Poikansa kuolla puolestamme, että me olisimme
vapaita synnistä ja kuolemasta. Ja se surun
ja kärsimyksen määrä, mikä vaihtuu suureen iloon ja voittoon kuolemasta.
Pääsiäinen muistuttaa meitä henkilökohtaisesta kärsimyksestä, joka tulee aina
yllätyksenä. Oletamme että onni ja menestys ovat normaalia elämää, kun taas
sairaus ja kärsimys ovat poikkeuksia, jotka
pitää eliminoida.
Sisimmässä saatamme ajatella, että
olemme kärsimyksen ansainneet. Näin
kärsimys paljastaa meidät syyllisiksi, joita
Jumala rankaisee vihallaan. Tällainen pelko itsellänikin joskus on.
Juudaksen ja Pietarin kohtaloihin on
helppo samaistua. Olemme rahan- ja val
lanhimoisia ja kiellämme arvomme ja vakaumuksemme. Mutta armon aurinko
paistaa meille, jos kadumme ja pyydämme anteeksi. Pääsiäisen sanoma kaikuu

yhtä toivorikkaana. Joka uskoo Häneen,
saa elää, vaikka kuoleekin.
Miten tulit ensimmäisen kerran kosketuksiin pääsiäisen sanoman kanssa?
Mummolle uskonto ja uskonnolliset
juhlapäivät olivat tärkeitä. Lapsuuden pitkäperjantait olivat vuoden hirveimpiä päiviä. Ei saanut tehdä mitään, olisi pitänyt
istua hartaan näköisenä hiljaa, vaikka en
lopun perin ymmärtänyt, mikä oli niin
kamalaa, ettei saanut nauraa tai leikkiä
ulkona kavereiden kanssa. Koko risti oli
epämiellyttävä ja pelottava ajatus. Lupaus
suklaamunista piti meidät aisoissa. Vasta
aikuisena minulle realisoitui, mitä pääsiäisen sanoma oikeasti tarkoittaa.

Huhtasuon lapsityön pappi Niina Kari

Pääsiäismunien
näyttely ja myynti

Diakonia-avustuksia annettiin
7,5 miljoonalla eurolla viime vuonna

Perinteinen, eri tekniikoin koristeltujen pääsiäismunien näyttely
ja myynti on Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan Vanhassa
salissa (Rajakatu 39)
31.3. klo 12-14 ja 1.-7.4.
klo 10-14. Vapaa pääsy.

Yksin asuvat, eläkeläiset ja yksinhuoltajaperheet olivat suurimmat kirkon diakoniaavun saajat. Seurakunnat järjestivät lisäksi
noin 10 400 edullista tai ilmaista ruokailua,
joissa aterioitiin noin 664 000 kertaa. Seurakunnat jakoivat lisäksi lahjoituksina sekä
EU-avustuksena saatuja ruokatarvikkeita.

Kirkon diakonian tavoitteena on auttaa
erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.
– Diakoniatyöntekijöiden asiakastapaamiset ovat ikkuna suomalaiseen
hätään ja kertovat yhteiskunnan turvaverkkojen aukoista, työalasihteeri Titi
Gävert Kirkkohallituksesta toteaa.

Haluatko uutta sisältöä
arkeesi? Haluatko kohdata
uusia ihmisiä? Tule vapaaehtoiseksi. Lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista
www.suurellasydamella.fi

”Todellinen muutos vaatii kieriskelyä
synnin ja syyllisyyden tunnossa”
Psykologian professori Markku Ojanen tietää, että anteeksiantamuksella on mitattavia terveysvaikutuksia. Syyllisyyden taakka lakkaa painamasta anteeksisaanutta. Anteeksiantanut päästää irti
kaunasta ja katkeruudesta. Seurakunnan erilaisten toimintaryhmien jäsenet kertovat omia kokemuksiaan anteeksiantamisesta ja anteeksisaamisesta.

tytti pääkkönen

Mitä anteeksipyytäminen ja -saaminen merkitsevät ihmiselle?
Onkohan mitään muuta asiaa, jossa
ihminen pääsee yhtä lähelle sitä ihmisyyden ihannetta, joka niin usein
arkielämässä pakenee ja tuntuu saavuttamattomalta? Anteeksipyytäminen ja -saaminen ovat toisaalta hienoja arkista elämää helpottavia asioita, mutta toisaalta myös jotakin aivan ihmeellistä silloin, kun koko
elämä on ajautunut umpikujaan.
Anteeksisaaminen voi olla niin suuri
muutos elämässä, että umpikujaan
joutuneelle yhtäkkiä aukenee valoisa
tie uudenlaiseen, eheytyneeseen elämään. Tämä ei ole vain teoreettinen
mahdollisuus, vaan sen on moni kokenut konkreettisesti elämässään.

Anteeksiantamus ei
ole ole meille miehille
itsestäänselvyys
– isämme ovat
sodankäyneitä
miehiä ja sen aikakauden miehet eivät
anteeksipyydelleet.
Ei ole saatu mallia
anteeksipyytämiseen. Isältä ei juuri
rakkautta ja syliä
olla saatu. Anteeksiantamusta
tarvitaan sen asian
kanssa elämiseen ja
siitä ylitse pääsemiseen.
Kuokkamies
Anteeksipyytävä tajuaa omien tekojensa kielteiset seuraukset. Siinä on
ensimmäinen askel, eikä se ole mikään
helppo. Meillä on taipumusta kaunistella tekojamme ja löytää selitys sille,
miksi aiheutimme toiselle ihmiselle
jotakin pahaa. ”Ehkä hän sai, mitä ansaitsi. Ei se niin vakavaa ollut. Piankos
tällaiset asiat unohtuvat. Miksi jotkut
ihmiset loukkaantuvat niin helposti?”
Toinen askel on vielä vaativampi. Pitää aidosti mennä itseensä ja avata
suunsa anteeksipyyntöön. On luovuttava omasta vahvuudestaan ja suostuttava nöyrtymään – joka tosin todellisuudessa on pikemminkin luonteen
vahvuutta kuin heikkoutta.
Kolmanneksi: anteeksipyyntö ei saa
olla lupa tehdä samoja asioita uudestaan. Anteeksipyyntöön sisältyy lupaus

tehdä parannusta – joka tuskin koskaan on täydellistä ja vaatii siis usein
uutta anteeksipyyntöä.

Mitä anteeksipyynnöstä seuraa?
Sekä arkihavainnot että yhä lisääntyvä psykologinen tutkimus kertovat, että vaikutukset voivat olla aivan ratkaisevia. Syyllisyyden taakkaa on vaikea
kantaa silloin, kun sitä aidosti kokee.
Sen kanssa voidaan kipuilla vuosikausia. On kuin kymmenien kilojen taakka
putoaisi harteilta, kun anteeksipyynnön saa ulos suustaan.
Jo pyynnöstä voi koitua suuri helpotus, mutta jos pyyntö saa vastakaikua,
helpotus on vielä paljon suurempi. Siinä molemmat luopuvat asioista, jotka
ovat ihmiselle niin tärkeitä. Anteeksipyytävä luopuu selityksistään ja syyttelyistään ja ottaa vastuuta omista teoistaan. Se on kaikkea muuta kuin helppoa.
Anteeksiantava luopuu alakulosta,
kostonhalusta ja katkeruudesta ja haluaa kohdata tuon hänelle pahaa tehneen kasvoista kasvoihin. Kun anteeksipyyntöä ei kuulu, uhri usein rakentaa ympärilleen muurin, jota on vaikea
murtaa. Anteeksiantaminen vasta vaikeaa onkin.

Onko anteeksipyytämisellä jotain
mitattavissa olevia vaikutuksia?
Tätä on viime vuosina alettu tutkia.
Kyseessä ovat olleet ihmiset, jotka ovat
kokeneet henkistä ja fyysistä väkivaltaa.
Kun näitä ihmisiä on tuettu anteeksiantoon, katkeruus on helpottanut, fyysiset ja psyykkiset oireet ovat lievittyneet ja tyytyväisyys elämään on kohentunut.
On jo olemassa tutkimuksia, joita
on tehty samaan tapaan kuin terapian
vaikuttavuuden tutkimukset.

Olen antanut
anteeksi valehtelun,
kiusaamisen, riidat.
Mulle anteeks
antaminen ei oo ikinä
ollu vaikeaa ainakaan
muille, itselleni oon
hieman ankarampi,
en ole kauhean
pitkävihainen.
Tyttö, 16

Entä jos ei pyydä tai saa anteeksi?
Maailma on täynnä anteeksipyytämättömiä pahoja tekoja. Ihminen on

uskomattoman taitava keksimään perusteluja sille, miksi teko ei ollutkaan
niin paha ja miksi anteeksipyynnöstä
ei olisi hyötyä. Siitä voisi olla jopa vahinkoa! Olemme lisäksi sokeita omaan
itseemme nähden. Siitä Jeesus esitti
tuon kuuluisan ja suorastaan karmean
vertauksen: vaikka omassa silmässä on
hirsi, roska nähdään toisen silmässä.

Mietin anteeksiantamista koulukiusaajilleni ja itsekkäälle äidilleni. Olen jo
pitkään tehnyt työtä
itseni kanssa, haava
on syvä eikä se ole
helppoa, mutta ehkä
menen hiljaa
eteenpäin.
Nainen 49
Paljon on heitäkin, jotka jopa vuosikausia kamppailevat anteeksipyytämisen kanssa. Vaikka järki sanoo, että
pitäisi pyytää anteeksi, jokin vastustaa.
Anteeksipyytämättömyys voi olla raskas
taakka. Sen seuraukset voivat olla paljon pahempia kuin anteeksipyytämisen.
Moni anteeksipyytävä on ikävä kyllä
jäänyt vaille anteeksiantoa. Se on raskasta, mutta jos anteeksipyyntö on ollut vilpitön ja siihen liittyy aitoa hyvittämistä ja parannuksen tekoa, voi silti
vapautua taakastaan ja vaikka rukoilla
anteeksiantamattoman ihmisen puolesta. Häntä on syytä ymmärtää, sillä
anteeksiantaminen on vaikeaa.
Anteeksiantamisessa on jotakin sellaista luopumista, joka on ihmiselle
vaikeaa. On hyvä muistaa, että kun jo
anteeksipyynnöt ovat usein puolinaisia, niin sellaisia ovat myös anteeksiantamiset. Vaikka olisi hyvää tahtoa, tunteet panevat vastaan. Tämä epätäydellisyys kuuluu ihmisenä olemiseen.

Mitä Jumalan anteeksianto merkitsee
sinulle ja ihmiskunnalle?
Jumalan anteeksiannossa ollaan
merkillisen asian äärellä. On ihmisiä,
jotka eivät näytä kokevan sellaista tuskallista oman epätäydellisyyden ja
usein myös oman pahuuden kokemusta, joka vaatii sen kohtaamista ja käsittelyä.
Onpa niitäkin, joiden mielestä kaikenlainen synnintunto ja oman pahuuden kanssa kiemurtelu on täysin
turhaa ja jopa inhottavaa. Eräät uskontoja vastustavat ateistit ovat olleet tätä

mieltä. Heidän mukaansa ihmisen pitäisi rationaalisesti arvioida, milloin
hän tekee väärin ja korjata se, jos se
tuntuu tarpeelliselta. Pystyykö ihminen tällaiseen? Mielestäni psykologinen tietämys torjuu tällaisen itseään
pettävän rationalismin. Tunteet, tulkinnat ja teot kietoutuvat aina toisiinsa.
En ymmärrä ihmistä, joka jonkun
pahan teon jälkeen toteaa kuivasti, että
”tulipa tehtyä pahasti. Koetanpa välttää
sitä tulevaisuudessa.” Ilman kunnollista kieriskelyä syyllisyyden ja synnin
tunnossa mitään todellista muutosta ei
tapahdu.
Kun ihmisen elämässä on aina paljon vajavuutta, epätäydellisyyttä, epäonnistumista ja omaan itsekkyyteen
havahtumista – toivottavasti tätäkin! –
on upeaa, että on olemassa mahdollisuus luovuttaa nämä vaikeat asiat Jumalan armon varaan. Sekään ei ole
helppoa, mutta kun tähän tarjoukseen
havahtuu, elämän kolhut ja taakat helpottavat.
Silloin tajuamme, että mikään ei voi
riistää meiltä Jumalan lapseutta ja siihen perustuvaa arvokkuutta. Se on
totta riippumatta siitä, mitä hyvää tai
pahaa olemme tehneet.
Juuri tämän vuoksi kertomus tuhlaajapojasta on niin suurenmoinen. Se
kertoo Jumalan käsittämättömästä armosta.

Anteeksi olen saanut
pahoja sanoja ja
tekoja sekä huonoa
käytöstä. Kaikki
kaduttaa aina jälkeenpäin ja tuntuu vaikealta sekä häpeälliseltä
pyytää anteeksi. Se
kannattaa kuitenkin
tehdä, vaikka paljonkin
myöhemmin. Onnekseni
ei ole osunut tilannetta, etten ehtisi pyytää
anteeksi ajoissa.
Täytyy myös tuntea
olevansa valmis muuttamaan käytöstään.
Muuten anteeksipyynnöllä ei ole käytännössä mitään merkitystä.
Anteeksipyytäminen
myös opettaa valtavasti.
Tyttö, 16

Ystäväpariskunnan
erikoisen keskinäisen käyttäytymisen julkinen arviointi johti pariskuntien
välirikkoon, jota
kesti vuosia, kunnes
arvion esittänyt
osapuoli pyysi
anteeksi käyttäytymistään ja
puheitaan. Ilman
sitä ystävyys ja
kanssakäyminen ei
olisi jatkunut.
Kuka onkaan
lausunut ”Miehet
unohtavat mutta
eivät anna anteeksi
- naiset antavat
anteeksi mutta
eivät unohda”? Vai
oliko se juuri noin
päin? Liekö lausuja
ollut joku mies?
Kuokkamies

Mitä pääsiäinen sinulle merkitsee?
Uskon perustaa, lohdutusta, toivoa
ja Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Silti on pakko myöntää, että
”katselemme vielä kuin kuvastimesta,
kuin arvoitusta”. Kuitenkin pääsiäisen sanoma ihmisten puolesta kärsivästä Kristuksesta koskettaa minua
aina syvältä.

Anteeksiantamus
on noussut haudasta
Ortodoksikirkon pääsiäisyön messun saarna on jokaisena pääsiäisenä sama: Johannes Krysostomoksen eli Kultasuun saarna 300-luvulta.
Siinä sanotaan muun muassa
näin: ”Älköön kukaan itkekö rikkomuksiaan, sillä anteeksiantamus
on noussut haudasta”.
Lisää anteeksiantamukseen liittyviä kirjoituksia seurakunnan nettisivuilla www.jyvaskylanseurakunta.fi
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Pintaa syvemmältä.

Jyväskylän Pääsiäinen 2012

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

Konsertit

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

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

Yritysnumeroihimme (020 508 xxxx) soittaminen maksaa Soneran hinnaston mukaisesti kotimaan
lankapuhelimesta soitettaessa 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 senttiä/puhelu + 17 snt/min.

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

Tämän vuoksi
Asiakkaamme arvostavat varmaa vuokrasuhdetta, jonka
varaan asumisen voi laskea pitkällekin tulevaisuuteen. Koska
olemme ymmärtäneeet asukkaidemme toiveita ja tarpeita jo
40 vuotta, olemme Suomen suurin maanlaajuinen asuntoyritys.

Olemme mukana
Vapaa-aika messuilla
Paviljongissa
31.3-1.4.
Osastomme on

B-555,

tule tutustumaan.

VVO-kotikeskus
Väinönkatu 15
40100 Jyväskylä
puh. 020 508 4160
jyvaskyla@vvo.fi
www.vvo.fi

Su 1.4. klo 18 Keltinmäen kirkko
PAASTOSTA PÄÄSIÄISEEN
Yhteistyössä Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kanssa
Turun ortodoksisen kirkon kuoro, joht. Pasi Torhamo
Matti Torhamo, baritoni
Vedel - Arhangelskij - Tsesnokov – Rahmaninov
Liput 10/5 e tuntia ennen ovelta
Ke 4.4. klo 19 Taulumäen kirkko
JOHANN SEBASTIAN BACH: MATTEUS-PASSIO
Jyväskylä Sinfonia, Aapo Häkkinen, kapellimestari
Kajsa Dahlbäck, soprano, Mikael Bellini, kontratenori
Ian Honeyman, tenori, Jussi Salonen, tenori
Cornelius Uhle, basso, Riku Pelo, basso
Kamarikuoro Cantinovum, valm. Rita Varonen
Liput Lippupisteestä 25/23/10 e
Pe 6.4. klo 18 Taulumäen kirkko
CRUCIFIXUS
Musica-kuoro joht. Pekka Kostiainen
Victoria – Lotti – Perez - Bruckner – Kostiainen (kantaesitys)
Liput 10/5 e tuntia ennen ovelta
Su 8.4. klo 18 Kaupunginkirkko
GOSPEL & SOUL
Jyväskylä Studio Choir & Soul Siblings and Friends Ingospel
Olavi Louhivuori, Joonas Kaikko, drums, percussions
Kalevi Louhivuori, Antti Hevosmaa, trumpet
Aili Ikonen, Tuuli Ikonen, Eva Louhivuori, Heini Ikonen,
Osmo Ikonen, vocals, Petri Jaakonaho, bass
Osmo Ikonen, Hilkka Louhivuori, keyboards, Hannu Ikonen, choir dir
Liput 10/5 e tuntia ennen ovelta

Parantava rukous

Rukousilta Taulumäen kirkossa
lauantaina 14.4. klo 16
Mukana Minna Korhonen. Musiikki: Kyösti
Kytöjoki ja Petri Tiusanen
Rukoilemme kanssasi!
Jyväskylän seurakunta ja Rukousystävät ry

Pirkko
Jalovaara

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima • www.pipliakauppa.fi

Piplia ajan hengessä
NAHKAKANTISET
RAAMATUT JA VIRSIKIRJAT
Laadukas valikoima. Valittavana eri ominaisuuksilla kuten vetoketju, reunahakemisto
ja tai kultasyrjä. Anna henkilökohtainen
lahja ja tilaa nimipainatus kanteen.
PIPLIA LAPSILLE
Klassikkoraamattu saatavana myös
äänikirjana. Koko perheen Raamattu
sisältää yli 200 raamatunkertomusta.
Lukijana Markus Bäckman.
e-PIPLIA
Kätevän sähköisen Raamatun lataat
helposti lukulaitteeseesi, puhelimeesi
tai tietokoneellesi.
FARKKU ja MEMO
Rento pienoisraamattu farkkukansilla
ja vetoketjulla. Kannessa oikea tasku.
Tyylikäs pienoisraamattu nahkajäljitelmäkansilla. Punainen kuminauha ja irrotettava
banneri kansien ympärillä.

Saatavana

kirjakaupoista tai www.pipliakauppa.fi
tilaukset: myynti@piplia.fi
puh 010 838 6520

Suomen Pipliaseura | PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.facebook.com/suomenpipliaseura
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Päiväkerho
– lapsen kasvun
paikka
• Päiväkerhot ovat lapsen omaa
toimintaa, jossa vanhemmat
eivät ole mukana.
• Päiväkerhot kokoontuvat
arkisin 1-3 kertaa viikossa 1 ½
- 3 ½ tunnin ajaksi. Päiväkerholaiset ovat iältään 3-6 -vuotiaita.
• Kerhossa painottuvat lapsesta
välittäminen, lapsuuden ilon
kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen.
• Ryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä,
samoin lämmin suhde lastenohjaajiin.
• Päiväkerhossa lastenohjaaja
rakentaa toiminnan
monipuoliseksi, lapsen kokonaiskehitystä tukevaksi huomioiden lasten iän ja ryhmän
luonteen. Leikkiminen, erilainen luova toiminta, liikkuminen ja hiljentyminen on
päiväkerhon arkea.

Korpilahden metsäpäiväkerhossa Hanna Hellevuo ja Maaria Korhonen tuunaavat lumihevosta. Milla Hellevuolla on muut puuhat mielessä.

On aika ilmoittautua päiväkerhoon
Yhdessä Korpilahden alueseurakunnan päiväkerhoista
saa takuulla raikasta ilmaa.
tytti pääkkönen

Ylä-Muuratjärven kylätalolla on kokoontunut syksystä saakka metsäpäiväkerho, jonka kohokohta on retki
läheiseen metsään.
Syksyn lauhkeilla säillä koko kerho eväshetkineen ja hartauksineen
pidettiin metsän siimeksessä.
Seitsemänvuotias Auroora Korhonen istuu oksien suojaamassa majassa puun juurella. Tätä ennen viisipäinen lapsijoukko on jo seisahtanut laulukannolla, korjannut
lumihevosen korvia ja juoksennellut vapaasti sinne tänne.
– Parasta on olla ulkona. Monesti
keksimme leikkejä itse, ja sisällä
myös askartelemme. Täällä kerhossa
tunnen kaikki, kaikki ovat kavereita,
Auroora kertoo.
Tällä kertaa lapsia onkin vain kahdesta perheestä, kosta pari lasta ei

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

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

ole päässyt paikalle.
Korpilahden alueseurakunnan
lastenohjaajan Leena Norosen mukaan mukaan seurakunnan päiväkerhoissa tuetaan lapsen kehitystä ja
kasvua tavoitteellisesti.
– Otamme lapset huomioon yksilöllisesti sopivan kokoisissa ryhmissä.
Kristinuskoa eletään todeksi lasta
kiinnostavalla tavalla ja lapsen osallisuutta painotetaan monin tavoin.
Lapset voivat rakentaa vaikka alttarin mättäälle.

Vanhemmat toivovat
puhetta uskonasioista
Vanhemmatkin ovat olleet tyytyväisiä kerhojen kristilliseen antiin.
– Joku on sanonut, että ihanaa
kun opetamme lapsille uskonasioita, kun kotona ei oikein osata, Leena Noronen kertoo.
Räntää tupruttaa, mutta kerholaiset eivät siitä välitä. Kurahousut
toimivat hyvin liukurin korvikkeena. Yksi jos toinenkin napero yrit-

PARTURI – KAMPAAMO
Ritva Nuutinen
Kontiontie 12
40400 JYVÄSKYLÄ
045-1127 688

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

Puh. 615 220, 0400-647 547

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

tää välillä haukata lunta kielloista
piittaamatta.
– Meidän pitää viedä lunta sisälle
astiaan, niin sittenpä näette kuinka
roskaista se on, kerhoavustaja Mari

Putkonen keksii.
Mutta sitä ennen ehtii vielä valmistaa pellillisen lumilihapullia.
Syksyllä alkaviin ja ensi keväänä
jatkuviin päiväkerhoihin voi ilmoit-

tautua huhtikuun ajan. Ilmoittautua voi sähköisesti osoitteessa www.
jyvaskylanseurakunta.fi -> ilmoittaudu ->
päiväkerhoon ilmoittautuminen tai paikan päällä kerhoissa.

