Henki & elämä
Jyväskylän seurakunnan lehti

8 3.5.2012

Mummon
muru
Isovanhemmuutta
on monenlaista.
8-9

Äidin hyvä aamiainen
on reilu aamiainen

Kiistaa vaiko
aitoa kuulemista?

Karun gradun
aiheena ihmiskauppa

Reilu kauppa ja Martat kattavat
aamupalan Vanhaan pappilaan.

Kirkon työntekijät ovat mukana Suomi24.fi:n
keskustelupalstalla ja sosiaalisessa mediassa.

Taru Lähdemäki selvitti, miten
ihmiskaupan uhreja autetaan.
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Kannen kuva:

Piispa Simo Peura maaseutuseminaarissa Suolahdessa:
Ruokaketju saatava kestävälle perustalle

Talousarvioavustukset
ovat haettavissa

Kolmevuotias Leevi käy
mielellään mummonsa
Sirkka Mörskyn luona ja
opettelee viittomia.
Mummin viittoma on
pehmeä taputus poskelle.
Kuvaaja: Tytti Pääkkönen

Jotta ruoka saadaan mullasta nälkäisen pöytään, tarvitaan pitkä ketju toimijoita. Ketjussa tehdään arvovalintoja. Koska valintojen tekijät ovat ihmisiä, ketjussa voi ilmetä vääristymiä. Alkutuottaja voi riistää
luontoa. Kauppa voi kilpailuttaa tuottajia epäreilusti.
Kuluttaja voi haluta ostaa mahdollisimman halpoja
tuotteita. Kristillisen uskon näkökulmasta vääristy-

Yhdistysten talousarvioavustukset vuodelle 2013 haettavissa 31.8.2012 mennessä.
Hakemuslomakkeita saatavilla
osoitteesta www.jyvaskylanseurakunta.fi tai tilaamalla
p. 0405354124/hallintosihteeri.

Yhden korren
varassa
ylvin kevään kunniaksi pieniin ruukkuihin
mausteyrttien siemeniä sekä ohranjyviä
kissanruohoksi. Laitoin ruukut ikkunalaudalle
aurinkoa saamaan, kastelin multaa säännöllises
ti ja odotin versovaa vihreää. Ja yhtenä päivänä
mustasta mullasta olikin puskenut esiin yksi sin
nikäs ohran alku – vain yksi.
Kontrasti huojuvan huitaleen ja odotusteni
sekä sisustuslehtien viherasetelmien välillä oli
niin suuri, että pyrskähdin iloiseen nauruun. Ja
pitihän se riemastuttava auringonvalossa pais
tatteleva kolmisenttinen heiveröisyys kuvata ja
laittaa sosiaaliseen mediaan kavereiden iloksi.
Että näin meillä – eipä mennyt kuin Strömsössä,
tälläkään kertaa.
Seuraavana aamuna lähdin kävelemään töi
hin. Oli harmaata ja räntäistä. Jo valmiiksi väsy
neenä taivalsin katuja, joilla kivenmurskeet pyö
rivät kengänpohjan alla. Heti kotiovella iski
alamittaisuus: olen minä olematon kasvattaja,
kun en edes kissanruohoa saa tuuheana viheriöi
mään. Kukatkin meillä nuupahtavat, neljästä
gerbiilistä kaksi on kuollut ja perheen nuorten
kanssa väännän kättä yhtenään.
Järkiaivolohko yritti muistuttaa, että minäkö
sen muka päätän, kuinka moni ohranjyvä itää.
Tunneaivolohko ei puhetta kuunnellut.
Saman päivän iltana pääsin iltalukemiskirjas
sani Viivi Luikin Varjoteatterissa kohtaan, jossa
virolaiskirjailija kuvailee näkemäänsä postikort
tia. Se oli julkaistu sodanjälkeisessä pahasti
pommitetussa Berliinissä. Kortin kuvassa nuori
nainen on asettautunut ottamaan aurinkoa,
melkein savuavien raunioiden keskellä, pommi
tushelvetistä selvinneenä.
Ihminen on kuin ruoho, sanoo Raamattu. Ih
minen on kuin ruoho: kun tuuli käy hänen ylit
sensä, ei häntä enää ole eikä hänen asuinsijansa
häntä enää muista.
Myös Viivi Luik kirjoittaa, että ihminen on
kuin ruoho. Ihminen on kuin ruoho, joka nou
see hautakummun mullasta heti kun vain on
mahdollista, eikä välitä mistään. Nuori nainen
yritti unohtaa sodan kauhut ja ottaa vaikka vä
kisin itselleen sen pienen osan aurinkoa, joka
hänelle maailmassa kuuluu.
Tämän luettuani katsoin ohrantörökästä uusin
silmin. Sinnikkäästi, pelkäämättä ja itseään mui
hin vertailematta se kasvoi mustasta mullasta.
Nyttemmin se on saanut pieneen astiaansa ka
vereitakin – arviolta seitsemän.

K

Kaarina
Heiskanen

Reiluttaja kattaa äideille hyvän aamiaisen
Martat ja Reilu kauppa kattavat yhdessä hyviä
aamiaisia, jotka tekevät hyvää nauttijalleen
sekä viljelijälleen. Äitien hyvä aamiainen
tarjoillaan ilmaiseksi Vanhassa pappilassa
keskiviikkona 9.5. klo 9-11.
kaarina heiskanen

Hyvä aamiainen on terveellinen, ja sen läheltä tulevat ainekset tukevat kotimaista
työtä. Kehitysmaassa viljellyt ainekset puolestaan kantavat Reilun kaupan merkkiä,
määrittelee Reilu kauppa kampanjassaan
hyvän aamiaisen tunnusmerkit.
Reiluttajaksi kouluttautunut Pirjo Kunnari Äänesalon Martoista kattaa pappilan
aamiaista. Hän tutustui viime syksynä Reilun kaupan opintomatkalla Ghanassa reilun suklaan raaka-aineen kasvattamiseen ja
myyntiin. Reilu tuotanto tuli laajemminkin tutuksi.
– Banaaninviljely, sadonkorjuu ja pakkaus
olivat mielenkiintoista nähtävää. Hyvin organisoitu ja hygieeninen työskentely ilahduttivat.
Matka Reilun kaupan tuotteiden lähtömaahan vakuutti.
– Reilun kaupan toiminta on ollut minulle läheistä ja rakasta. Nyt lisään hieman
voluumia ja annan ilon virrata, kun kerron
Reilun kaupan toiminnasta ja tuotteista.
Sanonta, että pohojalainen ei luota kuin
itteensä, saa minulta lisäkaneetin: Pohojalainen ei luota kuin itteensä ja reiluun
kauppaan.

– Pappilassa on tarjolla edullinen ja terveellinen
perusaamiainen eli kaurapuuroa Reilun kaupan
hunajan ja maidon kera. Juomana on Reilun kaupan
mehua. Kahvi ja tee juodaan Reilun kaupan banaanikakun kera, kertoo reiluttaja Pirjo Kunnari.

Duudsonit vaativat tekoja
Tämä Duudson-tempaus ei ole riski
peukaloille eikä muillekaan ruumiinosille.
Kirkon Ulkomaanavun Avain ammattiin
-kampanjan tavoite on antaa kehitysmaiden nuorille avain tulevaisuuteen koulutuksella. Maailman katsotuimman suomalaisen tv-ohjelman Duudsoneiden Jarno ja
Jarppi lähtivät mukaan kampanjaan, koska uskovat, että kehitysmaiden nuorten
asemaa voidaan parantaa.
– On hyvä miettiä, kuinka moni alussa
tosiaan uskoi, että neljä Pohjanmaan junttia on kerran Hollywoodissa! Asenteen
ydin onkin se, että uskaltaa uskoa itseensä
ja unelmaan, Jarno sanoo.
– Kun saadaan edes pienen ydinporukan
olot muuttumaan, hyvinvointi leviää vähitellen koko yhteisöön, Jarppi vetoaa.

Henki & elämä

Jos nuori ei pääse opiskelemaan tai saa ensimmäistä työpaikkaa, hän on vaarassa
syrjäytyä, Kirkon Ulkomaanavun viestintäjohtaja Veera Hämäläinen kertoo.
Kirkon Ulkomaanapu tukee nuorten
koulutusta ja työllistymistä esimerkiksi
Kongossa ja Hondurasissa, joissa nuorten
opiskelumahdollisuudet ovat niukat.
Ulkomaanapu tekee yhteistyötä ammat

kiikari
tikoulutusta järjestävien kansalaisjärjestöjen kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia stipendeihin.
Näin heikoimmassa asemassa olevat voivat saada koulutusta, esimerkiksi entiset
lapsisotilaat, teiniäidit ja orvot. Tärkeää on
myös elämäntaitojen tarjoaminen koulutuksesta valmistuneille työllistymisen tukemiseksi.

Vetoomus nuorison asian
edistämisestä
Duudsonit patistavat suomalaisia allekirjoittamaan vetoomuksen presidentti Sauli
Niinistölle, jotta Suomi alkaisi kansainvälisesti vaatia tekoja kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien nuorten auttamiseksi.
Vetoomuksen voi allekirjoittaa Kirkon
Ulkomaanavun tapahtumissa tai verkossa
kampanjan sivuilla www.tekojakampanja.fi.
– Maailmassa on 1,2 miljardia 15-24-vuotiasta nuorta, suurin ikäluokka koskaan.
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Kolumni

mät ovat esimerkkejä ihmisen itsekkyydestä. Se
johtaa ahneuteen, josta kärsivät kaikki. Vain silloin,
kun jokainen kunnioittaa ketjun muita osia, hyvinvointi on kestävällä pohjalla ja se on yhteistä. Mitä
tämä kestävä pohja voisi olla? Yksi kiteytys voisi
löytyä käsitteistä kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.
Ne ovat tuttuja kristillisestä elämänkatsomuksesta.

Kampanjaan osallistumisessa on myös itsekäs motiivi. Duudsonit tuli taloon -ohjelman myötä huomasimme, että hyvän tekemisestä tulee itselle hyvä olo, kertovat Jarppi Leppälä (kuvassa vas.) ja Jarmo
Laasola kotimaa24.fi -sivun haastattelussa.

Kuudes rollaattorimarssi muistuttaa
vanhusten hyvän hoidon periaatteista

Toivakan Tähtityttöjen ääni kuuluviin:
Ei kiusata -äänitteen tuotolla rakennetaan Haitin kouluja

Lauantaina 12. 5. järjestettävä Rollaattorimarssi haastaa ulkoiluttamaan vanhuksia ja
muistuttaa vanhusten hyvän hoidon periaatteista. Vapaaehtoiset ulkoiluttajat vievät
vanhuksia ulos virkistymään joko kävellen,
pyörätuolissa tai rollaattorin avulla. Ulkoilua kaipaavat niin kotona asuvat vanhukset

Toivakan seurakunnan ja koulukeskuksen
lapsikuoro Tähtitytöt on julkaissut äänitteen
Ei kiusata. 8-13-vuotiaista koostuvaa kuoroa
johtaa opettaja Tiina Asikainen. Kuoro on
toiminut reilun kahden vuoden ajan. Aina
ajankohtaisen Ei kiusata -kappaleen säveltäjä-sanoittaja on Pentti Rasinkangas. Levyn

TYTTI PÄÄKKÖNEN

ja vammaiset kuin palvelutalojen ja
pitkäaikaishoidon osaston asukkaat.
Jyväskylässä marssille on haastettu muun
muassa kaupunginvaltuutetut sekä
valtuuston ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lähde
sinäkin mukaan tekemään hyvää!

kaksi muuta laulua ovat Juha Vainion
suomentama Käy mun vierelläin ja negrospirituaali Valo pieni mulla on. Levyn
musiikilliset sovitukset on tehnyt Make
Perttilä. Levyn on rahoittanut Toivakan
seurakunta ja sitä on tukenut Toivakan
kunnan kulttuuritoimi ja Lions Club Toivakka.

Pääkirjoitus
Perintö
ummoni oli vaatimaton, vanhan kan
san ihminen. Kovaan työhön tottunut
sotaleski, joka kasvatti yksin neljä lastaan.
Mummo ei ollut erityisen aurinkoinen, mutta
huumorintajuinen silti – se oli kelpo apuväli
ne vaikeuksien keskellä. Tajusin huumorinta
jun merkityksen välillämme vasta silloin, kun
mummon huumorintaju hiipui. Ymmärsin,
että nyt alkaa hänen aikansa olla vähissä. Ja
niin se oli.
Isovanhempien ja heidän tarinansa tunte
minen auttaa ymmärtämään omia vanhem
pia. He ovat kasvattaneet seuraavan sukupol
ven niillä eväillä, joita itse ovat saaneet. Mi
nun sukupolveni kasvatuksessa näkyvät vielä
sota-ajan jaloissa kasvaneiden vanhempien
kivut. Isättömyys, suru, kaipaus, puute, ehkä
nälkäkin.
Nyt kasvavat lapset ovat syntyneet täysin
toisenlaiseen maailmaan. Mutta vaikka maail
ma on erinäköinen, isättömyys, suru, kaipaus,
puute ja ehkä nälkäkin voivat silti olla tuttuja.
Kaikilla ei mene hyvin. Työttömyys, köyhyys
tai päihdeongelmat ovat arkipäivää järkyttä
vän monille. Millainen on se perintö, jonka
näissä murheissa kasvaneet siirtävät seuraavil
le sukupolville?
Ylioppilasteatteri esittää toukokuun ajan
butotanssiteosta ”Esi-isieni runo”. Teos tutkii
itseä osana sukupolvien ketjua ja sen lähtö
kohtana ovat olleet tekijöiden kiitoskirjeet
omille isovanhemmilleen. Idea on kerrassaan
huikea! Mistä kaikesta voimmekaan kiittää.
Pienimmästä päästä kiitoksia ei liene se, että
saamme olla olemassa.
Ja vaikka sukuhistoria ei antaisikaan aihetta
suuriin tarinoihin, se voi olla täynnä pieniä
ihmeitä. Kun tutkitaan tarpeeksi pitkälle, kaik
kien suvuista löytynee juoppoja, varkaita tai
puukkojunkkareita. Arjen alle nääntyneitä,
elämäänsä väsyneitä esi-isiä ja -äitejä. Mitä
näitä häpeämään. Kaikki ovat tehneet ratkai
sunsa niillä eväillä, jotka ovat silloin olleet
käsillä. Esi-isiemme historia on se, mikä on
tehnyt meistä meidät, ja me luomme omilla
valinnoillamme pohjaa tuleville sukupolville.
Tämän lehden keskiaukeamalla on juttu iso
vanhemmuudesta. Siinä pohditaan isovan
hemmuuteen hurahtamista, sitä ihanan höpe
röä henkistä humalatilaa, joka pistää pään
sekaisin. Pohditaan myös sitä, millaista on
isovanhemmuus silloin, kun kaikki ei mene
odotetusti. Tarinoita yhdistää sukupolvien yli
kantava rakkaus. Sellainen perintö on upea
siirrettäväksi eteenpäin.
Aurinkoista äitienpäi
vää!
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Leo Louhivaara lapioisi umpeen
köyhien ja rikkaiden välisen kuilun
Leo Louhivaara on laulava evankelista,
joka pitää 60-vuotisjuhlakonsertin
Elämäni sävel Huhtasuon kirkossa 5.5.

8. Mikä on se hengellinen laulu, jonka
kaikkien mieluiten laulat – ja miksi?
Armo suuri ihmeinen. Koska Jumalan armo on suurta ihmettä ja kiitollisuutta.

tuloni oli yllätyksellinen. Paavali opettaa
sen, että Jumalan armosta olen se, mikä
olen. Paavali varoittaa luopumasta elävästä
Jumalasta.

1. Kuka olet ja mitä teet?
Olen Leo louhivaara ja kotoisin Tampereelta. Nykyisin olen jyväskyläläinen. Soitan, laulan ja kuntoilen.

9. Sävellätkö ja sanoitatko kappaleita itse?
Muutamia lauluja on sävellettynä. Toivon, että joskus voisin säveltää enemmän.

11. Mikä kirja menossa?
Raamattu.

2. Vietät 60-vuotissyntymäpäiväjuhlia konsertin merkeissä Huhtasuon kirkossa.
Miten muuten juhlistat merkkipäivääsi?
Toivottavasti hyvin onnistuvalla matkalla Sari-vaimon kanssa
3. Olet tangoprinssi vuodelta 1989. Mitä
kaipaat tangoprinssivuosistasi?
Mukavia rehtejä keikkakavereita.
4. Miksi aikoinaan osallistuit tangokilpailuun?
Menestys mielessä.
5. Sopiiko tango kirkkoon?
Kirkkoon kuuluu hengellinen musiikki.
6. Millaisissa tilaisuuksissa esiinnyt nykyisin?
Esiinnyn kirkkokonserteissa, hengellisissä tilaisuuksissa kaikessa kirjossaan, kulttuuritoimen järjestämissä musiikkitilaisuuksissa päiväkeskuksissa.
7. Esiinnyt paljon vaimosi Sarin kanssa.
Millaista yhteistyönne on?
Mielenkiintoista, helppoa ja antoisaa.

10. Kuka Raamatun henkilö haluaisit olla?
Samaistun Paavaliin, koska oma uskoon-

12. Jos olisit diktaattori, mitä muuttaisit
Suomessa?
Köyhien ja rikkaiden välisen kuilun,
koska olemme kaikki tasavertaisia.

Pietarin
kalansaaliin toivossa

13. Mitä harrastat? Miten lataat akkujasi?
Liikuntaa monessa muodossa ja penkkiurheilua.

Leo Louhivaara teki Lähipiiri-testin, joka kertoo, ketä Jeesuksen lähipiiriläistä
hän muistuttaa.
Testituloksen mukaan Louhivaara on
kuin Pietari.
– Pietari oli ihmisten kalastaja, ja tulos
pitää ainakin 50-prosenttisesti paikkansa. Ammattinin on toinen kuin Pietarilla, mutta ihmisten kalastajana tahdon
kulkea Pietarin jalanjäljissä. Laulaa ja
soittaa olen saanut koko ikäni,mutta
nykyään ajatukseni on,että laulujen
myötä voisin olla jakamassa jotakin ihmisille Isän Jumalan sydämeltä. Siis
olen myös omalla tavalla laskemassa
verkkoja, että ihmiset saisivat kokea Jumalan läsnäolon.
Lähipiiri-testi löytyy osoitteesta evl.fi/
lahipiiri

14. Jyväskylän top3 –asiat?
Liikuntakeskus Linea, hyvät ruokapaikat, Jyp.
15. Kesä on tulossa – minne veisit kesävie
raasi Jyväskylässä?
Omaan kotiin.
16. Millaisia kesäsuunnitelmia sinulla on?
Päivä vain ja hetki kerrallansa.
Elämäni sävel, Leo Louhivaaran 60-vuotissyntymäpäiväjuhla la 5.5. klo 14 Huhtasuon
kirkossa. Juhlassa ovat mukana Leo ja Sari
Louhivaaran lisäksi Jousia Lappi Band,
Mauri Tervonen ja Reino Saarelma. Juhlan
tuotto seurakunnan nimikkolähettien, Japanissa työskentelevän Savosten perheen, työn
hyväksi.

Marjo
Rönnkvist

R i v i e n

v ä l i t
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Poikani Kevin on terapiaa, vaikka elokuvan aihe
on raskas, sanoo leffaterapeutti Mikael Saarinen

Henki varjelee ruumista läsnäolon voimalla,
sanoo kouluttaja Kristiina Sanaksenaho

Elokuvassa äidin ja pojan suhde on tuskainen
alusta saakka. 15-vuotiaana Kevin tekee jotain
käsittämätöntä ja anteeksiantamatonta. Äiti
joutuu painiin surunsa ja syyllisyydentuntonsa
kanssa. Voiko hän rakastaa poikaansa ja antaa
hänelle anteeksi? Vanhemmuus ei ole niin
ristiriidatonta kuin vauvalehtien kansista

Kehossa asuu sama viisaus kuin
kaikkialla luonnossa: välillä on osattava hellittää. On osattava kuunnella käskijäänsä, on osattava myös
luovuttaa. Hengellinen elämä ilman
ruumiillisuutta ei vastaa todellisuutta, sillä ihminen on aina ruumis

voisi olettaa. Lasten tarvitsevuus ja yksilöllisyys herättävät vanhemmissa kaikenlaista
alitajuntaista ja tukahdutettua. Elokuvalle
altistuminen voi herkistää hälytysjärjestelmää
omia puutteita kohtaan, mutta myös lisätä
ymmärrystä ja myötätuntoa pieleen menneitä
jälkeläisiä, kuten vaikka Breivikiä kohtaan.

Jyväskylän Ylioppilasteatterin
ohjelmistossa on tänä keväänä
butotanssiteos Esi-isieni runo.
Teoksen ensi-ilta oli viime
viikonloppuna ja esitykset jatkuvat
toukokuun ajan. Teos tarjoaa
maistiaisia syksyllä 2012
järjestettävästä surua ja kuolemaa
pohtivasta Maassa Taivaassa
-tapahtumasta.
Esi-isieni runo on butotanssia ja dokumentaarista materiaalia hyödyntävä näyttämöteos, jossa tutkitaan itseä
osana esi-isien ketjua. Teoksen lähtökohtana ovat henkilökohtaiset kiitoskirjeet isovanhemmille, jotka
tanssiteoksen tekijät ovat kirjoittaneet edesmenneille isovanhemmilleen tai esi-isilleen.
– Esityksessä on myös poimintoja
kiitoskirjeistä eri tavalla ilmennettynä, teoksen ohjauksesta ja koreografiasta vastaava Liana Potila kertoo.
Vaikka esityksessä on synkempiäkin sävyjä, Potila toivoo, että teos
toisi katsojille paljon positiivisia tuntemuksia.

