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Kreikan ystävät Suomessa avustavat
lastenkotia ja työttömien ruokalaa

Heikki Hursti kertoo,
mitä on elämässä oppinut

Kreikasta on tehty velkamaiden huono esimerkki.
Kreikassa on alettu toteuttaa mittavia säästötoimenpiteitä, joiden kohteiksi ovat joutuneet
tavalliset kansalaiset. Näistä toimista aiheutuva
hätä ja köyhyys kasvaa jatkuvasti. Keskipalkka on
alle tuhat euroa kuukaudessa. Hinta- ja vuokrataso on sama kuin Suomessa ja jopa ylikin. Lapsia

Psalmi 23 on koskettava, mutta Raamatun ulkopuolelta Anna-Mari Kaskisen
runo on nyt konkretisoitunut minulle:
”Ei Luoja meitä johdata leppeästi aina.
Kivut vain saamme kohdata
ja riemut raivokkaina”.
Heikki Hursti Apu-lehdessä

Kolumni
Tuntematon
sotilas
ankarihautausmaata ja kotipihaani erotti
kapea hiekkatie. Koulumatka alkoi oikaisemalla: kiviaidan yli ponkaisten, ristien välistä
puikkelehtien. Itsenäisyyspäivinä, jouluisin ja
kaatuneitten muistopäivinä seurasin lastenhuoneen ikkunasta kuinka lippukulkueet kynttilöineen ja seppeleineen saapuivat muistamaan sodassa kaatuneita. Turkkeihin sonnustautuneitten naisten korot kopisivat jäisellä
kujalla. Suut huurusivat virttä.
Hellepäivinä kuljin avojaloin varjoisalla hautausmaalla, ajankulukseni laskeskelin kaatuneitten ikiä. Moni alle kahdenkymmenen
kuollessaan. Viimeinen risti oli outo: ”Tuntematon sotilas”. Pikkusiskoni poimi tuntemattoman haudalle niittyleinikkejä, apilaa ja päivänkakkaroita. Talvella lumeen syttyi 50 pennin
hintainen hautalyhty. Mietimme mitä mullan
alla mahtoi piillä: murskaksi räjähtänyt ihmisriekale? Hapertunut kallo? Tyhjä lauta-arkku?
Lopputulema oli kuitenkin aina sama: surun
tunne. Joku oli kuollut yksin, jäänyt tunnistamatta.
Isompana tyttönä kirjoitin romaanin, jonka
yksi päähenkilö on kadonnut sotilas. Isoenonsa
elämää jäljittävä Ronja ihmettelee kirjassa:
”Kukaan ei puhu enää surusta. Se on minusta
kummallista. Eihän suru kuole kuolevien myötä.
Se siirtyy.”
On olemassa surua, jota ei ehkä olekaan viisasta surra pois. Surua, jonka myötä ihminen
voisi viisastua. Omasta historiastamme ei murhetta totisesti puutu: 95 000 kuollutta, 240 000
haavoittunutta, 80 000 sotalasta, 50 000 sotaorpoa, 30 000 sotaleskeä. Käsittämätön määrä
kärsimystä – ja samalla myös niin helposti pelkiksi numerotilastoiksi kuihtuvia, nimettömiä
ihmiskohtaloita.
Kuvittelimme siskoni kanssa millainen oli
oman tuntemattoman sotilaamme tarina. Pysähtyikö pojan äiti iltaisin ikkunan ääreen
odottaen että tuttu käsi avaisi portin? Tuliko
poika hänen uniinsa?
Ehkä poika puhui kuten romaanini kadonnut
sotilas: ”Kysyt ehdinkö surra. Nyt tiedät: suru
jäi teille. Murhe siitä mitä jäin elämästä paitsi.
Suru on teidän kuvitelmanne minusta elävänä.”

S

pyörtyilee kouluissa, koska kotona ei ole ruokaa
eikä koulussa ruokailua. Ainakin 2 500 lasta on
hylätty. Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry ja
Suomen Helleenit ry järjestävät keräyksen, jolla
avustetaan Voloksen työttömien ruokalan keittiökalusteiden hankintaa sekä ateenalaisen lastenkodin lämmityksen parantamista ensi talvena.

Uusi nettilehti ruotii kirkkoa
Kirkonkellari on kirkosta, kulttuurista ja
yhteiskunnasta kiinnostuneiden lehti.
Lehti ilmestyy verkossa joka toinen
torstai. Kukin lehti on koottu yhden
teeman ympärille.
Kellarissa keskustellaan kirkosta, kulttuurista ja yhteiskunnasta. Lehden päätoimittaja on dosentti Kari Latvus ja toimituspäällikkönä pastori Mikko Sulander.
– Kellari ei ole kummankaan päätyö vaan
intohimoinen harrastus. Toimituskunnassa on hieno joukko tavallisia seurakuntalaisia, kirkon vaikuttajia, tutkijoita ja muita
kirkosta kiinnostuneita, he kertovat.
Ensimmäisen numeron teema on muutos kirkossa. Hiippakuntadekaani Sakari
Häkkinen Kuopiosta kaavailee, millainen
on eteenpäin suuntaava kirkko, joka ei
pidä kynsin hampain kiinni antiikin tai
keskiajan maailmankuvasta.
Hiippakuntadekaani Ari Hukari Tampereelta väittää, että kirkko on sairas vanhus.
– Kirkko elää kultaisissa muistoissa ja
odottaa, että jotain vielä tapahtuisi. Kirkkomme historia on merkittävä menestystarina ja kasvukertomus. Nyt olemme tulleet
kuitenkin käännekohtaan: jäsenistön ja
henkilöstön määrät, omaisuuden ja talouden tunnusluvut ovat dramaattisessa laskussa.
Hukari tarjoaa evääksi paikallisuutta.
– Paikallisuuden puolustuksen pitää olla
rakenneuudistuksessa etusijalla. Rakennemuutoksen onnistumisen avainkysymys
on se, missä määrin onnistumme delegoi-

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvostossakin vaikuttanut kirkolliskokousedustaja Signe Jauhiainen
kirjoittaa Kirkonkellarissa taloudesta.
maan päätöksentekovaltaa seurakuntatasolle ja sitä kautta sitouttamaan seurakuntalaisia osallistumiseen paikallisen seurakuntaelämän vaalimiseen.
Muita ensilehden artikkeleita on Jorma
Hentilän katsaus seksuaalivähemmistöjen
kohteluun sekä TT Ville Jalovaaran artikkeli Juhannustansseista homoiltaan. Jalovaara kaipaisi kirkolta kannanottoja ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin.
– Kirkon eettistä ääntä tarvittaisiin niin

yleisellä kuin paikallisseurakuntienkin tasolla. Aiheita riittää tuloerojen lisääntymisestä rasismiin, köyhyyteen, perheiden
jaksamiseen, nuorisotyöttömyyteen.
Lähiaikoina Kellarin tekijät kysyvät, onko kirkolliskokous demokraattinen elin
vai muinaisjäänne, onko lestadiolaisuus
kirkon herätysliike vai uskonnollinen lahko. Kesän aloitusteema on Pyhä turismi eli
matkalla Jumalaa etsimässä.
www.kirkonkellari.fi

Jeesuksen (hiili)jalanjäljissä

Maritta Lintunen
Kesän uutuus uimarannoille
ovat varvassandaalit, jotka
todistavat jo pohjakuvioillaan, että tästä on mennyt
kristitty. Ja niinhän se vanha
sanontakin toteaa, että senhän näkee jo
jalkaterän asennosta.
Amerikkalainen kenkäalan yhtiö myy
nimittäin sandaaleja, joiden pohjakuviointi jättää God loves (Jumala rakastaa)
-jäljen joka askeleella.
Jälki on sitä selkeämpi, mitä pehmeämmällä tai kosteammalla alustalla sandaalien käyttäjä kävelee.

kiikari
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– Walk By Faith -varvastossut auttavat
sinua todistamaan ilman, että sanot sanaakaan. Kun kävelet, jätät Jumalan sanaa
taaksesi muiden nähtäväksi. Jumalan sana
puhuu voimallista totuutta. Olet inspiroitu ja rohkaistunut käyttäessäsi näitä tossuja, yhtiö innostaa. Tossujen valmistaja
Walk By Faith LLC on kristittyjen omistama firma, joka myy tuotteitaan internetin
välityksellä.
Samalla kun hankit nämä kengät, saat
myös kätevän suun motoriikkaa kehittävän rytmikkään lauseen, kun esittelet uutuuksia tuttavapiirillesi. Toistapa monta

kertaa peräkkäin God Loves –flip flops!
Se on tervetullutta vaihtelua Mustan kissan paksut posket –lorulle. Samalla voi
toivoa, että uutukainen kenkäkampanja ei
floppaa.
Kirkon tiedotuskeskus taas kertoo, että
seurakunnille on räätälöity oma hiilijalanjälkilaskuri.
Nettipohjaisella laskurilla seurakunnat
voivat laskea hiilijalanjälkensä ja asettaa
tavoitteita sen pienentämiseksi. Se arvioi
seurakunnan toiminnoista syntyvät kasvihuonepäästöt sähkö-, lämmitys-, liikenne-,
hankinta- ja jätetietojen avulla.

Usko ja rakkaus toimivat yhdessä,
sanoi Kuopion uusi piispa Jari Jolkkonen

Halu tehdä hyvää on osa ihmismielen
rakennetta ja maailman voimavara

Koska Jumala on meitä kohtaan hyvä, siksi
meidän tulee olla hyviä toisillemme. Usko
Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen sävyttävät
myös sitä, miten elämme toistemme kanssa. Jos
rakkaus lähimmäiseen unohtuu, kirkko kuihtuu
oikeassa olevien itseriittoisaksi seuraksi. Jos usko
Jumalaan sivuutetaan, kirkko kaventuu avustus-

Ihmiset tekevät hyvää, vaikka siitä
saa todennäköisimmin samaa kohei palkita. Kukaan ei laske huolta ja
telua itsekin. Hyvän tekeminen voi
vaivaa, jonka ihmiset läheisistään
olla mukana elämässä koko ajan,
huolehtiessaan näkevät. Se mahdol- perusvireenä, esimerkiksi silloin kun
listaa senkin, että jotkut voivat ajakohdellaan muita ihmisiä säällisesti ja
tella vain itseään. Hyvän tekemisestä ollaan kunnolla.
koituu etua: kun käyttäytyy ihmisiksi,
Eero Ojanen Voi hyvin -lehdessä

järjestöksi. Jos puhe Isän luomistyöstä, Pojan
armosta ja Pyhän Hengen uudistavasta voimasta
lakkaavat, tilalle tulee helposti vain moraalisaarnaa tai vieraiden muotivirtausten myötäilyä. Siksi
on ratkaisevan tärkeää pitää usko Jumalaan ja
rakkaus lähimmäiseen yhdessä, painotti Kuopion
uusi piispa Jari Jolkkonen virkaanasettajaisissaan.

Siiri

Pääkirjoitus

the Voice
of Säynätsalo

Oolannin
sota

Siiri Nojonen ohjaa musiikinopintojensa
ohella kahta seurakunnan kuoroa,
Neulasia ja Valon Laulua. Suurelle
yleisölle hän on tuttu Nelosen
Kuorosodasta sekä Voice of Finlandista.

yläkoulu 1970-luvulla. Rivi pienten
koululaisten vanhempia seisoo luokan takana, ovat tutustumassa koulupäivän
kulkuun. Opettajan mielestä olisi sopiva hetki
lurauttaa jokin laulu vierailijoiden iloksi. Hän
pyytää ehdotuksia. Kirkas ääni ilmoittaa heti
kuuluvasti oman suosikkinsa: Oolannin sota.
Aikuisia ehdotus naurattaa, mutta koska muita tarjokkaita ei tule, siihen päädytään. Ja kylläpä se osataankin laulaa ponnekkaasti: ”…
kun kolmella sadalla laivalla, seilas engelsmanni Suomemme rannoilla…”
Abeille järjestetyt potkiaiset 1980-luvulla.
Lukion kakkosluokkalaiset ovat järjestäneet
illanvieton pian koulunsa jättäville abiturienteille. Kohokohta on silloiseen hittibiisiin tehty kuvaelma nuoresta rakkaudesta: ”Mä reppuselässä sinua vien, sä naurat ja sun naurus
tukkii koko tien…”. Nuorikkona esiintyy kirkkoherran pitkänhuiskea tytär, joka kantaa selässään (ah, niin söpöä), mutta lyhyttä poikaa.
Porukka on tikahtua Autiotalon tahteihin.
Monet hetket ja asiat ovat syöpyneet muistoiksi nimenomaan musiikin kautta. Esimerkkejä löytyisi vaikka miten paljon lapsuuden
lauluista vaikuttaviin virsiin. Nuorena musiikin avulla määrittyi koko identiteetti. Yhtenä
hetkenä ykkösjuttu oli punk, ja piukeat vaatteet oli koristeltu hakaneuloilla. Toisena hetkenä piti digata rockabillya ja siihen taas kuuluivat takamuksesta lököttävät farkut. Onneksi aikuistuessaan on saanut nauttia monenlaisesta musiikista ilman, että sillä on mitään
tekemistä vaatekaapin sisällön kanssa.
Musiikista on moneksi. Muistojen herättäjäksi, lohduttajaksi, innostajaksi ja ilon tuojaksi. Olkoon se sitten itse tuotettua tai valmiina
tarjoiltua. Musiikki voi olla elämässämme läsnä ikään, sukupuoleen tai varallisuuteen katsomatta.
Jyväskylässä helluntaiviikonloppuna vietettävät Kirkon musiikkijuhlat antaa oivan näytön
siitä, miten monipuolista musiikkia kirkollisissakin piireissä voi kuulla. Tuhannet ihmiset virittävät äänensä ja soittimensa yhteiseksi iloksi.
Tarjontaa löytynee jokaisen makuun.
Kirkkomuskareiden kevätlaulajaiset täyttävät varmasti Lounaispuiston ihanalla ilolla.
Sinfoniaorkesterin ja 300-henkisen kuoron
jäähallissa laulamat pohjoismaiset virret ovat
takuulla upeaa kuultavaa. Ja kun Ilmavoimien
soittokunta luotsaa juhlakulkueen lauantaina
Kävelykadulle ja tuhannet laulajat kajauttavat
Suvivirren keskellä kaupunkia, se vasta on jotain. Sellaiset hetket syöpyvät muistoiksi.

K

Tulet Joensuusta. Kerro karjalaisin mottosi!
En tiiä miten karjalainen, mutta kun mie
johonki alan niin sen teen täysillä.
Olet 20-prosenttinen kanttori Jyväskylän
seurakunnassa. Mitä se pitää sisällään?
Johdan kahta ihanaa kuoroa. Lapsikuoro
Valon Laulu on vielä pieni, mutta kasvaa
syksyllä. Gospel-kuoro Neulasiin kuuluu
noin 20 mahtavaa laulajaa. Teen myös satunnaisia kanttorin sijaisuuksia.
Kerro myös siitä 80 prosentista!
Suurimman ajan vie opiskeluni yliopistolla sekä musiikki, muun muassa aktiivinen keikkailu ja harjoittelu.
Oi muistatko vielä sen virren? Mikä on
lempivirtesi tai hengellinen laulu?
Ensimmäisenä tuli mieleen Jaakko Löytyn kappale Käy Herra meitä siunaamaan.
Löytyn kappaleissa on jotain koskettavaa ja
hienoa. Olen vuosia sitten päässyt laulamaan
hänen kanssaan. Se tuntui upealta.
Aiotko osallistua Kirkon musiikkijuhlille?
Toivon ehtiväni. Tarjolla on paljon kaikkea hienoa, sinne tulee kuorolaisia myös
joensuulaisesta kuorosta jossa olen laulanut. Evankeliumijunakin olisi upeaa nähdä,
yli 500 lapsikuorolaisen yhteiskonsertti!
Mitkä ovat Jyväskylän top3-jutut? Mitä
esittelet Jyväskylässä vieraillesi?
Jyväskylä on minulle rakas kaupunki. Parhaita asioita ovat järven läheisyys, Seminaarinmäen kampus, hyvät ulkoilumaastot ja
opiskelijaystävällinen meininki. Vieraita
olen vienyt Kuokkalan kartanoon, Naissaaren kanavalle ja syömään hyvään ravintolaan.
Osallistuit Nelosen Kuorosotaan, jossa
edustamasi Joensuun kuoro korjasi voiton. Nyt osallistuit The Voice of Finland
–kilpailuun. Mikä vetää estradeille?
Kuorosotaan lähdin vanhan musiikinopettajani kannustamana. Hän veti kuoroa
Alangon Ilkan kanssa. Kokemus oli hauska
ja opetti jännityksen kontrollointia etenkin
solistin tehtävissä. The Voice Of Finlandin
tuottaja soitti minulle viime kesänä ja pyysi
mukaan, sillä hän muisti minut Kuorosodasta. Olen iloinen, että osallistuin, sillä sain
uusia tuttavuuksia ja artistille hyödylliä
neuvoja. Soittajakaarti oli huikea. Suurin
syy miksi lähdin Voice Of Finlandiin, oli se
kuinka laulajia kohdeltiin. Kaikista etsittiin
parhaita puolia ja keskityttiin laulamiseen.
Mikä oli paras kokemuksesi kilpailuista?
Molempia tehtiin kannustavalla meiningillä, joten parasta oli hyvä henki. Mutta

Siiri Nojonen treenaa kuoronjohtajan taitojaan Neulaset-kuoron ja Valon Laulun kanssa. Neulasten kevätkonsertti on Säynätsalon kirkossa torstaina 17.5. klo 18.
kyllähän se hienolta tuntui kun Joensuu
korjasi voiton hyväntekeväisyyteen!

tyen. Tahtoisin myös työskennellä ulkomailla musiikin parissa.

Olet opiskellut Keniassa afrikkalaista rytmimusiikkia. Mitä sieltä jäi reppuun?
Opin valtavasti uutta rytmin käsittelystä,
laulamisesta ja tanssista. Keniassa musiikki
tarkoittaa soiton ja laulun lisäksi myös tanssia. Kuorossa ei voi laulaa tanssimatta. Tässä olisi opeteltavaa meillekin :)

Mitä mieltä olet television kykykilpailuista noin yleisellä tasolla?
Kirjoitin juuri kandidaatin tutkielmani
aiheesta. Kilpailuja tulee katsoa kriittisellä
silmällä. Monista ohjelmista saa yksipuolisen kuvan muusikon ammatista. Suomi on
niin pieni maa, että töitä on tehtävä valtavasti menestyäkseen. Voice Of Finlandin
koin positiivisena, sillä siellä ei arvosteltu ilkein sanoin. Tuotantotiimin tuki tuntui hyvältä, eikä ketään jätetty yksin. Täysi-ikäisyys
ja tietynlainen valmius on hyvä asia kilpailuun lähdettäessä, sillä nuoren musiikillinen identiteetti voi pirstaloitua, jos saatu
palaute ei vastaa omia kuvitelmia omasta
osaamisesta. Musiikinopettajana tuskin kan
nustan oppilaitani lähtemään kilpailuihin
liian nuorena. Hiukan vanhemmalle kilpailu
voi opettaa esiintymisestä ja etenkin jännityksen kontrolloimisesta.

Opiskelet musiikinopettajaksi. Missä haluaisit valmistuttuasi työskennellä?
Haluaisin opiskella vielä laulunopettajaksi. Tällöin minulla olisi muusikon, musiikinopettajan sekä laulupedagogin pätevyys
ja voisin tehdä töitä monipuolisesti. Tärkeintä on päästä tekemään töitä eri-ikäisten
kanssa, etenkin nuorten, sillä nuorissa on
valtava potentiaali. Uskon, että musiikin
avulla useat nuorten ongelmat ovat ratkaistavissa. Liian monet eivät pääse ilmaisemaan
itseään, ja tässä musiikki on avainasemassa.
Sinulla on oma bändi. Kuinka paljon
keikkaa on luvassa kesäksi?
Lähes kaikki lauantait on varattu hääkeikoille. Kierrämme Itä- Suomea viisihenkisen Cover House Fiven kanssa. Viikolla
ja perjantaisin keikkailemme Joensuu-Jyväskylä-Kuopio -alueella omaa musiikkia soittavan yhtyeeni kanssa.
Millaisia musiikillisia haaveita sinulla on?
Saada tehdä pitkä ura opettaen ja esiin

Olet työskennellyt eturivin muusikkojen
kanssa. Millaisia kokemuksia ne ovat olleet?
Voice of Finlandissa yksi hienoimmista
asioista oli päästä laulamaan hyvän ja ammattimaisen bändin kanssa. Osa muusikoista oli ennestään tuttuja, sillä olen saanut
heiltä oppia workshopeissa ja leireillä. Erityisesti mieleen on jäänyt hetki Paula Koivu
niemen kanssa, kun hän ravisteli minua olkapäistä ja antoi neuvoja esiintymiseeni ja
asioihin, joita en ollut edes huomannut!

Marjo
Rönnkvist

R i v i e n

v ä l i t

Henki & elämä

3

On väärin välittää
vain omanlaisistaan

Lähetystyöhön ja kansainväliseen
diakoniaan 53 miljoonaa euroa

Juuri mallien mukaan elämistä Jeesuskin
kammosi. Ihmiskunta oli hänelle pienin mahdollinen perusyksikkö. On väärin välittää vain
omaisistaan ja omanlaisistaan tai korottaa oma
elämänsä malliksi muille. Siinä pyhä Paavalikin
näki kristinuskon poliittisen perussanoman.
Antti Nylén Vantaan Laurissa

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

Seurakunnat ja yksityiset lahjoittajat tukivat kirkon lähetysjärjestöjä ja Kirkon Ulkomaanapua
viime vuonna 53,3 miljoonalla
eurolla. Suurimmat taloudellisen tuen muodot olivat seurakuntien talousarviomäärärahat

ja yksityisten ihmisten vapaaehtoinen kannatus. Seurakuntien ja yksityisten lahjoittajien
panos mahdollistaa kirkon
lähetystehtävän toteuttamisen. Kannatus on suunnilleen viime vuoden tasoa.

Kirjuri-järjestelmä
helpottaa asiointia
seurakunnassa

Jyväskylän seurakunta lahjoitti vuoden 2009 tammikuussa 20 000 euroa Jyväskylän Katulähetyksen Ruokapankille.
Lahjarahalla käynnistettiin operaatio Pienen pojan eväät eli Oppe.

Jyväskylän seurakunta toimii
pilottiseurakuntana kirkon
Kirjuri-järjestelmän käyttöönotossa.
Järjestelmän avulla kehitetään
kirkonkirjojenpitoa. Kaikkien
Suomen ev.lut. seurakuntien
jäsentiedot ovat Kirjurissa yhdessä
yhteisessä tietokannassa.

marja leena luukkonen

Kahden vuoden aikana rakennettiin
malli, joka on tuonut helpotusta vähävaraisten pienten lasten yksinhuoltajaperheille. Seurakunnan lah
joittamat varat on voitu osoittaa lyhentämättömänä suoraan avustuspakkauksiin, koska Katulähetys on
huolehtinut henkilöstökuluista ja
muistakin kustannuksista.
Oppe aloitti avustuspakkausten jakamisen vuoden 2010 alussa. Pakkaus on sisältänyt muun muassa kuivamuonaa, säilykkeitä, puhdistustuotteita, leluja ja vaatteita. Lisäksi perheet
saavat normaalit avustuskassit kahden
viikon välein. Oppe on etsinyt avun
tarvitsijat ja ohjannut heitä myös pysyvämmän tuen piiriin. Tähän mennessä apua on saanut 189 perhettä.
Lahjoitussumman turvin käynnistetty hanke on kertaluontoinen ja
seurakunnan osalta päättymässä. Seurakunta ei ole budjetoinut hankkeelle jatkoa. Sen sijaan se on diakonian
työalasihteeri Heini Lekanderin
mukaan jatkamassa ja vahvistamassa

Hengissä
Helatorstai 16.5.
Kristuksen taivaaseenastumisen päivä
Evankeliumi
Luuk. 24: 46-53
Jeesus sanoi
opetuslapsilleen:
”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja
kolmantena päivänä nousta
kuolleista, ja kaikille
kansoille, Jerusalemista
alkaen, on hänen nimessään
saarnattava parannusta ja
syntien anteeksiantamista.
Te olette tämän todistajat.
Minä lähetän teille sen,
minkä Isäni on luvannut.
Pysykää tässä kaupungissa,
kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.”
Jeesus vei opetuslapset ulos
kaupungista, lähelle
Betaniaa, ja siellä hän
kohotti kätensä ja siunasi
heidät. Siunatessaan hän
erkani heistä, ja hänet
otettiin ylös taivaaseen. He
kumartuivat maahan asti ja
osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua
täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa.
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Kuvatoimisto Rodeo/Zsolt Nyulaszi

Seurakunnan lahjarahalla
apua 189 perheelle

sirpa koivisto

Oppe aloitti avustuspakkausten jakamisen vuoden 2010 alussa. Pakkaus on sisältänyt muun
muassa kuivamuonaa, säilykkeitä, puhdistustuotteita, leluja ja vaatteita.
niin omaa kuin eri verkostojen kautta toteutettavaa perheiden tukemista.
Seurakunta myös jatkaa vuosiavustuksia Ruokapankille entiseen tapaan. Ruokapankin yhteistyökump-

paneita ovat muun muassa Jyväskylän seurakunnan lisäksi Jyväskylän
kaupunki, Palokan ja Tikkakosken
helluntaiseurakunnat sekä Huhtasuon Elämä leipä ry.