PÄIVÄKERHOPAIKAT
HUHTASUON
ALUESEURAKUNTA
Halssilan kirkko, Kärpänkuja 5.
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6
KELTINMÄEN
ALUESEURAKUNTA
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10
Kortepohjan seurakuntakeskus,
Isännäntie 4
Kypärämäki, Erämiehenkatu 6
KESKUSTAN
ALUESEURAKUNTA
Keskusseurakuntatalo, 2.krs.
Yliopistonkatu 12
Lohikosken kirkko, Katajatie 1
Keljon kirkko, Keljonkatu 28

KORPILAHDEN
ALUESEURAKUNTA
Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1
Korpihovin palvelutalo,
Levästentie 4-6
Horkan kylätupa, Hirvimäentie 443
Ylä-Muuratjärven kylätalo, Petäjävedentie 2178

SÄYNÄTSALON
ALUESEURAKUNTA
Säynätsalon Pappila, Pappilantie 6
Neulaskoti, Pihkatie 4

KUOKKALAN
ALUESEURAKUNTA
Kerhotila; Polttolinja 29

TIKKAKOSKEN
ALUESEURAKUNTA
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Puuppolan srk-tila, Kuusela,
Kuuselantie 32
Nyrölän koulu, Jatkolantie 11
Kuikan kylätalo, Kuikantie 389

PALOKAN
ALUESEURAKUNTA
Palokan kirkko, Rovastintie
Kirri, Kirrinpelto 1
Mannila, Mankolantie 3
Ritoharju, Norolankuja 3 F

VAAJAKOSKEN
ALUESEURAKUNTA
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
Jyskän srk-koti, Asmalammentie 4
Kaunisharjun kerhola,
Yläkoskentie 11

Mukana Missiossa
– ollaan kuulolla

Pyhäkoulun kevätjuhlassa
Huhtasuolla iltarukouskiertue

Kohtaamis- ja koulutuspäivä pienryhmien yhteyshenkilöille ja pienryhmätoiminnasta kiinnostuneille
Keskusseurakuntatalolla lauantaina
21.4. klo 9.30-16. Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajien ja Jyväskylän seurakunnan lähetystoimen järjestämä ilmainen koulutuspäivä tarjoaa työkaluja ryhmän kanssa toimimiseen. Päivässä saa ajankohtaista tietoa sekä
materiaalia pienryhmässä hyödynnettäväksi. Lisäksi suunnataan katse Aasiaan ja medialähetystyön mahdollisuuksiin. Mahtuu 30 innokasta!
Ilmoittautuminen 12.4. mennessä
osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu (Mukana Missiossa - koulutuspäivä) tai mervi.viuhko@sansa.fi, p. 050-5516180.

Iltarukous on parasta, mitä lapselle
voi kristillisenä kasvatuksena
antaa. Iltarukoukseen palaa
vanhempana, kun elämä koettelee.
Kiisi Isotalo johdattelee iltarukouksen ja iltasatujen maailmoihin kihelmöivin tarinoin. Taika-Petteri tuo
iltaan toimintaa, joka muistetaan
pitkään.
Kiisin tarinoissa käydään keskustelua myös Taika-Petterin vatsastapuhumishahmojen kanssa.
Pyhäkoulun kevätjuhla on 22.4.
klo 16 Huhtasuon kirkossa, Nevakatu 6 Tilaisuuden kokonaiskesto n.1,5
tuntia. Väliajalla tarjoilu. Tervetuloa
koko perhe! Taika-Petteri on kiertä-

nyt puhuvien eläintensä ja jonglööraustemppujensa kanssa riemastuttamassa lapsia seurakuntien lastentapahtumissa ja muuallakin.
Kiisi Isotalo sijoittui toiseksi tarinankerrontakilpailussa
vuonna
2005. Sen jälkeen tarina onkin vienyt häntä eri puolille Suomea.

Henki & elämä
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kaarina heiskanen

Jyväskylän Pääsiäisen konsertit vievät kuulijan passiosta
Jyväskylän Pääsiäisen konsertit
kutsuvat Jeesuksen ristin juurelle
ja tyhjän haudan äärelle kuulemaan,
millaisen soivan muodon kristinuskon keskeiset tapahtumat ovat
saaneet ja saavat edelleen.
risto valtasaari

Palmusunnuntaina kuullaan ortodok
sista paaston ja pääsiäisen musiikkia.
Sitä esittää Turun ortodoksisen kirkon kuoro, joka on Turun ortodoksisen seurakunnan pääkirkon, pyhän
marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkon jumalanpalvelusmusiikista vastaava sekakuoro.
Kuoro on tullut tunnetuksi venäläisen 1800- ja 1900-lukujen ortodoksi
sen musiikin esittäjänä. Kuoro on
julkaissut kaksi levyä taiteellisen johtajansa, Turun ortodoksisen seurakunnan kanttori Pasi Torhamon johdolla.
Konsertti Paastosta pääsiäiseen järjestetään yhdessä Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kanssa.
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Passio on draamaa
Jyväskylä Sinfonian pääsiäiskonsertin muodostaa Johann Sebastian
Bachin Matteus-passion esitys. Bach
sävelsi ehkä jopa viisi passiota, mutta
niistä vain Johannes- ja Matteus-passiot
ovat säilyneet täydellisinä.
Matteus-passio kertoo Jeesuksen
kärsimyshistorian Matteuksen evan
keliumin mukaan.
Teos edellyttää suurempaa soittajistoa kuin mikään muu Bachin sävellys. Matteus-passiossa Bach korosti
runoilija Picanderin tekstien dialogista luonnetta ja loi niistä sekä Raamatun kertomuksesta yhtenäisen ja
syvällisen draaman.
Passion johtaa vanhan musiikin
produktioista tunnettu cembalistikapellimestari Aapo Häkkinen. Kon
sertissa voi kuulla myös harvinaista
kontratenorin laulua.

Crucifixux
Pitkäperjantain Crucifixus-konsertissa laulaa Musica-kuoro Pekka Kos

tiaisen johdolla. Ohjelmassa on
renessanssin ja barokin mestareiden
musiikkia sekä neljä Kostiaisen sävellystä, joukossa yksi kantaesitys. Vanhaa musiikkia edustavat mm. espan-

jalainen Tomás Luis de Victoria ja
italialainen Antonio Lotti.
Victoria toteutti sävellystyössään
Trenton kirkolliskokouksen (15431565) päätöksiä: ”Kaiken tulee olla

niin järjestettyä, että messut tavoittavat rauhaisasti kuulijoiden korvat ja
sydämet, samalla kun kaikki esitetään selkeästi ja oikealla nopeudella.
Älköön mitään maallista otettako

Gospel ja soul tuovat iloa pääsiäissunnuntaihin
paula ukkonen

Rytmisen gospel- ja soulmusiikin ystäviä hemmotellaan kun Kaupunginkirkossa esiintyy kansainvälisestikin
tunnettu, keskisuomalaiset juuret
omaava sisaruksista ja serkuksista
koostuva tähtikaarti. Konsertissa
kuullaan spirituaalisovituksia kuorolle. Mukana on sellaisia klassikoita
kuin Swing low ja Deep River.
– Lisäksi esitämme uudempaa afroamerikkalaista, R&B- ja soulhenkistä gospelia, kuvailee Jyväskylän Studiokuoron johtaja Hannu Ikonen.
Pääsääntöisesti sisaruksista ja serkuksista koostuva yhtye on gospel- ja
soulmusiikin superkokoonpano.

Muusikot ovat esiintyneet lukuisissa tunnetuissa kokoonpanoissa ja
saavuttaneet kansainvälisiäkin tunnustuksia. Esimerkiksi rummuissa
taituroiva Olavi Louhivuori on ollut
kolme kertaa voittamassa pohjoismaista Nordic Jazz Comets –kilpailua.
Laulusta yhdessä Aili, Tuuli ja
Heini Ikosen sekä Eva Louhivuoren
kanssa vastaa Osmo Ikonen, joka on
suurelle yleisölle tuttu euroviisukarsinnoista ja televisiosta. Trumpettia
soittaa Kalevi Louhivuori.
–Porukkaa ei ole helppo saada kasaan. Yleensä se onnistuu jouluna,
pääsiäisenä ja juhannuksena, kun
nuoret tulevat eri puolilta maailmaa

kiireisen keikkaelämän keskeltä kotiseudulleen, Hannu Ikonen sanoo.
Läheisyydessä on etunsa.
– Lauluäänet soivat yhteen eikä yhtenäistä äänenmuodostusta tarvitse
paljon hioa. Ja hauskaa on aina.
Ohjelmistoon sisältyy myös laulustoa, joka sitoo vanhaa gospelia ja uutta rytmimusiikkia. Tarjonta on koottu Studiokuoron ohjelmistosta ja
nuorten ammattimuusikoiden omista esityksistä.
– Perinteisen sekakuoro- ja soul- ja
gospelmusiikin esittäminen samassa
konsertissa on kiehtovaa. Toivottavasti paikalle saapuu laaja joukko
ihmisiä kuuntelemaan tätä ilottelua.

Musiikki on hyvä tulkki
pääsiäisen sanomaan
Pääsiäisajan musiikki välittää
vaikuttavalla tavalla pääsiäisen
ydinsanomaa. Luterilaisessa
kirkossa painopiste on vahvasti
kärsimysajan musiikissa, jossa
seurataan Jeesuksen matkaa
kärsimyksestä kuolemaan.
Pääsiäisen sanomaan voi eläytyä
muun muassa Bachin
Matteus-passion äärellä.
sirpa koivisto

Pääsiäisen tapahtumat ovat inspiroineet monia mestarisäveltäjiä kautta
vuosisatojen. Pääsiäisen kuuluisimpia teoksia ovat Johann Sebastian
Bachin Matteus- ja Johannes-passiot
sekä Stabat Mater –sävellykset.
Passiot kertovat Jeesuksen kärsimystiestä ja pääsiäistä edeltävistä tapahtumista. Stabat Mater –teokset
kuvaavat Jeesuksen äidin, Marian,
surua ristin juurella.
Stabat Mater on katolinen hymni
1200-luvulta, johon ovat tehneet musiikkia monet säveltäjät. Tutuin ja

ehkä eniten esitetty teos on Giovanni Battista Pergolesin Stabat Mater.

Passiot herättävät
vahvoja tunteita
Passiot kuuluvat vahvasti hiljaisen
viikon musiikkitarjontaan. Bachin
passiot pohjautuvat Matteuksen ja
Johanneksen evankeliumeihin ja
niissä seurataan Jeesuksen tietä kohti
ristinkuolemaa.
– Musiikki on hyvä tulkki pääsiäisen sisältöihin. Musiikki painaa sanoman syvälle sieluun, toteaa Jyväskylän seurakunnan Taulumäen kanttori Jukka Hassinen.
– Esimerkiksi Matteus-passiossa luterilaista koraalia eli virttä käytetään
äärimmäisen hienolla ja koskettavalla tavalla, musiikki on taitavasti soinnutettua ja aariat sekä koraalit puhuttelevia, usein rukouksen omaisia.
Evankelistan ja kuoron osuudet vievät tapahtumia eteenpäin välillä hyvinkin dramaattisesti. Kuulija ei aina
voi välttyä sijoittamasta itseään Jeesusta pilkkaavien ihmisten jouk-

koon; ja se kyllä hiljentää kuulijan,
Hassinen kuvailee.
– Bachin passioteokset ovat kiistämättä musiikillisesti rikkaimmat ja
taitavimmin sävelletyt pääsiäisajan
teokset.
Passioiden kuunteleminen ei edellyt evankeliumien tuntemusta.
– Bachin musiikki on hyvin ilmaisuvoimaista. Kärsimys ja toisaalta
myös lohdutus nousevat hyvin konkreettisesti esiin.
– Musiikki on siitä mahtavaa, että
se tavoittaa jokaisen riippumatta siitä, ymmärtääkö musiikin rakenteita.
Tärkeintä on keskittyä kuuntelemaan ja elää musiikin mukana.

Ylösnousemus
vähemmän esillä
Pääsiäisen musiikissa painopiste on
vahvasti kärsimysajan eli pääsiäistä
edeltävien tapahtumien kuvauksessa.
Ylösnousemuksen riemua ja iloa välittäviä teoksia on vähemmän ja ne
ovat usein jääneet passioiden ja Stabat Mater –teosten varjoon.

Uusimmista teoksista Pekka Kostiaisen Triduum Paschale on harvinainen poikkeus, sillä oratoriossa
kiteytyvät niin kiirastorstain ja pitkäperjantain kärsimys kuin pääsiäisen ylösnousemuksen riemu. Oratorion kantaesitys oli Taulumäen
kirkossa pääsiäissunnuntaina vuonna 2004.
– Jeesuksen kärsimys ja kuolema
on historiallisesti todennettu, eikä
meillä ole syytä epäillä etteikö näin
olisi tapahtunut. Näihin teemoihin
on luontevaa liittyä myös musiikissa.
Ylösnousemus otetaan vastaan uskon varassa ja siihen liittyminen ei
kenties aina ole niin helppoa. Mutta
toisaalta ilman ylösnousemusta elämä olisi vailla toivoa, Jukka Hassinen pohtii.
Kärsimysajan konsertit ovat erittäin suosittuja ja kuuluvat monilla
meistä pääsiäisen perinteisiin.
– Ehkä pääsiäisen tematiikka, kärsimys ja kuolema, auttavat meitä käsittelemään ja ymmärtämään kuolevaisuuttamme riippumatta siitä, miten suhtaudumme kirkkoon tai
kristinuskoon.
Hassiselle musiikki kuuluu olennaisena osana pääsiäiseen.
– Musiikin kautta otan pääsiäisen
vastaan ja elän sitä läpi paastonajasta
lähtien.
Hassinen muistuttaa, että pääsiäinen ei toki lopu pääsiäispyhiin, vaan
pääsiäisaika jatkuu helluntaihin
saakka.
– Aikaa on ilmentää myös iloa ja
riemua. Luonnon herääminen eloon
kuvastaa luontevasti pääsiäisen ydinsanomaa.

Pääsiäisen ajan musiikeissa soi passio - tuska ja kärsimys - sekä ylösnousemuksen ihmeen riemu: omaa ristiään kantava pahoinpidelty Jeesus ei jäänyt hautaan. Naiset
haudalla olivat ihmeen ensitodistajat.

pääsiäisaamuun
mukaan, vaan hymnejä ja taivaallisia
ylistyksiä. Laulamisen moodeissa tulee tapahtua niin, ettei se anna tyhjää nautintoa korville, vaan siten,
että kaikki voivat ymmärtää sanat

selvästi, ja siten sydämet taipuvat halaamaan taivaallisia sulosointuja.”
Jyväskylän Pääsiäinen 2012
konserttiohjelma on sivulla 6.

Työskentely Jyväskylän Studiokuoron, sen ystävien ja nuorten ammattilaisten kanssa on
suuri etuoikeus, sanoo pääsiäissunnuntaina kuultavan konsertin johtaja Hannu Ikonen.

Marjukka Tepponen tulkitsee klassikoita Taulumäellä
paula ukkonen

Marjukka Tepponen tunnetaan
etenkin kilpailuvoitoista; Timo Mustakallio-kilpailun voitto tuli kesällä
2008 ja Lappeenrannan laulukilpailujen ykkössija talvella 2010. Tepponen on esiintynyt useiden suomalaisten orkestereiden solistina, konsertoinut ulkomailla ja debytoinut Suomen
kansallisoopperassa.
Vahvassa nousukiidossa olevan laulajattaren musiikilliset juuret johtavat
Jyväskylään.
– Asuin Jyväskylässä viisi vuotta ja
ne olivat kasvun aikaa. Opiskelujen
lomassa päätin, että teen laulajan työstä itselleni ammatin. Kävin samaan
aikaan myös Jyväskylän yliopistossa
musiikkikasvattajan opintoja, mutta
ne jäivät taakse, kun lähdin jatkokouluttautumaan Sibelius-Akatemiaan.
Ennen nousuaan suuren yleisön
tietoisuuteen Tepponen esiintyi
myös seurakunnassa.
– Kanttori Jukka Hassinen kutsui
minut konsertoimaan Huhtasuon kir-

– Laulaminen on aina ollut minulle luonnollista. Koen laulaessani musiikin riemua ja
iloa, mutta myös traagisuutta ja melankoliaa. Musiikki antaa elämääni paljon sisältöä,
Tepponen kertoo.
kolle. Pianistina toimi poikaystäväni
Lauri Hippeläinen. Kuulijoita oli ko
konaista kuusi. Muistan tapauksen
hyvin! Kuulijoiden vähyydestä huolimatta se oli yksi parhaimmista esiinty-

misistämme musiikillisesti. Jälkikäteen se oli hivenen huvittavaakin.
Tepponen on työllistänyt itseään
freelancerina. Kevät on mennyt konserttiproduktioissa ja kesällä kutsuvat oopperat Itävallan Feldkirchissä
ja Savonlinnassa. Musiikillinen tulevaisuus on positiivinen haaste.
– Kilpailu on alalla kovaa ja vaikeat
taloudelliset ajat tuovat lisäpaineita.
Toisaalta kun muistaa pitää huolta
omasta itsestään ja ammattitaidostaan, asiat yleensä sujuvat hyvin. Tarkoituksenani olisi päästä myös ulkomaille töihin.
Tampere Chamberin kapellimestari Kimmo Tullila ja moni orkesterin
soittaja on opiskellut joko KeskiSuomen Konservatoriossa tai myöhemmin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Konsertissa kuullaan musiikkia Arthur Honeggeriltä, Benjamin Britteniltä ja Igor Stravinskyltä.
Kamariorkesteri Tampere Chamber solistina sopraano Marjukka Tepponen, kapellimestarina Kimmo Tullila. Taulumäen
kirkossa to 12.4. klo 18.
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tytti pääkkönen

Jumala kärsi,
jotta meillä
olisi rauha
Jyväskylän seurakunnan vastavalittu kirkkoherra Arto Viitala löytää pääsiäisen tapahtumista paljon yhtymäkohtia omaan elämäänsä.
Markuksen evankeliumia kommentoidessaan Viitala tulee kertoneeksi paljon myös uskostaan ja kutsumuksestaan.

tytti pääkkönen

Silloin Pietari sanoi hänelle: ”Vaikka kaikki
muut luopuisivat sinusta, minä en.” Jeesus
vastasi: ”Totisesti: tänään, tänä yönä, ennen
kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti
kiellät minut.”
Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin:
”Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä
en ikinä sinua kiellä.” Samaa vakuuttivat
kaikki muutkin.
”Pietari oli kuvitellut, että hänestä tulee Jeesuksen seurassa jotain suurta. Tässä Pietari yrittää
uhoamisella peittää omaa epävarmuuttaan ja
pelkoaan. Pietari ymmärsi, että tässä mennään
kohti kärsimystä ja se, mitä hän oli uskotellut,
rapistui. Pietarilla oli sisäinen taju siitä, mikä
on oikein, mutta hän antoi vallan yleiselle
mielipiteelle.
Meilläkin on kiusaus mukautua tämän ajan
mukaan. Minulla on usein globaali ahdistus,
kun tajuan, miten paljon hyvää olen saanut
osakseni, mutta ympärillä on paljon nälkää ja
köyhyyttä.
Kipuilen sen kanssa, miten helposti suljen
silmäni tältä. Tiedän intuitiivisesti, että olennaisesti yksinkertaisempi ja paljon enemmän
omastaan jakava elämä olisi Jeesuksen seuraamista.
Mutta entä jos mukaudumme hengellisyyteenkin liikaa? Aina en ole ottanut vakavasti
sitä, että usko ja rakkaus kulkevat käsi kädessä.
On liian helppoa sanoa sitovansa omatuntonsa
vaikka johonkin tiettyyn Raamatun kohtaan.
Omantunnon kanssa ja sanan alla on käytävä jatkuvaa painia. Pitää pohtia, mikä on totta
ja rakkautta. ”
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Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset
nukkumasta. Hän sanoi Pietarille: ”Simon,
nukutko sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta
luonto on heikko.”
”Uskon, että oikea valvominen on sitä, että varjelee hyviä tapoja eli jumalanpalvelusyhteyttä,
Raamatun lukemista ja rukousta. Nämä tutut
asiat voivat kyllä muodostua unettaviksi rutiineiksi. Iltarukous voi olla lapsuudesta peritty
tapa, mutta samalla se on tuoretta ja aitoa Jumalalle puhumista.
Itse olen aina elänyt seurakunnan yhteydessä
mutta elämässäni on ollut aikoja, jolloin raamatunluku on ollut tietopainotteista. Silloin
hengellinen lukeminen ja sanan puhuteltavana oleminen on jäänyt vähälle, erityisesti jos
ulkoisesti on ollut helppoa.
Vanhemman ilot ja huolet kokevana voin
kyllä todeta, että lapset elävöittävät rukouselämää.”
Tultuaan hän meni suoraa päätä Jeesuksen
luo, sanoi: ”Rabbi!”, ja suuteli häntä. Miehet
kävivät heti käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat
hänet.
”Toisaalta voimme samaistua opetuslapsiin,
mutta kuitenkin esimerkiksi Juudaksen kohtalo oli ainutlaatuinen. Voimme kavaltaa Jeesuksen, mutta emme samassa merkityksessä kuin
Juudas. On tärkeää kysyä itseltään, millaisen
kuvan välitän Jeesuksesta. Olenko antanut
kristittynä jollekin sellaisen kuvan, että Jeesus
on välinpitämätön, koska en osoita rakkautta

ja välittämistä? Pelkään olevani Juudaksen jalanjäljissä, jos saarnaan kiiltokuvajeesusta ja
oma elämä kertoo ihan toista. Oikeasti Jeesus
ei hyväksyisi sitä, miten me kohtelemme lähimmäisiämme. Jeesus on Armahtaja ja Vapahtaja,
mutta myös Vuorisaarnan Jeesus, joka näyttää
Jumalan tinkimättömän tahdon.
Yksi Juudaksen motiivi oli raha. Meidän pitää kysyä, puhummeko Jeesuksesta joistain
muista motiiveista käsin kuin että tuomme
Jeesuksen Vapahtajana ihmisille.”
He panivat hänen harteilleen purppuranpunaisen viitan ja väänsivät orjantappuroista
kruunun ja asettivat sen hänen päähänsä. Sitten he alkoivat tervehtiä häntä: ”Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!” He löivät häntä
ruokokepillä päähän, sylkivät hänen päälleen
ja polvistuivat ja kumarsivat häntä.
”Kiusaaminen on ihmiskunnan vamma. Kristuksen pilkkaaminen näyttää, miten kiusaaminen on totaalisen väärin.
Jeesus ei vastannut pahaan pahalla vaan rukoili pilkkaajilleen anteeksiantamusta. Sillä
hän aukaisi rakkauden tien mahdollisuuden.”
Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi
henkensä. Silloin temppelin väliverho repesi
kahtia, ylhäältä alas asti. Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi: ”Tämä mies oli
todella Jumalan Poika!”
”Hautajaisissa minulle on tullut samantyylinen
ahaa-elämys. Olen kokenut, että suuren surun

Kristus ruhjottiin, koska Jumala ei voi oikeudenmukaisuudessa

keskellä olemme kuitenkin isommissa käsissä.
Ja kun pitkäperjantaina puhalletaan Kristuskynttilä mustaan verhotulla alttarilla, koen vahvasti, että Jeesus on todella Jumalan Poika.”
Kun Jeesus oli varhain sapatin jälkeisenä päivänä noussut kuolleista, hän ilmestyi ensiksi
Magdalan Marialle, josta hän oli ajanut ulos
seitsemän pahaa henkeä.
Maria lähti sieltä ja vei sanan Jeesuksen seu-

aan painaa villaisella ihmisten vääryyttä. Kun Jumala itse kärsii Kristuksessa, hän säilyttää olemuksensa ilman että luopuu oikeudenmukaisuudestaan ja rakkaudestaan.

ralaisille, jotka itkivät murheissaan. He eivät
kuitenkaan uskoneet, kun kuulivat, että Jeesus eli ja että Maria oli nähnyt hänet.
”Melkein kaikissa ylösnousemuskertomuksissa
kerrotaan, että jotkut opetuslapset epäilivät.
Epäily ei siis nouse vain aikamme tieteellisestä
maailmankuvasta. Raamattu todistaa, että hauta oli tyhjä ja Jeesus ilmestyi opetuslapsille. Tiedolliset todisteet eivät kuitenkaan riitä uskon
syntymiseen, vaan Pyhän Hengen työ on ratkaisevaa. Usko on lahja.
Jumalanpalveluksessa saan joskus kokea iloa
Marian lailla. Kokemukset ovat tärkeitä, mutta
uskonelämäni on sanan varassa. Monesti nimittäin epäilen opetuslasten lailla.”
Viimein Jeesus ilmestyi myös yhdelletoista
opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla.
Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena.
Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen…
”Minulle on ollut vahva kokemus se, että sain
kutsun vastuulliseen kirkkoherran tehtävään

Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Tajuan, että tässä on niin isoja haasteita, että niistä ei omalla
viisaudella selviä. Aavistan, että kun Jumala
kutsuu, hän lupaa antaa myös voimaa ja viisautta. Tämä pätee kaikkiin tehtäviin.
Rippikoulun jälkeisinä vuosina sain kokea
paljon iloa Vetelin seurakunnan nuorten parissa. Se oli ajallistakin iloa hyvästä yhteydestä
ja samalla meitä yhdisti kristityn ilo. Siitä minulle nousi ajatus, että haluan olla jakamassa
sanaa.
Lempikohtani Raamatussa on Pietarin kehotus olla aina valmiina antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin meidän toivomme perustuu. Jos ihminen on löytänyt toivonsa Kristuksessa, se näkyy.”
… ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois
pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä.
He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he
juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja
nämä paranevat.”
”Afrikassa kävin käärmeenpuremaan kuolleen
lähetystyöntekijän haudalla. Reaalimaailmassa
tuo sana ei aina toteudu kirjaimellisesti. Käärme on myös pahan symboli, joten tämä Jeesuksen sana kertoo perusluottamuksesta hyvyyden
voiman ihmeelliseen suojaan.

