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Kaste kantaa

a
Toimitukselt

Mummuni kuoli yli parikymmentä vuotta sitten. 90 vuoden ikään ehtinyt mummuni oli siinä onnellisessa asemassa, että hän sai elää kotona suhteellisen terveenä elämänsä loppuun asti. Vanhainkotiin joutuminen olisi ollut
hänelle kauhistus. Tuon ikäpolven ihmisille vanhainkoti
kalskahti vielä ikävästi paikalta, jonne jouduttiin muun
hoivan puutteessa.

kaste.fi

Avustuksia
kuoroille ja
yhdistyksille

Tämän kevään aikana on puhuttu paljon hoivakotien tarjoamista palveluista. Monessa hoivakodissa hoito on ollut puutteellista, hoitajia on ollut liian vähän ja vanhusten kohtelu osin epäinhimillistä. Hoitokotiin joutuminen
huolettaa myös tässä lehdessä haastateltuja Eira ja Matti
Pylvistä. Ajatus hoitolaitoksessa asumisesta arveluttaa
esiin nousseiden epäkohtien vuoksi. Toistaiseksi Pylviset
ovat vielä pärjänneet kotona muun muassa kotisairaanhoidon ja seurakunnan diakoniatyön tuen turvin. Omassa kodissa on hyvä elää ja tulevia yhteisiä päiviä odotetaan toiveikkaina, jutussa kerrotaan.

Jokaisella ikäihmisellä tulisi olla oikeus päättää itse omasta hoidostaan. Jos kotona asuminen ei ole mahdollista tuetustikaan, pitäisi voida luottaa ainakin siihen, että hyvää, inhimillistä hoivaa saa niin yksityiseltä kuin julkiselta
puolelta.
Hoitokodeista ja vanhustenhoidosta käytävää keskustelua seuratessani olen usein muistellut mummuani. Toivottavasti tämän ajan hoitokodeista tai muista palvelutaloista ei tule paikkoja, jonne kukaan ei halua tai uskalla
hakeutua.

Jyväskylän seurakunnan rippikouluihin osallistuu tänä vuonna reilu tuhat nuorta. Koko ikäluokka on hieman alle 1 400.
Rippikouluryhmiä on 47.
Rippileirejä järjestetään 40,
joista teemarippikouluja on yhdeksän sekä yksi kehitysvammaisten pienryhmärippikoulu.
Päivärippikouluja järjestetään
viisi.
Rippileirejä pidetään omien
leirikeskusten lisäksi muun muassa Virroilla ja Kannonkoskella.
Kaksi leiriä pidetään Virossa.

”Minä olen sinut
nimeltä kutsunut.”

Arvokas vanhuus

Vanhustenhoidon tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Moni pärjääkin hyvin joko itsenäisesti tai pienen avun turvin, mutta
joukossa on paljon niitä, jotka tarvitsisivat enemmän tukea kotona asumiseen. Varsinkin tärkeää työtä tekevien
omaishoitajien asemaa tulisi tuntuvasti parantaa. Omaishoidon tukea tai muita palveluita ei ole aina saatavilla silloin, kun sitä kipeästi tarvittaisiin. Hyvä hoito ja taloudellinen tuki eivät kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan myös aitoa kohtaamista, sillä liian moni vanhus elää yksin vailla
seuraa.

Rippikouluihin
osallistuu yli
tuhat nuorta

jyvaskylanseurakunta.fi

Kevään lisääntyvä valo vaikuttaa uneen ja mielialaan. Kevät on tutkimusprofessori Timo Partosen suosikkivuodenaika.