Kirkonkirjojenpitoon ja tietojärjestelmien kehittämiseen on panostettu
kirkossa jo usean vuoden ajan. Osa
tätä hanketta on Kirjuri-järjestelmä,
jolla hallinnoidaan kaikkien ev.lut.
seurakuntien jäsenten tietoja.
Yhteisen tietokannan etuna on,
että jatkossa, kun kaikki seurakunnat ovat ottaneet Kirjuri-järjestelmän
käyttöön, kirkon jäsenet voivat asioida minkä tahansa seurakunnan kirkkoherranvirastossa.
Järjestelmä mahdollistaa sen, että
esimerkiksi perunkirjoitusta varten
tarvittavat tiedot voidaan toimittaa
yhdellä todistuksella yhdestä seurakunnasta koko henkilön ev.lut. kirkon jäsenyyden ajalta. Järjestelmä
helpottaa myös seurakuntien tilastointia ja mahdollistaa monipuoliset

Täydellisen tyytyväisyyden tyyssija?
elatorstaita vietetään Kristuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Millaiseen taivaaseen?
Kyse on Jeesuksen paluusta Isän luokse, takaisin täydelliseen rakkauden yhteyteen, jossa
Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat aina olleet;
yhtä luomisessa ja yhtä myös lunastuksessa,
yhtä aikojen alusta iankaikkisuuden loppumattomuuteen saakka.
Taivaaseenastumisessa on kyse myös Jeesuksen asemasta. Hän palasi kotiin, täydellisyyden
olotilaan, jossa kaikki on eheää. Meidän Jeesuksemme on yhtä Jumalan kanssa. Jumalan
luota hän tuli ja Jumalan luokse hän palasi.
Taivaassa ei olisi tarvittu maata, ei aurinkoa,
ei planeettoja, ei tähtisumuja joukkoineen. Jumalassa oleva rakkauden yhteys olisi ollut riittävää. Rakkaus kuitenkin pyrkii eteenpäin. Se
luo kohteen, jota voi rakastaa: tehtiin ihminen,
ihmiselle ja luomakunnalle koti, kuten lapsi
leikkiessään saa kivetkin puhumaan ja valmistaa kodin elottomille
kappaleille. Taivas on
siis jotakin, jossa ollaan täydellisessä tyytyväisyyden tilassa. Sitä on vaikeaa kuvitella
maailmassa, jossa on-

H

Raimo Laine

nen hetket tulevat ja menevät.
Meidän ihmisten kannalta katsottuna olennaista taivaassa on olla Jeesuksen kanssa. Ehtoollisvirressä ovat sanat: ”ja taivasta jo päällä
maan, on hetki hänen seurassaan.” Taivaassa
me tulemme täydellisesti osallisiksi Jumalayhteydestä. Täällä maailmassa Jumalan tuntemisemme on vajaata. Paavalin sanoja lainataksemme: ”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme
kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin
Jumala minut täydellisesti tuntee” (1.Kor.13:12).
Paavalilla oli myös halu täältä lähteä ja päästä
Kristuksen luo (Ef.6:23).
Mikä on sinulle läheisin kielikuva ja vertaus
taivaasta?
Paavalin puhe siitä ”mitä silmä ei ole nähnyt
eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut
sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat”
(1.Kor.2:9). Voisiko taivaasta sen tyhjentävämmin puhua!
Osuva on myös erään rippikoulukirjan kuvaus sudenkorennon toukan ja iilimadon keskustelusta. Voisiko sudenkorento järkevästi
perustella outoa kaipuutaan toiseen maailmaan? Mutta millaista sen elämä onkaan sitten, kun se kiipeää järviruokoa pitkin veden
pinna yläpuolelle ja lähtee uutena lentoon
uudessa elementissä.
Mitäpä taivaasta kannattaisi kovin varmana
puhua!

raportit ja karttapalvelut.
Rekisteripäällikkö Inkeri Kranttila kirkkohallituksesta kertoo, että
Kirjurin käyttöönotto tapahtuu seurakunnissa vaiheittain tämän vuoden aikana. Jyväskylän seurakunnassa järjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa 2012. Ensimmäiset tietojen
tallennukset Kirjuriin on jo tehty.
Kranttilan mukaan Jyväskylä on
hyvä pilottiseurakunta ison kokonsa
ja yhtenäisen hallintomallinsa vuoksi.
Pilotointiin ovat tulleet mukaan
myös Oulun, Päijät-Hämeen ja Mikkelin seudun keskusrekisterit. Lisää
seurakuntia liittyy mukaan toukokuun 2012 aikana. Toinen käyttöönottovaihe on syksyllä 2012.
Seurakunnissa on käynnissä myös
vanhojen kirkonkirjojen ja niin kutsuttujen perhelehtien digitointi. Yksi perhelehti on A4-arkki, johon on
kirjattu yhden perheen tietokokonaisuus. Digitoitua aineistoa käytetään
Kirjuri-järjestelmässä muun muassa
sukuselvitysten ja sukututkimusten
laatimiseen.
Tavoitteena on, että kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien perhelehdet ja kirkonkirjat vuodesta 1860
ovat digitoituna vuoden 2014 loppuun mennessä.

Pastori Raimo Laine saarnaa Taulumäen
kirkossa helatorstaina 16.5. klo 18

Miten sinun käsityksesi taivaasta ovat muuttuneet? Mitä taivaassa ei ole?
Käsitykseni eivät ole muuttuneet oikeastaan
lainkaan. Olen aina vierastanut kovin konkreettisia kuvia taivaasta.
Taivaassa ei ole ahneutta eikä siitä seuraavaa
ihmisten välistä eriarvoisuutta, ei sairautta, ei
kyyneleitä, ei kipua, ei tuskaa, ei ahdistusta, ei
pelkoa, ei yksinäisyyttä.
Mikä sinua tässä tekstissä koskettaa?
Tekstissä on oikeastaan kolmekin puhuttelevaa kohtaa. Taivaaseen otettiin meitä siunaava
Jeesus. Siunaus ulottuu tähänkin hetkeen.
Meitä rakastavan ja siunaavan Jeesuksen soisi
painuvan sielumme syvyyksiin saakka. Tämä
kuvahan on Kortepohjan kirkon alttariveistos.
Meitä siunaava Jeesus, joka on tuleva samalla
tavalla takaisin.
Toinen puhutteleva kohta on lupaus Pyhästä
Hengestä. Jeesus ei jättänyt oppilaitaan yksin,
vaan palasi heidän luokseen. Ennen kuolemaansa hän sanoi: ” Vielä vähän aikaa, ettekä
te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette
minut jälleen” (Joh.16:16). Pyhä Henki tuo Jeesuksen luoksemme ja taivaan hetkittäin keskellemme. Siitä tulee voimaa arkiseen elämään.
Ja kolmantena Jeesus antaa tehtävän julistaa
kääntymistä ja syntien anteeksiantamista. Siinä on lupaus uuden alun mahdollisuudesta
jokaiselle, joka sen haluaa ottaa vastaan. Tämän kaiken oivaltaminen saa uudet tuulet puhaltamaan ja Jumalan valtakunnan murtautumaan entistä voimallisemmin keskellemme.

Uskonto suojaa pörssiyhtiöitä rajuilta syöksyiltä,
väittää yhdysvaltalaistutkimus
Rajuilta kurssisyöksyiltä välttyvät todennäköisimmin pörssiyhtiöt, joiden pääkonttorit sijaitsevat uskonnollisilla alueilla. Uskonnollisuus tuo
mukanaan joukon johtajien käytöstä ohjaavia
normeja, arvelee tutkimuksesta uutisoinut Business Insider-lehti. Uskonnolliset yrittäjät pitävät
kiinni eettisistä periaatteista ja määräävät alai-

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

siakin samaan. He ovat myös taipuvaisia välttämään riskinottoa. Uskonnolliset ihmiset eivät ole
hanakoita kikkailemaan optioilla ja kirjanpidossa.
Uskonnollisuutta mitattiin kirkkojen määrän
ja uskonnollisissa tilaisuuksissa käyvän väestön
mukaan piirikuntatasolla USA:ssa.
Taloussanomat

Moraali on arjen valintoja
marja leena luukkonen

– Ei moraali ole mihinkään kadonnut. Vääristynyt se voi olla mutta ei
kadonnut. Moraalityhjiötä ei ole olemassa. Jokaisella ihmisellä ja yhteisöllä on moraali: paatuneinkin reagoi terävästi, jos hänen oikeuksiaan
loukataan.
Oikean ja väärän rajapinnan etsijöitä Laulaja kehottaa kääntymään
uhrien, kiusattujen ja vähemmistöjen puoleen. Enemmistö ja vahvat
kun voivat sokeutua. Kokonainen yhteisö, kansa ja aikakausi voivat mennä
harhaan. Piispan mielestä aikamme
ihmisellä ei näytä olevan tajua ahneu
den synnin viheliäisistä seurauksista.
Luottamuksen palautumisella vaik
kapa Euroopan unioniin alkaa olla
kiire.
– On selvää, että mikä tahansa systeemi romahtaa, ellei luottamusta
ole. Poliitikot ja valtioiden johtajat
ovat avainasemassa. Pitävien pelisääntöjen rakentaminen on luottamuksen konkretisoimista. On oltava
myös kontrolli, lait ja sanktiot, koska
ihminen on perusluonteeltaan itsekäs ja sokeutuessaan raadollinen.

Lähtökohtana hyvyys

Menee tosin välillä metsään, ja tapahtuu ylilyöntejäkin.

Jokapäiväisiä valintoja

marja leena luukkonen

Moraalikysymykset ovat nousseet voimakkaasti esiin. Syitä ei ole vaikea hakea. Suomalaisten mieliä ovat kuohuttaneet suuryhtiöiden johtajien bonusjärjestelyt, puolueiden vaalirahoitussotkut ja
politiikkojen hämärät asuntokaupat. Mediassa, olohuoneissa ja kahviloissa puhutaan jo suoranaisesta moraalikadosta. Lapuan hiippakunnan emerituspiispa Jorma Laulaja tyrmää ajatuksen.

Piispa muistuttaa, että moraalikysymyksissä ei tapahdu kertaoppimista.
Moraali on valintojen tekemistä joka
päivä niin omassa elämässä kuin laajemmissa ympyröissä.
Jos kukaan ei kerro lapselle etiikan
perusasioita, anna kotikasvatusta, on
edessä kova koulu, kun maailma niitä opettaa. Siksi puhe vanhemmuudesta, kasvatuksesta, hyvistä tavoista
ja rehellisyydestä on tarpeellista kodissa ja missä tahansa yhteisössä.
Perheessä luottamus murenee, kun
joku perheenjäsen pelaa omilla korteillaan ja omin säännöin vaikkapa
olemalla uskoton tai väkivaltainen.
Suomalaisia vaanivat samat kiu
saukset kuin muitakin kansoja. Tilaisuuden tullen omaan pussiin pelaaminen onnistuu täälläkin.
Yhteiskuntamme avoimuus on
suojannut Suomea varsin pitkään,
samoin demokraattinen kontrolli.
Vapaa media on demokraattisen yhteiskunnan luovuttamaton toimija,
jonka tehtävänä on kaivaa totuus
esiin. Toki mediakin voi värittää ja
valikoida asioita tarkoitushakuisesti
mutta kaiken kaikkiaan sen toiminta
on ollut plussan puolella.
Jotta moraalitaju voi pysyä terveenä, tarvitaan eettisiä lähikasvattajia,
jotka opastavat arjessa esimerkillään.
– Mielestäni nyt tarvitaan yhteiskunnan pelisääntöjen sanoittamista.
Kyllä yhteiskunnan johtajia kuullaan,
jos he ovat aitoja ja rehellisiä.

Moraalin määrittelijöitä on yhtä
monta kuin on ihmisiäkin. Laulaja
avaa käsitettä luterilaisen ajattelun
näkökulmasta. Jokainen ihminen
odottaa toiselta hyvää, ei pahaa. Se on
luomisessa meihin istutettu. Myönteiset kokemukset vahvistavat odotusta
ja vähitellen kasvaa luottamus.
Kaikkien vanhempainsuhteiden,
lähi-ihmissuhteiden ja yleensä ihmissuhteiden ja järjestelmien keskeinen
Näkymätön käsi ottaa
moraaliperusta on, että me odotamme hyvää ja luotamme, että lupaukset
Esivallan ja yhteiskunnan kontrolli
ja pelisäännöt pätevät. Näin voimme
ei Laulajan mielestä näytä nyt toimiyhdessä selviytyä tietäen, että minäkin
van samalla tavalla kuin joskus aikaisaan itselleni kuuluvan osuuden.
semmin. Globaalissa yhteisössä on
syntynyt vahvoja, itsekkäitä toimijoiToiminnan etiikka löytyy Laulajan
ta, jotka kurottavat yli valtioiden ramukaan tämän jälkeen helposti.
jojen. Kun amerikkalais– Kun luotat toiseen ja
pankin lobbari toimii,
odotat häneltä hyvää, me- ”Missä Jumalaa
koko Eurooppa notkahne vastapuolelle, näe mitä
ei tarvita, siellä
taa. Poliitikkojen ja
hän sinulta odottaa ja tee
lähimmäinenkin
kaikkien yhteiskunnan
se. Siinä on koko etiikka!
vastuunkantajien tehtäEtiikka on nimenomaan on usein lujilla.
vänä on suojella omien
yhteisöllinen asia. Ei Ro- Tosin ihminen
binson Crusoe saarellaan voi uskossaankin jäsentensä elämää tätä
kovuutta ja itsekkyyttä
tarvinnut etiikkaa ennen sokeutua.”
vastaan.
kuin Perjantai tuli sinne.
– Jos annetaan pelureille vapaa valKultainen sääntö kehottaa: tee toita, viimeinenkin köyhän eväs oteselle sitä, mitä toivoisit hänen teketaan ja turva viedään, sillä ahneudelvän sinulle. Siihen ja sen pitempiin
la ei ole mitään rajaa. Nyt tarvitaan
tulkintoihin, Raamatun kymmejärjestelmällisen yhteiskunnan kontneen käskyyn ja rakkauden kaksoisrollia ja suojelumekanismeja.
käskyyn, on kiteytetty etiikan ydin.
Epätasa-arvo lisääntyy monin taJokaisen ajan on sanoitettava etiivoin ja jokainen suomalainen tietää,
kan periaatteet uudelleen. Sen lisäksi
ettei tämä ole oikein. Näkymätön
tarvitaan myös valvontamekanismekäsi ottaa, eikä sillä tunnu olevan
ja. Yleinen mielipidekin voi omalla
mitään tilivelvollisuutta kenellekään.
tavallaan olla toimiva kontrollin väline. Se paheksuu, arvostelee, kehuu. Usein tämä tapahtuu vielä läpinäky-

Jos annetaan pelureille vapaa valta, viimeinenkin köyhän eväs otetaan ja turva viedään, sillä ahneudella ei ole mitään rajaa. Nyt tarvitaan
järjestelmällisen yhteiskunnan kontrollia ja suojelumekanismeja, emerituspiispa Jorma Laulaja vaatii.
mättömyyden suojassa, julkisuudelta
pimennossa, Laulaja puuskahtaa.

Kristityn nimi ei ole takuu
Yhteiskunnan moniarvoistumisesta
huolimatta Laulaja uskoo, että myös
kirkkoa kuunnellaan moraalikysymyksissä, jos kristityt puhuvat järjen
ja kohtuuden äänellä. Mutta jos yhteiskunnan enemmistö lähtee kulkemaan suuntaan, jota kirkko ei voi
hyväksyä, kirkko joutuu vähemmistöstä käsin tuomaan esiin kantansa
eikä silloin kiitosta tietenkään heru.
Missä Jumalaa ei tarvita, siellä lähimmäinenkin on usein lujilla. Tosin

ihminen voi uskossaankin sokeutua.
Moraalin alue on merkillinen: kun
sanoo yhden lauseen, pitää heti perään antaa jokin varauma, Laulaja
hymähtää.
Kaikkein kauheinta on, kun ihminen sanoo uskovansa Jumalaan mutta käyttää hyväkseen heikkoa, jopa
lasta. Voiko syvempää sokeutta olla?
Ei kristitty automaattisesti ole oikealla tiellä. Martti Luther opetti,
että jos kaikki ihmiset olisivat sydämestään kristittyjä, täällä ei tarvittaisi lakeja lainkaan. Kaikki toimisivat
oikein ja kyselisivät, mitä he voivat
tehdä toisen hyväksi. Jokainen tekisi
siis enemmän kuin minimin.

Lutherin mielestä kuitenkin kaikissa uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa on ihmisiä, jotka etiikan
tasolla toimivat oikein omasta halustaan – onhan oikean ja väärän tajuaminen annettu ihmiseen luomisessa. Kristus ja usko häneen ovat ainutkertaista, ja kristikunnan piirissä ihmisen arvo ja ihmisoikeudet ovat
saavuttaneet kauniita tuloksia. Mutta älä erehdy yliarvioimaan. Kristityssä lännessä on myös langettu syvälle.
Eettisissä toimissaan kristityt eivät
lähtökohtaisesti ole muita parempia.
Sekä kristityn että ei-kristityn moraalinen taju vaatii aina uutta oikean ja
väärän sanoittamista.
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Matti Järvinen työskentelee saaressa vapaaehtoisena.

Huiih - toukokuun alussa uimavesi ei vielä houkuttele.

Nuohooja Lauri Aarniemi kiipeää saunan katolle.
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Lehtisaari heräilee

uuteen suveen
kuvat: tytti pääkkönen, Teksti: paula ukkonen

Työt Lehtisaaressa ovat alkaneet toukokuun
alussa. Laiturit ja saunan terassi ovat saaneet
pintaansa uuden maalikerroksen, päätalon terassilla projektia vasta valmistellaan. Harjalla
lautoja huolittelee yksi Lehtisaaren vapaaehtoisista, aiemmin itsekin saaressa työskennellyt
Matti Järvinen. Tänä keväänä miehen vastuulla on maalipintojen työstäminen.
–Tällainen vapaaehtoistyö on lähellä entisen
maalarimestarin sydäntä. Kun työtä tekee
omasta halusta ja näin mahtavassa ympäristössä, tulee väkisinkin hyvälle mielelle. Siistit ja
puhtaat pinnat ovat miellyttävän näköiset ja
toivottavat vieraat tervetulleiksi.

Valmistelut mallillaan
Järvisen kanssa työssä puuhaa Lehtisaaren isäntä, nuorisotyönohjaaja Pasi Bom. Bomille kesä
on Lehtisaaressa neljäs, joten valtaosa töistä
hoituu tottunein ottein.
Tänään paikalle on tilattu nuohooja, jonka
tehtävä on tarkistaa Lehtisaaren tulisijat. Erityisen huolellisesti työ on tehtävä saunassa, joka
lämpiää kesällä joka päivä. Myös uimaranta ja
lähialueet tutkitaan tarkasti, jotta mahdolliset
luontoon kuulumattomat esineet saadaan pois.
– Sukellusseuran sukeltajat käyvät läpi uimaalueen huolellisesti. Kuuleman mukaan joku
vuosi sitten saunan edustalta löytyi vanha kiuas. Lehtisaaresta se ei ollut peräisin, mistä lienee tiensä siihen löytänyt. Uimareiden alta se
oli kuitenkin tärkeää raivata pois, Bom pohtii.
Saunojia ja uimareita saaressa riittää, sillä
viime kesänä kävijöitä oli liki kahdeksantuhatta. Kun saari on avoinna vain kolmisen kuukautta, riittää vilinää jokaiselle päivälle. Vieraat kuljetetaan Viitaniemen laiturista veneel-

lä. Kiireisimpinä päivinä työntekijät saavat siis
soutaa urakalla.
–Työntekijän aikaisemmasta soutukokemuksesta on alkuvaiheessa apua, mutta kokemattomampikin on jo loppukesästä puuhassa erinomaisen hyvä.

Ympäristö mielessä
Toiminnan alkuajoista lähtien Lehtisaari on
toiminut ekologisin periaattein. Saarella ei ole
sähköä tai juoksevaa vettä.
Kahvinkeittimeen saadaan virtaa pihalla surraavasta aggregaatista ja asioilla käydään ulkohuussissa. Kahviossa myydään Reilun Kaupan
teetä ja kahvia.
Huussin kiinteä aines pääsee multana takaisin maaperään ja loput kuljetetaan kauden
päätteeksi maihin hävitettäväksi. Muu jäte
kompostoidaan tai lajitellaan ja kierrätetään.
– Ympäristöystävällisyys kulkee mukana kaikessa toiminnassa. Toivomme, että myös vieraat ottavat tämän huomioon. Kun jokainen
vie omat roskat pois ja huolehtii yleisestä siisteydestä, ollaan jo pitkällä, Bom hahmottelee.

Huikea kesä odotuksissa
Ensimmäiset vierailuryhmät saapuvat toukokuun loppupuolella. Kaikille kävijöille saari aukeaa kesäkuussa, jolloin vietetään myös avajaisia.
Sitä ennen tehtävää kuitenkin riittää.
– Veneet on vielä kunnostettava ja jään paikoiltaan siirtämä laituri vietävä paikoilleen.
Niin ja risut ja oksat pitäisi haravoida ja kutsua
paikalle kaasutarkastaja, Bom luettelee.
Ja onhan uudet työntekijätkin opastettava
saaren tavoille.
– Luvassa on huikea kesä. Toivottavasti lämmintä ja vieraita riittää.

Lehtisaari toimii avoimien ovien periaatteella lähimmäisiä ja luontoa
kunnioittaen. Saaressa voi uida ja saunoa, grillailla omia eväitä, pelata,
osallistua ohjattuun toimintaan tai rentoutua.
Vene noutaa matkustajat saareen Viitaniemen laiturista tasatunnein,
pelastusliivit talon puolesta. Saari on avoinna 5.6.–19.8. tiistaista perjantaihin
klo 15-21 ja lauantaina ja sunnuntaina klo 12-21. Maanantaisin suljettu.
Saari aukeaa tiistaina 5.6. klo 15. Avajaisia vietetään su 10.6.
Avajaismessu klo 15, Cospel Covertajien konsertti klo 17.

Helteisinä kesäpäivinä saaren työntekijät soutavat urakalla saaren ja Viitaniemen rannan välillä, sanoo Pasi Bom.

Lue lisää saaren mielenkiintoisesta historiasta ja katso kesän tapahtumavinkit osoitteesta
www.lehtisaarenkesakoti.net
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Onnistuuko
taivaassa
teleporttaaminen?
Helatorstai on Kristuksen taivaaseenastumisen päivä. Mutta millaiseen taivaaseen? Palokan Jokelan koulun
6A-luokan oppilaat piirsivät ja kirjoittivat käsityksiään taivaasta opettajansa Ari Pudaksen johdolla.
Jeesus pitelee minun taivastani sylissään. Jumala on laittanut käden Jeesuksen olkapäälle, kertoo Aune
piirroksestaan.

Jarno on suunnitellut taivaan asemakaavaa.

”Vaaleansininen, pilvirakenteinen
paikka, jossa on suuria suihkulähteitä ja hienoja taloja. Sellainen mielikuva minulle tulee, kun ajattelen
Taivasta. Lisäksi tulee mieleen useita
kysymyksiä asioista, joita siellä mahdollisesti voi, tai ei voi, tehdä. Esimerkiksi: Voiko siellä uida? Voiko
siellä soittaa?
Lisäksi tulee mieleen asioita, mitä
täällä ei voi tehdä, mukaan lukien
lentäminen ja teleporttaus. Aika hölmö ajatus tuo viimeinen, mutta joka
tapauksessa Taivas on, ja tulee olemaan, hieno ja mahtava paikka.”
Otto
”Taivas on paikka, jossa mistään tarpeellisesta asiasta ei ole pulaa. Taivaassa ei ole rikkaita eikä köyhiä.
Kaikki ovat tasavertaisia. Taivaassa
Jeesus, Pyhä Henki ja Jumala ovat

Taivaan kultaportin piirsivät Iida, Annu ja Viola.

Toim. huom. Teleportti eli kaukosiirrin on laite, jolla voidaan siirtää
materiaa paikasta toiseen pitkiäkin
matkoja. Aine – ja ihminenkin –
hajotetaan lähtöpaikassa osiinsa ja
kootaan se päätepisteessä takaisin

entiseen muotoonsa. Laite esiintyy
fiktiivisenä tieteiskirjallisuudessa,
mutta sitä kehitetään myös todellisuudessa. Näin kertoo Wikipedia.
Termiä käytetään ny
kyään myös
nettiroolipeleissä.

Topin taivaassa on tarjona koirillekin... omat sisään- ja uloskulkutiet.
Kaikki piirrokset eivät mahtuneet lehteen, mutta ne ovat nähtävissä
seurakunnan nettisivuilla www.jyvaskylanseurakunta.fi
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”Minun taivaani on kuin tämä meidän nykyinen maamme, mutta ilman autoja, ilman rahaa, ilman hirveitä ihmismassoja. Ilman mitään
maan ongelmia. Taivaassa on rauhallista. Se on täynnä sinua rakastavia
ihmisiä. Siellä voit olla iloinen.Voit
seurata maan tapahtumia ja mennä
juttelemaan Jeesuksen luo. Siellä kukaan ei ole ylempiarvoinen kuin toiset. Voit juosta pitkin kilometrien
pituisia peltoja, uida merissä, ilman
että sinun täytyisi tulla hengittämään. Hyppiä kallioilta, lentää, poimia kukkia, leikkiä eläinten kanssa.
Ja tietysti tavata niitä ihmisiä, jotka
olet maassa aikoinasi menettänyt.
Onneksi on olemassa taivas, jonne
sinäkin voit oman paikkasi ansaita.”
Aune

”Taivaassa olisi leppoisaa ja turvallista. Ei mitään kiireitä, aivan kuin
eläkepäivillä. Sieltä voisi katsella alas
maahan. Taivaassa tapaisin sukulaiseni, joita en ole ikinä ennen nähnyt.
Näin minä ajattelen.”
Elina

Elina piirsi taivaaseen metsikköä, vihreän ruohokentän – sekä kurkistusaukon, josta voi tiirailla
kaukoputkella Maan elämää.
korkeimmilla paikoilla. Taivaassa on
kaikilla hyvä olla. Siellä ei kiusata
ketään.Taivaassa ei ole autoja, junia
tai lentokoneita. Taivaassa on aurinkoista ja sopivan lämmintä. Taivaassa
ei sodita. Siellä ei ole aseita.”
Elias
”Minun taivaassani ei ole sotia eikä
kukaan voi kuolla. Taivaassa on kultaisia lintuja ja monia eläimiä. Taivaan portit ovat kultaiset ja korkeat.
Taivaassa maa on pehmeää ja
mukavan tuntuista. Taivaassa
saa tehdä mitä vaan.”
Simo

”Minä itse kuvittelen taivaan rauhallisena ja kauniina paikkana. Sieltä voisi katsella alas maahan, jos vain raottaa pilvenreunaa. Itse ei maan päältä
voi taivaaseen nähdä. Kaikki ihmiset
olisivat samanarvoisia ja rikkaat antaisivat omastaan köyhille ja auttaisivat kodittomia. Taivaan ”taivas” olisi
samanlainen kuin täällä maan päällä.
Siellä ei vain olisi taas uutta elämää.
Taivaasta ei enää voisi joutua kadotukseen. Minusta taivas on jo nyt kauniin
ja rauhallisen näköinen paikka.”
Emma
”Taivas on unelma. Kaikkien unelma.
Se on paikka, jossa et tunne kipua, et
surua. Vihreät kummut loistavat
kauniista kukista. Siellä laiduntavat
hevoset, lampaat, lehmät… Siellä voi
juosta peltojen poikki niin kovaa, että se tuntuu mahdottomalta. Taivaassa mikään ei ole mahdotonta.”
Janette

Kirkon musiikkijuhlat
Sirpa Lampinen

Jyväskylässä 25.5. – 27.5.2012

Liturgisen tanssin ryhmä Jubilate Deo esiintyy usein muun muassa jumalanpalveluksissa.

Tanssimallakin voi ylistää Jumalaa
Kristillinen tanssi näkyy myös Kirkon musiikkijuhlilla.