Yhden pienen ihmeen sain kokea jokunen
vuosi sitten, kun keräsin kiviä perheen kanssa
meren rannalla. Näin yhtäkkiä kaksi kiveä, joiden pinnalla piirtyi risti ja sydän. Näin luomakuntakin puhuttelee kauneudellaan.”
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me
emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin:
hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.
Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä
niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän
rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja
meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet.
Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme
parantuneet. (Jes. 53:3-5)
”Kristus ruhjottiin, koska hän rakkaudesta
suostui olemaan kohteena Jumalan vihalle ja
rangaistukselle, joihin meidän pahat tekomme johtivat. Jumala on rakkauden Jumala ja
se on pääsiäisen kirkkain sanoma. Mutta se
ei näytä niin kirkkaalta, jos ei kerrota, että
Jumala on myös oikeudenmukaisuuden Jumala.
Jumala ei voi oikeudenmukaisuudessaan hyväksyä ja painaa villaisella ihmisten vääryyttä.

Kun Jumala itse kärsii Kristuksessa, hän säilyttää olemuksensa ilman että luopuu oikeudenmukaisuudestaan ja rakkaudestaan.
Jos emme puhu siitä, että Jumala vihaa syntiä, Kristuksen merkitys häipyy. Valo ei loista
kirkkaana ilman pimeyttä.”

Arto Viitala asetetaan
kirkkoherran virkaan
toisena
pääsiäispäivänä
Piispa Simo Peura avustajineen
toimittaa Jyväskylän seurakunnan
uuden kirkkoherran Arto Viitalan
virkaan asettamisen toisen
pääsiäispäivän messussa 9.4.
klo 12 Taulumäen kirkossa.
Jyväskylän seurakunnan kanttorikuoro, joht. Jukka Hassinen.
Vaskiyhtye, joht. Juha Lauttamus,
bändi, joht. Pekka Björninen,
Marianne Mäenpää, laulu.
Kahvit ja päiväjuhla
Rauhanyhdistyksen tiloissa.
Juhlaan ovat kaikki tervetulleita.
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Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset,
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat,
Lumiesteet.
040 712 8888

PITOPALVELU
Pirkko Aaltonen

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

KUN ON AIKA MUUTTAA

28.3.- 18.4.

Tilaa
ilmainen
arviokäynti

Koti ja Kallio

Tapahtumat

KRISTILLINEN KIINTEISTÖNVÄLITYS
Koti ja Kontu LKV / Visiokolmio Oy

Hei, kerromme lisää kristillisestä
asuntomyynnistämme osoitteessa

kotijakallio.fi ja p. 0458 856 456
Välityspalkkiomme on 2,9 % + alv = 3,6 %.
Minimipalkkio 2.460 € + asiakirjakulut.

Kotimaan matkaklubi

Laatokan ja Äänisen risteily 15.-20.7.2012
Pietari – Neva – Syväri – Ääninen – Kizhi –
Petroskoi – Valamo – Pietari

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

2. päivä: Syväri ja aallot Äänisen aavan. Aamiaisen jälkeen pysähdymme
Syvärin kylään, josta teemme retken Aleksanteri Syväriläisen 1500-luvulla
perustamassa Pyhän Kolminaisuuden luostarissa (lukijaetu). Lounas laivalla.
Illallinen, luento ja viihdeohjelmaa.
3. päivä: Kizhin saari, Petroskoi. Aamiainen laivalla ja saapuminen Kizhin
saarelle. Tutustumme Kizhin puukirkkoihin. Lounas ja risteily jatkuu Petroskoihin, missä opastettu kiertoajelu bussilla (lukijaetu) ja vapaata aikaa
tutustua kaupunkiin. Illallinen, luento ja viihdeohjelmaa.
4. päivä: Syväri ja Mandrogin kylä. Saavumme Syvärille. Aamiainen ja
ohjelmaa laivalla. Aamupäivällä tutustumme Mandrogin venäläiseen museokylään.
5. päivä: Valamo. Aamiaisen jälkeen tutustumme Valamon pääluostarin
alueeseen. Lounas laivalla. Illalla laiva lähtee Valamosta kohti Syväriä.
Illallinen ja risteilyn päätöstilaisuus, tanssit Laatokan laineilla.
6. päivä: Pietari, Viipuri. Aamiainen laivalla. Ohitamme Nevan alkupäässä
sijaitsevan Pähkinälinnan ja saavumme Nevaa pitkin Pietariin. Bussimatka
Viipurin kautta Suomeen.
m/s Vissarion Belinskij
Hinta/henkilö

A2
A1

1398 €
1498 €

Petroskoi

Kizhi

Valamo
Laatokka

Neva

Syväri

Ääninen

Mandrogi

VENÄJÄ

Pietari

Myymme nais- ja miespaikkoja hytteihin C2 ja B2 (2. kansi)
Hintaan sisältyy: • bussikuljetukset suomalaisella tilausajobussilla Suomi –
Pietari – Suomi • risteily valitussa hyttiluokassa • täysihoito laivalla
• ohjelmassa mainitut tutustumiskäynnit Valamossa, Kizhillä ja Petroskoissa
suomea puhuvan oppaan johdolla • asiantuntijaluentoja ja viihdeohjelmaa
laivalla • risteilyisännän ja Lomalinjan edustajan palvelut laivalla • viisumi
Suomen kansalaisille
Kotimaan matkaklubin lukijaetu 50 € oheisista retkistä. Ilmoitattehan
matkaa varatessanne, että kuulutte Kotimaan ryhmään. Etua ei myönnetä jälkikäteen. • retki Aleksanteri Syväriläisen luostariin (normaalinhinta 38 €/hlö) • Petroskoin kaupunkikiertoajelu bussilla (normaalihinta 12 €/hlö)
Kaikilla tulee olla voimassaoleva matkustajavakuutus. Passin tulee olla
voimassa 6 kk matkan jälkeen.
Bussireitti: Jyväskylä - Joutsa - Heinola - Lahti - Helsinki - Porvoo Loviisa - Kotka - Vaalimaa - Pietari
Lisätietoja ja varaukset: Lomalinja Oy puh. 010 289 8100.
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Huhtasuon

Huhtasuon kirkko

1. päivä: Viipuri, Pietari, Neva, Laatokka. Bussimatka Pietariin, jossa
majoitumme laivaan. Illallinen ja lähtö Nevaa pitkin Laatokalle.

748 €
988 €
1 038 €
1 138 €
1 238 €
1 348 €

LOHIKOSKENTIE 2
Su 1.4. klo 18. Messu, uusien koko seurakunnan yhteisten työntekijöiden tehtävään siunaaminen, Arto Viitala, Raimo
Laine, Sirpa Lampinen, Jukka Hassinen.
Toivon Siivet -orkesteri, Virsimiehet, liturgisen tanssin ryhmä Jubilate Deo.
Kahvit ortodoksiseurakunnan tiloissa.
To 5.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen, Arto Viitala, Raimo Laine, Jukka
Hassinen, Lux Auribus.
Pe 6.4. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken
hartaus, pitkäperjantai, Johanna Liuk-

alueseurakunta

Matkamme taittuu Pietariin läpi kauniin ja kesäisen Karjalan kannaksen. Pietarissa noustaan laivaan ja unohtumaton
suviristeily alkaa. Kotimaan matkaklubin matkanjohtaja
emerituspiispa Voitto Huotari. Asiantuntijoina risteilyisäntä
Jyrki Härkönen, emerituspiispa Voitto Huotari, Karjalan Liiton
toiminnanjohtaja Satu Hallenberg, arkkitehti Juha Lankinen.
Musiikkia ja mukavaa tunnelmaa luo Viktor Klimenko.

C3
C2
B2 VP
B2 kansi 2
B2 kansi 3
B1 kansi 2

Taulumäen kirkko

Raamattu- ja lähetysilta ke 28.3. klo
18.30, Erkki Puhalainen, Arvo Repo. Aihe: Maria, armon saanut Herran palvelijatar.
Messu su 1.4. klo 10, Niina Kari, Maiju
Koponen.
Hiljaisen viikon iltakirkot:
Ma 2.4. klo 18 ja 18.30 pääsiäisvaellus.
Ma 2.4. klo 19, Arvo Repo, Maria Salmela.
Ti 3.4. klo 19, Annemari Siistonen, Matti Mertanen.
Ke 4.4. klo 19, Niina Kari, Matti Mertanen.
Kiirastorstai 5.3. klo 19, Arvo Repo,
Matti Mertanen, MMV-kuoro.
Pitkäperjantai 6.4. klo 10, Niina Kari,
Matti Mertanen, Ano Liimatta, sello
Pääsiäispäivän messu su 8.4. klo 10,
Arvo Repo, Niina Kari, Maria Salmela,
Gsus-lauluryhmä.
2. Pääsiäispäivän messu ma 9.4. klo
10, Niina Kari, Maria Salmela.
Messu su 15.4. klo 10, Vallo Ehasalu,
Annemari Siistonen, Päiviö Turtiainen,
Sumiaisten kirkkokuoro. Pyhäkoulu
messun aikana. Messun jälkeen lähetystilaisuus ja Viron pyhäkoulutyön
juhla. Valgan rovastikunnasta vieraana
Vallo Ehasalu, Imbi Tanilsoo, Sumiaisten
kirkkokuoro esiintyy. Lähetyssoppa ja
kahvitarjoilu.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Pääsiäisvaellus ma 2.4. klo 18 ja 18.30.
Kerhot pääsiäistauolla 2.-9.4.!
Kasteilta 29.3. klo 18. Oletko järjestä-

Lähde ihailemaan
ruskaa Kilpisjärvelle
Huhtasuon alueseurakunta järjestää
ilpisjärvelle 2.-8.9. Lähde mukaan!
Matkaan sisältyy päivittäisiä retkiä
Kilpisjärven maastossa ja yhtenä päivänä käynti Norjassa. Matkan hinta
on 400 euroa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.5. mennessä Elisa Vainiolle p. 050 549 7005 tai Matti Mertaselle p. 050 521 5410.

konen, Jukka Hassinen, Lux Auribus.
La 7.4. klo 23 Pääsiäisyön messu, Kristus on voittanut kuoleman, Arto Viitala,
Jukka Hassinen, Hannele Valtasaari,
sopraano, Päivi Virolainen-Kalpio, altto,
Turkka Manninen, baritoni, soitinyhtye,
joht, Christine Bürklin.
Su 8.4. klo 18 Pääsiäispäivän messu,
Kristus on ylösnoussut!, Satu Konsti,
Mikko Laitinen, Jukka Hassinen, Leena
Liimatainen, laulu.
Toinen pääsiäispäivä 9.4. klo 12 Piispanmessu, piispa Simo Peura avustajineen toimittaa uuden kirkkoherran Arto
Viitalan virkaan asettamisen. Jyväskylän
seurakunnan kanttorikuoro, joht. Jukka
Hassinen. Vaskiyhtye, joht. Juha Lauttamus, bändi, joht. Pekka Björninen, Marianne Mäenpää, laulu. Kahvit ja päiväjuhla Rauhanyhdistyksen tiloissa.
La 14.4. klo 16 Rukousilta Parantava
rukous, Pirkko Jalovaara, Minna Korhonen, Kyösti Kytöjoki ja Petri Tiusanen.
Su 15.4. klo 18 Tuomasmessu, 1. sunnuntai pääsiäisestä: Minä tässä olen.
Asta Airaksinen, Seppo Hautalahti, Pek-

mässä ristiäisiä? Tule kuulemaan ja kyselemään vinkkejä ristiäisten järjestämiseen. Mukana pastori Osmo Väätäinen,
kanttori Maria Salmela, lapsityönohjaaja Anne Kettunen.
Erkkailta, erityistä tukea tarvitsevien
lasten äitien vertaisryhmä kirkon päiväkerhotilassa to 19.4. klo 17.30-19.30.
Ilmoittautuminen viikkoa ennen Seija
Inkiselle puh. 050 323 5355.
Lapsiparkki 2-6-vuotiaille. Huom!
Lapsiparkkia ei ole 2.4.! Voit tuoda ja
hakea joustavasti lapsesi maanantaisin
klo 9-12. Parkissa tarjotaan välipala.
Maksu perheen ensimmäiseltä lapselta
2 e, seuraavilta lapsilta 1e / kerta. Ilm.
edellisen viikon torstaihin klo 16.30
mennessä puh 050 408 8815.
KOULUIKÄISET JA NUORET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Birgit Malinen
p. 050 549 7017.
RYHMÄTOIMINTAA:
Eläkeläisten kerho to 5.4. klo 14, mukana Elina Vepsäläinen.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Elina Vepsäläinen päivystää alk.10.4. ma-ke klo
9-10.30, muulloin p. 050 549 7005.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Miesten tupa ke 28.3. klo 18.
Messu su 1.4. klo 12, Niina Kari, Maiju
Koponen.
Leipäsunnuntai su 1.4. klo 16, Lopun
aika ja Jeesuksen paluu, Osmo Väätäinen, Ehtoollinen.
Pääsiäisvaellus ke 4.4. klo 170 ja

Pääsiäisvaellus on Huhtasuon
kirkolla maanantaina
2.4. klo 18 ja 18.30.
Halssilan kirkolla vaellus on keskiviikkona 4.4. klo 17 ja 17.30. Tervetuloa hiljentymään hiljaisen viikon
tapahtumien äärelle.

ka Björninen ja bändi, Päivikki Aartolahti ja kuoro, Ninni Kankaanpää, Inkeri Tuunanen ja joukko vapaaehtoisia.
KONSERTIT
Ke 4.4. klo 19 Jyväskylän Pääsiäinen
2012 –konsertti: Bachin Matteuspassio. Jyväskylä Sinfonia, kapellimestari Aapo Häkkinen. Kajsa Dahlbäck,
sopraano, Mikael Bellini, kontratenori,
Ian Honeyman, tenori, Jussi Salonen,
tenori, Cornelius Uhle, basso, Riku Pelo,
basso, Kamarikuoro Cantinovum, joht.
Rita Varonen. Liput Lippupisteestä
25/23/10 euroa
Pe 6.4. klo 18 Jyväskylän Pääsiäinen
2012 –konsertti: Crusifixus. Musicakuoro, joht. Pekka Kostiainen. Victoria
– Lotti – Perez – Bruckner – Kostiainen
(kantaesitys). Liput 10/5 euroa tuntia
ennen ovelta. To 12.4. klo 18
To 12.4. klo 18 Kamariorkesteri Tampere Chamber konsertoi solistina sopraano Marjukka Tepponen, kapellimestarina Kimmo Tullila. Ohjelmassa Honegger, Britten, Stravinsky.

17.30, lähtö kirkon alaovelta.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 4.4. klo
19, Pentti Saulio, Osmo Väätäinen, Maria Salmela.
Kiirastorstain iltakirkko to 5.4. klo 19,
Osmo Väätäinen, Maria Salmela.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe
klo 15, Annemari Siistonen, Matti Mertanen, Riitta Lampila, laulu, Ano Liimatta, sello.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. klo 12,
Osmo Väätäinen, Annemari Siistonen,
Maria Salmela, Gsus-lauluryhmä.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta
ke 11.4 klo 18.30. Sovinnon kolmiossa,
Erkki Jokinen. Musiikki keskeneräiset.
Osmo Väätäinen, Pertti Pekkarinen. Teeja kahvitarjoilu.
Messu su 15.4. klo 12, Annemari Siistonen, Matti Mertanen.
Leipäsunnuntai su 15.4. klo 16, Varoittavia vertauksia, Mikko Haapasaari.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kasteilta 29.3. klo 18 Huhtasuon kir
kol
la. Oletko järjestämässä ristiäisiä?
Tule kuulemaan ja kyselemään vinkkejä
ristiäisten järjestämiseen.
Kerhot pääsiäistauolla 2.-9.4!
Pääsiäisvaellus ke 4.4. klo 17 ja 17.30,
lähtö kirkon alaovelta.
Lisätietoja kerhoista lastenohjaajilta p.
050 441 4215 tai lapsityönohjaaja Anne Kettuselta p. 050 340 0638.

RYHMÄTOIMINTAA:
Päiväpiiri to 29.3. klo 13, Niina Kari.
Päiväpiiri to 12.4. klo 13, proviisori Katariina Huttunen.
Lähetyspiiri to 19.4. klo 13. Naisten
Pankki, lähetyssihteeri Paula Niemitalo.
DIAKONI Juha Halonen päivystää ma–ke
klo 9-10.30, muulloin p. 050 549 7024.

Kun uusi vauva tarvitsee nimen
Uusi vauva perheessä, ja hän tarvitsee ihan oikean oman nimen. Miten
silloin toimitaan? Entäs se kummiasia - monta kummia lapselle, ja mistä ne kummit löydetään?
Kasteillassa 29.3. klo 18 Huhtasuon kirkolla saa vinkkejä ristiäisten
järjestämiseen. Illassa ovat mukana
pastori Osmo Väätäinen, kanttori
Maria Salmela ja lapsityönohjaaja
Anne Kettunen.

Keväthanget kutsuvat!
Hettaan 14.21.4. suuntautuvalle hiihtoretkelle on muutama paikka vapaana. Retken hinta 440 euroa sisältää
kuljetuksen, majoituksen ja ruoan
hotelli Hetan Majatalossa. Ota mahdollisimman pian yhteyttä Juha Haloseen, p. 050 549 7024.

Pääsiäisvaellus Huhtasuolla ja Halssilassa

KOULUIKÄISET JA NUORET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Leila Leponiemi p. 050 549 7021.

kaarina heiskanen

Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset. Remontti- ja Rakennustyöt
Sisällä ja Ulkona. 040 712 8888

SAAPAS Päivystää
perjantaisin
P. 0400 271 734

klo 19-02

Perjantain puolipäivä
-ryhmä Kortepohjassa

Sapattiateria ja Israelin
matkan esittelyilta

Kortepohjan koululaisten kesäleiripäivät
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa

Hiljentymisryhmä kokoontuu Kortepohjan seurakuntakeskuksessa 28.3. ja
13.4. klo 12-14. Hiljennytään seuraavan
sunnuntain Raamatun tekstien äärelle
pikkuretriitin hengessä. Raamattu ja
muistiinpanovälineet mukaan. Tied.
Kaija-Liisa Laurio p. 040 709 4062.

Israelin matkan esittelyilta ja
sapattiateria pe 20.4. klo 17.30 on
Keltinmäen kirkossa. Illassa esitellään
Keltinmäen alueseurakunnan järjestämää matkaa Israeliin. Tervetuloa
katsomaan kuvia matkasta ja osallistumaan perinteiselle sapattiaterialle.

Koululaiset kesäleireilevät 11.-15.6. klo 10-15. Leiri on tarkoitettu
1-2-luokkalaisille. Leirille mahtuu enintään15 osallistujaa.
Ruokailu 3 euroa /päivä. Ota mukaan vielä oma välipala (esimerkiksi leipää ja hedelmiä). Ilmoittautuminen 30.4. mennessä
osoitteessa www.jyvaskylaseurakunta.fi/ilmoittaudu
Tiedustelut p. 050 372 5573 Riitta Haaparanta-Kocabiyik.
Leirin järjestää Keltinmäen alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö.