Hengissä
Sunnuntai 6.5.
Taivaan kansalaisena
maailmassa
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
"Jos noudatatte käskyjäni, te
pysytte minun rakkaudessani,
niin kuin minä olen noudattanut
Isäni käskyjä ja pysyn hänen
rakkaudessaan.
Olen puhunut teille tämän,
jotta teillä olisi minun iloni
sydämessänne ja teidän ilonne
tulisi täydelliseksi. Minun
käskyni on tämä: rakastakaa
toisianne, niin kuin minä olen
rakastanut teitä. Suurempaa
rakkautta ei kukaan voi osoittaa
kuin että antaa henkensä
ystäviensä puolesta. Te olette
ystäviäni, kun teette sen, minkä
käsken teidän tehdä. En sano
teitä enää palvelijoiksi, sillä
palvelija ei tunne isäntänsä
aikeita. Minä sanon teitä
ystävikseni, olenhan saattanut
teidän tietoonne kaiken, minkä
olen Isältäni kuullut. Ette te
valinneet minua, vaan minä
valitsin teidät, ja minun tahtoni
on, että te lähdette liikkeelle ja
tuotatte hedelmää, sitä hedel
mää joka pysyy. Kun niin teette,
Isä antaa teille kaiken, mitä
minun nimessäni häneltä
pyydätte. Tämän käskyn minä
teille annan: rakastakaa
toisianne."
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esa ylijasko

Butotanssiteos Esi-isieni runo
toukokuussa Ilokivessä

Buto on Japanissa toisen maailmansodan jälkeen syntynyt taidemuoto, jossa ihminen nähdään osana luontoa. Suomalainen butotanssi ammentaa voimansa vuosisatoja vanhasta
kansaperinteestämme.
– Tavoitteena on, että esityksen jälkeen yleisöllä olisi keveä olo ja menneiden sukupolvien tuoma kantamus olisi pudonnut hartioilta, Potila
kuvailee.
Esi-isieni runo –esitykset Ilokivessä
(Keskussairaalantie 2):
to 3.5. klo 19, su 6.5. klo 19, to 10.5. klo

ja sielu. Hän elää taivaan ja maan
välillä, ja hänet on kutsuttu yhdistämään nämä molemmat, Sanaksenaho lainaa karmeliittaisä Wilfrid
Stinisseniä.
Kristiina Sanaksenaho
Kirkko & kaupunki -lehdessä

Maassa Taivaassa herättelee
pohtimaan surua ja kuolemaa
Maassa taivaassa – ajatuksia kuolemasta, on pyhäinpäivän teemoihin liittyvä tapahtumakokonaisuus, joka järjestetään Jyväskylässä
marraskuussa 2012. Surua ja kuolemaa käsitellään tapahtumassa
niin tieteen, taiteen kuin uskonnonkin kautta.
Ilokivessä esitettävä butotanssiteos Esi-isieni runo on osa Maassa
Taivaassa –tapahtumaketjua. Lisää maistiaisia tapahtumasta saadaan kesällä tanssitaiteilija Helena Ratisen johdattamilla kävelyretkillä Jyväskylän seurakunnan
Vanhalla hautausmaalla. Muiston
vuoro –kävelyretkiä heinä-, elosyys- ja lokakuussa. Maassa Tai-

vaassa -tapahtuma jakaantuu kahteen osaan: pyhäinpäivän päätapahtumaan sekä marraskuun aikana toteutettaviin teematapahtumiin. Marraskuussa on muun
muassa luentoja, elokuvia, taideja valokuvanäyttelyitä sekä konsertteja eri puolilla Jyväskylää.
Tapahtumaa toteuttamassa on
lähes parikymmentä toimijaa niin
Jyväskylästä kuin vähän kauempaakin.
Maassa Taivaassa –tapahtuma
on aikaisemmin järjestetty Kuo
piossa ja Turussa.
Maassa Taivaassa -ohjelmaan
voi tutustua tapahtuman nettisivuilla www.maassa.taivaassa.fi.

19, la 12.5. klo 14, su 13.5. klo 19, to
17.5. klo 19, su 20.5. klo 19, to 24.5. klo
19 ja su 27.5. klo 19.
Esityksen kesto noin tunti. Liput: 8/5e,
ryhmät (väh. 10 hlö) 7/4e. Alennettuun
hintaan ovat oikeutettuja lapset, opiskelijat, eläkeläiset, sivarit ja varusmiehet.
www.jyt.fi

Stop vihapuhe -manifesti
P

yhäpäivä liittyy pääsiäisen iloisten
sunnuntaiden ketjuun ja sen teema
on Taivaan kansalaisena maailmassa. Mi
ten sitä kahden maan kansalaisuutta ele
tään? Onko se silmien sulkemista sai
rauksilta, köyhyydeltä ja vääryyksiltä?
Kahden maan kansalaisuus on minusta
kristityille yhtä aikaa lahja ja tehtävä. Lahjaa
on se, että me saamme jo täällä maailmassa
elää lähellä Jumalaa, Jumalaa kuunnellen,
rukoillen ja kiittäen. Kristillisen uskomme
mukaan Jumala asuu niiden ihmisten sydä
missä, jotka uskovat ja rakastavat Jumalaa.
Sillä tavalla taivas on läsnä jo täällä ja me
saamme olla taivaan kansalaisia maailmassa.
Yhtä aikaa meillä on tehtävä, että taivas
ten valtakunta saisi enemmän sijaa ihmisten
keskellä. Siksi tehtävämme on kulkea silmät,
korvat ja sydän avoinna sairauksien, köy
hyyden ja vääryyden keskellä. Ei vain kirkon
diakoniatyön, vaan jokaisen kristityn tehtä
vä on Jeesuksen
opetuksen mukaan
toimia pahan ja
kärsimyksen pois
tamiseksi - tuoda
pieni pala taivasta
toisen ihmisen kär
simyksen keskelle.
Rankka neuvo Jee
sukselta: Rakasta
kaa toisianne. Mi
Tuija Pirtala

ten siinä kävikin niin, että kristikunta on
käynyt keskinäisiä uskonsotia?
Meille ihmisille on tärkeää, että minä olen
oikeassa ja toinen on väärässä. Aina syntiin
lankeemuksesta eteenpäin ihminen on ha
lunnut olla oikeassa perheessä, ihmissuh
teissa, arvomaailmassa, politiikassa, uskossa.
Synnin yksi nimi on ylpeys: minä olen pa
rempi ja tiedän enemmän ja paremmin
kuin toiset. Synnin toinen nimi on pahuus:
me teemme toisillemme pahaa ja elämme
juuri päinvastoin kuin Jumala tahtoo mei
dän elävän. Me tuhoamme elämää, jota
meidän pitäisi rakentaa.

ton kierre jatkuu ja elämää tuhoutuun. Tar
vitaan Jeesuksen mukaista radikaalia rak
kautta, uskallusta lopettaa pahan kierre
puheessa ja teoissa. Luojamme silmissä
olemme kaikki yhtä arvokkaita ihonväriin,
sukupuoleen, asemaan tai uskoon katso
matta.
Minusta on tärkeätä muistaa, että uskon
asioissa meille ihmisille ei ole annettu tuo
miovaltaa. Se on yksin Kristuksella. Meille
on annettu tehtävä rakastaa ja kunnioittaa
toisiamme ja pyrkiä keskinäiseen yhteyteen
niin kuin Jeesus rukoili. Siinä riittää paran
nuksen tekoa ja hommia koko elämäksi.

Onko tämä teksti Stop vihapuhe –mani
festi? Usein toisin ajattelevan kristityn
kunnioitus – saati rakastaminen - unoh
tuu. Mistä mielentyyneyttä kovaksikin
äityneeseen keskustelukulttuuriin?
Jeesuksen koko elämä ja kuolema, kaikki
hänen tekonsa ja opetuksensa ovat Stop vi
hapuheelle, tämä teksti mukaan lukien. Jee
sus oli ja on todella vallankumouksellinen rakkaudessa. Vuorisaarnassa Jeesus opetti:
"Teille on opetettu: silmä silmästä, hammas
hampaasta. Mutta minä sanon teille, rakas
takaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainooji
enne puolesta. Jos te tervehditte vain ystä
viänne, mitä erinomaista siinä on? ". Jeesus
itse näytti esimerkkiä. Viimeksi ristillä hän
rukoili teloittajiensa puolesta: "Isä, anna
heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät."
Jeesus tiesi, että maailma ei muutu vä
hemmällä. Niin kauan kuin eletään ihmisen
luontaisen ylpeyden mukaan, vihan ja kos

Mikä tekstissä puhuttelee sinua eniten?
Se että Jeesus kutsuu opetuslapsia ja mei
tä kaikkia seuraajiaan ystävikseen. Ei enää
palvelijoiksi, koska palvelija ei tunne isän
tänsä aikeita. Jeesus kutsuu meitä ystävik
seen, koska hänen tekojensa ja opetustensa
kautta me olemme saaneet oppia tuntemaan
Isä Jumalan. Me saamme elää lähellä Juma
laa Jeesuksen ystävinä ja taivaan kansalaisina
maailmassa. Tämä on se ihmeellinen lahja.
Ja sitten liikuttaa Jeesuksen antama tehtä
vä: "Minun tahtoni on, että te lähdette liik
keelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää
joka pysyy". Tehtävä ei ole jäädä paikoilleen
varmistelemaan omaa hyvää. Meidät lähe
tetään liikkeelle ihmisten keskelle opettele
maan käytännön rakkautta ja palvelua.
Rakas Jeesus, auta meitä lähtemään liikkeelle ja tuottamaan hyvää hedelmää. Anna
pala taivastasi tänään niiden sydämiin, jotka
kärsivät. Aamen.

Nuoret kertovat uskostaan
Lähetysseuran uutuuskirjassa Näin uskon

Facebookissa
nähdään

Mitä usko merkitsee eri uskontoja edustaville
nuorille? Mikä on heille pyhää, ja miten usko
näkyy heidän arjessaan? Näin uskon -kirja sisältää
parinkymmenen nuoren ajatuksia uskosta ja elämästä. Kaikista uskonnoista löytyy niin sanottu.
kultainen sääntö, joka ohjaa ihmistä toimimaan
toisia kohtaan hyvin. Kultainen sääntö näkyy kir-

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

jassa, kun joku kertoo, että usko saa aikaan hyvän
tekemistä ja siksi nuori esimerkiksi auttaa toisia.
Jonkun usko saa toimimaan ympäristön puolesta
Eri lailla ajatteleviin tutustuminen voi myös vahvistaa omaa identiteettiä. Helsinkiläinen muslimityttö kirjoittaa: ”Olen huomannut, että kun oppii
muista uskonnoista, oma usko vahvistuu.”

Kapellimestari Anna-Maria Helsing
toimii Oulu Sinfonian ja
Pietarsaaren sinfonietan
taiteellisena johtajana. Hänellä on
kokemusta useimpien maamme
orkestereiden johtamisesta.

Jäähalli muuttuu musiikkitaloksi
Sinfonisia virsiä, lähes kolmen
tuhannen laulajan Nostalgiailta,
Idän ihmeiden tahdittamaa
letkeää menoa… Tätä kaikkea
tarjoaa Jyväskylän jäähalli
toukokuun viimeisenä
viikonloppuna, ilmaiseksi.
tytti pääkkönen

Kuvittele, miltä tuntuisi laulaa Koska
valaissee kointähtönen sinfoniaorkesterin siivittämänä? Tätä elämystä pääsee maistamaan lauantaina 26.5. Jyväskylän jäähallissa kolmen sadan
Porvoon hiippakunnan kirkkokuorolaisen kera.
Hallissa veisataan pohjoismaisia
virsiä varsin ainutlaatuisen kokoonpanon esittämänä. 40 soittajan muodostama Pietarsaaren Sinfonietta
säestää konsertissa sekä yhteisveisuuta että kuoron esittämiä virsiä kapellimestari Anna-Maria Helsingin
johtamana.
Konsertin erityisyyttä lisää se, että
ohjelmassa on virsiä kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Yhteisesti laulettavat
virret ovat suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi.
Pohjoismaissa on hyvin samankaltainen virsiperinne, mutta kansallisiakin eroja löytyy. Suomalaiset
virret ovat synkempiä kuin ruotsalaiset, ja suomenruotsalaiset sijoittuvat välimaastoon.
Saksalainen, rukiinen koraalipe-

rinne on vaikuttanut vahvasti pohjoismaisiin virsiin.
– Joistakin virsistä voi huomata
myös valoisamman englanninkielisen perinteen vaikutusta, Porvoon
hiippakunnan hiippakuntasihteeri
Jan Hellberg kuvailee.
Tämä Kirkon musiikkijuhlille Jyväskylään saapuva veisuukonsepti
on testattu ja hyväksi havaittu Vaasan pohjoismaisilla kirkkolaulujuhlilla kaksi vuotta sitten. Pohjoismaisia säveltäjiä pyydettiin silloin sovittamaan virsiä kuoron, seurakunnan ja sinfoniaorkesterin yhdistelmälle.
Ylistaron täpötäydessä kirkossa virret veisattiin perinteen mukaisesti
yhdessä, välillä vuorotellen kuoron ja
seurakunnan välillä, mutta koko
ajan erilaisen ja monelle uuden ”soittimen” kanssa.
Pietarsaaren Sinfonietta esittää Jyväskylässä myös orkesteriteoksen,
Lars-Erik Larssonin Pastoraalisarjan
op.19.

Tuhansien kuorolaisten
Nostalgiahelmet
Perjantain Nostalgiaillassa kuorolaulu saa pääsijan. Jäähalliin saapuu silloin lähes 3 000 laulajan suurkuoro,
joka on koottu kirkkokuoroista ympäri maan. Kyseessä ei kuitenkaan
ole mikään sisäpiirin tapahtuma,
vaan kaikki ovat konserttiin tervetulleita. Istumajärjestys on vain poik-

keuksellinen: laulajat miehittävät
jäähallin katsomon ympärysistuimet
ja yleisö istuu keskellä hallia.
Perjantaisen nostalgiaillan ohjelma on muodostunut niin, että kuorolaiset ovat äänestäneet kappaleita
aiemmilla vastaavilla juhlilla. Konsertissa ilmoille helähtää niin Linsénin Kesäpäivä Kangasalla, Kuusiston Kun Hengen tuuli puhaltaa kuin
Händelin Halleluja oratoriosta Messias.
Erityisenä lisänä kajahtaa Pekka
Kostiaisen Helluntailaulu, joka on
Kirkon musiikkijuhlien teemasävellys. Helluntailaulua lauletaan myös
useissa muissa tilaisuuksissa juhlien
aikana.
– Musiikillisesti laulu on rakennet-

tu niin, että se on mahdollisimman
monien kuorojen laulettavissa. Ääniala ei siis mene liian korkealle eikä
matalalle, mutta sävellajin vaihdoksilla säveltäjä on saanut kappaleeseen tuoreutta, musiikkijuhlien pääsihteeri Heikki Tynkkynen kertoo.

Lauantai-iltana
gospel valtaa hallin
Kolmen nuoren kaverin tähdittämä
Idän ihmeet pitää huolen siitä, että
nuoretkin viihtyvät musiikkijuhlilla.
Bändi esiintyy lauantai-illan gospelkonsertissa Idän Ihmeet on indiefolktrio, joka on tottunut herättämään yleisön mielenkiinnon varsin
omaperäisellä tyylillään ja välittömäl-

lä lavaolemuksellaan. Kyljykset grillissä paistuu mutta pahalta ne maistuu jos
ne siunata unohtaa…
Erikoisten lyriikoiden kokoonpanon muodostavat Atte-Veikko
Kemppainen (akustinen kitara &
laulu), Ville Kukkonen (viulu & laulu), sekä Janne Simojoki (perkussiot
& laulu).
Gospelia on tarjolla myös lauantaiiltana Keskusseurakuntatalolla, jossa
lavalle astuvat Gospel Covertajat ja
Tulus-kuoro.
Myös gospelkonkari Jaakko Löytty esiintyy elävän musiikin klubi Popparissa samaan aikaan.
Kaikkiin jäähallin tapahtumiin
on musiikkijuhlaviikonloppuna vapaa pääsy.

Suvivirsi soi Kävelykadulla
Valtakunnalliset Kirkon musiikkijuhlat houkuttelevat 25.-27.5. tuhansia musiikin ystäviä Jyväskylään. Juhlat esittelevät seurakuntien monipuolista musiikkitoimintaa, edistävät hengellistä elämää sekä tarjoavat
musiikillisia virikkeitä seurakuntien
musiikkitoimintaan.
Yksi viikonlopun huikeimmista
hetkistä on, kun noin 5 500 musiikin harrastajaa kajauttaa Suvivirren
Jyväskylän Kävelykadulla. ”Kävelyka-

tu soi” on yksi lauantain päätapahtumista. Tuhansien osallistujien värikäs, laulava joukko marssii keskustan halki Ilmavoimien soittokunnan
johdolla.
Juhlien pääpaikka on Jyväskylän
Hippos. Juhlat näkyvät ja kuuluvat
Hipposhallin ja jäähallin lisäksi eri
puolilla kaupunkia ja koko KeskiSuomen maakuntaa. Viikonlopun
kuluessa musisoivat muun muassa
kanttorin koulutuksen saanut sop-

raano Soile Isokoski, trubaduuri
Jaakko Löytty sekä Suomen kanttorikuoro. Konsta Jylhän hengellisiä
lauluja kuullaan Palokan pelimannitalolla ja kirkkomuskareiden kevätlaulajaiset ilahduttavat Lounaispuistossa. Musiikkijuhlien avajaiset ovat
jäähallissa perjantaina kello 16. Juhlat päättyvät sunnuntain Säveljuhlaan jäähallissa kello 14.30.

www.kirkonmusiikkijuhlat.fi
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Tiesitkö? Jyväskylän seurakunnan Henki&elämä-lehden löydät verkosta ja facebookista. Kirkko Suomessa on puolestaan suomen evankelis-luterilaisen kirkon facebook-sivu.

Sosiaalinen elämä verkossa

Haloo! Kuuleeko kirkk
Kirkon sanoman näkyminen verkossa voi
olla haastavaa. Mutta jos ihmiset kokevat,
että kirkko ei kuuntele, voisiko verkko
vahvistaa kokemusta kuulluksi tulemisesta?
paula ukkonen

Viime syksynä Yle julkisti tutkimuksen, jonka
mukaan internetistä on tullut monelle nuorelle aikuiselle erottamaton osa elämää. Tietoliikenneyritys Ciscon teettämässä tutkimuksessa
yli puolet vastaajista arvioi, etteivät he voisi elää
ilman internetiä. Osalle internetin käyttäminen
on tärkeämpää kuin ystävien tapaaminen.
Yhteisöpalvelu facebookiin on rekisteröitynyt jo yli kaksi miljoonaa suomalaista. Rekisteröityminen ei vielä tarkoita palvelun aktiivista käyttämistä, mutta jotain se kertoo. Mielenkiintoista on myös, että suhteessa väkimäärään
kasvavin käyttäjäryhmä on 45–54-vuotiaat.
Enää verkko ei ole pelkästään nuorien pelikenttä, vaan nyt myös vanhempi väestö löytää
tiensä sosiaalisen median lähteille, verkkokeskusteluihin, blogeihin ja muihin sisällön jakamisen työkaluihin.

Seurakuntalaiset verkossa
Aktiivisten verkkokäyttäjien määrä on kohonnut Suomessa yli 3,7 miljoonan. Internetin
parissa vietetään tuntuvasti aikaa ja sosiaalinen
media on tarjonnut aivan uudenlaisen mahdollisuuden ilmaista itseään.
Myös kirkko haluaa olla siellä missä sen jäsenet ovat. Niin seurakuntien työntekijöitä
kuin seurakuntalaisia rohkaistaan ottamaan entistä aktiivisemmin rooli kristittyinä
verkossa ja toimimaan keskustelufoorumeilla,
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yhteisöissä sekä vuorovaikutteisissa palveluissa.
Kokonaiskirkollisesti meneillään on laaja
Hengellinen elämä verkossa –hanke, jonka tavoitteena on kouluttaa lähivuosina liki 3000 kirkon työntekijää käyttämään aktiivisesti verkkoa. Verkosta on tulossa yhä useammalle seurakunnan työntekijälle uusi työpaikka. Verkossa
tehdään kirkon ja työntekijän omaa perustyötä,
keskustellaan, tiedotetaan tapahtumista ja jaetaan vaikkapa valokuvia viikonloppuleiriltä.
Verkkokeskustelut ovat tehneet näkyväksi
myös ilmiön, joka on viime vuosina noussut
esiin arvotutkimuksissa ja erityisesti nuorten
aikuisten uskonnollisuutta käsittelevissä tutkimuksissa: kirkko ei tavoita nuoria jäseniään.
Ilmiö ei ole uusi Jyväskylässäkään. Viime
vuonna suoritetun kyselytutkimuksen mukaan
valtaosalla jyväskyläläisistä on positiivinen kuva seurakunnan toiminnasta, mutta liki puolet
vastaajista ei ollut käynyt seurakunnan verkkosivuilla koskaan.
– Verkkoviestintä ja media on meille haaste.
Kun tutkimustuloksia katsoo tarkemmin, huomaa, että verkon kautta tietonsa hankkivat
juuri nuoret ja nuoret aikuiset. Jos heidät siis
halutaan mukaan kuvioihin, verkkoa seurakunnan viestinnässä on painotettava, tuore
kirkkoherra Arto Viitala pohtii.