Kristillinen tanssi on ensimmäistä kertaa näkyvästi
esillä Kirkon musiikkijuhlilla Jyväskylässä.
Tanssiryhmät ovat mukana Kävelykatu soi -tapahtumassa ja sunnuntain juhlamessussa jäähallissa.
Lauantaina kaikille avoimissa tanssipajoissa
tanssista kiinnostuneet voivat tulla tutustumaan,
miten omalla keholla voi ylistää ja rukoilla.
sirpa koivisto

Kristillinen tanssi on hyvin
moni
muotoista ja monenkirjavaa. Tanssimalla voidaan ylistää, evankelioida, parantaa ja
rukoilla. Seurakunnissa toimii
erilaisia tanssiryhmiä liturgisesta tanssista gospel-lattareihin. Vuosi sitten Suomeen
perustetun kristillisen tanssin
yhdistyksen tavoitteena on
edistää tanssin käyttöä kristillisessä ilmaisussa.
Jyväskylän
seurakunnan
kanttorin Sirpa
Lampisen
mukaan tanssi on ilmiönä murtautumassa vähitellen esiin ja
tanssiin suhtaudutaan kirkossa
jo varovaisen myönteisesti.
Silti joissakin seurakuntalaisissa tanssijoiden mukana olo
jumalanpalveluksissa herättää

yhä kiihkeitä intohimoja.
– Tanssin liittäminen uskonnolliseen kontekstiin on joillekin hirvittävän suuri ongelma,
vaikka kehollinen ilmaisu on
kuulunut kirkolliseen perinteeseen alkukristillisistä ajoista
lähtien. Tanssilla ei ole tarkoitus loukata ketään, Lampinen
muistuttaa.

Kaikkien lahjat
käyttöön
Lampinen on muun muassa
pitänyt liturgisen tanssin kursseja kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä ja on ollut
perustamassa
tanssiryhmiä
Lohjan ja Jyväskylän seurakuntaan.
– Seurakunta toimittaa messun

omilla lahjoillaan ja kaikki ovat
tervetulleita mukaan. Minun
missioni on, että jokainen ihminen saa tuoda omat lahjansa
seurakunnan
rakennukseksi.
Jokaisella on myös oikeus olla
osallinen
jumalanpalvelusyhteisön elämässä ja toimittaa
messua.

”Tanssi on

koko olemuksen,
ruumiin ja sielun,
kohottamista
Jumalan puoleen.”
	  Meija Kuikka

novaraiseksi, sisäistyneeksi ja
meditatiiviseksi.
Jubilate Deon lisäksi Kuokkalassa toimii moderniin tanssiin
ja gospelmusiikkiin keskittynyt
tanssiryhmä Dancing Birds sekä
kolmen tanssijan ryhmä Barca
de Vidrio. Ryhmät rikastuttavat
ilmaisullaan jumalanpalveluksia,
hartauksia ja muita seurakunnan tilaisuuksia.
– Ryhmät toimivat hyvin itsenäisesti ja luovat koreografioita
itse, Lampinen kertoo.
  Kuokkalan
tanssiryhmien
lisäksi musiikkijuhlilla nähdään
tanssijoita Turusta ja Liedosta.
Juhlien
pääjumalanpalveluksessa jäähallissa kristillinen
tanssi on monin tavoin esillä
koko toimituksen ajan. Tanssijoita nähdään myös Kävelykatu
soi -tapahtumassa lauantaina
klo 14 alkaen.

Tanssipajoissa voi
tanssia kokeilla itse
Lampinen toimii kanttorina
Kuokkalan alueseurakunnassa.
Vuonna 2006 Kuokkalaan
perustettiin liturgisen tanssin
ryhmä Jubilate Deo, jonka liikekieltä Lampinen kuvaa hie-

Kristillistä tanssia voi musiikkijuhlilla kokeilla myös itse.
Lauantaina 26.5. järjestetään
kaksi tanssipajaa Keskusseurakuntatalolla ja yksi Huhtasuon

kirkolla, jossa ohjaajana toimii
nykyinen jyväskyläläinen
Meija Kuikka.
Tanssipajoissa
tutustutaan
omaan kehoon ja siihen, miten
tanssilla voi palvella Jumalaa.
– Tanssiminen on paljon
enemmän kuin kehon liikuttelua. Tanssimalla voi oikeasti
julistaa evankeliumia, saarnata,
ylistää ja rukoilla. Tanssi on
koko olemuksen, ruumiin ja
sielun, kohottamista Jumalan
puoleen, Kuikka kertoo.
Kuikka on tehnyt koreografioita ja tanssinut sooloteoksia
kristillisissä yhteyksissä. Tällä
hetkellä Kuikka on mukana
nykytanssiin ja gospelmusiikkiin keskittyvässä Dancing Birds
–tanssiryhmässä sekä liturgisen
tanssin ryhmässä Jubilate Deo.
– Tanssissa keho ja mieli rukoilevat. Tanssiessa annan itseni
Jumalan käyttöön ja toivon,
että Jumala voisi tanssini kautta
oikeasti koskettaa ihmisiä.
Pajoihin tulijalla ei tarvitse
olla aikaisempaa kokemusta
tanssista.
– Avoin mieli riittää. Tervetuloa tutustumaan kristilliseen
tanssiin, Kuikka toivottaa.

Henki & elämä
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Emerituspiispa Eero Huovinen
saarnaa jäähallissa

Pohjoismaisia virsiä kuullaan
jäähallissa 300-henkisen kuoron voimin

Sanajumalanpalvelus alkaa jäähallissa
sunnuntaina 27.5. klo 10. Huovisen lisäksi
jumalanpalvelusta ovat toimittamassa Raimo
Laine ja Sirpa Lampinen. Mukana myös
Kehittyvät laulajat, Palokan Pelimannit ja
tanssiryhmiä.

Sinfoninen virsi – Symfonisk psalm
soi jäähallissa la 26.5. klo 16.30.
Mukana Suomen ruotsinkielisen
kirkkolaululiiton kuoro ja Pietarsaaren Sinfonietta avustajineen,
kapellimestarina Anna-Maria Hel-

Tervehdys
Virsi se viihdyttää niin
K

irkon musiikkijuhlat kokoaa toukokuun
viimeisenä viikonloppuna Jyväskylään noin 5

laulajaa ja soittajaa. Juhlasta pääsee osalliseksi
kuka tahansa lähtemällä mukaan konsertteihin
ja messuihin kirkoissa tai tapahtumiin jäähallilla, kaduilla ja puistoissa.
Jyväskylässä valtakunnalliset musiikkijuhlat
palaavat juurilleen. Ensimmäisen suomenkielisen seminaarin vaikutuksesta Jyväskylästä
muodostui jo 1800-luvun lopulla synnyinsija
laulu- ja soittojuhlille. Kirkkolaulujuhlat järjestettiin Jyväskylässä 1946.
Musiikilla on valtava merkitys seurakuntien
elämässä. Niin soitettu kuin laulettu kirkkomusiikki on Jumalan ylistämisen ja rukouksen
herkin ilmaisutapa ja äidinkieli. Monet kauneimmista muistoista on synnyttänyt hengellinen musiikki, kuten tunnettu Eino Leinon
sanoitus kuvaa: ”Oi muistatko vielä sen virren,
jota lapsena laulettiin, kun yö liki ikkunan liikkui, se virsi se viihdytti niin.”
Jyväskylän seurakunnan ja sen yhdeksän
alueseurakunnan palveluksessa on 22 musiikin ammattilaista. Tämä mahdollistaa korkeatasoisen musiikin jumalanpalveluksiin,
monipuolisen konsertti- ja kuorotoiminnan
sekä ohjausta soitinryhmille. Satoja lapsia on
varhaisiän musiikkikasvatuksen piirissä. Bänditoimintakin kukoistaa. Suuri merkitys on myös
kirkkomusiikin yhteistyöverkostolla kaupungissamme. Musiikki läpäisee kaikkea seurakuntaelämää. Mitäpä olisi rippikoulu ilman punaista
laulukirjaa tai kastejuhla ilman tuttua virttä?
Mitä vanhusten kerho ilman yhteistä laulua?
Kirkkomusiikki antaa kaikille musiikkielämyksiä
ja samalla suvivirren mainitseman mahdollisuuden: ”Mun sieluni, sä liitä myös äänes kuorohon ja armon Herraa kiitä, kun laupias hän on”.

Muskari tekee sen
Nuoret aikuiset ja pikkulapset eivät juuri kuluta kirkonpenkkejä kymmenen aikaan pyhäaamuisin, mutta viikon
mittaan seurakuntataloilta kuuluu iloinen triangelin kilkatus. Musiikkileikkikoulu on muodostunut Jyväskylän seurakunnassa aikamoiseksi hitiksi, josta sadat lapset ja aikuiset
ovat löytäneet sopivan seurakuntayhteyden. Hetki on
monelle viikon kohokohta.
Tytti Pääkkönen

Musiikkileikkikoulu eli muskari kestää
puolesta tunnista kolmeen varttiin,
ja kolmivuotiaaseen saakka mukana
ovat vanhemmat tai isovanhemmat.
Meno on intensiivistä ja äänekästä
mutta kaaos ei saa sijaa – muskariope
Terhi Hassinen on valmistellut hetken
huolella.
– Lapset keskittyvät hyvin, kun Terhillä on usein kivoja yllätyksiä ja soittimia, 2,5-vuotiaan Ellan äiti Laura
Roimela kertoo.
Ja toden totta. Ulkopuolinen voi
vain ihailla, miten Hassinen pitää
langat käsissään pikkulapsilauman ja
äitiköörin keskellä. Hauskat pikku kappaleet seuraavat toisiaan ja jokainen
lapsi saa huomiota, rohkaisua ja rakkautta. Turvallisesta äidin tai mummon
sylistä lapsi kerrallaan kertoo kuulumisiaan ja saa keksiä, mitä hänen vuorollaan tehdään – ajetaanko autoa
rattia pyöritellen, tanssitaanko, pompitaanko vai levätäänkö vällyjen alla.
Muutaman laulun jälkeen muskariope kertoo, miten käy kun kukat
heräävät unesta. Sinivuokko sipisee
ja valkovuokko kuuntelee, tietenkin. Opetus on siinä, että Luoja avaa
pienten kukkasten silmät. Kristinuskon
sanoma kulkee koko muskarissa luontevasti mukana. Onhan se pohjimmiltaan kasteopetusta.
– Uskonnolliset laulut ovat ihan
mukavia, niitä tulee sopivassa suhteessa, Laura Roimela kommentoi.
Hänen mielestään Palokan kirkko

on kiva paikka kotia lähellä ja aamukymmenen ajankohtakin sopii päivärytmiin hyvin. Muskari on äidin ja
tyttären yhteinen juttu, kun isä hoitaa
Eemeli-vauvaa sillä aikaa kotona.
– Ella odottaa muskaria aina hirveästi. Vuoden aikana muut äidit ovat
tulleet minulle tutuksi, joskin tapaan
heitä muissakin jutuissa, Roimela
kertoo.
Muskarin loppupuolella Terhi Hassinen tarttuu kartioon, jonka sisältä
ponnahtaa enkeli. ”Enkeli hyppää,
enkeli hyppää, Ellasta kovasti tykkää”.
Sama loru toistuu jokaisen lapsen kohdalla. Ja voi, miten pienet silmät tuikkivat tyytyväisyyttä.

Yksi muskarikerta riittää kertomaan,
miksi toiminta on niin suosittua. Siellähän on tosi kivaa. Eikä vanhempien
ja lasten tarvitse olla mitenkään musikaalisia tullakseen muskariin, kyseessä
kun ei ole mikään kuoroharjoitus.
Musiikki puhuttelee vanhempiakin.
– Ei ole harvinaista, että joku äiti liikuttuu kuultuaan jonkun itseään koskettavan kappaleen, Hassinen kertoo.
Lastentarhanopettajan ja musiikkiterapeutin
koulutuksen
saanut
Hassinen uskoo musiikin hoitavaan
voimaan. Hän on nähnyt, miten
musiikki voi avata tunnelukkoja. Hän
on pitänyt seurakunnan muskareita

Kirkkoherra

Jo joutui armas aika jäähalliin
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myös sairaalan lastenosastolla ja
ensi- ja turvakodissa. Suunnitteilla on
myös muskareita lapsidiakonian näkökulmasta. Hän iloitsee myös pienten
kehitysvammaisten muskarista, jota
seurakunta on pitänyt muutamia
vuosia.
– Musiikki tuo turvaa ja lohtua sekä
tukee lapsen ja vanhemman välistä
vuorovaikutusta. Muskari tuottaa lapselle iloa ja hyvää. Haluan viestittää,
että jokainen on taitava ja arvokas
sellaisena kuin on.

Musiikki
tuo hyvää

Arto Viitala

Lasten musiikkijuhlien ohjelmaosuus alkaa perjantaina klo 12 jäähallissa järjestettävällä koululaisten
suvivirsitapahtumalla Jo joutui armas aika jäähalliin.
Tapahtumaan on tulossa 2 500 alakoululaista Jyväskylästä ja lähikuntien kouluista.
Tunnin mittaisessa virsilaulutilaisuudessa lauletaan Suvivirren lisäksi monia tuttuja virsiä bändin ja
digitaaliurkujen säestyksellä.
- Moni voisi kuvitella, että virret ovat tylsiä, mutta
kun mukaan otetaan bändisäestys, valo- ja savuefektejä, lopputulos on jotain ihan muuta, tietää
musiikkijuhlien pääsihteeri Heikki Tynkkynen.
Tilaisuudessa on mukana Lapsikuoro Vox Aurea
Sanna Salmisen johdolla, urkuri Matti Pesonen,
Gospel Covertajat sekä yllätysvieras 1700-luvulta.
Tapahtuman juontaa Mikko Vaismaa.
Tilaisuus on avoin kaikille. Tervetuloa laulamaan
virsiä yhdessä koululaisten kanssa!

sing. Orkesterin esittämänä LarsErik Larssonin Pastoraalisarja op. 19.
300-henkisen kuoron esitykset kaikilla pohjoismaisilla kielillä, yhteisveisuuta suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi.
Vapaa pääsy.

Tiina Järvinen-Vauhkonen (vas.), Sirpa Poikolainen ja Terhi Hassinen
takaavat lapsille musiikin ilon.

Helistimet kuuluvat muskarirepertuaariin siinä missä triangelitkin.

Ammattilaiset
asialla
Jyväskylän seurakunnassa musiikkileikkikoulutoiminta
on
kolmen
naisen harteilla. Sirpa Poikolainen
on koulutukseltaan varhaisiän musiikkikasvattaja sekä laulunopettaja ja
varhaiskasvatuksen erikoistumisopintoja tekevä Tiina Järvinen-Vauhkonen on kanttori ja pianonopettaja.
Kerhoissa kokeillaan ensi syksynä
myös taideintegraatiota lastenohjaajan ja muskariopettajan yhteistyönä.
– Ideana on, että hiirten syyspuuhat
voidaan sekä piirtää, askarrella, tanssia, soittaa ja laulaa, Tiina JärvinenVauhkonen havainnollistaa.
Opettajat toivovatkin, että muskareita voisi jalostaa nykyistä enemmän
omaa ammattitaitoa hyödyntäen.
– Vedän nyt yhtä kanteleryhmää.
Kaikissa ryhmissäni hyödynnän erilaisia musiikin keinoja, kuten sointivärejä,
dynamiikkaa, säveltasoja, rytmejä ja
musiikkiliikuntaa, Sirpa Poikolainen
kertoo.
Muskareiden valmistelussa on kova
työ. Uusia kappaleita ja virikkeitä on
etsittävä koko ajan. Poikolainen vetää
jopa 20 muskaria viikossa.
– Viikko on täynnä kohtaamisia.
Opettajilta vaaditaan myös paneutumista pienten muskarilaisten ja heidän

Kamarikuorojen konsertti
Normaalikoululla

Ystävyysseurakuntakonsertti Tikkakoskella

Kirkon musiikkijuhlille osallistuu
5 500 laulajaa ja soittajaa

Juhlikaa kaikki kansat -konsertissa
la 26.5. klo 18 laulavat myös kamarikuoro Cantinovum Rita Varosen ja
kamarikuoro Viva vox Seppo Murron
johtamana. Ohjelma 5 euroa. Juhlaoppaan kanssa vapaa pääsy.

Lauantaina 26.5. klo 19 alkavassa
konsertissa esiintyvät Schola Cantorum Adam Rener (Wittenberg, Saksa),
lauluryhmä, urkuri Frank Bettenhausen Rudolstadtista sekä seurakunnan
omia kuoroja. Vapaa pääsy.

Kirkon musiikkijuhlat järjestetään
Jyväskylässä nyt toisen kerran.
Edellisistä Kirkon valtakunnallisista laulujuhlista on kulunut jo
66 vuotta. Helluntaviikonloppuna pidettäville musiikkijuhlille

Tytti Pääkkönen

osallistuu noin 5 500 laulajaa ja
soittajaa ympäri Suomea. Kirkon
musiikkikirjoa esittelevien juhlien
teemaksi on valittu virsi. Monet
konsertit ja muut tilaisuudet ovat
kaikille avoimia.

Jakaranda-yhtyeen We shall never die tuo loppuhuipennuksen.

vanhempiensa elämänasioihin, Terhi
Hassinen kertoo.

Lisääntyvätkö
muskarit?
Musiikkileikkikouluja alettiin pitää
Jyväskylän
kaupunkiseurakunnassa
1980-luvulla. Seurakunnan musiikkitoiminnan osaksi muskarit tulivat
1990-luvulla ja lapsi- ja perhetyön
alle ne siirtyivät vuonna 2006. Kun
Jyväskylän kaupunkiseurakunta ja
maaseurakunta muuttuivat yhdeksi
seurakunnaksi vuonna 2009, haasteeksi tuli muskareiden ulottaminen
kaikkiin alueseurakuntiin. Nyt tavoitteeseen on päästy.
Vaikka kysyntää on, muskareita ei
voida rajattomasti lisätä, jotta laatu ei
kärsisi.
– Alueseurakunnat voivat itsenäisesti päättää, millaisena vapautuvat
virat tai toimet täytetään. Kaupungissa valmistuu jatkossakin musiikkipedagogeja, joten mahdollisuuksia
musiikkipainotteisempaan lapsityöhön
olisi, lapsi- ja perhetyön työalasihteeri
Marja Leppänen sanoo.
Päiväkerhot ja muskarit täydentävät
Jyväskylän seurakunnassa toisiaan ja
molemmissa käy paljon lapsia. Viime
vuonna muskarit tavoittivat 616 lasta
ja 450 aikuista, päiväkerhoissa kävi
1035 lasta.

Leppänen toivoo vanhemmilta harkintaa siihen, mitä he lapselleen toivovat.
– Tärkeintä on kuitenkin lapsen ja
vanhemman yhteinen levollinen aika,
lapselle ei kannata tarjota liikaa virikkeitä.
Musiikkileikkikoulut
tavoittavat
juuri niitä nuoria vanhempia, joita on
muuten vaikea saada mukaan kirkon
toimintaan. Nämä perheet osallistuvat
myös jumalanpalveluksiin muskarien
kirkkopyhissä. Pikku muskarilaiset jatkavat toivottavasti seurakuntayhteyttään lapsikuoroissa ja kerhoissa, mutta
minne vanhemmat menevät? Keskiiän kynnystä kurottelevien aikuisten
olisi hyvä löytää iloinen kohtaamispaikka, jossa luonteva yhteys seurakuntaan voisi jatkua.

Lasten tapahtumia musiikkijuhlilla:
Perjantai 25.5.
Klo 12-13 Jo joutui armas aika jäähalliin
Koululaisten suvivirsitapahtuma jäähallissa
(Rautpohjankatu 10).
Lapsikuoro Vox Aurea, joht. Sanna Salminen,
urkuri Matti Pesonen, Gospel Covertajat,
vieraita 1700-luvulta, juontajana Mikko
Vaismaa. Vapaa pääsy.
Klo 17-18 Kiittäen nyt ihmettelen
Kirkkomuskareiden kevätlaulajaiset Lounaispuistossa (Minna Canthin katu 7). Tule
omien eväiden kanssa laulamaan kilpaa
pikkulintujen kanssa! Sateen sattuessa
Keljon kirkossa (Keljonkatu 28).

Lauantai 26.5.

Ella Roimela viihtyy äitinsä Lauran
sylissä.

Klo 13 Aikakoneella barokkiin
Konsertti Kaupunginkirkossa (Kirkkopuisto).
Urkuri Müller ja paroni von Mönckemeyer
ovat yrittäneet mennä kirkon kellariin
vuonna 1730 jossakin syvällä saksanmaalla.
Erehdyksessä he ovat avanneet väärän oven
ja HUMPS - nyt he ovat pohjoisessa maassa,

paikassa, jossa on paljon ihmisiä, oudot
valot ja urut. Mitä sitten tapahtuukaan - tervetuloa seuraamaan puoleksi tunniksi
urkuria ja paronia! On hienoa, jos olet jo
täyttänyt 4 vuotta. Vapaa pääsy.
Klo 16.30 Evankeliumijuna.
Viidensadan lapsikuorolaisen konsertti
Monitoimitalolla (Kuntoportti 3). Konsertin
johtaa Hanna Remes. Junaorkesterissa
soittavat Säde Bartling, Teija Tuukkanen,
Mikko Seppänen ja Antti Vuori. Konduktöörinä Jukka Holopainen. Vapaa pääsy.

Sunnuntai 27.5.
Klo 10 Taaperokirkko
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
(Isännäntie 4). Lapsen kokoinen jumalanpalvelus sisältää yhteisiä lauluja, leikkejä ja
tuntemuksia kaikille aisteille. Nautimme
myös Jumalan perheväen juhla-aterian,
ehtoollisen. Kristiina Ridanpää, Sirpa
Poikolainen, Terhi Hassinen, Tiina JärvinenVauhkonen, Mari Torri-Tuominen, musiikkivastaavat, Muskariryhmä Perhosprinsessat.
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Emerituspiispa Eero Huovinen
saarnaa jäähallissa

Pohjoismaisia virsiä kuullaan
jäähallissa 300-henkisen kuoron voimin

Sanajumalanpalvelus alkaa jäähallissa
sunnuntaina 27.5. klo 10. Huovisen lisäksi
jumalanpalvelusta ovat toimittamassa Raimo
Laine ja Sirpa Lampinen. Mukana myös
Kehittyvät laulajat, Palokan Pelimannit ja
tanssiryhmiä.

Sinfoninen virsi – Symfonisk psalm
soi jäähallissa la 26.5. klo 16.30.
Mukana Suomen ruotsinkielisen
kirkkolaululiiton kuoro ja Pietarsaaren Sinfonietta avustajineen,
kapellimestarina Anna-Maria Hel-

Tervehdys
Virsi se viihdyttää niin
K

irkon musiikkijuhlat kokoaa toukokuun
viimeisenä viikonloppuna Jyväskylään noin 5

laulajaa ja soittajaa. Juhlasta pääsee osalliseksi
kuka tahansa lähtemällä mukaan konsertteihin
ja messuihin kirkoissa tai tapahtumiin jäähallilla, kaduilla ja puistoissa.
Jyväskylässä valtakunnalliset musiikkijuhlat
palaavat juurilleen. Ensimmäisen suomenkielisen seminaarin vaikutuksesta Jyväskylästä
muodostui jo 1800-luvun lopulla synnyinsija
laulu- ja soittojuhlille. Kirkkolaulujuhlat järjestettiin Jyväskylässä 1946.
Musiikilla on valtava merkitys seurakuntien
elämässä. Niin soitettu kuin laulettu kirkkomusiikki on Jumalan ylistämisen ja rukouksen
herkin ilmaisutapa ja äidinkieli. Monet kauneimmista muistoista on synnyttänyt hengellinen musiikki, kuten tunnettu Eino Leinon
sanoitus kuvaa: ”Oi muistatko vielä sen virren,
jota lapsena laulettiin, kun yö liki ikkunan liikkui, se virsi se viihdytti niin.”
Jyväskylän seurakunnan ja sen yhdeksän
alueseurakunnan palveluksessa on 22 musiikin ammattilaista. Tämä mahdollistaa korkeatasoisen musiikin jumalanpalveluksiin,
monipuolisen konsertti- ja kuorotoiminnan
sekä ohjausta soitinryhmille. Satoja lapsia on
varhaisiän musiikkikasvatuksen piirissä. Bänditoimintakin kukoistaa. Suuri merkitys on myös
kirkkomusiikin yhteistyöverkostolla kaupungissamme. Musiikki läpäisee kaikkea seurakuntaelämää. Mitäpä olisi rippikoulu ilman punaista
laulukirjaa tai kastejuhla ilman tuttua virttä?
Mitä vanhusten kerho ilman yhteistä laulua?
Kirkkomusiikki antaa kaikille musiikkielämyksiä
ja samalla suvivirren mainitseman mahdollisuuden: ”Mun sieluni, sä liitä myös äänes kuorohon ja armon Herraa kiitä, kun laupias hän on”.

Muskari tekee sen
Nuoret aikuiset ja pikkulapset eivät juuri kuluta kirkonpenkkejä kymmenen aikaan pyhäaamuisin, mutta viikon
mittaan seurakuntataloilta kuuluu iloinen triangelin kilkatus. Musiikkileikkikoulu on muodostunut Jyväskylän seurakunnassa aikamoiseksi hitiksi, josta sadat lapset ja aikuiset
ovat löytäneet sopivan seurakuntayhteyden. Hetki on
monelle viikon kohokohta.
Tytti Pääkkönen

Musiikkileikkikoulu eli muskari kestää
puolesta tunnista kolmeen varttiin,
ja kolmivuotiaaseen saakka mukana
ovat vanhemmat tai isovanhemmat.
Meno on intensiivistä ja äänekästä
mutta kaaos ei saa sijaa – muskariope
Terhi Hassinen on valmistellut hetken
huolella.
– Lapset keskittyvät hyvin, kun Terhillä on usein kivoja yllätyksiä ja soittimia, 2,5-vuotiaan Ellan äiti Laura
Roimela kertoo.
Ja toden totta. Ulkopuolinen voi
vain ihailla, miten Hassinen pitää
langat käsissään pikkulapsilauman ja
äitiköörin keskellä. Hauskat pikku kappaleet seuraavat toisiaan ja jokainen
lapsi saa huomiota, rohkaisua ja rakkautta. Turvallisesta äidin tai mummon
sylistä lapsi kerrallaan kertoo kuulumisiaan ja saa keksiä, mitä hänen vuorollaan tehdään – ajetaanko autoa
rattia pyöritellen, tanssitaanko, pompitaanko vai levätäänkö vällyjen alla.
Muutaman laulun jälkeen muskariope kertoo, miten käy kun kukat
heräävät unesta. Sinivuokko sipisee
ja valkovuokko kuuntelee, tietenkin. Opetus on siinä, että Luoja avaa
pienten kukkasten silmät. Kristinuskon
sanoma kulkee koko muskarissa luontevasti mukana. Onhan se pohjimmiltaan kasteopetusta.
– Uskonnolliset laulut ovat ihan
mukavia, niitä tulee sopivassa suhteessa, Laura Roimela kommentoi.
Hänen mielestään Palokan kirkko

on kiva paikka kotia lähellä ja aamukymmenen ajankohtakin sopii päivärytmiin hyvin. Muskari on äidin ja
tyttären yhteinen juttu, kun isä hoitaa
Eemeli-vauvaa sillä aikaa kotona.
– Ella odottaa muskaria aina hirveästi. Vuoden aikana muut äidit ovat
tulleet minulle tutuksi, joskin tapaan
heitä muissakin jutuissa, Roimela
kertoo.
Muskarin loppupuolella Terhi Hassinen tarttuu kartioon, jonka sisältä
ponnahtaa enkeli. ”Enkeli hyppää,
enkeli hyppää, Ellasta kovasti tykkää”.
Sama loru toistuu jokaisen lapsen kohdalla. Ja voi, miten pienet silmät tuikkivat tyytyväisyyttä.