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Löytöretkiä Raamattuun ke
28.3. klo 18. Luukkaan seurassa,
Eivor Pitkänen.
Ristin tien ilta, Äiti ja opetuslapsi ke 28.3. klo 18.
Hiljainen aamurukous to 29.3.
klo 8-8.30.
Palmusunnuntain messu su
1.4. klo 10, Kristiina Ridanpää,
Eivor Pitkänen, Petri Lintunen,
pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Jyväskylän pääsiäinen -sarjan
konsertti su 1.4. klo 18. Yhteistyössä Jyväskylän ortodoksisen
seurakunnan kanssa. Turun orto
doksisen kirkon kuoro joht. Pasi
Torhamo, Matti Torhamo, baritoni, Vedel - Arhangelskij - Tsesnokov – Rahmaninov. Liput 10/5 e
tuntia ennen ovelta.
Lasten pääsiäiskirkot ma 2.4.
klo 9, 9.45, 10.30, Kristiina Ridanpää, Heli Nieminen, lapsityöntekijät.
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus ma 2.4. klo 19, Eivor
Pitänen, Petri Tiusanen.
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus ti 3.4. klo 19, Jorma
Vilkko, Petri Tiusanen.
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus ke 4.4. klo 19, Johanna
Salminen, Petri Tiusanen.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo
19, Eivor Pitkänen, Jorma Vilkko,
Petri Lintunen, Heli Nieminen,
Seurakuntakuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 6.4. klo 10, Matti
Väätäinen, Heli Nieminen, Lähde!
Pääsiäisyön messu la 7.4. klo
23, Jorma Vilkko, Matti Väätäinen, Heli Nieminen, Musicakvartetti, nyyttikestit.
Pääsiäispäivän messu su 8.4.
klo 10, Eivor Pitkänen, Johanna
Salminen, Petri Lintunen, Seurakuntakuoro, kirkkokahvit.
Kuljetus pääsiäispäivän messuun: Katso erillisimoitus.
Nuorten pääsiäinen II Pää

siäispäivän messu ma 9.4. klo
18, Johanna Salminen, Kristiina
Ridanpää, Heli Nieminen, Päivi
Perttilä.
Aamurukous ti 10.4. klo 8-8.30.
Ylösnousemuksen ilta, Emmauksen tiellä ke 11.4. klo 18.
Aikuisrippikoulu Kristinuskon
perusteet ke 11.4. klo 18. Voit
suorittaa rippikoulun tai tulla
muuten vain kertaamaan kristinuskon keskeisintä sisältöä.
Ilm. ja tied matti.vaatainen@evl.
fi tai p. 050 590 0296. (Kokoontumiset ovat 18.4., 2.5. 9.5.)
Hiljainen aamurukous to 12.4.
klo 8-8.30.
Jazz-messu su 15.4. klo 10, Jorma Vilkko, Eivor Pitkänen, Petri
Lintunen, Pirkko ja Klassikot, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Aamurukous ti 17.4. klo 8-8.30.
Taizé-rukoushetki ke 18.4. klo
18, Aila Koivurova, Petri Lintunen.
Löytöretkiä Raamattuun ke
18.4. klo 18. Luukkaan seurassa,
Eivor Pitkänen.
Aikuisrippikoulu Kristinuskon
perusteet ke 18.4. klo 18. Ilm. ja
tied matti.vaatainen@evl.fi tai p.
050 590 0296.
Israelin matkan esittelyilta ja
sapattiateria pe 20.4. klo 17.30.
Keltinmäen alueseurakunnan
perheleiri Vesalassa 11.6.14.6. Katso erillisilmoitus.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun ja rippiin.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Koulujen pääsiäisloma 6.- 9.4.
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.
KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825 1612.
Puuhakerho ke klo 17.3018.45. Tied. Merja Kuusela
puh. 050 549 7002.
Kokkikerho ma klo 18, tied.
Merja Kuusela puh. 050 549
7002.
Salibandykerho la klo 10-11
Keltinmäen koululla 3-5lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
Salibandykerho la klo 11-12

Keltinmäen koululla 6-8lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Keltinmäki ke klo
17 (28.3., 11.4., 18.4.).
Nuortenilta Keltinmäki ke 11.4.
klo 18.30.
Nuorten pääsiäinen II Pääsiäis
päivän messu ma 9.4. klo 18.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 18 (Ei 2.4.,
9.4.).
Maahanmuuttajat ti klo 10.
Olohuonetoiminta ke klo 9-11.
Tervetuloa Keltinmäen kirkolle
viettämään mukavaa aamuhetkeä! Lisätietoja diakoni Jukka
Rantaselta 050 549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. Heli Nieminen p. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18-20.
Tied. Petri Lintunen p. 050 521
5414.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ti ja to klo
9-10.30, muulloin erillisen sop.
mukaan, jukka.rantanen@evl.fi,
p. 050 549 7032.
Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke: Hengellinen
iltapäivä ke 18.4. klo 12, Anja
Sorri, Mustajärventie 94. Mukana Eivor Pitkänen. (Kerran kk).
Tied. Jukka Rantanen p. 050 549
7032.
Kuohun päiväpiiri ma 16.4. klo
13 Kuohun kylätalolla (kerran
kk). Tied. Kaija Luoma p.
050 549 7026.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Hiljentymisryhmä Perjantain
puolipäivä ke 28.3. ja pe 13.4.
klo 12-14. Ryhmä kokoontuu
hiljentymään seuraavan sunnuntain Raamatun tekstien äärelle, pikkuretriitin hengessä,
Raamattu ja muistiinpanoväli-

neet mukaan. Läh. tied. KaijaLiisa Laurio p. 040 709 4062.
Palmusunnuntain messu su
1.4. klo 12, Kristiina Ridanpää,
Petri Lintunen, pyhäkoulu.
Hiljainen viikon
pääsiäisvaellukset:
Avoimet yleisöesitykset,
vapaa pääsy.
Pääsiäisvaellus ti 3.4. Alkamisajat klo 18, 18.30, 19, 19.30.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 6.4. klo 16, Matti
Väätäinen, Heli Nieminen,
Lähde!
Pääsiäispäivän messu su 8.4.
klo 16, Eivor Pitkänen, Petri Lintunen.
Rukoushetki pe 13.4. klo 11.
Messu su 15.4. klo 16, Jorma
Vilkko, Eivor Pitkänen, Heli Nieminen, kahvit, pyhäkoulu.
LAPSILLE JA PERHEILLE :
Koulujen pääsiäisloma 6.-9.4.
Päiväkerhot ma ja ke klo 13-16,
ti klo 9-11.
Perheolkkari ma klo 9-11.
Ekavauva-ryhmä ke klo 9-11.
Yhteistyössä Kyllön/Tapionkadun neuvolan kanssa.
Muskarit tiistaisin.
Koululaisten leiripäivät 11.15.6. klo 10-15. 1-2-luokkalaisille (max.15). Ruokailu 3 e /pv.
Ota mukaan vielä oma välipala
(esim. leipää ja hedelmiä).
Ilmoittautuminen netissä 30.4.
mennessä: www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Tiedustelut p. 050 372 5573
Riitta Haaparanta-Kocabiyik.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Kortepohja ti klo
17 (10.4., 17.4.).
Nuortenilta Kortepohja ti 17.4.
klo 18.30.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Merja Kuusela p. 050 549 7002.
Avoimet ovet pe klo 18-21,
4-7lk.
Kokkikerho 3-5lk. ma klo 1718.30.
Salibandykerho ti klo 17-18
Kortepohjan koululla 3-6lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
RYHMÄTOIMINTA:
Tiistaitapaaminen joka toinen
tiistai klo 13-14.30 (paritt. viikot). Vaihtelevaa ohjelmaa kah-

vikupin ääressä ja avoin kaikille.
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).
Lähetys–raamattupiiri ke 2.5.
klo 13, kevään viimeinen raamattupiiri, Erkki Helle. Huom!
4.4. ja 18.4. ei tilaisuutta.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Kahvia, mehua, leipää. Tarjoilu on
maksutonta ja avoin kaikille.
MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo 18-19.30. Tied. Heli
Nieminen p. 050 549 7049.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ti ja to klo 9-10.30,
muuna aikana erillisen sop. mukaan, Leena Häyrinen p. 050
549 7008, leena.hayrinen@evl.
fi. Huom! viikolla 16 ti 17.4. ei
ole päivystystä, torstaina päivystys 19.4. klo 9-10.30.
Kiireellisissä asioissa ota yhteys
Jukka Rantaseen p. 050 549
7032.
Kahvimatinea su 1.4. klo 16,
asukasyhdistyksen ja Marttojen
kanssa.
Lasten pääsiäiskirkot ke 4.4.
klo 9 ja 9.45. Kristiina Ridanpää,
Petri Lintunen, lapsityöntekijät.
Sotainvalidien sairaskodilla
Kiirastorstain viikkomessu 5.4.
klo 16, Eivor Pitkänen, Petri Lintunen. Kypärämäkeläiset tervetuloa Sotainvalidien sairaskodille
jumalanpalvelukseen.
Pääsiäispäivän messu Keltinmäen kirkossa su 8.4. klo 10,
Eivor Pitkänen, Johanna Salminen, Petri Lintunen pyhäkoulu,
kirkkokahvit.
Kuljetus pääsiäispäivän messuun: Katso erillisimoitus.

Kypärämäen
seurakuntakoti

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Koulujen pääsiäisloma 6.- 9.4.
Kypärämäen toimitilat Työ
väen
yhdistyksen tiloissa os.
Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti ja to klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut Merja Kuusela. p.
050 549 7002.
RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuonetoiminta ti klo 10-12.
Vapaata yhdessäoloa klo 10-11,
käsitöiden tekoa, halukkaat voivat osallistua myös ruuan valmistamiseen. Ruokailu klo 1112. Voit tulla pelkästään ruokailemaan. Ruoka 3,50 e. Tied.
Kaija Luoma p. 050 549 7026.
Salokadun päiväkeskuksen
hartaus to 25.4. klo 12.30, Eläkeläisten päiväkeskus, Salokatu
20 B.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys ma klo
9-11 ja ke klo 12-14, muulloin
sop. mukaan, Kaija Luoma p.
050 549 7026, k.a.luoma@evl.fi.
Diakonissa Kaija Luoma on poissa 22.3.–9.4.
DIAKONIAN PÄIVYSTYS
ma 2.4. klo 9-11.
Kiireellisissä asioissa ota yhteys
Leena Häyriseen p. 050 549
7008.

LAPSI- PERHETYÖN
TIEDUSTELUT:
Kerhot Keltinmäki Sanna Korpivaara p. 050 340 9891, Sirpa
Helle p. 050 380 0426, Riitta
Haaparanta-Kocabiyik
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.
Muskarit Kortepohja Tiina Järvinen-Vauhkonen p. 050 571
5155.
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto p. 050 340 0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi Kristiina Ridanpää p. 050 521 5413.

Keltinmäen
alueseurakunnan
perheleiri

Kirkkokyydit pääsiäispäivän messuun Keltinmäen kirkkoon
Messu Keltinmäen kirkossa sunnuntaina 8.4. klo 10.
Maksuton kirkkokyyti Keltinmäen kirkolle.

Paluukyyti samaa reittiä messun
jälkeen n. klo 11.45.

kaarina heiskanen

Kuohun kauppa klo 9.
Humalamäen vanhan kaupan kohdalta klo 9.10.
Vesangan pysäkki (päätien varressa) klo 9.15.
Ruokkeen keskustan kautta klo 9.20.
Kypärämäen kirkko (Loukkukatu 7) klo 9.25.
Kortepohjan ostoskeskuksen P-alue klo 9.35.
Keltinmäen kirkko klo 9.50.

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.

Tervetuloa kokemaan
pääsiäisen ajan tapahtumat!
Hiljainen viikon pääsiäisvaellukset auttavat eläytymään pääsiäisen ajan tapahtumiin. Pääsiäisvaellukset ovat Kortepohjan seurakuntakeskuksessa.
Avoimiin yleisöesityksiin on vapaa pääsy. Esitykset ovat tiistaiiltana 3.4. Alkamisajat klo 18, 18.30., 19 ja 19.30.

Leiri järjestetään Vesalan leirikeskuksessa 11.-14.6. ja se
on tarkoitettu ensisijaisesti
Keltinmäen alueseurakunnan alueella asuville.
Leirihinta: aikuiset 30 euroa, lapset 10-17-v. 20 euroa,
lapset 4-9-v. 10 euroa, alle 4-v.
veloituksetta.
Leirille on mahdollisuus
hakea avustusta leirimaksuun,
alueen diakoniatyöntekijältä
ennen leiriä.
Hakemukset toimitetaan
4.5. mennessä osoitteeseen
Keltinmäen kirkko, Aira Lehto, Keltinmäentie 10, 40340
Jyväskylä tai oman alueen diakoniatyöntekijälle.
Tiedustelut leiristä:
Diakonissa Leena Häyrinen
p. 050 549 7008.
Lapsityönohjaaja Kirsti
Yli-Suvanto p. 050 340 0639.

Henki & elämä
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Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelukset
Kaupunginkirkossa klo 19

Pääsiäisen aika Keljon kirkossa:
Lasten kirkoista pääsiäispäivään

Keskustan alueseurakunnan
perheleiri 4.-7.6. Vesalassa

Ma 2.4. klo 19, Ville Tikkanen, Pekka Björninen,
lauluyhtye Stemmina.
Ti 3.4. klo 19, Seppo Wuolio, Piia Laasonen.
Ke 4.4. klo 19, Katriina Ilvesmäki, Risto Valtasaari.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo 19, Tommi Wihinen, Ville
Tikkanen, Katriina Ilvesmäki, Risto Valtasaari. Tervetuloa
kulkemaan yhdessä kohti ylösnousemuksen juhlaa!

Kiirastorstaina 5.4. Keljon kirkossa on lasten pääsiäiskirkot
klo 9.15 ja klo 10.15. Heidi Watia, Piia Laasonen ja lapsityöntekijät.
Kiirastorstain messu klo 19, Heidi Watia, Piia Laasonen,
Regina Kiviranta.
Pitkäperjantaina 6.4. hiljainen vesper klo 17, Heidi Watia,
Pekka Björninen, Olli J. Vuoristo.
Pääsiäispäivän 8.4. messu klo 12, Heidi Watia, Risto Valtasaari.

Leirin hinnat: aikuinen 30 e, lapset 10-17-v.
20 e, 4-9-v. 10 e, alle 4-v. ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen 26.3.- 3.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu, tai aluesihteerille p. 040
535 0492. Lisätietoja: Lea Pietiläinen, lea.pietilainen@evl.fi p. 050 549 7027 tai Auni Pelkonen p.
050 549 7001, auni.pelkonen@evl.fi.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043
Kirkko avoinna ke-pe klo 11-14.		

Virsi- ja lauluhetki ke 28.3. klo
12.
Paastonaikaa pyhän äärellä –
raamattuluentosarja. Pyhä hiljaisuus ke 28.3. klo 19, Heidi
Watia, Heikki Tynkkynen, Äänen
harmonia.
Viikkomessu to 29.3. klo 13.
Nuorten messu to 29.3. klo 19.
Palmusunnuntain messu su
1.4. klo 10, Ville Tikkanen, Tuija
Pirtala, Risto Valtasaari. Kanttori
Piia Laasosen ja lastenohjaaja
Laura Ylistön tehtävään siunaaminen. Messun jälkeen kirkkokahvit Vanhassa Pappilassa, Vapaudenkatu 26. Samalla vietämme suntio Anneli Pirkkasen
eläkkeellelähtöjuhlaa.
Lasten pääsiäiskirkko ma 2.4.
klo 9.15 ja klo 10.15, Heidi Watia,
Piia Laasonen, lapsityöntekijät.
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus ma 2.4. klo 19, Ville
Tikkanen, Pekka Björninen, lauluyhtye Stemmina.
Lasten pääsiäiskirkko ti 3.4. klo
9.15 ja klo 10.15. Heidi Watia,
Piia Laasonen, lapsityöntekijät.
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus ti 3.4. klo 19, Seppo
Wuolio, Piia Laasonen.
Virsi- ja lauluhetki ke 4.4. klo
12.
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus ke 4.4. klo 19, Katriina
Ilvesmäki, Risto Valtasaari.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo
19, Tommi Wihinen, Ville Tikkanen, Katriina Ilvesmäki, Risto
Valtasaari.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 6.4. klo 10, Tuija
Pirtala, Katriina Ilvesmäki, Piia
Laasonen.
Pääsiäisyön messu la 7.4. klo
23, Seppo Wuolio, Ville Tikkanen, Risto Valtasaari, Musicakuoron kvartetti.
I Pääsiäispäivän messu su 8.4.
klo 10, Katriina Ilvesmäki, Tommi Wihinen, Pekka Björninen.
Jyväskylän Pääsiäinen 2012
-konsertti su 8.4. klo 18, Gospel
& Soul, Jyväskylä Studio Choir &
Soul Siblings and Friends Ingos-

pel, Olavi Louhivuori, Joonas
Kaikko, drums, percussions, Kalevi Louhivuori, Antti Hevosmaa,
trumpet, Aili Ikonen, Tuuli Ikonen, Eva Louhivuori, Heini Ikonen, Osmo Ikonen, vocals, Petri
Jaakonaho, bass, Osmo Ikonen,
Hilkka Louhivuori, keyboards,
Hannu Ikonen, choir dir, Liput
10/5 e tuntia ennen ovelta.
II Pääsiäispäivänä ma 9.4. ei
ole messua Kaupunginkirkossa. Arto Viitalan asettaminen
kirkkoherraksi Taulumäen kirkossa klo 12.
Virsi- ja lauluhetki ke 11.4. klo
12.
Konsertti: Jaakko Löytty, Mika
Nuorva ke 11.4. klo 19.
Viikkomessu to 12.4. klo 13.
Nuorten messu to 12.4. klo 19.
Kristillisten opiskelijajärjestöjen yhteinen rukousilta pe
13.4. klo 19.
Messu su 15.4. klo 10, Tuija Pirtala, Seppo Wuolio, Risto Valtasaari.
KohtaamisPaikan iltamessu su
15.4. klo 17.
Virsi- ja lauluhetki ke 18.4. klo
12.
Viikkomessu to 19.4. klo 13.
Keskusseurakuntatalo:
KohtaamisPaikka su 1.4. klo 17.
Mika Kilkki, Marko Remes. Lastenohjelmat.
KohtaamisPaikan lastentapahtuma su 15.4. Sacariumissa yli
6-vuotiaille lapsille klo 16.4517.20. Vanhemmat vievät lapset
suoraan Sacariumiin. Lapsilla
nyyttärit. Iltamessun jälkeen
opiskelijoiden jatkot Sacariumissa.
Pappila, Vapaudenkatu 26
Franciscus-ilta ti 10.4. klo 17.
Seuraava ti 8.5. Yhteyshenkilö
Liisa Laatinen p. 050 375 4504,
laatinen.liisa@gmail.com
Merimieskirkkopiiri ti 17.4. klo
13. Paikka: Löylykatu 1, Sippa.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Ei kerhoja vko 14. Tervetuloa
lasten pääsiäiskirkkoihin Kau
pun
ginkirkkoon ma 2.4. klo
9.15 ja 10.15 sekä ti 3.4. klo
9.15 ja 10.15!
Keskusseurakuntatalolla:
Kysy vapaita kerhopaikkoja
Heidiltä ja Sarilta!
Päiväkerhot: 4-5-vuotiaat ti ja
ke klo 9-11.30 (tied. Heidi Halttunen p. 050-358 1062)
3-5-vuotiaiden kerho maanantaisin klo 9-11.30 (tied. Laura
Ylistö p. 050-564 3072).
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15
(tied. Sari Kantoluoto p. 040149 0562)

Perhekerho torstaisin klo 9.3011.30 (tied. Laura Ylistö).
Muskarit: 3-6 -vuotiaat ke klo
9.30-10. 1-vuotiaat ke klo 1010.30. 1(-2)-vuotiaat ke klo
10.45-11.30
(tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
p. 050-571 5155)
Sisarusryhmä ma klo 14.30.15.15.
Vauvat ma klo 15.15.-16.     
Pienet Kehitysvammaiset lapset ma klo 16.15.-17. (tied. Terhi Hassinen p. 050-340 9893)
Hiljaisella viikolla ei muskareita.
Lutakossa: Kysy Lutakon Ekavauvaryhmän vapaita paikkoja Sarilta ja Heidiltä!
Perhekerho pe klo 9.30-11.30
(tied. Laura Ylistö p. 050-564
3072)
Perheiden kädentaitoaamu ti
klo 9.30-11.30 (tied. Laura Ylistö p. 050-564 3072)
Ekavauvaryhmä to klo 9.3011.30 (tied. Sari Kantoluoto p.
040-149 0562)
Pyhäkoulu joka toinen torstai
klo 18.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippikoulupäädyssä joka toinen sunnuntai klo 16.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. lapsityönohjaaja:
johanna.kontinen@evl.fi
p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Ei kerhoja vk. 14
Bofferikerho 4-6. luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskusseurakuntatalon liikuntasalissa klo 17–18.30. Miekkaillaan pehmomiekoilla.
Puuhakerho (vaihtuvalla teemalla) 2-4 lk. tiistaisin klo 17-18.
Superskidit 1-6.-luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskusseurakuntatalolla toisessa
kerroksessa juhlasalissa klo 1718.30. Puuhaillaan, askarrellaan,
leikitään ja laulellaan.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohjaaja JohanNUORET:
Ei toimintaa viikolla 14
Perusisoskoulutus keskiviikkoisin Keskusseurakuntatalolla
klo 17. Ja nuorten ilta II kerroksessa keskiviikkoisin klo 19-21.
Jatkoisoskoulutus joka toinen
torstai (29.3., 19.4., 3.5.) II kerros klo 17.
Jättipandat joka toinen torstai
klo 17 (12.4., 26.4.) Jättipandoihin ovat tervetulleita kaikki,
jotka ovat käyneet jatkoisoskoulutuksen, ja sitä vanhem-

na Matilainen p. 050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Raamattupiiri ti klo 10 Pappilassa.
Mallan kammari klo 14 Pappilassa, Vapaudenkatu 26 (parilliset viikot).
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Eläkeläisten piiri Viitakodilla ke
klo 14, (parittomat viikot).
KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoitukset tiistaisin Pappilan rippikoulusalissa klo 19. Tied. Risto
Valtasaari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina harjoitukset to klo 18 Lohikosken kirkossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
Päivystykset ma, ke ja to klo
9-11. Keskussrktalo, Yliopistonkatu 12, p. Lea Pietiläinen p. 050
549 7027, Kaarina KaltiainenHeinola p. 050 340 0665 tai
Tiia-Maria Lahti 050 549 7006.
LÄHETYS:
Hanna-piiri ke 11.4. klo 18 Vanhassa Pappilassa, Riitta Puukari
ja Anna-Maija Kuulasmaa. Seuraava 2.5.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039

Palmusunnuntain messu su
1.4. klo 12, Ville Tikkanen, Risto
Valtasaari.
Lasten pääsiäiskirkko ke 4.4. klo
9.15 ja klo 10.15, Heidi Watia,
Piia Laasonen, lapsityöntekijät.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo
19, Seppo Wuolio, Pekka Björninen.

mat. Yläikärajaa ei ole.
Nuorten messu torstaisin
klo 19 Kaupunginkirkossa.
Katso myös www.sacarium.fi
Nuorisotyön tied.
juha.koivurova@evl.fi,
p. 050 549 7004,
teresa.muhonen@evl.fi,
p. 050 549 7016,
ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@evl.
fi, p. 050 400 0013

Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 6.4. klo 15, Ville
Tikkanen, Risto Valtasaari.
I Pääsiäispäivän messu su 8.4.
klo 12, Tuija Pirtala, Pekka Björninen.
Miesten lauantai la 14.4. klo
11.
Messu su 15.4. klo 12, Tuija Pirtala, Risto Valtasaari.
Lauluilta ke 18.4. klo 18.30.
Risto Valtasaari, Riitta Lampila.
Iltatee.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Ei kerhoja viikolla 14. Tervetuloa lasten pääsiäiskirkkoihin ke
4.4. klo 9.15 ja 10.15!
Kysy vapaita kerhopaikkoja
Katilta ja Ninalta!
Päiväkerhot: 3-vuotiaat ti klo
9-11; 4-5-vuotiaat ma ja to klo
9-11.30; 4-5-vuotiaat ma klo
12.30-15.30 ja pe klo 9-11.30
(Lohikosken päiväkerhojen tied.
Kati Koskinen p. 050-595 3948).
Perhekerho ke klo 9.30-11.30.
Avoin perhekahvila ma klo
9.30–11.30 (tied. Heidi Halttunen p. 050-358 1062).
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15
(Lohikosken perhekerhon ja
ekavauvaryhmän tied. Nina
Uusi-Maahi p. 050-521 5417).
Muskarit: 1-2-vuotiaat ma klo
15-15.45; 3-4-vuotiaat (sisarusryhmä) ma klo 15.45-16.30
(muskareiden tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen p. 050-571
5155).
Pyhäkoulu joka toinen keskiviikko klo 17.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. lapsityönohjaaja: johanna.kontinen@evl.fi/
p.
050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Ei kerhoja viikolla 14.
Askartelukerho 1-3lk. torstaisin
klo 17-18.
Toimintakerho 1-6-luokkalaisille tytöille ja pojille tiistaisin Lohikosken kirkolla klo 17.30-19.
Kerhossa leikitään, askarrellaan
ja puuhaillaan kaikenlaista kivaa.
Kulku sivuovesta.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.
RYHMÄTOIMINTAA:
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30, jatkuu 17.4. saakka.
Ei solua 3.4. Tied. Hely Järvinen
p. 050 359 5611.
Miesten raamattupiiri ma 2.4.
ja 16.4. (ei piiriä 9.4.) klo 18.
Tied. Pentti Ahonen p. 044 314
0848.