– Tutkimuksissa on havaittu, että esiin nousevat yhä uudestaan ja uudestaan samat teemat.
Kirkkoon kuuluminen ja siitä eroaminen sekä
seksuaalisuus ja parisuhde puhuttavat jatkuvasti. Verkkokeskusteluissa kirkko liitetään hanakasti moraalikysymyksiin. Näin syntyy helposti
kuva kirkosta, joka on vanhanaikainen, joustamaton, byrokraattinen ja suvaitsematon, Paananen kuvailee.
Samoilla linjoilla on mainostoimistomaailmasta ilmiötä katsova Mikko Kalliola.
– Siellä missä on ihmisiä, on myös epäkohtia.

Nimimerkin takaa huutelu on helppoa ja suunsoittajat saavat helposti äänensä kuuluviin.
Keskustelu kirkosta ei kuitenkaan häviä sillä,
että siitä vetäydytään syrjään tai vaikeita aiheita
vältellään, mainostoimisto Aava & Bangin luova johtaja pohtii.
Sosiaaliseen mediaan kohdistuvaa kritiikkiä
Kalliola kuitenkin ymmärtää hyvin.
– Samalla tavalla kuin sähköposti ja kännykät
aikoinaan, sosiaalinen media herättää paljon
arveluja ja epäluuloja. Mielikuvissa keskustelu
verkossa on jotenkin epäaidompaa tai vähem-

Sosiaalinen media on haaste
Kirkon sosiaalisen median koulutussuunnittelijana toimivan Terhi Paanasen mukaan internet ja muun viestintäteknologian kehitys ovat
peruuttamattomalla tavalla muuttaneet yhteiskuntaa ja ihmisten tapaa toimia.
Kirkko ei voi olla kehityksestä erillään. Keskustelufoorumeilla ja sosiaalisessa me
dias
sa
käydään paljon keskustelua kirkosta ja uskosta.

Kirkko kuulolla on Suomi24.fi-keskustelupalstalla. Kirkon palsta tässä keskusteluympäristössä on kahdenlainen.
Toisaalla on perinteistä inttoa tyyliin Jumala on - Eipäs ole - Onhan - Todista se! Toisaalta palstalla on myös keskusteluja, joissa puhutaan vaikka anteeksiantamisen vaikeudesta tai siitä, miksi pahoista tavoista on niin vaikea luopua.

Seurakunnat
saapastelevat
chatissa
tytti pääkkönen

Nuorten suosimalle Suomi24 -keskustelusivustolle ja 16+ -ikäryhmän chattiin on
hiljattain ilmestynyt nimimerkki netti.saapas ja pari sen kaveria. Moni tunnistaa ne
jo. Niiden kanssa voi turinoida ja niille voi
avautua huolista. Ne ovat chatissa läsnä
muutaman tunnin kerrallaan ja palaavat
aina lähipäivinä takaisin.
Harvalla nimimerkillä on yhtä monta
kirjoittajaa kuin Nettisaappaalla. Yksin
Jyväskylässä löytyy parikymmentä koulutettua nettisaapaslaista, ja toimintaa on yli
kymmenessä seurakunnassa. Nettisaapasta tekee joukko nuorisotyöntekijöitä ja
täysi-ikäisiä vapaaehtoisia.
Jyväskylään parin viikon välein napsahtava päivystysvuoro on juuri alkanut. Sami
Toikko, 23, ja Jari Hietavala, 41, napittavat ruutua ja juovat virvoitusjuomaa.
– Kato oliks tossa järkeä, Toikko pyytää.
Hietavala lukee Toikon tekstin ja antaa
sille hyväksyntänsä. Keskustelupalstan
nuorta tyttöä harmittaa, kun isä ei tunnu
arvostavan häntä. Toikko lukaisee vielä
läpi muutaman rivin vastauksensa ja klikkaa sen menemään.
– Keskustelupalstalla pitää olla todella
huolellinen siinä, mitä kirjoittaa, koska
väärinymmärryksen vaara on suuri. Sen
takia meitä on tässä kaksi, että voimme

män merkityksellistä kuin esimerkiksi puhelimessa. Kalliolan mielestä sosiaalinen media onkin
yksinkertaisesti väärin ymmärretty kommunikaatiokanava.
– Yhteiskunnassa on menty nopeassa tahdissa
avoimuuden ja jakamisen kulttuuriin, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä, mutta joutuu ottamaan vastaan myös kritiikkiä ja arvostelua. Ylilyöntejä tapahtuu, mutta olen varma, että sosiaalinen media on tullut jäädäkseen.

Seinätiimin diakoni keskustelee

kerran viikossa. Keskustelun herättäjä voi vaikka
kysyä päivityksessään, mitä kristitty saa tehdä ja
mitä ei. Päivityksen kirvoitti iltapäivälehtien uutinen, jonka mukaan Jippu sai porttikiellon Vappugospeliin käytettyään televisio-ohjelmassa roisia
kieltä.
– Saako kristitty kiroilla? Polttaa tupakkaa? Entä
puhua rehellisesti yleisesti paheksutuista asioista?
Saako olla rehellisesti epätäydellinen ihminen?
Täytyykö kaikkien taipua samaan muottiin?
Kysymys synnytti yhtenä lauantaipäivänä 86
kommentin ketjun, jossa puhuttiin omastatunnosta, tunteiden näyttämisestä ja anteeksiantamisesta.
Pauliina Tikkanen on myös Kirkko Suomessa -sivun chattikeskustelija. Esimerkiksi huhtikuussa
käytiin 300 chattikeskustelua. Niiden aiheet vaihtelevat säästä rankkoihinkin aiheisiin
– Keskusteluissa tulevat esille muun muassa yksinäisyys, masennus, ihmissuhteet ja parisuhde,
suku, seksuaalisuus, elämän olosuhteet, perimmäiset kysymykset, teologiset kysymykset, suru ja kuolema, itsetuhoisuus ja itsemurha, sairaudet, väkivalta, riippuvuus tai kirkon toiminta, Pauliina
Tikkanen luettelee.
Tikkanen pitää facebookissa yllä suljettuja vertaisryhmiä perheväkivaltaa nähneille ja kokeneille
nuorille ja mielenterveyskuntoutujille.
– Ne tarjoavat tukea turvallisessa suljetussa ryhmässä, jossa voi vapaasti tuulettaa ajatuksia ja kokemuksia. Ryhmäläisiä auttaa, kun omia ajatuksia uskaltaa sanottaa kirjoittamalla. Se ja toisten kannanotot antavat uusia näkökulmia. Ryhmissä on vahva
toisen kunnioittamisen ja tukemisen ilmapiiri, Pauliina Tikkanen toteaa.

Diakoni Pauliina Tikkanen Äänekoskelta uurastaa
Kirkko Suomessa -facebooksivun sisällöntuottajana ja
keskustelun ylläpitäjänä. Vuoro osuu kohdalle noin

Lähteet: Verkkoa kokemassa – Hengellisyys ja vuorovaikutus verkkoyhteisöissä (toim. Hintsala, Kähkönen
& Pauha). Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011.

Verkossa ja kasvokkain
Myös Terhi Paananen uskoo, että kirkossa tarvitaan viestintäkulttuurin muutosta.
– Parhaimmillaan verkkoympäristö voi tarjota
mahdollisuuksia ja jatkuvasti kehittyviä tapoja hyvään ja syvälliseen vuorovaikutukseen. Oman uskonnollisen identiteetin etsimisessä, rakentamisessa ja ylläpitämisessä on tärkeää saada mahdollisuus kysymysten ja kritiikin esittämiseen sekä
purkamiseen. Verkko tarjoaa tähän loistavan toimintaympäristön ja työkalut, hän perustelee.
Vastoin ennakko-oletuksia, koneen ääressä istuminen ei välttämättä sulje pois kasvokkain kohtaamista eikä ole sen kilpailija.
– Tutkimustulosten varjossa huoli siitä, että ihmiset tapaavat jatkossa vain virtuaalisesti näyttää
turhalta. Sosiologit ympäri maailman ovat todenneet, että sosiaalinen aktiivisuus verkossa lisää kasvokkaisia tapaamisia. Amerikassa viime vuonna
solmituista uusista avioliitoista liki puolessa pari
tapasi verkossa, Kalliola päättää.

Vastaan tulee törkyäkin
Päivystämässä on tänään toinenkin pari
sekä Ilkka Göös, Palokan alueseurakunnan nuorisotyönohjaaja. Parit ovat vuorotellen chatissa ja keskustelupalstalla. Toisen tietokoneen näppäimistöä sormeilee
sosionomiopiskelija Hanna-Mari Pakarinen, 25. Hän käyttää naispuolista nettisaapasnimimerkkiä eikä voi välttyä lukuisilta
iskurepliikeiltä.
–Jotkut kirjoittavat ihan sopimattomia
juttuja. Silloin kehotan heitä vilkaisemaan
Nettisaappaan profiilia, jolloin jutut yleensä jäävät siihen, Pakarinen kertoo.
Hän on myös huomannut, että monella
on tarve purkaa julkisesti ongelmiaan chatissa. Jos heitä sitten pyytää yksityiskeskusteluun, ei se välttämättä kiinnostakaan.
Nuorisotyönohjaajan mukaan nuorille
riittää usein se, että joku kuuntelee heidän
ongelmiaan ja heittää niihin jonkun kommentin.
– Vastauksen saatuaan moni vain häipyy paikalta turhia kiittelemättä, Ilkka
Göös kuvaa.
Nettisaapastoiminta on katupartioita tekevän Saapas-työn sovellus sosiaaliseen mediaan. Nettisaapastelu alkoi viime vuonna.

TYTTI PÄÄKKÖNEN

kirkko?

yhdessä miettiä vastauksia, yhteisöpedagogiksi opiskeleva Toikko kertoo.

Sami Toikko ja Jari Hietavala pohtivat yhdessä rohkaisevia sanankäänteitä.

Siis mikä sosiaalinen media?
Sosiaalinen media on suomenkielen
uudissana ja suora käännös social media
–termistä. Käytännössä sosiaalinen media tarkoittaa verkkoympäristöä, jossa
käyttäjällä on mahdollisuus jakaa ja vas-

taanottaa sisältöjä, esimerkiksi keskustella, katsoa kuvia ja videokuvaa sekä
kuunnella ääntä.
Olennaista sosiaalisessa mediassa on
vuorovaikutus ja yhteisöllisyys.

Miltä kuulostaisi
jumalanpalvelus verkossa?
Verkkotyö tarjoaa uusia tapoja vahvistaa seurakuntayhteyttä. Virtuaalikirkko.fi on portaali, jonka kautta kirkon
tapahtumat välitetään suorana internetlähetyksenä kaikkien katsottavaksi
omalta kotikoneelta.
Toistaiseksi palvelussa on mahdollista

seurata Oulun ja Turun tuomiokirkkojen sekä Kiimingin kirkon tilaisuuksia.
Verkkolähetysten kautta esimerkiksi
ulkomailla asuvat tai liikuntarajoitteiset
ovat päässeet oslistumaan kirkolliseen
elämään ja kirkkovuoden kiertoon.
www.virtuaalikirkko.fi
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isovanhemmuus

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Ihana ikävä

Lapsenlapsi on usein elämän suuri lahja. Isovanhemman omat ruuhkavuodet alkavat olla taakse jäänyttä elämää,
ja vihdoin on aikaa sekä itselle että lähimmäisille. Lapsenlapsi tuo mukanaan iloa, tarkoitusta, lohdutustakin. Mieli on täynnä kiitosta.
Mutta entä jos vaarin apua ei kaivata tai mummua ei huvita olla lapsenlikkana?

Ensimmäinen lapsenlapsi aloittaa uuden sukupolven. Isovanhemmat ovat pakahtua onnesta
ja ylpeydestä. Kirjailija ja eläkkeellä olevan perheneuvoja Kirsti Ijäs vertaakin tuoreita mummuja ja vaareja vastarakastuneisiin.
– Posket hehkuvat, silmät tuikkivat ja kädessä
on tukku vastasyntyneen lapsenlapsen valokuvia. Lähimmäiset hymyilevät ymmärtäväisesti.
Rakkautta ei kukaan pysty kahlitsemaan, hän
kuvailee.

jon isovanhemmat saavat osallistua perheiden elämään tai kuinka kasvatuksellisiin seikkoihin puututaan.
Etämummut ja -vaarit ovat kiinnostuneita
siitä kuinka usein lapsenlapsen perheessä on
lupa vierailla. Kysymyksiin vastausta pohtineen Ijäksen mukaan avainasemassa ovat hyvät suhteet miniöihin ja vävyihin.
–Jos esimerkiksi miniä ja anoppi eivät tule
toimeen keskenään, ja jos suhteessa on jännitystä, vaikuttaa se auttamatta myös lastenlasten
ja isovanhempien suhteeseen.

Oikeus vai velvollisuus?

Auttava enkeli vai työmyyrä?

Oman paikan löytyminen uudessa elämäntilanteessa ei kuitenkaan ole aina itsestään selvää. Siirtyminen eteenpäin sukupolvien ketjussa saattaa koetella itsetuntoa. Uuden perheroolin omaksuminen vaatii aikaa sopeutua. Myös
kuva isovanhemmuudesta on muuttunut ajan
saatossa.
Nykymummot ja –papat ovat siirtyneet kotitilan pullantuoksusta tietotyöhön tai aktiivisiksi eläkeläisiksi, jotka viettävät vapaa-aikansa
kulttuuririennoissa tai Espanjan aurinkorannoilla matkustellen. Lapsenlapsi saa kyllä rakkautta ja huomiota, mutta perinteiset villatöppöset jäävät kutomatta. Mummoksi tai vaariksi
kutsuminen aiheuttaa ikäkriisin.
Muutos herättää monet kysymään, mihin
isovanhemmuus sitten velvoittaa tai mitä oikeuksia tuo tullessaan. Keskusteluissa liikutaan aralla maaperällä, jossa jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja ristiriidoilta vältytään
harvoin.
Tunteita herättää esimerkiksi se, kuinka pal-

Eniten isovanhemman apua kaivataan pienten
lasten perheissä. Sairastunutta jälkeläistä ei voi
viedä päivähoitopaikkaan, eikä monella perheellä ole ystäviä tai kunnallista apua käytettävänään. Usein avunpyyntö kohdistuu juuri
isovanhempiin.
Myös rahan tai taloudellisen avun antaminen on yleistä. On luonnollista, että moni isovanhempi haluaa tehdä kaikkensa pienen lapsenlapsensa hyväksi.
– Lasten tai lastenlasten tarpeet, odotukset ja
vaatimukset saati sitten painostukset eivät saa
kuitenkaan viedä ikääntyviä vanhempia mukanaan. Hyväksyntää etsivät isovanhemmat voivat etsiä rahalahjoitusten kautta itselleen kiitosta.
– Kaikki eivät kuitenkaan ole niin varakkaita, että heillä olisi mahdollisuus osallistua
kalliisiin lahjoihin tai harrastuksiin, Ijäs muistuttaa.
– Omat voimat, tarpeet, vakaumus, terveys ja
hyvinvointi asettavat rajat isovanhemmuudelle.

paula ukkonen

Missään ei ole kirjattu isovanhemman oikeuksia ja velvollisuuksia.

Ainutkertainen ihmissuhde
Myös oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden tavoite on tärkeä. Toisinaan se toteuttaminen voi olla hankalaa. Lapsenlapset ja heidän
tarpeensa ovat erilaisia, sisarusten kesken voi
esiintyä kateutta tai kaunaa. Ijäksen mukaan
useimmiten näyttää kuitenkin siltä, että lapsenlapsilla on erilainen, mutta yhtä suuri tila
ja paikka isovanhempien sydämessä.
– Siinä on elämän rikkautta, että lapset ovat
erilaisia. Heillä on omia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Mitä paremmin isovanhempi on
tutustunut lapsenlapsiinsa, sitä oikeudenmukaisemmin hän osaa kohdella heitä.
Isovanhemmilla on perheiden elämässä ainutlaatuinen rooli myös perinteiden siirtäjänä.
Kertomukset suvun elämästä ja varsinkin lasten vanhempien lapsuudesta kiinnostavat. Isovanhemmat ovat ainoita, jotka osaavat kertoa
tarkkaan millainen äiti oli pikkutyttönä tai
miten isä oppi uimaan.
Isovanhempien mieltymykset ja harrastukset
vaikuttavat siihen mitä ja miten perinteitä ja
arvoja siirretään lapsenlapsille. Musikaaliset
isovanhemmat voivat opettaa soiton alkeita ja
vanhoja rakkaita lauluja.
Varsin monet isovanhemmat tekevät lastenlasten kanssa retkiä luontoon. Retkieväiden
valinta, tulen sytyttäminen on jännittävää ja
samalla opitaan erätaitoja.
Lainaukset Kirsi Ijäksen kirjasta ”Isovanhemmat
muutoksen keskellä”.

Mummon ja lapsenlapsen laatuaikaa.

Paula Miinalaisella, 55, on kahdeksan lastenlasta. Omista lapsista nuorin oli neljävuotias,
kun ensimmäinen pojanpoika syntyi.
Ensimmäinen lapsenlapsi on nyt reipas ekaluokkalainen. Tuorein tulokas toivotettiin tervetulleeksi joulun alla. Nykypäivän mittareilla
luultavasti suurperheen äidiksi ja isoäidiksi
luokiteltava Miinalainen painottaa, ettei perheen koosta huolimatta ole sen kummempi
kuin kuka tahansa muukaan.
– Äiti on aina äiti ja korvaamaton lapsilleen,
olipa näitä yksi tai useampi. Lapset tai lapsenlapset eivät ole minun saavutuksiani vaan lahja,
jonka olemme perheenä saaneet.

paula ukkonen

Lapsenlapset ovat osa minua
riittävän arkinen. Siihen yhdessä päädyttiin.
Nyt mummo-nimen käyttäminen tuntuu
luonnolliselta. Miinalaisesta on ihana nostaa
lapsi syliin ja hellitellä kutsumalla heitä mummon kullaksi tai rakkaaksi. Se luo läheisyyttä
ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Muistomerkki minusta

Ihmeellinen uusi tilanne
Miinalainen muistaa, kuinka uutinen tulevasta
perheenlisäyksestä saavutti tulevat isovanhemmat. Tieto oli yllättävä, mutta erittäin mieluisa.
Nuoren perheen onnen lomassa Miinalainen tunnustaa kuitenkin pohtineensa, kuinka
muuttuneeseen tilanteeseen tulisi suhtautua.
Omista lapsista nuorin oli vasta neljävuotias,
joten elämä pikkulapsiperheessä oli tuttua.
– Isovanhemmaksi tuleminen oli tietysti hienoa, mutta varsinaista mummohepulia en koskaan kokenut. Oma arki oli niin täynnä kiirettä ja tohinaa, että aikaa ihmettelyyn oli vain
vähän.
Ensimmäisen lapsenlapsen kohdalla oman
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Paula Miinalainen
kutsumanimen valinta aiheutti päänvaivaa.
Asia oli pieni, mutta tärkeä.
– Isoäiti tai mummi kuulostivat korviini jotenkin hienoilta. Karjalaiset sukujuuret omaavana
ja Savossa syntyneenä mummo on mielestäni

Lapsenlapset ovat saaneet Miinalainen pohtimaan elämän jatkuvuutta.
– Luulen, että ihmiseen on sisäänrakennettu
jokin kaipuu tai tarve nähdä oman sukulinjan
jatkuvan yli sukupolvien. Lapsenlapset ovat
muistomerkki minusta ja ihmisistä ennen meitä. Heissä ja heidän kauttaan elämä jatkuu.
Ajatus siitä, että sukumme sammuisi minun
myötäni, on haikea ja surumielinen.
Vaikka Miinalaisella on läheiset suhteet nuoriin perheisiin, hän haluaa olla varovainen
kuinka paljon puuttuu näiden elämään.
– Puuttua saa, mutta äärimmäisen vähän. Aihe on arka, ja liika neuvominen saa välit poikki. Olen pyrkinyt noudattamaan tässä isäni
esimerkkiä. Hän oli hiljainen mies, joka kyllä
jakoi omaa elämänviisauttaan kysyttäessä, muttei koskaan ollut itse tuputtamassa tai määräämässä.
Toki Miinalaisenkin perheessä käydään välillä kasvatuksellisia keskusteluja, mutta nuorten
ehdoilla. Aiheet ovat käytännönläheisiä. Apua

kysytään lasten univaikeuksiin tai kummallisen näköiseen ihottumaan.
– Autan mielelläni, koska olen elänyt sen elämänvaiheen ja voin rauhoitella nuoria kokemukseni ansiosta.