Yksi muskarikerta riittää kertomaan,
miksi toiminta on niin suosittua. Siellähän on tosi kivaa. Eikä vanhempien
ja lasten tarvitse olla mitenkään musikaalisia tullakseen muskariin, kyseessä
kun ei ole mikään kuoroharjoitus.
Musiikki puhuttelee vanhempiakin.
– Ei ole harvinaista, että joku äiti liikuttuu kuultuaan jonkun itseään koskettavan kappaleen, Hassinen kertoo.
Lastentarhanopettajan ja musiikkiterapeutin
koulutuksen
saanut
Hassinen uskoo musiikin hoitavaan
voimaan. Hän on nähnyt, miten
musiikki voi avata tunnelukkoja. Hän
on pitänyt seurakunnan muskareita

Kirkkoherra

Jo joutui armas aika jäähalliin
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myös sairaalan lastenosastolla ja
ensi- ja turvakodissa. Suunnitteilla on
myös muskareita lapsidiakonian näkökulmasta. Hän iloitsee myös pienten
kehitysvammaisten muskarista, jota
seurakunta on pitänyt muutamia
vuosia.
– Musiikki tuo turvaa ja lohtua sekä
tukee lapsen ja vanhemman välistä
vuorovaikutusta. Muskari tuottaa lapselle iloa ja hyvää. Haluan viestittää,
että jokainen on taitava ja arvokas
sellaisena kuin on.

Musiikki
tuo hyvää

Arto Viitala

Lasten musiikkijuhlien ohjelmaosuus alkaa perjantaina klo 12 jäähallissa järjestettävällä koululaisten
suvivirsitapahtumalla Jo joutui armas aika jäähalliin.
Tapahtumaan on tulossa 2 500 alakoululaista Jyväskylästä ja lähikuntien kouluista.
Tunnin mittaisessa virsilaulutilaisuudessa lauletaan Suvivirren lisäksi monia tuttuja virsiä bändin ja
digitaaliurkujen säestyksellä.
- Moni voisi kuvitella, että virret ovat tylsiä, mutta
kun mukaan otetaan bändisäestys, valo- ja savuefektejä, lopputulos on jotain ihan muuta, tietää
musiikkijuhlien pääsihteeri Heikki Tynkkynen.
Tilaisuudessa on mukana Lapsikuoro Vox Aurea
Sanna Salmisen johdolla, urkuri Matti Pesonen,
Gospel Covertajat sekä yllätysvieras 1700-luvulta.
Tapahtuman juontaa Mikko Vaismaa.
Tilaisuus on avoin kaikille. Tervetuloa laulamaan
virsiä yhdessä koululaisten kanssa!

sing. Orkesterin esittämänä LarsErik Larssonin Pastoraalisarja op. 19.
300-henkisen kuoron esitykset kaikilla pohjoismaisilla kielillä, yhteisveisuuta suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi.
Vapaa pääsy.

Tiina Järvinen-Vauhkonen (vas.), Sirpa Poikolainen ja Terhi Hassinen
takaavat lapsille musiikin ilon.

Helistimet kuuluvat muskarirepertuaariin siinä missä triangelitkin.

Ammattilaiset
asialla
Jyväskylän seurakunnassa musiikkileikkikoulutoiminta
on
kolmen
naisen harteilla. Sirpa Poikolainen
on koulutukseltaan varhaisiän musiikkikasvattaja sekä laulunopettaja ja
varhaiskasvatuksen erikoistumisopintoja tekevä Tiina Järvinen-Vauhkonen on kanttori ja pianonopettaja.
Kerhoissa kokeillaan ensi syksynä
myös taideintegraatiota lastenohjaajan ja muskariopettajan yhteistyönä.
– Ideana on, että hiirten syyspuuhat
voidaan sekä piirtää, askarrella, tanssia, soittaa ja laulaa, Tiina JärvinenVauhkonen havainnollistaa.
Opettajat toivovatkin, että muskareita voisi jalostaa nykyistä enemmän
omaa ammattitaitoa hyödyntäen.
– Vedän nyt yhtä kanteleryhmää.
Kaikissa ryhmissäni hyödynnän erilaisia musiikin keinoja, kuten sointivärejä,
dynamiikkaa, säveltasoja, rytmejä ja
musiikkiliikuntaa, Sirpa Poikolainen
kertoo.
Muskareiden valmistelussa on kova
työ. Uusia kappaleita ja virikkeitä on
etsittävä koko ajan. Poikolainen vetää
jopa 20 muskaria viikossa.
– Viikko on täynnä kohtaamisia.
Opettajilta vaaditaan myös paneutumista pienten muskarilaisten ja heidän

Kamarikuorojen konsertti
Normaalikoululla

Ystävyysseurakuntakonsertti Tikkakoskella

Kirkon musiikkijuhlille osallistuu
5 500 laulajaa ja soittajaa

Juhlikaa kaikki kansat -konsertissa
la 26.5. klo 18 laulavat myös kamarikuoro Cantinovum Rita Varosen ja
kamarikuoro Viva vox Seppo Murron
johtamana. Ohjelma 5 euroa. Juhlaoppaan kanssa vapaa pääsy.

Lauantaina 26.5. klo 19 alkavassa
konsertissa esiintyvät Schola Cantorum Adam Rener (Wittenberg, Saksa),
lauluryhmä, urkuri Frank Bettenhausen Rudolstadtista sekä seurakunnan
omia kuoroja. Vapaa pääsy.

Kirkon musiikkijuhlat järjestetään
Jyväskylässä nyt toisen kerran.
Edellisistä Kirkon valtakunnallisista laulujuhlista on kulunut jo
66 vuotta. Helluntaviikonloppuna pidettäville musiikkijuhlille

Tytti Pääkkönen

osallistuu noin 5 500 laulajaa ja
soittajaa ympäri Suomea. Kirkon
musiikkikirjoa esittelevien juhlien
teemaksi on valittu virsi. Monet
konsertit ja muut tilaisuudet ovat
kaikille avoimia.

Jakaranda-yhtyeen We shall never die tuo loppuhuipennuksen.

vanhempiensa elämänasioihin, Terhi
Hassinen kertoo.

Lisääntyvätkö
muskarit?
Musiikkileikkikouluja alettiin pitää
Jyväskylän
kaupunkiseurakunnassa
1980-luvulla. Seurakunnan musiikkitoiminnan osaksi muskarit tulivat
1990-luvulla ja lapsi- ja perhetyön
alle ne siirtyivät vuonna 2006. Kun
Jyväskylän kaupunkiseurakunta ja
maaseurakunta muuttuivat yhdeksi
seurakunnaksi vuonna 2009, haasteeksi tuli muskareiden ulottaminen
kaikkiin alueseurakuntiin. Nyt tavoitteeseen on päästy.
Vaikka kysyntää on, muskareita ei
voida rajattomasti lisätä, jotta laatu ei
kärsisi.
– Alueseurakunnat voivat itsenäisesti päättää, millaisena vapautuvat
virat tai toimet täytetään. Kaupungissa valmistuu jatkossakin musiikkipedagogeja, joten mahdollisuuksia
musiikkipainotteisempaan lapsityöhön
olisi, lapsi- ja perhetyön työalasihteeri
Marja Leppänen sanoo.
Päiväkerhot ja muskarit täydentävät
Jyväskylän seurakunnassa toisiaan ja
molemmissa käy paljon lapsia. Viime
vuonna muskarit tavoittivat 616 lasta
ja 450 aikuista, päiväkerhoissa kävi
1035 lasta.

Leppänen toivoo vanhemmilta harkintaa siihen, mitä he lapselleen toivovat.
– Tärkeintä on kuitenkin lapsen ja
vanhemman yhteinen levollinen aika,
lapselle ei kannata tarjota liikaa virikkeitä.
Musiikkileikkikoulut
tavoittavat
juuri niitä nuoria vanhempia, joita on
muuten vaikea saada mukaan kirkon
toimintaan. Nämä perheet osallistuvat
myös jumalanpalveluksiin muskarien
kirkkopyhissä. Pikku muskarilaiset jatkavat toivottavasti seurakuntayhteyttään lapsikuoroissa ja kerhoissa, mutta
minne vanhemmat menevät? Keskiiän kynnystä kurottelevien aikuisten
olisi hyvä löytää iloinen kohtaamispaikka, jossa luonteva yhteys seurakuntaan voisi jatkua.

Lasten tapahtumia musiikkijuhlilla:
Perjantai 25.5.
Klo 12-13 Jo joutui armas aika jäähalliin
Koululaisten suvivirsitapahtuma jäähallissa
(Rautpohjankatu 10).
Lapsikuoro Vox Aurea, joht. Sanna Salminen,
urkuri Matti Pesonen, Gospel Covertajat,
vieraita 1700-luvulta, juontajana Mikko
Vaismaa. Vapaa pääsy.
Klo 17-18 Kiittäen nyt ihmettelen
Kirkkomuskareiden kevätlaulajaiset Lounaispuistossa (Minna Canthin katu 7). Tule
omien eväiden kanssa laulamaan kilpaa
pikkulintujen kanssa! Sateen sattuessa
Keljon kirkossa (Keljonkatu 28).

Lauantai 26.5.

Ella Roimela viihtyy äitinsä Lauran
sylissä.

Klo 13 Aikakoneella barokkiin
Konsertti Kaupunginkirkossa (Kirkkopuisto).
Urkuri Müller ja paroni von Mönckemeyer
ovat yrittäneet mennä kirkon kellariin
vuonna 1730 jossakin syvällä saksanmaalla.
Erehdyksessä he ovat avanneet väärän oven
ja HUMPS - nyt he ovat pohjoisessa maassa,

paikassa, jossa on paljon ihmisiä, oudot
valot ja urut. Mitä sitten tapahtuukaan - tervetuloa seuraamaan puoleksi tunniksi
urkuria ja paronia! On hienoa, jos olet jo
täyttänyt 4 vuotta. Vapaa pääsy.
Klo 16.30 Evankeliumijuna.
Viidensadan lapsikuorolaisen konsertti
Monitoimitalolla (Kuntoportti 3). Konsertin
johtaa Hanna Remes. Junaorkesterissa
soittavat Säde Bartling, Teija Tuukkanen,
Mikko Seppänen ja Antti Vuori. Konduktöörinä Jukka Holopainen. Vapaa pääsy.

Sunnuntai 27.5.
Klo 10 Taaperokirkko
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
(Isännäntie 4). Lapsen kokoinen jumalanpalvelus sisältää yhteisiä lauluja, leikkejä ja
tuntemuksia kaikille aisteille. Nautimme
myös Jumalan perheväen juhla-aterian,
ehtoollisen. Kristiina Ridanpää, Sirpa
Poikolainen, Terhi Hassinen, Tiina JärvinenVauhkonen, Mari Torri-Tuominen, musiikkivastaavat, Muskariryhmä Perhosprinsessat.
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Äänekoskella on harjoiteltu Kirkon musiikkijuhlien
lauluja lähes kahden vuoden ajan.
-Otetaanpas uusiksi tuo Juhlaan yhteiseen ja laulakaa niin ettei siitä tule Juhlaan nyhteiseen, patistaa
kanttori Salla Palokangas. Kuoroleiriläisiä naurattaa.

Kaarina Heiskanen

Äänekosken kuorolaisilla tiukat treenit

kaarina heiskanen

Menossa on Äänekosken seurakunnan kolmen kirkkokuoron
harjoitusleiri. Yhteisiä treenejä
on piisannut kahden vuoren ajan.
Äänekosken,
Sumiaisten
ja
Suolahden kirkkokuoroissa on
yhteensä kuutisenkymmentä laulajaa, joista noin neljäkymmentä
osallistuu juhlille.
  – Tämä on tiennyt kuorolaisille paljon lähtöjä, summaa
Äänekosken kirkkopiirin kanttori
Salla Palokangas, joka on myös
musiikkijuhlien paikallistoimikunnan jäsen.
Juhlien ohjelmiston laulut ovat
kaikuneet kahden vuoden ajan
seurakunnissa Hangosta Utsjoelle. Kuorot ovat harjoitelleet
tuttujen laulujen ja virsien uusia
sovituksia ja kokonaan uusia lauluja, varta vasten juhlille sanoitettuja ja sävellettyjä.
Äänekoskella yhteisiä kuoroleirejä on pidetty kuudet, ja kuorolaiset ovat myös kokoontuneet
oman äänialansa stemmaharjoituksiin sekä viikoittaisiin omiin
harjoituksiinsa. Vuosi sitten Karstulassa pidetyillä Keski-Suomen
laulujuhlilla ohjelma alkoi jo olla
hanskassa.
– Isommalla porukalla kuorolaiset saavat enemmän tukea
toisistaan, Palokangas kehuu
yhteisharjoittelun antia.

Laulava kulkue
valloittaa Kävelykadun
Äänekosken
seurakunnan
kirkkokuorolaiset
osallistuvat musiikkijuhlien avajaisiin
ja nostalgiailtaan perjantaina,
laulukulkeeseen lauantaina ja
päätösjuhlaan sunnuntaina.
  – Avajaisiin paikallistoimikunta ehdotti keskisuomalaisille
kuoroille kolmea laulua: Laulu
synnyinseudulle on Auli Raitalan

ja Martti Korpilahden käsialaa
ja se soitetaan joka ilta klo 18
Jyväskylän vesitornista trumpetilla. Muut laulut ovat Kauemmas
avaruutta, jonka on sovittanut
jyväskyläläinen kanttori Matti
Mertanen, sekä jyväskyläläisen
Erkki Raiskin säveltämä Lähetyskäsky, Palokangas kertoo.
Nostalgiailta on avoin kaikelle
yleisölle. Siinä kuullaan edellisiltä
musiikkijuhlilta tuttuja lauluja.
Viikonlopun huippukohtia on
kaikkien kuorovieraiden muodostama laulava kulkue, joka
siirtyy Tikkakosken Ilmavoimien
soittokunnan säestyksellä Lounaispuistosta Kävelykatua pitkin
Aren aukiolle lauantaina 26.5.
  – Se on mahtava kokemus,
kun kuorolaiset laulavat omia
maakuntalaulujaan kansallispukuihin pukeutuneina, sanoo Salla
Palokangas, jolla on jo takanaan
viidet suuret kirkon laulujuhlat.
Aren aukiolla kuorolaiset vielä
kajauttavat Suvivirren.
Lisäksi Äänekosken kuorolaiset laulavat sunnuntaina 27.5.
päätösjuhlassa Jyväskylässä.

Ei mitään
näpertelyä
– Juhlien tunnus on Virsi yhdistää, ja se pitää paikkansa. Uudet
sävellykset ovat mukavia, sopivasti virsimäisiä, niin että niitä on
suhteellisen helppo laulaa, Palokangas arvioi.
Paikallistoimikunnan jäsenenä
Palokangas jännittää juhlien
onnistumista. Hänen vastuullaan
on juhlien aikana Nostalgiailta
sekä avajaisten lapsikuorojen
säestys.
  – Uskon, että järjestelyt toimivat. Talkoolaisiakin on yli
neljäsataa, joista valtaosa on
Jyväskylästä. Myös Äänekoskelta

Äänekosken kuorolaiset ovat harjoitelleet tiiviisti Kirkon musiikkijuhlia varten Salla Palokankaan johdolla.

on väkeä juhlatalkoissa.
Palokangas kiittelee Jyväskylän
seurakunnan valmiutta järjestää
iso tapahtuma.
   – Juhlia järjestävä porukka on
mahtavaa ja talkoolaiset ovat
innostuneita. Ei ole näpertelyä se
homma. Seurakunta on satsannut juhliin rahallisestikin hyvän
pesämunan.

Uudet laulut
haaste kuoroille
Äänekosken
kirkkokuoron
puheenjohtaja Kyllikki Lång on
laulanut kirkkokuorossa neljä ja
Äänekosken naiskuorossa kymmenen vuotta.
  – Kuorolaulu virkistää ja tuo
yhteisöllisyyttä, jokaisella kuorolla on oma henkensä, Lång
sanoo.
Isot musiikkijuhlat ovat hänelle
ensimmäiset.
   – Olemme harjoitelleet juhlille
tiiviisti ja samalla oppineet tun-

temaan toisiamme, hän summaa
kolmen kuoron yhteisharjoituksia.
Uudet, juhlille sanoitetut ja
sävelletyt laulut ovat hänen
mukaansa haasteellisia ja tyyliltään erilaisia kuin perinteinen
kirkkolaulu.
Mauno Vesterinen laulaa
Sumiaisten kirkkokuorossa ja
on jo muutaman kerran päässyt
testaamaan suurten laulujuhlien
tunnelmaa. Laulaminen juhlien isossa kuorossa on mahtava
tunne.
  – Porukka innostaa ja innostuu. Musiikilla on suuri vaikutus
ihmisen pääkoppaan ja aivojen
toimintaan, se luo yhteisöllisyyttä, terapoi ja auttaa dementiaa vastaan, Vesterinen viittaa
esimerkiksi Jyväskylän yliopiston
musiikkitieteen laitoksen tutkimuksiin.
  – Musiikkiharrastus auttaa
pysymään sopivasti lapsenmielisenä, koko elämän ajan, hän

toteaa.
Ritva Koskinen on laulanut Suolahden kirkkokuorossa kolmisenkymmentä vuotta.
  – Kirkkokuorossa laulaminen
on minulle sopiva toimintamuoto
ja tapa julistaa evankeliumia, hän
perustelee viihtymistään kuorossa.
Jyväskylän juhlien ohjelmistosta hänen lempikappaleensa
on virsimäinen Kauemmas avaruutta.
Tulevien juhlien huippukohdat
ovat Koskisen mielestä perjantainen nostalgiailta jäähallissa
sekä Soile Isokosken ja Maritta
Viitasalon konsertti Taulumäen
kirkossa.
   – Salla on tehnyt valtavan työn
meidän kanssamme, kuorolaiset
kiittelevät.
Säveljuhlaa voi seurata internetin kautta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi.

PA L V E L E VA J A
MONIPUOLINEN
MATTOJEN
ERIKOISLIIKE
Avoinna:
ma-pe 10-19 la 10-16
Kotikeskus, Sammontie 1, 40270 Palokka
puh. (014) 3100 147 www.mattokymppi.fi
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Kolumni
Laulujuhlakokemuksia vuosien varrelta
nsimmäiset muistoni laulujuhlista liittyvät isäni
E kertomuksiin hänen palattuaan Oulun juhlilta
   
1961. Juhlilla oli satanut poikkeuksellisen paljon
ja siitä tuntui riittävän puhumista pitkäksi aikaa.
Itselläni on vastaava muisto Saarijärven juhlilta
1980-luvulla, kun ukkosmyrsky päätti pitää päätöspuheen puolestani urheilukentällä.

10 000 laulajan suurkuoron laulut onnistuivat
hyvin ja moni laulaja jäikin odottamaan, että
Joensuusta olisi tullut toistuva laulujuhlapaikka.

Osallistuin ensimmäisille laulujuhlille Rantasalmen
mieskuoron mukana vuonna 1967. Juhlat pidettiin Tampereella Suomen 50-vuotisen itsenäisyyden merkeissä. Juhlista löytyy edelleen diasarja,
jossa kuorot kulkevat kulkueena pitkin Tampereen katuja. Muuta juhlista en juuri muistakaan.

Täällä Jyväskylässä päästään tiettävästi ensimmäistä kertaa juhlien historiassa kokeilemaan
jäähallin ’pyörökatsomon’ akustiikkaa. Äänentoistoon on paneuduttu huolella ja laulajien pitäisi
kuulla hyvin sekä säestystä että esilaulukuoroa
monitoroinnin ansiosta. Kun tähän lisätään vielä
videotaulun ja erilaisten valojen ja tehosteiden
käyttömahdollisuus, luulen, että suurkuorona
laulaminen jääkiekon tuoreiden Suomen mestareiden kotihallissa on meille kaikille uudenlainen
elämys.

Työntekijänä olen osallistunut kirkkomusiikkijuhlille vuodesta 1971 lähtien. Silloin juhlat pidettiin
Kuopiossa ja osallistuimme juhlille Helsingin Pihlajamäen kuoron kanssa. Vuokrasimme makuuvaunun ja majoituimme siihen koko juhlien ajaksi.
Musiikkijuhlien Akilleen kantapää lienee ruokailujen ohella suurkuoron laulujen onnistuminen.
Useimmiten laulupaikkana on ollut urheilukentän
katsomo tai urheiluhalli. Pitkät välimatkat aiheuttavat ongelmia, koska ääni viipyy matkalla ja
aiheuttaa näin rytmin hajoamista. Asiaa on yritetty korjata muodostamalla suurkuoron sisälle
useita pienempiä kuoroja. Siitä onkin ollut apua.
Parhaimmat laulu- ja kuulokokemukset ovat
Joensuun laululavalta vuodelta 1986. Siellä yli

Kaikki, jotka ovat olleet mukana Virossa laulujuhlilla, tietävät mitä hyvä laululava merkitsee lopputuloksen kannalta.

ASENNUKSET
MITTAUKSET
HUOLLOT
ILMASTOINTILAITTEET JA -VARUSTEET

Miilukatu 6, 40320 Jyväskylä, Puh. (014) 410 4100
www.ilmastointihuolto.com
Myymälä avoinna ma-pe klo 8.00 - 16.00

myyntiä?

Suunnitteletko
asuntosi myyntiä ?

Heikki
Tynkkynen

Paikallistoimikunnan
pääsihteeri

Tarjoile kotisi parhaat puolet!
valkoinenkirja.com

Kävelykatu soi -tapahtuma huipentuu Suvivirteen
Kirkon musiikkijuhlien lauantaipäivä käynnistyy
näyttävästi Kävelykatu soi -tapahtumalla. Ilmavoimien soittokunta johdattaa kuorokulkueen Seminaarinkadulta Aren aukiolle, jossa tuhatpäinen
juhlaväki laulaa yhdessä muun muassa Suvivirren.
Kävelykadulla nähdään ja kuullaan myös paljon
muuta ohjelmaa.
sirpa koivisto

Maakuntien mukaan ryhmittyneet kuorolaiset siirtyvät klo 14
Seminaarinkadulta ja Seminaarinmäeltä kulkueena kohti Kävelykatua ja Aren aukiota.
Kulkueen kärjessä marssii
Ilmavoimien soittokunta, jota
seuraavat kirkkomusiikkipiirien
ja kuorojen lippuairueet. Kuorolaulu raikuu komeasti koko kulkueen ajan.
Kävelykadun
Kompassilla
ohjelma alkaa samaan aikaan,
kun kuorot lähtevät liikkeelle.
Yleisöä viihdyttämässä on tanssijoita, musiikkiryhmiä sekä yhtye.

Juontajana toimii Mikko Vaismaa.
Ilmavoimien soittokunta säestää Aren aukiolla yhteislauluja
sen aikaa, kunnes viimeinenkin
juhlakulkueeseen
osallistunut
kuoro on saapunut perille. Kävelykatu soi -tapahtuma huipentuu
tuhatpäisen juhlayleisön yhdessä
laulamaan Suvivirteen noin klo
14.45.
Suvivirren
jälkeen
kuorot
jakautuvat kirkkomusiikkipiireittäin eri pisteisiin Kävelykadun
varrelle ja laulavat yleisölle. Soitinryhmiä kuullaan myös Sokoksella, Hoviraitilla sekä Forumin ja
Jyväskeskuksen kauppakeskuk-

sissa.Yleisö on tervetullut seuraamaan Kävelykadun tapahtumia.

Helluntai on
Suvivirren sunnuntai
Suvivirsi on vahvasti esillä Kirkon
musiikkijuhlilla. Kävelykatu soi
-tapahtuman lisäksi koululaisilla
on oma suvivirsitapahtuma jäähallissa perjantaina ja sunnuntain
juhlamessuissa Suvivirsi lauletaan
kaikissa kirkoissa. Helluntai onkin
nimetty Suvivirren sunnuntaiksi.
Helluntaisunnuntain
kolehti
kerätään koulutuksen mahdollistamiseksi ja tukemiseksi kehitysmaissa.
Perinteisen kevätvirren puolesta kampanjoi myös Kirkon
Ulkomaanapu, joka kerää kampanjan avulla rahaa koulujen
rakentamiseksi Haitiin.
Kirkon musiikkijuhlille Kirkon
Ulkomaanapu on lahjoittanut
Suvivirsi-lauluvihkosen
jaettavaksi kaikille juhlille ilmoittautuneille.

kuva: Kannustalo

LuotettaVin Ja
Luotetuin.

Saksalaisen TÜVkatsastuslaitoksen raportti
Top 10 -sijoitukset 2012 1)
TOYOTA
Mazda
Volkswagen

magneettitutkimukset

Sielujen sinfoniaan

Saksalaisen TÜV-katsastuslaitoksen,
A-Katsastuksen ja Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafin viimeisimmissä katsastustilastoissa
Toyota on läpäissyt katsastuksen ongelmitta
useammin kuin muut automerkit.
Ja Valittujen Palojen Luotetuin Merkki
-tutkimuksessa autoilijat luottivat jo yhdeksännen
kerran eniten Toyotaan. Tervetuloa koeajamaan
luotettavin ja luotetuin automerkki.

UÄ-vastaanotto
LT, radiologian erikoislääkäri

Jussi-Pekka Usenius

Syöpätautien erikoislääkäri

Taina Usenius
Vastaanotto

Mammografia, rintojen
UÄ-tutkimus
Jyväskylän Magneettikuvaus
Sepänkatu 14, Jyväskylä
Ajanvaraus puh 040 771 3222

Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafin
katsastustilasto

toyotan laatu on
taas todistettu.

ei tarvita lääkkeitä...