DIAKONIA:
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11 Lohikosken kirkko. Yhteydenotot muuna aikana diakoni
Auni Pelkonen p. 050 549 7001.
Vastaanottoa ei ole ke 4.4. ja
11.4.
Eläkeläisten kerho ti klo 13 (parittomat viikot). Ei kerhoa viikolla 15, 10.4.
Lähetyspiiri ti klo 13. (parilliset
viikot) Ei piiriä viikolla 14, 3.4.

Keljon srk-keskus
(Keskusta)
Keljonkatu 28 p. 050 549 7042
Lasten pääsiäiskirkko to 5.4.
klo 9.15 ja klo 10.15, Heidi Watia, Piia Laasonen, lapsityöntekijät.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo
19, Heidi Watia, Piia Laasonen,
Regina Kiviranta.
Pitkäperjantain hiljainen vesper pe 6.4. klo 17, Heidi Watia,
Pekka Björninen, Olli J. Vuoristo.
I Pääsiäispäivän messu su 8.4.
klo 12, Heidi Watia, Risto Valtasaari, Olli J. Vuoristo.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tervetuloa lasten pääsiäiskirkkoihin to 5.4. klo 9.15 ja 10.15!
Retkiperhekerho kerran kuussa
ke klo 17.30-19.30. Lintubongausta 28.3., Jyväsjärven lintutorni. Kokoontuminen Sulkulan
siirtolapuutarhan parkkipaikalla
klo 17.30. Kiikarit ja saappaat
mukaan! (tied. Heidi Halttunen
p. 050-358 1062).
18.4. Huipulla tuulee? Eväät, kiikarit ja saappaat mukaan. Kokoontuminen Killerin parkkipaikalla klo 17.30. Ei nuotiopaikkaa!
Lapsi- ja perhetyön tied. lapsityönohjaaja:
johanna.kontinen@evl.fi /p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Ei kerhoja viikolla 14.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ja avoin aamukahvila
tiistaisin klo 10-12.

Kiitoslauluja arjen keskeltä -Jaakko Löytty ja Mika Nuorva

Miestenlauantaissa
arvioidaan arvoja

Suomi-gospelin ”isä ja poika” Jaakko
Löytty ja Mika Nuorva konsertoivat
Kaupunginkirkossa keskiviikkona
11.4. klo 19. Käsiohjelman hinta on
10 euroa.
Konsertin otsikkona on miesten
julkaiseman levyn mukaan Halleluja
- Kiitoslauluja arjen keskeltä.Tummistakin sävyistään tunnetut muusikot
muistuttavat, kuinka paljon kiitoksen aiheita harmaa ihmisarki sisältääkään.
Muutaman vanhan ja rakastetun
laulun lisäksi konsertissa kuullaan
uusia kappaleita, jotka käsittelevät
kiitollisuutta elämää kohtaan. Lauluissa eletään rivitalokaksiossa keitellen velliä rusinoilla ja voilla höystettynä, ylistetään lasten äitiä ja hoilataan arjen hallelujaa, vaikka edessä
olisivatkin vaikeat ajat.
Löytyn ja Nuorvan maaliskuussa

Lohikosken kirkolla 14.4. klo 11 alkava tilaisuus on tarkoitettu kaikenikäisille miehille. Päivän teema on
arvot. Ovatko arvomme kestäviä?
Ovatko arvomme kriisissä? Ohjelmassa vapaata keskustelua, puheenvuoroja, ruokailu ja kahvit. Tilaisuuden kesto on 2-3 tuntia.
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julkaisema levy linkittyy myös Herättäjä-Yhdistyksen satavuotisjuhlintaan. Levyllä on uusina sovituksina kaksi Siionin virttä: Halleluja,
iloisin äänin ja Herraa hyvää kiittäkää. Konserteissa on muutama yhteislaulu.
Lähes 40 vuoden mittaisen laulajalauluntekijän uran tehnyt ja noin 25
levyä julkaissut Löytty laulaa edelleen isolla äänellä ja toimii tärkeäksi
kokemiensa asioiden puolesta. Löytty toimii myös Herättäjä-Yhdistyksen
matkaveisaajana ja seurapuhujana.
Nuorva on keskisuomalainen laulaja-lauluntekijä, joka on tehnyt reipasta körttigospelia yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Pekka Kososen
ja Soihtuorkesterin kanssa takana on
viisi pitkäsoittolevyä ja satoja keikkoja.
Virsirunoilijanakin
tunnettu

Kristillisten opiskelijajärjestöjen rukousilta

Jaakko Löytty ja Mika Nuorva hakevat arkeen valoa pienistä hyvistä asioista.
Nuorva nousi laajemman yleisön tietoisuuteen 2000-luvulla kolmen suomenkielistä pop-rockia sisältäneen

soololevynsä myötä, joiden kappaleet ovat kuuluneet Radio Suomen
soitetuimpien joukkoon.

Kaupunginkirkossa on 13.4. klo 1920.30 seurakunnan ja opiskelijajärjestöjen (EO, Kansanlähetys, KRS ja
OPKO) kaikille avoin rukousilta.
Lauluja säestää opiskelijoiden musiikkiryhmä. Illassa on hiljaa itsekseen
rukoilua, ohjattua rukousta ryhmissä
sekä mahdollisuus yksityiseen esirukoukseen.

Kuokkalan retki Sastamalaan
Pyhän Olavin kirkkoon 7.6.

Kuokkalassa on
lasten pääsiäinen

Lisää yhteisvastuukerääjiä Kuokkalaan

Retkellä tutustutaan kirkkoon ja Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen taideteoksiin. Lounas
Vehmaan tilan pitopöydässä. Päivään mahtuu
myös kaupunkikierros. Paluu Pyhän Marian
kirkon ja Häijään kaupan kautta n. klo 20.
Hinta 30 e. Ilm. 1.6. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi>Ilmoittaudu.

Lasten pääsiäistä vietetään
Kuokkalan kirkossa maanantaina 9.4. klo 16. Tilaisuudessa
ovat mukana Riku Bucht, Sirpa
Lampinen ja Pohjanlammen
koulun nuoriso-orkesteri
Juha Venäläisen johdolla.

Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen tuotolla rahoitetaan
pienluottohankkeita Suomessa
ja Ugandassa. Ilmoittautuminen kerääjäksi Kuokkalan
diakoniatoimistolle p. 050 549
7034 tai p. 050 549 7007.

alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

Su 1.4. Palmusunnuntaina
messu kirkossa klo 10, Arto Viitala, Vilho Lahtinen. Seurakuntamestari Tuula Liukon virkaan
siunaaminen. Kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Ma 2.4. Hiljaisen viikon iltakirkko klo 19, Rauhanyhdistys,
Markku Tikkanen, Antti Koivisto,
Jouni Korhonen.
Ti 3.4. Perheiden pääsiäisilta
kirkossa klo 18, elämysmatka
pääsiäisen tapahtumiin, Leena
Noronen, Anne Laakso-Viholainen.
Ke 4.4. Hiljaisuuden iltakirkko
klo 19, Ristin tien rukouspolku,
Marjut Haapakangas, Kirsi Lepoaho.
To 5.4. Kiirastorstain iltamessu
klo 19, Antti Koivisto, Harjut
Haapakangas, Anne Laakso-Viholainen, kirkkokuoro, musiikkiryhmä: Henri Tiusanen, piano,
Outi Penttinen, viulu, Antti
Penttinen, klarinetti ja Merja Jokinen, huilu.
Kiirastorstain iltakirkkoon järjestetään kyydit. Ilmoittautumiset suoraan taksiautoilijoille
3.4. mennessä:
Vespuolen kylät, Markku Laine
puh. 0400 241 199,
Saakosken suunta, Juha Saarinen puh. 0400 343 709 ja
pohjoiset kylät, Jari Riikonen
puh. 0400 988 164.
Myös matkanvarrelta kyytiin.
Pe 6.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10,
Marjut Haapakangas, Anne
Laakso-Viholainen, kirkkokuoro.
Su 8.4. Pääsiäispäivän messu
kirkossa klo 10, Marjut Haapa-

kangas, Antti Koivisto, Anne
Laakso-Viholainen, Julia Weijo,
viulu.
Ma 9.4. Ei messua Korpilahden
kirkossa. Osallistumme kirk
koherra Arto Viitalan virkaan
asettamiseen Taulumäen kirkossa klo 12. Linja-auto Korpilahdelta lähtee klo 11, myös matkanvarrelta kyytiin. Ilmoittaudu
3.4. mennessä Korpilahden
aluetoimistoon p. (014) 821 720
tai 050 557 9012.
Su 15.4. Messu kirkossa klo 10,
Antti Koivisto, Anne Laakso-Viholainen. Korpilahden sydänyhdistyksen kirkkopyhä. Kirkkokahvit seurakuntatalolla.
MUITA TILAISUUKSIA:
To 29.3. Alueneuvoston kokous pappilassa klo 17 (kahvit
klo 16.45).
To 29.3. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa klo 18.
Su 1.4. Läntisten kylien kinkerit kylätuvalla klo 14.
Ti 3.4. Ehtoollishartaudet Iltatähdessä klo 13 alkaen ja sen
jälkeen Hoivakodilla.
To 5.4. Ehtoollishartaudet Korpihovissa klo 12.15 alkaen ja sen
jälkeen Amanda-kodilla.
To 12.4. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa klo 18.
Ti 17.4. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15.
Ti 17.4. Miestenilta seurakuntatalolla klo 18.
DIAKONIA:
Väentupa avoinna tiistaina 3.4.,
10.4. ja 17.4. klo 11-14, ti 3.4.
vieraana Marjatta Salo.
To 29.3. Näkö- ja kuulovammaisten kerho Väentuvalla klo
12.
Ti 3.4. Pääsiäisajan messu kirkossa klo 13, kehitysvammatyön
pastori Maarit Nuopponen, Anne Laakso-Viholainen. Kahvit.
Ti 17.4. NOJA-ryhmä Väentuvalla klo 18.
NUORET:
Ke 28.3. Perheiden askarteluilta klo 18 srk-talolla.
Ma 2.4. Nuortenilta klo 18 Pesässä.

Kouluikäisten kerhot:
pe 30.3. Saakosken koululla
klo 13,
ti 10.4. Vespuolen koululla
klo 14,
pe 13.4. Saakosken koululla
klo 13,
ti 17.4. Tikkalan koululla klo 15.
Ti 3.4. Pääsiäisajan koululaiskirkko kirkossa klo 10, Marjut
Haapakangas, Ritva Tuominen,
Anne Laakso-Viholainen.
Kouluikäisten leiripäivät
klo 10-18 Mutasella:
La 14.4. leiri 10-14-vuotiaille.
La 21.4. leiri 7-9-vuotiaille.
Päivän hinta 10 e/lapsi, ilmoittautumiset 29.3.- 8.4. osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu. Tiedustelut Ritvalta p. 050 557 9005.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Lastenohjaajat: Leena Noronen p. 050 557 9013, Paula Paananen p. 050 557 9006
Varhaisiän musiikkikasvattaja
(muskarit): Sirpa Poikolainen p.
050 340 9898
Lapsityönohjaaja: Marja-Terttu
Kivelä p. 050 911 8294.
Hiljaisella viikolla ( 2.-6.4.) ei
ole kerhoja.
Perhekerhossa seurakuntatalolla klo 9.30-11.30 (Kirkonmäen
tie) ollaan pääsiäisen kynnyksellä to 29.3.
To 12.4. ollaan urkutarinan lumoissa kirkossa, mukana Annekanttori.
Muskarit seurakuntatalolla. Tiedustelut Sirpa Poikolaiselta p.
050 340 9898.
MUUTA: Kaikenikäisten askarteluilta seurakuntatalolla ke
28.3. klo 18. Tervetuloa askartelemaan pääsiäistä kotiin!
Perheiden pääsiäisilta kirkossa
ti 3.4. klo 18. Elämyksellinen
matka pääsiäisen tapahtumiin.
Kaikenikäiset matkaajat ovat
tervetulleita!
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme www.
jyvaskylanseurakunta/alueseurakunnat/korpilahti
Tutustu Facebookissa. ryhmäämme Korpilahden alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö ja
tykkää!
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Korpilahden kirkossa tiistaina 3.4 klo 18.00
Korpilahden alueseurakunnan lapsityö

Tiistaina 3.4. klo 18 Korpilahden kirkossa on tarjolla
elämysmatka pääsiäisen tapahtumiin. Matkaoppaina
illassa toimivat lapsityön
ohjaaja Leena Noronen ja
kanttori Anne Laakso-Viholainen.
Sitä ennen seurakuntatalon perhekerhossa (Kirkon
mäentie) torstaina 29.3. klo
9.30-11.30 ollaan pääsiäisen
kynnyksellä.

Pienlaina muutti Gracen elämän.
Osallistu
yhteisvastuukeräykseen,
osallistut
muutokseen.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna ti–to klo 14–
16 sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Hiljaisuuden ilta ke 28.3. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Messu su 1.4. klo 11, Johanna
Niiles-Hautanen, Riku Bucht, Eija-Liisa Väisänen, Marjo Ronkainen, pyhäkoulu.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma
2.4. klo 18, Pekka Mustonen, Sir
pa Lampinen, Kehittyvät laulajat.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti
3.4. klo 18. Pergolesi: Stabat
mater, Liisa Partanen sopraano,
Sirpa Lampinen altto, Jukka Hassinen urut. Vapaa pääsy.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke
4.4. klo 18, Riku Bucht, nuoret.
Kiirastorstain messu 5.4. klo
19, Pekka Mustonen, Minna
Korhonen, Eija-Liisa Väisänen,
Tanja Siitari, Kantaattikuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 6.4. klo 11, Johanna
Niiles-Hautanen, Sirpa Lampinen, Virsimiehet.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus 6.4. klo 15, Johanna NiilesHautanen, Sirpa Lampinen, Hyminäkuoro.
Pääsiäisyön messu la 7.4. klo
22, Riku Bucht, Pekka Mustonen, Sirpa Lampinen, Ulla-Maija
Grönholm, soittajia ja laulajia.
Tee ja nyyttikestit.
Pääsiäispäivän messu su 8.4.
klo 11, Minna Korhonen, Johanna Niiles-Hautanen, Eija-Liisa
Väisänen, Ulla-Maija Grönholm.
Lasten pääsiäinen ma 9.4. klo
16, Riku Bucht, Sirpa Lampinen,
Pohjanlammen koulun nuorisoorkesteri, joht. Juha Venäläinen.
Hiljaisuuden ilta ke 11.4. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Sanan ja rukouksen ilta to 12.4.
klo 18.30, Anna-Mari Kaskinen,
Kehittyvät laulajat. Lapsille ohjelmaa.

Messu su 15.4. klo 11, Riku
Bucht, Pekka Mustonen, EijaLiisa Väisänen, Tanja Siitari, Ilonat-naiskuoro, Sari Eirtola-Loukola, pyhäkoulu.
Hiljaisuuden ilta ke 18.4. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Pikadeitti-ilta 20-40 –vuotiaille
sinkuille to 26.4. klo 18. Mukaan mahtuu 12 naista ja 12
miestä. Ilm. 28.3.-18.4. johanna.niiles-hautanen@evl.fi. Laita
viestiin nimi, mahdollinen nimimerkki, ikä ja yhteystiedot. Lisätietoja Kuokkalan alueseurakunnan nuorten aikuisten nettisivuilla.
Retki Sastamalaan Pyhän Olavin kirkkoon 7.6. Tutustuminen
kirkkoon sekä mahdollisuus kierrellä kirjakaupungin nähtävyyksillä. Retken hinta 30 e. Ilm. 1.6.
mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi>Ilmoittaudu. Tied.
Sirpa Lampinen p. 050 436
5435.
LAPSET JA PERHEET:
Syksyllä 2012 alkaviin Kuokkalan päiväkerhoihin ”Aappareihin ja iippareihin” ilmoittautuminen 1.-30.4. www.jyvaskylanseurakunta.fi >Ilmoittaudu.
Perhekerho ti ja pe klo 9.3011.30 kirkolla, puh. 050 3800
247.
Perhekahvila to klo 9-11 Ristonmaan päiväkoti, puh. 050
3400 697.
Iskän kaa –ilta ke klo 17.4519.45 (parilliset viikot) kirkolla,
puh. 050 340 9887.
Isovanhemman kaa –iltapäivä
ti klo 14-16 kirkolla, puh. 050
3800 247 ja 050 4433 572.
Vauvaperhepesä to klo 1314.30 kirkolla, puh. 050 3800
247 ja 050 4012 793.
Lapsiparkki pe klo 8.30-12 Polttolinja 29, maksu 2 e (sis. välipalan). Ilmoittautumiset edell. keskiviikkoon mennessä p. 050
4079 128 (klo 8-16.30).
Tied. lapsityönohjaaja Tiina Korhonen p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
KOULUIKÄISET:
Retki Alahärmään Powerparkiin (7-12v) la 5.5. Hinta 30 e.
Ilm. 2.-16.4. www.jyvaskylanseurakunta.fi >Ilmoittaudu.
Puuhakerho (kuvataidepainotteinen) 1-4-luokkal. ma klo

17.30-19, Polttolinja 37.
MoniTORI 3-6-luokkal. ti klo
13.30-16, Polttolinja 37 (kokkauspainotteinen).
MoniTORI 3-6-luokkal. to klo
13.30-16, Polttolinja 37 (kädentaitopainotteinen).
Puuhakerho 1-2-luokkal. to klo
17-18, Polttolinja 37.
Kerhoihin ilmoittautumiset ja
tied.
vs.nuorisotyönohjaaja
Tanja Siitari p. 050 436 8619.
NUORET:
Nuorten illat ke klo 19, Polttolinja 37.
Tied. nuorisotyönohjaajat UllaMaija Grönholm 050 340 9892
ja Marjo Ronkainen 050 549
7014.
RYHMÄTOIMINTAA:
Helmiinat-kävely naisille ke
klo 14.30.
Avoin raamattupiiri ma klo 19
kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet, miesten avoin
keskustelupiiri ti klo 18 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Tied. Timo Kovanen p. 040 559
2669.
Lähetyksen olohuone ke klo
13-14.30 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin –ryhmä ke
klo 13-14.30 (parilliset viikot)
kirkon alakerrassa.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13-14.30 (parilliset viikot) kirkolla.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kantaatti-kuoro, ks. nettisivut, tied.
Eija-Liisa Väisänen p. 050 549
7019.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri ti klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ke klo 11.30 kirkolla, tied. Ulla Honkonen p.
0400 669 146.
Jubilate Deo ti klo 18.30 Keskussrktalon jumppasalissa.
Virsimiehet: tied. Sirpa Lampinen p. 050 436 5435.
Lisätiedot:
www.jyvaskylanseurakunta.fi>
Kuokkala>Musiikki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto: ma-ti klo 9-11 kirkolla, muuna aikana sopimuksen mukaan, p. 050 549 7007
Kaija Tammi tai 050 549 7034
Katja Nuuhkarinen.

Pikadeitti-ilta sinkuille Kuokkalassa
Kuokkalan kirkolla pidetään
pikadeitti-ilta 20-40-vuotiaille
sinkuille to 26.4. klo 18.
Iltaan mahtuu 12 naista ja
12 miestä. Ilmoittaudu 28.3.18.4. sähköpostilla johanna.
niiles.hautanen@evl.fi. Ilmoita viestissä nimesi, mahdollinen nimimerkkisi, ikäsi ja yhteystietosi. Ilmoittautuneille
lähetetään hyvissä ajoin tieto,
ovatko he mahtuneet mukaan.
Tullessaan iltaan jokainen
saa deittikortin ja rintaan kiinnitetään nimilappu. Osallistua saa myös nimimerkillä.
Naiset istuvat pöydissä ja miehet siirtyvät vuorollaan juttelemaan kolmisen minuuttia
kunkin naisen kanssa. Toiselta puoliskolta voi kysyä vaikkapa työstä, harrastuksista tai
asuinpaikasta.
Jos juttutuokion perusteella
saatu vaikutelma on kiinnostava, deittikorttiin pistetään

kaarina heiskanen

Korpilahden

merkintä kyseisestä henkilöstä. Jos sekä mies että nainen
ovat ruksanneet toisensa, järjestäjät lähettävät jälkeenpäin
sähköpostissa toisen yhteystiedot mahdollista jatkoa varten.
Osapuolet saavat sitten rauhassa kotona miettiä, halua
vatko tutustua toisiinsa pa-

remmin.
Kuokkalan alueseurakunnan deitti-ilta on turvallinen
ja luonteva tapa kohdata toisia
sinkkuja. Aikaa on varattu
myös vapaaseen seurusteluun
ja tarjolla on pikkunaposteltavaa sekä musiikkia. Tilaisuus
on päihteetön.
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Kuopion teatteriin Pekka
Töpöhäntää katsomaan

Israel – uhka vai pelastus,
kysytään Palokassa

Jorma Laulaja puhuu
miehille moraalikadosta

Matka pääsiäiseen
Palokan kirkossa

Sanan ja rukouksen ilta Palokan
kirkossa keskiviikkona 28.3. klo 18.
Juonto Seija Laitinen, mukana Teija
Laine, Eeva Suikkala, Natalia Ikonen
sekä Sanan ja rukouksen ryhmäläisiä.
Teema Israel – uhka vai pelastus?.
Video Israelista, esirukousta, tee.

Miestenillta on Koivuniemen
leirikeskuksessa 28.3. Klo 17.30
Varttikirkko ja klo 17.45 iltapala.
Ohjelmallisessa illassa emerituspiispa
Jorma Laulaja puhuu moraalikadosta.
Illassa on myös yhteislaulua ja Seppo
Hautalahti esittää runoja.

