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apua
Suru
voi heittää
elämän
nurinniskoin.
Silloin apua
tarvitsee
niin uhri kuin
auttajakin.
Sivut 8-9

Sisaruskateus ja ihmiskauppa
samassa paketissa

Kesän perheleiripaikkojen
haku on nyt menossa

Uusi kirkolliskokous kokoaa
päättäjät ensi kertaa yhteen

Torstaiteatteri päivitti Joosefin tarinan.
Se tarina kannustaa ihmiskaupan uhreja.

Luvassa on voimaa valokuvasta,
metsäretkiä ja levon hetkiä.

Jyväskylästä on mukana kaksi konkaria
ja yksi ensikertalainen.
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Kannen kuva:

Sinkut, huomio!
Pikadeitit Kuokkalassa

Uskonto ei lähde ihmisestä - tiede kyseenalaistaa
tieteellisen ateismin periaatteita.

Konginkankaan bussiturmassa
19.3.2004 kuoli 23 nuorta.
Kuva turmapaikalta
onnettomuuden jälkeisenä
päivänä.
Kuvaaja: Risto Aalto/
Keskisuomalaisen arkisto

Pikadeitti-ilta 20-40 -vuotiaille sinkuille to
26.4. klo 18. Mukaan mahtuu 12 naista ja
12 miestä. Ilmoittaudu heti johanna.
niiles-hautanen@evl.fi. Laita viestiin nimi,
mahdollinen nimimerkki, ikä ja yhteystiedot.
Lisätietoja Kuokkalan alueseurakunnan
nuorten aikuisten nettisivuilla.

Viime vuosina on ilmestynyt luonnontieteelliseen ajatteluun perustuvia uskontokriittisiä
kirjoja. Nyt eletään englanninkielisessä
tiedekirjallisuudessa vastareaktion aikaa. New
Scientist -lehti esitteli Jumala-teemanumerossa
kirjallisuutta, joka kyseenalaistaa monien uusateistien hellimät ajatukset lasten luonnollisesta

uskonnottomuudesta ja uskontojen haitallisista
vaikutuksista. Kognitiivinen uskontotiede on
osoittanut, että uskonnon omaksuminen on lapsille
yhtä luonnollista kuin kielen tai kävelemisen
oppiminen. Kriittisen ajattelutavan omaksuminen
sen sijaan edellyttää taistelua luonnollisia intuitioita
vastaan.
Suomen Kuvalehti

Kolumni
Onnellinen
Maija
nni Blomqvistin (1909-1990) viisiosainen
kirjasarja, Myrskyluodon Maija, on koskettava kuvaus arkisesta elämästä vaikeuksien keskellä.
Nykyajan mukavuuksiin turtunut kaupunkilainen
tuskin vaihtaisi paikkaansa Maijan kanssa. Kuitenkin kirjasta huokuu lämmin tyytyväisyys arjen pieniin asioihin ja mukautuminen jokaisen päivän
mukanaan tuomiin haasteisiin. Niukkoina aikoina
ohutkin sipaisu voita maistuu kapealla leivällä taivaallisen hyvältä!
Myrskyluodon Maija nousee etsimättä mieleeni,
kun olen lukenut onnellisuutta pohdiskelevaa tieteellistä tutkimusta ja osallistunut aihepiirin eri seminaareihin. Teksteissä ja keskusteluissa nousevat
yleensä esiin monet tutut teemat ihmisten onnellisuuden avaimista, ja mainituksi tulevat tässä yhteydessä läheiset ihmissuhteet, terveys ja varauksin
myös taloudellinen hyvinvointi. Monesti nousee
esiin myös kristillisen uskon ja onnellisuuden välinen suhde.
Tieteellisissä haastatteluaineistoihin perustuvissa
tutkimuksissa havaitaan yleensä positiivinen yhteys
uskon ja onnellisuuden välille. Lukuisat tutkimukset osoittavat uskonnollisten ihmisten olevan muuta väestöä onnellisempia. Tulosta selitetään uskonnollisten ihmisten sosiaalisilla suhdeverkostoilla,
tulevaisuuden optimismilla, vapaaehtoistyöllä, kriisinhallintamenetelmillä, elämän merkityksen kokemuksella ja terveydelle haitallisten nautintoaineiden käytön vähäisyydellä. Myös Raamatussa
psalmi 128 vakuuttaa Jumalan tahdon mukaisen
elämän tuovan onnellisuutta. Monet kristityt todistavatkin henkilökohtaisen uskon tuovan elämään
iloa ja mielenrauhaa. Toisaalta mietin, onko puhe
onnellisuudesta ja onnen pakonomainen tavoittelu ollenkaan kristillistä? Eikö kristilliseen vaellukseen kuulu ankara kilvoittelu, “kaidan tien” kulkeminen, jotakin sellaista jota teologit nimittävät
“pyhitykseksi”? Eikö onnellisuus kuulu vasta tuonpuoleiseen elämään?
Tutkijat ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, että tyytyväisyys kulloiseenkin elämäntilanteeseen, kaikista
mahdollisista reaalisista vastuksista huolimatta, antaa ihmisten elämään jotakin, jota ehkä onnellisuudeksi voidaan nimittää. Onnellisuutta ei pitäisi ymmärtää hetkellisenä tilana, vaan paremminkin pitkänaikavälin mielenrauhana. Onnellisuus tuntuu
olevan asia, jonka huomaa vasta jälkeenpäin, elettyjä aikoja muistellessa.
Myrskyluodon Maija opetti itselleni, miten jokainen päivä on lahja. Kiireisen arkisen työn keskellä
ei aina edes ehdi syväluodata omia mielenliikkeitään, mutta voi kuitenkin tuntea olevansa suuremmissa käsissä. Tunne olemassaolon merkityksellisyydestä luo tyytyväistä
olotilaa. Ja hädän hetkellä voi ristiä kätensä ja
luottaa siihen, että ylhäällä on joku joka
kuuntelee. Olisiko tämä
sitä onnellisuutta?

A

Esa Mangeloja
Kirjoittaja on
taloustieteen dosentti
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Esityksen Josefin eli Taru Lähdemäki tekee parhaillaan pro gradu -tutkielmaa ihmiskaupasta ja sen uhrien auttamisesta Kambodzassa.

Torstaiteatterin uutuus käsittelee ihmiskauppaa
Torstaiteatterin uusin näytelmä Vaunuilla
länteen puhuu isoista teemoista.
Ihmiskaupan lisäksi se kertoo myös
sisaruskateudesta. Esityspaikka on
Juomatehdas. Näytäntöjä on huhtitoukokuussa kymmenen.
Näytelmä kertoo leskeksi jääneestä
Jaakob-isästä ja tämän viidestä tyttärestä.
Isä suosii yhtä tyttäristään. Muut ovat kateellisia isän suosikille ja tämä joutuu vihan, kiusaamisen ja lopulta ihmiskaupan
uhriksi. Myyjiä ovat uhrin omat siskot.
Tyttö joutuu kauppiaan käsiin ja kyyditetään orjavaunuilla länteen.
Näytelmän ohjaa Mika Lahtinen. Näyttelijät ovat opiskelijoita ja nuoria aikuisia.

Isää näyttelee Mika Virta, tyttäriä Hanna
Liski, Tarja Antinkaapo, Elisa Eskelinen,
Taru Lähdemäki ja Sanna-Mari Kontoniemi. Kauppiaan roolissa on Sampsa
Nykänen.
Käsikirjoitus on näyttelijöiden ja ohjaajan yhteistä käsialaa. Näytelmän tarinaan
on otettu vaikutteita Vanhan Testamentin
kertomuksesta Joosefista, jonka tämän
veljet myivät orjaksi.
Esityksessä näyttelevä Taru Lähdemäki
tekee parhaillaan pro gradu -tutkielmaa
ihmiskaupasta ja sen uhrien auttamisesta
Kambodzassa.
Lähdemäen mukaan kertomus Joosefista on yksi vertaistarinoista, jota käytetään
ihmiskaupan uhrien auttamis- ja kuntoutustyössä.

Ihmiskauppa
voidaan pysäyttää
Seis! Pysäytä ihmiskauppa –kirja liikkuu samoissa maastoissa kuin Vaunuilla länteen
–esitys. Kirjan ovat kirjoittaneet Steve
Chalke ja Cherie Blair.
Ihmiskauppa on orjakauppaa, joka
tuottaa vuodessa noin 10–12 miljardia
dollaria. UNICEFin arvioiden mukaan
ihmiskaupan uhreiksi joutuu noin 1,2
miljoonaa lasta vuodessa.
Seksuaaliseen hyväksikäyttöön myydään kaksi lasta minuutissa. Rajojen yli
kuljetetaan noin 800 000 ihmistä vuodessa.
Kyseessä on siis varsin laajamittainen,
järjestäytynyt toiminta, joka ulottuu
myös Suomeen ja koko Eurooppaan.
Kirjassa Steve Chalke tarkastelee ihmiskaupan laajuutta ja muotoja sekä kertoo,
mitä tavallinen ihminen voi tehdä ihmis-

kiikari

kaupan lopettamiseksi.
Kirjan sivuilla on lukuisia tositarinoita
niin länsiafrikkalaisille kaakaoviljelmille
pakkotyöhön ryöstetyistä lapsista, läntisen Euroopan bordelleihin huijatuista
tytöistä, kotitalouksissa orjina toimivista
aasialaisnaisista kuin kansainvälisen elinkaupan uhreina tapetuista ihmisistä.
Seis! Pysäytä ihmiskauppa -kirjassa on
myös ihmisoikeusjuristi Cherie Blairin
kirjoittama luku, jossa käsitellään ihmiskauppaa nuorten tyttöjen ja naisten näkökulmasta.
Suomen Lähetysseuran suomeksi kustantaman kirjan lopussa olevaan lukuun
on koottu ihmiskauppaan liittyviä kertomuksia Suomen Lähetysseuran työalueilta, muun muassa Israelista, Thaimaasta ja
Mekong-alueelta.

Vaunuilla länteen
esitysajat
To 19.4. klo 19
Ma 23.4. klo 19
Su 29.4. klo 15
Ke 2.5. klo 19
To 3.5. klo 19
La 5.5. klo 15
Ke 9.5. klo 19
To 10.5. klo 19
Esityspaikka: Juomatehdas,
Vapaudenkatu 25, Jyväskylä.
Esityksen kesto on n. 60 minuuttia.
Pääsylippu 12 e. Eläkeläisille 10 e.
Opiskelijoille, työttömille, äitiysvapaata
viettäville sekä maanpuolustusvelvollisuuttaan suorittaville 7 e.

Henki & elämä
jaossa
kaupungilla
Jyväskylän seurakunnan lehti Henki &
elämä on tästä numerosta lähtien saatavilla useista jakelupisteistä eri puolilta
kaupunkia.
Lehti löytyy muun muassa kirjastoista,
yhteispalvelupisteistä, Keski-Suomen
keskussairaalasta, yliopiston kampuksilta, Kahvila Häggmanilta ja Seppälän
kirpputorimarketista. Suurista marketeista mukana jakelussa ovat Palokan ja
Seppälän Prismat sekä Seppälän Citymarket.
Jos et tahdo mainosjakeluita, mutta
lukisit mielelläsi seurakuntalehden, hae
omasi lähimmästä jakelupisteestä!
Voit myös vinkata mahdollisesta uudesta jakelupaikasta sähköpostitse marjo.
ronnkvist@evl.fi tai puhelimitse 040 535
1064.

Kun laulat ylistystä, ojenna myös nälkäiselle leipää
ja tarjoa muukalaiselle sijaa luonasi

Seurakuntaa tarvitaan,
jotta arjessa voidaan selviytyä

Kristuksen kärsimystietä seuraten saamme opetella tunnistamaan maailman
todellisuutta ja sen kärsimystä, ja
toivottavasti edes hieman enemmän
herkistymään sille. On tärkeää ettemme
ylistykseltämme edes pääsiäisenä kadota
tätä näköalaa. Kirkkoisä Augustinus

Työelämä ja lasten kasvattaminen vaativat voimia, perheen
talous voidaan mitoittaa tiukaksi ja vanhemmat toivovat
omaa aikaa. Jos kaiken tahtoo kerralla, vaikeuksiin ei ole varaa.
Niitä kuitenkin tulee. Seurakunnan tulee tukea koteja, kouluja
ja päivähoitoa kristillinen usko ja elämäntapa lähtökohtanaan.
Piispa Simo Peura Arto Viitalan virkaanasettamismessussa.
Lue koko puhe: jyvaskylanseurakunta.fi.

paula ukkonen

kirjoitti tästä jo 300-luvulla kauniisti:
”Paina siis mieleesi: kun laulat hallelujaa,
niin ojenna myös nälkää näkevälle leipää,
vaateta alaston ja tarjoa muukalaiselle sija
luonasi”. Arto Viitala virkaanasettamismessussa 9.4. Taulumäen kirkossa.
Lue koko saarna: jyvaskylanseurakunta.fi.

Pääkirjoitus
Tunnustuksia
illä lihaksilla sen kantaisi, kun sairautta
ja kuolemaa tunkee ovista ja ikkunoista?
Miten jaksaisi vielä senkin, kun samaan hätään
menettää kotinsa ja rahansa? Kun suru ja murhe
riepottelevat niin, että tukka lähtee tukkoina
päästä. Päivät sinnittelee yhden napin turvin ja
taistelee työkseen kyyneliä vastaan. Yöksi turvautuu toiseen nappiin, että saisi edes unen
ajaksi vapautuksen ympärivuorokautisesta painajaisesta.
Kuka tahansa meistä voi jonain päivänä joutua tilanteeseen, jossa entiseen elämään ei ole
paluuta. Entinen on vain muisto, eikä tulevasta
uskalla haaveilla, kun uskoa huomiseen ei enää
ole. Tarpominen pimeässä kestää viikkoja, kuukausia, vuosia.
Helsingissä paljastui viikonloppuna nelihenkisen perheen tragedia. Isä kuoli törmättyään
rekkaan, ja kun poliisi vei suruviestiä perheelle,
äiti ja lapset löytyivät surmattuina. Niin ikään
Helsingissä tammikuussa tapahtuneen perhesurman oikeudenkäynti alkoi puolestaan alkuviikolla. Isä surmasi vaimonsa ja kaksi pientä
lastaan.
Jokainen perhesurma on liikaa, ja viime kuukausina niitä on uutisoitu useita. Ne ovat karmivia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu kun kaikki
toivo on mennyt. Kun ulospääsyä umpikujasta
ei nähdä.
Jostain syystä meillä, pohjoisessa Onnelassa,
ei ole kykyä nähdä oleellista. Meille on tärkeämpää laittaa paukkuja siihen, että asiat näyttäisivät hyviltä. Että menestyisimme naapureiden silmissä, kaupunkien imagotutkimuksissa ja
kansainvälisissä vertailuissa. Pois se meistä, että
tunnustaisimme väsymyksemme, ylisuuret velkataakkamme ja repivät parisuhteemme, kunhan auto kiiltää ja kulissit pysyvät pystyssä.
Vaatii enemmän rohkeutta tunnustaa heik
koutensa kuin kuristua vahvuuteensa. Ehkä sellaisilla ihmisillä on kuitenkin enemmän toivoa
selviytyä. Sellaisilla, jotka uskaltavat repiä lavasteet rikki ja sanoa, että nyt menee huonosti. Nyt
en jaksa. Tarvitsen apua.
Mitä jos haastaisimme toisemme tunnustamaan, ettei meilläkään aina mene niin hyvin.
Kenenkään ei silloin tarvitsisi ottaa turhan suuria
paineita menestymisestä ja jaksamisesta. Tajuai
simme, että samassa, kiikkerässä veneessä tässä
kaikki olemme. Yhden murheet voivat olla hetkellisesti isommat kuin toisen, mutta ketään ei
kannattaisi kadehtia. Kaikilla on kuormansa.
Voisimme avata silmämme ja huomata apua
tarvitsevan. Voisimme suoda voimia antavan hymyn sillekin, jonka silmät ovat surusta sameat. Ja
voisimme yrittää ymmärtää tuskassa tarpovan
loputonta matkaa, vaikka emme tietäisikään
miltä se tuntuu.
Minä tiedän, olen ollut
samalla matkalla. Ja yhä
tässä, koska aina on toivoa.
Silloinkin, kun siltä vähiten tuntuu.

M

Opiskelijan toimeentulo tiukassa
Kalle Jokinen on kauppatieteiden opiskelija,
joka toimii opintojensa ohella tämän
vuoden ajan Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunnan kymmenhenkisen
hallituksen puheenjohtajana.
1. Mistä olet tullut Jyväskylään?
Vierestä tai nykyään oikeastaan keskeltä,
eli Muuramesta.
2. Mitä harrastat?
Yhdistystoiminnan ohella laskettelua ja
valokuvausta. Lisäksi kotoa löytyy koira, jonka kanssa tulee ulkoiltua.
3. Aloitit JYY:n hallituksen puheenjohtajana joulukuussa. Mihin haluat vaikuttaa?
Vuoden suurin vaikuttamisen paikka on
kuntavaalit, joissa JYYn sekä JAMKO:n
kampanjan päätemana on joukkoliikenteen kehittäminen.
4. Mihin opiskelijoita koskeviin asioihin
toivoisit pikaista parannusta?
Ehkä tärkeimmäksi nostaisin toimeentulon. Opintotukijärjestelmä ei mahdollista täysipäiväistä opiskelua, joten opiskelijat joutuvat tekemään töitä opintojen
ohella. Työnteko ei ole aina pahasta, mutta omaan alaan liittymättömät työt kuormittavat opiskelijoita ja hidastavat valmistumista.
5. Pitäisikö Mattilanniemen B- ja C-rakennukset purkaa vai suojella?
Rakennuksilla on rakennushistoriallista
arvoa ja ne ovat selkeä osa kaupunkikuvaa.
Kuitenkin olen sitä mieltä, että niin henkilökunnalla kuin opiskelijoilla on oikeus
työskennellä terveissä tiloissa.
Jos tätä ei voida taata muuten kuin uudisrakentamisella, niin silloin purku olisi paras
päätös.

6. Tähtäimesi tulevaisuudessa?
Minulla ei ole tarkempia suunnitelmia,
mutta tietenkin toiveissa olisi löytää mielekkäältä tuntuva oman alan työpaikka, joka
tarjoaa riittävästi haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä sekä oppia uutta. Erityinen
plussa olisi, jos työ löytyisi Jyvässeudulta.
7. Millainen suhde sinulla on kirkkoon?
En käy kirkossa enkä ole mukana kirkon
toiminnassa. Minusta kirkko tekee osaltaan
hyvää työtä esimerkiksi ulkomaan avullaan.
8. Ovatko opiskelijat mielestäsi keskimääräistä vakaumuksellisempaa porukkaa?
Ei välttämättä vakaumuksellisempaa, mut
ta moni seuraa opintojen kautta maailman
menoa aktiivisesti. Siten näkemyksiä voi syntyä joitain muita ryhmiä enemmän.
9. Miten kannustaisit kanssaopiskelijoita-

Kauppatieteilijästä
sukeutui Sakkeus
Kalle Jokinen teki evl.fi -sivuston Lähipiiritestin. Se kertoo, kuka Jeesuksen lähipiiriläisestä hän olisi. Sakkeus, publikaanien
esimies, tuntui osuvalta tulokselta.
– Sakkeus on täysin vieras hahmo minulle, mutta kuvauksen perusteella sopiva.
Molemmat olemme kauppatieteilijöitä ja
uskoisin myös kykeneväni luoviin ratkaisuihin, kuten hänkin.
Publikaanit keräsivät valtion tuloja. He
keräsivät rahaa myös omaan taskuunsa.
Jeesuksen tullessa Jerikoon publikaanien
esimies Sakkeus juoksi häntä vastaan. Jeesus kutsui itsensä hänen luokseen ruokailemaan, mitä muut paheksuivat. Vierailun
seurauksena Sakkeus halusi muuttaa elämäänsä. Hän lupasi hyvittää väärät tekonsa
ja antaa puolet omaisuudestaan köyhille.

si erilaisten paineiden keskellä?
Arki on stressaavaa ja vaatimuksia tulee
monilta tahoilta. Kannattaa muistaa, että
niiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, aina
löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan.
10. Kuinka suomalainen opiskelija voi?
Tähän on mahdotonta vastata yksiselitteisesti. Suurin osa opiskelijoista voi hyvin
ja heidän opintonsa etenevät ja he pääsevät
valmistuttuaan kiinni työelämään. Mutta
kasvavalla osalla on ongelmia jaksamisessa
ja syrjäytyminen on lisääntynyt. Ongelmiin
tulisi suhtautua vakavasti.
11. Miltä työmarkkinat näyttävät opiskelijan silmin?
Vaihtelevilta. Joillain aloilla työtä on tarjolla enemmän kuin ennen, mutta monilla
aloilla työt ovat vähentyneet. Eikä valmistuminen enää takaa työpaikkaa. Monilla aloilla työt ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Se on ikävää niille, jotka tahtoisivat
jäädä esimerkiksi Jyväskylään.
12. Jyväskylän vapussa parasta ja pahinta?
Parasta ovat lukuisat tapahtumat, jotka
tarjoavat kaikille jotakin. Huonointa ovat
joukkotapahtumiin liittyvät yksittäiset ylilyönnit, liittyvät ne sitten alkoholin käyttöön, väkivaltaan tai muuhun vastaavaan.
14. Vappua vietetään alun perin pyhimys
Valburgin muistoksi. Millaisen vappupuheen pitäisit Valburgille?
Valburg eli aikana jolloin tasa-arvo oli
käytännössä tuntematon ja naisilla ei ollut
muuta tehtävää kuin toimia äiteinä ja vaimoina. Kuitenkin hän onnistui saavuttamaan merkittävän aseman. Joten puhuisin
hänellä tasa-arvon edelläkävijänä.
15. Munkki vaiko tippaleipä? Miksi?
Munkki, se nyt vain maistuu paremmin.