Kannattelee nuorta perhettä
Isovanhemman roolia pohtiessaan Miinalainen näkee tärkeäksi nuorten perheiden auttamisen ja tukemisen. Keskustelua isovanhempien oikeuksista ja velvollisuuksista hän on seurannut hämmentyneenä.
–Yleisönosastoilla ja mielipidepalstoilla tuntuu olevan valloilla ilmapiiri, jossa isovanhempia suorastaan syytetään siitä, että he eivät
hoida lapsenlapsiaan riittävästi tai osta heille
lahjoja ja tavaroita, hän puuskahtaa.
Miinalaisen mukaan ne eivät ole isovanhemman tehtäviä.
– Mummot ja vaarit eivät ole hoito- tai lahjaautomaatteja. He ovat suorittaneet kasvatustehtävänsä omien lastensa kohdalla. En ymmärrä millä perusteella kukaan voi vaatia heiltä
enempää.
Miinalaisen mukaan isovanhemmat ovatkin
erikoisasemassa. He voivat nauttia lapsenlapsista ilman arjen rutiineita tai kiukutteluja.
Tärkeintä on läsnäolo ja ajan antaminen.
– Niin ja iltarukouksessa muistaminen. Se on
paras lahja, jonka isovanhemmat voivat antaa.

Sirkka Mörskyn, 64, ensimmäinen lapsenlapsi
on jo enkeli. Toisella lapsenlapsella todettiin
Downin oireyhtymä vuorokauden ikäisenä.
Raskaasta alusta huolimatta Mörsky on kiitollinen jokaisesta yhdessä vietetystä hetkestä.
Syksyllä neljä vuotta täyttävä Leevi syntyi
ennenaikaisesti hätäsektiolla. Tavallinen neuvolakäynti muuttui lähetteeksi keskussairaalaan ja kahdelta yöllä puhelin hälytti nukkumassa olleet Mörskyt ylös.
– Vävy soitteli sairaalasta, että maailmaan on
syntynyt pieni poikavauva, joka painoi vaivaiset
1,6 kiloa. Päällimmäisenä mielessä oli helpotus
siitä, että lapsi selvisi hengissä, Mörsky kertaa.
Huojennus vaihtui kuitenkin huoleksi ja
hämmennykseksi, kun tieto Downin oireyhtymästä saavutti tuoreet isovanhemmat.
– Leevin vanhemmat eivät halunneet tehdä
raskaudenaikaista sikiötutkimusta, joten tieto
yllätti kaikki. En vieläkään osaa kuvata tarkasti
niitä tunteita, joita kävin läpi noina hetkinä.

Kaksinkertainen huoli ja murhe
Saman päivän aikana Mörskyt saivat vieraakseen Leevin toiset isovanhemmat, jotka olivat
jo saapuneet nuoren perheen tueksi. Yhdessä
mummit ja vaarit jakoivat huolen ja murheen
jonka uusi elämäntilanne toi tullessaan.
– Pohdimme, kuinka epäoikeudenmukainen
maailma voin olla laittaessaan nuoremme näin

vaikeaan tilanteeseen. Miksi juuri heidän pitää
joutua kokemaan kaikki tämä. Olihan myös
edellinen raskaus päättynyt ennenaikaisesti.
Alkushokin väistyttyä Mörsky muistaa joutuneensa ristiriitaisten tunteiden vietäväksi. Toisaalta mielessä oli pelko oman lapsen ja tämän
puolison jaksamisesta. Toisaalta huolta ja murhetta aiheutti poika, joka kamppaili elämästään. Leevi leikattiin ensimmäisen kerran yhdeksän päivän vanhana. Pelko ja ahdistus joka
noita päiviä varjosti, oli musertava. Tunteet
lapsenlasta kohtaan olivat pinnassa.
– Ajattelin, että jos hän tästä selviää, huolehdin ja hoivaan häntä aina. Pitelen sylissä ja
halaan pitkään.

Aikaa yhdessä
Nyt Leevi on iloinen ja luottavainen poika, joka rakastaa kaivureita ja Puuha-Peteä. Mummin luona hän viihtyy hyvin, jopa yökylässä.
Arkipuuhien lisäksi Leevi harjoittelee kommunikoimaan viittomalla, tapailee tavuja ja hakee
sanoja. Mummin viittoma on pehmeä taputus
poskelle.
– Leevi on luottavainen ja reipas. Viimeksi
mummilassa vieraillessaan hän pinkaisi heti
ovelta kaulaani suukottelemaan.
Leevin lisäksi Mörskyllä on kaksi pojantytärtä. Kolmevuotias Peppi ja puolivuotias Minttu.
Myös Peppi viihtyy mummin hoidossa.

– Se on sellaista lapsenlapsen ja isovanhempien laatuaikaa kun saadaan olla keskenämme.
Olen kiitollinen, että nuoret luottavat lapset
meidän huomaamme. Se on meille iso asia.

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Kaiken ei tarvitse olla täydellistä
Aikaa ja rakkautta
Jyväskylään Mörskyt muuttivat viisi vuotta sitten. Sitä edelsivät kolme vuosikymmentä Valkealassa.
– Miehen jäätyä eläkkeelle pohdimme, miksi
jäädä Kymenlaaksoon, koska molemmat lapset
ovat Jyväskylässä. Niin pakkasimme tavaramme ja tulimme perässä.
Päätöstä he eivät ole katuneet.
Isovanhemman rooliin Mörsky sopeutui hyvin. Alkuun mummiksi kutsuminen oudoksutti, mutta siihenkin tottui. Omien lasten ollessa
pieniä, töissä ja arjessa oli jatkuva kiire. Lastenlasten kanssa on aikaa puuhata yhteisiä juttuja.
Suhde omiin lapsiin on lähentynyt lastenlasten
myötä.
– Pyrin tarjoamaan heille arkipäivän tukea;
hoitoapua ja muuta tarvittavaa.
Lastenkasvatusmetodeihin hän ei halua puut
tua. Siinä jokainen saa tehdä omat valintansa.
Toisinaan mieleen hiipii huoli tulevasta.
– Maailma on tänään kovin toisenlainen
kuin se mihin omassa nuoruudessani totuttiin.
Lapset joutuvat kohtaamaan paljon epäkohtia
ja ikäviä ilmiöitä jo varhaisella iällä. Nuorena

Sirkka Mörsky
kotoa lähtiessä ihmettelin miksi vanhemmat
niin huolehtivat ja varoittelevat. Nyt ymmärrän mitä rakkaus todella on. Omista lapsista
kantaa huolta ja vastuuta aina. Ajattelen, että
roolini isovanhempana on yksinkertaisesti olla
olemassa. Antaa nuorille aikaa ja pysyä muka-
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PITOPALVELU
Pirkko Aaltonen

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

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

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

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

Taide- ja Kehysliike
PEKKA KORHONEN

Gummeruksenk. 3, 40100 Jyväskylä, p. 217 587
Siivouspalvelu

Kotisiivoukset - Ikkunanpesut
Ylläpitosiivoukset
Huomioi kotitalousvähennys 60 %

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

LEILA SAIKKONEN
040 734 9652

JUHLITAAN PIPLIAA

www.siivouspalveluleila.com

Noutopalvelu
020 712 1580

NahkakaNtiset
Raamatut ja viRsikiRjat
Anna arvostettu, henkilökohtainen
lahja. Tilaa Raamattu kultaisella
nimipainatuksella.

Kirpp utorit

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
Ain a edullis ta ostett avaa !

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

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

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

Psalmit

www.kotidata.fi / 040 750 7550

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

Palvelemme Torikulmassa, Asemakatu 12-Yliopistonkatu 32
Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi
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Kotimaa-yhtiöt on johtava suomalainen
kirkollisen viestinnän ja henkisen hyvinvoinnin viestintätalo. Kotimaa, Askel ja
Lastenmaa ovat Kotimaa-yhtiöiden lehtiä,
joita yhdistää kristillisyys ja välittäminen.
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Tule kanssamme myymään lehtiä,
joissa on sanomaa.
Haluatko olla tekemisissä ihmisten kanssa? Myymällä lehtiämme, pääset samalla
asiamiesyhteisömme jäseneksi. Asiamiehenä voit osallistua erilaisiin tapahtumiin
ja kilpailuihin, joissa on mm. matkapalkintoja. Maksamme myyjillemme puhelinkorvaukset ja tilauspalkkioilla voit tienata mukavasti lisäansioita.
Tule kokeilemaan olisiko tämä sinun tapasi tehdä seurakuntatyötä?

”Olen löytänyt myyntityössä asiamiehenä
uuden perspektiivin elämääni. . .
Saan keskustella ihmisten kanssa,
joita en olisi muuten kuvitellut kohtaavani.”
Soile Ritakallio-Tähtinen

Odotamme sinulta myönteistä suhtautumista lehtiimme ja kiinnostusta esitellä niitä
uusille lukijoille. Perehdytämme sinut myyntityöhösi, annamme osoitetukea kontaktien
löytämiseen ja autamme pääsemään haluamiisi tavoitteisiin.

Ole yhteydessä kello 10.00–16.00 välisenä aikana markkinointikoordinaattori Anne Mutaseen 040-570 1875 tai
myynti- ja markkinointipäällikkö Pauli Saukkoseen 040-060 1386, niin keskustellaan lisää tulevasta työstäsi.
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Tapahtumat
3.5.-16.5.

kansalaisena maailmassa,
Kimmo Nieminen, Satu Konsti,
Jukka Hassinen, Enni Pitkänen.

Taulumäen kirkko

LOHIKOSKENTIE 2
Su 6.5. klo 18 Messu, 4.
sunnuntai pääsiäisestä, Taivaan

Su 13.5. klo 18 Tuomasmessu,
Sydämen puhetta Jumalan
kanssa, Johanna Liukkonen,
Heli Ahonen, Pekka Björninen,
Tuomaskuoro. Ahonen, Pekka
Björninen, Päivikki Aartolahti,
Marketta Korhonen, Susanna
Myllyniemi, tuomaskuoro- ja
bändi. Mahdollisuus yksityi
seen rippiin klo 17.30 alkaen.

Äitienpäivälounas
Vesalassa 13.5.
Kattaukset klo 11 ja 13.
Aikuiset 23 e lapset 12 e.
Varaukset ja tiedustelut
vesala@evl.fi
tai 040 5351657
ma-pe 8-15.30.

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Taka-Keljon lähetyspiiri to 3.5.
klo 18.30 Koskisella, Ronsunta
paleentie 547.
Messu su 6.5. klo 10, Eivor Pit
känen, Kristiina Ridanpää, Petri
Lintunen, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 8.5. klo 8.8.30.
Aikuisrippikoulu Kristinuskon
perusteet ke 9.5. klo 18. Voit
suorittaa rippikoulun tai kerrata
kristinuskon keskeisintä sisältöä.
Viikkomessu ke 9.5. klo 18, Johan
na Salminen, Heli Nieminen, Aila
Koivurova, Merja Kuusela, Sep
po Taurén. Isosten siunaaminen.
Hiljainen aamurukous to 10.5.
klo 8-8.30.
Messu su 13.5. klo 10, Matti Vää
täinen, Johanna Salminen,Petri
Lintunen, pyhäkoulu. Äitienpäi
vän kahvit ja ruusu äideille.
Aamurukous ti 15.5. klo 8-8.30.
Keltinmäen alueseurakunnan
perheleiri Vesalassa 11.6.14.6.2012. Katso erillisilmoitus.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdol
lisuus keskusteluun ja rippiin.
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.
Yhdessä Kyllön neuvolan kanssa.
Muskarit tiistaisin.
KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. Riitta Haaparanta-Ko
cabiyik p. 040 825 1612.
Puuhakerho ke klo 17.3018.45. Tied. Merja Kuusela
puh. 050 549 7002.
Kokkikerho ma klo 18, tied.

Hiljentymisryhmä kokoontuu Kortepohjan seurakuntakeskuksessa 11.5.
klo 12-14. Hiljennytään seuraavan
sunnuntain Raamatun tekstien äärelle
pikkuretriitin hengessä. Raamattu ja
muistiinpanovälineet mukaan. Tied.
Kaija-Liisa Laurio p. 040 709 4062.

Huhtasuon alueseurakunnan
matkalla on vielä muutama
paikka vapaana, lähtisitkö
mukaan? Kilpisjärvellä
tehdään päivittäin retkiä
maastossa ja yhtenä päivänä
vieraillaan Norjan puolella.

Huhtasuon

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Elämäni sävel. Leo Louhivaaran
60-vuotissyntymäpäiväjuhla la
5.5. klo 14. Leo ja Sari Louhivaa
ra, Jousia Lappi Band. Mukana
myös Mauri Tervonen ja Reino
Saarelma. Juhlan tuotto seura
kunnan nimikkolähettien, Sa
vosten perheen työn hyväksi
Messu su 6.5. klo 10, Annemari
Siistonen, Matti Mertanen.
Messu su 13.5. klo 10, Arvo Re
po, Maria Salmela, Gsus-laulu
ryhmä. Äitienpäivän kahvit.
Messu helatorstaina 17.5. klo
10, Niina Kari, Matti Mertanen,
nuorisotyön tiimi. Isosten, Jatko
isojen ja Kurppien siunaus + to

1-3-luokkalaisille 12.–14.6. klo
10–14. Osallistumismaksu 5e/
lapsi, omat eväät.
Mahtuu 12 lasta.
Ilm. 1.6. mennessä Halssilaan
lastenohjaajat Heini
ja Elina
p. 050 441 4215.

Menu nähtävillä
www.jyvaskylanseurakunta.fi
/vesala.

alueseurakunta

Lähde ruskamatkalle
Kilpisjärvelle 2.-8.9.

Hei, me leijaillaan!
koululaisten kesäpäivät

Riihikirkossa
hartaushetki klo 12.
Tervetuloa perinteiselle
äitienpäivälounaalle!

Keltinmäen

Perjantain puolipäivä
-ryhmä Kortepohjassa

Merja Kuusela puh. 050 549
7002.
Salibandykerho la klo 10-11
Keltinmäen koululla, 3-5 lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
Salibandykerho la klo 11-12
Keltinmäen koululla, 6-8 lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 18.
Maahanmuuttajat ti klo 10.
Olohuonetoiminta ke klo 9-11.
Tervetuloa Keltinmäen kirkolle
viettämään mukavaa aamuhet
keä! Lisätietoja diakoni Jukka
Rantaselta 050 549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. Heli Niemi
nen p. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18-20.
Tied. Petri Lintunen p. 050 521
5414.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ti ja to klo
9-10.30, muulloin erillisen sop.
mukaan, jukka.rantanen@evl.fi,
p. 050 549 7032.
Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke: Hengellinen
iltapäivä ke 16.5. klo 9-11,
osallistuu Keltinmäen kirkon olo
huonetoimintaan. Tied. Jukka
Rantanen p. 050 549 7032.
Kuljetus kirkolle: Kuohun kaup
pa klo 8.15;Humalamäen vanha
kauppa klo 8.25; Vesankajär
ventien pysäkki klo 8.30; Ruok
keen keskustan kautta klo 8.35;
Keltinmäen kirkolla klo 8.45. Pa
luukyyti on klo 11 samaa reittiä.

Kelttiläinen messu

Keltinmäen kirkossa
sunnuntaina 13.5. klo 16,
Jorma Vilkko, Petri Lintunen, Irkkuyhtye Nightcap.
Äitiepäivän täytekakkukahvit ja ruusu äideille.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Tapaa puolisosi -iltapäivä su
6.5. klo 15. Lastenhoito. Katso
erillisilmoitus.
Puuhamessu su 6.5. klo 16,
Kris
tiina Ridanpää, Heli Niemi
nen, Sirpa Helle.
Pappi paikalla to 10.5. klo 1213.30.
Hiljentymisryhmä Perjantain
puolipäivä pe 11.5. klo 12-14.
Ryhmä kokoontuu hiljentymään
seur. sunnuntain Raamatun
tekstien äärelle, pikkuretriitin
hengessä. Ota Raamattu ja
muistiinpanovälineet. Tied. Kai
ja-Liisa Laurio p. 040 709 4062.
Kelttiläinen messu su 13.5. klo
16, Jorma Vilkko, Petri Lintunen,
Irkkuyhtye Nightcap.
Äitiepäivän täytekakkukahvit ja
ruusu äideille.

distusten jako.
Virsi-ilta ke 16.5.klo 18.30,
Matti Mertanen.
Sinkkuilta takkasalissa pe 18.5.
klo 18.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lapsiparkki 2-6-vuotiaille. Voit
tuoda ja hakea joustavasti lapse
si maanantaisin klo 9-12 välise
nä aikana. Tarjotaan välipala.
Maksu perheen ensimmäiseltä
lapselta 2 e, seuraavilta lapsilta
1e/kerta. Ilm. edellisen viikon
torstaihin klo 16.30 mennessä
puh 050 408 8815.

Matkan hinta
400 euroa. Lisätietoja matkasta ja ilmoittautumiset
31.5. mennessä Matti
Mertaselle p. 050 521 5410
tai Elina Vepsäläiselle
p. 050 549 7005.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Elina Vepsäläinen päivystää kir
kolla ma - ke klo 9-10.30,
muuna aikana p. 050 549 7005.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Hemmo Hiiren seikkailut -lasten näytelmä pe 4.5. klo 9.30
näytelmä. Vapaa pääsy!

Halssilan srk-keskus

RYHMÄTOIMINTAA:
Eläkeläisten kerho to 3.5 ja ke
16.5. (huom. päivä!). klo 14.
Naisten jumppa to klo 18.
Pietarin killan miesten ilta ti
15.5. klo 18, Jaakko Keskirahkola.

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 6.5. klo 12, Annemari
Siistonen, Maria Salmela.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke 9.5. klo 18.30. Sovi
tuksen salaisuus, Raamatun ää
rellä Ilkka Rytilahti, musiikissa
Gsus ja Maria Salmela, Osmo
Väätäinen, Iltatee / kahvi.
Messu su 13.5. klo 12, Arvo Re
po, Maria Salmela, Gsus-laulu
ryhmä. Äitienpäivän kahvit.
Leipäsunnuntai su 13.5. klo 16.
Ristin tie, Mika Tuovinen.
Messu helatorstaina 17.5. klo

Kesäpäivät
3-6-vuotiaille

Kouluikäisten (7-11v.)
lasten leiri

KOULUIKÄISET JA NUORET:
Kerhot päättyvät viikolla 19.
Nuorisotyö toivottaa hyvää ke
sää! Tied. Birgit Malinen p.
050 549 7017.

10, Huhtasuon kirkossa, Niina
Kari, Matti Mertanen, nuoriso
työn tiimi. Isosten, Jatkoisojen ja
Kurppien siunaus+ todistusten
jako.

KOULUIKÄISET JA NUORET:
Kerhot päättyvät viikolla 19.
Nuorisotyö toivottaa hyvää ke
sää! Tied. Leila Leponiemi p.
050 549 7021.
RYHMÄTOIMINTAA:
Lähetyspiiri to (parill.vk.) klo 13.
Päiväpiiri to (pariton vk.) klo 13.
Raamattupiiri to klo 18.00.
Käymme läpi Markuksen evan
keliumia.
DIAKONI Juha Halonen päivys
tää ma–ke klo 9-10.30, muuna
aikana p. 050 549 7024.

Huhtasuon alueseurakunnan perheleiri

Huhtasuon kirkolla 19.–21.6.
klo 9.30–13.30. Osallistumis
maksu 5 e/lapsi. Omat eväät.
Mahtuu 12 lasta.
Ilm 1.6. mennessä Elina
050 441 4215 tai Jaana
050 408 8815.

Vesalassa 19.–21.6. Hinta 25 e/
lapsi, sisarukselta 20 e sisältää
täysihoidon, vakuutuksen sekä
bussikuljetuksen. Ilmoittautumi
nen 7.-10.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Lisätied. Anne
Kettuselta 050 340 0638.

3.-5.8. Vesalassa.Hinta: aik. 30
e, 10-17-v. 20 e, 4-9-v. 10 e ja
alle 4v. ilmaiseksi. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen: lapsityönoh
jaaja Anne Kettuselle 8.6.
mennessä p. 050 340 0638.
Lisätietoja kerhoista lastenoh
jaajilta p. 050 441 4215 tai
lapsityönohjaaja Anne
Kettuselta p. 050 340 0638.

Salibandykerho ti klo 17-18 Kor
tepohjan koululla, 3.-6.-lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.

lemaan. Ruoka 3,50 e. Tied.
Kaija Luoma p. 050 549 7026.
Salokadun päiväkeskuksen hartaus to 16.5. klo 12.30, Eläkeläis
ten päiväkeskus, Salok. 20 B.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys ma klo
9-11 ja ke klo 12-14, muulloin
erillisen sop. mukaan, Kaija Luo
ma p. 050 549 7026, k.a.luoma
@evl.fi.