Jarno Hietalahden tapahtumatärpit
Hieman erilainen jumalanpalvelus goes Irkku su
7.4. klo 17 Kaupunginkirkossa. Keskiajalla järjestettiin erityisiä aasijumalanpalveluksia.
Mahtaako tästä muodostua samoissa määrin erilainen tapaus?
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Puhkupillien konsertti la
6.4. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Puhkupillien soitossa raikuu ilontäyteinen humoristisuus, jos kohta repertuaarista
löytyy myös seesteistä henkisyyttä.
Monipuolisuutta on lupa odottaa.
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Keittolounas ma klo 11–
12.30 Huhtakodilla. Ruokapöytä on hersyvien
kohtaamisten tyyssija. Maukkaan
keiton äärellä ihmisiin tutustuessa
lempeät hymyt ja tarttuva nauru
löytävät paikkansa.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 12–15. Lue lisää Jarno Hietalahden ajatuksista sivulta 5.

Down

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.

Posti irtisanoo
taas työntekijöitään.
Miksi?

Postin määrä on
vähentynyt rajusti.

Sirpa Koivisto
Vs. päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Elämän hengellinen ulottuvuus vilahtaa aina
välillä Samuli Putron kappaleissa. Viimeisimmälle levylleen
Putro keräsi yleisöltään äänitettyjä rukouksia.
Kuva: Universal Music

Jyväskylän seurakunta avustaa
paikallisia yhdistyksiä ja kuoroja
11 800 eurolla. Kuoroista suurimman avustuksen saavat
Kuomu ry, Lauluyhtye Lux Auribus ja Palokan kirkkokuoro ry,
kukin 2 000 euroa. Paikallisista
yhdistyksistä suurin tuki, 500
euroa, myönnettiin Paratiisisaaret ry:lle.
Valtakunnallisista toimijoista
suurimman tuen saa HerättäjäYhdistys ry, 1 050 euroa. Avustusten myöntämisen keskeisenä perusteena on yhteistyö seurakunnan kanssa.

Postia moititaan
aika paljon hitaudesta ja
epäluotettavuudesta.
Miksi?

Työntekijöiden
määrä on
vähentynyt rajusti.

Valo vaikuttaa uneen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen selvittää valon
vaikutusta uneen, kaamosoireisiin ja vireystilaan. Hänen mielestään kesäajasta tulisi luopua.
MINNA PALOVAARA teksti
HARRIET JÄRF kuva

Mikä on sisäinen kello?
Sisäinen kello on joukko hermosoluja aivojen hypotalamuksessa.
Se on eräänlainen keskuskello, sillä
se tahdittaa ihmisen elimistöä. Jokaisessa solussa on oma sisäinen
kellonsa, joka seuraa keskuskellon
antamaa aikamerkkiä.
Miten valo vaikuttaa ihmiseen?
Silmien verkkokalvon solut reagoivat valoon ja aloittavat viestinsiirron näköhermoja pitkin aivoihin.
Aivojen talamuksen hermosolujen
vaste nostaa välittömästi vireystasoa ja virkistää. Hypotalamuksen
hermosoluissa valo saa sisäisen kellon joko edistämään tai jätättämään.
Mitä haittaa on, jos ei saa riittävästi valoa?
Sisäinen kello alkaa jätättää tavallista enemmän, mikä johtaa unirytmin viivästymiseen, univaikeuksiin ja väsymykseen sekä kaamosoireisiin.
Onko merkitystä sillä, lisääntyykö valon määrä aamulla vai
illalla?
Mitä enemmän valoa on iltapäivän

ja illan puolella, sitä enemmän ihmisen sisäinen kello jätättää ja unirytmi viivästyy. Se johtaa herkemmin univaikeuksiin ja väsymykseen.
Miten kesäaikaan siirtyminen
vaikuttaa?
Kesäaikaan siirtyminen häiritsee
yöunta. Uni katkeilee ja kevenee eikä virkistä tavalliseen tapaan. Myös
sydän ja verisuonet rasittuvat, joten äkillisiä sydäninfarkteja ja aivoverenkiertohäiriöitä ilmaantuu
odotettua enemmän.
Pitäisikö siirtyä pysyvästi joko
kesä- tai talviaikaan?
Suomalaisilta on kysytty tätä asiaa
kolme kertaa. Kaikissa kolmessa
selvityksessä pysyvä talviaika eli
normaaliaika sai enemmän kannatusta kuin pysyvä kesäaika.
Miksi kevätaurinko on niin
kirkas?
Keväällä vuorokauden valoisa aika
pitenee nopeasti, joten valoa on
runsaasti. Lisäksi maassa voi olla
vielä lunta, joka heijastaa tehokkaasti valoa, eikä puissa ole vielä
lehtiä estämässä valon kulkua.
Mikä on oma suosikkivuodenaikasi?
Kevät, koska keväinen auringonva-