Yliopistonkatu 32
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 338 2900
www.uusiapteekki.com

Lähdetiedot:
1) TÜV-katsastusraportti 2012, 2) www.trafi.fi, 3) www.a-katsastus.fi,
4) www.luotetuinmerkki.fi

O.K. AUTO OY
www.raamattukauppa.ﬁ

www.okauto.fi • www.toyota.fi

19
8
6

Top 10 -sijoitukset 2012 2)
TOYOTA
Honda
Suzuki

29
15
6

A-Katsastuksen
vähävikaisimmat
Top 10 -sijoitukset 2011 3)
TOYOTA
Honda
Mazda

32
18
7

Valittujen Palojen Luotetuin
Merkki -tutkimusvoittaja
Trusted Brand -tutkimus 4)
TOYOTA • 2012 • 2011 • 2010
• 2009 • 2008 • 2007

Kuormaajantie 5
JYVÄSKYLÄ
jyvaskyla@okauto.fi
Puh. 010 5228 325,
ma-pe 9–18, la 10–14

Lankapuhelimesta 8,21 senttiä/puhelu + 5,9 senttiä/min. Matkapuhelimesta 8,21 senttiä/puhelu + 16,90 senttiä/min.
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Jazzmessu ei jätä
kirkkokansaa kylmäksi
Sunnuntaina musiikkijuhlaväki jakaantuu lukuisiin
erilaisiin jumalanpalveluksiin. Yksi varteenotettavimmista on varmasti jazzmessu Lohikosken
kirkossa klo 10, jossa nelihenkinen bändi soittaa
kanttori Pekka Björnisen sävellyksiä.
Tytti Pääkkönen

Saksofonin varressa on jazzmaailman tähti Joonatan Rautio,
rumpalina Siiri Partanen, basistina Ilona Rimpilä ja pianossa
Pekka Björninen. Bändiä vahvistaa laulukvartetti. Messun
musiikki koostuu latinankielisistä
messun osista ja virsistä. Messun
osat ovat esitettyä musiikkia ja
virret yhteislauluja. Virsien säestykset on sovitettu bändille jazztyyliin.
Joonatan Rautio, pääsetkö
antamaan saksofonistasi kaikkesi jazzmessussa?
  – Pyrin aina antamaan ”kaikkeni”.
Toisaalta
mihinkään
kappaleeseen ei koskaan ihan
kaikkea sanottavaa saa mahtumaan. Soitan hyvin monenlaista
musiikkia. Jo jazzmusiikin sisälläkin on monia eri genrejä, ja
pyrin aina soittamaan tilanteen
ja tyylin vaatimalla tavalla.
Miltä tuntuu soittaa virsiä jazztyylillä?
   – Hmm.. Sinänsä se, minkä viitekehyksen kappale on kyseessä,
ei niinkään vaikuta soittotunnelmaan. Sovitus ja kanssasoittajien
merkitys on suurempi. Musiikin

yleisvire, jonka sovitukset ja soittajat luovat, saa musiikin ”pulppuamaan”. Virsiä ja hengellistä
musiikkia toki soitan mielelläni.
Mitä Jumala sinulle sitten merkitsee?
  – Hän on Luoja, Isä, Rakkaus,
syntiemme Sovittaja, Ikuinen Viisaus.
Miten saksofoni sopii kirkkoon?
  – Hyvin! Akustiikka kirkoissa
on usein mahtava saksofonin
kuulaalle ja värikkäälle soinnille.
Mutta musiikille pitää antaa
enemmän aikaa kuin kuivemmassa ja erottelevassa akustiikassa. Musiikki menee kirkossa
turhan helposti puuroksi.
Miksi soitat juuri saksofonia?
  – Ihastuin teinivuosina saksofonin sointiin, ja ajatukseen, että
jazzsaksofonistina voin ilmaista
itseäni hyvin vapaasti ja kokonaisvaltaisesti. Siksi aloin harjoittella ja opiskella jazzia.
Millaista musiikkia soitat mieluiten?
   -Ehkä kaikkein mieluiten soitan
jazzmusiikkia,
mutta
soitan
todella mielelläni myös soul-/

funkmusiikkia, sekä myös etno-,
pop- ja klassissävytteisiä juttuja.
Yhteen musiikkityylin ei koskaan
mahdu kaikki se mitä haluan
soittimellani sanoa. On etuoikeus saada soittaa monenlaista
musiikkia. Siinä pysyy mieli virkeänä ja koen, että laaja-alaisuus
tuo paljon sävyjä omaan soittooni.
Mitä ajattelet kirkkomusiikista?
   – Mielestäni monipuolisuus on
tärkeää. Monet ovat kyllästyneet
paatoksellisiin,
mollivoittoisiin
virsiin. Toisaalta reippaat ja nuorekkaat gospelit ja ylistyslaulutkin
alkavat jossain vaiheessa tuntua
yksipuolisilta. Samoin kuin elämä
itse on täynnä monia tunteita ja
sävyjä, niin tulisi kirkkomusiikinkin olla. Olisi myös tärkeää säilyttää evankeliumin rohkaiseva
ja lohduttava sanoma elinvoimaisena laulujen teksteissä. Juuri
virsissä upeaa on sanoma ja tietynlainen ajattomuus. Siksi virsiä
ei tulisi hylätä, vaan ammentaa
niistä uudelleen ja uudelleen.
Itseäni harmittaa eri seurakuntien taipumus lähestyä musiikkia
liikaa omista tarpeista ja traditioista käsin, kun ensisijaisesti tulisi
nähdä jumalanpalveluksissa käyvien ihmisten tarpeet ja löytää
kosketuspinta niihin.
Sinulla on keikkoja harva se
päivä, mistä saat voimaa työhösi?
  – Tämä kevät on kieltämättä
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Joonatan Rautio on saksofonisti ja säveltäjä, joka toimii myös
saksofoninsoiton opettajana Sibelius-Akatemiassa.

ollut todella hektinen. Jos en
ole keikalla, olen jossain opettamassa.
Yritän vielä jostain löytää aikaa
omalle harjoittelullekin, vaikka
se on pakon sanelemana jäänyt
nyt melko vähiin. Jaksamisessa
ovat hyvät yöunet ehkä tärkeintä.
Saksofonin soiton harjoittelu on

voimauttavaa. Seurakuntayhteys
on tärkeää, ja sen puutteen kiireen keskellä jollain tavoin tuntee
nahoissaan.
Hienoimmat
keidashetket
elämässäni on yhteiset hetket
vaimon kanssa, ruuanlaitto, sohvalla löhöily ja kävelylenkit luonnon keskellä.
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Jyväskylä

Ahjokatu 15
Puh. 010 42 42 400
ark. 7-18, la 9-14
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Rakenna

Remontoi

Sisusta

Teollisuuskatu 1 C
Puh. 010 42 42 460
ark. 8-17, la 9-13

TIEDOTE
Seuraavien määräajaksi luovutettujen hautojen
hautaoikeus on päättynyt 31.12.2011.
Hautojen hautaoikeuden haltijoita ei ole tavoitettu
kirjeitse. Haudoille on asetettu asiasta tiedote
keväällä 2012.

Seuraavien määräajaksi luovutettujen hautojen, joiden hautaoikeus on päättynyt 31.12. 2010, eikä
uudelleen lunastusta ole suoritettu, ovat palautuneet seurakunnan hallintaan. Haudoilla olevat
muistomerkit siirtyvät hautaustoimilain 5 luvun 14 §:n 3 momentin nojalla seurakunnalle vastikkeetta,
ellei hautaoikeuden haltija ole kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu
tilaisuus niiden poistamiseen, vienyt niitä pois. Haudoille on asetettu asiasta tiedote keväällä 2012

LAHJAHARJUN HAUTAUSMAA
VANHA HAUTAUSMAA
Osasto Rivi Hautanumerot
Osasto Rivi Hautanumerot
13
D
004
05
03 051
15
A
027
05
05 009
17
N
036
05
06 001
17
O
004
08
07 025
D
011
MÄNTYKANKAAN HAUTAUSMAA 18b
31
00 013
22
C
006
Osasto Rivi Hautanumerot
31
01 016
24
K
012, 014
11
05 216
24
L
008, 012
11
11 697
24
M 005
12
06 042, 043, 045,
24
N
003, 004, 005
		
048, 049
2a
A
034
12
07 033, 034, 058,
7
F
045
		
065, 069
13
01 028
TIKKAKOSKEN HAUTAUSMAA
13
03 035
Osasto Rivi Hautanumerot
13
12 027
03
002 012
13
40 004
16
01 008
16
04 015,
16
05 015, 029
34
03 03,
34
05 011, 017, 021
		
025, 026
Lisätietoja saa Jyväskylän seurakunnan
34
06 016, 019, 024, 025
Hautauspalvelutoimistosta,
		
027, 029, 030
p. 040 162 3982
34
07 003, 004, 011
		
013, 018
34
08 007
34
09 001, 004
80
01 003
VANHA HAUTAUSMAA
Osasto Rivi Hautanumerot
05
04 058
05
06 053
31
00 009

MÄNTYKANKAAN HAUTAUSMAA
Osasto Rivi Hautanumerot
11
04 148, 150, 153
11
09 536, 537
12
06 051, 056, 080
12
07 004, 005, 009, 012, 079
13
03 005
13
04 016, 025, 042
13
05 008, 015, 029
		
046, 058
13
07 067
13
08 089, 093
13
11 049, 065, 071
13
40 026
16
01 021, 026, 027, 028, 031,
		
036, 038, 041
16
02 008, 017, 022, 023, 028,
		
029, 032, 040
16
03 001, 007, 011, 014, 021,
		
030, 032, 034, 036, 037
16
04 001, 002, 004, 009, 010,
		
012, 017, 038
16
05 007, 013, 017, 018, 019,
		
020, 021, 023
34
01 003, 005, 009
34
02 007, 010, 012, 016, 017,
		
018, 022, 028
34
03 005, 009, 017,
		
022, 026
34
04 002, 007, 016
34
05 004
34
05 005

LAHJAHARJUN HAUTAUSMAA
Osasto Rivi Hautanumerot
12
I
017
14
O
001, 002
15
G
016, 018, 022, 034, 		
		
039, 041
15
H
017
17
C
014
17
N
074
18b
C
013, 016
18b
D
015, 016, 019
18d
A
004, 013
19a
G
007
23
A
003
23
B
006, 008, 009
23
C
004, 012
23
D
005, 010, 013,
		
016, 017
23
E
008, 014, 015, 019, 		
		
020, 023
24
A
001
24
C
005, 006
24
D
004, 007, 008
24
E
001, 006, 007
24
F
009, 010
24
G
007, 009, 010, 011
24
H
006, 011, 012, 013
24
I
011, 012, 014
24
L
005
2a
D
016
2a
H
036, 037, 039, 040
5
P
006
6
M
013
7
G
044

Siivouspalvelu

Kotisiivoukset - Ikkunanpesut
Ylläpitosiivoukset
Huomioi kotitalousvähennys 45 %

LEILA SAIKKONEN
040 734 9652
www.siivouspalveluleila.com

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

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

NÄKÖALAPAIKKA
ELÄMÄÄN
10.9. – 30.11.2012

Haluatko tauolle työelämästä, rauhoittua ja
löytää itseäsi, tai menetelmiä itsetuntemuksen kehittämiseen mm. Fokusoinnin avulla.
Tule elämäsi näköalapaikalle Jyväskylään,
ihmettelemään, etsimään ja löytämään.

Haku koulutukseen
päättyy 24.8.
Kysy lisää:
Riitta Komu
riitta.komu@jko.fi,
050 3899 643

JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
Puh. (014) 3348 000, toimisto@jko.fi
UUSIA URIA OSOITTEESSA: www.jko.fi

Muskarissa on mukavaa !
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu

ilmoittautuminen 1.-18.5. Musiikki tuo iloa, se lohduttaa.
Musiikki saa pikku jalat liikkumaan ja tanssimaan. Jumalan kämmenellä on
hyvä soittaa ja laulaa, opetella etsimään myös hiljaisuutta ja rauhaa.
Muskareita järjestetään n. 3 kk-6 v lapsille kaikissa alueseurakunnissa.
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Yksi sydän

Motoristikirkko lauantaina 26.5.
Vesalan Riihikirkossa
Moottoripyöräkerho Gospel Riders
ja Jyväskylän seurakunta järjestävät
motoristikirkon lauantaina 26.5. klo
14 Vesalassa. Yhteislähtö Killeriltä
klo 13.30. Kirkon jälkeen kahvit sekä
makkaranpaistoa – omat makkarat
mukaan. Vesalassa voi myös saunoa.

Kristittyjen yhteinen helluntaisunnuntain juhla
Taulumäen kirkossa su 27.5. klo 18
Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu (Apt. 4:32)
klo 17.50
klo 18
klo 18.20
klo 18.30
klo 18.45

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

klo 19.20

Sing In, Seppo Marttisen orkesteri
Avaus Arto Viitala
Yhteislaulua, Seppo Marttisen orkesteri
Todistuspuheet
Kolehti +lauluesitykset
Seppo Marttisen orkesteri,
Jani Lakonen ja Helis Ust
Puhe Ansku Jaakkola, yhteistä rukousta
seurakuntien edustajat
Suvivirsi 571

Löydä vuokrakotisi.
www.vvo.fi

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

Motoristikirkossa pyydetään siunausta ja
varjelusta uuden ajokauden alkaessa. Kuva
Sumiaisten motoristikirkosta vappuna.

Naisten saunaillat
Vesalassa
Saunaillat ovat Vesalassa kesätiistaisin. Saunat ovat lämpiminä klo 1819.30. Saunomisen ja uinnin jälkeen
tarjolla on perunarieskoja sekä kahvia, teetä tai kaakaota. Klo 20 Riihikirkossa on iltahetki, josta vastaa
kaksi ”saunasiskoa” vuorollaan. Paluu klo 21 mennessä. Jos sinulla ei
ole kuljetusta, pääset autollisten kyydissä, kun tulet Keskusseurakuntatalolle klo 18 mennessä, josta viimeiset
lähtevät klo 18.10. Ensimmäinen
saunailta on 5.6. Maksu 2,50 euroa.

Mahdollisuuksien
mies Miesten illassa
Keski-Suomen Miesten ilta on perjantaina 31. 8. klo 17 Hipposhallilla.
Illassa puhuvat Antti Pentikäinen,
Juha Mieto ja Voitto Huotari.
Antti Pentikäinen on Kirkon Ulkomaanavun johtaja.
Juha Mieto on kurikkalainen entinen kilpahiihtäjä, olympiavoittaja ja
Suomen Keskustan kansanedustaja
vuosina 2007–2011.
Voitto Huotari toimi Mikkelin
hiippakunnan piispana vuosina
1993-2009 lukien.

PITOPALVELU
Pirkko Aaltonen

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

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

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

Puh. 615 220, 0400-647 547

Tel Aviv ja Natania
4.10., 11.10., 18.10, 25.10
Finnairin suorat lennot Helsingistä

1 viikko alk. ..............

799

Eilatin pitkät lomat

899
3.1. 6 viikkoa ..........1299
3.1., 24.1. 3 viikkoa ..

Hinta alk/hlö. Majoitus jaetussa 2h huoneessa.
Palvelumaksu 12€/varaus.

Kiertomatkat

Matkaoppaana Pentti Holi
4.-11.10.2012
Lehtimajanjuhla
Jerusalem-Tiberias-Tel Aviv
11.-18.10.2012
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Tiberias-Tel Aviv
25.10.-1.11.2012
Israelin kiertomatka
Tel Aviv-Tiberias-Jerusalem-Eilat
1.-8.11.2012
Israel – Jordania kiertomatka
Petra-Amman-Tiberias-Jerusalem
15.-22.11.2012
Kotimaan matkaklubi
Jordania – Israel kiertomatka
Petra-Amman-Tiberias-Jerusalem
22.-29.11.2012
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Natania-Eilat
7.-14.3.2013
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Tiberias-Tel Aviv-Eilat
21.-28.3.2013
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Kuollutmeri-Eilat
Kiertomatkojen lisätiedot ja varaukset:
Matka-Vekka Tarja Stefanov puh. 020 120 4077
tarja.stefanov@matkavekka.fi
Matka-Vekan toimistot kautta maan,
Puhelinmyynti 020 120 4100
(ma-pe 8-18, la-su 10-14)
ja valtuutetut jälleenmyyjät

Täyden palvelun hautaustoimisto

K-S HAUTAUS

Nykyaikaista hautauspalvelua yli 20 vuoden kokemuksella.

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

Yhteystiedot:
Mika Salminen p. 045 890 1788
Tiina Tuominen p. 040 519 9106
hautauspalvelu@viherlandia.fi, www.kshautaus.fi
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Tapahtumat
16.5.-31.5.

Huhtasuon

alueseurakunta

Taulumäen kirkko

LOHIKOSKENTIE 2
To 17.5. klo 18, Messu, Raimo Laine, Arto Viitala, Jukka Hassinen.
Su 20.5. klo 18 Messu, Raimo
Laine, Niina Kari, Eija Väisänen,
Iina Volotinen ja Hanna Klemola.
Su 27.5. klo 10 Helluntain messu, piispa Simo Peura, Jukka Hassinen, Mari Lehtinen, Lux Auribus
joht. Kimmo Tuuri Kouvolan,
Muuramen, Kangasniemen ja Saa
rijärven kirkkokuorot, Saarijärven
Hopeavuosien lau
lajat. Kirkon
musiikkijuhlien tapahtuma.
Su klo 18 Yksi sydän - kristittyjen yhteinen helluntain juhla.

Kirkon musiikkijuhlien konsertit
Konserttien liput Lippupisteestä.
Pe 25.5. klo 21.30 Kesäöitä-kon
sertti Soile Isokoski, sopraano ja
Marita Viitasalo, piano.Liput 30 e.
La klo 26.5. 18 Pekka Kostiainen:
Triduum Paschale -pääsiäisoratorio Jyväskylä Sinfonia, joht.Pekka Kostiainen. Kati-Marjut Rautalin ja Minja Niiranen, sop
raa
no,
Hannele Valtasaari, mezzosopraano, Olavi Suominen, tenori, Jari
Parviainen, basso. Liput 20 e.
La klo 21.30 Kesäöitä. Konsertti.
Soile Isokoski, sopraano ja Marita
Viitasalo, piano. Liput 30 e.

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Helatorstain messu to 17.5. klo
10, Saarna: rovasti ja aikaisempi
lähetti Paavo Erelä, Matti Väätäinen, Petri Lintunen. Lähetyspyhä, kirkkokahvilla tarjolla suolaista ja makeaa.
Messu su 20.5. klo 10, Kristiina
Ridanpää, Jorma Vilkko, Heli
Nieminen, Jyväskylän Naislaulajat, kirkkokahvit.
Aamurukous ti 22.5. klo 8-8.30.
Hiljainen aamurukous to 24.5.
klo 8-8.30.
Musiikkijuhlien konsertti la
26.5. klo 18. Luojan kaunein ajatus. Nuorisokuorojen konsertti
Johtajina Jarkko Yli-Annala ja
Ismo Savimäki. Vapaa pääsy.
Kantaattimessu su 27.5. klo 10,
Jorma Vilkko, Johanna Salminen,
Matti Väätäinen, Petri Lintunen,
Musiikkiryhmä Galantina, joht.
Timo Kiiskinen. Aamurukous ti
29.5. klo 8-8.30.
Taka-Keljon lähetyspiiri 29.5.
klo 18.30 Kakkurilla, Kortesuonkatu 24.
Hiljainen aamurukous to 31.5.
klo 8-8.30.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Säännöllinen kerhotoiminta
jää kesätauolle viikolla 22.
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 12.30-15.30.
Perheolkkari ke klo 9-11.
Ekavauva-ryhmä to klo 13-15.
Yhteistyössä Kyllön neuvolan

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Virsi-ilta ke 16.5.klo 18.30,
Matti Mertanen.
Messu helatorstaina 17.5. klo 10,
Niina Kari, Matti Mertanen, nuorisotyön tiimi. Isosten ja työn
tekijöiden lauluryhmä. Siunataan alueen isos- jatkoisos- ja
avustajakoulutuksessa olleet.
Sinkkuilta takkasalissa pe 18.5.
klo 18.
Messu su 20.5. klo 10, Niina
Kari, Matti Mertanen.
Gospelmessu su 27.5. klo 10,
Annemari Siistonen, Maria Salmela, avustajia. Jousia Lappi +
bändi, ja Gsus-lauluryhmä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Erkka-ilta erityistä tukea tarvitsevien lasten äitien ryhmä päiväkerhotiloissa to 24.5. klo
17.30–19.30. Ilm. Seija Inkiselle
p. 050 3235355.
Hei, me leijaillaan! - 1.-3.-luokkalaisten kesäpäivät 12.-14.6.
5e /lapsi, omat eväät. Ilm. 1.6.
mennessä lastenohjaajat Jaana
ja Marjatta p. 050 4088815
.
KOULUIKÄISET sekä
NUORISOTYÖ:
Kerhot kesätauolla. Nuorisotiimi

kanssa.
Muskarit tiistaisin.
Keltinmäessä
Kotalammen
puistopäivät 3-6 vuotiaille 18.21.6. klo 9-12. Kts. erillisilmoitus.
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa Kotoilupäiviä 4.-8.6.
klo 9-13. Kts. erillisilmoitus.
KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825 1612. Toiminta
jää kesätauolle, viim.kerta 1.6.
RYHMÄTOIMINTA:
Olohuonetoiminta ke klo 9-11.
Tervetuloa Keltinmäen kirkolle
viettämään mukavaa aamu hetkeä! Lisätietoja diakoni Jukka
Rantaselta 050-549 7032. Toiminta jää kesätauolle, viimeinen
kerta on 16.5.
MUSIIKKITYÖ
Kouluikäisten kuoro Näkkäri ke
klo 15.30. Tied. Heli Nieminen p.
050 549 7049. Jää kesätauolle,
viim.kerta 16.5. Alkaa 15.8.
Seurakuntakuoro to 18-20.
Tied. Petri Lintunen p. 050 521
5414. Kesätauolla, Alkaa 13.9.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ti ja to klo
9-10.30, muuna aikana 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, Vesankajärventien pysäkki klo 8.30, Ruokkeen
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549
7010, Seppo Taurén, p. 050
549 7030.

Lähde kevätretkelle
Vaasaan torstaina 24.5.

Perjantain puolipäivä
-ryhmä Kortepohjassa

Hinta 45 e sisältää matkan, lounaan, kahvit, ym.
Ota tasaraha mukaan! Lähtö klo 6.40 Kaakkolammen
kääntöpaikalta, klo 6.45 Kangaslammen kääntöpaikka,
klo 6.50 Huhtasuon kirkon pysäkki, klo 7.00 Kivistön
työväentalon pysäkki. Paluu klo 19-20. Ilmoittautumiset Juha Halonen p. 050 5497024 tai Elina Vepsäläinen p. 050 5497005 21.5. mennessä.

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.

toivottaa aurinkoisia kesäpäiviä!
Tied. Birgit Malinen p. 050 549
7017.
RYHMÄTOIMINTAA:
Eläkeläisten kerho ke (huom.
päivä)16.5 klo 14.
Kevätretki Vaasaan to 24.5. Ilm.
Juhalle 050 549 7024 tai Elinalle 050 579 7005 to 21.5. mennessä.
Pietarin killan miesten ilta ti
29.5. klo 18, Taivasten valtakunta; Tuomas Palola.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Elina
Vepsäläinen päivystää kirkolla
ma-ke klo 9-10.30, muulloin p.
050 549 7005.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu helatorstaina 17.5. klo
10, Huhtasuon kirkossa, Niina
Kari, Matti Mertanen, nuorisotyön tiimi. Isosten ja työntekijöiden lauluryhmä. Siunataan
alueen isos- jatkoisos- ja avustajakoulutuksessa olleet.
Messu su 20.5. klo 12, Osmo
Väätäinen, Matti Mertanen.
Perhemessu su 27.5. klo 10
(huom.aika!) Niina Kari, Osmo
Väätäinen, Hanna Remes, Matti
Mertanen. Lapsityöntekijät, lapsikuoroja, Junaorkesteri.

keskustan kautta klo 8.35, Keltinmäen kirkolla klo 8.45. Paluukyyti klo 11 samaa reittiä.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Messu su 20.5. klo 16, Kristiina
Ridanpää, Heli Nieminen, pyhä
koulu.
Hiljentymisryhmä Perjantain
puolipäivä ke 23.5. klo 12-14.
Hiljennytään seuraavan sunnuntain Raamatun tekstien äärelle,
pikkuretriitin hengessä, Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan. Läh. tied. Kaija-Liisa Laurio p. 040 709 4062.
Taaperokirkko su 27.5. klo 10.
Pastori Kristii
na Ridanpää,
muskariopet Sirpa Poikolainen,
Terhi Hassinen ja Tiina JärvinenVauhkonen sekä kouluttaja Mari
Torri-Tuominen Seurakuntien
Lapsityön Keskuksesta. Nautimme myös Jumalan per
he
väen
juhla-aterian, ehtoollisen.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.

LAPSILLE JA PERHEILLE
Säännöllinen kerhotoiminta
jää kesätauolle viikolla 22.
Päiväkerhot ma ja ke klo 13-16,
ti klo 9-11.
Perheolkkari ma klo 9-11.
Ekavauva-ryhmä ke klo 9-11.
Yhteistyössä Kyllön / Tapionkadun neuvolan kanssa.
Muskarit tiistaisin.
Keltinmäessä
Kotalammen
puistopäivät 3-6 vuotiaille 18.21.6. klo 9-12. Kts. erillisilmoitus.
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa Kotoilupäiviä 4.-8.6.
klo 9-13, Katso erillisilmoitus.

Miesten tupailta ke 30.5. klo
18.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Hei, me leijaillaan! 1-3.-luokkalaisten kesäpäivät 12-14.6. .
Lisätietoja kerhoista lastenohjaajilta p. 050 4414215, tai lapsityönohjaaja Anne Kettuselta p.
050 3400638.
KOULUIKÄISET sekä
NUORISOTYÖ:
Kerhot kesätauolla. Nuorisotiimi
toivottaa aurinkoisia kesäpäiviä!
Tied. Leila Leponiemi p. 050 549
7021.
RYHMÄTOIMINTAA:
Kevätretki Vaasaan to 24.5. Ilm.
Juhalle 050 549 7024 tai Elinalle 050 579 7005.
Lähetyspiiri to (parill.vk.) klo
13.
Päiväpiiri to (pariton vk.) klo 13.
Raamattupiiri to klo 18. Markuksen evankeliumi.
DIAKONI Juha Halonen päivystää ma-ke klo 9.-10.30, muuna
aikana p. 050 549 7024.
Kilpisjärven Ruskamatkalle
2.-8.9. ehtii vielä, ilmoittaudu! Matkaohjelmaan kuuluu
matka Kilpisjärvelle sekä päivittäisiä retkiä maastossa sekä
matka Kilpisjärvelle ja Norjaan.
Hinta 400 e. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.5.mennessä.
Matti Mertanen p. 050 521
5410 tai Elina Vepsäläiselle p.
050 549 7005. järjestää Huhtasuon alueseurakunta.