Marjo Rönnkvist

R i v i e n

v ä l i t
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On aika ilmoittautua
päiväkerhoon

Vauhtia kummisuhteeseen
- leiri Korpilahdella

Muskari-ilmoittautumiset 1-.14.5.

Syksyllä alkaviin ja ensi
keväänä jatkuviin päiväkerhoihin voi ilmoittautua
huhtikuun ajan. Ilmoittautua voi
sähköisesti osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi -> ilmoittaudu -> päiväkerhoon
ilmoittautuminen tai paikan päällä kerhoissa.

Kummien ja ja 4-10 –vuotiaiden kummilasten
leiri on leirikeskus Mutasessa Korpilahdella
16.-17.6. Hinta aikuisilta 25 euroa , lapsilta
20 euroa (sisältää täysihoidon, ei kuljetusta).
Ilmoittautuminen Anne Saloselle 2.-11.5.
p. 050 3800583. Leirin järjestää Jyväskylän
seurakunta/YSP:n lapsi- ja perhetyö.

Seurakunnan muskareihin
voi i lmoittautua toukokuun
alusta lähtien osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu. Lisätietoja
ryhmistä samassa osoitteessa
sekä Henki & elämässä nro 8.

Kesän kukkahoito tilataan haudoille nyt
Kesäkausi lähestyy ja hautausmailla
valmistaudutaan värikkääseen
vuodenaikaan. Seurakunnan kanssa
tehty hoitosopimus on vaivaton tapa
huolehtia siististä ja kauniista
ympäristöstä.
paula ukkonen

Hautahoidon näkyvin osa-alue ja samalla merkittävin hankintaerä ovat
kukat, joita kilpailutuksen perusteella tilataan vuosittain noin 37 000.
Kukat ovat kotimaisia ja ne toimitetaan hautausmaille keskitetysti. Istutus alkaa 11.6.

Hoitomaksut ohjataan
erilliseen rahastoon
Suuren hoitomäärän hallinnoiminen
edellyttää huolellista ennakointia ja
valmistautumista. Kesän kukat tilataan edellisen vuoden lokakuussa,
jolloin päätetään kuinka paljon ja
millaisia kukkia haudoille istutetaan.
– Jokaiselle hautaosastolle ja –riville
suunnitellaan kukat ja värit erikseen,
ylipuutarhuri Olavi Kivi valottaa.
Yksittäisiä väritoiveita hautahoitosuunnitelmissa ei ole mahdollista
huomioida, sillä osastojen värikoodi
vaihtuu vuosittain. Toisaalta kattavat
suunnitelmat ja suuret tilauskoot

mahdollistavat edulliset hoitohinnat.
Lainsäädännön mukaan seurakunta ei saa käyttää kirkollisverotuloja
yksityisten hautojen hoitoon, vaan
hoidosta vastaa erillinen hautainhoitorahasto, jonne hoitomaksut ohjataan. Hautainhoitorahasto kattaa
kaikki hoidosta ja hallinnosta syntyvät kulut, eikä se saa kerryttää taloudellista voittoa.

Ympäristöä
viljellen ja varjellen
Hautausmaiden hoidossa pyritään
aina huomioimaan myös ympäristönäkökulma.
–Yksivuotisten kesäkukkien tilalle
on mahdollista valita monivuotinen
perenna, Kivi neuvoo.
Perennaviljelyn ympäristöystävällisyys perustuu mahdollisuuteen kasvattaa kukka luonnonoloissa kotimaassa.
– Perennoja valitessa kannattaa
muistaa, että niiden kehittyminen
täyteen kukoistukseen kestää kesäkukkia pidempään. Näyttävimmillään ne ovat 2-3 vuoden kuluttua.
Myös istutuksessa ja lannoituksessa
ympäristöystävällisyys on merkittävä
kriteeri. Kukkien säännöllisellä vuorottelulla eli viljelykierrolla ehkäistään tauti- ja tuholaisongelmia. Istu-

Hengissä
Sunnuntai 22.4.
Hyvän paimenen sunnuntai
Evankeliumi Joh. 10: 1-10
Jeesus sanoi:
”Totisesti, totisesti: se, joka ei mene
lammastarhaan portista vaan kiipeää
sinne muualta, on varas ja rosvo. Se,
joka menee portista, on lampaiden
paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja
lampaat kuuntelevat hänen ääntään.
Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie
ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki
lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja
lampaat seuraavat häntä, koska ne
tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne
eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat
hänen luotaan, sillä ne eivät tunne
vieraan ääntä.”
Jeesus esitti heille tämän vertauksen,
mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän
puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi:
”Totisesti, totisesti: minä olen
lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet
ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita
ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka
tulee sisään minun kauttani, pelastuu.
Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän
löytää laitumen. Varas tulee vain
varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan.
Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.”
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tusvaiheessa kasvit lannoitetaan ympäristöä vähemmän kuormittavilla,
hitaasti liukenevilla lannoitteilla. Kesällä hautausmailla tehdään säännöllisiä maaperä-analyyseja ravinnepitoisuuden varmistamiseksi.

Hoitosopimus helposti
myös pidemmäksi aikaa
Hautojen hoitoaika alkaa kesäkuussa
ja jatkuu viikoittain aina syyskuun
loppuun, jolloin haudoilta poistetaan kesäkukat ja ne siivotaan talvea
varten. Hoidon voi tilata joko sähköisellä lomakkeella seurakunnan internetsivuilta tai soittamalla hautauspalvelutoimistoon. Hoitosopimus on
mahdollista tehdä kerralla jopa kymmeneksi vuodeksi.
Maaliskuun lopussa hautahoitotarjoukset lähetettiin liki 5000 talouteen. Mikäli laskuista on kysyttävää,
tulee ottaa yhteyttä hautauspalvelutoimistoon, jossa asiat selvitetään.
Omin päin laskuun ei saa tehdä muutoksia.
– Hoitoasia kannattaa huolehtia
kuntoon hyvissä ajoin. Hoito alkaa
hoitokaudella vasta kun maksu on
kirjautunut ja tieto sopimuksesta ennättänyt hautausmaan hoitajalle. Tässä saattaa kestää muutama työpäivä,
Kivi muistuttaa.

Haudalle tilattava hoito käsittää sekä kukat että hoidon. Hoito
kattaa nurmen siistimisen kukkaryhmän ja muistomerkin ympäriltä,
lannoituksen, kastelun, kasvinsuojelun, istutuksen sekä kukkien
hoidon. Tarvittaessa voidaan sopia lisätoimenpiteistä, kuten
muistomerkin oikaisusta.
Lisätietoa ja hoitotilaukset: p.040 1623 982 tai
www.jyvaskylanseurakunta.fi

Lammas, älä tallo kaveria!
Mitä merkitsee ihmiselle se, että hän
näkee itsensä lampaana? Mitä lammas
opettaa?
Hyvän Paimenen sunnuntain evankeliumiteksti on konkreettisuudessaan hyvin rikas. Lampaan osaan samastuminen
ei ole huono osa, sillä tuossa tekstissä
lampaat ovat niitä, jotka saavat periä elämän, yltäkylläisen elämän. Jos voi nähdä
itsensä lampaana, se merkitsee, että on
oivaltanut jotain oleellista omasta paikastaan ja ainutlaatuisesta arvostaan maailmassa. Lammas opettaa luottamusta, kiitollisuutta ja toivoa.
Entäs kun lammaslaumassa on valtataisteluita ja toisen tallontaa? Eriväristen pois häätämistä?
Siksi ihmislauman vertaaminen lammaslaumaan onkin osuvaa. Molemmat
laumat ovat taipuvaisia noihin tekoihin.
Lammaslaumassa tuollaiset tilanteet
tulevat esiin varsinkin silloin, kun paimen
on poissa. Kun hän palaa, hän palauttaa
järjestyksen ja tuo lampaille turvallisemman olon.
Lammas on eläin, joka näkee itsensä ja
olemisensa pitkälti paimenesta ja muusta
laumasta käsin. Jos nämä puuttuvat, se
joutuu helposti eksyksiin. Siksi lauman

Seurakuntapastori Matti Väätäinen saarnaa 22.4.
klo 10 Keltinmäen perhemessussa ja
klo 16 Kortepohjan seurakuntakeskuksen messussa.

on tärkeää olla yhtenäinen, erilaisuuksista riippumatta.
Mistä voi tietää, mikä se oikea portti
on? Ja mistä tunnistaa hyvän paimenen?
Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo olevansa sekä oikea portti että hyvä
paimen. Nämä kaksi kuuluvat yhteen:
oikean portin löytää vain hyvän paimenen ääntä kuuntelemalla. Tuo ääni kutsuu jokaista lammastaan nimeltä, ja kuullessaan sen lammas tunnistaa sydämessään oikean paimenensa äänen.
Hyvä paimen on epäitsekäs, uskollinen, suojeleva ja luotettava – tällainen
hän on lampaitaan kohtaan. Hän kehottaa uskomaan; ei enempää eikä vähempää. Muuta todistelua itsestään hänen ei
tarvitse tehdä.
Miltä ihmisten Hyvä paimen ihmislaumaansa suojelee – mitkä ovat ne uhkakuvat?
Jos vielä vertaamme ihmistä lampaaseen, eräs seikka on tässä olennainen:
lammas ei näe kovin hyvin. Se ei ilman
paimenta tunnista kovinkaan hyvin mahdollisia vaaroja ja uhkia edessään. Tässä
kohden Raamattu mainitsee valaisevia

esimerkkejä, kuin nähden suoraan tähän
päivään: ilman paimenta lampaiden uhkana on hajaantua (Hes. 34: 5), kärsiä
kurjuutta ja tyhjää toivoa (Sak. 10: 2), tai
nääntyä hylättyinä (Matt. 9: 36).
Ajatteletko itseäsi paimenena – ja jos
ajattelet, mikä on sinun vastuusi siinä
työssä?
Kyllä, pappina ajattelen itseäni paimenena, jonka suurin vastuu on kuunnella
suurimman paimenen kutsua ja ääntä, ja
siten räpistellä hänen antamassaan tehtävässä. Itse asiassa sana ”pastori” tulee
latinan kielen paimenta tarkoittavasta
sanasta ”pastor”. Suurin vastuu on vaalia
seurakuntaa ja kirkkoa Kristuksen ykseydessä (Ef. 4.) Tässä tehtävässä jokaisella
on oma paikkansa, oli sitten pappi tai ei.
Jokainen voi myös ajatella omaa lähipiiriään – miten voisin olla hyvä kanssalammas läheisilleni?
Voisinko siihen
oppia paimenelta jotakin?

Seurakuntapastori
Matti Väätäinen

Ilta särkyneille
lauantaina 28.4. klo 18

Mieto ja Pentikäinen
Miesten illassa

Toukuun ehtoojamit
Sepänkeskuksessa

Illassa mukana Sirkku ja Andy Chambers,
musiikissa Vuokko Mäkinen, Anneli
Puupponen, Auli Toikkanen ja Saara
Mörsky. Rukouspalvelu, kahvitarjoilu.
Ilta on Pelastusarmeijan tiloissa
(Ilmarisenkatu 2 E) ja sen järjestää Jyväskylän Katulähetys ry/Ruokapankki.

Keski-Suomen Miesten ilta on perjantaina
7.9. klo 17 alkaen. Paikka on Synergia-areena
(aiemmin Jyväskylän jäähalli). Illan puhujina
kuullaan muun muassa hiihtäjä ja ex-kansanedustaja Juha Mietoa sekä Kirkon Ulkomaanavun johtaja Antti Pentikäistä. Teema on
Mahdollisuuksien mies. Laita päivä kalenteriisi!

Jamit ovat 5.5. klo 17-20 Sepänkeskuksessa.
Estradi on avoin. Tarjolla kahvia, teetä ja
mehua sekä pelejä ja piirustusvälineitä.
Tervetuloa yksin tai koko perheenä tai
kaverin kanssa! Lisätietoa Päivi Perttilä,
Jyväskylän seurakunnan vs. nuorisomuusikko,
p. 0505497048

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

Korpilahden uusi seurakuntatalo
on nyt viimeistelyä vaille valmis.
Työntekijät siirtävät tavaransa
sisään näinä päivinä.

tytti pääkkönen

Uusi seurakuntatalo kylpee luonnonvalossa
tytti pääkkönen

Arkkitehti Jouko Koskisen mukaan
suunnittelun kantavana ajatuksena
oli kirkonmäen eheyttäminen. Huonosta sisäilmasta kärsinyt vanha seurakuntatalo puretaan pois ja sen
paikka maisemoidaan. Mäeltä on jo
purettu vanha rintamamiestalo, joka esti kirkon näkyvyyttä.
– Lähtökohta on, että mäen tärkein rakennus on kirkko. Tästä syystä seurakuntatalon sisäänkäyntijulkisivu valtatielle päin on jäsennetty
yksinkertaiseksi ja selkeäksi, Jouko
Koskinen Arkkitehdit .618 Oy:stä
kuvailee.
Kokkotielle päin seurakuntatalo
on kapearunkoinen ja samaa mittakaavaa kuin muut puutalot kadun
varrella. Talon ympärille tulee mukulakivikatu ja taakse parkkipaikka.
Alueelle ei tule paljon istutuksia,
vaan kirkonmäen muoto pyritään
säilyttämään.
– Tarkoitus on, että valtatieltä katsottuna kirkko todella näyttää olevan mäen päällä.
Uusi seurakuntatalo vihertää vielä,
koska sen pinnassa on homeenestokäsittely. Kunhan säät lämpenevät,
talo saa harmaan ulkopinnan.

Maisema hellii sielua

Seurakuntamestari Tuula Liukko ihailee maisemaa lattiasta kattoon ulottuvasta ikkunasta.

Talolta on komea näkymä kauas Päijänteelle ja sille on annettu arvoa;
ikkunoilla on parhaimmillaan kokoa
2,5 x 2,5 metriä. Myös 185-vuotias
kirkko näkyy kauniisti salin ikkunoista.
Talossa on jäähdyttävä ilmastointi,
joka tulee tarpeeseen kuumina kesäpäivinä. Työhuoneissa on turvallisuuden vuoksi väliovet ja rakentamisessa
on käytetty koeteltuja materiaaleja.
– Talo on Terve talo -kriteereillä toteutettu. Esimerkiksi materiaalit täyttävät M1-luokitukset, eli niistä ei pääse haitallisia yhdisteitä sisäilmaan,
Jouko Koskinen kertoo.

Talossa on betonirunko ja lattiat
ovat pääosin helppohoitoista tiiltä.
Valaisimien liiketunnistimet säästävät energiaa ja katon akustinen laatta
eristää ääntä.
750 neliön tilat on optimoitu tehokkaaseen käyttöön. Kahtia jaettavissa oleva seurakuntasali on lähes
100 neliön kokoinen ja yleisiin tiloihin mahtuu jopa 130 ihmistä kerrallaan.
Yläkerrassa on salin lisäksi tilat päiväkerhoille ja nuorille sekä henkilökunnan kahvihuone ja keittiö. Alakerrassa ovat henkilökunnan työhuoneet.

Isä Arseni ja
taivaalliset suojelijat

Joensuun piispa, ikonimaalari, isä
Arseni puhuu Kuokkalan kartanossa
taivaallisista suojelijoista. Tilaisuus
28.4. alkaa kello 15. Liput maksavat
10 euroa, hinta sisältää kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset p. 010 3215
800 tai sähköpostilla kartano@kuokkalankartano.fi

Kevät Soi -solistikonsertti
Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri saa kevätkonserttiinsa vieraakseen kaksi nuorta solistia, KreetaJulia Heikkilän (viulu) ja Emil Fuchsin (fagotti). Konsertti on 29.4. klo
18 Kuokkalan kirkossa Liput 10/7€

– Nyt kaikki työntekijät pääsevät
saman katon alle Pappilasta ja vanhasta seurakuntatalosta, seurakuntamestari Tuula Liukko iloitsee.
Virkatodistuksia ja muita seurakunnan palveluja saa jatkossa siis
Pappilan sijasta seurakuntatalolta.
Talon hinta on pysynyt lähes kustannusarviossa. Jyväskylän seurakunnan vs. talouspäällikkö Jorma Oikari arvioi, että kokonaiskustannukset
tontteineen ja kalusteineen kohoavat noin 2,3 miljoonaan euroon.
Seurakuntatalon avajaisia vietetään
sunnuntaina 29.4. alkaen klo 10 piispanmessulla Korpilahden kirkossa.

Korpilahden uuden
seurakuntatalon käyttöönottojuhla
sunnuntaina 29.4. Juhla alkaa piispanmessulla klo 10
Korpilahden kirkossa. Keittolounas ja juhlakahvit.
Tervetuloa!

Viikolla 18 seurakuntatalolla
avoimet ovet:
ma 30.4. klo 9-14
ke 2.5. klo 15-19
to-pe 3.- 4.5. klo 9-14
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Korpilahden seurakuntatalo ei hallitse kirkonmäkeä.

Henki & elämä on facebookissa. Tykkää
ja kommentoi, anna juttuvinkkejä ja palautetta.

1234

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä
Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Henki & elämä
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Kirkon musiikkijuhliin
enää muutama viikko
Valtakunnalliset kirkon musiikkijuhlat ovat Jyväskylässä helluntaiviikonloppuna 25.-27. toukokuuta. Juhlat
tuovat kaupunkiin 5500 musiikin tekijää eri puolilta maata. Mukana on seurakunnallisen musiikkitoiminnan
koko kirjo; lapset, nuoret, bändit, kuorot ja erilaiset soitinryhmät. Kaiken kruunaa mittava konserttitarjonta
sekä sunnuntain messut eri puolilla kaupunkia ja maakuntaa.
see, että etenkin helmikuun jälkeen
ilmoittautumisia on tullut mukavasti tehostetun ilmoittelun ansiosta.
– Vieläkin tehtäviä on tarjolla, jos
joku haluaa tulla mukaan. Ketään
emme käännytä pois, mielekkäitä
tehtäviä löytyy varmasti.
Talkoohengen hiipumisesta on pal
jon puhuttu, mutta Pakkala ei ole
havainnut sellaista. Nykyihmiset tavoitetaan eri tavoin, monet verkon
kautta ja lehtijutuilla.
– Tehokkain tapa on henkilökohtai
nen kutsu. Musiikkijuhlat ja muutkin tapahtumat tarjoavat halukkaille
innostavia tehtäviä, joiden kautta
löytyy jopa uusia ystäviä. Kun palasin
reilu kymmenen vuotta sitten maailmalta Jyväskylään, seurakunnan tarjoamat vapaaehtoistehtävät toimivat

marja leena luukkonen

Musiikkijuhlien käytännön järjestelyistä huolehti reilut 400 vapaaehtoista. Talkootyöryhmää on organisoinut Eija Pakkala vuoden 2009
kirkkopäivätehtävien ja sihteeritaustansa antamalla rutiinilla. Musiikki
on Pakkalalle lähellä sydäntä: hän
laulaa Kuokkalan Kehittyvissä laulajissa itsekin.
Juhlien teema on Virsi yhdistää.
Virsi elää juuri nyt uutta tulemistaan.
Juhlien suvivirsitapahtumat jättävät
kaikenikäisille kaupunkilaisille ainutlaatuisia muistijälkiä.
Juhlien käytännön järjestelyissä on
loppuhiontavaihe menossa. Talkoolaisten joukossa on lämmin ja innostunut tekemisen meininki. Pakkala iloit-

oivana kotouttamisapuna. Solahdin
vaivattomasti takaisin.
Pakkala uskoo, että tulevat juhlat
osoittavat kirkon elämää vähemmän
tunteville sen, jonka monet jo tietävätkin: Kirkossa on hyvä meininki ja
sen toiminta on mukavaa yhdessäoloa ja -tekemistä.
– Viime kevään Keski-Suomen kirk
komusiikkipiirin laulujuhlilla Karstulassa pääsimme esimaistamaan
tulevia juhlia. Suosittelen kaupunkilaisia osallistumaan tuleviin tapahtumiin – tarjonta on mahtava. Edellisistä Jyväskylässä pidetyistä juhlista on
jo 66 vuotta, joten aina ei tällaista
tilaisuutta osallistumiseen tule. Uskon, että esimerkiksi sunnuntain jumalanpalvelus jäähallissa on ainutlaatuinen elämys.