lo luonnossa on kaunista ja auringonpaiste lämmittää lempeästi.
Luonto toipuu jälleen talven jäljiltä.
Miksi kevät ja kasvava valon
määrä ahdistavat joitakin
ihmisiä?
Osalle ihmisistä silmiin tuleva voimakas valo ärsyttää tavallista
enemmän talamuksen takaosan
hermosoluja, mikä voi aiheuttaa
jopa fyysisen kivun. Valon lisääntyminen voi nostaa vireystasoa niin,
että se johtaa levottomaan, rauhattomaan tai ahdistuneeseen olotilaan. Lisäksi valo voi häiritä nukahtamista ja johtaa unettomuuteen.
Vaikuttaako valo tunteisiin?
Auringonpaiste voimistaa serotoniinin tuotantoa. Kun näin tapahtuu tietyillä aivoalueilla, esimerkiksi empatian tunteet vahvistuvat.
Serotoniini on hermovälittäjäaine,
jota aivot käyttävät hermosolujen
väliseen kemialliseen viestinsiirtoon.
Voiko kevätmasennusta estää?
Kuntoliikunta, hyvä ruokavalio,
riittävät yöunet sekä ihmissuhteet
auttavat. Jos tämä ei riitä, on syytä
hakea apua terveydenhuollon ammattilaisilta.

Vaikuttaako keinovalo samalla
tavalla kuin luonnonvalo?
Yleisvalaistuksessa käytettävä keinovalo vaikuttaa samalla tavalla
silmien kautta elimistöön kuin
luonnonvalo.
Vinkkisi hyvään yöuneen?
Kiire olisi hyvä rauhoittaa illalla jo
ajoissa ennen haluttua nukahtamisaikaa. Kiireisiä minuuttiaikatauluja ja liian iltapainotteisia menoja olisi hyvä välttää. Unen kannalta hyväksi koettuja iltarutiineja
tai aktiivisia rentoutumiskeinoja
voi käyttää apuna. Sen jälkeen, kun
on mennyt vuoteeseensa nukkumista varten, ei tulisi enää virkistää
itseään, vaan osata houkutella unta luokseen.
Suositteletko päiväunia?
Kyllä, jos päiväunet ovat lyhyet
(10–20 minuuttia) ja nukutaan
riittävän aikaisin (kello 12–15), jotta unet eivät häiritse seuraavan
yön nukkumista. Toistuviin univaikeuksiin en suosittele päiväunia.

Kesäaikaan siirrytään
maaliskuun viimeisenä
sunnuntaina 31.3. Kellonaikaa siirretään eteenpäin
yhdellä tunnilla klo 03:00.

Porvoon
piispanvaaliin
toinen kierros
Bo-Göran Åstrand ja Sixten
Ekstrand etenevät toiselle kierrokselle Porvoon hiippakunnan
piispanvaalissa. Äänimäärät jakautuivat neljän ehdokkaan
kesken seuraavasti: Harry Sanfrid Backström sai 108 ääntä,
toimittaja ja pappi Lisa Enckell
152, kirkkoherra Bo-Göran
Åstrand 198 sekä johtaja Sixten Ekstrand 188 ääntä. Vaalin
toinen kierros on 10. huhtikuuta.