RYHMÄTOIMINTA:
Tiistaitapaaminen joka toinen
tiistai klo 13-14.30 (paritt. vii
kot). Vaihtelevaa ohjelmaa kah
vikupin ääressä ja avoin kaikille.
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot). Viim. kerta
9.5. ja sen jälkeen kesätauko.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Kahvia, mehua, leipää. Maksu
ton 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.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kypärämäen toimitilat Työvä-

Tapaa puolisosi -iltapäivä
Kortepohjassa su 6.5. klo 15

Onko perheenne vanhemmilla pulaa kahdenkeskisestä ajas
ta? Unohtuuko puoliso arjen pyörityksessä?
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa vietetään su 6.5. Tapaa
puolisosi -iltapäivää. Klo 15 on lapsille järjestetty valvottua
ulkoleikkiä ja pienemmille hoito sisätiloissa, jotta vanhem
mat saavat pienen alkumusisoinnin jälkeen rauhassa jutella
keskenään.
Keskustelun pohjaksi jaetaan lämpimään kohtaamiseen joh
dattavia kysymyksiä, joita saa halutessaan käyttää. Iltapäivä
jatkuu puuhamessulla klo 16 ja messun jälkeen – jos keittä
jät löytyy - on tarjolla soppaa.

Keltinmäen alueseurakunnan
perheleiri Vesalassa 11.6.- 14.6.

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 / Tapionka
dun neuvolan kanssa.
Muskarit tiistaisin.
Koululaisten leiripäivät 11.15.6. klo 10-15 1-2-luokkalai
sille (max.15). Ruokailu 3 e /pv.
Ota mukaan oma välipala (esim.
leipää ja hedelmiä).
Ilmoittautuminen 15.5. mennes
sä: www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu. Tiedustelut p.
050 372 5573 Riitta Haaparan
ta-Kocabiyik.

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut Merja Kuusela. p.
050 549 7002.

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Merja Kuu
sela p. 050 549 7002.
Avoimet ovet pe klo 18-21,
4-7lk.
Kokkikerho 3-5-lk. ma klo 1718.30.

RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuonetoiminta ti klo 10-12.
Vapaata yhdessäoloa klo 10-11,
käsitöiden tekoa, halukkaat voi
vat osallistua myös ruuan val
mistamiseen. Ruokailu klo 1112. Voit tulla pelkästään ruokai

Kypärämäen
seurakuntakoti

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044
enyhdistyksen tiloissa os. Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti ja to klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.

Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti Keltinmäen alueseurakunnan
alueella asuville.
Leirihinta: aikuiset 30 e, lapset 10-17 v 20 e,
lapset 4-9 v 10 e, alle 4 v veloituksetta.
Leirille voi hakea avustusta leirimaksuun alueen diakonia
työntekijältä ennen leiriä. Hakemukset 4.5. mennessä Keltin
mäen kirkko Aira Lehto, p. 050 340 9899, Keltinmäentie 10,
40340 Jyväskylä tai oman alueen diakoniatyöntekijälle.
Tiedustelut leiristä:
Diakonissa Leena Häyrinen p. 050 549 7008.
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto p. 050 340 0639.

Koululaisten leiripäivät

Kortepohjan seurakuntakeskuksessa 11.-15.6. klo 10-15.
1.-2.-luokkalaisille (max.15). Ruokailu 3e /pv.
Ota mukaan vielä oma välipala (esim. leipää ja hedelmiä).
Ilmoittautuminen netissä jatkettu 15.5. mennessä:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Tiedustelut p. 050 372 5573 Riitta Haaparanta-Kocabiyik.
Järjestää Keltinmäen alueseurakunta / Lapsi- ja perhetyö.
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Lapsettomien
lauantain rukoushetki

Keljon kirkon kiitosjuhlassa
kansanlaulumessu

Kierrä kirkko -lasten liikuntatempaus Korpilahdella

Rukoushetkeä vietetään lauantaina 12.5. klo 15.30 Mäntykankaan hautausmaan Hietakehdolla.
Rukoushetken toimittavat
Katriina Ilvesmäki ja Piia Laasonen. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Simpukka ry:n kanssa.

Kiitosjuhlaa vietetään sunnuntaina 20.5.
klo 15 alkaen kansanlaulumessun sanoin ja
sävelin. Messun jälkeen päiväjuhla.
Messun toimittavat Seppo Wuolio,
Heidi Watia ja Pekka Björninen.
Mukana on emerituspiispa Yrjö Sariola.
Kahvitarjoilu.

Kierrä Kirkko –lasten liikuntatempaus pinkaistaan
Korpilahden Kirkonmäellä keskiviikkona 9.5. klo 18.
Lapset juoksevat kirkon ympäri, keräävät leimoja
juoksupassiinsa ja aikuiset sponsoroivat juoksua
sopivaksi katsomallaan kierroshinnalla.
Tapahtuman tuotto menee yhteisvastuukeräykselle.
Tarjolla mehua ja makkaraa.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043
Ke-pe klo 11-14			
		
Viikkomessu to 3.5. klo 13.
Nuorten messu to 3.5. klo 19.
Messu su 6.5. klo 10, Heidi Wa
tia, Tommi Wihinen, Piia Laaso
nen.
Virsi- ja lauluhetki ke 9.5. klo 12.
Viikkomessu to 10.5. klo 13.
Nuorten messu to 10.5. klo 19.
Kevään viimeinen. Isoset siuna
taan.
Messu su 13.5. klo 10, Seppo
Wuolio, Katriina Ilvesmäki, Piia
Laasonen.
Virsi- ja lauluhetki ke 16.5. klo
12.
Helatorstain messu to 17.5. klo
10, Tommi Wihinen, Risto Valta
saari. Anni-Riitta Nauha, viulu,
Sara Niskanen, huilu.
Häämusiikki-ilta la 19.5. klo 19
(Yläkaupungin Yön tapahtuma),
Liisa Partanen, Risto Valtasaari,
Jalmari Lintunen, urut. Heidi Wa
tia kertoo kirkollisesta vihkimi
sestä. Vapaa pääsy.

Keskusseurakuntatalo:
KohtaamisPaikka ja ehtoollinen
Palokan kirkko su 6.5. klo 17.
Mika Kilkki. Lastenohjelmat. Yhteislähtö Keskusseurakuntata
lon pihalta klo 16.30.
Pappila, Vapaudenkatu 26:
Israel-iltapäivä su 6.5. klo 14.
Miksi Israel on meille kristityille
yhä tärkeä? Pastori Erja Kalpio
Suomen Karmel-yhdistyksestä.
Musiikkia, kahvit. Järj. Karmelyhdistys ja Keskustan alueseura
kunta.
Sunday service 6th of May in
the Old Vicarage (Vapaudenkatu
26) at 6 p.m.
Franciscus-ilta ti 8.5. klo 17.
Tied. p. 050 375 4504, laatinen.
liisa@gmail.com
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Keskusseurakuntatalolla:
Päiväkerhot: 4-5-vuotiaat ti ja

ke klo 9-11.30 (tied. Heidi Halt
tunen p. 050-358 1062).
3-5-vuotiaiden kerho maanan
taisin klo 9-11.30 (tied. Laura
Ylistö p. 050-564 3072).
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15
(tied. Sari Kantoluoto p. 040149 0562).
Perhekerho torstaisin klo 9.3011.30 (tied. Laura Ylistö).
Muskarit:
3-6-vuotiaat ke klo 9.30-10;
1-vuotiaat ke klo 10-10.30;
1(-2)-vuotiaat ke klo 10.4511.30
(tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
p. 050-571 5155).
Sisarusryhmä ma klo 14.30.15.15.
Vauvat ma klo 15.15.-16.     
Pienet kehitysvammaiset lapset ma klo 16.15.-17 (tied. Terhi
Hassinen p. 050-340 9893).
Kerhot päättyvät viikolla 20.
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 Ylis
tö p. 050-564 3072).
Ekavauvaryhmä to klo 9.3011.30 (tied. Sari Kantoluoto p.
040-149 0562).
Pyhäkoulu to 10.5. klo 18.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippi
koulupäädyssä su 6.5. klo 16. ja
kevään viim. kerta 20.5.
Kerhot päättyvät viikolla 20.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. Anne Salonen p.
050 380 0583 tai anne.salo
nen@evl.fi
KOULUIKÄISET:
Bofferikerho 4-6-luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskusseurakuntatalon liikunta
salissa klo 17–18.30. Kerhossa
miekkaillaan pehmomiekoilla.
Puuhakerho (vaihtuvalla tee
malla) 2-4lk. tiistaisin klo 17-18.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön

sivuilta www.sacarium.fi
Kerhot päättyvät viikolla 19.
Tied. nuorisotyönohjaaja Johan
na Matilainen p. 050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Raamattupiiri ti klo 10 Pappilas
sa.
Mallan kammari klo 14 Pappi
lassa, Vapaudenkatu 26. (parilli
set viikot). Viim. kerta to 10.5.
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri Puistotori 4, ke klo 13, kau
si päättyy kevätretkeen ti 15.5.
kts. erillisilmoitus.
Eläkeläisten piiri Viitakodilla ke
klo 14, (parittomat viikot), ke
vään viim. 23.5.
KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoi
tukset tiistaisin Pappilan Rippik.
salissa klo 19. Tied. Risto Valta
saari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina harjoi
tukset to klo 18 Lohikosken kir
kossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
päivystykset ma, ke ja to klo
9-11 Keskussrk-talo, Yliopiston
katu 12. Lea Pietiläinen p. 050
549 7027, Kaarina KaltiainenHeinola p. 050 340 0665 tai TiiaMaria Lahti p. 050 549 7006.
Katso myös erillinen retki-ilmoi
tus.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039

Keväinen iltakirkko to 3.5. klo
18. Lohikosken pienpiirien ja
kaikkien Lohikoskella vapaaeh
toisina toimivien kevätkauden
päätös. Piiriläisten ohjelmaa, il

NUORET:
Perusisoskoulutus keskiviikkoi
sin Keskusseurakuntatalolla klo
17. Nuorten ilta II kerroksessa
keskiviikkoisin klo 19-21.
Jatkoisoskoulutus 3.5. II kerros
klo 17.
Nuorten messu torstaisin klo
19 Kaupunginkirkossa.

Hautausmaiden
jätekeräykseen muutoksia

Katso myös www.sacarium.fi
Nuorisotyön tied. juha.
koivurova@evl.fi, p. 050 549
7004, marke.suni@evl.fi 31.5.
asti, p. 050 549 7016, ja
nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@evl.
fi, p. 050 400 0013.

Korpilahden
alueseurakunta

Hautausmaiden jätekeräys muuttuu Tikkakoskella,
Säynätsalossa ja Korpilahdella kesän 2012 aikana.
Jyväskylän seurakunta yhtenäistää ja tehostaa hautausmailla
jätteen keräystä, josta omaiset huolehtivat. Ensi vaiheessa muuttuvat Tikkakosken, Säynätsalon ja Korpilahden hautausmaiden
keräyspisteet.
Jätepisteiden määrää vähennetään ja uusi sijoittelu tehdään
nykyisten pääkulkureittien mukaan. Kesäajaksi luovutaan metallin ja energiajätteen erilliskeräyksestä vähäisen jätemäärän
takia.
Muutosten taustalla on juuri valmistunut hautausmaiden
jätehuoltoselvitys, jonka yksi tavoite on muokata hautausmaiden jätehuoltojärjestelyt yhtenäisiksi ja tehokkaiksi koko seurakunnan alueella. Tavoitteena on myös yhtenäinen visuaalinen
ilme.
– Keräyspisteiden tulee olla helposti lähestyttävissä ja niiden
käytön tulee olla helppoa, selkeää ja turvallista, hautaustoimen
päällikkö Antti Pekuri selvittää.
Nykyinen astioiden sijoittelu ei perustu kokonaissuunnitteluun vaan keräyspisteitä on sijoitettu hautausmaalaajennusten
yhteydessä aina tarpeen mukaan.
Jatkossa myös jätteiden kuljetus hoidetaan kunnallisen jätewww.kirkonmusiikkijuhlat.fi
huollon kautta.
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Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

JUMALANPALVELUKSET:
Su 6.5. Messu kirkossa klo 10,
Marjut Haapakangas, Anne
Laakso-Viholainen, Virsimiehet,
johtaa Mauri Pelkonen. Messun
jälkeen syntymäpäiväjuhla 75 ja
80 vuotta täyttäville seurakunta
talolla.
Su 13.5. Sanajumalanpalvelus
kirkossa klo 10, Riikka Saarno,
Petri Tiusanen. Messun jälkeen
äitienpäiväjuhla ja kakkukahvit
seurakuntatalolla, mukana mies
ten piiri.
To 17.5. Helatorstaina messu
kirkossa klo 10, Timo Iskala, An
ne Laakso-Viholainen.

tatee. Tuija Pirtala, Piia Laasonen.
Messu su 6.5. klo 12, Heidi Wa
tia, Risto Valtasaari, Päivi Mäki
nen, nokkahuilu.
Puikulamessu su 13.5. klo 15,
ehtoollisjumalanpalvelus koulu
ikäisille ja perheille. Ville Tikka
nen, Piia Laasonen.
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 Halttu
nen p. 050-358 1062).
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15
(Lohikosken perhekerhon ja eka
vauvaryhmän tied. Nina UusiMaahi p. 050 521 5417)
Muskarit: 1-2-vuotiaat ma klo
15-15.45; 3-4-vuotiaat (sisarus
ryhmä) ma klo 15.45-16.30
(muskareiden tied. Tiina Järvi
nen-Vauhkonen p. 050-571
5155).
Kerhot päättyvät viikolla 20.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. Anne Salonen p.
050 380 0583 tai anne.salo
nen@evl.fi
KOULUIKÄISET:
Askartelukerho 1-3 lk. torstai
sin klo 17-18.
Toimintakerho 1-6-luokkalaisil
le tytöille ja pojille tiistaisin Lo
hikosken kirkolla klo 17.30-19.
Leikitään, askarrellaan ja puu
haillaan. Kulku sivuovesta.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Kerhotoiminta loppuu viikolla
19.
Tied. nuorisotyönohjaaja Johan
na Matilainen p. 050 595 3945.
DIAKONIA:
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11 Lohikosken kirkko. Yhtey
denotot muuna aikana diakoni
Auni Pelkonen p. 050 549 7001.
Keväinen iltakirkko to 3.5. klo
18. Pienpiirien ja Lohikoskella
vapaaehtoisina toimivien kevät
kauden päätös. Piiriläisten ohjel
maa, iltatee. Tuija Pirtala, Piia
Laasonen.
Lähetyspiirin ja eläkeläisten
kerhon yhteinen päätös ti 8.5.
klo 12. Huom. aika!
Katso myös erillinen retki-ilmoi
tus.

MUITA TILAISUUKSIA
To 3.5. Kirkkokuoron harjoitus
kirkossa klo 18.
Ti 8.5. Hartaushetki Sotainvali
dien sairaskodilla klo 16.30.
Ke 9.5. Hartaushetki Korpiho
vissa klo 12.15.
To 10.5. Kirkkokuoron hartaus
kirkossa klo 18.
Ti 15.5. Hartaushetki Korpiho
vissa klo 12.15.
Ke 16.5. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa klo 18.
DIAKONIA:
Su 6.5. Messun jälkeen syntymäpäiväjuhla 75 ja 80 vuotta
täyttäville uudella seurakunta
talolla.
Ti 8.5. klo 12 Väentuvan tee
mahetkessä esittämättömät oh
jelmat.
Ke 9.5. klo 12 Väentuvalla Näkö- ja kuulovammaisten kerho,
mukana Kanttori Anne LaaksoViholainen.
Pe 11.5. Mielenterveysväen
leiripäivä Mutasella. Ilmoittau
tumiset Kirsille p. 050 557 9003
to 3.5. mennessä.
La 12.5. klo 9 Naisten aamukahvit uudella seurakuntatalolla.
Vieraana Inkeri Tuunanen aihee
naan Arjen eväät.

Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. Anne Salonen p.
050 380 0583 tai anne.salo
nen@evl.fi

Keljon srk-keskus
(Keskusta)
Keljonkatu 28 p. 050 549 7042
Kiitosjuhla: Kansanlaulumessu
ja päiväjuhla su 20.5. klo 15.
Seppo Wuolio, Heidi Watia, Pek
ka Björninen. Piispa Yrjö Sariola.
Kahvitarjoilu.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot päättyvät viikolla 20.

KOULUIKÄISET:
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Kerhot päättyvät viikolla 19.
Tied. nuorisotyönohjaaja Johan
na Matilainen p. 050 595 3945.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ja avoin aamukahvila
kokoontuu viimeisen kerran ti
8.5. klo 10-12. Katso myös eril
linen retki-ilmoitus.

KESKUSTAN ALUESEURAKUNNAN
ELÄKELÄISTEN KEVÄTRETKI

Muuramen kirkkoon ja Juhlatalo Vanhaan Kievariin tiistaina 15.5.
Lähtö klo 9.00 Lohikosken kirkko
Järjestää Jyväskylän
klo 9.10 Puistokadun pysäkki
Keskustan alueseura
klo 9.15 Keskusseurakuntatalo
kunta/ Diakoniatyö.
ajetaan Länsipäijänteentien kautta
klo 10 Muuramen kirkko, Hartaus ja esittelyä
klo 11.15 Ruokailu Juhlatalo Vanhassa Kievarissa
Ohjelmaa. Lähtökahvit n. klo 13.15. Paluu n. klo 15.
Retken hinta 20 e. Ilmoittautumiset ja tiedustelut ti 8.5. mennessä
Kaarina p. 050 340 0665, Lea p. 050 549 7027 tai
Auni p. 050-549 7001. Tervetuloa!

Lasten
lystipäivät
3-7 –vuotiaille
11.-13.6. (klo 9-12)
Lohikosken kirkolla ja
Lutakossa.
Ilmoittautuminen
14.5.-25.5.
Kati Koskinen, p. 050 595
3948/Lohikoski, päiville
mahtuu 12 lasta.
Laura Ylistö p. 050 564
3072/Lutakko, päiville
mahtuu 10 lasta.
Omat eväät mukaan.

Perhepäivä
to 14.6. klo 9-12 Lutakossa ja
Lohikosken kirkolla.
Ei ennakkoilmoittautumista.

Oletko kiinnostunut
Ekavauvaryhmästä?
Ekavauvaryhmä on vertaisryhmä ja kohtaamispaikka vanhemmil
le ja vauvoille ensimmäisen vuoden ajaksi. Keskustan alueseurakun
nan lapsi- ja perhetyö on aloittamassa ekavauvaryhmät elokuussa
2012 Keskustassa, Lohikoskella ja Lutakossa. Ryhmän ohjelma ra
kentuu ryhmäläisten toiveiden mukaisesti. Jos olet kiinnostunut tu
lemaan mukaan ekavauvaryhmään, niin ota yhteyttä Anne Saloseen
p. 050 380 0583 tai anne.salonen@evl.fi Ryhmiin voit ilmoittautua
29.6.2012 asti. Ryhmät perustetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ti 15.5. klo 12 väentuvan tee
mahetki, Salli Saarinen kertoo
vanhusneuvoston toiminnasta.
Ti 15.5. klo 18 Naisten NOJAryhmä saunailta Mutasella.
Nyyttärit.
LÄHETYSTYÖ:
To 3.5. Lähetystiimin kokous
seurakuntatalolla klo 18.
NUORILLE:
Ma 7.5. isoskoulutus klo 15.30
Pesässä. Ma 7.5. nuortenilta klo
18 Pesässä.
To 17.5. kesän isosten tehtäväänsiunaaminen kirkossa klo
10 jumalanpalveluksessa, isos
ten iltapäivä klo 15 asti.
Kouluikäisten kerhot: ti 15.5.
klo 15 Tikkalan koululla.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat: Leena Noronen
p. 050-557 9013, Paula Paana
nen p. 050-557 9006.
Varhaisiän musiikkikasvattaja:
Sirpa Poikolainen p.050-340
9898
Lapsityönohjaaja: Marja-Terttu
Kivelä p. 050 911 8294
Toiminta on siirtynyt uuteen seu
rakuntataloon.
Perhekerhossa klo 9.30-11.30

to 3.5. kirkkohetki kirkossa,
(kirkkohetkessä ehtoollinen).
Tarjolla myös lounas 2e/ aikui
nen, 1e/ yli 2v lapsi. To 10.5. ei
perhekerhoa. Kevään viim. perhe
kerho poikkeuksellisesti keskiviikkopäivänä 16.5. Silloin linjaautoretki Aamuyön hevostallille
ja Puutarha Suokukkaan. Lähtö
satamasta klo 9, paluu klo 11.30.
Ilmoittautuminen syksyn muskareihin 1.-16.5. Lisätietoja Sir
pa Poikolaiselta (nro yllä).
MUUTA:
Ke 9.5. klo 18 Kierrä Kirkko –
lasten liikuntatempaus Kirkon
mäellä. Lapset juoksevat kirkon
ympäri, keräävät leimoja juok
supassiinsa ja aikuiset sponsoroi
vat juoksua sopivaksi katsomal
laan kierroshinnalla. Tuotto YVkeräykselle. Mehua ja makkaraa.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme www.jy
vaskylanseurakunta.fi/alueseu
rakunnat/korpilahti
Tykkää Facebookissa: Korpilah
den alueseurakunnan lapsi- ja
perhetyö.
KORPILAHDEN ALUESEURAKUNNAN PALVELUPISTEEN
UUSI OSOITE ON: Kirkonmä
entie 1, avoinna: ma-ti klo 9-12,
ke klo 15-17 ja to klo 9-12.