Eija Pakkala suosittelee osallistumista tuleviin tapahtumiin – tarjonta on mahtava.

Musiikin juhlaa koko helluntaiviikonlopun ajan
Juhlien pääpaikka on Hipposalue,
missä tapahtumat jakautuvat jäähalliin, Monitoimitaloon ja Hipposhalliin. Vieressä ovat myös Voionmaan koulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulun salit ja yliopiston
kampus.
Jyväskylän juhlat tarjoavat musiikillisia elämyksiä ja virikkeitä seurakuntien musiikkitoimintaan. Kyse
on kattavasta kirkon musiikkielämän esittelystä, jossa on mukana
seurakunnallisen musiikkitoiminnan koko kirjo; lapset, nuoret, bändit ja erilaiset soitinryhmät. Ovet
ovat avoinna kaikille.

Musiikkijuhlien järjestäjinä ovat
Suomen Kirkkomusiikkiliitto, Suo
men Kanttori-urkuriliitto, Kirk
ko
hallitus, Kirkkopalvelut ja Jyväskylän
seurakunta.
Taiteellisena johtaja toimii musiikin tohtori Timo Kiiskinen. Kaupungin ja lähiseudun majoitustilat
on jo varattu juhlavieraita varten.
Musiikkiohjelmisto rakentuu
suurista yhteislaulutapahtumista
erityyppisten ryhmien kokoontumisiin, workshoppeihin ja konsertteihin.
Juhlien tähtenä esiintyy sopraano Soile Isokoski Maritta Viitasa-

lon säestämänä. Mukana on laaja
edustus Jyväskylän musiikkielämästä, muun muassa Musica-kuoro,
Jyväskylän Sinfonia, Vox Auribus ja
Lauluyhtye Hyvät Jyvät.
Juhlat alkavat perjantaina avajaisilla, yhteisharjoituksilla, työpajoilla
ja konserteilla. Huomionarvoinen
on Nostalgialaulujen konsertti, jonka
juontaa emeritusprofessori Reijo Pajamo.
Lauantain päätapahtuma on kävelykadulla, jossa virsi soi mahdollisimman monen musiikkiryhmän
voimin. Lauantai on myös lastenmusiikin tapahtumapäivä.

Runsaasta konserttitarjonnasta
kannattaa mainita Pekka Kostiaisen Pääsiäisoratorio: Triidum Paschale Taulumäen kirkossa.
Sunnuntaina juhlaväki jakautuu
Jyvässeudun kirkkoihin viettämään
musiikillisesti eri tavoin toteutettavia messuja ja juhlat huipentuvat
Säveljuhlaan iltapäivällä.
Juhlien yhteydessä on katselmukset kuoroille ja bändeille sekä virsisävellyskilpailun voittajan julkistaminen.

Lue lisää juhlien verkkosivuilta:
www.kirkonmusiikkijuhlat.fi

KESÄN 2012 PERHELEIRITT
Perheleirillä on
mahdollisuus lepoon,
voimien keräämiseen,
virkistykseen, yhdessäoloon,
täysihoitoon, ulkoiluun ja
luonnossa liikkumiseen,
saunomiseen, leikkiin
sekä hiljentymiseen
metsäkirkossa.
Mukana leirillä on lastenohjaajia tai nuoria isosia
apuna lasten hoidossa.
Täysihoito. Majoitus 2-4
hengen huoneissa.
Suositut ja edulliset
perheleirit on tarkoitettu
ensisijaisesti oman alueseurakunnan alueella asuville,
mutta voit kysyä varapaikkoja muualtakin mahdollisten peruutusten varalle.
Seurakunnan leirikeskuksista infoa ja ajo-ohjeet:
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja_yhteystiedot/leirikeskukset/

Vaajakosken alueseurakunnan perheleiri voimaa
valokuvasta
17.-20.5. Koivuniemi
Hinta aikuiset 30 e,
lapset (13-18 v) 20 e,
lapset (2-12 v).
Lisätiedot; tero.reingoldt@
evl.fi., p. 040 560 9927, ja
tarja.palander@evl.fi.
p. 0400 706 205,
Ilmoittautumiset netissä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Leiri alkaa ennakkotapaamisella Jyskän seurakuntakodilla 19.4. klo 18

Keskustan alueseurakunnan perheleiri
4.-7.6. Vesala
Hinnat:
aikuinen 30 e,
lapset 10-17 v. 20 e,
4-9 v. 10 e,
alle 4v. ilmainen.
Ilmoittautuminen 3.5.
mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu, tai aluesihteerille p. 040 535 0492.
Lisätietoja:
lea.pietilainen@evl.fi, p.
050 549 7027 tai
auni.pelkonen@evl.fi
p. 050 549 7001.

Keltinmäen alueseurakunnan perheleiri
11.-14.6. Vesala
Hinnat : aikuiset 30 e,
Lapset 10-17 v. 20 e,
Lapset 4-9 v. 10 e,
alle 4 v. veloituksetta.
Leirihakemusten palautus
9.5. mennessä Aira Lehto,
Keltinmäentie 10 40640
Jyväskylä tai oman alueen
diakoniatyöntekijä.
Tiedustelut: Leena
Häyrinen p. 050-5497008/
leena.hayrinen@evl.fi, tai
lapsityönohjaaja Kirsti
Yli-Suvanto p. 0503400639.

Säynätsalon alueseurakunnan perheleiri
12.-14.6. leirikeskus
Mutanen, Korpilahti
Hinta: aik. 30 e,
10-17v. 20 e,
4-9v. 10 e
alle 4-v. ilmaiseksi.
Tiedustelut ja hakemukset
11.5.mennessä:
elina.fuchs@evl.fi
050 549 7015,
paula.kiviranta@evl.fi
050-598095,
Säynätsalon
seurakunnan toimisto:
jklsrk.saynatsalo@evl.fi
Leiritiimi: Elina Fuchs, Paula
Kiviranta, Antti Pirttimäki,
Marja-Terttu Kivelä ja isoset

Huhtasuon alueseurakunnan perheleiri
3.-5.8. Vesala
Hinta: aik. 30 e,
10-17v. 20 e,
4-9v. 10e ja alle 4-v.
ilmaiseksi.
Tiedustelut ja
ilmoittautuminen:
lapsityönohjaaja Anne
Kettuselle 8.6. mennessä
p. 050 3400638.
Mukana Anne Kettunen,
Mauri Tervonen ja
lapsityöntekijöitä.

.
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Uudet kirkolliskokousedustajat valittiin 13.
helmikuuta 2012.
Kirkolliskokoukseen
valittiin 64 maallikkoedustajaa ja
32 pappisedustajaa.
Maallikkoedustajien
vaalissa äänioikeutettuja
olivat seurakuntien
luottamushenkilöt.
Papit valitsivat uuden
kirkolliskokouksen
pappisedustajat lääninrovastin johtamassa
kokouksessa.
Uuden kirkolliskokouksen
toimikausi on neljä vuotta,
1.5.2012–30.4.2016.

Tuulikki Väliniemi, Erkki Puhalainen ja Eivor Pitkänen tapaavat vielä seitsemän muuta Lapuan hiippakunnan edustajaa ennen Turun kokousta.

Tuulikki, Erkki ja Eivor pääsevät pian päättämään
Uusi kirkolliskokous kokoontuu ensi
kertaa toukokuussa. Jyväskylän
seurakunnasta mukaan lähtevät
Keltinmäen aluekappalainen
Eivor Pitkänen, Lähetysyhdistys
Kylväjän kotimaantyön johtaja
Erkki Puhalainen ja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tuulikki Väliniemi.
tytti pääkkönen

Kirkolliskokouksen ensikertalainen
Tuulikki Väliniemi lähtee Turkuun
suurella mielenkiinnolla. Etukäteen
häntä mietityttää, miten kirkolliskokouksen on mahdollista suoriutua
vuosittain kahdessa viikossa siitä työmäärästä, jota siltä odotetaan.
Väliniemi on jututtanut entisiä
edustajia ja ymmärtänyt, että muutoksen aikaansaaminen on kirkolliskokouksessa varsin työlästä.
– Mutta esityksiä tekemättä mikään
ei muutu – ja tarvetta muutokselle
on, Väliniemi uskoo.
Hän ei vielä tiedä, mihin valiokuntaan pääsee, mutta hän haluaa vaikuttaa kirkon turhan byrokratian
purkamiseen.
– Kirkon pitää keskittyä sen perustehtävään lähellä jokaista seurakuntalaista. Seurakuntien omaa demokraattista päätösvaltaa pitää lisätä,
Väliniemi sanoo.
Samoilla linjoilla ovat myös Erkki
Puhalainen ja Eivor Pitkänen, jotka
ovat olleet aiemminkin kirkolliskokousedustajina. Molempien mielestä
kirkolliskokouksen ilmapiiri on
muuttunut ja edustajat tuovat ny
kyään kantansa rohkeammin esiin.
Pitkäsen mielestä se lisää kirkon uskottavuutta.
– Haluan toimia sen puolesta, että
kirkko pysyy yhtenä. Tärkein tehtävämme on kristillisen sanoman

eteenpäin vieminen, Pitkänen sanoo.
– Kirkko on antanut herätysliikkeille tilaa toimia. Jos kuitenkin yleinen ajattelu menee kirkossa siihen,
ettei enää pysytä uskontunnustuksessa, moni lähtee varmasti pois, Puhalainen uskoo.

Ryhmäpaine
ei ole tuntunut
Vaikka kirkolliskokouksen erilaiset
ryhmittymät ovat tiivistäneet rivejään, Pitkänen ja Puhalainen eivät
ole kokeneet ryhmäpainetta vaan
tehneet päätöksiä itsenäisesti.
Puhalaisen mukaan liberaalit äänenpainot eivät todellisuudessa
edusta niin suurta joukkoa kuin julkisuudessa annetaan ymmärtää.
Työssään hän on tekemisissä useiden seurakuntien kanssa ympäri
maan, ja pääkaupunkiseutu erottuu
muusta Suomesta selvästi liberaalimpana.
Hän on havainnut myös, että seurakuntayhtymien päättäjät voivat
tehdä päätöksiä, joita itse seurakunnat eivät kannata.
– Esimerkiksi Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät päättivät
lopettaa tiettyjen lähetysjärjestöjen
tukemisen, vaikka seurakunnat eivät olisi tehneet sensuuntaisia ratkaisuja. Yhtymä on mielestäni turha
hallinnollinen rakenne, Puhalainen
kritisoi.
– Yhtymä on hyvä renki mutta huono isäntä, Pitkänen komppaa.

Hallintomallit
vielä levällään
Seurakuntien rakenneuudistus on
tulevan kirkolliskokouksen kuuma
peruna. Rovastikuntamalli ja hiippakuntamalli ovat vasta hahmotelmia,
joiden pohjalta keskustelua käydään.
Jyväskylän edustajat toivovat, että

seurakuntien omaan päätöksentekoon luotettaisiin enemmän.
– Rovastikuntamalli tukisi vain
kirkon pöhötystautia. Keskushallintoa pitää keventää, siinä kun on
historiallisia jäänteitä niistä ajoista,
kun kirkolla oli keskeisempi rooli
yhteiskunnassa. Eihän siinä ole järkeä, että kun täällä pitää myydä joku mökki, se pitää viedä kirkkohallituksen päätettäväksi, Puhalainen
sanoo.

Jos hiippakuntamalliin päädytään,
toimiva hiippakuntien lukumäärä
olisi Puhalaisen mielestä ainakin 15
nykyisen yhdeksän sijasta.
Pitkäsen mielestä moni pelkää
suotta, että hiippakuntamalli on vaikea toteuttaa.
– On kuitenkin tärkeää, että kirkolliskokouksessa on visioita. En kyllä
usko, että uutta rakennetta saadaan
aikaan oman työurani aikana, Pitkänen puuskahtaa.

Jyväskylän seurakunnan mallia ei
voi suoraan siirtää muualle, mutta
edustajat kiittävät sen keveyttä verrattuna seurakuntayhtymään tai rovastikuntamalliin.
Pitkänen heittää ilmoille jopa
idean Jyväskylän hiippakunnasta,
jossa alueseurakunnat muuttuisivat
itsenäisiksi seurakunniksi ja kirkkoherrasta tulisi piispa.
Uusi kirkolliskokous aloittaa kautensa Turussa 7.-11. toukokuuta.

Kirkkopuolueet esiin kulisseista
Kirkkopoliittisten ryhmien linjaerot
ovat suuria, mutta kirkolliset vaalit
käydään sammutetuin lyhdyin.
Helmikuussa valittu kirkolliskokous
aloittaa toimintansa toukokuussa ja
työskentelee vuoteen 2016 saakka.
Kirkolliskokouksessa vaikuttaa neljä
selkeää ryhmittymää.
Ulla lötjönen, Taneli kylätasku

Kirkko ei ole yhtä köyttä -yhdistys,
vaan erilaisten pyrkimysten temmellyskenttä. Kirkkopoliittiset ryhmittyvät ovat kuitenkin perinteisesti kaihtaneet valokeilaan astumista. Ne jättävät mieluusti kertomatta, mihin ne
tähtäävät seurakunta- tai kirkolliskokousvaaleissa.
Vallalla ovat olleet niin kutsutut
yhteislistat, jotka kokoavat ehdokkaansa alueellisen, ei ohjelmallisen
periaatteen mukaan.
Helmikuussa käydyissä kirkolliskokousvaaleissa Muutoksen tekijät
-verkosto eli uudistusmieliset ryhmät
sekä kansankirkolliset ryhmät tekivät vaalityötä ohjelmallisesti.

Konservatiivit vahvoilla
Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoista asemaa ajavan Tulkaa kaikki -liikkeen ympärille ryhmittyneet uudistusmieliset vahvistivat selvästi ase
miaan. Muutoksen tekijät -verkostoon
kuuluneilta vaalilistoilta valittiin yhteensä 19 edustajaa eri puolilta maata.
Konservatiivit pitivät kuitenkin
melko hyvin asemansa, ja kirkolliskokoukseen valittiin monia selkeästi
herätysliiketaustaisia ehdokkaita.
Kuten neljä vuotta sitten, kansankirkollisesti ajattelevilla edustajilla on
enemmistöasema myös uudessa kirkolliskokouksessa. Toiseksi suurimman edustuksen saivat konservatiivit,
joihin lukeutuu muun muassa viidesläisiä ja Sleyn jäseniä. Kotimaa-lehden
(23.2.2012) julkaiseman arvion mukaan konservatiiveihin lukeutuvia
edustajia ja heitä lähellä olevia kirkollisen keskilinjan edustajia on yhteensä hieman yli kolmekymmentä.
Kirkon uudistajat ovat kuitenkin
kuroneet tunnustuskirkollisten etumatkaa kiinni ja ohittaneet lestadiolaiset, joilla on uudessa kirkollisko-

kouksessa 11 edustajaa. Heistä kahdeksan kuuluu vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen.

Ei virallisia puolueita
”Kirkkopuolueilla” ei ole ollut kehittyneitä puolueorganisaatioita – ei
virallisia ohjelmatyöryhmiä, ei puoluekokousta, ei vaaleilla valittuja
puoluejohtajia. Tässä suhteessa ryhmittymiä ei voi verrata poliittiseen
puoluekenttään tai -organisaatioihin,
jotka toimivat kunnallisessa tai valtakunnallisessa päätöksenteossa. Ryhmittymät eivät myöskään saa kirkolta
puoluetukea.
Kirkolliskokous kokoontuu Turkuun kaksi kertaa vuodessa noin
viikon mittaiseen työskentelyyn. Kirkolliset ryhmittymät eivät pidä kokousviikkojen aikana virallisia ryhmäkokouksia, mutta todellisuudessa
ne vaikuttavat päätöksentekoon merkittävästi.
Selvien ajatuserojensa ja linjaustensa takia niitä voidaan nimittää
jopa kirkkopuolueiksi.
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KIRKKO OTTAA
SYLIIN JA
LOHDUTTAA
paula ukkonen

Kuoleman tai läheltä piti -tilanteen kohtaaminen pysäyttää pohtimaan kysymyksiä, joita arjessa ei ennätä tai jaksa. Kirkon rooli kriisitilanteissa on tarjota turvallinen ympäristö käsitellä
erilaisia suruun liittyviä tunteita.
– Sureville kirkko voi olla se henkinen syli,
joka ottaa vastaan ja pitää kiinni silloin kun
ihminen on heikoimmillaan, Jyväskylän seurakunnan yhteiskunnallisen työn pastori ja Keski-Suomen henkisen huollon (HeHu) yhteyshenkilö Satu Konsti tiivistää.

Ruokaa, suojaa ja turvaa
Suuronnettomuus- ja kriisivalmius on nykyään
tärkeä osa kirkon työtä. Suomessa on viime
vuosina tapahtunut useita suuronnettomuuksia, joiden jälkihoito on aiheuttanut keskustelua. Akuutin tilanteen lauettua tukitoimet ovat
jääneet heikoiksi, jopa vähäisiksi.
– Esimerkiksi tsunamin ja kauppakeskus
Myyrmannin räjähdyksen jälkihoitoa on moitittu puutteelliseksi ja seurantatutkimukset
ovat osoittaneet, että onnettomuuden uhrit
olisivat kaivanneet enemmän. Moni koki jääneensä yksin akuuttien toimien lakattua, havainnollistaa ylihoitaja Ilkka Pernu Keski-Suomen keskussairaalasta.

Mikä
ihmeen
HeHu?
Kirkon henkisen huollon valmiusryhmä eli
HeHu toimii viranomaisten ja paikallisseurakuntien tukena suuronnettomuustilanteissa ja
isommissa kriisitilanteissa yhteistyössä muiden
psykososiaalista tukea tarjoavien toimijoiden
kanssa. Seurakuntien työntekijöistä kootun
HeHu -ryhmän tehtävänä on antaa onnettomuuden uhreille ja heidän läheisilleen henkistä tukea.
Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle sekä kaikille joita tapahtuma on koskettanut. Tuki on
luonteeltaan palvelua, lähelläoloa ja ahdistuksen kohtaamista.
Tärkeä osa kirkon henkistä huoltoa on mahdollisuus kokoontua kirkkoon hiljentymään ja
osallistumaan hartauksiin sekä tarvittaessa
sielunhoitopäivystyksen järjestäminen.
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–Toisaalta kirkon työntekijöiden toimenkuvaan on kautta historian kuulunut luontevasti
äkillisiin kriiseihin joutuneiden ihmisten kohtaaminen niin suuronnettomuuksissa kuin
pienissä, yksittäisiä ihmisiä tai perheitä koskevissa tapahtumissa. Kirkolla on pitkä historia
ja valtavasti ammattitaitoa surevan ihmisen
kohtaamisessa, hän jatkaa.
Samaa mieltä on Keski-Suomen HeHu -vastaava, Muuramen seurakunnan kirkkoherra
Simo Lampela. Lampelan mukaan kirkon odotetaan osallistuvan ihmisten suruun ja ahdistukseen sekä akuutilla hetkellä kriisipaikalla
että ajan mittaan eri yhteyksissä.
–Pitkään kirkon rooli kriisitilanteissa on ollut
epäselvä, mutta sittemmin roolia on nostettu
selkeästi esiin mm. sosiaali- ja terveysministeriön mietinnössä, jossa seurakuntien työntekijät
nähdään kriisien ammattilaisina. Siitä osoituksena ovat myös henkisen huollon ryhmät, joista ensimmäinen aloitti toimintansa pääkaupunkiseudulla jo 1990-luvun alkupuolella.