Hätäapua
Mosambikiin
ja Zimbabween
Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt katastrofirahastostaan
50 000 euroa hirmumyrskyn
uhreille Mosambikissa ja Zimbabwessa. Ainakin puoli miljoonaa ihmistä on menettänyt
kotinsa ja satonsa. Kouluja ja
teitä on tuhoutunut. Hätäapu
kohdennetaan erityisesti naisille, lapsille, vanhuksille ja sairaille Mosambikissa sekä perheille
Zimbabwessa.
– Tuhot ovat olleet valtavat,
ja ihmiset tarvitsevat välittömästi muun muassa puhdasta
vettä, ruokaa sekä hygienia- ja
keittiötarvikkeita, humanitaarisen työn päällikkö Eija Alajarva
sanoo.
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Lukutaitokampanjalla
tasa-arvoa, työtä ja terveyttä
Wini Magawa joutui jättämään koulun, kun
perheeseen syntyi kaksoset. Toinen mahdollisuus
koulunkäyntiin avautui vasta aikuisena.
KATRI SAARELA teksti
SUOMEN PIPLIASEURA kuva

– Olin surullinen, koska olin perheeni lapsista ainoa, joka ei päässyt
kouluun. Äiti tarvitsi apua kaksosten kanssa, eikä minulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin auttaa kotona,
Wini Magawa kertoo hiljaisella äänellä.
Muut sisarukset olivat ylemmillä
luokilla, joten vanhemmat kokivat,
että on helpointa, jos Wini jää kotiin. Hän hyväksyi asian, vaikka ystävät yrittivät patistaa häntä kouluun.
– Sanoin, että perheeni on köyhä ja kaksoset ovat syntyneet. Kukaan muu ei ole auttamassa äitiä,
olen pahoillani.
– Siihen aikaan en ymmärtänyt,
mitä tein. Jälkikäteen olen miettinyt, miksi minä en päässyt kouluun. Jopa kaksoset menivät kouluun – olen ainoa, joka ei käynyt
koulua.

Kun Wini Magawa kuuli kirkossa
Pipliaseuran alkavasta lukutaitoryhmästä, hän ilmoittautui mukaan.
Winin koulunkäynti herätti naapureissa hämmästystä.

– He nauroivat minulle ja sanoivat, että jätät kotityösi vain oppiaksesi lukemaan ja kirjoittamaan.
He eivät uskoneet, että oppisin.
– Rukoilin, että Jumala auttaisi
minua opinnoissa. Myös mieheni
tuki minua, joten aloin uskoa itseeni, hän sanoo.
Nykyään naapurit ovat Winin
puolesta onnellisia. Arki on helpottunut, sillä he voivat lähetellä toisilleen tekstiviestejä soittamisen sijaan – se on myös edullisempaa.
Näinä päivinä valmistuvan Wini
Magawan unelmana on, että hänen omat lapsensa voisivat käydä
hyvää koulua. Unelmana olisi myös
lakiopinnot.

Pipliaseurojen Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma ulottuu 13
Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa.
Lukutaito lisää tasa-arvoa, työtä
ja terveyttä. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman lukutaitokonsultti Johnstone Ndunde kertoo,
että ohjelmalla on kolme tavoitetta.
– Päämäärinä on opettaa naiset
lukemaan ja kirjoittamaan, kasvattaa pipliaseurojen kapasiteettia lu-

Wini Magawa oppii luku- ja kirjoitustaidon omalla äidinkielellään, joka on kagulu. 55,5 miljoonan asukkaan
Tansaniassa kagulun vähemmistökieltä puhuu noin 340 000 ihmistä.

kutaitotyössä ja ehkäistä naisten
syrjintää yhteiskunnassa.
Malawissa 53 prosenttia lukutaitokurssin aloittaneista naisista sai
kurssin suoritettua. Malawin 600
oppilaasta kurssin suoritti 307
naista ja 5 miestä viime vuonna.
Tämä on iso luku, kun sitä verrataan aikuisten lukutaitotilastoihin
yleisesti.
Valmistuneita varten on tuotettu lukutaitoaineistoa ja erilaisia tarinoita, jotta naiset voivat ylläpitää