Kevätretki Kuokkalasta
Pieksämäelle

Isovanhemmat ja lapsenlapset: tämä leiri on teille!

Kesäpäiviä, saaripäiviä ja leiripäiviä
Palokan alakoululaisille

Kuokkalan alueseurakunnan kevätretki
Pieksämäelle ti 15.5. Ohjelmassa mm.
Partaharjun opisto ja Ristikiven kirkko
sekä Kulttuurikeskus Poleeni. Hinta 30 e.
Tied. ja ilmoittautumiset 7.5. mennessä
050 549 7007 Kaija Tammi tai
050 549 7034 Katja Nuuhkarinen.

Palokan alueseurakunnan järjestämä
Isovanhempi-lastenlastenleiri on Vesalan leirikeskuksessa 18.6.–20.6.
Ilmoittautuminen Elinalle p. 040 560
9910. Hinta aikuiselta 50 e ja 1. lapsenlapselta 40 e, seuraavalta 20 e ja sitä
seuraavalta/seuraavilta 10 e.

Alakouluikäisten kesäpäivät
ovat kirkolla 4.6.- 8.6. klo
9-15. Hinta 6 e/päivä.
Maksuttomat Lehtisaaripäivät ovat 12.-15.6. klo
9-15. Ilmoittautuminen
23.5. mennessä.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna ti–to klo 14 –
16 sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Aamurukous to 3.5. klo 8.15.
Messu su 6.5. klo 11, Riku
Bucht, Minna Korhonen, Sirpa
Lampinen, , Kanteleet ja Virsi
miehet, Tiina Korhonen, pyhä
koulu. Keittolounas 4/2 e.
Konsertti su 6.5. klo 18, Veikko
Ahvenainen, Kehittyvät laulajat
ja orkesteri.
Viikkomessu, isosten siunaaminen ke 9.5. klo 16.30, Riku
Bucht, Ulla-Maija Grönholm,
Marjo Ronkainen.
Hiljaisuuden ilta ke 9.5. Arkiret
riitti klo 18, rukoushetki klo 19.30.
Sanan ja rukouksen ilta to 10.5.
klo 18.30, Eero Junkkaala, Virsi
miehet. Lapsille ohjelmaa.
Messu su 13.5. klo 11, Johanna
Niiles-Hautanen, Pekka Musto
nen, Eija-Liisa Väisänen, Katja
Nuuhkarinen, pyhäkoulu, täyte
kakkukahvit.
Kirkkopäivystäjien ja -oppaiden kokoontuminen ma 14.5.
klo 18.
Hiljaisuuden ilta ke 16.5. Arki
retriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Helatorstain sanajumalanpalvelus 17.5. klo 11, Pekka Mus
tonen, Sirpa Lampinen, Virsimie
het, kanteleyhtye joht. Ulla
Honkonen.
Kuokkalan alueseurakunnan
kevätretki Pieksämäelle ti
15.5. Ohjelmassa mm. Partahar

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
18 kirkon parvella, Heikki Ilola.
Messu su 6.5. klo 10, Seppo
Hautalahti, Heli Pääkkönen,
saarna teologian opiskelija Mati
as Koponen, Tuovi Ruhanen ja
Maatuskat, kirkkokahvit.
KohtaamisPaikka su 6.5. klo 17,
Teija Laine ja Mika Kilkki.
Miesten piiri ti 8.5. klo 18 Palo
kan kirkon parvella, Kari Oja,
050 68 691.
Raamattupiiri ti 8.5. klo 18 tak
kahuoneessa: Ps.119
Messu su 13.5. klo 10, Heli Aho
nen, Seppo Hautalahti, Matias
Koponen, Natalia Ikonen ja
”Vaarit”, kirkkokahvit.
Helatorstain sanajumalanpalvelus 17.5. klo 10, Heli Ahonen,
Tuovi Ruhanen, Isosten siunaa
minen.
Vapaaehtoisia tarvitaan
monenlaisiin tehtäviin
Palokan alueseurakunnassa.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
www.suurellasydamella.fi.
Lue saarnoja ja puheita Palokan
kirkolla: http://palokanpuheita.
blogspot.com
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Kevätretki Hartolaan ti 22.5.

jun opisto ja Ristikiven kirkko
sekä Kulttuurikeskus Poleeni.
Hinta 30 e. Tied. ja ilmoittautu
miset 7.5. mennessä p. 050 549
7007 Kaija Tammi tai 050 549
7034 Katja Nuuhkarinen.
LAPSET JA PERHEET:
Perhekerho ti ja pe klo 9.3011.30 kirkolla, p. 050 3800 247.
Perhekahvila to klo 9-11 Ris
tonmaan päiväkoti, p. 050 3400
697.
Iskän kaa –ilta ke klo 17.4519.45 (parilliset viikot) kirkolla, p.
050 340 9887.
Isovanhemman kaa –iltapäivä
ti klo 14-16 kirkolla, p. 050 3800
247 ja 050 4433 572.
Vauvaperhepesä to klo 1314.30 kirkolla, p. 050 3800 247
ja 050 4012 793.
Lapsiparkki pe klo 8.30-12 Polt
tolinja 29, maksu 2 e (sis. välipa
lan). Ilmoittautumiset edell. kes
kiviikkoon mennessä p. 050
4079 128 (klo 8-16.30).
Perhekerhot päättyvät vkolla 19,
päiväkerhot päättyvät vkolla 20.
Muskarit: tied. Sirpa Poikolai
nen p. 050 340 9898.
Tulossa
Perheaamut ma 4.6., 11.6. ja
18.6. klo 9.30 - 13 aikuisille ja
kaikenikäisille lapsille Kuokkalan
kirkolla. Tule ja osallistu oman

aikataulusi mukaan: klo 9.30 aa
mupala, klo 10 hartaushetki, klo
10.30 puuhaa sisällä ja ulkona,
klo 11.30 grilli kuumana (omat
makkarat mukaan).
KOULUIKÄISET:
MoniTORI 3-6-luokkal. ti ja to
klo 13.30- 16 Polttolinja 37.
Kerhot päättyvät viikolla 19.
Tulossa: Kouluikäisten retkipäivä, lisätietoja seurakunnan
nettisivuilta lähempänä.
Kesämonitori (9-12-vuotiail
le) ti 12.6. ja to 14.6. klo 10-15
Polttolinja 37:n nuorisotilassa.
Monitorit ovat avointen ovien
periaatteella toimivaa yhdessä
oloa, tiedossa monenmoista
mukavaa puuhaa. Monitoreihin
ei tarvitse ilmoittautua etukä
teen!
Huom! Myös lasten päiväleirit
ja perheiden retki Visulahteen,
tiedot edellä ”Lapset ja perheet”
–otsikon alla.
Tied. vs.nuorisotyönohjaaja
Tanja Siitari p. 050 436 8619.
NUORET:
Nuorten illat ke klo 19, Poltto
linja 37.
Isosten siunaaminen ke 9.5.
klo 16.30 kirkossa.
Tied. nuorisotyönohjaajat UllaMaija Grönholm 050 340 9892

Perheiden ja lasten
retkiä ja leirejä

Perheiden retki Visulahteen Mikkeliin ti 19.6. Hinta 25 e sis. pää
sylipun 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 (8-11 v) Lehtisaaressa Tuomiojärvellä 5.-7.6. klo
9-16. Hinta 20 e (sisarus 16e), sis. lounaan ja välipalan.
Lasten päiväleiri (4-7 v) Vesalassa 13.-14.6. klo 9-16. Hinta 30e
(sisarus 26e), sis. lounaat, välipalat ja matkat.

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 (parit
tomat viikot) kirkon alakerrassa.
Tied. Timo Kovanen p. 040 559
2669.
Lähetyksen olohuone ke klo
13-14.30 (parittomat viikot),
päättyy viikolla 19.
Elämässä eteenpäin –ryhmä ke
klo 13-14.30 (parilliset viikot),
päättyy viikolla 18.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13-14.30 (pa
rilliset viikot), päättyy viikolla 18.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kantaatti-kuoro, ks. nettisivut, tied.
Eija-Liisa Väisänen p. 050 549
7019.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri ti klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ke klo 11.30 kir
kolla, tied. Ulla Honkonen p.
0400 669 146.
Jubilate Deo ti klo 18.30 Kes
kussrktalon jumppasalissa.
Virsimiehet: tied. Sirpa Lampi
nen p. 050 436 5435.
Lisätiedot: www.jyvaskylan
seurakunta.fi > Kuokkala >
Musiikki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto: ma-ti klo 9-11 kir
kolla, muuna aikana sopimuksen
mukaan. Puh. 050 549 7007
Kaija Tammi tai 050 549 7034
Katja Nuuhkarinen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Leena Nokalle.
Perinteiset Kirkkovartit Palo
kan kirkolla 7.6.–9.8. kesätors
taisin klo 19. Ilmoittaudu toteut
tamaan iltahetkeä, musiikin, ta
rinan, runojen ja/tai rukouksen
keinoin. Ilmoittautuminen Elinal
le 31.5. mennessä.
Lähetysnuotiot odottavat taas
paikkaa/kotia, jossa voimme ko
koontua kesä/syysiltoina. Tarjoi
lu tuodaan seurakunnasta, eikä
nuotiopaikka ole pakollinen. Il
lan teemana on lähetys ja muuta
ohjelmaa ovat hartaus ja laulut.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Elinalle.
Diakoniatyöntekijät: Leena
Nokka p. 040 709 0142 ja Elina
Romar p. 040 560 9910.
Päivystys Palokan kirkolla tiistai
sin ja keskiviikkoisin klo 9-11.
Muulloin sopimuksen mukaan,
myös kotikäyntejä pyydettäessä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Mannilan päiväkerhot ja perhekahvila päättyneet tältä keväältä tilassa ilmenneiden kos
teusvaurioiden ja sen seuraukse
na tulevan remontin vuoksi.
Mikäli tiedätte korvaavia tiloja
Mannilassa, otattehan yhteyttä
pikaisesti lapsityönohjaajaan p.
040 560 9908 tai kiinteistöpääl
likkö Veikko Toivakkaan p. 0400
635 001.
Perhepysäkit:
Kirrin perhepysäkki, Kirrinpelto
1, maanantaisin klo 9-11.30.
Ritoharjun perhepysäkki, No
rolankuja 3 F, tiistaisin klo 9 -11.
Vauvapysäkki/ ensimmäisen
vauvan vanhemmille ja lapselle
kirkolla tiistaisin klo 13 -15.
Palokan kirkon perhepysäkki

Toukokuun ehtoojamit
Ehtoojamit jamitellaan
lauantaina 5.5. klo 17-20
Sepänkeskuksessa. Estradi
on avoin! Tarjolla kahvia,
teetä ja mehua sekä pelejä
ja piirrustusvälineitä. Ter-

vetuloa yksin tai koko perheenä tai kaverin kanssa!
Lisätietoa Päivi Perttilä,
Jyväskylän seurakunnan vs.
nuorisomuusikko,
p. 0505497048.

Muskareihin
ilmoittautuminen 1.-14.5.

Musiikki tuo iloa, se lohduttaa.
Musiikki saa pikku jalat liikkumaan ja tanssimaan.
Sävelin siivin voin käsiäni taputtaa,
tai silkkihuivin alla itseäni lepuuttaa.
Jumalan kämmenellä on hyvä soittaa ja laulaa,
opetella etsimään myös hiljaisuutta ja rauhaa.

Muskareita
järjestetään
n. 3 kk-6 v lapsille
kaikissa
alueseurakunnissa.

Ilmoittaudu

Retkelle ja päiväleireille ilmoittautumiset 20.5. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu.
Lisätiedot: lapsityönohjaaja Tiina Korhonen p. 050 340 9887.

klo 9–17. Itä-Hämeen museo
(Koskipään kartano), Linnahotel
lin lounas, graniittikirkko ja Tai
tajien tupa. Retken hinta 30 e.
Ilmoittautumiset Leenalle tai Eli
nalle 10.5. mennessä
Keskiviikkolounas. Kiitos kaikil
le vapaaehtoisille, jotka olette
olleet mukana toteuttamassa
tätä ruokailua! Jatkamme keski
viikkolounaita syksyllä.
Lähimmäisen Kahvitupa tors
taisin klo 12–15, ohjelmatuokios
sa klo 13 mukana 3.5. Natalia
Ikonen; 10.5. Porinapiiri. Hela
torstaina 17.5. kahvitupa on
kiinni. Tervetuloa vaikka ohi kul
kiessa kahville, heiluttelemaan
puikkoja, hiljentymään tuokion
sanan äärellä! Toimimme Pieta
rin katulasten hyväksi. Toimin
nasta vastaa Leena Nokka.
Päiväpiiri klo 13 kirkkosalissa ja
– torilla: 9.5. Elämän mielekkyys
ja tarkoitus, teol.yo Matias Ko
ponen.
Lyydiat-käsityöpiiri ma 14.5.
klo 13 takkahuoneessa, kevään
viim. kerhokerta, tervetuloa!
Lähetyksen askartelupiiri ti
15.5. klo 10 takkahuoneessa, ke
vään viimeinen kerhokerta, mu
kana Paula Niemitalo.
Hyvä Hetki -ryhmä kokoontuu
ke 16.5. klo 14 Palokan kirkon
alakerran
takkahuoneessa.
Avoin ryhmä mielenterveyskun
toutujille.
Isovanhempi-lastenlastenleiri
Vesalassa 18.6.–20.6. Ilmoit
tautuminen Elinalle. Hinta aikui
selta 50 e ja 1. lapsenlapselta 40
e, seuraavalta 20 e ja sitä seuraa
valta/seuraavilta 10 e
Palokan alueseurakunnan Vanhemman väen leiri Koivuniemessä 9.8.–12.8. Hinta 40 e.

Kesäleiri Koivuniemessä
1.-6.-luokkalaisille järjestetään 18.–20.6.
Lue lisää Palokan tapahtumatiedoista.Ilmoittautumiset www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu

www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
keskiviikkoisin klo 9 -11.
Perhepäivähoitajien pysäkki
Ritoharjussa, Norolankuja 3 F,
pe 11.5. klo 9–11.
Muskari keskiviikkoisin Palokan
kirkolla. Tiedustelut Terhi Hassi
nen 050 340 9893.
Päivä- ja perhekerhojen retket
Tarhalehdon eläinpihaan 21.–
24.5.
Ilmoittautuminen ja tarkemmat
tiedot nettisivujen kautta 30.4.–
13.5. www.jyvaskylanseurakun
ta.fi/ilmoittaudu.
KOULUIKÄISILLE:
Kerhonohjaajien tapaaminen
to 3.5. klo 16.30-18 kirkolla, kii
tokset, palkkiolaput yms. terve
tuloa!
Kerhonohjaajien hörhöilypäivä 6.5. Lähtijät, osallistujakortit
täytettynä mukaan!
Alakouluikäisten kesäpäiviä
Palokan kirkolla viikolla 23, ma
4.6. - pe 8.6. klo 9-15. Hinta
6e/päivä sis. lounaan ja välipa
lan. Ilmoittautuminen sähköises
ti 2.5.–16.5.
Alakouluikäisten Lehtisaaripäiviä
viikolla 24, ti 12.6. - pe 15.6. klo
9-15.
Lehtisaaripävät ovat maksutto
mia. Ilmoittautuminen sähköi
sesti 2.5.–23.5.
Kesäleiri
Koivuniemessä
1-6-luokkalaisille 18.–20.6.
Hinta 35 e, sisarale 10 e. Ilmoit
tautuminen sähköisesti 16.5.–
30.5.
Katso tarkemmat tiedot kesän
tapahtumista ja ilmoittaudu:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu.
Lisätietoja minna.junttila@evl.fi
040 773 9851

NUORILLE:
Nuortenillat keskiviikkoisin klo
18.30-20.30. Nuortenillat ovat
kaikille nuorille avoimia. Tervetu
loa! Kevään viimeinen nuortenil
ta 16.5.
Jatkoisoskoulutus ke 9.5. klo
17–18.30.
Seniorikoulutus to 10.5. klo
18–20.
Yökahvila pe 4.5. klo 19–23.
Kevätjuhla kaikille isosille ja
nuortenilta ke 16.5. klo 17–20.30.
Isosten siunaus jumiksen yhte
ydessä helatorstaina 17.5. klo
10.
Koulupäivystys perjantaisin klo
11.30–12.15 Palokan koulukes
kuksessa.
Nuorten aikuisten sähly per
jantaisin klo 18.30–20 Jokelan
koululla.
Bongaa myös facebookista yhteisö ”Palokan alueseurakun-

nan nuorisotyö”
Lisätietoja nuorisotyöstä:
Nuorisotyönohjaajat
ilkka.goos @evl.fi
p. 040 527 5382.
sanna.paappanen@evl.fi,
p. 040 560 9909.
Nuorisotyön pappi heli.aho
nen@evl.fi, p. 040 831 0565.
MUSIIKKI:
Palokan lapsikuoron (2-6-luok
kalaisille) harjoitukset keskiviik
koisin klo 16–17.
Lauluryhmä Tuikku keskiviik
koisin 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 Pa
lokan kirkon yläkerrassa

Palokan kevätretki Hartolan
kartanopitäjään ja kuningaskuntaan
Tiistaina 22.5. Lähtö klo 9
Palokan kirkolta, paluu
n. klo 17
Retken ohjelma: Hartolan graniit
tikirkko: esittely, lyhyt hartaus.
Lounas Linnahotellissa.
Itä-Hämeen museo (Koskipään
kartano) -kierros (Maila Talvio,
Uuno Kailas) Kirkonkylällä poike
taan Taitajien tupaan.
Koko lystin hinta 30 e (kyyti, mu
seo, lounas ja kahvi).
Sitovat ilmoittautumiset to 11.5.
mennessä diakoniatyöntekijöille
Leena Nokka, p. 040 709 0142
tai Elina Romar, p. 040 560 9910.
Järjestää Palokan alueseurakunta.

Henki & elämä
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Aino Suhola Vierellä kulkijan
seminaarissa Neulaskodilla 8.5. klo 18

Tiedote kesäpäivystyksistä diakonian
avustusasiakkaille Tikkakoskella

Kuorovieras Turusta
konsertoi Tikkakoskella

Jokainen tarvitsee vierellä kulkijaa. Lähimmäistä. Ystävää.
Filosofian maisteri, sanomalehtitoimittaja, kirjailija Aino
Suhola puhuu jokaista koskettavasta aiheesta Keljonkankaalle
Neulaskodilla. Tilaisuudessa

Tikkakosken kirkolla ei ole diakonian päivystystä kesän aikana.
Ajanvaraukset diak. Marja-Liisa
Jaakonaho, p. 040 560 9916.
Lomakaudesta johtuen Ruokapankin kesällä päättyvät sarjanoutoluvat ja muut ennakoitavat

Konsertti Herra on minun paimeneni
kuullaan Tikkakosken kirkossa sunnuntaina 6.5. klo 15. Turkulaista Henrik´s
Singers -kuoroa johtaa Olli-Pekka
Laakkonen. Konsertin säveltäjänimet
ovat Bai, Schütz, Haapiainen, Laakkonen, Nikkola ja Pyöriä.

Säynätsalon

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Paula
Kiviranta päivystää tiistaisin ja
torstaisin klo 9-11 srk-kodilla, p.
050 598 0951, paula.kiviranta@
evl.fi.

alueseurakunta

KOULUIKÄISET:
Puuhakerho 1-3 lk. ke klo 1213, Muuratsalon koulu
Dance-kerho 3-6 lk. ke klo 1718, Säynätsalon srk-koti
Tied. nuorisotyönohjaaja Outi
Puukari p. 040 727 8147.

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Messu su 6.5. klo 10, Päivi Kärk
käinen (lit.), Kari Kuittinen (saar
na), Hannu Tenkanen. Herättä
jäyhdistyksen kirkkopyhä.
Perhemessu su 13.5. klo 10,
Harri Romar, Hannu Tenkanen.
Veneilykauden avajaishartaus
ke 16.5. klo 18 Konjakki-saaren
edustalla. Harri Romar, kolehti Jy
väskylän Järvipelastajien työlle.
Jos oma veneesi ei ole vielä venei
lykunnossa, sopikaa yhteislähtöjä.
Helatorstain messu 17.5. klo 10,
Harri Romar, Hannu Tenkanen.
Neulaset-kuoron konsertti to
17.5. klo 18. Neulaset konsertoi
Siiri Nojosen johdolla.
Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto avoinna ma ja ti klo 9-13,
to klo 9-12 p. 040 535 0047.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
saynatsalo.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhekerho pappilassa to klo
9.30-11.30 ja Neulaskodilla pe
klo 9.30-11.30. 4.5 Ei perhekerhoa Neulaskodilla.
Vauvaryhmä Neulaskodilla ti
klo 9.30-11.30. Tied. Tarja Ma
salin.
Muskarit pappilassa ja Neulas
kodilla. Tied. Sirpa Poikolainen,
p. 050 340 9898.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme jyvasky
lanseurakunta/saynatsalo
Tutustu Facebookissa ryh
määmme Säynätsalon alueseu
rakunnan lapsi- ja perhetyö

esitellään myös Suurella Sydämellä -sivustoa, jonka kautta voi
tarjoutua vierellä kulkijaksi tai
moneen muuhun seurakunnan
vapaaehtoistehtävään. Kahvit.
Tilaisuus on maksuton. Neulaskoti, Keljonkangas, Pihkatie 4.