Kauhajoen jälkeen
Keski- Suomessa on käynnissä HeHu-ryhmän
toinen vuosi. Alkusysäys ryhmälle saatiin Kauhajoen kouluammuskelun jälkeen.
–Toistaiseksi emme ole joutuneet tositoimiin,
mutta valmiuksia on harjoiteltu ahkerasti,
Lampela kertoo. Ryhmä on valmiina lähtöön
heti viranomaisen avunpyynnön saatuaan.
Kriisipaikalla se avustaa pelastusviranomaisia
ja tarjoaa uhreille ruokaa, suojaa ja turvaa.
Akuutin tilanteen jälkeen apu on henkistä tukea ja yhteisöllisyyttä, kuten esimerkiksi har
taustilaisuuksien tai hiljaisten hetkien järjestämistä.
Lampelan mukaan kriisin tai onnettomuuden hetkellä kirkon työntekijöiltä odotetaan

vaikean tilanteen sanoittamista.
– Kriisi muistuttaa meitä siitä, että elämä on
hauras ja muutoksille altis. Näissä hetkissä papilta toivotaan apua, jotta epävarmuutta ja
turvattomuutta olisi helpompi jaksaa. HeHu ja
paikallinen seurakunta tarjoavat onnettomuuden uhreille ja avuntarvitsijoille mahdollisuuden puhua ja purkaa omia tuntoja yksin ja
yhdessä.

Miksi minä?
Surun mukana saapuvat usein myös miksi-kysymykset. Papilta tai seurakunnan työntekijältä
toivotaan vastauksia vaikeisiinkin pohdintoihin.
–Suru on aina henkilökohtainen kokemus
,eikä sitä voi suunnitella tai ohjata. Lapsensa
menettäneen vanhemman ”miksi juuri minä”
–kysymykseen on mahdoton löytää vastausta,
koska sellaista ei ole, Satu Konsti pohtii.
Pastorin mukaan kuitenkin jo kysyminen
itsessään on tärkeää.
– Kysymyksiä ei saa vähätellä tai leimata turhiksi.
Papille kriisityö ei ole koskaan helppoa. Ymmärrys kriisin uhrin kokemuksesta ja kohtaamisesta on tärkeää. Konstin mukaan työ onkin
pitkälti uskallusta olla läsnä surussa.
–Kuolemasta puhuminen on vaikeaa. Työtoverit tai läheiset saattavat vältellä kriisin uhria,
koska pelkäävät tämän reaktioita. Arastellaan,
että voiko toiselle puhua enää normaalisti ja
entäs jos sanookin jotain väärin. Konstin mukaan tärkeää on muistaa, ettei ihminen itsessään ole muuttunut, vaikka on kokenut kovia.
Lopulta monia lohduttaa usein jo se, että hänen kanssaan keskustellaan arkisista asioista.
– Myös tieto siitä, että toinen ihminen rukoilee kriisin uhrin ja hänen läheistensä puolesta
voi olla lohduttava.

Konginkankaan bussiturma 19.3.2004. Kriiseillä, kuten muilla

paula ukkonen

Kirkon tehtävä on kulkea ihmisen rinnalla
niin juhlassa kuin arjessa, mutta aivan
erityisesti niissä kriisitilanteissa, joissa
elämän perusrakenteet horjuvat.
Ammattilaisista koottu henkisen huollon
valmiusryhmä tukee paikallisseurakuntaa ja
pelastusviranomaisia kriisi- ja
suuronnettomuustilanteissa.

heli paananen/Keskisuomalaisen arkisto

Hädän hetkellä

Ylihoitaja Ilkka Pernu Keski-Suomen keskussairaalasta, Muuramen seurakunnan kirkkoherra Simo Lampela ja pastori Satu Konsti Jyväskylän seurakunnasta muistuttavat, että surevan ihmisen kohtaamisessa
tärkeää ei ole selittää tapahtunutta pois, vaan olla
tilanteessa aidosti läsnä.

akin elämän vaiheilla, on ajallinen kestonsa ja omat vaiheensa. Joskus tulee aika, jolloin suru on pienempi, ja joskus voi tulla myös aika, jolloin se muuttuu elämää kantaviksi muistoiksi.

Nimikkopappi auttaa pelastusviranomaista
ja poliisia raskaiden hetkien yli
Pelastusviranomainen ja poliisi auttavat
päivittäin hädässä olevia ihmisiä. Toisinaan
työtehtävät ovat niin rankkoja, että myös
ammattilaiset kaipaavat henkistä tukea.
– Pelastustoimen työ on usein hyvin kuluttavaa. Onnettomuuspaikalla tapahtumat voivat olla rankkoja ja paikalle ensimmäisenä
saapuvien pelastusyksiköiden ja ambulanssien henkilöstö kohtaa inhimillistä hätää ja
surua, Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Simo Tarvainen hahmottelee.
Ammattikoulutuksessa käydään läpi kuinka tällaisia tilanteita tulee käsitellä, mutta
aina se ei yksinkertaisesti riitä.
– Toisinaan asioista on puhuttava ammattilaisten kanssa. Seurakunnan nimikkopappi
voi tarjota henkilökunnalle henkistä tukea ja
auttaa työssä jaksamisessa, Simo Tarvainen
sanoo.

Positiivinen porina
Keski-Suomessa seurakunnan ja pelastusviranomaisten yhteistyö on vielä tuore asia. Tampereella nimikkopappi on ollut jo vuosia.
– Näin ensi alkuun haemme yhdessä toimivaa ja molemmille osapuolille sopivaa työskentelytapaa. Tavoitteenamme on verkostoyhteistyö, josta hyötyvät sekä seurakunta että pelastuslaitos, Tarvainen tiivistää.
Keski-Suomessa pelastuslaitoksen nimikko
papiksi nimetty Satu Konsti on vieraillut
paikallisella pelastuslaitoksella muutaman
kerran.
– Vastaanotto on ollut varovaisen kiinnostunutta. Alkuun läsnäoloani hieman vierastettiin, mutta pian keskustelu sujui jo vaivattomammin. Heti alussa kerroin miksi olen paikalla ja että minua voi lähestyä kasvokkain,
mutta myöhemmin myös puhelimitse tai vaikka sähköpostilla. Tarkoituksenani on olla kes-

kustelukumppanina ja kuuntelijana niille, jotka kokevat siihen tarvetta.
Myös Tarvaisen mukaan henkilökunta on
suhtautunut asiaan ennakkoluulottomasti.
– Yleensä kovasti kriittiseltä henkilöstöltämme ei ole tullut ainakaan kielteistä palautetta,
hän toteaa.
Konstin mielestä mukavaa on ollut huomata
kiinnostus kirkon työhön myös yleisemmällä
tasolla.
– Minulta kyseltiin esimerkiksi seurakuntatyön arjesta, kirkollisista toimituksista tai siitä
kuinka kirkko suhtautuu mediaan, joka pyörittelee meitä joskus melko kovinkin ottein,
Konsti kertoo.
Pelastusjohtajan mukaan yhteistyön tarkoitus ei ole tehdä käännytystyötä vaan tarjota
henkilökunnalle mahdollisuus käsitellä vaikeita asioita.
– Henkilöstön jaksaminen on meille etusijalla. Tällaisen yhteistyön avulla pyrimme varmis-

tamaan, että kaikki apu on saatavilla. Se on
kuitenkin vapaaehtoista ja täysin yksilön itsensä harkittavissa, Simo Tarvainen sanoo.

Piispan siunauksella
Iso tehtävä on myös uusien palo- tai pelastuslaitosten siunaaminen. Marraskuussa Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura siunasi käyttöön
Jyväskylän uuden Keski-Suomen pelastuslaitoksen keskuspaloaseman ja pelastuslaitoksen lipun.
Puheessaan piispa kiitti pelastustyötä tekeviä
jaksamisesta hädän hetkellä.
– Itse odotan tulevaa yhteistyötä innolla.
Henkilökohtainen toiveeni on, että tulevaisuudessa pappi olisi tuttu kasvo sekä poliisin että
pelastuslaitoksen kahvipöydässä. On tärkeää,
että henkilökunta tietää, papin olevan olemassa myös heitä varten, Konsti päättää.
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Noutopalvelu
020 712 1580

Kir pputori t

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
A i na ed u ll is ta o s t et t a va a !
EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

Koko seurakunnan yhteinen pyhäkoulujuhla
kokoaa perheet Huhtasuon kirkkoon
Kiisi Isotalo johdattelee juhlassa
iltarukouksen ja iltasatujen
maailmoihin kihelmöivin tarinoin.
Taika-Petteri tuo toimintaa, joka
muistetaan pitkään. Kiisin
tarinoissa käydään keskustelua
myös Taika-Petterin vatsastapuhujahahmojen kanssa.
tytti pääkkönen

Jokiristeily 27.8.–3.9.

Pietarista Moskovaan
Pietari, Laatokka, Syväri, Ääninen, Kizhi,
Valkeajärvi, Goritsy, Volga, Jaroslavl,
Uglich, Moskova
Raimo Laukka Seppo Hovi
Risteily alkaa Pietarista jatkuen Karjalan sydänmaille ja
Kizhi
matka päättyy Moskovan Punaiselle torille. Asiantuntijat eversti Sampo Ahto ja risteilyisäntä Jyrki Härkönen
Pietari
syventävät reitin varrella näkemäämme ja kokemaamme.
Goritsy
Musiikkia ja tunnelmaa luovat Äänisen aalloilla, Laatokan
laineilla ja Volgalla pianisti Seppo Hovi ja oopperalaulaja
Uglich
Raimo Laukka. Paluumatka mukavasti junalla makuuvauJaroslavl
nuissa Moskovasta Helsinkiin.
Moskova
Risteilyhinta e/ hlö
A2..................... 1658 e
C3 ...................... 998 e
C2 .................... 1248 e
B2 (2.kansi) ...... 1458 e
B2 (3.kansi) ...... 1558 e
B1 (2.kansi) ...... 1628 e
Lux ................... 1848 e

Myymme nais- ja miespaikkoja
hytteihin C2 ja B2 (2. kansi)

Hintaan sisältyy
• menomatkan bussikuljetus
suomalaisella tilausajobussilla
Pietariin
• paluu junalla makuuvaunuissa
Moskovasta Helsinkiin
• risteily valitussa hyttiluokassa
• täysihoito laivalla alkaen
illallisella ja päättyen aamiaiseen
• viisumi Suomen kansalaisille
• mielenkiintoiset opastetut retket
päivittäin
• Lomalinjan asiantuntijoiden
luento- ja viihdeohjelma
sekä laivayhtiön ohjelmaa

Kiisi Isotalo sijoittui toiseksi tarinankerrontakilpailussa vuonna 2005.
Sen jälkeen tarina onkin vienyt häntä eri puolille Suomea.
Kiisi, miksi iltarukouksella on
merkitystä?
– Iltarukous on hieno mahdollisuus jutella Taivaan Isän kanssa päivän asiat ennen nukkumaanmenoa
ja uutta päivää. Minulle se on ollut
lapsuudesta asti tärkeä turvallisuuden tuoja ja päivän asioiden kertaamisen ja kertomisen hetki.
Millaisia kokemuksia sinulla on
iltarukouksesta?
– Minulle se on opetettu jo pienenä ja se on kantanut minua läpi elämän ja kantaa edelleen. Toisinaan se
on huokaus ja toisinaan pitkä lista
asioita.
Miten iltarukousta voi opettaa lapsille?
– Voi opettaa valmiin rukouksen,
jossa on sanat, jotka lapsi ymmärtää.
Vähitellen siihen voi opetella laittamaan myös omia asioita ja ajatuksia.

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

& 010 289 8100
& 010 289 8101 ryhmät
& 010 289 8120 (Helsinki)

Menomatkan bussireitti Pietariin
Jyväskylä – Heinola – Lahti –
Helsinki – Porvoo – Loviisa – Kotka
– Vaalimaa – Pietari

Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min.
Palvelumaksu 15 e

Verkkokaupasta 24 h

www.lomalinja.fi

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

Taika-Petteri, Kiisi Isotalo ja puhuvat eläimet vastaavat viihtymisestä pyhäkoulujuhlassa.
Mikä on lempirukouksesi?
– Isä meidän -rukous ja Levolle laske
luojani.
Miten iltarukouksiisi on vastattu?
– Olen pyytänyt Taivaan Isän siu
nausta isoihin ja pieniin asioihin ja
olen kokenut myös saavani sitä.
Miten sadut voivat vahvistaa uskoa?
– Ne voivat kertoa myös oikeasta ja
arkisesta elämästä. Niissä voi saada
ajatuksia ja kokemuksia, jotka antavat uutta iloa ja voimaa oman uskon
kehittymiselle ja kasvulle.
Miksi olet innostunut tarinoista?
– Opin lukemaan neljävuotiaana
ja olen aina pitänyt saduista ja tarinoista. Olen lukenut niitä paljon.
Ne antavat minulle positiivisia koke-

muksia ja ajatuksia. Itse kertojana
olen myös oivaltanut niiden voiman
ja sen, kuinka monet opetukset on
helpompi ymmärtää niiden avulla.
Millainen pyhäkoulujuhla Huhtasuolla on luvassa?
– Lämminhenkinen, hymyjä ja naurua herättävä sekä omalle uskonelämälle siemeniä antava... Olet tervetullut juhlaan mukaan. Tule avoimin
mielin ja nauti päivästä sen eri muodoissa. Odotan jo juhlaväen näkemistä!
Pyhäkoulun kevätjuhla 22.4. klo 16
Huhtasuon kirkossa, Nevakatu 6.
Tilaisuuden kesto noin 1,5 tuntia. Väliajalla jätskitarjoilu. Tervetuloa koko
perhe!

elämän valoissa ja varjoissa
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JUHLITAAN PIPLIAA
NahkakaNtiset
Raamatut ja viRsikiRjat

www.kotidata.fi / 040 750 7550
Palvelemme Torikulmassa, Asemakatu 12-Yliopistonkatu 32

Anna arvostettu, henkilökohtainen
lahja. Tilaa Raamattu kultaisella
nimipainatuksella.

Yrittäjä,
ilmoita paikkakuntasi
seurakuntalehdessä:

Raamattu RistiiN RastiiN
Upeasti kuvitettu luku- ja hakuteos
jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle.
Erilaisten hakemistojen avulla etsit
helposti tuttuja raamatunkohtia.
36 €

UUSILLE ASIAKKAILLE

30 %

heljäN muki
Heljä Liukko-Sundströmin
teemamukit. Valloittava
uutuusmuki ilmestyy kevään
aikana. 26 € /kpl

ALENNUS
ILMOITUSHINNOISTA!

Psalmit
Voimasanoja pienessä lippakirjassa,
jonka aukeamat avautuvat yhdeksi
sivuksi. Huippumukava lukukokemus.
Ilmestyy toukokuussa. 10 €

Ota yhteyttä: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi
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Tapahtumat
20.4.- 3.5.

Ruskamatka
Kilpisjärvelle 2.-8.9.

Israelin matkan
esittely ja sapattiateria

Perjantain puolipäivä
-ryhmä Kortepohjassa

Matkaan sisältyy päivittäin retkiä
Kilpisjärven maastossa ja yhden
päivän matka Norjaan. Hinta 400 €.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
31.5. mennessä Matti Mertaselle
p. 050 521 5410. Järjestää
Huhtasuon alueseurakunta.

Perjantaina 20.4. klo 17.30. Keltinmäen kirkossa esitellään alueseurakunnan järjestämää matkaa Israeliin. Tervetuloa katsomaan
kuvia matkasta ja osallistumaan sapattiaterialle. Ateriaan osallistuville ilmoittautuminen viimeistään to 19.4. klo 12 mennessä
p. 050 590 0296 tai 050 340 9891.

Hiljentymisryhmä hiljentyy seurakuntakeskuksessa 27.4. klo 12
seuraavan sunnuntain Raamatun
tekstien äärelle pikkuretriitin
hengessä. Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan. Tied. KaijaLiisa Laurio p. 040 709 4062.

Huhtasuon

Messu su 22.4. klo 18. 2.
sunnuntai pääsiäisestä,Hyvä
Paimen. Jyväskylän eläkkeensaajien kirkkopyhä. Tuomas
Palola, Tapio Lampinen Jukka
Hassinen, Sointu-Kuoro, johtaa Sinikka, Musiikki Santeri
Kaipiainen.
Messu su 29.4. klo 18. 3.
sunnuntai pääsiäisestä, Jumalan kansan koti-ikävä. Paula
Kiviranta, Petri Tiusanen.

Taulumäen kirkko
LOHIKOSKENTIE 2

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa

Koululaisten
leiripäivät

Tiedustelut leiristä:
Diakonissa Leena Häyrinen p.
050 549 7008.
Lapsityönohjaaja Kirsti
Yli-Suvanto p. 050 340 0639

11.-15.6.
klo 10-15.
1.-2.-luokka-		
laisille
(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.
Järjestää Keltinmäen alueseurakunta / Lapsi- ja perhetyö.

Elämäni sävel: Leo Louhivaara Huhtasuolla
Tervetuloa laulajaevankelista Leo Louhivaaran 60-vuotissyntymäpäiväjuhlille Huhtasuon kirkkoon Jyväskylässä lauantaina
5.5.2012 klo 14.00. Musiikkipitoisessa
ohjelmassa esiintyy Leo ja Sari Louhivaaran

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Israelin matkan esittelyilta ja
sapattiateria pe 20.4. klo 17.30.
Ateriaan osallistuville ilm. viim.
19.4. mennessä p. 050 340 9891
Sanna Korpivaara.
Perhemessu su 22.4. klo 10,
Matti Väätäinen, Kristiina Ridanpää, Heli Nieminen, Musiikissa
mukana Tiinakaisa Hintze oppilaineen. Regina Kiviranta, Jyvälän
kirkkopyhä, kahvit.
Aamurukous ti 24.4. klo 8-8.30.
Kuorojen ilta –konsertti ke 25.4.
klo 19. Muuramen kirkkokuoro,
joht. Johanna Manninen, nuorten aikuisten kuoro Lähde!, joht.
Heli Nieminen, Keltinmäen seurakuntakuoro, joht. Petri Lintunen. Vapaa pääsy, kolehti Kirkon
musiikkijuhlille.
Hiljainen aamurukous to 26.4.
klo 8-8.30.
Messu su 29.4. klo 10, Eivor Pitkänen, Matti Väätäinen, Heli
Nieminen, pyhäkoulu, kahvit.
Lähetyksen sima- ja munkkimyyjäiset ti 1.5. klo 11-13. Tuotto lähetystyön hyväksi.
Löytöretki Raamattuun ke 2.5.
klo 18. Luukkaan seurassa, Eivor
Pitkänen.
Aikuisrippikoulu Kristinuskon
perusteet ke 2.5. klo 18. Voit
suorittaa rippikoulun tai tulla kerrata kristinuskon keskeisintä sisältöä.Tied: matti.vaatainen@evl.fi
tai p. 050 590 0296.
Keltinmäen alueseurakunnan
perheleiri Vesalassa 11.6.- 14.6.
Katso erillisilmoitus!

ohella muun muassa Jousia Lappi Band.
Mukana myös Mauri Tervonen ja Reino
Saarelma. Juhlan tuotto seurakunnan
nimikkolähettien, Savosten perheen työn
hyväksi Japanissa. Tervetuloa juhlimaan!

Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun ja rippiin.

viettämään mukavaa aamuhetkeä! Lisätietoja diakoni Jukka
Rantaselta 050 549 7032.

Alueellamme toteutetaan seuraavaa
syntymäpäiväkäytäntöä:
Kutsumme kaksi kertaa vuodessa
70, 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttävät syntymäpäiväjuhliin. Lähetämme henkilökohtaisen kutsun
ennen yhteistä kevään juhlaa ja
lisätietoja alueen diakoniatyöntekijöiltä.

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.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
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 17.30-18.45.
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 (18.4. ja 25.4.).
Nuortenilta Keltinmäki ke 25.4.
klo 18.30.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 18.
Maahanmuuttajat ti klo 10.
Olohuonetoiminta ke klo 9-11.
Tervetuloa Keltinmäen kirkolle

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

Kortepohjan srk-keskus
isännäntie 4 p. 050 549 7038

Pappi paikalla to ja 10.5. klo 1213.30.
Messu su 22.4. klo 16, Matti
Väätäinen, Heli Nieminen.
Hiljentymisryhmä Perjantain
puolipäivä pe 27.4. klo 12-14.
Hiljennytään seur. sunnuntain
Raamatun tekstien äärelle, pikkuretriitin hengessä, Raamattu ja
muistiinpanovälineet mukaan.
Tied. Kaija-Liisa Laurio p. 040 709
4062.
Messu su 29.4. klo 16, Eivor
Pitkänen, Petri Lintunen, Nais
kuoro Pulssi, kahvit. Kortepohjan
asukasyhdistyksen kirkkopyhä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
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.