Perhekirkko on sunnuntaina 1.4. klo 15. Palokan ja Tikkakosken kouluikäiset:
28.4. mennään katsomaan Pekka TöpöSen jälkeen voi osallistua pieneen
Vieraalla maalla kaukana -pääsiäisvael- häntää. Hinta 25 euroa sisältää teatterilipun, ruokailun Raxissa, retkieväät ja
lukseen kirkon alakerrassa.
bussikyydin. Lisätiedot ja ilmoittautuPääsiäisvaellukselle pääsee myös
minen 26.3.-13.4. www.jyvaskylanseutiistaina 3.4. Kaikille avoimet
rakunta.fi/ilmoittaudu/lapsetjanuoret.
matkat klo 17.30, 18 ja 18.30.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

Miesten ilta Koivuniemessä ke
28.3. alkaen klo 17.30 Varttikirkko, Risto Vallipuro, Petri Tiusanen; n. klo 17.45 Iltapala ja sen
jälkeen ohjelmallinen ilta: juonto Hannu Huttunen, yhteislaulua
Petri Tiusasen johdolla, runoja
Seppo Hautalahti, alustus Moraalikato, emeritus piispa Jorma
Laulaja, keskustelua; mahdollisuus makkaranpaistoon ja saunomiseen.
Sanan ja rukouksen ilta ke 28.3.
klo 18. Israel – uhka vai pelastus?, Eeva Suikkala ,Teija Laine,
Natalia Ikonen, Seppo Marttinen, hanuri ja Katri Mäntynen,
laulu, illan juontaa Seija Laitinen.
Videofilmi Israelista, esirukouspalvelu, iltatee.
Palmusunnuntain messu 1.4.
klo 10, Heli Ahonen, Seppo Hautalahti, Tuovi Ruhanen, kahvit.
Perhekirkko su 1.4. klo 15, Heli
Pääkkönen, Tuovi Ruhanen, lastenohjaajat ja Lapsikuoro. Perhekirkon jälkeen voi osallistua
matkalle pääsiäisen tapahtumiin.
Katso Lapset ja perheet!
Kehitysvammaisten pääsiäisajan messu ma 2.4. klo 13, kehitysvammaistyön pastori Maarit Nuopponen.
Ehtoollishartaus omaishoitajil-

le, näkövammaisille ja huonokuuloisille ke 4.4. klo 13, Seppo
Hautalahti, Tuovi Ruhanen, Leena Huviranta, Tuija Emaus-Etindelle, kirkkokahvit.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke
4.4. klo 18:30, Heli Ahonen, Natalia Ikonen.
Kiirastorstain iltamessu 5.4.
klo 19, Teija Laine, Heli Ahonen,
Natalia Ikonen ja Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 6.4. klo 10, Heli
Ahonen, Tuovi Ruhanen ja lauluryhmä Tuikku.
Pääsiäispäivän messu su 8.4.
klo 10, Heli Pääkkönen, Seppo
Hautalahti, Natalia Ikonen, Kirkkokuoro, Pääsiäisyllätys.
Pääsiäismaanantain 9.4. Palokan kirkossa ei ole jumalanpalvelusta. Tervetuloa Taulumäen
kirkkoon!
Kirkkoherran virkaan asetta
minen piispa Simo Peuran johdolla on toisen pääsiäispäivän
messussa 9.4. klo 12 Taulumäen kirkossa. Juhlaan ovat kaikki
tervetulleita!
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
18 kirkon parvella, Heikki Ilola.
Huom! Rukouspiiriä ei ole 28.3.
Miesten piiri ti 10.4. klo 18 Palokan kirkon parvella, Kari Oja,
050 68 691.
Raamattupiiri ti 10.4. klo 18
takkahuoneessa.
Messu su 15.4. klo 10, Seppo
Hautalahti, Heli Pääkkönen, Natalia Ikonen ja soitinyhtye, solistina Raimo Koppinen. Raamattusunnuntai, Suomen Pipliaseuran raamatunkäännöstyöstä Intiassa kertoo Seppo Riikonen.
Kahvit ja Jyväskylän mlk:n eläke
liitto ry:n 35-vuotisjuhlat.
Vapaaehtoisia tarvitaan mo-

nenlaisiin tehtäviin Palokassa. Ilmoittaudu osoitteessa:
www.suurellasydamella.fi
Lue saarnoja ja puheita Palokan kirkolla >http://palokanpuheita.blogspot.com
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Keskiviikkolounas 4.4. klo 11.
Emännät tulevat klo 9 keittiölle
ja ruokailu alkaa klo 11, jonka
jälkeen kirkkosalissa klo 12 päivärukoushetki. Kevään vapaaehtoisia pyydetään ottamaan yhteyttä Elinaan.
Lähimmäisen Kahvitupa torstaisin klo 12–15, ohjelmatuokio
klo 13: 29.3. Hunajakaupoilla
Antti Heinonen; 12.4. Heli Pääkkönen. Tervetuloa kahville, heiluttelemaan puikkoja, hiljentymään tuokion Sanan äärellä!
Toimimme Pietarin katulasten
hyväksi! Toiminnasta vastaa Leena Nokka.
Päiväpiiri klo 13 kirkkosalissa ja
- torilla: 28.3. Kiitollisuus elämän
asenteena; Ulla Kamila; 11.4. So
vitus ja ylösnousemus; Heli Pääkkönen.
Lyydiat-käsityöpiiri ma 2.4 peruttu (hiljainen viikko), seur. kerta 16.4. klo 13 takkahuoneessa.
Lähetyksen askartelupiiri ti 3.4
peruttu (hiljainen viikko), seur.
kerta 17.4. klo 10 takkahuoneessa.
Hyvä Hetki -ryhmä ke 18.4. klo
14 kirkon alakerran takkahuoneessa. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille. Huom.! ke
4.4. klo 13 osallistutaan kirkossa
ehtoollishartauteen ja kirkkokah
ville, Leena mukana.
Isovanhempi-lastenlastenleiri
Vesalassa 18.6.-20.6. Ilm. Elinalle. Leirin hinta aikuiselta 50 e
ja lapsenlapselta 40 e.

Bussiretki Kairosmajan
karismaviikolle 22.-28.7.
Mitä on lepo Jumalan läsnäolossa,
mitä on sydämen yhteys Jumalan
kanssa? Miten opin kuulemaan Jumalan puheen, miten löydän Pyhän
Henget lahjat jatkuvaan käyttöön?
Tule ja koe virvoittava viikko Lapin
kauniissa maisemissa, Raamatun sanan äärellä ja Pyhän Hengen hoitavassa ilmapiirissä.
Sanaan, rukoukseen ja Lapin luontoon sinua johdattelee Kari Valkonen Kairosmajan väen ja Jyväskylän

rukoustiimin kanssa. Viikon ohjelmassa muun muassa rukoushetkiä,
tunturivaellusta, savusaunan makoisia löylyjä ja Kairosmajan noutopöydän herkkuja.
Majoitusvaraukset suoraan Kairosmajalle puh. 020-7681730. Jyväskylästä edestakainen bussikuljetus, kuljetuksen hinta n. 120 euroa/hlö, il
moittautumiset bussikuljetukseen
Kari Valkoselle 050-3843702 tai kari.
valkonen@kolumbus.fi.

Naisten Pankin Kambodza-ilta
ja laajennettu lukupiiri
Kambodza-ilta on Keskusseurakuntatalolla 16.4. klo 17. Naisten Pankin
aktiivit kertovat kuvien kera kuulumisia Kambodzasta, jossa muutamat
ohjausryhmän jäsenet vierailivat
Naisten Pankin merkeissä.
Illan päätteeksi käsittelemme lukupiirimuotoisesti kirjaa Elossa kuoleman kentillä. Sen on kirjoittanut Affonco Denise. Kirja on harvoja suomennettuja punakhmerien aikaa
kuvaavia selviytymistarinoita.
Kertomuksen kautta avautuu kuva
maan historiasta ja taustatietoa siihen miksi kehitysyhteistyöprojektit
ovat edelleen tärkeitä Kambodzan
kehitykselle.
Tarjolla teetä ja banaanikakkua.
Illan hinta 5 euroa Naisten Pankin
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hyväksi. Ilmoittautuminen hannele@mediataivas.com tai katri.avonius@gmail.com.

Diakoniatyöntekijät: Leena
Nokka p. 040 709 0142 ja Elina
Romar p. 040 560 9910.
Päivystys Palokan kirkolla tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11.
Muulloin sopimuksen mukaan,
myös kotikäyntejä pyydettäessä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/lapsetjaperheet
Hiljaisella viikolla (viikko 14)
kaikki päivä- ja perhekerhot
on peruttu.
Perhepysäkit:
Kirrin perhepysäkki, Kirrinpelto
1, maanantaisin klo 9-11.30.
Ritoharjun perhepysäkki, Norolankuja 3 F, tiistaisin klo 9 -11.
Vauvapysäkki
ensimmäisen
vauvan vanhemmille ja lapselle
kirkolla tiistaisin klo 13 -15.
Palokan kirkolla keskiviikkoisin
klo 9 -11.
Mannilan
perhekahvila,
Mankolantie 3, keskiviikkoisin
klo 9 -11.30.
Mammapysäkki Mannilassa,
Mankolantie 3, ma 16.4. klo
18–19.30.
Äitiraamis Mannilassa (Mankolantie 3) kerran kuussa tiistaisin.
Ota yhteyttä Jutta Pirhoseen p.
050 410 3034.
Muskari keskiviikkoisin Palokan
kirkolla. Tiedustelut Terhi Hassinen 050 3409893.
Pyhäkoulut:
Kirkolla, alakerran päiväkerhotiloissa sunnuntaisin klo 10.
Mannilan kokkikerho-pyhäkoulu (Mankolantie 3) su 1.4.
klo 16–17.30. Lisätietoja pyhäkouluohjaaja Anne Rahkoselta p.
050-3767025.
Lintukankaalla Sipisellä, Sarjo-

mäentie 30, erikseen mainittuna
aikana, seuraa lapsityön tarkempia tietoja nettisivuilta.
Perhekirkko su 1.4. klo 15. Kirkon jälkeen mahdollisuus osallistua pieneen pääsiäisvaellukseen
kirkon alakerrassa.
Vieraalla maalla kaukana – matka pääsiäisen tapahtumiin kirkon alakerrassa: Kaikille avoimet
matkat ti 3.4. klo 17.30, 18.00
ja 18.30. Kesto n. 30 min.
KOULUIKÄISILLE:
Syksyllä alkaneet kerhot jatkuvat kevätkaudella 2012. Vapaita kerhopaikkoja on kokkikerhoissa, monitoimikerhossa,
kuviskerhossa, maanantain
puuhakerhossa.
Vapaista kerhopaikoista voi kysyä Minnalta minna.junttila@
evl.fi, 040-773 9851
Perhekirkko 1.4. klo 15, jonka
jälkeen mahdollisuus kiertää pieni pääsiäisvaellus.
Pääsiäisvaellus ti 3.4. klo 17.30,
18 ja 18.30 Vieraalla maalla
kaukana –matka pääsiäisen ajan
tapahtumiin kirkon alakerrassa.
Teatteriretki Kuopioon la 28.4.
katsomaan Pekka Töpöhäntää,
retken hinta 25 e, sis. teatterilipun, ruokailun Raxissa, retki
eväät ja linja-autokyydin. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/lapsetja nuoret. Retkelle otetaan 15 lasta ilm.
järjestyksessä. Ilmoittautuminen
26.3.–13.4..
NUORILLE:
Perusisoskoulutus ke 4.4. ja
18.4.klo 17–18.30.
Jatkoisoskoulutus ke 28.3. ja
11.4. klo 17–18.30.
Nuortenillat aina keskiviikkoisin

isoskoulutusten jälkeen klo
18.30 - 20.30.
Nuortenillat ovat kaikille nuorille
avoimia. Tervetuloa!
Hiljaisen viikon Jeesus-leffailta
ti 3.4. klo 18.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke
4.4. klo 18:30. Nuorten valmistama arki-illan ehtoollispalvelus.
Tervetuloa kaikenikäiset!
Yökahvila pe 13.4. klo 19 - 23.
Koulupäivystys perjantaisin klo
11.30–12.15 Palokan koulukeskuksessa.
Nuorten aikuisten sähly perjantaisin klo 18.30–20 Jokelan
koululla.
Bongaa myös facebookista yhteisö ”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.
MUSIIKKI:
Palokan lapsikuoron (2-6-luokkalaisille) harjoitukset keskiviikkoisin klo 16–17.
Lauluryhmä Tuikku keskiviikkoisin klo 17.30–19.30.
Kuoroja ei ole hiljaisella viikolla
14.
Uudet laulajat tervetuloa! Tuovi
Ruhanen p. 040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro torstaisin
29.3. ja 12.4. klo 18 Tied. Natalia Ikonen p. 040 6842050.
Kaikki kuorot harjoittelevat Palokan kirkon yläkerrassa.

Musiikki kuljettaa kohti pääsiäistä Tikkakosken kirkossa
Hiljaisen viikon Tikkakoskella aloittaa maanantaina 2.4. klo 19 kuultava konsertti, jossa esiintyy Duo Toivio-Puusepp eli Seeli Toivio, sello, ja
Lily-Marlene Puusepp, harppu.
Konsertin ohjelmassa kuullaan
muun muassa Järnefeltin Kehtolaulu,
Merikannon Romanssi, Mielsckin Romanssi, Händelin Largo ja Schubertin
Serenade.
Tiistaina 3.4. klo 19 Gospel Covertajat kulkevat Tiellä Jerusalemiin.
Gospel Covertajat on jyväskyläläinen yhtye, johon kuuluu kolme musiikin alan ammattilaista: Mikko
Miettinen (laulu ja huilut), Hannes
Asikainen (kitarat ja laulu) ja Esko
Turpeinen (kitarat ja laulu).
Konsertti on laulujen muodostama kertomus Jeesuksen kuolemasta
ja ylösnousemuksesta – matka palmusunnuntaista pääsiäisaamuun,
ahdistuksesta ja tuskasta iloon.
Keskiviikkona 4.4. klo 19 on Psalmimessu. Sen liturgina on Antti Toivio. Tommi Kaleniuksen säveltämän ja Jari Kekäleen sanoittaman
psalmimessun musiikilliset osuudet
esittävät kuoro ja soitinyhtye Ilpo
Vuorenojan johdolla.
Su 8.4. klo 18 Pääsiäisen barokkiillassa esiintyvät Christine Bürklin,
Marianne Mieskolainen, Reetta
Pitkä, Julia Pitkälä, Paula Sirola ja
Ilpo Vuorenoja. He esittävät Schützin, Telemannin, Bachin ja Vivaldin
teoksia.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen lahja yhteisvastuu
keräykseen.

Seeli Toivio, sello, ja Lily-Marlene Puusepp, harppu, esiintyvät hiljaisen viikon maanantaina.

Gospel Covertajat eli Hannes Asikainen, Esko Turpeinen ja Mikko Miettinen Tiellä Jerusalemiin.

Yhteisvastuukeräystempaus
Säynätsalossa ja Keljonkankaalla

Palmusunnuntaina 1.4. on
myyjäisiä ja askartelua

Keski-Suomen körttifoorumi Arjen
halleluja 14.-15.4. Tikkakosken kirkossa

Tempaus on torstaina 29.3. klo 18 alkaen.
Säynätsalossa keräystarvikkeiden jako ja ohjeistus
keräykseen seurakuntakodilla, Keljonkankaalla
keräystarvikkeet ja ohjeet jaossa Neulaskodilla.
Tule keräämään yhteisvastuukeräystä
lippaalla tai listalla iloisessa seurassa.
Keräyksen jälkeen iltatee.

Säynätsalon kirkon messu alkaa klo 10.
Sen toimittavat Päivi Kärkkäinen ja Piia Laasonen. Messun jälkeen on lähetyksen kirkkokahvit ja pääsiäismyyjäiset seurakuntakodilla.
Neulaskodilla vietetään perheen
sunnuntaita klo 16 alkaen. Messun
jälkeen ruokaa ja pääsiäisaskartelua.

14.4. klo 13 veisataan kolme varttia Siionin virsiä. Raamattutunnissa Kari Kuittisen teema on Arjen halleluja. Seuroissa
puhuvat Eeva-Kaisa Rossi, Pentti Vilpunaho ja Risto Vallipuro.
15.4. klo 10 kirkonmenoissa Ukko-Paavon hengessä saarnaa
rovasti Hannu Välimäki. Noin klo 12 alkavissa seuroissa puhuvat Osmo Kangas, Inkeri Tuunanen, Hannu Välimäki ja Kari
Kuittinen. Kumpanakin päivänä on kirkkokahvit.

Säynätsalon

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Yhteisvastuukeräystempaus to
29.3. Tule keräämään yhteisvastuukeräystä lippaalla tai listalla
iloisessa seurassa. Keräystarvikkeet ja ohjeistus srk-kodilla klo
18. Keräyksen jälkeen iltatee.
Messu su 1.4. klo 10, Päivi Kärkkäinen, Piia Laasonen. Lähetyksen kirkkokahvit ja pääsiäismyyjäiset srk-kodilla.
Hiljaisen viikon hartaus ma 2.4.
ja ti 3.4. klo 18, Harri Romar.
Pääsiäisvaellus ke 4.4. klo 18 ja
klo 20 kirkonmäellä.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo
18, Harri Romar, Hannu Tenkanen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 6.4. klo 15, Harri
Romar, Hannu Tenkanen.
Brunssi la 7.4. klo 11-13 Murphyillä (Piinkatu 14, Muuratsalo)
Vieraana Mongolian WIND-FM
radioaseman johtaja Batjargal
Tuvshintsengel. Kerro tulostasi
numeroon 050 375 7147.
Pääsiäispäivän messu su 8.4.
klo 10, Päivi Kärkkäinen, Hannu

Tenkanen.
2. pääsiäispäivän maakirkko
ma 9.4. klo 18, Muuratsalon
koulu, Harri Romar, Hannu Tenkanen.
Raamattupäivä su 15.4. Messu
klo 10, Harri Romar (lit.), Tapio
Markkunen (saarna), Hannu Ten
kanen. Kahvit srk-kodilla; Piplia
seuran toiminnan esittelyä, tuotemyyntiä, erikielisten Raamattujen näyttely. Bibliodraama Pelkään, iloitsen, epäilen ja uskon.
Hinta 2 e sis. keittolounaan. Ilm.
4.4. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Kts.
juttu sivulla 2.
JAO:n kevätkonsertti ma 16.4.
klo 18.30, srk-kodilla. Vapaa
pääsy.
Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto:
Avoinna Ma ja ti klo 9-13, to klo
9-12 p. 040 535 0047. Suljettu
ti 27.3. ja to 29.3. Avoinna pe
30.3. klo 9-13.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
saynatsalo.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ:
päivystys tiistaisin ja torstaisin
klo 9-11 srk-kodilla, p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi.
3.4. sekä viikolla 16 ei ole diakoniatyöntekijän vastaanottoa.
KOULUIKÄISET:
Puuhakerho 1-3 lk. ke klo 1213, Muuratsalon koulu.
Dance-kerho 3-6 lk. ke klo 17-

18, Säynätsalon srk-koti.
Tied. nuorisotyönohjaaja Outi
Puukari p. 040 727 8147.
RYHMÄTOIMINTA:
Johanneksen pojat, miesten
raamattupiiri su klo 18, srk-koti,
parilliset viikot.
Naisten solu, avoin raamattupiiri naisille ke klo 18, srk-koti,
parilliset viikot. Huom! 11.4. alkaen parittomilla viikoilla.
Uusi olohuone ke klo 13-15,
srk-koti. Mukavaa yhdessäoloa,
aihetta, puuhailua… Tervetuloa!
4.4. ei olohuonetta (Hiljainen
viikko), 11.4. Oman kirjan päivä
Säynätsalon Martat Tied. Anja
Kantola p. 050 345 7417.
PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Sudenpennut 7-8v. ma 17.3019 Pappila.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhekerhot
to klo 9.30-11.30 Säynätsalon
pappila.
pe klo 9.30-11.30 Neulaskoti.
Ei perheperhoja 29.-30.3.,
5.-6.4. eikä 12.4. pappilassa.
Valokuvaus pappilassa ke 11.4.
klo 9.45 ja Neulaskodilla pe
13.4. klo 10.
Vauvaryhmä ti klo 9.30-11.30
Neulaskodilla. Perheille, joihin
on syntynyt ensimmäinen vauva.
Tied.Tarja Masalin p.050 442
0198. Ei hiljaisella viikolla.
Muskarit pappilassa sekä Neulaskodilla. Tied. Sirpa Poikolai-
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Miesten ilta Koivuniemessä ke
28.3. alkaen klo 17.30 Varttikirkko, Risto Vallipuro, Petri Tiusanen; n. klo 17.45 Iltapala ja
sen jälkeen ohjelmallinen ilta:
juontaa Hannu Huttunen,
yhteislaulua Petri Tiusasen johdolla, runoja Seppo Hautalahti,
alustus Moraalikato, emeritus
piispa Jorma Laulaja, keskustelua; mahdollisuus makkaranpaistoon ja saunomiseen.
Palmusunnuntain messu su
1.4. klo 10, Antti Toivio, Ilpo
Vuorenoja.
Vauvakirkko su 1.4. klo 15,
Antti Toivio, kuoro ja soitinyhtye
joht. Ilpo Vuorenoja.
Duo Toivio-Puusepp ma 2.4.
klo 19: Seeli Toivio sello, LilyMarlene Puusepp harppu. Vapaaeht. käsiohjelma 10 e
Ehtoollisenvietto veteraanitalolla ti 3.4. klo 12.30.
Gospel Covertajat: Tiellä Jerusalemiin ti 3.4. klo 19.
Psalmimessu ke 4.4. klo 19,
Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja. Katso musiikki!
Kiirastorstain messu 5.4. klo 19,
Risto Vallipuro, Antti Toivio, Ilpo
Vuorenoja, Karoliina Niinistö.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 6.4. klo 10, Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja.

Seikkailijat 9-10v. ja tarpojat
11v.- ke 17.30-19 Pappila.
Tied. Säynätsalon Päijännepartion lippukunnanjohtaja Pauliina
Tikkanen, p. 045 657 7898, pauliina.tikkanen@evl.fi.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Yhteisvastuukeräystempaus
to 29.3. Tule keräämään yhteisvastuukeräystä lippaalla tai listalla iloisessa seurassa. Keräys-

tarvikkeet ja ohjeistus Neulaskodilla klo 18. Keräyksen jälkeen iltatee.
Perheen sunnuntai su 1.4. klo
16. Messun jälkeen ruokaa ja
pääsiäisaskartelua.
Hartaus ti 3.4. klo 18, Päivi
Kärkkäinen.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo
18, Päivi Kärkkäinen, Petri Tiusanen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 6.4. klo 17, Harri
Romar, Hannu Tenkanen.
Pääsiäisaamun messu su 8.4.
klo 8, Päivi Kärkkäinen, Hannu
Tenkanen.
DIAKONIA:
Olohuone ja kotiruoka pääsiäistauolla 3. ja 10.4.
Olohuone ja avoimet ovet tiistaisin klo 13-15

nen p. 050 340 9898.
Katso lisää: www.jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo ja facebook ”Säynätsalon alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö”

MUSIIKKI:
Koululaisten kuoro
to klo 16.30-17.30, srk-koti.
Gospelkuoro Neulaset
to klo 18-19.30, srk-koti.
Tied. kuoronjohtaja Siiri
Nojonen p. 044 299 1478.
Täyttä kaulaa! Iloinen yhteislauluhetki Säynätsalon srk-kodilla tiistaina klo 13. Päivät ovat
20.3., 10.4. ja 8.5. Mukana laulattamassa Virve Klemetti (viulu)
ja Hannu Tenkanen (piano).
Tervetuloa!
Kanteleryhmän tied. Ulla
Honkonen p. 0400 669 146.

NUORET:
Nuortenilta to 29.3. klo 17-19,
Neulaskoti
Nuorten iltakahvila pe 13.4. klo
17-22 Neulaskoti
Isoskoulutus perusisot su 22.4.
klo 13-17, Neulaskoti
Isoskoulutus jatkoisot su 22.4.
klo 17.30-19, Neulaskoti
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.