RYHMÄTOIMINTA:
Johanneksen pojat miesten
raamattupiiri, su klo 18, srk-koti,
parilliset viikot.
Naisten solu avoin raamattupii
ri naisille, ke klo 18, srk-koti, pa
rittomat viikot.
Uusi olohuone ke klo 13-15,
srk-koti. Mukavaa yhdessäoloa,
aihetta, puuhailua…Tervetuloa!
16.5. teemme kevättä käsin.
Säynätsalon Martat ti 15.5. klo
18 srk-kodilla. Kesäretkien ja
syksyn suunnittelua. Kaikki mu
kaan! Tied. Anja Kantola p.
050 345 7417.
PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Sudenpennut 7-8v. ma 17.3019, Pappila.
Seikkailijat 9-10v. ja tarpojat
11v. ke 17.30-19, Pappila.

Tied. Säynätsalon Päijänneparti
on lippukunnanjoht. pauliina. tik
kanen@evl.fi p. 045 657 7898.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Perjantairukous 4.5. klo 19.
Perheen sunnuntai 6.5. klo 16,
Päivi Kärkkäinen, Hannu Tenka
nen, Marja-Terttu Kivelä, Leni
Sievinen. Mukana Keljonkan
kaan koululaisten kuoro sekä
seurakunnan lasten kuoro. Ko
lehti Keljonkankaan koulun Raa
mattujen hankintaan.
Vierellä kulkijan seminaari ti
8.5. klo 18. Aino Suhola Neu
laskodilla ks. erillisilmoitus.
DIAKONIA:
Neulaskodin kotiruoka tiistai
sin klo 11-12.
Olohuone ja avoimet ovet tiis
taisin klo 13-15.
Apua ja tukea elämään! Älä
jää yksin! Diakonian vastaan-

KOULUIKÄISTEN (1.-6.lk) KESÄN TOUHUPÄIVÄT:
6.6. Neulaskoti
7.6. Säynätsalon srk-koti
5.7. Neulaskoti
6.7. Säynätsalon srk-koti
1.8. Neulaskoti
2.8. Säynätsalon srk-koti

Pelataan, askarrellaan ja touhutaan,
touhupäivän kesto on klo 9.30-14.30!
Päivä on maksuton. Ilmoittautuminen alkaa
7.5. klo 17, www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Tied. Outi Puukari p. 040 727
8147 tai Antti Pirttimäki p. 050 407 0060.

avustusasiat kannattaa huolehtia
kuntoon viimeistään viikolla 25
(juhannusviikko).
Toimeentulotukiasiakkaat saavat
sarjanoutoluvan myös Ruokapankki Jokapäiväisestä Leivästä,
Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä.

otto: to 3.5, ti 8.5., ja 15.5. klo
9-11. Neulaskodilla, Pihkatie 4,
40530 Jyväskylä (Keljonkangas)
tai erikseen sovittuna muuna ai
kana: elina.fuchs@evl.fi, p.
050 549 7015.
KOULUIKÄISET:
Puuhatiistai 1-3 lk ti klo 16.3017.30 Neulaskoti, nuorten siipi.
Vipinää viikolle 1-4 lk ke 16.1517.15 Neulaskoti, nuorten siipi.
Puuha-kokkikerho 4-6 lk ke
17.18 Neulaskoti, nuorten siipi.
Sählykerho 4-6 lk ke 18.00-19.
Keljonkankaan koulu.
Toimintakerho 4-6lk to 16.3018 Neulaskoti, nuorten siipi.
Kerhokausi päättyy viikolla 20.
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30,
parilliset viikot. Tied. Erkki Puha
lainen p. 0400 545 128.
Isien ja lasten (6-12v) palloilukerho ke klo 18-19, Keljonkan
kaan koulu.
PARTIO NEULASKODILLA:
Tied. Juha Musikka p. 040 732
8101 ja Kari Ikonen p. 050 454
5455.

NUORET:
Iltakahvila pe 11.5. klo 1722, Neulaskoti
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. 0400-669146.

Veneilykauden avajaishartaus Säynätsalon kesäinen perheleiri 12.-14.6.
Avajaishartaus on keskiviikkona 16.5. klo 18
Konjakki-saaren edustalla (lat 62° 10.585’
lon 25° 46.492’ (WGS84)). Hartaus Harri
Romar, kolehti Jyväskylän Järvipelastajien
työn tukemiseksi, kahvit. Jos oma vene
ei ole vielä veneilykunnossa, sopikaa
yhteislähtöjä. Lähtö Juurikasta klo 17.30.

Vaajakosken

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930

Su 6.5. klo 10 Messu, kappalai
nen Arto Kauppisen virkaan
asettaminen. Lääninrovasti Simo
Lampela avustajineen, kirkko
herra Arto Viitala, aluekappalai
nen Hannu Huttunen, Liisa Par
tanen, Maiju Koponen, kirkko
kuoro. Juhla seurakuntasalissa.
Su 13.5. klo 10 Äitienpäivän
messu, Eeva-Kaisa Rossi, Osmo
Kangas, Petri TiusanenMusica.
Herättäjän kirkkopyhä. Siionin
virsiseurat.
RYHMÄTOIMINTAA:
To 3.5. klo 12 Miestenpiiri.
To 10.5. klo 18.30 Miestenpiiri.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 9.5. klo 18.30 Tölskän seurakuntailta, kevätlaulajaiset Kerttu
ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
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Leiri on Korpilahden Mutasella. Leirillä voi levätä, kerätä voimia, virkistyä, viettää lomaa toisten perheiden kanssa, liikkua luonnossa, saunoa, uida, leikkiä,
laulaa ja hiljentyä metsäkappelissa! Lapsille ja aikuisille osittain omaa, osittain
yhteistä ohjelmaa. Täysihoito ja ruoka. Tarkoitettu ensisijaisesti oman alueseurakunnan alueella asuville. Hinta: 30 e/ aikuinen, 20 e/ 10-17v. 10 e/ 4-9v. 0
e/alle 4 v (maksuvapautus mahdollista). Tiedustelut ja hakemukset 11.5. mennessä: elina.fuchs@evl.fi p. 050-5497015, paula.kiviranta@evl.fi, p. 050-598095.

SEURAT:
La 12.5. klo 15 kirkolla seurat ja
Tapio Lampisen 70-vuotisjuhlat. Kahvitus seurakuntasalissa.
Tervetuloa!
DIAKONIA:
Ke 2.5. Keskiviikkokerho, kirk
ko, klo 13.
Ke 16.5. Keskiviikkokerhojen ja
päiväpiirien kevätretki Keuruulle (vanha kirkko) ja Petäjävedel
le (maatilamatkailu Kumpunen).
Hinta 25 e/hlö. Ilmoittautumiset
pe 11.5. mennessä, aluesihteeri
Leena Syrjälä, 050 551 0440.
Lisätiedot diakoniatyöntekijöiltä.
Vaajakosken ja Tikkakosken
alueseurakuntien yhteinen vanhemman väen leiri 13.-16.8.
Koivuniemessä. Leirin hinta 40 e.
Tied. diakonissa Marja-Leena Lii
matainen 040 560 9926 ja dia
konissa Marja-Liisa Jaakonaho
040 560 9916. Ilmoittautumiset
21.6. mennessä aluesihteeri Lee
na 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 löytyvät
toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.
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PERHETYÖ:
Diakoniatyön osalta perhetyöstä
vastaa diakoni Tero Reingoldt.
Lisätietoja: kts. varhaiskasvatus.
LÄHETYS:
Ti 8.5. Lähetyspiiri klo 13 kirkolla.
LAPSET JA PERHEET:
Lapsityönohjaaja vs. merja.h. su
honen@evl.fi p. 040 574 1706.
Lapsityön teologi arto.kauppi
nen@evl.fi p. 040 560 9920,
Diakoni tero.reingoldt@evl.fi.
p. 040 560 9927.
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
Jyskän srk-koti, Asmalamment. 4
Kaunisharjun kerhola, Yläkos
kentie 11
Perhekerhot:
Kirkolla tiistaisin klo 9-11.
Jyskän srk-kodilla tiistaisin klo
9-11.
Kaunisharjun kerholassa keski
viikkoisin 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 16-16.45 3-4 vuotiaat/sisa
rukset
Lisätietoja Terhi Hassiselta p.
050 340 9893.
Tukea arkeen-toiminta tarjoaa
konkreettista tukea perheen ar

keen. Tiedustelut Johanna Aho
nen p. 0400 905 915 ja Tarja
Palander p. 0400 706 205.
Pyhäkoulut:
Jyskän seurakuntakoti, Asma
lammentie 4, ma 14.5. klo 18.
Kaunisharjun kerhola, Yläkos
kentie 11, su 6.5. klo 10.
Tölskä, Mutkatie 14, joka sun
nuntai klo 14.
To 3.5. klo 10.30 Perheiden
kirkkohetki, jonka jälkeen keit
tolounas. Tervetuloa!
KOULUIKÄISET:
Kouluikäisten kerhot:
Tiistaisin:
Klo 17-18 Askartelua 1-3 lk.
(kirkko, nuorisotila).
Klo 17-18.30 Kokkailua 3-6 lk.
(kirkko, päiväkerhotila).
Klo 18-19.30 Kokkailua 3-6 lk.
(Jyskän seurakuntakoti).
Torstaisin:
Klo 16.30-18 Kokkailua 1-3 lk.
(kirkko, päiväkerhotila).
Perjantaisin:
Klo 16-17 Sählykerho 3-5 lk.
Omat mailat! (Jyskän koulu, lii
kuntasali).
Huom!
Poikkeuksellisia kerhoaikoja:
Askartelu: ma 30.4. klo 17-18 (
kerhoa ei 1.5.).
Kokkikerhot 3-6 lk: ke 2.5. klo
17-18.30/18-19.30 (Jyskä) (ker
hoa ei 1.5.).

Tikkakosken

lolla maanantaisin klo 17–18.
Toimintakerho Liinalammin
koululla maanantaisin klo 17–18.
Kokkikerho tiistaisin kirkon ala
kerrassa klo 17-18.30.
Bändikerho torstaisin kirkon
alakerrassa klo 17 -18.
Sählykerho 3.-4.-lk .perjantaisin
Luonetjärven koulun liikuntasa
lissa klo 16.30 -17.30.

Tikkakosken kirkko

NUORET:
Peli-ilta tiistaisin klo 18–21.
Nuorten ilta la 12.5. klo 18–20.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
mikko.haapasaari@evl.fi p. 040
760 5098.

alueseurakunta

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918
Messu su 6.5. klo 10, saarna
Harri Vähäjylkkä, Risto Vallipu
ro, Jukka Hassinen, kahvit, py
häkoulu päiväkerhotilassa.
Kuorokonsertti: Herra on mi
nun paimeneni su 6.5. klo 15
kirkossa. Henrik´s Singers Turus
ta, joht. Olli-Pekka Laakkonen.
Naisten raamattupiiri ma 7.5.
klo 18. Kahvittelu, kuulumisten
vaihtoa ja Raamatun tutkimista.
MieliMaasta-vertaisryhmä
pappilassa ti 8.5. klo 18. Ryhmä
masentuneille ja heidän omai
silleen. Sirpa Lähdeaho p. 0400
629 427.
Hartaus veteraanitalolla pe
11.5. klo 12.30.
Messu su 13.5. klo 10, Risto
Vallipuro, Ilpo Vuorenoja, Tik
kakosken Mieslaulajat, äitien
päivän täytekakkukahvit ja oh
jelmaa äideille.
Helatorstain iltamessu to 17.5.
klo 18, Antti Toivio, Ilpo Vuo
renoja, isosten siunaus ja kahvit.

LAPSET JA PERHEET:.
Kevään viimeiset perhekerhot: kirkon torstairyhmän retki Peukkulaan 3.5. ja to 3.5.
Puuppolan Kuuselassa, Kuuse
lantie 32, klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu kirkon päiväkerho
tilassa su 6.5. klo 10–10.45.
Kevään viimeiset päiväkerhot
pidetään viikolla 20.
Muskaritoimintaa kirkolla alle
kouluikäisille lapsille ja taape
roille vanhempineen perjantai
sin aamupäivällä. Tiedustelut p.
050 3409893/ Terhi Hassinen.
Lasten päiväleirit kesällä: ilm.
leireille viim. 16.5. päiväker
hoista saatavilla lomakkeilla tai
puhelimella Eija Simpaselle.
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Ei
ja Simpanen p. 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Toimintakerho Kuikan kyläta

Kokkikerhot 1.-3 lk: pe 11.5.
klo 16.30-18 (kerhoa ei 10.5.) ja
ma 14.5. klo 16.30-17 (kerhoa
ei 17.5.).
Viimeiset kerhot viikolla 20 ja
21 (Jyskä).
Torstaisin klo 16-17 Kansallisen
Lastenliiton Tyttöjen toimintakerho 1-3 lk. kirkon nuorisotilal
la (alakerta). Ohjaajina Pauliina
Okkolin ja Vilma Pohjola. Mate
riaalimaksu 1e/kerta. Ilm.: maija.
valkeapaa@lastenliitto.fi (myös
lisätiedot). Tervetuloa!
Lasten saarileiri 18.-21.6. Leh
tisaaressa (Tuomiojärvi). Päiväleiri 8-12-vuotiaille. Lähtö Vii
taniemen rannasta klo 8, paluu
klo 16. Leirin hinta 5 e/päivä, sis.
aamupuuron ja ohjelman. Lop
pupäivälle omat eväät ja tasku
rahaa, jos haluaa ostaa kioskista
pientä hyvää. Ilmoittautuminen
netissä 2.5. alkaen. Lisätietoja
nettisivuilla!
Ota yhteyttä: 040 558 2542/
kirsi-marja.piippanen@evl.fi
NUORILLE:
Ke 2.5. Perusisoskoulutus klo
17.30.
Ke 2.5. Hengari klo 19-20.30.
To 3.5. Raamis klo 17-18.
Pe 4.5. Koulupäivystys yläkou
lulla klo 10.45-12.15.
Pe 4.5. Perjantaikahvila klo 1721.45.

MUSIIKKI:
Lapsikuoro harjoittelee kirkolla
to 10.5. klo 16–17. ja ke 16.5.
klo 17–18 sekä
Candela to 10.5. sekä ke 16.5.
klo 18.30–20.30.
Kuoroja johtaa Ilpo Vuorenoja
p. 040 5609913.
DIAKONIA:
Hartaus ja aamupala torstaisin
klo 10–11 kirkolla, kevään vii
meinen hartaus 10.5.
Syksyllä viikkotoiminta alkaa
viikolla 36.

Ennakkoilmoituksia
kesän 2012 ohjelmista:

Tikkakosken ja Vaajakosken
alueseurakuntien vanhemman
väen leiri Koivuniemessä ma-to
13.8.-16.8. Ilm. Leena Syrjälä, p.
050 551 0440 to 21.6. mennes
sä. Hinta 40 e.
Viikonlopun raamattuleiri vanhemmalle väelle Vesalassa
24.–26.8. Järj. K-S Kansanlähe
tys ja Tikkakosken alueseura
kunta. Mukana Pekka Jokiranta
ja Reino Saarelma. Tikkakosken kevätretki taidekaupunki
Mänttään keskiviikkona 30.5.
Tutustutaan kaupunkiin ja sen
historiaan. Käynti Mäntän kir
kossa. Ruokailu Autereen tuval
la, Joenniemen kartanossa. Tul
lessa poiketaan kesäkukkaos
toksilla. Hinta 30 e. Lähtö kir
kolta klo 8.45.
Tied. leireistä ja retkistä diak.
Marja-Liisa Jaakonaho, p. 040
560 9916.
Tikkakosken kirkonmäen
siivoustalkoot to 10.5.
klo 17. Talkookahvit/mehut.
Tervetuloa!

Pe 4.5. Rippileiri 9941 konfirmaatioharjoitukset Taulumäen
kirkossa klo 18.
Ke 9.5. Ei Hengaria.
To 10.5. Ei Raamista.
11.-12.5. Hassutteluleiri Koivu
niemessä.
Ke 16.5. Nuorisotyön kevätjuhla klo 17.30.
Lisätietoja nuorisotyöstä nuoriso
työnohjaajat Jonna Göös 040 560
9925 ja Ainoleena Erkamaa
040 680 4831.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro harjoittelee tors
taisin klo 18 kirkolla. Tied. Liisa
Partanen p. 050 358 1860. Uu
sia laulajia toivotaan mukaan!
Senioreiden lauluryhmä har
joittelee torstaisin klo 12.30 kir
kolla. Uudet laulajat ovat terve
tulleita! Tied. Liisa Partanen p.
050 358 1860.
Nuorten lauluryhmä Celestina
harjoittelee keskiviikkoisin klo
15.30 Vanhassa pappilassa. Tied.
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 kokoontuu mailtaisin. Tied. Ulla Honkonen p
0400 669 146.

Palveleva
puhelin

TEKSTARITUPU

TUKITEKSTARI KOULULAISILLE
vastaa tyttöjen
Keskusteluapua
ja poikien kysymyksiin.
nimettömänä ja
Voit tekstata milloin
vain normaalin
luottamuksellisesti.
tekstiviestinTUKITEKSTARI KOULULAISILLE
Päivystys joka ilta
hinnalla.
numerossa 01019 0071 Tupu
Viesteihin
vastataan
vastaa tyttöjen
ja poikien
koulupäivinä.
su-to klo 18-01 ja erilaisiin kysymyksiin.
Voit tekstata milloin

Henki & elämä
4. vsk.

ISSN 1798-1255
TEKSTARITUPU Seuraava
lehti 16.5.
Materiaali 5.5.
040-132 6010

pe-la klo 18-03.

vain normaalin tekstiviestin hinnalla.
Viesteihin vastataan koulupäivinä.

040-132 6010

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

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

Faksi (014)636 785

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

Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611

Voit myös mailata:
tekstaritupu@evl.fi
Tupu
vastaa tyttöjen ja poikien

kysymyksiin.
Voit tekstata milloin
Tupu vastaa vainerilaisiin
tekstiviesteihin
tai sähköpostiin,
eikä siis puheluihin. vain normaalin tekstiviestin hinnalla.

Yhteiset

Viesteihin
vastataan
koulupäivinä.
Yhteydenottajalle tarjotaan
mahdollisuutta
tekstiviestikeskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
kontoimivat
takkahuone
(Nevakatu 6) to klo 10myös
mailata:
tekstaritupu@evl.fi
päivystäjän kanssa.Voit
Päivystäjinä
seurakunnan
12. Maija Tikko.
työntekijät.

KohtaamisPaikka

Koripallokerho Huhtasuon kirkon
Su 6.5. klo 17 KohtaamisPaikkaTupu
ja ehvastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö
jumppasali (Nevakatu 6) la klo 12-13.45.
toollinen Palokan kirkossa,
Mika
Kilk
ki.
Tietosuoja ja lisätiedot:
eikäwww.tekstaritupu.net
siis puheluihin.
Lastenohjelmat. Yhteislähtö
Keskusseura Thomas Chatzitolios.
Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
Miesten
lentopallokerho
+ sauna
kuntatalon pihalta klo 16.30.
Yhteydenottajalle
tarjotaan
mahdollisuutta tekstiviestieettisten periaatteiden
neuvottelukuntaan (PuhEet),
www.puheet.net
Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu
Muut toimintatiedot mm. Kohtaamis
keskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
6) to klo 19-21. Vladimir Ikko.
Ryhmistä, raamatunlukuohjelmasta
kts. kanssa.
päivystäjän
Päivystäjinä toimivat
seurakunnan Mirja
Työntekijöiden
yhteystiedot:
www.kohtaamispaikka.net
työntekijät. Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön
diakoni, p. 050 549 70 33, mirja.hyto
Leskien klubi
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
• Erityisnuorisotyö
nen@evl.fi,
Cygnaeuksenkatu 8 .
Tietosuoja ja lisätiedot: www.tekstaritupu.net
Maija Tikko, maahanmuuttajatyön
To 10.5. Kokoontuminen Vanhan
hau- kuuluu
Tekstaritupu
Vapaaehtoisen
puhelinavustaja, p. 041ja verkkoauttamisen
705 23 29, maija.tik
eettisten
periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net
tausmaan kappelilla klo 10. Kävely
Van
ko@)evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8
halla hautausmaalla, mukana ylipuutar
huri Olavi Kivi. Tied. Heini Lekander, 050
Nuoret aikuiset
521 5416 tai heini.lekander@evl.fi.
Tulossa kesäkuun alussa retki TampeVirtaa välillämme –parisuhdekurssit
reelle, lisätietoa Heini Lekander tai Anne
18-30-vuotiaille jatkuvat. Ilmoittautumi
Laimio.
nen www.jyvaskylanseurakunta.fi > il
moittaudu > aikuiset. Ilmoittautuminen
Maahanmuuttajatyö
on jatkuvaa ja aina kun 5-6 paria on
koossa, kurssi järjestetään. Lisätietoja
Senioritanssiryhmä Keskusseurakunta
www.virtaavalillamme.fi
talon jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti
klo 10.30-11.45. Raili Palkola ja Paula
Näkövammaiset ja
Määttä.
Naisten Suomi-kerho ti klo 10-11.30
huonokuuloiset
Polttolinja 37; ke klo 13-14.30 Huhta
suon kirkon takkahuone, Nevakatu 6.
Päivystys ma ja ke klo 9–11, ei 9.5.,
Mervi Karikko.
Cygnaeuksenk. 8, p. 050 549 7023.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen
Näkövammaisten hiippakunnallinen
kirkko (Keltinmäentie 10) ti klo 10-12.
kirkkopyhä su 20.5. Suolahdessa. Hinta
Heikki Junttila ja Erkki Helle.
enintään 20 e/hlö. Ilmoittautuminen Tui
Naisten jumppa Huhtasuon kirkon
jalle viimeistään 7.5. Messu Suolahden
jumppasali (Nevakatu 6) ti klo 12-13.
kirkossa alkaa klo 10. Sen jälkeen on
Valentina Ikko.
lounas ja päiväjuhla seurakuntasalissa.
Naisten venyttely/hengitysklubi Huh
Kotimatka päiväkahvin jälkeen noin kel
tasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6)
lo 14.45. Ruokamaksu vapaaehtoinen.
to klo 17-18. Tamara Golovkova.
Leirille Vesalaan voi jo ilmoittautua. Lei
Paluumuuttajien kerho Huhtasuon kir
ri on 28.-31.5. Hinta 75 e /hlö. Aiheena

Vaajakosken Saarileiri

Diakonian keskiviikkokerhojen ja päivä
piirien kevätretki keskiviikkona 16.5.
Keuruulle (vanha kirkko) ja Petäjävedel
le (maatilamatkailu Kumpunen).
Hinta 25 e /hlö. Ilmoittautumiset per
jantaihin 11.5. mennessä, aluesihteeri
Leena Syrjälä, 050 551 0440. Lisätiedot
diakoniatyöntekijöiltä.

mm. Luonto Raamatussa. Ilmoittautu
misten yhteydessä on hyvä mainita mah
dollisesta ruokavaliosta.