Messu su 22.4. klo 10, Annemari Siistonen, Matti Mertanen.
Afrikkalaisen sanan ilta ti 24.4.
klo 18, Joseph Gimpaye, Arvo
Repo. Kahvit.
Raamattu- ja lähetysilta ke
25.4.klo 18.30 Jeesus, Hyvä Paimen, Erkki Puhalainen, Osmo
Väätäinen.
Sinkkuilta takkasalissa pe 27.4.
klo 18. Lauluilta.
Messu su 29.4. klo 10, Niina
Kari, Maria Salmela, Gsus-lauluryhmä.
Elämäni sävel, Leo Louhivaaran
60-vuotissyntymäpäiväjuhla la
5.5. klo 14. Leo ja Sari Louhivaara, Jousia Lappi Band. Mukana
Mauri Tervonen ja Reino Saarelma. Juhlan tuotto nimikkolähettien, Savosten perheen työn
hyväksi.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhoihin haku huhtikuun aikana osoitteessa jyvaskylanseurakunta@evl.fi/ilmoittaudu/päiväkerhoon
haku/
Huhtasuo / lapset ja perheet
Pyhäkoulun kevätjuhla 22.4.
klo 16, mukana Taika-Petteri ja
Kiisi Isotalo.
Pikkukirkko isoille ja pienille
2.5. klo 9.30, Kari, Kettunen,
Mertanen.
Hemmo Hiiren seikkailut –

Muskarit tiistaisin.
Koululaisten leiripäivät 11.15.6. klo 10-15 1.-2.-luokkalaisille (max.15). Ruokailu 3 e/pv.
Ota mukaan oma välipala (esim.
leipää ja hedelmiä). Ilm. 30.4.
mennessä: www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Tied p.
050 372 5573 Riitta HaaparantaKocabiyik.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Kortepohja ti
24.4. klo 17.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Merja Kuusela p. 050 549 7002.
Avoimet ovet pe klo 18-21, 4.-7.
lk.
Kokkikerho 3.-5.-lk. ma klo 1718.30.
Salibandykerho ti klo 17-18 Kortepohjan koululla 3.-6.-lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
RYHMÄTOIMINTA:
Tiistaitapaaminen joka toinen
tiistai klo 13-14.30 (paritt. viikot).
Vaihtelevaa ohjelmaa kahvikupin
ääressä, avoin kaikille.
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).
Lähetys–raamattupiiri ke 2.5.
klo 13, Erkki Helle.
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,
muulloin erillisen sop. mukaan,
Leena Häyrinen p. 050 549 7008,
leena.hayrinen@evl.fi. Kiireellisissä asioissa ota yhteys Jukka
Rantaseen p. 050 549 7032.

näytelmä to 3.5. klo 9.30.
3-vuotissynttärit 2.5. klo 18,
Hemmo Hiiren seikkailut -näytelmä. Kutsumme kaikkia alueen
tänä vuonna 3 vuotta täyttäviä
lapsia perheineen, isovanhempineen ja kummeineen.
Lapsiparkki 2-6-vuotiaille. Voit
tuoda ja hakea joustavasti lapsesi maanantaisin klo 9-12 välisenä aikana. Parkissa tarjotaan
välipala. Maksu perheen ensimmäiseltä lapselta 2 e, seur. lapsilta 1e / kerta. Ilm. edellisen viikon torstaihin klo 16.30 mennessä puh 050 408 8815.
Lisätied. lapsityöstä lapsityönohjaaja Anne Kettunen p.
050 340 0638.
KOULUIKÄISETJA NUORET:
Tied. Birgit Malinen p. 050 549
7017.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Elina Vepsäläinen päivystää kirkolla ma - ke klo 9-10.30, muulloin p. 050 549 7005.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhoihin haku huhtikuun aikana osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/ ilmoittaudu/ päiväkerhoon haku /Huhtasuo / lapset ja perheet
Pyhäkoulun kevätjuhla su 22.4
klo 16 Huhtasuon kirkossa. Taika-Petteri ja Kiisi Isotalo.
3-vuotissynttärit ke 2.5. klo 18
Huhtasuon kirkolla. Hemmo Hiiren seikkailut -näytelmä. Kutsumme kaikkia alueen tänä
vuonna 3 vuotta täyttäviä lapsia
perheineen, isovanhempineen
ja kummeineen.
Hemmo Hiiren seikkailut –
näytelmä to 3.5. klo 9.30 Huhtasuon kirkolla.
Hemmo Hiiren seikkailut
-näytelmä pe 4.5. klo 9.30 Halssilassa.
Lisätietoja kerhoista lastenohjaajilta p. 050 441 4215 tai lapsityönohjaaja Anne Kettuselta p.
050 340 0638.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 22.4. klo 12, Osmo
Väätäinen, Matti Mertanen.
Messu su 29.4. klo 12, Niina
Kari, Maria Salmela, Gsus-lauluryhmä.
Leipäsunnuntai su 29.4. klo 16.
Viimeinen
tuomio,
Jukka
Jämsén. Ehtoollinen.

KOULUIKÄISET JA NUORET:
Tied. Leila Leponiemi p. 050 549
7021.
RYHMÄTOIMINTAA:
.Päiväpiiri to 26.4. klo 13, vieraana Osmo Väätäinen.
Raamattupiiri to klo 18. Käymme läpi Markuksen evankeliumia.
Miesten Tupailta 25.4.klo 18,
vieraana Jyrki Muttonen Suolahden Ystäväntuvalta.
DIAKONI Juha Halonen päivystää ma–ke klo 9-10.30, muuna
aikana p. 050 549 7024.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kypärämäen toimitilat Työ
väen
yhdistyksen tiloissa os.
Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti ja to klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut Merja Kuusela. p. 050
549 7002.

Kypärämäen
seurakuntakoti

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044
RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuonetoiminta ti klo 10-12.
Vapaata yhdessäoloa klo 10-11,
käsitöiden tekoa, halukkaat voivat osallistua myös ruuan valmis
tamiseen. Ruokailu klo 11-12.
Voit tulla pelkästään ruokailemaan. Ruoka 3,50 e. Tied. Kaija
Luoma p. 050 549 7026.
Salokadun
päiväkeskuksen
hartaus to 25.4., 16.5. ja 7.6. klo
12.30, Eläkeläisten päiväkeskus,
Salokatu 20 B.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys ma klo
9-11 ja ke klo 12-14, muuna aikana erillisen sop. mukaan, Kaija
Luoma p. 050 549 7026,
kaija.a.luoma@evl.fi.

Pää pyörällä
Haminan
lähetysjuhlilla?
Retki Haminan lähetysjuhlille tehdään perjantaina ja
lauantaina 8.-9.6. Lähtö
perjantaina klo 13 Jyväskylän tilausajolaiturista, Harjukatu. Paluumatkalle lähtö
Haminasta lauantaina klo
19.30. 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: Riikka
Jussila.

Retki Kauhavalle
lähetysjuhlaan
Yhteiskyyti lähtee Keskusseurakuntatalolta klo 6.
Hinta kymmenen euroa sisältää matkan, ruokailun ja
kahvit. Ilmoittautumiset
28.3.-20.4. jyvaskylanseurakunta.fi>ilmoittaudu. Tiedustelut: Henna Parhiala
040 8698730 ja Ulla Klemettinen 050 3409889.
Keskustelusaarna liittyy
Suomen Pipliaseuran 200vuotisjuhlaan. Muuta ohjelmaa ovat Sana uudistaa -raamattuhetki, tyttöjen ja poikien lähetysjuhla sekä Sana
vahvistaa -päätösjuhla.

Henki & elämä

11

Wappukirppis ja
munkkikahvila

Haku Keskustan alueseurakunnan päiväkerhoihin
menossa huhtikuun aikana; kerhot alkavat elokuussa

Maanantaina 30.4. klo 9.30-12 Lohikosken
kirkolla on kirppis, munkkikahvila, munkinmyyntiä sekä kasvomaalausta ja ongintaa.
Kirpparin myyntipaikan hinta on 5 euroa. Ota
oma viltti, rekki/ tai pöytä mukaan, hyvällä
säällä kirppari pidetään ulkona). Tuotto lähetystyön hyväksi. Tervetuloa kaikki mukaan!

Päiväkerhoon ovat tervetulleita vuosina
2006-2009 syntyneet. Lapsen toivotaan
olevan täyttänyt kolme vuotta toiminnan
alkaessa. Kerhoon voi tulla kesken toimintakauden. Kerhot kokoontuvat 1-2 kertaa
viikossa 2-3 tunnin ajan. Päiväkerhot ovat
maksuttomia. Vapaita kerhopaikkoja voi

				
konen p. 050 571 5155).
Keskustan
Sisarusryhmä ma klo 14.30-

alueseurakunta

15.15.
Vauvat ma klo 15.15-16.     
Pienet Kehitysvammaiset ma
klo 16.15-17 (tied. Terhi Hassinen p. 050 340 9893).

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043

Kirkko avoinna ke-pe klo 11-14
Viikkomessu to 19.4. klo 13.
Nuorten messu to 19.4. klo 19.
Messu su 22.4. klo 10 (radiojumalanpalvelus), Heidi Watia,
Tommi Wihinen, Risto Valtasaari.
lauluyhtye Hyvät Jyvät sekä
Eveliina Aijasaho, viulu. Kahvit
Vanhassa Pappilassa.
Virsi- ja lauluhetki ke 25.4. klo
12.
Viikkomessu to 26.4. klo 13.
Nuorten messu to 26.4. klo 19.
Konsertti pe 27.4. klo 18. Hannes Asikainen ja Natalia Ikonen,
laulu ja urut. Vapaaehtoinen
ohjelmamaksu Kirkon musiikkijuhlien hyväksi.
Messu su 29.4. klo 10, Ville Tikkanen, Tuija Pirtala, Pekka Björninen.
Konsertti su 29.4. klo 13. Päivämusiikki. Kamarikuoro Ihmisen ääni, joht. Matias Lahti.
Bachin kuorokoraaleja ja suomalaista hengellistä musiikkia
Vapaa pääsy, kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Virsi- ja lauluhetki ke 2.5. klo 12.
Viikkomessu to 3.5. klo 13.
Nuorten messu to 3.5. klo 19.

Lutakossa:
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).
Ekavauvaryhmä to klo 9.3011.30 (tied. Sari Kantoluoto p.
040 149 0562).
Pyhäkoulu joka toinen torstai
klo 18.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippik.
päädyssä joka toinen su klo 16.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. lapsityönohj. johanna.
kontinen@evl.fi /p. 050 340
9895.

Pappila, Vapaudenkatu 26:
Sunday service Sun 22.4. at 6
pm.
Franciscus-ilta ti 8.5. klo 17.
Tied. laatinen.liisa@gmail.com
p. 050 375 4504,
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Keskusseurakuntatalolla:
Päiväkerhot: 4-5-vuotiaat ti ja
ke klo 9-11.30 (tied. Heidi Halttunen p. 050 358 1062).
3-5-vuotiaiden kerho ma klo
9-11.30 (tied. Laura Ylistö p.
050-564 3072).
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15
(tied. Sari Kantoluoto p. 040 149
0562).
Perhekerho to klo 9.30-11.30
(tied. Laura Ylistö).
Muskarit:
3-6-vuotiaat ke klo 9.30-10;
1-vuotiaat ke klo 10-10.30;
1(-2)-vuotiaat; ke klo 10.4511.30 (tied. Tiina Järvinen-Vauh-

kossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
Päivystykset ma, ke ja to klo
9-11 Keskussrk-talo, 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 2.5. klo 18 Vanhassa Pappilassa, Riitta Puukari
ja Anna-Maija Kuulasmaa.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039

KOULUIKÄISET:
Bofferikerho 4.-6.-luokkalaisille tytöille ja pojille keskiviikkoisin Keskussrk.talon liikuntasalissa klo 17–18.30.
Puuhakerho (vaihtuvat teemat)
2-4lk. tiistaisin klo 17-18.
Superskidit 1.-6.-luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskusseurakuntatalolla 2. kerroksessa juhlasalin takaosassa
klo 17-18.30.
Kts. nuorisotyön sivu www.sacarium.fi. Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p.
050 595 3945.

Ei messua su 22.4. Tervetuloa
Kaupunginkirkon messuun klo
10. Jos tarvitset yhteiskuljetusta,
soita p. 040 535 0492 pe 20.4.
klo 12 mennessä. Lähtö Lohikoskelta su klo 9.15 ja paluu Pappilasta, (Vapaudenk. 26) klo 13.
Messu su 29.4. klo 12, Ville Tikkanen, Piia Laasonen.
Wappukirppis ma 30.4. klo
9.30-12. Munkkikahvila, mun
kin myyntiä, kasvomaalausta ja
ongintaa. Tuotto lähetystyölle.
Keväinen iltakirkko to 3.5. klo
18. Pienpiirien ja vapaaehtoisten
kevätkauden päätös. Iltatee.

VARTTUNEELLE VÄELLE:
Raamattupiiri ti klo 10 Pappila.
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).

LAPSILLE JA PERHEILLE:
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.
Perhekerhon ja ekavauvaryhmän tied. Nina Uusi-Maahi p.
050 521 5417.
Muskarit: 1-2-vuotiaat ma klo

KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoitukset tiistaisin Pappilan Rippik.
salissa klo 19. Tied. Risto Valtasaari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina harjoitukset to klo 18 Lohikosken kir-

NUORET:

Perusisoskoulutus ke Keskusseurakuntatalolla klo 17.
Nuorten ilta II kerroksessa keskiviikkoisin klo 19-21.
Jatkoisoskoulutus joka 2. tors
tai (19.4., 3.5.) II kerros klo 17.
Jättipandat joka toinen torstai
klo 17, kevään viim. 26.4. Jättipandoihin ovat tervetulleita
kaikki, jotka ovat käyneet jatkoisoskoulutuksen ja sitä van-

hemmat. 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 vas
tuupappi ville.tikkanen@evl.fi,
p. 050 400 0013.

Vietä tunnelmalliset juhlat
Marttakeskuksessa.

Tilavaraukset ja tarjoiluvaihtoehdot:

Keski-Suomen Martat ry
Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä
puh. 045 116 7765, jklmyyntipalvelu@martat.fi

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

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

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

15-15.45. 3-4-vuotiaat (sisarusryhmä); ma klo 15.45-16.30
(tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
p. 050 571 5155).
Pyhäkoulu joka toinen keskiviikko klo 17.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. johanna.kontinen@
evl.fi/ p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Askartelukerho 1-3lk. torstaisin
klo 17-18.
Toimintakerho 1-6-luokkalaisille tytöille ja pojille tiistaisin kirkolla klo 17.30-19. Kulku sivuovesta.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohj. Johanna
Matilainen p. 050 595 3945.
DIAKONIA:
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11 Lohikosken kirkko. Yhteydenotot muuna aikana diakoni
Auni Pelkonen p. 050 549 7001.
Eläkeläisten kerho ti 24.4. klo
13 (parittomat viikot).
Lähetyspiiri ti 1.5. ei kerhoa.
Lähetyspiirin ja eläkeläisten
kerhon yhteinen päätös ti 8.5.
klo 12. Huom. aika!
Keväinen iltakirkko to 3.5. klo
18. Pienpiirien ja vapaaehtoisten
kevätkauden päätös. Iltatee.

Keljon srk-keskus
(Keskusta)
Keljonkatu 28 p. 050 549 7042
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lapsi- ja perhetyön tied.
johanna.kontinen@evl.fi
p. 050 340 9895.

KOULUIKÄISET:
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. Johanna Matilainen p.
050 595 3945.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ja avoin aamukahvila
tiistaisin klo 10-12.

Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset,
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat,
Lumiesteet.
040 712 8888

Lähde mukaan 1-4 vrk:n
teemamatkoille!
StailiaMatkat on
muuramelainen matkatoimisto,
kohdemaina mm.Viro, Vienan
Karjala, Latvia ja Ruotsi.
5.5.2012 Uudellamaalla mm.
Hyrsylän Mutka ja Vironperä.
Kysy lisää 0400 548746.
www.stailiamatkat.fi

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

kysellä pitkin vuotta. Kerhopaikat ovat
Keskusseurakuntatalo, Lohikosken kirkko
(Katajatie 1) ja Lutakko, (Schaumannin
puistotie 8). Toiminta Keljossa päättyy.
Haku netissä www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Lisätietoja johanna.kontinen@
evl.fi, p. 050 340 9895 ja lastenohjaajat.

KESKUSTAN ALUESEURAKUNNAN
ELÄKELÄISTEN KEVÄTRETKI
Muuramen kirkkoon ja Juhlatalo Vanhaan Kievariin
tiistaina 15.5. Retken hinta 20 e.
Lähtö
klo 9.00 Lohikosken kirkko
klo 9.10 Puistokadun pysäkki
klo 9.15 Keskusseurakuntatalo
ajetaan Länsipäijänteentien kautta
klo 10 Muuramen kirkko, hartaus ja esittelyä
klo 11.15 Ruokailu Juhlatalo Vanhassa Kievarissa
Ohjelmaa, n. klo 13.15 Lähtökahvi Paluu n. klo 15.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut ti 8.5. mennessä
Kaarina
p. 050340 0665
Lea
p. 050 549 7027
Auni
p. 050 549 7001
Tervetuloa!
Järjestää Jyväskylän
Keskustan alueseurakunta/ Diakoniatyö.

Kansainvälinen leiri Vesalassa 11.-12.5.

Leiri on tarkoitettu kaikenikäisille ja kaiken maalaisille
(myös suomalaisille). Alle 16-vuotias. aikuisen kanssa.
Leirillä mm. yhdessäoloa, keskustelua, ulkoilua, musiikkia,
hiljentymistä...
Hinta: Täysihoito (omat lakanat ja pyyhe) Bussikuljetus sisältyy
hintaan aikuiset 30 e, alle 15-v. 15 e, alle 18-v. 20 e alle 4-v.
ilmaiseksi. Info ja ilmoittautumiset p. 050-5497033 Kutti =
Mirja Hytönen mirja.hytonen@evl.fi Ilmoittautumiset viimeistään pe.4.5. Leirin järjestäjävät Jyväskylän seurakunta ja
Jyväskylän maahanmuuttajapalvelut

HAAVAT-hanke etsii pakolaisperheille (1-2 lapselle
ja yksinhuoltajaäidille) tukiperheiksi
haluavia perheitä, ”mamumummoloita”.
Mamumummolana voi toimia lapsiperhe, lapseton
pariskunta tai yksinasuva.

Koulutuksesta vastaa Pelastakaa Lapset ry yhdessä
Maahanmuuttajapalveluiden ja Tukinainen ry:n kanssa.
Koulutus toukokuussa 2012. Tukiperheille maksetaan korvaus
tukiperheenä olosta. Lisäksi tarjolla on tukea ja konsultaatioapua.
Lisätietoja hanketyöntekijä Elina Hienola
Maahanmuuttajapalvelut, p. 050 311 8164, elina.hienola@jkl.fi
HAAVAT-hanke on osa Euroopan pakolaisrahaston rahoittamaa
HAAPA-hanketta, jonka tavoite on edistää
haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista ja kehittää pakolaisten tarpeet
huomioivaa vastaanottotyötä. Jyväskylässä hanke keskittyy maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävän lastensuojelun
työmenetelmien kehittämiseen ja mallintamiseen.

Uutiset, blogit ja keskustelut:

Täyden palvelun hautaustoimisto

K-S HAUTAUS

Nykyaikaista hautauspalvelua yli 20 vuoden kokemuksella.

Teemme yhteistyötä Viherlandian kanssa. Olemme tavattavissa Viherlandiassa joka maanantai klo 10–14.
Toimimme koko Keski-Suomen alueella, toiveidenne
mukaisesti ja joustavasti. Kauttamme myös EKO-arkut.
Tutustu palveluihimme.

Yhteystiedot:
Mika Salminen p. 045 890 1788
Tiina Tuominen p. 040 519 9106
hautauspalvelu@viherlandia.fi, www.kshautaus.fi

Veckomässa
i Kuokkala kyrka

Käsikellot soivat yhteisvastuulle Korpilahdella

Kuokkalan perheet retkeilevät ja lapset leireilevät

Venäläisiä
romansseja

Lö 21.4. kl 19 i Kuokkala
kyrka (obs. ändrad tid och
plats!)Påskglädje med Den
gode herdenEivor Pitkänen,
Sirpa Lampinen, Fjalar Lundell och gäster från Sibbo.
Kyrkkaffe. Välkommen!

Ti 24.4. Yhteisvastuukonsertti
Korpilahden kirkossa klo 18.30,
mukana menossa käsikelloyhtyeet
Polttiksen Pulut ja Kide, joita johtaa
Sari Eirtola-Loukola. Käsiohjelma 5
euroa. Hurttian-Heinosniemen
seurakuntapiiri mukana.