Kirkon musiikkijuhlat

huhtasuon alueseurakunnassa

La klo 16 Kehittyvien Laulajien yhteisesiintyminen
Huhtasuon kirkossa. Veikko Ahvenainen, harmonikka,
Kehittyvien Laulajien kuorot, orkesteri. Ohjelmassa kuullaan uutta musiikkia, leppoisia ja rytmikkäitä lauluja sekä
sovituksia tutuista virsistä. Tilaisuus sisältää workshop
-osion, johon kaikki voivat osallistua
Su 27.5. klo 10 Seurakunnan synttärimessu Halssilan
kirkossa, Nina Kari, Osmo Väätäinen, Matti Mertanen, lapsityöntekijät, lapsikuoroja ja junaorkesteri, johtaa Hanna
Remes
Su 27.5. klo 10 Gospelmessu Huhtasuon kirkossa, Annemari Siistonen, Maria Salmela, avustajia. Jousia Lappi Bänd
ja Gsus-lauluryhmä.

Hei, me leijaillaan!

Koululaisten kesäpäivät 1-3 luokkalaisille 12.-14.6. klo 10-14
Osallistumismaksu 5e /lapsi, omat eväät. Mahtuu 12 lasta. Ilm.
1.6. mennessä lastenohjaajat Jaana ja Marjatta p. 050 408 8815
(Huhtasuo) ja Heini ja Elina p. 050 441 4215 (Halssila).

Kesäpäivät

3-6 -vuotiaille Huhtasuon kirkolla 19.-21.6. klo 9.30–13.30.
Osallistumismaksu 5 e/lapsi. Omat eväät. Mahtuu 12 lasta. Ilm
1.6. mennessä Elina 050 4414215 tai Jaana 050 4088815.

Lapsiparkki

2-6 -vuotiaille. Voit tuoda ja hakea joustavasti lapsesi maanantaisin klo 9-12. Välipala. Maksu perheen ens. lapselta 2 e,
seuraavilta lapsilta 1e / kerta. Ilm. edellisen viikon torstaihin klo
16.30 mennessä puh 050 408 8815.

Perheleiri

3.-5.8. Vesalassa Hinta: aik. 30 e, 10-17 v. 20 e, 4-9 v. 10 e ja
alle 4 v. ilmaiseksi. Tied. ja ilm. 8.6. mennessä Anne Kettunen p.
050 3400638. Järjestää Huhtasuon alueseurakunta.

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

viimeiseen konserttiin toivottaa
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys.

RYHMÄTOIMINTA:
Tiistaitapaaminen joka toinen
tiistai klo 13-14.30 (paritt. viikot). Vaihtelevaa ohjelmaa kah
vi
kupin ääressä,avoin kaikille.
Jää kesätauolle, viimeinen kerta
on 22.5. Toiminta jatkuu 11.9.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Kahvia, mehua, leipää. Tarjoilu
on maksutonta ja avoin kaikille.
Jää kesätauolle, viim.kerta 24.5.
Toiminta jatkuu 6.9.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Säännöllinen kerhot jäävät kesätauolle viikolla 22.
Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa os. Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti ja to klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.
Keltinmäessä
Kotalammen
puistopäivät 3-6 vuotiaille 18.21.6. klo 9-12. Kts. erillisilmoitus.
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa Kotoilupäiviä 4.-8.6.
klo 9-13. Kts. erillisilmoitus.

MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo 18-19.30. Tied. Heli
Nieminen p. 050 549 7049. Jää
kesätauolle 24.5. ja jatkuu 16.8.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ:
Päivystys ti ja to klo 9-10.30,
muulloin sop. mukaan, Leena
Häyrinen p. 050 549 7008, leena.hayrinen@evl.fi.

Kypärämäen
seurakuntakoti

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044
Sotainvalidien sairaskodilla
viikkomessu
kaatuneiden
muistopäivänä su 20.5. klo 13
Kristiina Ridanpää, Petri Tiusanen. Kypärämäkeläiset tervetuloa Sotainvalidien sairaskodille
jumalanpalvelukseen.
Kevätkonsertti su 27.5. klo 16,
musiikkimatineassa esiintyvät
Kypärämäen Kodály Musiikkikoulun oppilaat ja opettajat. Kypärämäen Martat tarjoavat täytekakkukahvit. Tervetuloa kirkon

Keltinmäen alueseurakunnan diakoniapäivystykset kesällä:
4.6.–3.8. ti klo 9-11 Kortepohja ja to klo 9-11 Keltinmäki. Ei päivystystä 16.7.-27.7.

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

RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuonetoiminta ti klo 10-12.
Vapaata yhdessäoloa klo 10-11,
käsitöiden tekoa, halukkaat voivat osallistua myös ruuan valmistamiseen. Ruokailu klo 1112. Voit tulla pelkästään ruokailemaan. Ruoka 3,50 e. Tied.
Kaija Luoma p. 050 549 7026.
Viimeinen kerta 22.5.
Salokadun päiväkeskuksen
hartaus to 16.5. ja 7.6. klo
12.30, Eläkeläisten päiväkeskus,
Salokatu 20 B.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys ma klo
9-11 ja ke klo 12-14, muulloin
erillisen sop. mukaan, Kaija Luoma p. 050 549 7026, k.a.luoma
@evl.fi.

Kirkon musiikkijuhlat

Keltinmäen alueseurakunnassa

Nuorisokuorojen konsertti Luojan kaunein ajatus la 26.5. klo
18. Joht. Jarkko Yli-Annala ja Ismo Savimäki. Vapaa pääsy.
Kantaattimessu su 27.5. klo 10, Jorma Vilkko, Johanna Salminen, Matti Väätäinen, Petri Lintunen, Musiikkiryhmä Galantina, joht. Timo Kiiskinen.
Taaperokirkko su 27.5. klo 10. Messua ovat seurakuntalais
ten kanssa tekemässä pastori Kristiina Ridanpää, muskariopet
Sirpa Poikolainen, Terhi Hassinen ja Tiina Järvinen-Vauhkonen
sekä kouluttaja Mari Torri-Tuominen Seurakuntien Lapsityön
Keskuksesta. Lauluryhmä Perhosprinsessat Jyväskylästä ja
lapsi
kuoro Kannelkellot Kannelmäestä joh
tajanaan Sirkku
Rintamäki johdattavat musiikkiin. Tervetuloa koko perheen
messuun! Lapsenkokoinen jumalanpalvelus sisältää lauluja,
leikkejä ja tuntemuksia kaikille aisteille. Nautimme myös Jumalan perheväen juhla-aterian, ehtoollisen.

Kesätoimintaa perheille
Keltinmäen alueseurakunnassa

Kotoilupäiviä Kortepohjan seurakuntakeskuksessa 4.-8.6.
klo 9-13, mm. vaihtori, askartelua roskasta aarteeksi, vanhasta
uudeksi.Ruokailu aikuinen 2 e, lapsi 1e.

Kotalammen puistopäivät Keltinmäessä 3-6

vuotiaille 18.-21.6. klo 9-12, ilmoittautuminen etukäteen viikoilla
22 -23 Eevalle p. 050 408 8852. Lapsi voi osallistua puistopäiviin
kahtena päivänä viikon aikana. Mukaan mahtuu 15 lasta
ilmoittautumisjärjestyksessä. Omat eväät: mehu, leipä, hedelmä.
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Häämusiikki-ilta
Kaupunginkirkossa

Päiväkahvit Varttuneille
Vanhassa pappilassa

Oletko kiinnostunut ekavauvaryhmästä?
Uudet ryhmät alkavat elokuussa – ilmoittaudu!

Häämusiikki kajahtaa lauantaina
19.5. klo 19. Illassa uruilla musisoivat Liisa Partanen, Risto Valtasaari ja Jalmari Lintunen. Heidi
Watia kertoo kirkollisesta vihkimisestä. Vapaa pääsy. Tapahtuma
on osa Yläkaupungin yötä.

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

Ekavauvaryhmä on vertaisryhmä ja
kohtaamispaikka vanhemmille ja
vauvoille ensimmäisen vuoden ajaksi.
Keskustan alueseurakunnan lapsi- ja
perhetyö aloittaa ekavauvaryhmät
Keskustassa, Lohikoskella ja Lutakossa. Ryhmän ohjelma rakentuu

Jäähyväiset Keljon kirkolle
Keljon kirkon hyvästely sujuu
Kansanlaulumessun sävelin
sunnuntaina 20.5. klo 15.
Messun jälkeen on kiitosjuhla. Keljon kirkon messussa
ovat mukana Seppo Wuolio,
Heidi Watia ja Palokan pelimannit Erkki Hiekkavirran
johdolla.

Juhlassa puheenvuoroja
käyttävät mm. emerituspiispa
Yrjö Sariola, kirkkoherra Arto Viitala ja Juha Venäläinen. Musiikista vastaavat
Doctor Ammondt, Pekka
Björninen ja Mikko Miettinen. Tarjoilua. Lastenohjelmaa ja yhdessäoloa.

Lasten lystipäivät
3-7 –vuotiaille 11.-13.6. (klo 9-12)
Lohikosken kirkolla ja Lutakossa.
Ilmoittautuminen 14.5.-25.5.
Ilmoittautumiset: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.

Kirkon musiikkijuhlat

Keskustan alueseurakunnassa

Pe 25.5. klo 17-18 Kirkkomuskareiden piknik-konsertti Lounaispuistossa, sateen sattuessa Keljon kirkossa Kiittäen nyt ihmettelen Tule omien eväiden kanssa laulamaan
kilpaa pikkulintujen kanssa! Vapaa pääsy
Pe 25.5. klo 18 Vesper Kaupunginkirkossa, Tuija Pirtala,
liturgi, Hyvät Jyvät -kuoro, soitinyhtye, joht. Risto Valtasaari, Riikka Strandman, mezzosopraano P. Kostiaisen
Magnificat.
La 26.5. klo 13 Lasten urkukonsertti Kaupunginkirkossa:
Aikakoneella barokkiin. Urkuri Müller ja paroni von
Mönckemeyer ovat yrittäneet mennä kirkon kellariin
vuonna 1730 jossakin syvällä saksanmaalla. Erehdyksessä
he ovat avanneet väärän oven ja HUMPS – nyt he ovat
pohjoisessa maassa, paikassa, jossa on paljon ihmisiä, oudot valot ja urut. Mitä sitten tapahtuukaan – tervetuloa
seuraamaan puoleksi tunniksi urkuria ja paronia! On hienoa, jos olet jo täyttänyt 4 vuotta. Vapaa pääsy
La 26.5. klo 18 ja 20 Konsertti Kaupunginkirkossa Taivas ja maa. Chorus Cantorum Finlandiae (Suomen kanttorikuoro), johtaa Kari Turunen Liput 10 e Lippupisteestä
La 26.5. klo 22 Konsertti Keskusseurakuntatalossa
2o2n. Gospel Covertajat ja Tulus-kuoro Vapaa pääsy
La 26.5. klo 22.30 Nuorten urkureiden yökonsertti
Kaupunginkirkossa Katri Vesanen ja Pétur Sakari. Liput
10 e, juhlaoppaan kanssa 5 e.
Su 27.5. klo 10 Helluntaimessu Kaupunginkirkossa Monin kielin keskeltämme. Seppo Wuolio, liturgi, Eivor Pitkänen, saarna, Risto Valtasaari, urut, Hannu Leskinen, laulunjohto, Schola Cantorum Adam Rener (Wittenberg,
Saksa), joht. Sarah Herzer. Virsiä suomeksi ja ruotsiksi.
Su 27.5. klo 10 Jazzmessu Lohikosken kirkossa, Heidi
Watia, Pekka Björninen, bändi ja lauluyhtye, Joonatan
Rautio, saksofoni.

Kirkon musiikkijuhlat

Korpilahden alueseurakunnassa

La 26.5. klo 18 Sinä kannat, sinä viet. Virsiä ja hengellisiä
lauluja uusina sovituksina. Trio Caminantas Korpilahden
kirkossa (Kirkkotie 1). Sirpa Berg, oboe, Katri Laitinen, alttoviulu, Nina Loimusalo,piano. Ohjelma 5 e, juhlaoppaan
kanssa vapaa pääsy.
Su 27.5. Lemiläinen messu kirkossa klo 10, Lassi Suihkonen, Anne Laakso-Viholainen, urkurina Kari Pettinen, kuoronjohto Jarkko Lavaste, Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiirin
kuorot, Korpilahden alueseurakunnan kirkkokuoro.
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Henki & elämä

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043
ke-pe klo 11-14			
Helatorstain messu to 17.5. klo
10, Tommi Wihinen, Risto Valtasaari. Anni-Riitta Nauha, viulu,
Sara Niskanen, huilu.
Häämusiikki-ilta la 19.5. klo 19
(Yläkaupungin Yön tapahtuma),
Liisa Partanen, Risto Valtasaari,
Jalmari Lintunen. Heidi Watia
kertoo kirkollisesta vihkimisestä.
Messu su 20.5. klo 10, Katriina
Ilvesmäki, Ville Tikkanen, Pekka
Björninen.
KohtaamisPaikan iltamessu su
20.5. klo 17. Mika Kilkki.
Virsi- ja lauluhetki ke 23.5. klo
12.
Viikkomessu to 24.5. klo 13.
Vesper pe 25.5. klo 18, Tuija Pirtala, liturgi, Hyvät Jyvät -kuoro,
soitinyhtye, joht. Risto Valtasaari, Riikka Strandman, mezzosopraano P. Kostiaisen Magnificat.
Helluntaimessu su 27.5. klo 10
Monin kielin keskeltämme.
Seppo Wuolio, liturgi, Eivor Pitkänen, saarna, Risto Valtasaari,
urut, Hannu Leskinen, laulunjohto, Schola Cantorum Adam
Rener (Wittenberg, Saksa), joht.
Sarah Herzer. Lauletaan virsiä
suomeksi ja ruotsiksi.
Muu Kirkon musiikkijuhliin liittyvä ohjelma Kaupunginkirkossa, katso erillinen ilmoitus.
Virsi- ja lauluhetki ke 30.5. klo
12.

Viikkomessu to 31.5. klo 13.
Keskusseurakuntatalo:
Sotiemme veteraanien kirkkopyhä su 20.5 Keskusseurakuntatalossa. Sanajumalanpalvelus klo
10 rovasti Kari Kuittinen, diakonissa Leena Huviranta, kanttori Hannu Tenkanen, Kalle Kinnunen, laulu. Ruokailu klo 11 ja
Päiväjuhla klo 12.
KohtaamisPaikan
Lastentapahtuma yli 6v lapsille Sacariumissa su 20.5. klo 16.45-17.20.
Nyyttärit. Vanhemmat vievät
lapset suoraan Sacariumiin. Iltamessun jälkeen opiskelijoiden
jatkot.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhotoiminta päättyy viikolla
20. Lapsi- ja perhetyön väki toivottaa siunattua ja aurinkoista
kesää!
ks. erillinen ilmoitus Lasten lystipäivistä 3-7 –vuotiaille 11.-13.6.
(klo 9-12)
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. Anne Salonen p.
050 380 0583 tai anne.salonen@evl.fi
KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Raamattupiiri ti klo 10 Pappila.
. Eläkeläisten piiri Viitakodilla ke
klo 14, (parittomat viikot), kevään viim. 23.5.
NUORET:
Nuorisotyön tied.
juha.koivurova@evl.fi,
p. 050 549 7004,
marke.suni@evl.fi
p. 050 549 7016,
nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi
ville.tikkanen@evl.fi,
p. 050 400 0013.

Vauhtia kummisuhteeseen -leiri
Kummien ja ja 4-10 –vuotiaiden kummilasten leiri on leirikeskus Mutasessa Korpilahdella 16.-17.6. Hinta aikuisilta
25 e, lapsilta 20 e (sisältää
täysihoidon, ei kuljetusta).
Ilm. Anne Saloselle 2.-11.5. p.
050 3800583. Järjestää Jyväskylän seurakunta/YSP:n lapsija perhetyö.

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

JUMALANPALVELUKSET:
To 17.5. Helatorstaina messu
kirkossa klo 10, Timo Iskala,
Marjut Haapakangas, Anne
Laakso-Viholainen. Isosten siunaaminen.
Su 20.5. Messu Korpilahden kirkossa klo 10, Timo Iskala, Anne
Laakso Viholainen. Kaatuneitten muistopäivä. Seppelpartion
lähettäminen messun jälkeen.
Su 27.5. Lemiläinen messu kirkossa klo 10, Lassi Suihkonen,
Anne Laakso-Viholainen, urkurina Kari Pettinen, kuoronjohto
Jarkko Lavaste, Etelä-Karjalan
kirkkomusiikkipiirin kuorot, Korpilahden alueseurakunnan kirkkokuoro. Kirkon musiikkijuhlien
tapahtuma.

ryhmäläisten toiveiden mukaisesti.
Jos olet kiinnostunut tulemaan ekavauvaryhmään, ota yhteyttä Anne
Saloseen p. 050 380 0583 tai anne.
salonen@evl.fi. Ryhmiin voit ilmoittautua 29.6. asti. Ryhmät perustetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoitukset tiistaisin Pappilan Rippik.
salissa klo 19. Tied. Risto Valtasaari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina harjoitukset to klo 18 Lohikosken kirkossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
Päivystykset ma, ke ja to klo
9-11. Keskussrk-talo, Yliopistonkatu 12.p. Lea Pietiläinen p. 050
549 7027, Kaarina KaltiainenHeinola p. 050 340 0665 tai TiiaMaria Lahti 050 549 7006.
Päivystykset ajalla 4.6-19.8.
ma ja ke klo 9-11 Keskussrktalolla.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039

Ei messua su 20.5. Tervetuloa
Kaupunginkirkon messuun klo
10. Jos tarvitset yhteiskuljetusta,
soita p. 040 535 0492 pe 18.5.
klo 12 mennessä. Lähtö Lohikosken kirkolta su klo 9.30 ja paluu
Kaupunginkirkosta klo 11.45.
Jazzmessu su 27.5. klo 10
(huom. aika!), Heidi Watia, Pekka Björninen, bändi ja lauluyhtye
Joonatan Rautio, saksofoni.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhotoiminta päättyy viikolla
20. Lapsi- ja perhetyön väki toivottaa siunattua ja aurinkoista
kesää!
ks. erillinen ilmoitus Lasten lystipäivistä 3-7 –vuotiaille 11.-13.6.
(klo 9-12)

DIAKONIA:
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11 Lohikosken kirkko.
Päivystykset ajalla 4.6-19.8.
ke klo 9-11 seuraavasti:
13.6., 20.6., 27.6. 4.7. ja 11.7.
Elokuussa päivystykset jatkuvat
ke 22.8. lähtien. Diakoni Auni
Pelkonen p. 050 549 7001.

Keljon srk-keskus
(Keskusta)
Keljonkatu 28 p. 050 549 7042

Jäähyväiset kirkolle! Kansanlaulumessu ja kiitosjuhla su 20.5.
klo 15, Seppo Wuolio, Heidi Watia, Palokan pelimannit joht. Erkki Hiekkavirta. Yrjö Sariola, Arto
Viitala, Juha Venäläinen. Musiikki Dr Ammondt, Pekka Björninen, Mikko Miettinen. Tarjoilua.
Lastenohjelmaa. Yhdessäoloa.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhotoiminta päättyy viikolla
20. Lapsi- ja perhetyön väki toivottaa siunattua ja aurinkoista
kesää!
ks. erillinen ilmoitus Lasten lystipäivistä 3-7 –vuotiaille 11.-13.6.
(klo 9-12)
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. anne.salonen@evl.fi
p. 050 380 0583.

Retkipäivä on keskiviikko 20.6. Vietä kiva päivä perheen kanssa Mikkelin Visulahdessa, jossa on kaikenlaista puuhastelua kaikenikäisille.
Lipulla pääsee Dinosauriaan, Vahakabinettiin ja Museoautonäyttelyyn.
Mahtuu 50 retkeläistä ja matkan hinta on 20 e/henkilö, alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi. Hinta sisältää yhteislipun Dinosauriaan, Vahakabinettiin ja
Museoautonäyttelyyn, matkan ja vakuutuksen.
Ilmoittaumiset 21.5.-1.6. osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu. Muistathan täyttää ilmoittautumislomakkeen jokaisesta retkelle lähtijästä. Lisätietoja anne.salonen@evl.fi p. 050 380
0583 tai johanna.matilainen@evl.fi p. 050 595 3945.
Järj. Jyväskylän seurakunta/Keskustan alueseurakunta.
nen p. 050 557 9006.
Varhaisiän musiikkikasvattaj:
Sirpa Poikolainen p.050 340
9898
Lapsityönohjaaja Marja-Terttu
Kivelä p. 050 911 8294
Kerhotoimintamme on tältä keväältä päättynyt.
Ilmoittautuminen ensi syksyn
päiväkerhoihin jatkuu eteläisten
ja pohjoisten kylien sekä Ves
puolen osalta, muihin ryhmiin il
moit
tautuminen on päättynyt.
Tieto lapsen kerhoryhmästä il-

DIAKONIA:
Väentupa avoinna tiistaisin klo
11-14, teemahetkessä 22.5. diakoniaopiskelija Laura Hämäläinen, 29.5. kevätjuhla.
Pe 1.6. Vanhemman väen leiripäivä Mutasella. Hinta 9 e. Ilm
oittautumiset Kirsille 25.5. mennessä, puh. 050-5579 003.

Mutasen
leiripäivät

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat Leena Noronen
p. 050 557 9013, Paula Paana-

KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.

Lähde perheretkelle Visulahteen Mikkeliin!

MUITA TILAISUUKSIA:
Ke 16.5. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa klo 18.
La 19.5. Kirkonkylän seurakun
tapiiri vierailee Peltolan-Niittykummun asuntolassa klo 13.
Ti 22.5. Hartaushetki Sotainvalidien sairaskodilla klo 16.30.
Miesten saunailta Mutasella
klo 18.
Ke 23.5. Hartaushetki Iltatähdessä klo 13.
Ke 23.5. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa klo 18.
To 24.5. Hartaushetki Muuramen sairaalassa klo 13.30.

NUORILLE:
To 17.5. kesän isosten tehtävään siunaaminen kirkossa klo
10 jumalanpalveluksessa, isosten
iltapäivä klo 15 asti.

Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. anne.salonen@evl.fi
p. 050 380 0583.

moitetaan sähköpostilla tai puhelimella huoltajalle viikolla 23.
Ti. 22.5. klo 18 kerholaisten yhteinen kevätilta kirkonmäellä.
Taikuri Hölynpöly, yhteislaulua ja
-leikkejä, tarjoilua.
Tervetuloa! Kaikki mukaan
kerhokauden päätökseen!
Lisätietoa toiminnasta www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti
Tykkää Facebookissa Korpilahden alueseurakunnan lapsija
perhetyö.

alle kouluikäisille:
1. ryhmä 28.-29.5. ja
2. ryhmä 30.-31.5.
Lisätietoja sekä ilmoittautumiset
Paulalle 21.5. mennessä
ainoastaan puhelimitse 050 557 9006. Hinta 15 euroa/lapsi
sisältää myös lämpimän ruoan sekä välipalan molempina päivinä.

Kesäkerhot kirkonkylällä
vk 23-25 alle kouluikäisille. Lisätietoja sekä ilmoittautumiset
Paulalle 21.5. mennessä ainoastaan puhelimitse 050 557 9006.
Kerhot ovat maksuttomia.

Kevätretki Kuokkalasta
Pieksämäelle

Samuli Edelmann
konsertoi Kuokkalassa

Mukulat messuun
Kuokkalassa

Suvivirsitapahtuma
Palokan torilla

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.

Samuli Edelmann konsertoi
Kuokkalan kirkossa maanantaina
28.5. klo 19. Liput 22 e Lippupalvelusta tai 25 e tuntia ennen
ovelta. Peruuntuneeseen 18.4.
konserttiin ostetut
liput kelpaavat sellaisenaan.

Mukulamessu on Kuokkalan kirkossa
sunnuntaina 20.5. klo 11. Mukana
menossa Riku Bucht, Johanna NiilesHautanen, Eija-Liisa Väisänen, Tiina
Korhonen, lastenohjaajat, Pohjanlammen koulun nuoriso-orkesteri
joht. Juha Venäläinen.