Pääsiäispäivän messu su 8.4.
klo 10, Risto Vallipuro, Ilpo Vuorenoja.
Pääsiäisen barokki-ilta su 8.4.
klo 18. Katso musiikki!
Pääsiäismaanantaina 9.4. ei
messua Tikkakosken kirkossa.
Kirkkoherra Arto Viitala asetetaan virkaan Taulumäen kirkossa
klo 12. Juhlaan ovat kaikki tervetulleita!
MieliMaasta vertaisryhmä pappilassa ti 10.4. klo 18. Ryhmä
masentuneille ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Sirpa Lähdeaho p.
0400 629427.
Keski-Suomen körttifoorumi
Arjen halleluja la 14.-su 15.4.
La 14.4. klo 13 Kolmisen varttia
Siionin virsiä Osmo Kankaan
johdolla;klo 13.45 Arjen halleluja, Kari Kuittinen. Klo 15 Seurat.
Su 15.4. klo 10 Weisuumessu,
kirkonmenot Ukko-Paavon hen
gessä, Hannu Välimäki, Risto
Vallipuro, Tuovi Ruhanen; Kahvit; n. klo 12 Seurat.
Raamatun äärellä seurakuntasalissa ke 18.4. klo 18. Toinen
Pietarin kirje, Inkeri Tuunanen.
Päiväpiiri pe 20.4. klo 12.30
Tikkakosken Rauhanyhdistyksen
talolla, Jylhänperällä.
Naistenpäivä Sielukas nainen
La 21.4. klo 11–16.Teologi, kirjailija, tera
peut
ti Kaija Maria
Junkkari. Aluksi ruokailu.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Viikolla 13 lasten ja kerhoryhmien valokuvaukset. Lisätietoa
ja kuvausaikataulu kerhoista.
Viikolla 15 on poikkeavaa ohjelmaa. Tied. lastenohjaajilta.
Perhekerhot ke ja to kirkolla
klo 9.30–11.30 ja to Puuppolan
Kuuselassa, Kuuselantie 32, klo
9.30–11.30. Valitse itsellesi yksi
ryhmä, johon osallistut.
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kir-

Neulaskodin kotiruoka tiistaisin klo 11-12
Diakonian vastaanotto. Apua
ja tukea elämään! Älä jää yksin!
Neulaskodilla, Pihkatie 4, 40530
Jyväskylä (Keljonkangas)
Päivystys: to 29.3., 12.4., ti
17.4. klo 9-11, tai erikseen sovittuna muuna aikana: elina.
fuchs@evl.fi, p. 050 549 7015.
KOULUIKÄISET:
Puuhatiistai 1-3lk ti klo 16.3017.30 Neulaskoti, nuorten siipi.
Vipinää viikolle 1-4lk ke 16.1517.15 Neulaskoti, nuorten siipi.
Puuha-kokkikerho 4-6lk ke 1718 Neulaskoti, nuorten siipi.
Sählykerho 4-6lk ke 18-19 Keljonkankaan koulu.
Toimintakerho 4-6lk to 16.3018, Neulaskoti, nuorten siipi.
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri, Neulaskoti, ma klo
13-14.30. Parilliset viikot. Tied.
Erkki Puhalainen p. 0400
545 128.
Isien ja lasten (6-12v) palloilukerho ke klo 18-19, Keljonkankaan koulu.
PARTIO NEULASKODILLA:
Tied. Juha Musikka p. 040 732
8101 ja Kari Ikonen p. 050 454
5455.

kolla klo 13–15.
Vauvakirkko su 1.4. klo 15.
Pyhäkoulut:
Kirkon päiväkerhotilassa su
15.4. klo 10–10.45.
Puuppolan Kuuselassa ke 4.4.
ja 18.4. klo 18–19.
Muskaritoimintaa kirkolla alle
kouluikäisille lapsille ja taaperoille
vanhempineen perjantaisin aa
mupäivällä. Tied. p. 050 3409893
Terhi Hassinen.
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Eija
Simpanen p. 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Hiljaisella viikolla 2.-6.4. ei ole
kerhotoimintaa.
Toimintakerho Kuikan kylätalolla maanantaisin klo 17–18.
Toimintakerho
Liinalammin
koululla maanantaisin klo 17–18.
Kokkikerho tiistaisin kirkon alakerrassa klo 17 -18.30. (täysi)
Pelikerho ti 17.4. klo 16–18 kirkon alakerrassa. Kerho 5-7-luokkalaisille ja siellä pelaillaan erilaisia pelejä. Ei ilmoittautumista,
tulet vain paikalle.
Tervetuloa! Tuo kaverisikin!
Bändikerho torstaisin kirkon
alakerrassa klo 17 -18.
Sählykerho 3-4-luokkalaisille
perjantaisin Luonetjärven koulun liikuntasalissa klo 16.30
-17.30. Uusia kerholaisia mahtuu mukaan!
Teatteriretki Kuopioon la 28.4.
katsomaan Pekka Töpöhäntää,
hinta 25 e sis. teatterilipun, ruokailun Raxissa, retkieväät ja linja-autokyydin. Tied. ja ilm.
26.3.–13.4. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/lapsetjanuoret. Mahtuu 15 lasta
ilm.järjestyksessä. Lisätietoja:
outi.pirttimäki@evl.fi p. 040
5609915.

Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

NUORET:
Toiminta kirkolla.
Peli-ilta ti 17.4. klo 18–21.
Perusisoskoulutus ke 18.4. klo
17.30.
Jatkoisoskoulutus ke 18.4. klo
19.
Avustajat la 31.3. ja 14.4. klo
16–18.
Nuorten ilta la 31.3. ja 14.3. klo
18–20.
Tied. mikko.haapasaari@evl.fi p.
040 760 5098.
MUSIIKKI:
Lapsikuoro harjoittelee kirkolla
keskiviikkoisin klo 17–18 ja
Candela myös keskiviikkoisin
klo 18.30–20.30.
Kuoroja johtaa musiikkipedagogi
Ilpo Vuorenoja p. 040 5609913.
Pääsiäisviikon musiikkia:
Ma 2.4. klo 19 Duo ToivioPuusepp: Seeli Toivio, sello, LilyMarlene Puusepp, harppu.
Ti 3.4. klo 19 Gospel Covertajat: Tiellä Jerusalemiin.
Ke 4.4. klo 19 Psalmimessu.
Sävelet T. Kalenius, sanat J. Kekäle. Kuoro ja soitinyhtye, joht.
Ilpo Vuorenoja.
Su 8.4. klo 18 Pääsiäisen barokki-ilta. Christine Bürklin,
Marianne Mieskolainen, Reetta
Pitkä, Julia Pitkälä, Paula Sirola,
Ilpo Vuorenoja.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti 10.4. ja 17.4. klo 12–16
kirkolla.
Päiväpiiri ke 11.4. klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala torstaisin
klo 10–11 kirkolla.
Diakoniatyöntekijän päivystys
pappilassa keskiviikkoisin klo
9–11. Muulloin sopimuksen mukaan p. 040 560 9916, diakonissa Marja-Liisa Jaakonaho.

Perhejuhlat

Vesala
Koivuniemi
Kauniissa maisemissa ja
Mutanen
hyvissä puitteissa
Vesala - Koivuniemi - Mutanen

Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Vesala - Koivuniemi - Mutanen
Varaukset ja lisätiedot:
Puh. 040 535 1657
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535 1657
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Vaajakoskella Jaakko Löytyn
Päivästä päivään -messu

Kanteleiden Sävelin
hiljaisella viikolla

Askartelua ja
kokkailua tarjolla

Toisen pääsiäispäivän iltana ma 9.4. klo 18 soivat Vaajakosken
kirkossa Jaakko Löytyn säveltämän ja Anna-Mari Kaskisen sanoittaman Päivästä päivään –messun sävelet. Messussa saarnaa ja
liturgina toimii Hannu Huttunen, yhteislaulujen säestyksestä vastaa
soitinyhtye ja nuorten lauluryhmä Celestina Maiju Koposen
johdolla. Messu etenee musiikintäyteisesti yhteislauluja laulaen
sekä sanaa kuunnellen, rukoillen ja ehtoollista viettäen.

Hiljaisen viikon tiistaina 3.4.
klo 19 Kanteleiden Sävelin
-konsertti Vaajakosken kirkossa
Ulla Honkonen ja Tiina
Takkinen, kantele,
Hannu Huttunen.
Lämpimästi tervetuloa!

Vaajakosken kirkolla on kouluikäisille tiistaisin askartelua ja
kokkailua. Kokkailemaan pääsee
myös Jyskässä. Torstaina on
kokkikerho kirkolla. Perjantaisin
sählyä Jyskässä. Katso lisää
Vaajakosken tapahtumatiedoista.

Vaajakosken

SEURAKUNTAILLAT
Ke 28.3. klo 18.30 Oravasaaren
seurakuntailta Soili ja Reijo Särkimäellä, Koppelintie 18. Mukana Maritta Tynkkynen.
Ke 11.4. klo 18.30 Tölskän seurakuntailta Kerttu ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14.

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930

1.4. Palmusunnuntai klo 10 Per
hemessu. Arto Kauppinen, Liisa
Partanen, lapsityötiimi. Kahvit.
Su 15.4. klo 10 Messu. Eeva-Kaisa
Rossi, Maiju Koponen. Kahvit.
Katso pääsiäisen ajan tapahtumat Vaajakosken kirkossa toisaalla lehdessä.
RYHMÄTOIMINTAA:
To 29.3. Miestenpiiri klo 18.30.
Lasse Nikkinen.
To 5.4. Miestenpiiri klo 12.
To 12.4. Miestenpiiri klo 18.30.
Lasse Nikkinen.
Tänään Miesten ilta Koivuniemessä ke 28.3. klo 17.30. Varttikirkko, Risto Vallipuro, Petri Tiusanen; n. klo 17.45 Iltapala ja
ohjelmallinen ilta: juonto Hannu
Huttunen, yhteis
laulua, runoja
Seppo Hautalahti, alustus Moraalikato emeritus piispa Jorma
Laulaja, keskustelua. Makkaranpaistoa ja saunomista.

DIAKONIA
Keskiviikkokerho 28.3. klo 13
Jyskän srk-koti.
Keskiviikkokerho 4.4. klo 13
Vaajakosken kirkolla.
Keskiviikkokerho 11.4. klo 13
Jyskän srk-koti.
Keskiviikkokerho 18.4. klo 13
Vaajakosken kirkolla.
Vanhemman väen synttärit to
12.4. klo 12 Vaajakosken kirkolla.
Mukaan kutsutaan kaikki ne, jotka ovat täyttäneet 70, 75, 80,
85, 90 tai enemmän alkuvuodesta eli 1.1.-30.6.2012. Lämpimästi tervetuloa!
PÄIVYSTYKSET
Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo
9-10. Marja-Leena Liimatainen,
040-560 9926.
Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9-10.
Tero Reingoldt, 040- 560 9927.
Pyydettäessä myös kotikäyntejä.
Tarkat päivystystiedot löytyvät
toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.
PERHETYÖ:
Diakoniatyön osalta perhetyöstä
vastaa diakoni Tero Reingoldt.

Lisätietoja löydät varhaiskasvatuksen kohdalta.
LÄHETYS:
Lähetyspiiri ti 10.4. klo 13 Vaajakosken kirkolla.
LAPSET JA PERHEET:
Tervetuloa mukaan
varhaiskasvatuksen toimintaan!
Yhteystiedot ja toimipisteet
Lapsityönohjaaja vs. merja.h.
suhonen@evl.fi p. 040 5741706,
Lapsityön teologi arto.kauppinen@evl.f p. 040 560 9920,
Diakoni tero.reingoldt@evl.fi
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.
Jyskän srk-kodilla tiistaisin
klo 9-11.
Kaunisharjun kerholassa keskiviikkoisin klo 8.30-11.
VAUVARYHMÄ:
Kirkolla tiistaisin klo 13-14.30

.MUSKARIT
kokoontuvat tiistaisin
Klo 14.30-15: alle 1-vuotiaat
Klo 15.15-16: 1-2-vuotiaat
Klo 16.00-16.45: 3-4 vuotiaat/
sisarukset
Lisätietoja Terhi Hassiselta p.
050 3409893
TUKEA ARKEEN konkreettista
tukea perheille. Tied. Johanna
Ahonen p. 0400 905915 ja Tarja
Palander p. 0400 706205.
PYHÄKOULUT
Jyskän seurakuntakoti, Asmalammentie 4: ma 16.4. klo 18.
Kaunisharjun kerhola, Yläkoskentie 11: su 15.4. klo 10.
Tölskä, Mutkatie 14: Palmusunnuntai 1.4. ja 1. Pääsiäispäivä
8.4. klo 14.
KOULUIKÄISTEN TOIMINTA
Kouluikäisten kerhot
Tiistaisin
17-18 Askartelua 1-3 lk. (kirkko, nuorisotila)
17-18.30 Kokkailua 3-6 lk.
(kirkko, päiväkerhotila)
18-19.30 Kokkailua 3-6 lk. (Jyskän seurakuntakoti)
Torstaisin
16.30-18 Kokkailua 1-3 lk. (kirk
ko, päiväkerhotila)
Kerhomaksu kokkikerhossa 10 e
(Jyskän kerhossa 7 e) ja askartelukerhossa 5 e.
Uutta keväällä:
Perjantaisin
16-17 Sählykerho 3-5 lk. Omat

mailat! (Jyskän koulu, liikuntasali)
Torstaisin klo 16-17 Kansallisen
Lastenliiton Tyttöjen toimintakerho 1-3 lk kirkon nuorisotilassa (alakerta). Ohjaajina Pauliina
Okkolin ja Vilma Pohjola. Materiaalimaksu 1e/kerta. Ilmoittautumiset maija.valkeapaa@lastenliitto.fi (myös lisätiedot)
Lämpimästi tervetuloa!
Nettisivuilla lisätietoja ja kesän
ohjelmaa! www.jyvaskylanseurakunta.fi
Kysymyksiä ja kommentteja? Pirauta tai laita viestiä Kirsille:
040 558 2542 tai kirsi-marja.
piippanen@evl.fi
NUORILLE
Ke 28.3. Vanhojen isojen koulutus klo 17.30.
Ke 28.3. Nuorten Hengari klo
19-20.30.
To 29.3. Raamis klo 17.
To 29.3. Sähly Vaajakummun
koululla klo 18.15.
Pe 30.3. Koulupäivystys Vaajakosken yläkoululla klo 10.3012.15.
Pe 30.3.-1.4. Kaikkien isojen
koulutusleiri Koivuniemessä.
Ma 2.4. K-18 mammuttien ilta
klo 18.
Ke 4.4. Isoskoulutus sekä perusettä vanhoille isoille klo 17.30,
valmistelemme pääsiäiskirkkoa.
Ke 4.4. Hengari klo 19-20.30.
To 5.4. ei Raamista eikä sählyä.
La 7.4. Pääsiäisyön messu klo
23, jonka jälkeen nuorten yö-

kirkko.
Ke 11.4. vanhojen isojen koulutus klo 17.30.
Ke 11.4. Hengari klo 19-20.30.
To 12.4. Raamis klo 17.
To 12.4. Sähly Vaajakummun
koululla klo 18.15.
Pe 13.4. Koulupäivystys klo
10.30-12.15.
Su 15.4. K-18 mammutit kirkolla klo 14-18.
Ke 18.4. perusisojen koulutus
klo 17.30.
Ke 18.4. Hengari klo 19-20.30.
Ilmoittautuminen nuorten toukokuun hassutteluleirille alkaa
huhtikuussa, tarkemmat tiedot
seurakunnan nettisivuilta.
MUSIIKKI;
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin klo 18 kirkolla. Tied.kanttori Liisa Partanen p. 050 358
1860.
Senioreiden lauluryhmä harjoittelee torstaisin klo 12.30 Vaajakosken kirkolla. Tied.kanttori
Liisa Partanen p 050 358 1860.
Nuorten lauluryhmä Celestina
harjoittelee keskiviikkoisin klo
15.30 vanhassa Pappilassa. Tied.
kanttori Maiju Koponen p. 040
5609922.
Nuorekkaiden aikuisten Majakka-kuoro harjoittelee pe-iltaisin Antti Ikosen johdolla kirkolla. Tied. kuoron puh. johtaja
Minna Lassila p 0400 504 622.
Kanteleryhmä ma-iltaisin. Tied.
Ulla Honkonen p 0400 669 146.

Pääsiäisen ajan tapahtumia Vaajakosken kirkossa
1.4. Palmusunnuntai
Klo 10 perhemessu kirkossa.
Arto Kauppinen, Liisa Partanen,
lapsityötiimi.
klo 13 messu Koivuniemen
leirikeskus, kappeli. Mikko
Laitinen, Maiju Koponen,
rippikouluisoset.
Klo 18 Lauluyhtye Sekstin
konsertti Tuuli kutsuu lentämään,
Vaajakosken kirkko.
Hiljaisen viikon
Maanantai 2.4.
Klo 19 Seppo Pänkäläisen
Luukas-passio. Liisa Partanen,
Maiju Koponen, kirkkokuoro,
Eeva-Kaisa Rossi.
Hiljaisen viikon tiistai 3.4.
Klo 19 Kanteleiden Sävelin –
konsertti. Ulla Honkonen, Tiina
Takkinen, Hannu Huttunen.
Hiljaisen viikon
keskiviikko 4.4.
Klo 19 Jeesus tuomitaan
– mietiskelykuvia ja musiikkia.
Nuorten lauluryhmä Celestina.

Menkäämme
Jerusalemiin -ilta
Hiljaisen viikon maanantaina 2.4.
klo 19 on Vaajakosken kirkossa kirkkokuoron Menkäämme Jerusalemiin
-ilta.
Illassa kuullaan muun muassa
Seppo Pänkäläisen Luukas-passio,
jonka johtaa Liisa Partanen.
Passion solisteina laulavat Jukka
Hassinen ja Kalle Kinnunen sekä
kuorolaisia. Passion säestää kanttori
Maiju Koponen uruilla.
Lämpimästi tervetuloa!

Vaajakosken kirkkokuoro esiintyy malkamaanantaina.
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Kiirastorstai 5.4.
Klo 19 messu. Mikko Laitinen,
Hannu Huttunen, Arto Kauppinen, Eeva-Kaisa Rossi. Eeva-Kaisa
Rossi, Liisa Partanen, Vaajan laulu.

6.4. Pitkäperjantai
Klo 10 sanajumalanpalvelus.
Eeva-Kaisa Rossi, Mikko Laitinen,
Liisa Partanen, kirkkokuoro.
N. klo 11 elokuvia Pitkäperjantain tapahtumista.
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken
rukoushetki. Mikko Laitinen,
Liisa Partanen.
7.4.-8.4. Pääsiäinen.
Klo 23 Pääsiäisyön messu.
Mikko Laitinen, Maiju Koponen,
nuoret. Nyyttikestit, elokuva.
8.4. Pääsiäisaamu
Klo 10 messu. Arto Kauppinen,
Liisa Partanen, kirkkokuoro.
9.4. 2. Pääsiäispäivä.
Klo 12 Kirkkoherra Arto
Viitalan virkaanasettaminen
Taulumäen kirkossa.
Klo 18 Päivästä päivään-messu
Vaajakosken kirkossa. Hannu
Huttunen, Maiju Koponen,
Celestina, soitinyhtye.

Tuuli kutsuu lentämään
Lauluyhtye Seksti konsertoi
Vaajakoskella palmusunnuntaina
Kotkalainen lauluyhtye Seksti toimii
osana Langinkosken seurakunnan
musiikkityötä. Lauluyhtye, joka alkoi
kahden laulamista rakastavan pariskunnan pyöräkellarissa viettämistä
musiikkihetkistä, on kantanut ja laajentunut. Nimenantoaikoihin laulajia oli kuusi.
Seksti on lauluyhtyeenä joustava
sekä ohjelmiston että kokoonpanon
suhteen. Ohjelmisto on vuosien varrella koostunut muun muassa. renessanssin ajan musiikista kantaatteihin,
virsiin, gospeliin ja uuteen musiikkiin. Kokoonpanoa on laajennettu
tarpeen mukaan. Nykyisessä Sekstissä laulavat perustajajäsenistä Katri ja
Jari Laitinen sekä Mauri Silvennoinen. Heidän lisäkseen lauluyhtyeessä laulavat Maria Heiskanen, Sointu
Railo, Riikka Viren, Elina Virmakoski ja Tarja Silvennoinen, joka
toimii myös taiteellisena johtajana.
Tänä vuonna on tullut kuluneeksi

15 vuotta lauluyhtyeen perustamisesta. Rikkaan laulu-uran kunniaksi
Seksti järjestää konserttikiertueen,
jonka aloituskonsertti oli Langinkosken kirkossa. Lisäksi yhteye konsertoi Haminassa, Heinolassa, Jyväskylässä ja Hangossa.
Konsertissa kuullaan erityylistä
hengellistä musiikkia virsisovituksista suomalaiseen gospeliin. Ilmaisullista koulutusta Sekstille on antanut
Jyväskylän kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman.
Konsertti on nimetty Olet vapaa
-laulun sanoin Tuuli kutsuu lentämään,
sillä kotimaan konserttien lisäksi
konserttikiertueen varsinainen kohokohta on konsertoida myös Vancouverissa Kanadassa sekä Seattlessa
USA:n puolella. Pianistina konsertissa toimii Joni Tilli.
Vaajakosken kirkossa konsertti
kuullaan 1.4. klo 18. Vapaa pääsy,
ohjelmatuotto Yhteisvastuulle.

Uskonpäiväkahvit
Sanan kulmalla

Henki & elämä
4. vsk.
ISSN 1798-1255

Kahvia saa 30.3. klo 18 Sanan
kulmalla (Seminaarinkatu 19).
Tule laulamaan ja vaihtamaan
ajatuksia uskosta ja elämästä
muutenkin. Illan emäntänä
toimii Tuula "Haxu" Hakkarainen tiimin vahvistuksella.

Seuraava lehti 18.4.
Materiaali 4.4.

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

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 16.4. klo
18 Vesalan kurssikeskuksessa.
Miksi Paavali masentui? Lähtö
autoilla klo 17.30 Keskusseurakuntatalolta, Yliopistonkatu 12.

KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 1.4. klo 17 KohtaamisPaikka
Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu 12), Mika Kilkki, Marko
Remes. Lastenohjelmat.
Su 15.4. klo 17 Iltamessu Kaupunginkirkossa, Mika Kilkki.
Lastentapahtuma Keskusseurakuntatalolla Sacariumissa yli
6-vuotiaille lapsille klo 16.4517.20. Vanhemmat vievät lapset
suoraan Sacariumiin. Lapsilla
nyyt
tärit. Iltamessun jälkeen
opiskelijoiden jatkot Sacariumissa.
Muut toimintatiedot esim. KohtaamisRyhmistä, raamatunluku
ohjelmasta kts. www.kohtaamispaikka.net

Leskien klubi
To 29.3. klo 10 Vanha pappila,
liikunta-asiaa ja yhteinen keittolounas.
Tiedustelut:
Anne
Laimio,
050 440 9733 tai Heini Lekander,
050 521 5416.
To 12.4. klo 10 Vanha pappila,
Vapaudenkatu 26.

Maahanmuuttajatyö
Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo 10.30-11.45.
Raili Palkola ja Paula Määttä.
Naisten Suomi-kerho
ti klo 10-11.30 Polttolinja 37;
ke klo 13-14.30 Huhtasuon kirkon takkahuone, Nevakatu 6.
Mervi Karikko.

Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkko (Keltinmäentie 10) ti
klo 10-12. Heikki Junttila ja Erkki
Helle.
Naisten jumppa Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) ti
klo 12-13. Valentina Ikko.
Naisten venyttely/hengitysklubi Huhtasuon kirkon jumppasali
(Nevakatu 6) to klo 17-18. Tamara Golovkova.
Paluumuuttajien kerho Huhtasuon kirkon takkahuone (Nevakatu 6) to klo 10-12. Maija Tikko.
Koripallokerho Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) la
klo 12-13.45. Thomas Chatzitolios.
Miesten lentopallokerho + sau
na Huhtasuon kirkon jumppasali
(Nevakatu 6) to klo 19-21. Vladimir Ikko.
Työntekijöiden yhteystiedot:
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050
549 70 33, mirja.hytonen@evl.fi,
Cygnaeuksenkatu 8 .
Maija Tikko, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705 23 29,
maija.tikko@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8.