Perheiden retki Visulahteen 19.6. Hinta
25 e sis. pääsylipun ja matkat (0-2 v. 5
e). Lasten päiväleiri (8-11v) Lehtisaaressa
5.-7.6. Hinta 20 e sis. lounaan ja välipalan.
Lasten päiväleiri (4-7v) Vesalassa 13.-14.6.
klo 9-16. Hinta 30 e sis. lounaat, välipalat ja
matkat. Lisätietoja Kuokkalan tiedoista.

Konsertissa 29.4. klo
15 kuullaan Venäläisiä
romansseja. Palokan
kirkossa niitä esittävät
Hanna Kronqvist, laulu
ja Sinikka Holma-Peets,
piano.

Korpilahden
alueseurakunta

11-14: ti 24.4. vieraana Raija
Siltala; ma 30.4. Vapunaaton
munkkitempaus klo 11-14
(Huom. päivä on maanantai!).
To 19.4. Yhteisvastuun lipaskeräys S-Marketin ja K-marketin edessä klo 8-18.

Kuokkalan

alueseurakunta

LÄHETYS:
To 3.5. Lähetystiimin kokous
seurakuntatalolla klo 18.

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

Su 22.4. Messu kirkossa klo 10,
Matti Ylönen, Petri Tiusanen.
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Alueseurat ja kahvit seurakuntatalolla.
Su 29.4. Piispanmessu kirkossa
klo 10, Simo Peura, Marjut Haapakangas, Anne Laakso-Viholainen, kirkkokuoro, Julia Weijo,
viulu. Uuden seurakuntatalon
käyttöönottojuhla. Pikkupelimannit, johtaa Outi Penttinen.
MUITA TILAISUUKSIA:
To 19.4. Hartaushetki Muuramen sairaalassa klo 13.30. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa
klo 18.
Ma 23.4. Putkilahden seurakuntailta koululla klo 18, Laura
ja Mika Hämäläinen.
Ti 24.4. Yhteisvastuukonsertti
kirkossa klo 18.30, mukana menossa käsikelloyhtyeet Polttiksen Pulut & Kide, johtaa Sari
Eirtola-Loukola. Käsiohjelma 5
e. Hurttian-Heinosniemen seurakuntapiiri mukana.Ke
25.4. Alueneuvoston kokous
seurakuntatalolla klo 17 (kahvit
klo 16.45).
To 3.5. Kirkkokuoron harjoitus
kirkossa klo 18.
DIAKONIA:
Väentupa avoinna tiistaisin klo

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

Rukouspiiri ke 2.5. klo 18 kirkon parvella, Heikki Ilola.
Tilkkutäkkimessu su 22.4. klo
10, Heli Ahonen, Teija Laine, Natalia Ikonen ja Palokan nuoret.
Nimikkolähetti Jenni Haunia kertoo työstään Pakistanissa, kahvit.
KohtaamisPaikka su 22.4. klo
17, Heli Pääkkönen, raamattuopetus Mika Kilkki.
Miesten piiri ti 24.4. klo 18 kirkon
parvella, Kari Oja, 050 68 691.
Raamattupiiri ti 24.4. klo 18
takkahuoneessa.
Sanan ja rukouksen ilta ke
25.4. klo 18. Sana ja Rukous, puhujana Martti Muurikainen Laukaasta. Mukana Raimo Laine,
Tuovi Ruhanen ja lauluryhmä
Tuikku, S&R –ryhmäläisiä, iltatee.
Messu su 29.4. klo 10, Teija Laine, Heli Ahonen, Tuovi Ruhanen
ja Lauluryhmä Tuikku, kahvit.
Konsertti: Venäläisiä romansseja 29.4. klo 15 kirkossa. Hanna Kronqvist, laulu ja Sinikka
Holma-Peets, piano.
Vapaaehtoisia tarvitaan

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.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen huhtikuun aikana: sähköisesti kotisivuillamme olevan lin
kin kautta tai paperilomakkeella,
joita saa aluetoimistosta ja lastenohjaajilta.
Viikolla 17 (23.4-27.4.) ei kerhoja muuton vuoksi. Vappuaattona 30.4. ei päiväkerhoja.
Perhekerho to 19.4. klo 9.3011.30 (Kirkonmäentie). Kerho
alkaa kirkkohetkellä kirkossa ja
jatkuu seurakuntatalolla.
Muskarit seurakuntatalolla perjantaisin. Tiedustelut Sirpa Poikolaiselta p. 050 340 9898.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme: www.
jyvaskylanseurakunta/alueseurakunnat/korpilahti.
Tutustu Facebookissa ryhmäämme Korpilahden alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö ja tykkää!
Korpilahden alueseurakunnan
väki muuttaa uusiin tiloihin. Toimistot on suljettu viikolla 17.
Viikolla 18 on uuden seurakuntatalolla avoimet ovet. Ma klo
9-14, ke klo 15-19, to ja pe klo
9-14. Tervetuloa tutustumaan!

monenlaisiin tehtäviin
Palokassa. Ilmoittaudu:
www.suurellasydamella.fi
Lue saarnoja ja puheita Palokan kirkolla > http://palokanpuheita.blogspot.com
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähimmäisen Kahvitupa torstaisin klo 12–15, ohjelmatuo
kiossa klo 13 mukana 19.4. Tuija
Pennanen, Pietarin katulapsityö
(KRS); 26.4. Elina Romar.
Tervetuloa vaikka ohi kulkiessa
kahville, heiluttelemaan puikkoja, hiljentymään tuokion sanan
äärellä! Toimimme Pietarin katulasten hyväksi! Toiminnasta vastaa Leena Nokka.
Päiväpiiri klo 13 kirkkosalissa ja
–torilla: 25.4. Välisukupolvi, Elina Romar.
Lyydiat-käsityöpiiri ma 30.4
klo 13 takkahuoneessa.
Hyvä Hetki -ryhmä kokoontuu
ke 2.5. klo 14 kirkon alakerran
takkahuoneessa. Avoin ryhmä
mielenterveyskuntoutujille.
Keskiviikkolounas 2.5. klo 11.
Emännät tulevat klo 9 keittiölle
ja ruokailu alkaa klo 11, jonka
jälkeen kirkkosalissa klo 12 päivärukoushetki. Kevään vapaaehtoisia pyydetään ottamaan yhteyttä Elinaan.
Kevätretki Hartolaan ti 22.5.
klo 9 -17. Itä-Hämeen museo
(Koskipään kartano), Linnahotellin lounas, graniittikirkko ja Taitajien tupa. Hinta 30 e , ilm. Leenalle tai Elinalle.
Isovanhempi-lastenlastenleiri
Vesalassa 18.6.–20.6. Ilm. Eli-

Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

VesalaPerhejuhlat
- Koivuniemi - Mutanen
Kauniissa maisemissa
ja
Varaukset
ja lisätiedot:
hyvissä puitteissa
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535 1657

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna ti–to klo 14–16
sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Veckomässa, ruotsinkielinen
viikkomessu la 21.4. klo 19, Eivor Pitkänen, Sirpa Lampinen.
Messu su 22.4. klo 11, Minna
Korhonen, Riku Bucht, Sirpa
Lampinen, Kaija Tammi, Kehittyvät laulajat, pyhäkoulu. Keittolounas 4/2 e.
Hiljaisuuden ilta ke 25.4. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Lasten kirkkohetki to 26.4. klo
9.15 ja 10.15.
Pikadeitti-ilta 20-40–vuotiaille
sinkuille to 26.4. klo 18. Mukaan
mahtuu 12 naista ja 12 miestä.
Ilm. 18.4. mennessä johanna.
niiles-hautanen@evl.fi. Laita
viestiin nimi, mahd. nimimerkki,
ikä ja yhteystiedot. Lisätietoja
Kuokkalan aluesrk:n nuorten aikuisten nettisivuilla.
Messu su 29.4. klo 11, Johanna
Niiles-Hautanen, Minna Korhonen, Sirpa Lampinen, Katja
Nuuhkarinen, Virsimiehet, Jubilate Deo, pyhäkoulu.
Solistikonsertti, Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri su 29.4.
klo 18.
Hiljaisuuden ilta ke 2.5. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Aamurukous to 3.5. klo 8.15.
nalle. Hinta aikuiselta 50 e ja
lapsenlapselta 40 e.
Palokan
alueseurakunnan
Vanhemman väen leiri Koivuniemessä 9.8.–12.8. Hinta 40 e
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Leena Nokalle.
Perinteiset kirkkovartit kirkolla
7.6.–9.8. kesätorstaisin klo 19.
Ilmoittaudu mukaan toteuttamaan tätä iltahetkeä, musiikin,
tarinan, runojen ja/tai rukouksen keinoin. Ilm. Elinalle 31.5.
mennessä.
Lähetysnuotiot odottavat taas
paikkaa/kotia, jossa voimme kokoontua kesä- ja syysiltoina. Tarjoilu tuodaan seurakunnasta eikä nuotiopaikka ole pakollinen
illan toteutusta ajatellessa. Illan
teemana on lähetys ja muuta
ohjelmaa ovat hartaus ja laulut.
Tied. ja ilm. Elinalle.
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/lapsetja perheet
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen menossa NYT. Ilmoittaudu
seurakunnan nettisivujen kautta
tai pyydä ilmoittautumislomake
lastenohjaajilta kerhoista.
Parisuhdeongelmien ennaltaehkäisy lapsiperheessä -tutki-

Vesala,
Mutanen
Koivuniemi

Kuokkalan alueseurakunnan kevätretki Pieksämäelle ti 15.5.
Ohjelmassa mm. Partaharjun
opisto ja Ristikiven kirkko sekä
Kulttuurikeskus Poleeni. Hinta
30 e. Tied. ja ilm. 7.5. mennessä
p. 050 549 7007 Kaija Tammi tai
050 549 7034 Katja Nuuhkarinen.
Retki Sastamalaan Pyhän Olavin kirkkoon 7.6. Kirkon esittely
ja tutustuminen Osmo Rauhalan
ja Kuutti Lavosen taideteoksiin.
Lounaaksi Vehmaan tilan pitopöytä. Kaupunkikierroksella voi
tehdä ostoksia tai tutustua kirjakaupungin nähtävyyksiin, kuten
Herra Hakkaraisen taloon tai
Pukstaaviin. Pyhän Marian kirkon ja Häijään kaupan kautta
paluu Jyväskylään n. klo 20. 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.
Perheiden retki Visulahteen
Mikkeliin ti 19.6. Hinta 25 e sis.
pääsylipun ja matkat (0-2 v. 5
e). Ruokailla voi ruokapaikoissa
tai omin eväin (+ makkaranpaistomahdollisuus). Lapsi voi
osallistua retkelle vain huoltajan seurassa. Ilmoittautuminen
on sitova. (Ks. tark. www.visulahti.fi).
Lasten päiväleiri (8-11v) Lehtisaaressa Tuomiojärvellä 5.-7.6.
klo 9-16. Hinta 20 e (sisarus 16
e) sis. lounaan ja välipalan.
Lasten päiväleiri (4-7v) Vesalassa 13.-14.6. klo 9-16. Hinta
30e (sisarus 26e) sis. lounaat,
välipalat ja matkat.
Retkelle ja päiväleireille ilmoit-

mukseen mahdollisuus osallistua nettisivujemme kautta huhtikuun loppuun saakka. Käy
vastaamassa.
Mannilan päiväkerhot ja perhekahvila päättyneet tältä keväältä tilassa ilmenneiden kosteusvaurioiden ja sen seurauksena tulevan remontin vuoksi.
Mikäli tiedätte korvaavia tiloja
Mannilassa, otattehan yhteyttä
pikaisesti lapsityönohjaajaan p.
040 560 9908 tai kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakkaan p. 0400
635 001.
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 kirkon perhepysäkki
keskiviikkoisin klo 9 -11.
Muskari keskiviikkoisin Palokan
kirkolla. Tiedustelut Terhi Hassinen 050 3409893.
Pyhäkoulut:
Kirkolla, alakerran päiväkerhotiloissa sunnuntaisin klo 10.
Mannilan kokkikerho-pyhäkoulu kokoontuu viim. kerran
tänä keväänä 29.4. klo 16 Anne
Rahkosella (Mankolantie 27). Lisätiedot p. 050 376 7025.
Lintukankaalla Sipisellä, Sarjomäentie 30, erikseen mainittuna
aikana, seuraa lapsityön tarkempia tietoja nettisivuilta.
Pyhäkoulun kevätjuhla 22.4.
Huhtasuon kirkossa (Nevakatu
6) klo 16. Tilaisuuden kesto n.

tautumiset 16.4.-20.5. netissä
www.jyvaskylanseurakunta.fi >
Ilmoittaudu. Lisätiedot: lapsityönohjaaja Tiina Korhonen p.
050 340 9887.
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). Ilm. edell. keskiviikkoon
mennessä p. 050 4079 128 (klo
8-16.30).
Perhekerhot päättyvät vkolla
19, päiväkerhot päättyvät vkolla 20.
Muskarit: tied. Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
KOULUIKÄISET:
Puuhakerho 1-4-luokkal. ma
klo 17.30-19 Polttolinja 37.
MoniTORI 3-6-luokkal. ti ja to
klo 13.30- 16 Polttolinja 37.
Puuhakerho 1-2-luokkal. to klo
17-18 Polttolinja 37.
Kerhot päättyvät vkolla 19.
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),
päättyy vko 19.
Elämässä eteenpäin –ryhmä ke
klo 13-14.30 (parilliset viikot),
päättyy vko 18.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13-14.30 (parilliset viikot), päättyy vko 18.
Matkakumppanuus-ryhmä naisille 18.4. ja 3.5. klo 18, tied.
Johanna Niiles-Hautanen p. 050
5215412.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kantaatti-kuoro, ks. nettisivut, tied.
Eija-Liisa Väisänen p. 050 549
7019.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla. 23.4. mukana musiikkijuhlien Juhlaorkesteri ja Veikko
Ahvenainen.
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 Keskussrk-talon jumppasalissa.
Virsimiehet: tied. Sirpa Lampinen p. 050 436 5435.
Lisätiedot: www.jyvaskylanseu
rakunta.fi > Kuokkala > Musiikki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto: ma-ti klo 9-11 kirkolla, muuna aikana sopimuksen
mukaan. Puh. 050 549 7007
Kaija Tammi tai 050 549 7034
Katja Nuuhkarinen.

1,5 h. Väliajalla tarjoilu. Tervetuloa koko perheellä.
Yöpyhäkoulu 6.-12.-vuotiaille
pyhäkoululaisille Palokan kirkolla 5.-6.5. Yöpyhäkoulu alkaa la
klo 16 ja päättyy sunnuntaina
jumalanpalveluksen jälkeen n.
klo 11.30. Ilm. ja tied. 26.4.
mennessä katja.jansa@evl.fi tai
p. 040 560 9908.

isoskoulutusten jälkeen klo
18.30 - 20.30.
Nuortenillat ovat kaikille nuorille
avoimia. Tervetuloa!
Koulupäivystys perjantaisin klo
11.30–12.15 Palokan koulukeskuksessa.
Nuorten aikuisten sähly perjantaisin klo 18.30–20 Jokelan
koululla.

KOULUIKÄISILLE:
Vapaita kerhopaikkoja on kokkikerhoissa, monitoimikerhossa, kuviskerhossa, maanantain
puuhakerhossa.
Vapaista kerhopaikoista voi kysyä Minnalta, minna.junttila@
evl.fi p. 040 773 9851
Alakouluikäisten kesäpäiviä
Palokan kirkolla viikolla 23,
ma 4.6. - pe 8.6. klo 9-15. Hinta 6 e/päivä sisältäen lounaan ja
välipalan. Ilmoittautuminen sähköisesti: 2.5.–16.5.
Alakouluikäisten Lehtisaaripäiviä viikolla 24, ti 12.6. - pe
15.6.2012 klo 9-15.
Lehtisaaripävät ovat maksuttomia. Ilmoittautuminen sähköisesti 2.5.–23.5.
Katso tarkemmat tiedot päivistä
ja ilmoittaudu: www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu

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.
Tiedustelut: Tuovi Ruhanen p.
040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro torstaisin
klo 18 Tied. Natalia Ikonen p.
040 684 2050.
Kaikki kuorot harjoittelevat Palokan kirkon yläkerrassa
Konsertti: Venäläisiä romansseja 29.4. klo 15 kirkossa. Hanna Kronqvist, laulu ja Sinikka
Holma-Peets, piano.

NUORILLE:
Perusisoskoulutus ke 2.5. klo
17–18.30.
Jatkoisoskoulutus ke 25.4. klo
17–18.30.
Seniorikoulutus to 26.4. klo
18–20.
Nuortenillat aina keskiviikkoisin

Palokan Kevätretki Hartolaan 22.5.
Tutustumiskohteita ovat Itä-Hämeen
museo, Linnahotellin lounas, graniittikirkko
ja Taitajien tupa. Hinta 30 e , ilm. Leenalle p.
040 709 0142 tai Elinalle p. 040 560 9910.

Lähetysnuotiot ja kirkkovartit tulevat
Palokan kirkon kirkkovartit kaipaavat
toteuttajia. Samoin Lähetysnuotiot odottavat jälleen paikkaa, jossa kokoontua. Lisätiedot Elina Romar p. 040 560 9910.

Vesala - Koivuniemi - Mutanen
Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535 1657
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Naistenpäivänä Kaija
Junkkari Tikkakosken kirkossa

Kuorojen kevätkonsertti
Vaajakosken kirkossa

Ilmoittautuminen Vaajakosken
syksyn päiväkerhoihin

Teologi, kirjailija ja terapeutti Kaija Maria
Junkkari puhuu naistenpäivillä 21.4. klo 11–16.
Junkkari käsittelee uutuusteoksessaan
Sielukas nainen elämän muutosvoimia,
kutsumuksen löytämistä ja viisaita valintoja.
Junkkari käsittelee myös ahdistuksen viisautta:
sielun kaipaus tulee usein esille ahdistuksena.
.

Kuorot konsertoivat sunnuntaina 29.4.
klo 15. Konsertissa esiintyvät Kirkkokuoro
Liisa Partasen johdolla, Majakka
Antti Ikosen johdolla, Kantelepiiri Ulla
Honkosen johdolla, Gsus Maria Salmelan
johdolla sekä Seniorit.
Lämpimästi tervetuloa!

Kerhoja on tarjolla vuosina 2006Kerhopaikat:
2009 syntyneille lapsille. Kerhot
Kaunisharjun kerhola,
kestävät 2-3,5 tuntia kerrallaan ja
Yläkoskentie 11
kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa. Ei Jyskän seurakuntakokerhomaksua. Ilmoittautuminen
ti, Asmalammentie 4
1.-30.4. www.jyvaskylanseurakunta. Vaajakosken kirkko,
fi/ilmoittautuminen
Kirkkotie 11.