Suvivirttä saa veisata trumpetin säestyksellä torstaina
31.5. klo 12. Kahvit, arpajaiset,
onnenpyörä, myyjäiset. Myytäviä leivonnaisia voi tuoda
suoraan torille. Tapahtuma
Pietarin katulapsityön hyväksi.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna TI – TO klo 1416 sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Hiljaisuuden ilta ke 16.5. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Helatorstain sanajumalanpalvelus 17.5. klo 11, Pekka Mustonen, Sirpa Lampinen, Virsimiehet, kanteleet.
Mukulamessu su 20.5. klo 11,
Riku Bucht, Johanna Niiles-Hautanen, Eija-Liisa Väisänen, Tiina
Korhonen, lastenohjaajat, Pohjanlammen koulun nuoriso-orkesteri joht. Juha Venäläinen.
Heijastuksia, Kai Niemisen sävellyskonsertti su 20.5. klo 18.
Trio La Rue: Virva Garam piano,
Susanna Arminen viulu, Markus
Pelli sello. Ohjelma 10 e.
Hiljaisuuden ilta ke 23.5. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Käsikellojen konsertti la 26.5.
klo 16.30.
Messu su 27.5. klo 11, Pekka
Mustonen, Johanna Niiles-Hautanen, Eija-Liisa Väisänen, Marjo

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko

rovastintie 8 a
p 040 5609911
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
18 kirkon parvella, Heikki Ilola.
Helatorstain sanajumalanpalvelus 17.5. klo 10, Heli Ahonen,
Tuovi Ruhanen, Ilkka Kauppi, sello. Isosten siunaaminen.
Messu su 20.5. klo 10, Heli Pääk
könen, saarna Matias Kopo
nen,Teija Laine, Tuovi Ruhanen,
kirkkokahvit.
Miesten piiri ti 22.5. klo 18 Palokan kirkon parvella, vetäjänä
Kari Oja, 050-68691.
Suvivirsitapahtuma Palokan torilla torstaina 31.5. klo 12. (katso
diakonia ja lähetys)

KIRKON MUSIIKKIJUHLAT:
Kansainvälinen messu Palokan
kirkossa su 27.5. klo 10.Teija
Laine, liturgi, Tuovi Ruhanen ja
Frank Bettenhausen, urkurit, Natalia Ikonen, kanttori, kuoronjohtaja Lauluryhmä Thüringenistä, Palokan kirkkokuoro.
Duke Ellington Sacred Concert
la 26.5. klo 21: Johanna Almark, laulu, Lauluyhtye Lux Auribus, Ilmavoimien Big Band,
johtaa Tomi Väisänen. Liput 10 e,
juhlaoppaan kanssa 5e.
Vapaaehtoisia tarvitaan monenlaisiin tehtäviin Palokaassa. Ilmoittaudu mukaan:
www.suurellasydamella.fi.
Lue saarnoja ja puheita Palokan kirkolla https://palokanpuheita.blogspot.com.
DIAKONIA JA LÄHETYS
Hyvä Hetki-ryhmä kokoontuu
ke 16.5. klo 14 kirkon alakerran
takkahuoneessa. Avoin ryhmä
mielenterveyskuntoutujille.
Lähimmäisen Kahvitupa to

Ronkainen, Kamarikuoro Gloria,
Virolainen käsikelloryhmä Campanelli, Käsikelloyhtye Kide.
Konsertti: Samuli Edelmann
ma 28.5. klo 19. Liput 22 e Lippupalvelusta tai 25 e tuntia ennen ovelta (peruuntuneeseen
18.4. konserttiin ostetut liput
kelpaavat sellaisenaan).
Hiljaisuuden ilta ke 30.5. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30. Taizéssa käyneet esittelevät yhteisöä ja kertovat matkakokemuksistaan.
Lapsille ja perheille
Perheaamut ma 4.6., 11.6. ja
18.6. klo 9.30-13 aikuisille ja kaikenikäisille lapsille. Tule ja osallistu oman aikataulusi mukaan: klo
9.30 aamupala, klo 10 hartaushetki, klo 10.30 puuhaa sisällä ja
ulkona, klo 11.30 grilli kuumana
(omat makkarat mukaan).
NUORET:
Nuorten illat KE klo 19, Polttolinja 37.
RYHMÄTOIMINTAA:
Helmiinat-kävely naisille KE klo
14.30.
Avoin raamattupiiri MA klo 19
kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet, miesten avoin
keskustelupiiri TI klo 18 (paritt.
viikot) kirkon alakerrassa. Tied.
Timo Kovanen p. 040-559 2669.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kantaatti-kuoro, ks. nettisivut, tied. Eija-Liisa Väisänen p. 050 549
24.5. klo 12–15, ohjelmatuokios
sa klo 13 mukana Seppo Hautalahti. Tervetuloa vaikka ohi kulkiessa kahville, heiluttelemaan
puikkoja, hiljentymään tuokion
sanan äärellä! Toimimme Pietarin
katulasten hyväksi! Toiminnasta
vastaa Leena Nokka.
Suvivirsitapahtuma Palokan torilla torstaina 31.5. klo 12. Suvivirren veisuu trumpetin säestyksellä. Kahvit, arpajaiset, onnenpyörä, myyjäiset. Myytäviä leivonnaisia voi tuoda suoraan torille. Lisätietoja; Leena Nokka p.
040 709 0142. Tapahtuma Pietarin katulapsityön hyväksi.
Palokan Vanhemman väen leiri
Koivuniemessä 9.8.-12.8. Hinta 40 e. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Leena Nokalle (ks. erillinen ilmoitus)
Perinteiset Kirkkovartit kirkolla
7.6.–9.8. kesätorstaisin klo 19.
Ilmoittaudu mukaan toteuttamaan tätä iltahetkeä, musiikin,
tarinan, runojen ja/tai rukouksen keinoin. Ilmoittautuminen
Elinalle 31.5. mennessä.
Lähetysnuotiot odottavat taas
paikkaa/kotia, jossa voimme kokoontua kesä/syysiltoina. Tarjoilu tuodaan seurakunnasta eikä
nuotiopaikka ole pakollinen illan
toteutusta ajatellessa. Illan teemana on lähetys ja muuta ohjelmaa ovat hartaus ja laulut. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Elinalle.
Diakoniatyöntekijät: Leena
Nokka p. 040 7090142 ja Elina

7019.
Kehittyvät Laulajat MA klo 18
kirkolla.
Toivon siivet -orkesteri TI klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä KE klo 11.30 kirkolla, tied. Ulla Honkonen p.
0400 669 146.
Jubilate Deo TI klo 18.30 Keskussrk-talon jumppasalissa.

Virsimiehet: tied. Sirpa Lampinen p. 050-436 5435.
Lisätiedot: www.jyvaskylanseurakunta.fi > Kuokkala > Musiikki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto: MA-TI klo 9-11
kirkolla, muulloin sopimuksen
mukaan. Puh. 050 549 7007 Kaija Tammi tai 050 549 7034 Katja

Retkiä ja leirejä lapsille ja perheille
Perheiden retki Visulahteen Mikkeliin ti 19.6. Hinta 25 e sis.
pääsylipun ja matkat (0-2 v. 5 e). Ruokailla voi ruokapaikoissa tai omin eväin (+ makkaranpaistomahdollisuus). Lapsi voi
osallistua retkelle vain huoltajan seurassa. Ilmoittautuminen
on sitova. (Ks. tark. www.visulahti.fi.).
Päiväleiri (8-11 v) Lehtisaaressa Tuomiojärvellä 5.-7.6. klo
9-16. Hinta 20 e (sisarus 16 e) sis. lounaan ja välipalan.
Päiväleiri (4-7 v) Vesalassa 13.-14.6. klo 9-16. Hinta 30 e
(sisarus 26 e) sis. lounaat, välipalat ja matkat.
Retkelle ja päiväleireille ilmoittautumiset 20.5. mennessä
netissä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Lisätiedot:
lapsityönohjaaja Tiina Korhonen p. 050 340 9887.
Tulossa: Kouluikäisten retkipäivä, lisätietoja seurakunnan
nettisivuilta lähempänä.
Kesämonitori (9-12-vuotiaille) ti 12.6. ja to 14.6. klo 10-15
Polttolinja 37 nuorisotilassa.Monitorit ovat avointen ovien
periaatteella toimivaa yhdessäoloa, tiedossa on monenmoista
mukavaa puuhaa. Monitoreihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen! Tied. vs. nuorisotyönohjaaja Tanja Siitari p. 050 436
8619.
Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin (3-6 v) voi vielä ilmoittautua,
ks. jyvaskylanseurakunta.fi > Kuokkala > Lapset ja perheet
Romar p. 040 5609910.
Päivystys Palokan kirkolla tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11.
Muulloin sopimuksen mukaan,
myös kotikäyntejä pyydettäessä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/lapsetjaperheet.
Perhepysäkit:
Kirrin perhepysäkki, Kirrinpelto
1, maanantaisin klo 9-11.30.
Ritoharjun perhepysäkki, Norolankuja 3 F, tiistaisin klo 9 -11.
Vauvapysäkki/ ensimmäisen
vauvan vanhemmille ja lapselle
kirkolla tiistaisin klo 13 -15.
Palokan kirkon perhepysäkki
keskiviikkoisin klo 9 -11.
Muskari kevään viimeisen kerran ke 16.5. kirkolla. Tiedustelut
Terhi Hassinen 050 3409893.
NUORILLE:
Kevätjuhla kaikille isosille ja
kaikille nuorille avoin nuortenilta ke 16.5. klo 17–20.30.
Isosten siunaus jumiksen yhtey
dessä helatorstaina 17.5. klo 10.
Nuortenilta Tyyppälän leirimajalla ke 23.5.
RETKIPÄIVÄT LEHTISAAREEN
pe 6.7. ja pe 13.7. klo 16–20.
Omilla kyydeillä paikan päälle,
perillä melontaa, grillausta, pelailua, hartaus ja oleilua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa 1.5.–
30.6. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.

Kesäpäiviä ja saaripäiviä
KOULUIKÄISILLE:
Alakouluikäisten kesäpäiviä kirkolla viikolla 23, ma-pe
4.6.-8.6. klo 9-15. Hinta 6 e /päivä sis. lounaan ja välipalan.
Ilm. sähköisesti 2.5.–16.5.
Alakouluikäisten Lehtisaaripäiviä viikolla 24, ti-pe 12.6.15.6. klo 9-15. Lehtisaaripävät ovat maksuttomia.
Ilm. sähköisesti 2.5.–23.5.
Kesäleiri Koivuniemessä 1.-6.-luokkalaisille 18.-20.6.
Hinta 35 e, sisarale 10 e. Ilm. sähköisesti 16.5.–30.5..
Katso tarkemmat tiedot kesän tapahtumista ja ilmoittaudu: www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Lisätietoja minna.junttila@evl.fi, 040 773 9851

Bongaa myös facebookista yhteisö ”Palokan alueseurakunnan nuorisotyö”
Lisätietoja nuorisotyöstä:
Nuorisotyönohjaajat Ilkka Göös,
ilkka.goos@evl.fi, p. 040 527
5382 ja Sanna Paappanen, sanna.paappanen@evl.fi p. 040
5609909. Nuorisotyön pappi
Heli Ahonen, heli.ahonen@evl.
fi p. 040 831 0565.
MUSIIKKI:
Palokan lapsikuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 16–17, kevään viim. harjoitus 30.5.
Lauluryhmä Tuikku keskiviikkoisin klo 17.30–19.30, kevään
viimeinen harjoitus 23.5.
Tiedustelut: Tuovi Ruhanen p.
040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro to 24.5.
klo 18. Tied. Natalia Ikonen p.
040 6842050.

Vanhemman
väen leirit

Palokan alueseurakunnan
Vanhemman väen leiri
Koivuniemessä to-su
9.8.-12.8. Hinta 40 e.
Ilmoittautuminen
ke 20.6. mennessä,
Leena Nokka 040 709
0142. Koivuniemessä
sinulla on mahdollisuus
virkistykseen, yhdessäoloon, ulkoiluun, saunomiseen ja hiljentymiseen
täysihoidossa.
Leirillä mukana Leena
Nokka ja Elina Romar.

Heijastuksia,
Kai Niemisen sävellyskonsertti
Kuokkalan kirkossa kuullaan
Heijastuksia sunnuntaina 20.5.
klo 18. Kai Niemisen sävellyksiä esittää Trio La Rue eli
Virva Garam piano, Susanna
Arminen viulu, Markus Pelli
sello. Ohjelma 10 e.
Kai Nieminen tunnetaan
sekä säveltäjänä että kitaristina. Hänen tuotantonsa käsittää teoksia eri soolosoittimille,
kamarikokoonpanoille ja sinfoniaorkesterille.
Trio La Rue syntyi vuonna
2007. Yhtyeen toiminta-ajatuksena on kantaohjelmiston lisäksi esittää ja tilata suomalaisten nykysäveltäjien musiikkia.

Taizé tutuksi Kuokkalassa
Tule kuulemaan Taizé-yhteisöstä Kuokkalan kirkolle 30.5.
klo 18. Hiljaisuuden illan arkiretriitin jälkeen Taizéssa käyneet Johanna Liukkonen ja
Margaret Vainio jakavat matkakokemuksiaan.
Ilta päättyy klo 19.30 alkavaan taizé-henkiseen rukous-

hetkeen.
Taizén ekumeenisessa luostariyhteisössä Ranskassa vierailee vuosittain satojatuhansia nuoria eri puolilta maailmaa. Ensi syksynä Helsingissä
järjestetään Taizén kansainvälinen tapahtuma ensimmäistä
kertaa Suomessa.

Kirkon musiikkijuhlat

Kuokkalan alueseurakunnassa

La 26.5. klo 18 Käsikellojen juhlaa kirkossa. Toiminnan
esittely ja konsertti Kuokkalan kirkossa. Käsikello-orkesterit
Campanelli ja KellaRing Tallinnasta, johtaa Inna Lai, Dolce
Kuopiosta, joht. Seppo Kirkinen sekä Jyväskylän käsikelloorkesterit Kide, Kelloladyt ja Polttiksen Pulut, johtaa Sari
Eirtola-Loukola. Päätöksenä 70 soittajan yhteisesitys. Vapaa
pääsy.
Su 27.5. klo 11 Kirkon musiikkijuhlien Uuden musiikin
messu kirkossa, Pekka Mustonen, Johanna Niiles-Hautanen,
Eija-Liisa Väisänen, Marjo Ronkainen, Kamarikuoro Gloria,
Virolainen käsikelloryhmä Campanelli, Käsikelloyhtye Kide.

Kirkon musiikkijuhlat
palokan alueseurakunnassa

La 26.5. klo 18 Konsta Jylhän hengelliset laulut Palokan
pelimannitalolla (Saarijärventie 71). Hiekkavirran sisarukset
ja Palokan Pelimannit. Liput 10 e, juhlaoppaan kanssa 5 e.
Huom! Pelimannitalolla avoimet ovet klo 16 alkaen.
Mahdollisuus tutustua kantelemuseoon.
La 26.5. klo 21 Duke Ellington Sacred Concert: Johanna
Almark, laulu, Lux Auribus, Ilmavoimien Big Band, johtaa
Tomi Väisänen. Liput 10 e, juhlaoppaan kanssa 5 e.
Su 27.5. klo 10 Kansainvälinen messu Palokan kirkossa.
Teija Laine, Tuovi Ruhanen ja Frank Bettenhausen, urkurit,
kuoronjohtaja Natalia Ikonen, Lauluryhmä Thüringenistä,
Palokan kirkkokuoro. Kahvit.

SAAPAS

40 vuotta Jyväskylässä -juhla

10.-12.8. Vesalassa.
Pe 10.8. Majoittuminen Vesalaan, klo 19.3002.00 juhlapäivystys Jyväskylässä (päivystyksen
aikana ohjelmaa Vesalaan jääville)
La 11.8. Toimintapajoja Vesalassa: melontaa,
seikkailutoimintaa, kädentaitoja, musiikkia,
saapastarinan paja, lasten puuhakanava.
Pääjuhla Keskusseurakuntatalolla klo 15,
iltakonsertissa Mika Nuorva ja Soihtuorkesteri.
Iltapalan jälkeen saappaanheittoa.
Su 12.8. Messu Riihikirkossa
Tervetuloa saapaslaiset 70-luvulta alkaen! Ota
yhteyttä Petri Grönholmiin p. 040 509 8060

Henki & elämä
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Säynätsalon kirkonmäelle rakennettu
jurtta tutustuttaa vaeltajaelämään

Kalastusleiri
7-14-vuotiaille

Ensin Säynätsalossa kuitenkin lauletaan
kibitka on kehän muotoinen, ikkunaton ja
lähetyksen lauluillassa 22.5. klo 18. Jurtta
kupukattoinen kuljetettava paimentolaiskirkonmäellä! -yleisötilaisuus on 26.5. klo
maja. Sen runko on koottu ohuista puusä10-14. Jurtassa voi tutustua mongolialaileistä ja katettu huovalla. Rakennelman kesseen vaeltajaelämään ja kuulla tarinoita
kellä on tulisija ruuanlaittoa ja lämmitystä
lähetyskentiltä. Tarjolla on nuotiomakkaraa varten. Jurttaa käyttävät useat mongoli- ja
ja kahvit lähetystyön hyväksi. Jurtta eli
turkkilaiskansat Pohjois- ja Keski-Aasiassa.

Tyttöjen ja poikien kalastusleiri on
10.-12.8. Sarpatin leirimajalla Tikkakoskella. Leirin hinta 30 e sisältää
ohjelman, majoituksen, ruoan ja
vakuutuksen. Ilmoittautumiset leirille
21.5.-3.6. www. jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu.

Säynätsalon

Messu su 27.5. klo 10, Harri Romar, Päivi Kärkkäinen, Hannu
Tenkanen.
Kevätretki Petäjävedelle ke
30.5. Vierailemme Radio- ja puhelinmuseossa sekä Petäjäveden
vanhassa kirkossa. Lähtö srk-ko
dilta klo 17, Neulaskodin kautta
Petäjävedelle, paluu n. klo 21.
Hinta 8 e/aik., 3 e/lapsi, sis. kuljetus, sisäänpääsyt ja sämpyläkahvit. Ilm 3.-20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
tai Terhi Takkinen p. 050 436
5420 (arkipäivisin klo 9-15).

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Veneilykauden avaus ke 16.5.
klo 18, Konjakki-saaren edustalla (lat 62° 10.585’ lon 25°
46.492’ (WGS84)). Hartaus Harri Romar, kolehti Jyväskylän Järvipelastajien työlle, kahvit. Jos
oma veneesi ei ole vielä veneilykunnossa, sopikaa yhteislähtöjä.
Juurikasta yhteislähtö klo 17.30.
Helatorstain messu 17.5. klo 10,
Harri Romar, Hannu Tenkanen.
Neulaset –kuoron konsertti to
17.5. klo 18. Neulaset konsertoi
Siiri Nojosen johdolla.
Messu su 20.5. klo 10, Päivi
Kärkkäinen, Petri Tiusanen, Päivi
Väisänen, avainviulu.
Lähetyksen lauluilta ti 22.5. klo
18, mongolialaisessa jurtassa kirkonmäellä. Nuotiomakkaraa ja
kahvit lähetystyön hyväksi.
Jurtta kirkonmäellä! La 26.5.
klo 10-14. Tutustu mongolialaiseen vaeltajaelämään ja kuule
tarinoita lähetyskentiltä. Nuotiomakkaraa ja kahvit lähetystyölle.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot ovat tältä keväältä päättyneet. Myös ilmoittautuminen
ensi syksyn päiväkerhoihin on
päättynyt. Tieto lapsen kerhoryhmästä ilmoitetaan sähköpostilla tai puhelimella huoltajalle
viikolla 23.
Ke 23.5. klo 18 kerholaisten
yhteinen kevätjuhla kirkonmäellä. Alkuhartaus kirkossa ja sen
jälkeen siirrymme ulos. Tervetuloa kaikki mukaan kerhokauden
päätökseen!
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/saynatsalo

Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto avoinna ma ja ti klo
9-13, to klo 9-12 p. 040 535
0047. jyvaskylanseurakunta.fi/
saynatsalo
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päivystää tiistaisin ja torstaisin
klo 9-11 srk-kodilla, p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi. Ei
päivystystä to 24.5.
KOULUIKÄISET:
Kerhot päättyvät vkolla 20.
Puuhakerho 1-3 lk. ke
klo 12-13, Muuratsalon koulu
Dance-kerho 3-6 lk. ke
klo 17-18, Säynätsalon srk-koti
Tied. nuorisotyönohjaaja Outi
Puukari p. 040 727 8147.
RYHMÄTOIMINTA:
Johanneksen pojat miesten raaPappilan perhepäivät
(Pappilantie 6) 28.5., 29.5. ja
30.5. klo 10-13. Puuhailua ja
leppoisaa oleskelua pihamaalla,
kahvia ja mehua, tarjoilussa vapaaehtoinen maksu. Sateen sattuessa olemme sisällä. Ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen ja ne
ovat maksuttomia. Perhepäiviin
voi tulla oman aikataulunsa mukaan Lapsella tulee olla mukana
oma aikuinen.
Alle kouluikäisten Päiväleirit pappilassa klo 10-14.
1. leiri 4.-5.6. ja
2. leiri 6.-7.6.
Tied. ja ilm. Niinalle 21.-25.5.
vain puhelimitse p. 050 586 3056.

mattupiiri, su klo 18, srk-koti,
parilliset viikot.
Naisten solu avoin raamattupiiri
naisille, ke klo 18, srk-koti, parittomat viikot.
Uusi olohuone ke klo 13-15,
srk-koti. Mukavaa yhdessäoloa,
aihetta, puuhailua…Tervetuloa!
16.5. teemme kevättä käsin.
23.5. Mongolialainen kevätjuhla,
huom! Olohuone klo 11-13.
Säynätsalon Martat Tied. Anja
Kantola p. 050 345 7417.

DIAKONIA:
Neulaskodin kotiruoka tiistaisin klo 11-12.
Olohuone ja avoimet ovet tiistaina klo 13-15, Jurttaan, Säynätsaloon ti 22.5. lähtö yhteiskyydein klo 12.50.
APUA JA TUKEA ELÄMÄÄN!
Älä jää yksin! Diakonian vastaanotto: to 24.5. ja 31.5 klo
9-11 Neulaskodilla, tai erikseen
sovittuna muuna aikana: elina.
fuchs@evl.fi p. 050 549 7015.

Vaajakosken

PARTIO SÄYNÄTSALOSSA
Sudenpennut 7-8v. ma 17.3019 Pappila.
Seikkailijat 9-10v. ja tarpojat
11v.- ke 17.30-19 Pappila.
Tied. Säynätsalon Päijännepartion lippukunnanjoht. pauliina. tikkanen@evl.fi p. 045 657 7898.

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.
Toimintakerho 4-6lk to 16.3018 Neulaskoti, nuorten siipi.
Kerhokausi päättyy viikolla 20.
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
To 17.5. Helatorstai klo 10 sanajumalanpalvelus. Arto Kauppinen, Liisa Partanen.
Su 20.5. klo 10 Messu. Isosten
tehtävään siunaaminen. Mikko
Laitinen,Liisa Partanen, Jonna
Göös, Kirsi-Marja Piippanen.
Su 27.5. klo 10 Messu. Siell’
kaunis kannel soi. Hannu Huttunen, Eeva-Kaisa Rossi, Liisa
Partanen, Maiju Koponen, kirkkokuoro, kanteleryhmä.

RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30,
parilliset viikot. Tied. Erkki Puhalainen p. 0400 545 128.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Perjantairukous 18.5. klo 19.
Neulasmessu su 20.5. klo 16,
Päivi Kärkkäinen, Petri Tiusanen.
Hinta 10 euroa/lapsi sis myös
lämpimän ruoan. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje ja osallistujakortti.
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 klo 9.30-14.30! Maksuton.
Ilm. www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu. Mahtuu 35 lasta.
Tied Outi Puukari p. 040 727
8147 tai Antti Pirttimäki p. 050
407 0060.

Tykkää Facebookissa Säynätsalon alueseurakunnan lapsi- ja
perhetyö

Tikkakosken
alueseurakunta

lauluryhmä..
Osallistuminen Kirkon musiikkijuhliin pe 25.-su 27.5. Hippoksella omin kyydein.

Tikkakosken kirkko

LAPSI JA PERHETYÖ .
Kevään viimeiset päiväkerhot
pidetään viikolla 20.
Koulunsa aloittavien lasten
siunaaminen kirkossa ti 29.5.
klo 18 ja ke 30.5. klo 18. Kutsut tulevat esikouluista.
Muskarit kirkolla alle kouluikäisille lapsille ja taaperoille vanhempineen perjantaisin aamupäivällä. Tied. p. 050 3409893/
Terhi Hassinen.
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Eija
Simpanen p. 040 560 9914.

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Helatorstain iltamessu to 17.5.
klo 18, Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja, isosten siunaus ja kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 20.5.
klo 10, Antti Toivio, Natalia Ikonen.
MieliMaasta
vertaisryhmä
pappilassa ti 22.5. klo 18. Ryhmä
masentuneille ja heidän omaisilleen. Jää kesätauolle.
Miesten saunailta Sarpatissa
ke 23.5. klo 18. Pyyhe ja piplia
mukaan!
Ystävyysseurakuntakonsertti
kirkossa la 26.5. klo 19. Katso
Kirkon musiikkjuhlat)
Helluntaimessu Tikkakosken
kirkossa su 27.5. klo 10 Risto
Vallipuro, Antti Toivio, Ilpo Vuo
renoja, Jyväskylän puhallinorkesteri, joht. Markus Saarela,
Candela. Luonetjärven koulun
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KOULUIKÄISET:
Kouluikäisten kerhot tauolla ja
alkavat syyskuussa.
Kokkikerho tiistaina 22.5. kirkon alakerrassa klo 17 -18.30.
Kalastusleiri 7-14–vuotiaille
tytöille ja pojille 10.–12.8. Sarpatin leirimajalla. Hinta 30 e sis.
ohjelman, majoituksen, ruoan ja
vakuutuksen. Ilm. 21.5-3.6.
www. jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu.
NUORET:
Helatorstain nuorten messu ja
isosten siunaaminen 17.5. klo
18.

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

NUORET:
Kesän 2012 isosten tehtävään siunaaminen to 24.5. klo
18 Säynätsalon seurakuntakoti.
Nuorten grilli-ilta to 24.5. klo
18.30 alkaen Säynätsalon seurakuntakodin piha, myös vanhemmat ovat tervetulleita!
Tiedustelut: 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. kuoronjoht. Siiri Nojonen p. 044
299 1478.
Kanteleryhmä Tied. Ulla Honkonen p. 0400 669 146.

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

RYHMÄTOIMINTAA:
To 24.5. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.
To 31.5. Miestenpiirin saunailta
Koivuniemessä klo 18.30 alkaen.
Makkaranpaistoa ja kahvittelua.
Lähetysnuotiot:
Ke 23.5. klo 18.30 Lähetysnuotio Kallio Hakasilla, Teerilahdentie 190.
DIAKONIA:
Vaajakosken ja Tikkakosken
vanhemman väen leiri 13.16.8. Koivuniemessä. Hinta 40 e.
Tied. Marja-Leena Liimatainen
040 560 9926. Ilm. 21.6. men
nes
sä Leena Syrjälä 050 551
0440.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo
9-10. Marja-Leena Liimatainen,
040 560 9926.
Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9-10.
Tero Reingoldt, 040 560 9927.
Pyydettäessä myös kotikäyntejä.
Tarkat päivystystiedot toimitilojen ilmoitustaululla tai diakoniatoimiston ovessa.
Perhetyö:
Diakoniatyön osalta perhetyöstä
vastaa diakoni Tero Reingoldt.
Lisätietoja löydät varhaiskasvatuksen kohdalta.
LAPSET JA PERHEET:
Tervetuloa Vaajakosken alueseurakunnan toimintaan!

Yhteystiedot ja toimipisteet
Lapsityönohjaaja vs
merja.h. suhonen@evl.fi
p. 040 5741706,
Lapsityön teologi arto.kauppinen@evl.fi p. 040 560 9920,
Diakoni tero.reingoldt@evl.fi
p. 040 560 9927,
Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
Marja Lähteelä p. 040 574 2026
Jyskän srk-koti,
Asmalammentie 4
Arja Tuomainen p. 0400 201079
Aila Verronen p. 040 574 1792
Kaunisharjun kerhola
Yläkoskentie 11
Johanna Ahonen p. 0400 905 915,
Tarja Palander p. 0400 706 205.
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
PERHEKERHOT:
Kirkolla tiistaisin klo 9-11. Viikosta 24 kerhot jäävät kesätauolle.
Jyskän srk-kodilla tiistaisin klo
9-11. Viikosta 24 kerhot jäävät
kesätauolle.
Kaunisharjun kerholassa keskiviikkoisin klo 8.30-11. Viikosta
25 kerhot jäävät kesätauolle.
Viikosta 24 perhepysäkit jäävät
kesätauolle.
VAUVARYHMÄ:
Kirkolla tiistaisin klo 13-14.30
MUSKARIT: tiistaisin:
Klo 14.30-15: alle 1-vuotiaat
Klo 15.15-16: 1-2-vuotiaat
Klo 16.00-16.45: 3-4 vuotiaat/
sisarukset
Lisätietoja Terhi Hassiselta
p. 050 3409893
TUKEA ARKEEN-toiminta tar
joaa konkreettista tukea perheen arkeen. Tiedustelut Johanna Ahonen p. 0400 905915 ja
Tarja Palander p. 0400 706205.
Ke 23.5. klo 18 kouluun lähtevien siunaus. Arto Kauppinen
ja lapsityön tiimi.
To 24.5. klo 18 kouluun lähtevien siunaus. Arto Kauppinen
ja lapsityön tiimi.
KOULUIKÄISTEN TOIMINTA:
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 srk-koti)
Torstaisin
Klo 16.30-18 Kokkailua 1.-3.- lk.
(kirkko, päiväkerhotila).