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

Näkövammaiset ja
huonokuuloiset
Päivystys ma ja ke klo 9 – 11,
Cygnaeuksenk. 8, p. 050 549
7023.
Ke 4.4. klo 13 Hiljaisen viikon
ehtoollishartaus Palokan kirkol-

la, Rovastintie 8, kirkkokahvit.
Mukana omaishoitajia.
Ke 25.4. klo 13 Kerho Keskusseurakuntatalolla, vieraana kanttori Heikki Tynkkynen. Kahvit klo
12.30 alkaen.

Omaishoitajat
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903. Pyydettäessä
teen kotikäyntejä.
Omaishoitajien ja hoidettavien
sekä näkövammaisten hiljaisen
viikon ehtoollinen ke 4.4. Palokan kirkossa klo 13. Kahvit.
Omaishoidon leiripäivät Koivuniemessä 21.- 22.5. sekä omais
hoitajien leiri Vesalassa 2.-6.7.

Mielenterveystyö

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

Retki Kauhavalle hiippakunnan
lähetysjuhlaan helatorstaina 17.5.
To 12.4. klo 17.30 Raamattupiiri, Cygnaeuksenkatu 8.

Kuuroutuneet
Ke 28.3. klo 14 Pääsiäisajan kerho, Cygnaeuksenkatu 8.

Yhteiskunnallinen työ
Yhteiskunnallisen työn pastorin
tehtävässä vuorottelevat Jarmo
Honkanen p. 050 301 8233, jarmo.honkanen@evl.fi ja Satu
Konsti, p. 050 322 7866, satu.
konsti@evl.fi. Keskusteluapua
erityisesti työhön, irtisanomisiin ja
työttömyyteen liittyvissä asioissa.

Opiskelijat

Mielenterveys- ja virkistysleiri
Koivuniemessä 16.-20.4. Hinta
30 e. Ilmoittautuminen 5.4. mennessä Leena Huviranta, p.
040 560 9903.

Veteraanit
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903.
Päivystys ti-to klo 9-10, Cyg
naeuksenkatu 8. Myös kotikäyntejä.

Viittomakielinen työ
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12
puhelin- ja web-kamera-aika,
osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.
To 29.3. klo 17.30 Raamattupiiri, Cygnaeuksenkatu 8.
To 5.4. klo 18 Pääsiäiskirkko Jyskän seurakuntakodissa, Asmalammentie 4.
Ma 9.4. klo 12 Kirkkoherran virkaan siunaaminen Taulumäen
kirkossa (viittomakielen tulkkaus).

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

Yhteiskyyti Sana kulkee -lähetysjuhlaan lähtee Keskusseurakuntatalolta klo 6 ja palaa
noin klo 20. Hinta kymmenen
euroa sisältää matkan, ruokailun ja kahvit. Ilmoittautumiset 28.3.-20.4. netissä jyvaskylanseurakunta.fi>ilmoittaudu.
Tiedustelut: Henna Parhiala
040 8698730 ja Ulla Klemettinen 050 3409889.

Ohjelma alkaa Sana kokoaa
-messulla. Keskustelusaarna
liittyy Suomen Pipliaseuran
200-vuotisjuhlaan. Muuta ohjelmaa ovat Sana uudistaa -raamattuhetki, tyttöjen ja poikien
lähetysjuhla sekä Sana vahvistaa -päätösjuhla. Retkellä voi
tutustua torikahvilaan ja lähetyksen ja diakonian kirpputori
Toiskaan.

Retki Turkuun raamattutapahtumaan
Tapahtuma on 25.-27.5. ja sen
teema on Suomen Pipliaseuran kaksisataavuotinen toiminta. Ohjelmassa on muun
muassa Sanan voimaa Intiasta,
konsertti, ekumeniaa, juhlaa
ja messuja.
Lähtö Jyväskylästä perjantaina 25.5. noin klo 12 ja paluu
sunnuntaina 27.5. noin klo 19.
Hinta sisältää matkan, majoituksen hotelli Scandic Ju

liassa ja lauantaina lounaan.
Yöpyminen kahden hengen
huoneessa 140, yhden hengen
huoneessa 220 euroa. Lähtijät
saavat retkikirjeen.
Ilmoittautuminen
23.4.
mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu tai vs.
lähetyskasvatussihteeri Paula
Niemitalolle p. 040-1367713
tai vs. työalasihteeri Ulla Klemettiselle p. 050 340 9889.

Pää pyörällä Haminan lähetysjuhlilla?

päivystysajat
su - to klo 18-01
pe ja la 18-03

Rovastikunnallinen retki Haminan lähetysjuhlille tehdään
perjantaina ja lauantaina 8.9.6. Lähtö perjantaina klo 13
Jyväskylän tilausajolaiturista,
Harjukatu. Paluumatkalle lähtö Haminasta lauantaina klo
19.30.
Retken hinta 50 €/hlö sisältää matkat sekä majoituksen

useamman hengen huoneessa
ja aamupalan Aallon majassa
(www.aallonmaja.com).
Sitovat ilmoittautumiset
19.–27.4. Riikka Jussilalle, p.
050 410 9772. Retki täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut: Laukaan seurakunnan lähetyssihteeri Riikka
Jussila.

Jeesuksen ihmeet.
To 12.4. klo 18.30 Vaajakosken
miestenpiiri, Kirkkotie 11.
Pe 13.4. klo 18–20.30 Varkkariilta Tentkeillä, Tertunmetsä8,
Palokka, (0400 648 342).
La 14.4. klo 10 Isä-poika–sähly
Huhtasuon kirkolla, Nevak. 6.
Su 15.4. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan seurakuntakeskuksessa,
Kärpänkuja 5. Varoittavia ver
tauksia, Mikko Haapasaari, mu
siikki UnderCrown. Lapsille omat
opetuskanavat.
Ti 17.4. klo 12.30 Maahanmuut
tajatyön rukouspiiri, Vaasan
katu10 C 36.
Muuramessa:
To 5.4 klo 10-12 Äiti-lapsiraamis Jenni Seppäsellä, Erätie
21 (040-7231758).

Ehasalu, pyhäkoulutyöntekijä
Imbi Tanilsoo, Sumiaisten kirkko
kuoro joht. Päiviö Turtiainen.
Ma 16.4. klo 13 Lähetyspiiri,
Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Pe 20.4. klo 19 Perjantairukous,
Neulaskoti, Erkki Puhalainen.

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
Ma 9.4. klo 17.30 Toisen
pääsiäispäivän seurat, Vanha
Pappila.
La-su 14.-15.4. Arjen halleluja.
Herättäjä-Yhdistys 100 vuotta.
Herännäishenkinen tapahtuma
Tikkakosken kirkolla. Lauantaina
alkaen klo 13, sunnuntaina
alkaen klo 10. Tarkempi ohjelma
sivulla 17 Tikkakosken alueseura
kunnan kohdalla.

Jyväskylän Kristilliset
Eläkeläiset
To 5.4 klo 14 HPE, Lutherkirkko,
Kansakoulukatu 5. Erkki Helle ja
Risto Krogerus. Kahvitarjoilu klo
13 alkaen.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Niemi
nen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.
fi>paikallisyhdistykset>Jyväskylä
Ke 28.3. klo 15.30 Exodus-raa
mattupiiri.
Ma 2.4. klo 10 Svenska bibel
kretsen.
Ti 3.4. klo 9-11 Avoin kohtaa
mispaikka aamiaisineen. Pääsiäi
sen sanoma lauluissa, Eija Ranta
talo; klo 17-20 Tuunaus- ja
taidetyöpaja.
Ke 4.4. klo 18 Kirjapiiri II. Chris
Cleave: Little Been tarina; klo 18
Lauluryhmä Jännät.
Ti 10.4. klo 9-11 Avoin kohtaa
mispaikka aamiaisineen. Muisti
kuvia, Anita Särkkä.

Pe 13.4. klo 13 Laku-ryhmä lau
laa ja kuuntelee musiikkia, sotaajan laulut.
Ti 17.4. klo 9-11 Avoin kohtaa
mispaikka aamiaisineen Hyvin
vointi Suomessa, Liisa Peltokallio;
klo 17-20 Tuunaus- ja taide
työpaja; klo 18 Latinanpiiri.
Ke 18.4. klo 16 Exodus-raamattu
piiri.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Ke 28.3. klo 19 Englanninkieliset
seurat, ry.
La 31.3. klo 19 Seurat, ry.
Su 1.4. klo 18 Seurat, ry.
Ke 4.4. klo 19 Hiljaisen viikon
iltakirkko, Halssilan srk-keskus,
Kärpänkuja 5.
Ke 4.4. klo 19 Seurat, ry.
Su 8.4. klo 16 Seurat, ry.
Ke 11.4. klo 19 Seurat, ry.
La 14.4. klo 16.45 Kevätmyy
jäiset, alkuhartaus, ry.
La 14.4. klo 17 Kevätmyyjäiset.
Ruokailu klo 17, myynti alkaa
klo 18, ry.
Su 15.4. klo 16 Seurat, ry.
Ke 18.4. klo 19 Seurat, ry.
Yhteyden uskovaisiin saa:
044 505 0653. Tervetuloa!

Kansan
Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarink. 19
Keskiviikkoisin
klo
13-15
kokoonnumme Sanan Kulmalla
yhdessäolon, sanan ja rukouksen
merkeissä. Tervetuloa!
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
pe 13.4. ja 20.4. klo 11.

Uskonpäivän kotiseurat pe
30.3. klo 18 Inkerin ja Es
kon
kotona, Rasvarintie 5, Lahjaharju
(kahvit ennen). Puhujina kirk
koherra Arto Viitala ja kirjailija
Leena Impiö. Tervetuloa!
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti 3.4.
klo 14. Että he yhtä olisivat, Anki
Hypen, musiikki Saara Mörsky.
Mukana Ulla Hiekkavirta ja Inkeri
Virkkala-Järvinen. Kah
vit ennen
ohjelmaa.
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti
17.4. klo 14. Elänkö tätä päivää?,
Leena Impiö. Musiikki Aulis
Tuimala ja Eija Rantatalo, mukana
Marja-Liisa Vänttinen ja Inkeri
Virkkala-Järvinen. Kahvit ennen
ohjelmaa.

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 28.3. klo 10–11.30 Suomi
kerho maahanmuuttajanaisille.
To 29.3. klo 11.30-15 Torstai
kahvila. Sanaa, juttuseuraa,
kahvia ym.
To 29.3. klo 17 Japanin työn
rukouspiiri.
Pe 30.3. klo 8- 9 Aamurukouspiiri.
Pe 30.3. klo 19 Kolme Kohtaa
mista -ilta.
La 31.3. klo 19–21.30 Pointtinuortenilta.
To 5.4. Ei Torstaikahvilaa.
Pe 6.4. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Su 8.4. Ei Sanan Keidasta.
Ma 9.4. klo 18 Raamattupiiri.

Ti 10.4. klo 13 Naisten raamat
tupiiri.
Ke 11.4. klo 10–11.30 Suomi
kerho maahanmuuttajanaisille.
To 12.4. klo 11.30–15 Torstai
kahvila. Sanaa, juttuseuraa,
kahvia.
To 12.4. klo 17 Japanin työn
rukouspiiri.
Pe 13.4. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.
Pe 13.4. Ei Kolme Kohtaamista –
iltaa.
La 14.4. klo 19–21.30 Pointtinuortenilta.
Ke 18.4. klo 10–11.30 Suomi
kerho maahanmuuttajanaisille
Muualla Jyväskylässä:
Ke 28.3. klo 18.30–20 Kuokkalan
miestenpiiri, Kariniementie12.
Jeesuksen ihmeet.
To 29.3. klo 18.30 Vaajakosken
miestenpiiri, Kirkkotie 11.
Pe 30.3. klo 18–20.30 Varkkariilta Tentkeillä, Tertunmetsä 8,
Palokka, (0400 648 342).
La 31.3. klo 10 Isä-poika–sähly
Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.
Su 1.4. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan seurakuntakeskuksessa,
Kärpänkuja 5. Lopun aika ja
Jeesuksen paluu, Osmo Väätäi
nen, musiikki Maria ja Jousia
Lappi. Ehtoollinen. Lapsille omat
opetuskanavat.
Ti 3.4. klo 12.30 Maahanmuut
tajatyön rukouspiiri, Vaasan
katu10 C 36.
Ma 9.4. klo 18 Vaajakosken
naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
Ti 10.4. klo 12.30 Maahanmuut
tajatyön rukouspiiri,Vaasankatu
10 C 36.
Ke 11.4. klo 18.30–20 Kuokkalan
miestenpiiri, Kariniementie12.

Lähetysyhdistys
Kylväjä
Ma 2.4. klo 13 Lähetyspiiri,
Neulaskoti, Raija Hämynen.
To 5.4. klo 17 Viron lähetyspiiri
NNKY:llä, Puistotori 4, V. Pasanen.
4.-9.4. Pääsiäisleiri tunturi-La
pissa (Pallas, Ylläs ja Olos), hinta
350 e sis. matkat, ruuat ja
majoituksen Myllyniemen ma
joilla. Tiedustelut ja ilmoittautu
minen Erkki Puhalainen, 0400
545 128.
Su 15.4. klo 10 Messu Huhtasuon
kirkossa, saarna rov. Vallo Eha
salu, liturgia Annemari Siistonen,
kanttori Päiviö Turtiainen, Su
miaisten kirkkokuoro; klo 11.30
Lähetyssoppa ja kahvi; klo 12.30
Viron pyhäkoulutyön juhla,
Valgan rovastikunnan rov. Vallo

Sisälähetysseura
Törmälän ystävien työpiiri pe
13.4. klo 13 Vanhan pappilan
kerhotiloissa, Vapaudenk 26.
Seur. kerran 11.5. Tervetuloa!

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5.
Messu sunnuntaisin kello 12:
1.4. Ari Juupaluoma.
Evankeliset opiskelijat ke klo
18.30: 21.3. Sorry seems to be
the hardest word, Tom Säilä; 4.4.
Välisoitto – Siikkariseurat.

Suomen
Raamattuopisto
Raamattuopetuksen ja mu
sii
kin ilta ke 11.4. klo 18.30
Halssilan srk-keskuksessa. Sovin
non kolmiossa, Erkki Jokinen,
musiikki Keskeneräiset. Tee- ja
kahvitarjoilu. Ei lastenhoitoa.

Tikkakosken
Rauhanyhdistys

Hiidenjärventie 37, Puuppola
www.tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
Su 1.4. klo 16 Seurat ry:llä.
La 7.4. klo 18 Alueellinen nuor
tenilta / kokkotapahtuma ry:llä.
Su 8.4. klo 16 Seurat ry:llä.
Su 15.4. klo 16 Seurat ry:llä.
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Tikkakoskelta
telkkariin

paula ukkonen

Pauliina Jokisella on takana on rentouttava viikonloppu Jyväskylässä ja
edessä työviikko Helsingissä. TV-kuvausten lisäksi luvassa on ainakin musiikkia ja urheilua. Vantaan kaksiossa
odottaa puolivuotias Kaapo-kissa.
– Elämä on mallillaan, hän tiivistää.
Jokisen tie Suomen suosituimpaan
saippuasarjaan on malliesimerk
ki
päättäväisyydestä ja sinnikkyydestä.
–Haaveilin nuorempana näyttelemisestä, mutta kokemusta minulla ei
ollut. Kun serkku viime keväänä vink
kasi, että Salkkareihin haetaan ikäistäni tyttöä, pyrin koekuvauksiin. En
kertonut aikeista edes ystävilleni, jotta sain valmistautua rauhassa. Kun
tieto paikasta elokuussa tuli, oli riemu rajaton. Kuljin viikkoja pää pilvissä. Kaveritkaan eivät uskoneet
korviaan kun kerroin heille uutisen.

Suuria muutoksia ja
vahvoja tunteita
Nuoruusikänsä Tikkakoskella asuneelle muutto uuteen kaupunkiin ei
ollut helppo. Helsingissä hän ei tuntenut sukulaisten lisäksi kunnolla
ketään ja kaikki paikat olivat vieraita.
Muutos pelotti ja jännitti, töiden alkaminen vielä enemmän.
–Toisaalta olin odottanut tätä niin
pitkään, että keskittyminen rooliin
vei ajatukset pois ikävistä asioista,
hän kertaa.
Myös vanhemmille tyttären uravalinta oli iso juttu.
– Olin perheemme lapsista ensimmäinen, joka muutti pois kotoa. Tilanne on vaatinut vanhemmiltani
joustoa ja luottamusta. Ilman heidän

tukeaan tuskin olisin tässä. Soittelemme paljon ja he kysyvät ahkerasti,
kuinka pärjään.
Televisioruudulta Jokisen työskentelyä on saanut seurata helmikuun
alusta saakka. Ensimmäisen jakson
katsottuaan silmiin hiipivät harmistuksen kyyneleet.
–Se oli aivan hirveää. En löytänyt
suorituksestani muuta kuin virheitä.
Ajattelin, että tuo olisi pitänyt tehdä
toisin ja tuossakin epäonnistuin. Sittemmin hän on oppinut suhtautumaan itseensä armeliaammin ja pyrkinyt kääntämään ajattelua siihen
suuntaan, että kaikesta voi oppia.
Alkuun vaikeat kohtaukset seurasivat kotiin työpäivän päätyttyä. Itkemistä hän harjoitteli kotona peilin
edessä.
– Imeydyin niin syvälle tunnekuo
hun valtaan, että illat meinasivat
mennä pilalle.

Rankkaa
palautetta
Kadulla Jokinen tunnistetaan usein.
– Ohikulkijat tuijottavat ja supisevat. Toisinaan heidän on vaikea erottaa minut roolihahmostani Matleenasta. Minua puhutellaan Matleenana ja kysytään kuulumisia. Välillä
ihmettelen itsekin kuinka kiinnostuneita ihmiset ovat, olenhan aivan
tavallinen tyttö Tikkakoskelta.
Myös ammatin varjopuolet ovat
tulleet näkyviksi. Muutaman kerran
Jokinen on törmännyt ikäviin kommentteihin internetissä, mutta on
sittemmin jättänyt keskusteluiden
seuraamisen.
– Anonyymina haukkuminen on
helppoa. En ymmärrä miksi ihmiset
jaksavat nähdä aikaa ja vaivaa. Toisaalta olen opetellut suhtautumaan
asiaan niin, että negatiivisia huutelijoita ei tarvitse noteerata.
Ennen televisioruutuun päätymistä tuotantotiimi kävi Jokisen kanssa
läpi mitä julkisuus saattaa tuoda tullessaan. Tuottajat ja vanhemmat kol-
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Edeltävien vuosien tapaan Jokinen aikoo hakeutua tulevana kesänä isoseksi rippileirille. – Isosena on aina niin mukava olla. On hyvä
porukka ja mukavaa yhteistä tekemistä.

tytti pääkkönen

Uskon Jumalaan ja kuulun kirkkoon. Lapsena kävin pyhäkoulussa,
seurakunnan järjestämillä Porukkaleireillä ja polkupyöräretkillä Ahvenanmaalla. Rippikoulun kävin Lapissa. Kun olin ihan pieni, meillä
rukoiltiin iltarukous. Muistan kyllä,
että olemme puhuneet Jumalasta
kotona. Toivottavasti joka perheessä
näistä asioista puhutaan, opetetaanhan Isossa kirjassakin tiettyjä elämänohjeita. Raamattu on kuitenkin
jäänyt minulle aika vieraaksi.
Kun elämässäni on ollut kinkkisiä
tilanteita, olen rukoillut ja pyytänyt
vähän jeesiä. Myös silloin rukoilin,
kun oma lapseni syntyi. Totta kai
toivon, että rukouksesta on apua,
mutta en ole miettinyt sitä sen syvällisemmin. Uskon, että Jumala on
huomannut avunpyyntöni.
Ajattelen Jumalaa yhtenä, en niinkään erottele hänen persooniaan.
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Mielikuvani Jeesuksesta on syntynyt
tarinoiden ja opetusten kautta. Aikoinaan on kyllä tapahtunut mielenkiintoisia asioita.
Välillä mietin, miten paha paikka
maailma on, ja silloin se tietty uskokin on erittäin koetuksella. Jeesus
uhrasi niin sanotusti itsensä meidän
vuoksemme, mutta uskoa koettelee
se, mitä täällä tehdään toisille. Toivottavasti ainakin taivaassa kaikki
on kavereita keskenään. Uskon näkeväni joskus tulevaisuudessa ne
sukulaiset ja tuttavat, jotka ovat
kuolleet. Ei täältä noin vaan hävitä.
Usko on minulle luonnollinen
asia, ja samalla jokaisen oma valinta.
En tykkää painostuksesta. Asuntokaupassakin ihmiset tekevät itse
omat päätöksensä, minä en niitä tee
heidän puolestaan enkä tuputa.
Nuorille ja lapsille pitää kuitenkin
antaa mahdollisuus tutustua kristin-

nulle, kuinka tärkeää on tarttua rohkeasti tilaisuuteen ja kokeilla ennakkoluulottomasti uusia juttuja. Mikäli
jotain todella haluaa, on sen eteen
tehtävä töitä. Kukaan ei tule kotisoh-

legat opastivat kuinka asiaan kannattaa suhtautua. Siitä oli paljon apua.
Näyttelemisen lisäksi Jokinen viihtyy estradilla kitaran kanssa.
– Kulunut vuosi on osoittanut mi-

valta hakemaan.
Itse hän odottaa tulevaa kesää ja
sen mukanaan tuomia seikkailuja.
Salkkarit on tauolla, joten aikaa riittää mukavasti muulle.

tytti pääkkönen

Tikkakoskelainen Pauliina Jokinen
lähti rohkeasti kokeilemaan siipiään
ja toteuttamaan unelmaansa. Nyt
seitsemäntoistavuotias nuori nainen
esiintyy tv-sarjassa, joka
parhaimmillaan kerää ruudun
ääreen liki miljoona katsojaa.

paula ukkonen

Salattujen elämien Pauliina Jokinen

uskoon ja heille pitää kertoa asioita.
Halusin ilman muuta, että tyttäreni
kastetaan. Hän aloittaa tänä keväänä pyhäkoulun, jota anoppini pitää
kotonaan.
Uskon myös Jumalan johdatukseen. Olen eroni jälkeen löytänyt
elämäni rakkauden, sielunkumppanin ja elän nyt elämäni parasta aikaa.
Toinen merkittävä käänne tapahtui
yläasteiässä, kun silloinen luokanvalvojani ja uskonnonopettajani
Jorma Pollari sai puhuttua minulle
järkeä.
Elämäni oli menossa väärään
suuntaan, mutta onneksi lähdin
kulkemaan oikealle polulle. Olen
kiittänyt yläkertaa siitä, mitä elämässäni on tapahtunut. Jokaisesta päivästä saa kiittää.
Iloitsen terveistä päivistä ja siitä,
että lähimmäiseni voivat hyvin.
Vaikka joskus tuntuu erittäin haas-

Jere Savolin, 37, yrittäjä, LKV Savolin Oy
teelliselta, positiivinen ajattelu kannattaa. Toki minulla on lupa olla
heikko, ja välillä pitää myöntää virheensä niin työelämässä kuin siviilissäkin. Asiat pitää käsitellä avoimin
mielin ja avoimin kortein. Hyvin
usein ne selviävät juttelemalla.

Monet varmaan ajattelevat uskonasioita enemmän kuin minä. Uskon
vahvasti näihin asioihin, mutta en
mieti niitä paljoakaan. Jään harvoin
sanattomaksi, mutta nämä asiat pistävät todella hiljaiseksi ja saavat minut miettimään.