Säynätsalon

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Puuroaamiainen Paratiisisaarilla
(Saunatie 1) pe 20.4. klo 8.30-10.
Tule ilmaiselle puurolle ja hyvään
seuraan! Mukana Harri Romar.
Messu su 22.4. klo 10, Päivi
Kärkkäinen, Osmo Logren. Partiolaisten kirkkopyhä. Kahvit ja
Yrjönpäivän juhla srk-kodilla.
Messu su 29.4. klo 10, Harri Romar, Petri Tiusanen.
Vappumyyjäiset ma 30.4. klo 13
srk-kodilla. Simaa ja munkkeja.
Haravointitalkoot ke 2.5. alkaen klo 8. Talkoolaisille aamukahvit ja keittolounas. Tervetuloa
iloisiin talkoisiin!
Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto: Avoinna Ma ja ti klo
9-13, to klo 9-12 p. 040 535
0047.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päivystää tiistaisin ja torstaisin
klo 9-11 srk-kodilla, p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi.
Viikolla 16 ei diakoniatyöntekijän vastaanottoa. Tarvittaessa
ota yhteys Elina Fuchsiin (Neulaskoti) p. 050 549 7015.
KOULUIKÄISET:
Puuhakerho 1-3lk. ke klo 1213, Muuratsalon koulu.
Dance-kerho 3-6lk. 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,
parill. viikot.
Naisten solu, avoin raamattupiiri, ke klo 18, srk-koti, paritt.
viikot.
Uusi olohuone ke klo 13-15,
srk-koti. Yhdessäoloa, aihetta,
puuhailua. Huom! 2.5. suoramyyntiä/Ylä-Tihtarin tila.
Säynätsalon Martat Tied. Anja
Kantola p. 050 345 7417.
PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Sudenpennut 7-8v. ma 17.3019 Pappilassa.
Seikkailijat 9-10v. ja Tarpojat
11v. ke 17.30-19 Pappilassa.
Tied. Päijännepartion lippukunnanjoht. pauliina. tikkanen@evl.
fi p. 045 657 7898,

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Perjantairukous 20.4. klo 19.
Tilkkutäkkimessu su 22.4. klo 16,
Päivi Kärkkäinen, Petri Tiusanen.
Toivon torstai 26.4. klo 18.30.
Herran armo on suuri, Aino Viitanen. Ehtoollinen. Gospelkuoro
Neulaset. Iltatee. Järj. Jkl srk,
Suomen Raamattuopisto, Agricola-opintokeskus.
Kirkkohetki pe 27.4. klo 10,
Päivi Kärkkäinen, Hannu Tenka-

LAPSILLE JA PERHEILLE
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen huhtikuussa. Ilmoittautua
voit sähköisesti kotisivuillamme
olevan linkin kautta tai paperilomakkeella, joita saa aluetoimistosta sekä lastenohjaajilta.
Vappuaattona ei päiväkerhoja!
Perhekerho pappilassa to klo
9.30-11.30 ja Neulaskodilla pe
klo 9.30-11.30. 26.4. klo 9.30
Kirkkohetki Säynätsalon kirkossa ja 27.4. klo 10 Neulaskodilla.
Vauvaryhmä Neulaskodilla ti
klo 9.30-11.30. Tied. Tarja Masalin.
Muskarit pappilassa ja Neulas-

kodilla. Tied. Sirpa Poikolainen,
p. 050 340 9898.
Muuta: ti 24.4. klo 18 srk-kodilla iloiset 3-vuotissynttärit tämän vuoden aikana kolme vuotta täyttäville Säynätsalon alueseurakunnassa asuville lapsille
läheisineen. Ohjelmasta vastaa
Taikuri Hölynpöly. Jos et ole saanut kutsua, ota yhteys Leni Sieviseen p. 050 917 2802.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuilta jyvaskylanseurakunta/saynatsalo

Vaajakosken

koululla. Matkakuvia Israelista.

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930

Su 22.4. klo 10 Messu, SOSlapsikylän 50-vuotisjuhla, Arto
Kauppinen, Maiju Koponen,
nuorten lauluryhmä Celestina,
SOS-lapsikylän henkilökuntaa.
Kirkkokahvit.
Su 29.4. klo 10 Messu, Partiolaisten kirkkopyhä, Mikko Laitinen, Liisa Partanen. Kahvit.
RYHMÄTOIMINTAA:
To 26.4. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.

NUORET:
Isoskoulutus perusisot su 22.4.

DIAKONIA:
Ke 25.4. Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti, klo 13.
Ke 2.5. Keskiviikkokerho, Vaajakosken kirkko, klo 13.
Ennakkotieto: Vanhemman väen leiri 13.-16.8. Koivuniemessä
yhdessä Tikkakosken alueseurakunnan kanssa. Hinta 40 e. Tied.
diakonissa Marja-Leena Liimatainen 040 560 9926 ja diakonissa Marja-Liisa Jaakonaho
040 560 9916. Ilmoittautumiset
21.6. mennessä aluesihteeri Leena Syrjälä 050 551 0440.
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 toimitilojen ilmoitustaululta tai diakoniatoimiston ovesta.

PÄIVÄPIIRIT:
Pe 27.4. klo 12 Leppälahden
päiväpiiri.

PERHETYÖ:
Diakoniatyön osalta perhetyöstä
vastaa diakoni Tero Reingoldt.
Katso varhaiskasvatus.

SEURAKUNTAILLAT:
Ke 25.4. klo 18.30 Oravasaaren
seurakuntailta Oravasaaren

LÄHETYS:
Ti 24.4. Lähetyspiiri, Vaajakosken kirkko, klo 13.
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nen, lastenohjaajat. Kirkkohetki
on lyhytkestoinen, lasten ja perheiden jumalanpalvelus.
Neulasehtoo su 29.4. klo 16.
Sanaa ja rukousta. Gospelkuoro
Neulaset.
Suurella Sydämellä! ti 8.5. klo
18. Kirjailija, toimittaja Aino Suhola.
DIAKONIA:
Neulaskodin kotiruoka tiistaisin klo 11-12 (ei vappuna).
Olohuone ja avoimet ovet tiistaisin klo 13-15 (paitsi vappuna).
Diakonian vastaanotto
Päivystys: tiistaisin ja torstaisin (ei vappuna) klo 9-11, tai
erikseen sovitusti 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 Neulaskodilla ma
klo 13-14.30 (parill. viikot). Tied.
Puhalainen p. 0400 545 128.
Isien ja lasten (6-12v) palloilukerho ke klo 18-19 Keljonkankaan koululla.
PARTIO NEULASKODILLA:
Tied. Juha Musikka p. 040 732
8101 ja Kari Ikonen p. 050 454
5455.

klo 13-17, Neulaskoti.
Isoskoulutus jatkoisot su 22.4.
klo 17.30-19, Neulaskoti.
Nuortenilta to 26.4. klo 17-19,
Säynätsalon pappila.
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.
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.
Kanteleryhmä Tied. Ulla Honkonen p. 0400 669 146.

LAPSET JA PERHEET:
Yhteystiedot ja toimipisteet
Lapsityönohjaaja vs merja.h.
suhonen@evl.fi p. 040
5741706,
Lapsityön teologi arto.kauppinen@evl.fi
p. 040 560 9920, Diakoni tero.
reingoldt@evl.fi. p. 040 560
9927.
Lisää yhteystietoja Vaajakosken
alueseurakunnan kohdalla www.
jyvaskylanseurakunta.fi
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
Jyskän srk-koti,
Asmalammentie 4:
Kaunisharjun kerhola,
Yläkoskentie 11:
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.
050 340 9893.
Tukea arkeen-toiminta tarjoaa
konkreettista tukea perheen arkeen. Tied. Johanna Ahonen p.

Tikkakosken
alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Päiväpiiri pe 20.4. klo 12.30
Tikkakosken Rauhanyhdistyksen
talolla, Jylhänperällä.
Naistenpäivä Sielukas nainen
Tikkakosken kirkossa la 21.4. klo
11–16. Luennoi teologi, kirjailija,
terapeutti Kaija Maria Junkkari.
Aluksi ruokailulla, hinta 5 e, jonka jälkeen luentoja, puheenvuoroja ja musiikkia. Tervetuloa!
Messu su 22.4. klo 10, saarna
pastori Marja-Liisa Seppänen Iitistä, Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja; kahvit ja sen jälkeen MarjaLiisa puhuu aiheesta Hyvän paimenen hoidossa.
Naisten Raamattupiiri ma 23.4.
klo 18. Kahvittelemme ja vaihdamme kuulumiset, tutkimme
Raamattua ja rukoilemme. Tervetuloa kaikenikäiset naiset!
MieliMaasta-vertaisryhmä
pappilassa ti 24.4. klo 18. Ryhmä
masentuneille ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Sirpa Lähdeaho p.
0400 629 427.
Miesten saunailta Sarpatissa
ke 25.4. klo 18. Pyyhe ja piplia
mukaan! Rohkeasti mukaan!
Seurakuntailta to 26.4. klo
18.30 Kuikan kylätalolla.
Perhemessu su 29.4. klo 11,
Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja, lapset laulavat, messun jälkeen lounas ja myyjäiset lähetyksen ja
diakonian hyväksi.
Perinteiset munkkimyyjäiset
ma 30.4. klo 12. Tuoreita munkkeja YV:n ja lähetyksen hyväksi.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2012–2013
tapahtuu huhtikuun aikana.
Vanhat kerholaiset ovat saaneet
lomakkeet kerhoista. Uudet kerholaiset voivat ilmoittautua netin kautta: http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/
Perhekerhot ke ja to kirkolla klo
9.30–11.30 ja to Puuppolan
Kuuselassa, Kuuselantie 32, klo
9.30–11.30. Valitse itsellesi yksi

0400 905 915 ja Tarja Palander
p. 0400 706 205.
Pyhäkoulut:
Jyskän seurakuntakoti (Asmalammentie 4) ma 14.5. klo 18.
Kaunisharjun kerhola (Yläkoskentie 11) su 6.5. klo 10.
Tölskä (Mutkatie 14) joka sunnuntai klo 14.
KOULUIKÄISET:
Kouluikäisten kerhot:
Tiistaisin:
Klo 17-18 Askartelua 1-3lk.
(kirkko, nuorisotila).
Klo 17-18.30 Kokkailua 3-6lk.
(kirkko, päiväkerhotila).
Klo 18-19.30 Kokkailua 3-6lk.
(Jyskän seurakuntakoti).
Torstaisin:
Klo 16.30-18 Kokkailua 1-3lk.
(kirkko, päiväkerhotila).
Perjantaisin:
Klo 16-17 Sählykerho 3-5lk.
Omat mailat! (Jyskän koulu, liikuntasali).
Askartelu ma 30.4. klo 17-18
Kokkikerhot 3-6lk ke 2.5. klo
17-18.30/18-19.30 (Jyskä).
Kerhomaksu on kokkikerhossa
10 e (Jyskän kerhossa 7 e) ja askartelukerhossa 5 e, kerätään
ensimmäisellä kerralla.
Torstaisin klo 16-17 Kansallisen
Lastenliiton Tyttöjen toimintakerho (1.-3.-lk) kirkon nuoriso-

ryhmä, johon osallistut. Puuppolan ryhmä vierailee kirkolla 26.4.
leipomispuuhissa. Kevään viimeiset perhekerhot pidetään
viikolla 18.
Perhekerhojen retkiä
Peukkulaan:
Kirkon torstain ryhmä 3.5.
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo 13–15.
Perhemessu su 29.4. klo 11,
messun jälkeen lounas ja myyjäiset sekä lapsiperheiden vapputapahtuma.
Pyhäkoulut:
Puuppolan Kuuselassa kevään
viimeinen pyhäkoulu ke 18.4.
klo 18–19.30.
Pyhäkoulujen yhteinen kevätjuhla Huhtasuon kirkossa su
22.4. klo 16.
Muskaritoimintaa Tikkakosken
kirkolla alle kouluikäisille lapsille
ja taaperoille vanhempineen
perjantaisin aamupäivällä. Tiedustelut p. 050 3409893/ Terhi
Hassinen.
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Eija
Simpanen p. 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Toimintakerho Kuikan kylätalolla maanantaisin klo 17–18.
Toimintakerho Liinalammin kou
lulla maanantaisin klo 17–18.
Pelikerho ti 24.4. klo 16–18 kirkon alakerrassa. Tarkoitettu 5.-7.
-luokkalaisille,pelaillaan erilaisia
pelejä. Ei ole ilmoittautumista,
tulet vain paikalle.
Tervetuloa mukaan! Tuo kaverisikin pelailemaan!
Bändikerho torstaisin kirkon
alakerrassa klo 17-18.
Sählykerho 3.-4.-luokkalaisille
perjantaisin Luonetjärven koulun
liikuntasalissa klo 16.30 -17.30.
NUORET:
Toiminta kirkolla.
Perusisoskoulutus ke 2.5. klo
17.30.
Jatkoisoskoulutus ke 2.5. klo 19.
Music Camp 21.4. klo 17-20,
esiintyjänä Miriam.
Peli-ilta ti 24.4. klo 18–21.
Nuorten ilta la 28.4. klo 18–20.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
mikko.haapasaari@evl.fi p. 040
760 5098.

Ilpo Vuorenoja p. 040 560 9913.
Huom. Kuoroja ei ole 18.4.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen työtuvan kevätkauden päätös ti
24.4. klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri Viim. kokoontuminen
2.5 klo 13..
Hartaus ja aamupala torstaisin
klo 10–11 kirkolla.
Myyjäistalkoot lauantaina 28.4.
klo 17 alkaen.
Diakonian ja lähetyksen kevät
myyjäiset ja lounas 29.4. per
hemessun jälkeen alk. n. klo 12.
Perinteiset munkkimyyjäiset
kirkolla ma 30.4. alkaen klo 12.
Valtakunnalliset Kirkkomusiikkipäivät Jyväskylässä 25.–
27.5.2012. Ilm. talkoolaiseksi.
Katso netistä tai kysy työntekijöiltä.
Ennakkoilmoituksia
kesän ohjelmista:
Tikkakosken ja Vaajakosken
alueseurakuntien vanhemman
väen leiri Koivuniemessä ma
13.8.-to 16.8. Ilmoittautuminen
aluesihteeri Leena Syrjälä, p.
050 551 0440 torstaihin 21.6.
mennessä. Hinta 40 e. Tied. diak.
Marja-Liisa Jaakonaho, Tikkakoski, p. 040 560 9916 ja diak.
Marja-Leena Liimatainen, Vaajakoski, p. 040 560 9926.
Viikonlopun raamattuleiri vanhemmalle väelle Vesalassa
24.–26.8. Järj. K-S Kansanlähetys ja Tikkakosken alueseurakunta. Pekka Jokiranta ja Reino
Saarelma. Tied. diak. Marja-Liisa
Jaakonaho, p. 040 560 9916.
Kevätretki Mänttään keskiviikkona 30.5. Tutustumme taidekaupunkiin ja sen historiaan.
Käynti Mäntän kirkossa, ruokailu
Autereen tuvalla, Joenniemen
kartanossa. Tullessa poiketaan
kesäkukkaostoksilla. Hinta 30 e.
Lähtö Tikkakosken kirkolta klo
8.45. Tied. ja ilm. diak. MarjaLiisa Jaakonaho, p. 040 560
9916.
Diakoniatyöntekijän päivystys
pappilassa keskiviikkoisin klo
9–11. Muulloin sop. mukaan p.
040 560 9916, diakonissa Marja-Liisa Jaakonaho.

MUSIIKKI:
Lapsikuoro harjoittelee Tikkakosken kirkolla keskiviikkoisin
klo 17–18 ja
Candela myös keskiviikkoisin
klo 18.30–20.30.
Kuoroja johtaa musiikkipedagogi

tilassa (alakerta). Pauliina Okkolin ja Vilma Pohjola. Materiaalimaksu 1e/kerta. Ilm.maija.valkeapaa@lastenliitto.fi (myös lisätiedot).
Nettisivuilla ja kesän ohjelmaa
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Kysymyksiä ja kommentteja? Pirauta tai laita viestiä Kirsille:
040 558 2542 tai kirsi-marja.
piippanen@evl.fi
NUORET:
Pe 20.4. Koulupäivystys yläkoululla klo 10.45-12.15.
Pe 20.4. Perjantaikahvila klo
17-21.45 (Disney-ilta).
Ke 25.4. Vanhat isot klo 17.30.
Ke 25.4. Hengari klo 19-20.30.
To 26.4. Raamis klo 17.
To 26.4. Kevään viim. nuorten
sähly Vaajakummun koululla klo
18.15.
Ke 2.5. Perusisoskoulutus klo
17.30.
Ke 2.5. Hengari klo 19-20.30.
Ilmoittautuminen kevään hassutteluleirille, tarkemmat tiedot
Lisätietoja nuorisotyöstä antaa
nuorisotyönohjaajat Jonna Göös
040 560 9925 ja Ainoleena Erkamaa 040 680 4831.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin klo 18 kirkolla. Tied. kant-

tori Liisa Partanen p. 050 358
1860. Tervetuloa uudet laulajat!
Senioreiden lauluryhmä harjoittelee torstaisin klo 12.30 kirkolla. Tervetuloa uudet laulajat!
Tied. kanttori Liisa Partanen p
050 358 1860.
Nuorten lauluryhmä Celestina
harjoittelee keskiviikkoisin klo
15.30 vanhassa Pappilassa. Tied.
kanttori Maiju Koponen p.
040 560 9922. Uudet laulajat
tervetulleita!
Nuorekkaiden aikuisten Majakka-kuoro harjoittelee pe-iltaisin
musiikinopettaja Antti Ikosen
johdolla kirkolla. Tied. Minna
Lassila p 0400 504 622.
Kanteleryhmä ma-iltaisin. Tied.
Ulla Honkonen p 0400 669 146.

Kuokkalassa kutsumessu
diakonian virkaan vihityille

Henki & elämä
4. vsk.
ISSN 1798-1255

Diakonian virkaan vihitty (diakoni tai diakonissa)
mutta eläkkeellä tai muussa kuin diakoniatyössä
työskentelevä jyväskyläläinen. Tule messuun
Kuokkalan kirkkoon su 22.4. klo 11, keittolounaalle
(4 €) ja keskustelemaan aiheesta Diakonia Jyväskylän seurakunnassa tänään. Mukana diakonian
työalasihteeri Heini Lekander.

Seuraava lehti 3.5.
Materiaali 19.4.

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
KohtaamisPaikka
Su 22.4. klo 17 KohtaamisPaikka ja ehtoollinen Palokan kirkolla, Mika Kilkki.
Lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot esim. KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta kts.
www.kohtaamispaika.net

Leskien klubi
To 26.4. Leskien klubi klo 10-12 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Tied. Heini Lekander, 050 521 5416.
To 10.5. Kokoontuminen Vanhan hautausmaan kappelilla klo 10. Kävely
Vanhalla hautausmaalla, mukana ylipuutarhuri Olavi Kivi. Tied. Heini Lekander,
050 521 5416 tai heini.lekander@evl.fi.
Tulossa kesäkuun alussa retki Tampereelle, lisätietoa Heini Lekander tai Anne
Laimio sekä 3.5. ilmestyvä Henki & elämä -lehti.

Maahanmuuttajatyö
Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonk 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 1012. Maija Tikko.
Koripallokerho Huhtasuon kirkon
jumppasali (Nevakatu 6) la klo 12-13.45.
Thomas Chatzitolios.
Miesten lentopallokerho + sauna
Huhtasuon kirkon jumpasali (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. Toimintaan
voi tutustua www.virtaavalillamme.fi .

Näkövammaiset ja
huonokuuloiset

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.

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

Päivystys ma ja ke klo 9 – 11, Cygnaeuksenk. 8, p. 050 549 7023.
Kerho ke 25.4. klo 13-14.15 keskusseurakuntatalolla. Kahvit klo 12.30 alkaen.
Vieraana kanttori Heikki Tynkkynen. Aiheena Kirkon musiikkijuhlat.
Tulossa:
Näkövammaisten hiippakunnallinen
kirkkopyhä su 20.5. Suolahdessa. Hinta
20e/hlö. Ilm. viim. 7.5.
Leiri Vesalassa 28.-31.5. Hinta 75€ /
hlö. Ilm. viim. 9.5.

Omaishoitajat
Diakonissa Leena Huviranta, p. 040 560
9903. Pyydettäessä myös kotikäyntejä.
Virkistyspäivät omaishoitajille ja hoidettaville Koivuniemessä joko 21.5. tai
22.5. klo 9-14.30. Ilm. 14.5. mennessä,
Leena p. 040 560 9903.
Omaishoitajaleiri 2.-5.7. Vesalassa.
Hinta 40 e. Ilm.12.6. mennessä Leenalle
p. 040 560 9903.

SAAPAS
Päivystää
perjantaisin
klo 19-02

P. 0400 271 734

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

Faksi (014)636 785

Gummeruksenk. 3, 40100 Jyväskylä, p. 217 587

Siivouspalvelu

Kotisiivoukset - Ikkunanpesut
Ylläpitosiivoukset
Huomioi kotitalousvähennys 60 %

LEILA SAIKKONEN
040 734 9652
www.siivouspalveluleila.com

Seniori,
tarvitsetko kotiapua?
Sivinalta saat apua kotisiivoukseen, kodinhoitoon, asiointiin ja
vaikkapa ulkoiluun. Sivina Oy on rekisteröity yksityisen sosiaalipalvelun tuottaja ja meillä on mahdollisuus tarjota arvonlisäverotonta palvelua senioriasiakkaillemme.
Kodinhoito- ja avustuspalvelut ovat kotitalousvähennykseen
oikeuttavaa palvelua.
Ota yhteyttä alueesi palveluesimieheen ja kerro miten voimme
auttaa juuri sinua tai lähimmäistäsi.
Sivina Jyväskylä
Tapionkatu 4 B 17
jyvaskyla@sivina.fi
puh. 050 541 7935

TEKSTARITUPU

TUKITEKSTARI KOULULAISILLE
vastaa
tyttöjen
ja poikien kysymyksiin.
Voit tekstata milloin vain
normaalin tekstiKOULULAISILLE
viestin TUKITEKSTARI
hinnalla.
Veteraanit
Viesteihin
Tupu vastaa tyttöjen ja poikien
Diakonissa Leena Huviranta, p. 040 560
erilaisiinvastataan
kysymyksiin. Voit tekstata milloin
9903. Päivystys ti-to klo 9-10, Cyg vain normaalin
koulupäivinä.
tekstiviestin hinnalla.
naeuksenkatu 8. Teen myös kotikäynte- Viesteihin vastataan koulupäivinä.
jä.