Kirkon musiikkkijuhlat

Avustajaretriitti/nuortenleiri
Sarpatissa 18.–20.5.
Peli-ilta ti 22.5. klo 18–21.
Nuorten kevätjuhla 24.5. klo 18.
Tied. nuorisotyönohj. mikko.haapasaari@evl.fi p. 040 760 5098.

Candelan kevään viimeinen
harj. ke 16.5. klo 18.30-20.30.

Säynätsalon alueseurakunnassa

Kirkon musiikkijuhlat:
Ystävyysseurakuntakonsertti
kirkossa la 26.5. klo 19.

Su 27.5. klo 10 Messu Säynätsalon kirkossa Ylitse kaikkien
rajojen. Harri Romar, liturgi, Heli Nieminen, kanttori Nuorten aikuisten lauluryhmä Lähde!

MUSIIKKI:
Lapsikuoron harjoitukset ovat
jo loppuneet.

DIAKONIA:
Syksyllä viikkotoiminta alkaa
viikolla 36.

Kirkon musiikkijuhlat

Tikkakosken alueseurakunnassa

Vanhemman väen
leiri Koivuniemessä

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

Viikonlopun raamattuleiri
vanhemmalle väelle

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

La 26.5. klo 19 Ystävyysseurakuntakonsertti Schola
Cantorum Adam Rener (Wittenberg, Saksa), joht. Sarah
Herzer, urkuri Frank Bettenhausen Rudolstadista, Kelton
kirkkokuoro, joht. Marina Väisä, Maatuskat, joht. Olga Kallio, Vaajakosken ja Palokan kirkkokuorot ja Candela, joht.
Natalia Ikonen ja Ilpo Vuorenoja, Liisa Partanen, urut. Vapaa pääsy.
Su 27.5. klo 10 Helluntaimessu kirkossa. On täynnä vettä virtasi. Risto Vallipuro, Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja, Jyväskylän puhallinorkesteri, joht. Markus Saarela, Candelakuoro ja Luonetjärven koulun lauluryhmä.

Kirkon musiikkijuhlat

Vaajakosken alueseurakunnassa

Su 27.5. klo 10 Messu kirkossa. Siell’ kaunis kannel soi.
Hannu Huttunen, liturgi ja saarna, Eeva-Kaisa Rossi, avustava pappi, kanttorit Liisa Partanen ja Maiju Koponen, Kirkkokuoro, Kanteleryhmä.

Marja KorppiTommolan taidenäyttely Kuvia
elämän varrelta
Vaajakosken
kirkolla
18.5.-27.5.

Perjantaisin
Klo 16-17 Sählykerho 3.-5.-lk.
Omat mailat! (Jyskän koulu, liikuntasali)
Huom. viimeiset kerhot viikolla
20 ja Jyskässä viikolla 21.
Torstaisin klo 16-17 Kansallisen
Lastenliiton Tyttöjen toimintakerho 1.-3.-lk. kirkon nuoriso
tilassa (alakerta). Pauliina Okkolin ja Vilma Pohjola. Materiaalimaksu 1e/kerta. Ilm. maija.
valkeapaa@lastenliitto.fi.
NUORILLE
Seurakunnan nuorisotyöllä
piste ToukoFest-tapahtumassa
29.5.-30.5. Hipposhallilla.
Lisätietoja Jonna Göös p. 040
5609925 ja Ainoleena Erkamaa
p. 040 6804831.

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

MUSIIKKI:
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin klo 18 kirkolla. Tied. Liisa
Partanen p. 050 358 1860.
Senioreiden lauluryhmä harjoittelee torstaisin klo 12.30 kirkolla. Tied. Liisa Partanen p
050 358 1860.
Nuorten lauluryhmä Celestina
harjoittelee keskiviikkoisin klo
15.30 Vanhassa pappilassa.
Tied. Maiju Koponen p. 040
5609922.
Nuorekkaiden aikuisten Majakka-kuoro harjoittelee pe-iltaisin Antti Ikosen johdolla Vaajakosken kirkolla. Tied. Minna
Lassila p 0400 504 622.
Kanteleryhmä kokoontuu maanantai-iltaisin. Tiedustelut Ulla
Honkonen p 0400 669 146.

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

Puuhapäivät
Vaajakosken kirkolla
Puuhapäivät vuonna 2005-2008 syntyneille lapsille
ma-ti 11.-12.6. ryhmäkoko 8, maksu 15 e/lapsi
ke 13.6. ryhmäkoko 8, maksu 8 e/lapsi
Tuo tasaraha puuhapäivään.
Lisätietoja: 040 574 2026, Marja Lähteelä,
lapsi-ja perhetyö, Vaajakosken kirkko
Ilmoittautuminen: ma-pe 21.-29.5.
p. 050 551 0440 Leena Syrjälä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vanhemman väen leiri
Koivuniemi 13.-16.8.

Vaajakosken ja Tikkakosken alueseurakuntien yhteinen
vanhemman väen leiri 13.-16.8.Koivuniemessä. Leirin hinta 40 e.
Tiedustelut diakonissa Marja-Leena Liimatatainen 040 560 9926
ja diakonissa Marja-Liisa Jaakonaho 040 5609916.
Ilmoittautumiset 21.6. mennessä aluesihteeri
Leena Syrjälä 050 551 0440.

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

Henki & elämä

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

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

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

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

4. vsk.
ISSN 1798-1255

Seuraava lehti 31.5.
Materiaali 21.5.

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

Faksi (014)636 785

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

Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 21.5. klo
18 Vesalan kurssikeskuksessa.
Veljesseurat. Lähtö klo 17.30
Keskusrk-talolta, Yliopistonk. 12.

KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 20.5. klo 17 Iltamessu Kaupunginkirkossa, Mika Kilkki.
Klo 16.45-17.20 Lastentapahtuma yli 6-v. lapsille Sacariumissa. Nyyttärit. Vanhemmat vievät
lapset suoraan Sacariumiin. Messun jälkeen opiskelijoiden jatkot.
Su 27.5. KohtaamisPaikan retkipäivä Vesalaan.
Su 10.6. klo 17 Iltamessu Kaupunginkirkossa, Mika Kilkki.
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmistä, raamatunluku
ohjelmasta, seuraavasta Alfakurssista nettisivuillamme.

Leskien klubi
Kesäretki Tampereelle ma 4.6.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen
25.5. mennessä, Heini Lekander,
heini.lekander@evl.fi tai 050
521 5416 tai Anne Laimio,
050 440 9733.

Maahanmuuttajatyö
Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopis-

tonkatu 12) ti klo 10.30-11.45.
Raili Palkola ja Paula Määttä.
Naisten Suomi-kerho ti klo 1011.30 Polttolinja 37; ke klo 1314.30 Huhtasuon kirkon takkahuone, Nevak. 6. Mervi Karikko.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkko (Keltinmäent. 10) ti
klo 10-12. Heikki Junttila ja Erkki
Helle.
Naisten jumppa Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) ti
klo 12-13. Valentina Ikko.
Naisten venyttely/hengitysklubi Huhtasuon kirkon jumppasali
(Nevak. 6) to klo 17-18. Tamara
Golovkova.
Paluumuuttajien kerho Huhtasuon kirkon takkahuone (Nevak.
6) to klo 10-12. Maija Tikko.
Koripallokerho Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevak. 6) la klo
12-13.45. Thomas Chatzitolios.
Miesten lentopallokerho +
sauna Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevak. 6) to klo 19-21.
Vladimir Ikko.
Työntekijöiden yhteystiedot:
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050
549 70 33, mirja.hytonen@evl.fi,
Cygnaeuksenkatu 8.
Maija Tikko, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705 23 29,
maija.tikko@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8.

Nuoret aikuiset
Virtaa välillämme –parisuhde-

kurssit 18-30-vuotiaille jatkuvat.
Ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunta.fi > ilmoittaudu >
aikuiset. Ilmoittautuminen on
jatkuvaa ja aina kun 5-6 paria on
koossa, kurssi järjestetään. Lisätietoja www.virtaavalillamme.fi.

Näkövammaiset
ja huonokuuloiset

Cygnaeuksenkatu 8
p. 050 549 7023. Ma 21.5. alkaen ei varsinaista päivystysaikaa.
Jos en vastaa puheluusi, voit jättää nimesi ja puhelinnumerosi
vastaajaan, niin soitan sinulle
takaisin. p. 050 549 7023.
Näkövammaisten hiippakunnallinen kirkkopyhä su 20.5.
Suolahdessa. Hinta 20 e /hlö.
Leiri Vesalassa ma 28.5. - to
31.5. Hinta 75 e /hlö. Lisätiedot
molemmista Tuijalta.
Ilmoittautumisten yhteydessä on
hyvä mainita mahd. ruokavaliosta.
Jumalanpalvelus Kirkon musiikkijuhliin liittyen jäähallilla su 27.5.
klo 10.

Omaishoitajat
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903. Pyydettäessä
teen myös kotikäyntejä.
Virkistyspäivät Koivuniemessä
omaishoitajille ja hoidettaville
21.5. tai 22.5. klo 9 - 14.30.
Omaishoitajaleiri 2.-6.7. Vesalassa. Hinta 40 e. Ilm.12.6. men-

nessä Leenalle p. 040 560 9903.

Veteraanit
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903. Päivystys ti-to klo
9-10, Cygnaeuksenkatu 8. Teen
myös kotikäyntejä.
Sotiemme veteraanien kirkkopyhä 20.5 Keskusseurakuntatalossa Jyväskylässä, Yliopistonkatu 12. Klo 10 Sanajumalanpalvelus, rovasti Kari Kuittinen, diakonissa Leena Huviranta, kanttori Hannu Tenkanen.

Viittomakielinen työ
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12
puhelin- ja web-kamera-aika,
osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.

Yhteiskunnallinen työ
Yhteiskunnallisen työn pastori
Satu Konsti, p. 050 322 7866,
satu.konsti@evl.fi- Keskusteluapua erityisesti työhön, irtisanomisiin ja työttömyyteen liittyvissä asioissa.

Opiskelijat

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
Tulossa: Kesäretki Karstulaan
5.6. Kirkkovuoren näkötorni ja
evankelinen opisto. Lähtö Harjun
tilausajolaituri klo 14.00. Kyyti
25 e, ruokailu opistolla 12 e. Ilm.
30.5. mennessä O. Kangas, 0400
686646
Päiväretki Isonkyrön herättäjäjuhlille 7.7. Lähtö Harjun tilausajolaituri klo 6.Hinta 50 e. Tied.
ja ilm. 28.6. menn. Jyv. krist. op.
(014) 3348 000

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4. Toiminnanohjaaja
Tanja Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi,www.ywca.
fi> paikallisyhdistykset> Jyväskylä, www.facebook.com/jklnnky.
Ti 22.5. klo 17.30 Lauluryhmä
Jännät; klo 18 Kirjapiiri I. Rosa
Liksom: Hytti nro 6.
Kesäloman ensimmäisellä viikolla
(4.-8.6.) 7-12-vuotiaille varjonukketeatteripäiväleiri klo 1014. Hinta 25e (sis. ohjaus, materiaalit ja vakuutus) Ilm. toiminnanohjaajalle 30.5. mennessä.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Ke 16.5. klo 19 Seurat, ry.
La 19.5. klo 19 Seurat, ry.
Su 20.5. klo 16 Seurat, ry.

Ke 23.5. klo 19 Seurat, ry.
La 26.5. klo 19 Seurat, ry.
Su 27.5. klo 16 Seurat, ry.
Ke 30.5. klo 19 Seurat, ry.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma
Kesän perinteiset bussimatkat:
Hyvässä turvassa. La 16.6. Hämeenlinnaan Sanan Suvipäiville.
Lähtö klo 7 Harjukadulta, paluu
illalla. Bussikuljetus 20 e.
Ke 11.7. Lohjalle Vivamon Raamattukylään, näytelmät Salomo
ja Tien kulkijat sekä Vivamon
esittely. Lähtö Harjukadulta klo
6.30, paluu illalla. Hinta 65/50 e,
sis. kuljetuksen, näytelmät ja ruo
kailun sekä kahvit Vivamossa.
Löydä elämä. La 28.7. Kirkastusjuhlat Heinävedellä. Lähtö Harjukadulta klo 7. Mahdollisuus
Valamon vierailuun ja paluumatkalla käynti Lintulan luostarissa.
Bussikuljetus 25 e.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Inkeri Virkkala-Järvinen, p. 0400
547 753 tai invir@elisanet.fi tai
Ulla Karttunen 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:
Ke 16.5. klo 10–11.30 Suomi-

kerho maahanmuuttajanaisille.
To 17.5. EI Torstaikahvilaa.
Pe 18.5. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.
Pe 18.5. klo 19 Can’t U C the
Crucifix Äänekoski.
La 19.5. EI Pointti-nuorten iltaa.
Su 20.5. klo 18 Kysymysten Keidas, Petri Harju, Reino Saarelma.
Musiikki Maria Typpö.
Ma 21.5. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 22.5. klo 13 Naisten raamattupiiri.
Ke 23.5. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
To 24.5. klo 11.30–15 Torstaikahvila, Sanaa, juttuseuraa, kahvia ym.
To 24.5. klo 17 Japanin työn rukouspiiri.
Pe 25.5. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.
La 26.5. klo 19–21.30 Pointtinuortenilta.
Muualla Jyväskylässä:
To 17.5 Leipäsunnuntain ja pikkuleivän kauden päätös, helatorstain retkipäivä, Koivuniemen
leirikeskuksessa. Klo 11 Hartaus
Kappelissa, jonka jälkeen ulkoilua, rastipolku, leikkejä ja yhteiset nyyttärit nuotiolla.
Ma 21.5. klo 18 Vaajakosken
naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
Ma 21.5. klo 18 Vaajakosken
naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
To 24.5. klo 18.30 Vaajakosken
miestenpiiri, Kirkkotie 11.

Pe 25.5. klo 18.–20.30 Varkkariilta Tentkeillä, Tertunmetsä 8,
Palokka, (0400 648 342).
La 26.5. klo 10 Isä-poika–sähly
Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6
Jyväskylä/Muurame:
To 24.5. klo 10–12 Äitilapsiraamis. Lisätietoja Jenni Seppäseltä, 040 723 1758.

Kylväjä
21.5.-27.5. Mongolialainen Jurt
ta, näyttely Säynätsalon seura
kuntatalolla kts. Säynätsalo.
Tulossa 15.-17.6. Yhtä perhettä
Kesäpäivät Imatralla.

Sley

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5
Messu sunnuntaisin kello 12:
20.5. Petri Harju, 27.5. Petri Harju
Evankeliset opiskelijat
ke klo 18:30:16.5. Outro - Kummilla.
Perintö kantaa -lyhytkurssi hengellisistä isistä ja äideistä 18.20.5. Kts erillisilmoitus.

Tikkakosken
Rauhanyhdistys

Hiidenjärventie 37, Puuppola
www.tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
Su 20.5. klo 16 Kevätjuhla ry:llä.
Su 27.5. klo 16 Seurat Tikkakosken kirkossa.

Perintö kantaa -lyhytkurssi hengellisistä isistä ja äideistä 18.-20.5.
Perjantaina 18.5. Kansanlähetyksen
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
klo 17.30 Kurssin aloitus, tavoitteet ja
tutustuminen toisiimme, Reino Saarelma,
musiikki Shir Chadash
klo 18.15 Urho Muroman aika ja perintö,
Pekka Jokiranta, henkilökohtaisia
kokemuksia, musiikki Shir Chadash
Kurssi on maksuton, mutta kurssin aikana
kerätään uhrilahjat Evankeliumiyhdistyksen
ja Kansanlähetyksen lähetystyön hyväksi.
kurssivastaava Reino Saarelma

Lauantaina 19.5. Lutherin kirkolla,
Kansakoulukatu 5
klo 10 Muroman hengelliset perilliset,
Pekka Jokiranta
11.45 Ruokatauko
klo 13 Varhaiskirkon kasteopetus, Antti Laato
klo 13.45 Varhaiskirkon seurakuntanäkemys, Anni Maria Laato
14.30 Kahvi
klo 15 Nikean uskontunnustus ja
Vanha testamentti, Antti Laato
klo 16 Varhaiskirkon naisvaikuttajat,
Anni Maria Laato

Sunnuntaina 20.5. Lutherin kirkolla,
Kansakoulukatu 5
klo 12 Messu, Yhteyden perusta, saarna
Reino Saarelma, lit. Petri Harju. Kirkkokahvi.
klo 14 Perintö kantaa -kevätjuhla:
Paavali - Augustinus - Luther, Petri Harju
Fredrik Gabriel Hedberg, Petri Harju
Musiikki Hamona-kuoro
Kansanlähetyksen Lähetyskodilla
Klo 18 Kysymysten Keidas, vastauksia
ennalta tehtyihin kysymyksiin uskosta ja
elämästä, Petri Harju ja Reino Saarelma
Musiikki Maria Typpö
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anu rossi

Moona Kärkkäinen ja Valpuri Jurvelin
toivottavat kaikki tervetulleiksi
ToukoFestiin ja rippileireille.

aikansa riittämään tähän kaikkeen,
täyttyväthän päivät koulusta, rippikoulusta, isostoiminnasta ja ToukoTiimistä? Ja tulisihan sitä kotonakin
ennättää olla.
– Välillä päivät ovat kiireisiä, ja pamahdan kotiin iltamyöhään. Mutta
innostus ja toiset nuoret saavat minut jaksamaan kiireiden keskellä.
Toki, hommat ovat mieluisia ja niitä
mukava tehdä, toteaa Moona.
Samoilla linjoilla on myös Valpuri.
– Vaikka muuten ei kerkeäisi näkemään kavereita viikolla, on mukava,
kun heitä näkee kirkolla ja ToukoFest-puuhissa.

Nuoret haluavat vaikuttaa

Nuorista on moneksi!
Kesä lähestyy, samoin ToukoFest ja rippikoulut. Moona Kärkkäinen, 14, ja Valpuri Jurvelin, 16, pohtivat mtä loma ja tulevat työtehtävät tuovat tullessaan.

Sekä Moona Kärkkäinen että Valpuri Jurvelin odottavat kesää innolla. Luvassa on paljon tapahtumia ja
uusia kokemuksia.
Toukokuun lopussa tytöt ovat mukana järjestämässä Keski-Suomen
suurinta kulttuurin, liikunnan ja harrastamisen koululaistapahtumaa ToukoFestiä. Myöhemmin kesällä luvassa
on rippileiri sekä isostoiminta.

ToukoFest liikuttaa
–ToukoFest on nuorten nuorille järjestämä tapahtuma. Järjestäjäjoukko,
eli ToukoTiimi, koostuu noin kol-

mestakymmenestä 13-19-vuotiaasta
nuoresta. Taustatukena on Nuorten
Keski-Suomi ry ja aikuinen valmentaja, pohjustavat toiminnassa aktiivisesti mukana olevat Moona ja Valpuri.
Tapahtuman kohderyhmä ovat
4.-9.-luokkalaiset nuoret. Jo seitsemättätoista kertaa järjestettävään tapahtumaan osallistuu vuosittain
noin 7 000–8 000 koululaista ympäri Keski-Suomea.
Tapahtuma huipentuu lauantaina
yläasteikäisten iltabileisiin, joissa
esiintyjänä on totutusti ollut suomalainen huippubändi tai artisti. Tänä
vuonna lavalle astuu Haloo Helsinki.
ToukoFestin suunnittelu alkaa hyvissä ajoin. Toteutusta varten nuoret

on jaettu erilaisiin tiimeihin, kuten
design-tiimiin ja ilta-tiimiin. Jo toista
vuotta järjestelyissä mukana oleva
Moona päätyi ToukoTiimiin äitinsä
kautta.
– Päädyin ToukoTiimiin, koska äitini oli ollut järjestämässä ToukoFestiä itsekin. Asia kuulosti mielenkiintoiselta ja olen ollut mukana tiimissä
nyt kaksi vuotta. Eikä loppua näy.
Media-tiimiin kuuluva Valpuri innostui ToukoFestistä ollessaan lenkkireissulla ystävänsä kanssa.

Sopivasti sähinää
ToukoFestin lisäksi iloisia tyttöjä yhdistää myös seurakunta. Molemmat

i�metteli��
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Olen Tarja Hyvärinen, 43-vuotias
kosmetologi Kuokkalasta, syntynyt
Pielavedellä, Urho Kekkosen syntymäpitäjässä. Teen työtäni Vaajakoskel
la. Perheeseeni kuulu mies ja 9-vuo
tias poika. Harrastan posliinimaalausta ja piirtämistä. Toivon voivani siirtää lapselleni maanläheisiä arvoja,
sillä yhteiskunta on liian materiapainotteinen. Meidän tulisi kyetä antamaan arvo toinen toisillemme varallisuuteen tai asemaan katsomatta.
Iloitsen siitä, että rivitaloryhmässä, jossa asun, yhteisöllisyys on toimivaa. Meillä on oma sisäpiha ja
yhteisesti on sovittu, että jokainen
pitää silmällä lapsia ja ohjaa heitä.
Autamme toisiamme muun muassa
kukkien kastelussa, kierrätämme
lasten vaatteita, sanomalehtiä ja kir-
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joja. Asukkaat osallistuvat innokkaasti talkoisiin.
Arvostan arjen huomaavaisuutta
ja pyrin kohtaamisissa olemaan todellisesti läsnä toiselle ihmiselle.
Pienillä teoilla kuten ystävällisellä
tervehdyksellä, hymyllä, oven avaamisella on merkitystä.
Itsekkyyden lisääntyminen mietityttää. Miksi oma asia on aina tärkeämpi kuin toisen ja miksi vaadimme enemmän joustamista toiselta kuin itseltämme? Terveysasemalla omasta vuorosta pidetään
tiukasti kiinni vaikka paikalle tuotaisiin loukkaantunut, verta vuotava lapsi. Sama kovuus näkyy myös
liikenteessä piittaamattomuutena.
Toivoisin, että havahtuisimme
näkemään ympärillämme olevan
hyvyyden ja kauneuden jos kohta
hädänkin, joka myös on totta. Nuo-

ovat aktiivisesti mukana nuorten
toiminnassa.
– Erityisen innolla odotan tulevaa
kesää ja rippileiriä. Haluan tutustua
uusiin ihmisiin, ja tietää ovatko kuulemani huhut rippileirin mukavuudesta totta, rippileiriläiseksi suuntaava Moona pohtii.
Kaksi vuotta vanhemmalle Valpurille rippileirit ovat jo tuttuja. Oman
riparin lisäksi Valpuri oli viime kesänä isosena. Sama urakka odottaa tänäkin vuonna.
– Haluaisin päästä jälleen leirille,
koska jokainen leiri on erilainen ja
haluaisin kokea tunnelman vielä uudestaan, Valpuri sanoo.
Kuinka nuoret sitten saavat vapaa-
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anu rossi

Sekä ToukoFest että isosena olo antavat nuorelle kokemusta ja mahdollisuuden vaikuttaa. Moona ja Valpuri järkeilevät, että jos nuorille annetaan erilaisia mahdollisuuksia, he
kyllä onnistuvat halutessaan monenlaisissa hankkeissa ja projekteissa.
– Rippileireillä isosella on suuri vaikutus leirin tunnelmaan sekä suuri
vastuu siitä miten riparilaiset leirin
kokevat. Jos isonen ei ole omistautunut tehtäviinsä, se heijastuu myös koko leirin tunnelmaan, Valpuri tietää.
ToukoFestissä nuori ei voi välttää
vastuuta, sillä paine toisilta nuorilta
on suuri. Jos joku jättää omat tehtävänsä tekemättä, se vaikeuttaa koko
tiimin toimintaa. Kukaan nuorista ei
halua pettää muiden luottamusta.
Tyttöjen mukaan ToukoFest onkin
hyvä tapa oppia olemaan tavoitteellinen ja ahkera.
Molempien mielestä on myös hienoa, että aikuiset antavat nuorille
tällaisia mahdollisuuksia. Valpurin
mukaan liian moni aikuinen luulee,
että nuoret eivät kykene järjestämään
ToukoFestin kaltaisia tapahtumia.
– ToukoFest on ainutlaatuinen tapahtuma, sillä samanlaisia tapahtumia ei järjestetä muualla. Ja nuorten
keskuudessa toivotaan lisää tapahtumia, joissa itse pystyy vaikuttamaan.

rempana kärsimyksen kohtaaminen
pelotti, koska ajattelin ettei minulla
ole oikeita sanoja lohdutukseksi.
Nyt tiedän, että pelko on turhaa –
aitous ja rinnalla oleminen riittävät.
Uutisvälineiden välittämät kriisit
ja maailman hätä saavat minut kuten monet muutkin välillä ahdistumaan. Ilman suodattamista uutisista voi tulla elämään painolasti. Pidän Kymmenen uutisten loppukevennyksestä, koska se suuntaa päivän päätteeksi huomion johonkin
myönteiseen. Jostain syystä huonot
uutiset myyvät paremmin ja kiinnostavat hyviä enemmän. Kohoaako itsetuntomme siitä, että toisella
menee huonommin kuin meillä?
Ihmettelen sitä, että Suomessa on
subjektiivinen oikeus päivähoitoon.
On vanhempia, jotka vievät lapsen
päivähoitoon, jotta pääsevät itse

Miksi oma asia on aina tärkeämpi kuin toisen, ihmettelee Tarja Hyvärinen Kuokkalasta.
harrastamaan. Eikö se ole itsekkyyttä? Soisin että lapset nähtäisiin aina
ilona eikä taakkana.
Kun katson elämääni taaksepäin,
näen monenlaista, luonnollisesti
myös tekemiäni virheitä. Rohkenen
ajatella, että olisin oppinut niistä
jotakin. Jossittelu ei auta, on elettävä tässä hetkessä. Olen ylpeä siitä,
että olen työssäni hyvä ja uskallan jo
nyt sanoa sen iitseäni vähättelemättä. Varmuus on tullut kokemuksen

ja asiakaspalautteen myötä.
Unelmistani moni on toteutunut.
Olen kiitollinen omasta perheestäni ja vuorovaikutteisesta työstä, joka
on antanut jopa hyviä ystäviä.
Uneksin vielä punaisesta tuvasta ja
perunamaasta, omasta puutarhasta,
jossa rauhoittua, nollata päivä ja
ihmetellä luonnon kasvua ja kauneutta. Olen vahvasti kevätihminen.
Elämä maistuu mukavalta!