Herättäjä-Yhdistys

Diakonissa Leena Huviranta, p. 040 560
9903. Pyydettäessä myös kotikäyntejä.
Virkistyspäivät omaishoitajille ja hoi
dettaville 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.

Su 6.5. klo 10 Herättäjän kirkkopyhä,
Säynätsalo.
Ke 9.5. klo 12.30 Päiväseurat, Jyväsky
län kristillinen opisto.
Su 13.5. klo 10 Herättäjän kirkkopyhä,
Vaajakosken kirkko.
Ti 15.5. klo 17.30 Seurat, Vanha pappi
la.
La 7.7. Päiväretki Herättäjäjuhlille
Isoonkyröön. Lähtö tilausajolaituri klo 6.
Paluu iltaseurojen jälkeen. Hinta 50 e.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Jyv. krist.
opisto, (014) 3348 000.

Veteraanit

Jyväskylän NNKY

Omaishoitajat

Diakonissa Leena Huviranta, p. 040 560
9903. Päivystys ti-to klo 9-10, Cygnae
uksenkatu 8. Myös kotikäyntejä.

Viittomakielinen työ
Kuurojendiakonissan päivystys ti klo
9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12 puhelin- ja
web-kamera-aika, osoite: paivi.lehti
nen@evl.fi, p. 050 549 7012) ja to klo
16-17, Cygnaeuksenkatu 8.
To 10.5. klo 17.30 Raamattupiiri Cyg
naeuksenkatu 8.

Yhteiskunnallinen työ
Yhteiskunnallisen työn pastorin tehtä
vässä vuorottelevat jarmo.honkanen@
evl.fi p. 050 301 8233, ja satu.konsti@
evl.fi, p. 050 322 7866. Keskusteluapua
erityisesti työhön, irtisanomisiin ja työt
tömyyteen liittyvissä asioissa.

Lähde mukaan 1-4 vrk:n
teemamatkoille!

Päiväleiri 8-12-vuotiaille Lehtisaaressa.
Lähtö Viitaniemen rannasta klo 8, paluu
klo 16. Hinta 5 e/päivä sis. aamupuuron
ja ohjelman. Loppupäivälle omat eväät
ja taskurahaa, jos haluaa ostaa kioskista
pientä hyvää. Ilmoittautuminen netissä
2.5. alkaen. Lisätietoja netissä ja kirsimarja.piippanen@vl.fi 040 558 2542

Vaajakosken
päiväpiirien kevätretki

Kristilliset järjestöt

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

elämän valoissa ja varjoissa
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Puistotori 4, jklnnky@elisanet.fi
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen,
040 740 4472, www.ywca/paikallisyhdistyk
set/jyväskylä, www.facebook.com/jklnnky
Pe 4.5. klo 13 Laku-ryhmä laulaa ja
kuuntelee kevätlauluja.
Ma 7.5. klo 10 Svenska bibelkretsen;
klo 17.30 Lauluryhmä Jännät.
Ti 8.5. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka
aamiaisineen: pienimmän lantin yhtei
sön lanttikirkko; klo 17-20 Tuunaus- ja
taidetyöpaja.
Ke 9.5. klo 15.30 Exodus-raamattupiiri.
Ti 15.5. klo 18 Latinanpiiri.
Kesäloman ensimmäisellä viikolla (4.8.6.) järjestämme 7-12-vuotiaille varjo
nukketeatteripäiväleirin klo 10-14. Hin
ta 25e (sis. ohjaus, materiaalit ja vakuu
tus). Ilmoittautumiset toiminnanohjaa
jalle.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net
Ke 2.5. klo 19 Seurat, ry.
La 5.5. klo 19 Seurat, ry.
Su 6.5. klo 16 Seurat, ry.
Ke 9.5. klo 19 Seurat, ry.
La 12.5. klo 19 Seurat, ry.
Su 13.5. klo 16 Kevätjuhla, ry.
Ke 16.5. klo 19 Seurat, ry.
Lisätietoja 044 505 0653.

Sanaa, juttuseuraa, kahvia ym.
To 10.5. klo 17 Japanin työn rukouspiiri.
Pe 11.5. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Pe 11.5. klo 19 Kolme Kohtaamista -ilta nuorille aikuisille ja opiskelijoille.
La 12.5. klo 19-21.30 Pointti-nuorten
ilta.
Ke 16.5. klo 10–11.30 Suomikerho
maahanmuuttajanaisille.
Muualla Jyväskylässä:
La 5.5. klo 14 Elämäni sävel, Leo Louhivaaran 60-vuotissyntymäpäiväjuhla
Huhtasuon kirkossa, musiikissa mm. Leo
ja Sari Louhivaara, Jousia Lappi Band,
mukana Mauri Tervonen ja Reino Saarel
ma. Juhlan tuotto Savosten lähettiper
heen työn tukemiseen Japanissa, kahvit.
Tervetuloa kaikki juhlimaan Leoa!
Su 6.5. klo 11 Perhepyhäkoulu Pikkulei
pä, Aarresaaren päiväkodissa, Toritie 22
(044 077 7205).
Ma 7.5. klo 18 Vaajakosken naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
Ke 9.5. klo 18.30–20 Kuokkalan mies
tenpiiri, Kariniement.12. Jeesuksen ih
meet.
To 10.5. klo 18.30 Vaajakosken miestenpiiri, Kirkkotie 11.
Pe 11.5. klo 18.–20.30 Varkkari-ilta
Tentkeillä, Tertunmetsä 8, Palokka, (0400
648 342).
La 12.5. klo 10 Isä-poika–sähly Huhta
suon kirkolla, Nevakatu 6.
Su 13.5. klo 16 Leipäsunnuntai Halssi
lan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja
5. Ristin tie. Mika Tuovinen. Musiikki Esa
Jaakkola. Lapsille opetuskanavat.
Jyväskylä/Muurame:
To 3.5. klo 10–12 Äitilapsi-raamis Han
ne Äyräväisellä, Piiantie 4, 40950 Muu
rame (040 591 1059).
Pe 4.5. klo 18–20.30 3-6-ilta 3-6–luok
kalaisille Myrskylyhdyn päiväkodissa,
Antinmutka 18, Kinkomaa (050 309
7212).

Kylväjä

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Kesän perinteiset bussimatkat:
Hyvässä turvassa. La 16.6. Hämeenlin
naan Sanan Suvipäiville. Lähtö klo 7
Harjukadulta, paluu illalla. Bussikulje
tuksen hinta 20 e.
Ke 11.7. Lohjalle Vivamon Raamattukylään, jossa näytelmät Salomo ja Tien
kulkijat sekä Vivamon esittely. Lähtö
Harjukadulta klo 6.30, paluu illalla. Hinta
65/50 e sis. bussikuljetuksen, näytelmät
ja ruokailun sekä kahvit Vivamossa.
Löydä elämä. La 28.7. Kirkastusjuhlat
Heinävedellä. Lähtö Harjukadulta klo 7,
paluu illalla. Mahdollisuus Valamon vie
railuun ja paluumatkalla käynti Lintulan
luostarissa. Bussikuljetus 25 e.
Lisätietoja matkoista ja ilmoittautumiset:
Inkeri Virkkala-Järvinen, p. 0400 547
753 tai invir@elisanet.fi tai Ulla Karttu
nen p. 050 569 2957.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Pe 4.5. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.
La 5.5. klo 19-21.30 Pointti-nuortenilta.
Su 6.5. klo 18 Sanan Keidas, Jeesuksen
vertaukset: Tuhlaajapoika, Jukka ja He
lena Kallioinen, Leena Nikkinen.
Ma 7.5. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 8.5. klo 13 Naisten raamattupiiri.
Ke 9.5. klo 10–11.30 Suomikerho maa
hanmuuttajanaisille.
To 10.5. klo 11.30–15 Torstaikahvila.

3.5. klo 17 Viron -piiri,NNKY, Puistotori
4, Veikko Pasanen ja Keski-Aasian työn
tekijöitä.
4.5.klo 19, Perjantairukous, Neulaskoti,
Erkki Puhalainen.
14.5.klo 13 lähetyspiiri Neulaskoti, Erk
ki Puhalainen.

Sisälähetysseura
Törmälän ystävien työpiiri pe 11.5. klo
13 Vanhan pappilan kerhotiloissa, Va
paudenkatu 26. Tervetuloa!
Kimppa- tai yhteiskuljetusretki Törmälään helatorstaina 17.5. vanhojen
hengellisten laulujen iltaan. Lähtö Kes
kusseurakuntatalon edestä klo 14. Ruo
ka (10 e n. klo 15.30, kahvit klo 17 ja
lauluilta alkaa klo 18. Ilm.11.5. mennes
sä Martalle p. 050 526 5539. Jokainen
retkestä kiinnostunut on tervetullut mu
kaan, ei tarvitse olla jäsen!

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu sunnuntaisin kello 12:
6.5. Petri Harju
13.5. Markku Niemelä
Evankeliset opiskelijat ke klo 18:30:
9.5. Kastettu kuolemaan, Olli Kosken
niemi
16.5. Outro - Kummilla
5.5. Kaikenikäisten seurat Lutherin kir
kolla klo 15. Vapaata sanaa ja säveliä,
tarjoilu nyyttäriperiaatteella.

Perhejuhlat

Tikkakosken Rauhanyhdistys
Hiidenjärventie 37, Puuppola
www.tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
Su 6.5. klo 16 Seurat ry:llä.
Su 13.5. klo 16 Seurat ry:llä.

Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Vanhemman väen leiri

Leiri on Koivuniemessä 13.-16.8. Leirin
järjestävät Vaajakosken ja Tikkakosken
alueseurakunnat.
Leirin hinta 40 e. Tiedustelut diakonissa
Marja-Leena Liimatainen 040 560 9926
ja diakonissa Marja-Liisa Jaakonaho
040 560 9916.
Ilmoittautumiset 21.6. mennessä alue
sihteeri Leena Syrjälä 050 551 0440.

Perhejuhlat

Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

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

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

Vesala - Koivuniemi - Mutanen

Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535 1657
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Taru Lähdemäki kertoo musertavan tilastotiedon: maailmassa arvioidaan
olevan noin 27 miljoonaa ihmiskaupan uhria. Hän tekee graduaan uhrien
– lähinnä seksityöhön pakotettujen – auttamisesta Kambodzassa.

Seksityöhön pakotetun tarina alkaa,
kun hänen köyhään kyläänsä tulee
värvääjä, joka vakuuttaa, että hänellä
on tytölle tiedossa työtä tarjoilijana,
hotellisiivoojana tai myyjänä. Tyttö
lähtee työn perässä, sillä hänellä on
kovat paineet ansaita rahaa perheensä elättämiseen. Värvääjä vie tytön
suuriin kaupunkeihin tai rajaseuduille, kauas kotoa. Työn luonne valkenee
pian: tarjoilijasta on lyhyt matka
miesasiakkaiden viihdyttäjäksi ja hie
roja alkaa saada ”toisenlaisia” asiak
kaita. Jos tyttö yrittää vastustella,
häntä pahoinpidellään ja raiskataan.
– Tyttöjen tahto lannistetaan muun
muassa kiduttamalla heitä sähköllä.
Raakamaisinta kohtelua on lasten
myynti lapsiseksikauppaan.
– Kuvottavinta on se, että tällaiselle
on kysyntää. Miten kukaan mies voi
käyttää seksuaalisesti hyväkseen ihmistä tietäen, että heidät on pakotettu siihen, Taru Lähdemäki kysyy.
Kambodza on yksi pahimmista ihmiskaupan ja pakkotyövoiman lähtöja kauttakulkumaista. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on suuri
ongelma. Taru Lähdemäki etsii syitä
ihmisten esineellistämiselle lähimenneisyydestä. Vuosina 1975-79 Kam
bodzhassa piti valtaa punakhmerien
hirmuhallinto, joka pani toimeen
miljoonan ihmisen kansanmurhan ja
kuljetti väärinajattelevia työleireille.
– Punakhmerit rikkoivat perheitä
ja tuhosivat perheenjäsenten ja sukulaisten luottamukselliset välit. Rikottujen rakenteiden valtioon syntyi arvo
tyhjiö. Korruptio on arkipäivää – rikkaat voivat tehdä mitä tahansa, perustaa bordellin ja käydä kauppaa ihmi
sillä. He ovat sääntöjen ulottumattomissa.

Turvatalosta ammattiin
Taru Lähdemäki on ollut vuoden
Kambodzassa slummityössä WEC
International –järjestön kautta slummityössä ja lastentarhanopettajan
koulutustyössä.
Maassa toimii lukuisia järjestöjä,

jotka auttavat ihmiskaupan uhreja.
Ne toimivat usein yhteistyössä poliisin kanssa ja järjestävät vapautusiskuja eli hakevat tytöt pois ja vievät heidät
turvataloihin. Turvataloja on eri-ikäisille ja erilaista suojelun tasoa tarvitseville tytöille ja naisille. He saavat kokonaisvaltaista apua. Moni tarvitsee
lääkärin hoitoa pahoinpitelyjen jäljiltä. Tarjolla on myös oikeusapua.
Osa menee kouluun oppimaan
lukemisen ja kirjoittamisen alkeita,
toiset opiskelevat ammattiin. Järjestöt tarjoavat tytöille ja naisille myös
polun työelämään, jotta he voivat
elättää itsensä sekä kotikylässä olevaa
perhettään kunniallisin keinoin.
Turvatalot tarjoavat myös terapiaa.
– Luottamus on avainasia, jota ilman terapia ei onnistu. Tärkeintä on,
että ihmiskaupan uhri voi tuntea ole
vansa hyväksytty ja arvokas sellaisena
kuin on. Kun tytöt pystyvät kertomaan tarinansa ja sen mitä heille on
tapahtunut, toipumisprosessi on jo
käynnissä.

Joosefin tarina terapoi
Taru Lähdemäki näyttelee Torstaiteat
terin Vaunuilla länteen –näytelmässä
Josefinia, sisartensa orjaksi myymää
tyttöä. Käsikirjoitus perustuu Raamatusta tuttuun Joosefin kertomukseen.
Joosef oli kahdestatoista pojasta isän
suosikki. Muut pojat kyllästyivät pikkuveljen leveilyyn ja myivät hänet
orjaksi. Joosef päätyi faaraon palvelijaksi ja monien vaiheiden jälkeen korkeaan asemaan faaraon hoviin. Lopulta veljekset tapaavat, isäkin on vielä
elossa, vaikka on surrut poikaansa
hillittömästi. Tarina päättyy sovintoon ja anteeksiantamukseen.
Ihmiskaupan uhreja auttavat kristilliset järjestöt käyttävät Joosefin tarinaa terapeuttisena kertomuksena.
– Joosefia ja nykyisen ihmiskaupan
uhria yhdistää petetyksi tuleminen:
läheinen, jopa perheenjäsen voi huijata. Joosefin tarinassa eheyttävää on
sovinto ja anteeksianto. Ihmiskaupan uhria eheyttää, kun hän tajuaa,
että hän ei ole syyllinen, eikä hänen
pidä kantaa häpeää. Sen sijaan häntä

i�metteli��
tytti pääkkönen

Lapsena kävin usein mummon
kanssa Suolahden kirkossa, ja siellä
minun oli turvallinen olla. Sana oli
kohtikäyvää, vaikka olin lapsi. Rippikouluvaiheessa kysyin papilta,
mitä minun pitää tehdä, kun ha
luaisin turvallisen elämän itselleni.
Pappi ei osannut vastata. Sen jälkeen uskonasioissa tuli pitkä tauko,
kunnes tätini ja hänen miehensä
tulivat uskoon. Se puhutteli koko
sukua.
Työskentelin 1970-luvun puolivälissä tavaratalon osastopäällikkönä Helsingissä. Isoissa saappaissa
maine meni päähän. Kaupanteko
oli viinan kanssa läträämistä ja siitä tuli ongelma. Onneksi Jumala
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otti minut kiinni ja ongelma jäi
siihen.
Eräänä epätoivoisena syysiltana
minusta tuntui, että seinät kaatuvat
päälle. Läksin kävelylle ilman päämäärää. Käännyin pitämään sadetta
porttikäytävään, jossa kaksi miestä
kysyi minulta, mihin olen menossa.
”Helvettiin”, vastasin. Miehet sanoivat: ”Älä vielä mene, tule tänne sisälle.” Se oli Helsingin vanha Saalem-temppeli. Sieltä en uskaltanut
lähteä pois, minun oli pakko tehdä
uskonratkaisu.
Jäin uupumuksen takia pois työelämästä 90-luvulla Suolahden kouluvirastosta. Oli kova isku, kun lääkäri sanoi, että nyt loppuvat työt.
Mietin masentuneena, onko elämälläni vielä jokin tarkoitus. Pitkän

Ihmiskaupan uhrin tarina voi saada onnellisen käänteen. Apua saaneiden tyttöjen ja naisten tarinoita on painettu Taru Lähdemäen yllä
olevaan paitaan. Avustusjärjestöt valmistavat ja myyvät paitoja.
kohtaan on tehty väärin.
Taru Lähdemäki muistuttaa, että

ihmiskaupan uhrin asema on samanlainen, asuipa hän missä päin maail-

tytti pääkkönen

kaarina heiskanen

kaarina heiskanen

Ihmiskauppaa gradussa ja teatterissa

Leo Wacklin, 62, on Keski-Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen lähetyssihteeri ja vapaa
ehtoinen toimistosihteeri
kriisin jälkeen selvisin siitä.
Olen laulanut kuorossa, opiskellut kieliä ja kasvattanut ruusuja taloyhtiön pihassa. Hoidin myös tyttäreni poikaa kolmiviikkoisesta
lähtien yli viisi vuotta.
Lapsi luottaa siihen, mitä aikui-

nen sanoo. Kunpa me aikuisetkin
luottaisimme siihen, mitä Isä Jumala sanoo. Jumala on antanut minulle ikuisen elämän toivon, toivon
paremmasta. Joka päivä me heikot
ihmiset teemme syntiä.
Jumala on siitä ihmeellinen, että

maa tahansa. Ihmiskaupan lonkerot
yltävät pitkälle – Suomeen saakka.

hän aika pitkään jaksaa meitä kouluttaa ja sietää. Hänen tahtonsa
kuitenkin on, että kaikki ihmiset
pelastuisivat. Kun nyt katson elämääni taaksepäin, uskon että kaikki elämäni vaiheet on suunniteltu
ennakkoon. Minä olen vain mennyt valmiissa askelmissa, välillä kontaten ja välillä iloiten.
Viimeisen kymmenen vuoden
ajan korvani ovat käyneet entistä
herkemmiksi. Joskus yövuoteellakin
Jumala herättää minut Pyhän Henkensä kautta. Silloin saatan itkeä ja
ihmetellä Jumalan hyvyyttä ja uskollisuutta. Joskus koen, että Jumala
haluaa minun rukoilevan jonkun
hädässä olevan ihmisen puolesta.
Jälkikäteen voi käydä selville, että
ajoitus oli juuri oikea.
Suhteeni Jumalaan on riippuvuussuhde, päivääkään en jaksa ilman hänen apuaan. Joka päivälle
haluan ottaa Raamatun evästä, siten
jaksan vaikeinakin päivinä. Haluan
myös olla kertomassa ihmisille
evankeliumia niin kauan kuin jaksan.