TEKSTARITUPU

040-132 6010

040-132 6010

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

Tupu vastaa tyttöjen ja poikien

Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
eikä siis puheluihin.
erilaisiin kysymyksiin. Voit tekstata milloin

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi, www.
ywca.fi>paikallisyhdistykset>Jyväskylä
Ke 18.4. klo 16 Exodus-raamattupiiri.
Su 22.4. klo 15 Marja-Liisa Kuitunen
kertoo kirjastaan Kirjavissa kengissä.
Ti 24.4. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Maailman NNKY-päivä,
Tanja Nieminen; klo 18 Kirjapiiri I. Claes
Andersson: Oton elämä.
Ti 1.5. klo 13 Vappulounas runsaasta
noutopöydästä. Hinta 20 e. Ilm. 27.4.
mennessä toiminnanohjaajalle. Yhteislaulua, Eija Rantatalo.
Ke 2.5. klo 18 Kirjapiiri II. Eila Kostamo:
Isän kuvat.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Pe 20.4. klo 19 Nuorten perjantai-ilta.
Aihe: Vanhempien kunnioitus, ry.
La 21.4. klo 18 Nuortenilta, ry.
Su 22.4. klo 16 Keski-Suomen seurakuntapäivä, ry.
Ke 25.4. klo 19 Seurat, ry.
La 28.4. klo 19 Seurat, ry.
Su 29.4. klo 16 Seurat, ry.
Ke 2.5. klo 19 Seurat, ry.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Keskiviikkoisin klo 13 -15 kokoonnumme Sanan Kulmalla yhdessäolon, sanan
ja rukouksen merkeissä. Tervetuloa!
Raamattupiiri Sanan Kulmalla perjantaina 20.4. klo 11.
Kesän perinteiset bussimatkat:
Hyvässä turvassa. La 16.6 Hämeenlinnaan Sanan Suvipäiville. Lähtö klo 7 Harjukadulta, paluu illalla. Bussikuljetus 20 e.
Keskiviikkona 11.7. Lohjalle Vivamon
Raamattukylään, jossa näytelmät Salomo ja Tien kulkijat sekä Vivamon esittely.

Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611

Taide- ja Kehysliike
PEKKA KORHONEN

Kristilliset järjestöt

Jyväskylän NNKY

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

Yhteydenottajalle
mahdollisuutta
tekstiviestivain tarjotaan
normaalin
tekstiviestin
hinnalla.
keskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
Viesteihin vastataan koulupäivinä.
päivystäjäntyön
kanssa.rukouspiiri,
Päivystäjinä toimivat
seurakunnan C 36.
Harjukadulta klo 6.30, paluu illalla.
Vaasankatu10
työntekijät.Ke 25.4. klo 18.30–20 Kuokkalan mies65/50 e sis bussikuljetuksen, näy-

Lähtö
Hinta
Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi
telmät ja ruokailun ja kahvit Vivamossa.
Jeesuksen ihJYVÄSKYLÄNtenpiiri,
SEURAKUNTA •Kariniementie12.
Erityisnuorisotyö
Tietosuoja
ja
lisätiedot:
meet
Löydä elämä. La 28.7 Kirkastusjuhlat Tupu
.www.tekstaritupu.net
vastaa
vain tekstiviesteihin
tai sähköpostiin,
Tekstaritupu kuuluu
Vapaaehtoisen
puhelin- ja verkkoauttamisen
Heinävedellä. Lähtö Harjukadulta kloeettisten
7, periaatteiden
To 26.4.
klo 18.30
miesneuvottelukuntaan
(PuhEet),Vaajakosken
www.puheet.net
siis puheluihin.
paluu illalla. Mahdollisuus Valamon vie- eikätenpiiri,
Kirkkotie 11.
railuun ja paluumatkalla käynti Lintulan Yhteydenottajalle
Pe 27.4. klotarjotaan
18–20.30
Varkkari-ilta
Tenmahdollisuutta
tekstiviestiluostarissa. Bussikuljetus 25 e.
tkeillä, nimettömänä
Tertunmetsä
8, Palokka, (0400
keskusteluun
ja luottamuksellisesti
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Inkeri päivystäjän
648 342).
kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
La 28.4. klo 10 Isä-poika–sähly HuhtaVirkkala-Järvinen, p. 0400 547 753 tai työntekijät.
suon kirkolla, Nevakatu 6.
invir@elisanet.fi tai Ulla Karttunen p.
050 569 2957.
Su 29.4.
klo 16
Leipäsunnuntai HalssiJYVÄSKYLÄN
SEURAKUNTA
• Erityisnuorisotyö
Tietosuoja
lisätiedot: www.tekstaritupu.net
lan jaseurakuntakeskuksessa,
Kärpänkuja
Tekstaritupu
kuuluu Vapaaehtoisen
puhelinja verkkoauttamisen
5. Viimeinen
tuomio
, Jukka
Jämsén, muKeski-Suomen
eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net
siikki Pasi Heikkilä. Vieraana Anja Kolehev.lut. Kansanlähetys
mainen. Ehtoollinen. Lapsille omatopeLähetyskoti, Kauppak. 13 p. 014-620 801.
tuskanavat.
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Jyväskylä/Muurame:
Lähetyskoti:
Pe 20.4. klo 18–20.30 3-6-ilta 3-6–
Pe 20.4. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.
luokkalaisille Myrskylyhdyn päiväkodisLa 21.4. klo 19–21.30 Pointti-nuortesa, Antinmutka 18, Kinkomaa (050 309
nilta.
7212).
Su 22.4. klo 18 Lähetyksen Keidas, Tuija Kuikka, Leo Wacklin. Shir Chadash
Lähetysyhdistys Kylväjä
-lauluryhmä.
Ma 23.4. klo 18 Raamattupiiri.
Pe 20.4. klo 19 Perjantairukous NeulasTi 24.4. klo 13 Naisten raamattupiiri.
kodilla, E. Puhalainen.
Ke 25.4. klo 10–11.30 Suomikerho
Ke 25.4. klo 13 Olohuone Säynätsalon
maahanmuuttajanaisille
srk-kodilla, M. Puhalainen.
To 26.4. klo 11.30–15 Torstaikahvila. SaKe 25.4. klo 18.30 Sanan ja lähetyksen
naa, juttuseuraa, kahvia.
ilta Huhtasuo kirkolla, E. Puhalainen,
To 26.4. klo 17 Japanin työn rukouspiiri.
Osmo Väätäinen. Jeesus, hyvä Paimen.
Pe 27.4. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Ma 30.4. klo 13 Lähetyspiiri NeulaskoPe 27.4. klo 19 Kolme Kohtaamista -ildilla, R. Hämynen.
ta nuorille aikuisille ja opiskelijoille.
La 28.4. klo 19–21.30 Pointti-nuorten
ilta.
Sisälähetysseura
Ke 2.5. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Törmälän ystävien työpiiri pe 11.5. klo
Muualla Jyväskylässä:
13 Vanhan pappilan kerhotiloissa, Vapaudenkatu 26. Tervetuloa!
Su 22.4. klo 11 Perhepyhäkoulu Pikkuleipä, Aarresaaren päiväkodissa, Toritie
22 (044 077 7205).
SLEY
Ma 23.4. klo 18 Vaajakosken naistenLutherin kirkko, Kansakouluk. 5.
piiri, Lintulenkintie 3.
Messu sunnuntaisin kello 12:
Ti 24.4. klo 12.30 Maahanmuuttaja- 22.4. Petri Harju

29.4. Heikki Haataja
Evankeliset opiskelijat
ke klo 18:30:
18.4. Mission Pursuit Tulta kylvetään! Leena Ylimäki.
25.4. Viimeinen näytös. Jari Rankinen.
2.5. Mä kuutena päivänä töitä teen.
Markku Jokinen.
27.4.-29.4. EO:n kevätleiri Lohtajalla
Ohtakarissa

Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai to 26.4. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas.
Psalmi 103: Herran armo on suuri, Aino
Viitanen. Musiikki Neulaset. Ehtoollinen.
Lastehoito.

Tikkakosken Rauhanyhdistys

Hiidenjärventie 37, Puuppola
www.tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
La 21.4. klo 18 Aviopuolisoilta.
La 28.4. klo Myyjäiset ry:llä.
Su 29.4. klo 17 Seurat Tikkakosken kirkossa.

Herättäjä-Yhdistys
24.4. klo 13.30. Lähetyspiiri Ritva Moisiolla, Puistokatu 25 A 33
24.4. klo 18 Seuratupateologit Jyväskylän kristillisellä opistolla. Vieraana Olli
Viitaniemi.

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

Puh. 615 220, 0400-647 547

Retki Turkuun 25.-27.5.
raamattutapahtumaan
Tapahtuman teema on Suomen Piplia
seuran kaksisataavuotinen toiminta.
Ohjelmassa on muun muassa Sanan
voimaa Intiasta. Lähtö 25.5. noin klo
12 ja paluu 27.5. noin klo 19.
Hinta sisältää matkan, majoituksen hotelli Scandic Juliassa ja lounaan. Yöpyminen kahden hengen
huoneessa 140, yhden hengen huoneessa 220 euroa. 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.
Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset. Remontti- ja Rakennustyöt
Sisällä ja Ulkona. 040 712 8888

PITOPALVELU
Pirkko Aaltonen

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

Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista,
Liisa Nipuli
Kauppakatu 28 A 54
050 362 27 44
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Eteisessä on liuta lenkkareita, Reino-tossuja ja toppakenkiä.
SOS-nuorisokodin johtaja Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela ohittaa
kenkäkasan tottuneesti ja raottaa huoneen ovea. Vaatekaappi, työpöytä,
työtuoli, julisteita seinällä, sänky – petattuna, eikä yhtään vaatetta lattialla.

kaarina heiskanen

– Tämä poika saa siisteydestä plussaa,
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela kehaisee.
Haapaniemessä sijaitsevassa talossa on nyt seitsemän 15-17- vuotiasta
asukasta. Osa heistä käy yläastetta,
osaa lukiota. Lisäksi talon kirjoilla
on kaksi nuorta, jotka opettelevat
itsenäisen asumisen aakkosia vuokraasunnoissa.
Nuoret tulevat taloon kotikuntiensa sijoittamina huostaanottotapausten yhteydessä tai SOS-lapsikylistä,
joissa he ovat asuneet pienen ikänsä
– Meillä on nuoria Lohjalta Rovaniemelle, Joensuusta Tampereelle.
Joskus on parempi, että nuori sijoitetaan kotinsa lähettyville, joskus taas
on järkevämpää etsiä paikka mahdollisimman kaukaa kotoa, jos hän on
ajautunut huonoon kaveripiiriin.
SOS-lapsikylien ja nuorisokotien
lapset ja nuoret ovat tavallisia lapsia,
joiden kasvuympäristö on puutteellinen tai haitallinen. Osa on orpoja,
osa ei voi jostain syystä asua omien
vanhempiensa luona.
– Vanhemmilta on vanhemmuus
hukassa niin, että heillä ei ole voimia
huolehtia lapsista ja heidän kasvatuksestaan. En syytä siitä vanhempia.
Yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat
jaksamattomuuteen. Huoli toimeentulosta, työttömyys tai liialliset työpaineet syövät vanhempien voimia.

Yhteisöllistä eloa
Talossa eletään kodinomaista arkea.
– Kaikki tekevät kaikkea, nuoret
osallistuvat ruoanlaittoon ja siivoavat omat huoneensa.
Nuoria opastetaan säännölliseen
päivärytmiin ja omatoimisuuteen
niin, että arkiaamujen heräämiset ja
kouluunlähdöt alkavat sujua. Päiväl-

linen syödään yhteisen pöydän ääressä ja sen jälkeen nuoret siirtyvät huoneisiinsa tekemään läksyjä ja harrastustensa pariin. Talo tarjoaa mahdollisuuksia liikunta- ja musiikkiharrastukseen.
– On kuntosali ja tytöt laulavat mielellään karaokea. Kannustamme
nuoria myös talon ulkopuolisiin harrastuksiin.
Nuorisokodissa työskentelee 17
työntekijää. Toimintakulttuuria leimaa yhteisöllisyys. Henkilökunta ja
nuoret palaveeraavat säännöllisesti ja
säännöistä sekä toimintaperiaatteista keskustellaan yhdessä. Nuoret asuvat nuorisokodissa keskimäärin pari
vuotta. Pitempikin aika saattaa vierähtää. Osastojen yhteydessä on nimittäin asumisharjoitteluasuntoja,
joihin nuoret siirtyvät 17,5-vuotiaina.
Harjoitteluasunnoissa nuori saa
sopivasti itsenäisyyttä ja sopivasti ohjaajien tukea päivittäisen elämänsä
hoitamisessa, kuten ruoan hankinnassa, virastoasioinneissa ja siinä
”mopinheiluttamisessa”, kuten Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela sanoo.

Suuntaus avopalveluihin
SOS-lapsikylä ry täyttää 50 vuotta.
Yhteiskunnan muutos viiden vuosikymmenen aikana on ollut huikea ja
muutoksen tahti on kiihtynyt.
Huostaanotettujen lasten määrä
on kaksinkertaistunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Kodin ulkopuolelle on sijoitettuna lähes 17 000 lasta ja avohuollon tukitoimien piirissä on lähes 70 000 lasta
ja nuorta.
Hännikäinen-Uutela selittää muutosta kahdella asialla. Viranomaisten
ilmoitusvelvollisuus ja -kynnys huolen ilmaisemiseen on madaltunut ja
perheiden hätää on enemmän.
– Ongelmat ovat moninaistuneet.

kaarina heiskanen

SOS-nuorisokylässä eletään hyvää arkea

Vs. jälkihuollon ohjaaja Inga Raivio ja johtaja Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela kertovat, että nuorisokodissa kaikki tekevät kaikkea. SOSlapsikylätoiminnan 50-vuotisuutta juhlitaan Vaajakosken kirkon messussa sunnuntaina 22.4.
On yli sukupolvien periytyvää työttömyyttä ja syrjäytyneisyyttä. Asenteet
ovat päihdemyönteisempiä ja naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt.
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
toivoo, että yhteiskunta satsaisi
enemmän avopalveluihin, joiden
avulla tilanteiden kärjistymistä ja
huostaanottoja voitaisiin ehkäistä.
– Palvelujärjestelmä erottaa lapset ja
vanhemmat toisistaan ja eri luukuille.
Jos esimerkiksi perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia, niin erilliset
luukut eivät tarjoa sitä, mitä perhe
tarvitsisi: vuorovaikutuksen ja yhdessä elämisen taitojen opettelemista.
Ennaltaehkäisy on halvempaa
kuin vaurioiden korjaaminen. SOSnuorisokoti aloittelee kaupungin
kanssa avohuollon avopalveluita, jolloin työntekijä menee perheisiin,
muun muassa maahanmuuttajaper-

peutuminen; jotkut perheet tulevat
maahan pakolaisleireiltä ja ovat traumatisoituneita. Päihdeperheiden vanhemmat saattavat tulla kuntoutuksesta ja heille kotiintulo on iso kynnys,
kun edessä on virastoasiointeja ja arjen elämäntaitojen omaksumista.

50 vuotta Suomessa
SOS-lapsikylä on vuodesta 1962 Suomessa toiminut lastensuojelun palveluita tarjoava yhdistys. Toiminnan
ytimenä ovat SOS-lapsikylissä olevat
kodit, joissa lapsi voi kasvaa sijaisperheessä. SOS-lapsikylät sijaitsevat Kaa
rinassa, Espoossa, Vihannissa, Punkaharjulla ja Ylitorniolla. Nuorisokoti on Jyväskylässä.
Yhdistys perustaa uusia sijaiskoteja

eli korttelikoteja kaupunkiympäristöihin. Niiden läheisyyteen perustettava palvelukeskus antaa tukea korttelikotien sijaisperheille. Ensimmäinen korttelikoti avataan Tampereeelle tänä vuonna. Se palvelee myös
muita alueen lapsiperheitä, jotta ongelmien ratkaisemiseksi voitaisiin
tarjota apua varhaisessa vaiheessa.
Avopalveluihin satsataan lisää.

marja leena luukkonen

i�metteli��

heisiin, päihdeperheisiin tai perheisiin, jotka ovat syystä tai toisesta
hankalssa tilanteessa.
– Näillä ryhmillä on osin samankaltaisia, osin omanlaisiaan avuntarpeita. Maahanmuuttajaperheiden voimia koettelee uuteen kulttuuriin so-
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Olen Satu Ounasvuori, 33-vuotias
uusperheen äiti Tikkakoskelta. Perheeseemme kuuluvat mieheni, hänen 9- ja 11-vuotiaat lapsensa, jotka
ovat meillä viikonloppuisin ja lomaajat, omat 10- ja 13-vuotiaat lapseni,
sekä yhteinen 3-vuotias tytär. Vauhtia ja ruuanlaittoa riittää. Valmistun
toukokuussa lastenohjaajaksi. Ensimmäinen ammattini oli kondiittorileipuri ja minulla on yrittäjätausta.
Kouluikäisten lasten äitinä kannan huolta koulukiusaamisesta. Viime vuonna molempia poikiani kiusattiin. Monilta lapsilta näyttää puut
tuvan empatia kokonaan. Heille ei
ole sitä kotona opetettu. Lapsuus ja
nuoruus ovat muuttuneet. Vanhemmat ostavat lapsille kalliita tavaroita,
joilla yritetään korvata se, ettei heidän kanssaan vietetä riittävästi aikaa.
Monien mielestä äidin pitää hoitaa omaa uraansa eikä lapsiaan. Jos
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rahat riittäisivät, minä hoitaisin lapseni itse. Työ kun haukkaa ison
osan yhdessäoloajasta. Kun olin lapsi, oma äitini oli aina kotona odottamassa koulun jälkeen välipalan
kanssa. En koskaan kokenut tyhjän
kodin yksinäisyyttä.
Tikkakoskella on hyvä asua, liikun
tamahdollisuudet ovat hyvät, mutta
terveyspalvelujen karsinta hirvittää.
Kun soitan terveyskeskukseen, sieltä
sanotaan, ettei ole lääkäriä. Tieto
luo turvattomuutta. Sitten sanotaan,
että mene yksityiselle. Yksityislääkäriin voi mennä vain paksun lompakon kanssa. Meillä ei sitä ole eikä
monella muullakaan. Sen kun keksisi, miten me tavalliset ihmiset voisimme vaikuttaa palvelujen säilymiseen lähellä.
Perhe ja lapset ovat minulle kaikki
kaikessa. Heistä saan voimaa, heille
saan antaa rakkauttani. Leijonaäi-

din tavoin puolustan pesuettani ja
pidän siitä huolta. Olen ylpeä siitä,
että minulla on läheiset suhteet lapsiini ja että he osaavat purkaa minulle tuntojaan.
Kristilliset arvot ohjaavat arkeani.
Ne näkyvät asenteina, tekoina ja tavoitteina, jotka olen kotoani saanut.
Saatan askareideni lomassa lähettää
hiljaisen rukouksen Jumalalle. Iltarukouksen rukoilen äänettömästi lasteni sängyn vieressä. Vanhemmiltani
opin ahkeruuden ja työnteon. Isäni
tapasi sanoa, että jos sinulla on illalla
nukkumaan käydessä hyvä olla paidan sisällä, on päivä mennyt hyvin.
Minulla on ihania muistoja mummolasta ja kummitädistäni. Kävimme ulkosaunassa, kummitätini harjasi hiuksiani ja minua ympäröi lämmin turvallisuus. Myös seurakunnan
työntekijät ovat antaneet elämääni
tärkeää tukea. Olen milloin tahansa

Tikkakoskelainen Satu Ounasvuori ei kurottele kuuta taivaalta.
tervetullut tutun lastenohjaajan luo.
En ole koskaan kurotellut kuuta
taivaalta. Miljoona euroa ei tuo minulle onnea, onni on jotakin aivan
muuta. On ihana saada kuulla lasten suusta, että viikonloppu oli mukava, kun saimme tehdä yhdessä
monenlaisia asioita. Kunpa osaisin

kulkea täällä polkuni siten, että viimeisen hetkeni koittaessa voisin sanoa, että olipa kivaa. Ja kunpa lapseni voisivat sanoa, että heidän elä
mänsä on ollut turvallista, että koti
on heille ollut turvapaikka, jossa
heille on ollut tilaa ja rakastavia ihmisiä.