lukutaitoa. Tarinat kertovat afrikkalaisesta arjesta. Vaikka lukutaitoopetus on uskontoneutraalia, halukkaille on tarjolla myös tuttuja
raamatunkertomuksia.
Aikuiset eivät voi epäonnistua
oppijoina, toteaa Johnstone, kun
häneltä kysytään, mitä kurssin reputtaneille tapahtuu. Toiset saavuttavat päämäärän nopeammin
kuin toiset.
– Kannustamme aikuisia jatkamaan, vaikka he eivät läpäisisikään

kurssia. He, jotka ovat hitaampia,
voivat osallistua uudelleen lukutaitoryhmään, kunnes he oppivat,
Johnstone Ndunde sanoo.

Pipliaseura kampanjoi Agricolan päivänä 9.4.
naisten lukutaidon puolesta. Lue lisää ja katso
Agricola-leivosresepti:
www.agricola.fi.

Huumorintutkija Jarno
Hietalahden mielestä kieli on
vaikuttamisen väline ja huumori
tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia
vaikuttaa toisiin.

Kaikki on sopivasti vinksallaan
Huumorissa on kyse odotusten ja tapahtumien välisestä epäsuhdasta. Naurun takaa löytyy koko
ihmisyys vajavaisuudessaan, raadollisuudessaan ja riemukkuudessaan.
PÄIVI ESKELINEN teksti
LILJA TERVO kuva

Hengissä

Elämän leipää
syvimpään nälkään
Miksi Jeesus halusi koetella Filippusta?
Jeesuksen esittämä kysymys on oleellinen
tämän kertomuksen kannalta. Minä ajattelen, että Jeesus halusi kysymyksellään pikemminkin osoittaa oman jumalallisen
luontonsa kuin koetella opetuslasta. Mitkään inhimilliset tiedot ja taidot eivät olisi
riittäneet ratkaisemaan tilannetta, vaan tarvittiin Jeesuksen tunnusteko.
Mikä tämän evankeliumikertomuksen
sanoma on?
Minä ajattelen, ettei mikään ihmiselämään
kuuluva asia, tarve tai tunne ole Jeesukselle
vierasta, ei edes nälkä. Hän varmasti tietää,
mitä kaikkea me tarvitsemme, kun me rukoilemme jokapäiväistä leipäämme. Tällä
ruokkimisihmeellä Jeesus osoitti, että loppupeleissä kaikki hyvä tulee Jumalalta. ”Se
on rikas käsi antamaan”, niin kuin me virressä 517 laulamme.
Ihminen tarvitsee myös hengen
ravintoa?
Niin, eihän ihminen elä vain leivästä. Elääk-

semme toki tarvitsemme ravintoa, mutta
parhainkaan ruoka ei täytä syvintä nälkäämme.
Meillä on myös rakkauden, anteeksisaamisen ja hyväksytyksi tulemisen nälkä. Tähän nälkään elämän leipä, hengen ravinto,
on parasta ravintoa!
Jeesus teki ihmetekoja, mutta ei
kuitenkaan halunnut tehdä itsestään
numeroa. Eikö tämä ole hieman
ristiriitaista?
Koko Jeesuksen maanpäälliseen elämään
liittyi tietynlainen ristiriitaisuus ja arvoituksellisuus. Jotkut pitivät häntä profeettana,
itse Jumalan Poikana, kun taas toiset näkivät hänet huijarina tai vain ihmeidentekijänä.
Jeesus kyllä teki ihmeitä, paransi sairaita
ja jopa herätti kuolleista, mutta ei hän kaivannut ihmisten palvontaa ja ihastelua. Eihän Jeesus tullutkaan ratkomaan ihmiselämän ongelmia ja sairauksia ihmeiden kautta, vaan elämän leiväksi elämän nälkäämme.

Evankeliumi
Joh. 6: 1–15
Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita.
Jeesus nousi vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten
pääsiäisjuhla oli lähellä.
Jeesus kohotti katseensa ja näki, että
suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: ”Mistä voisimme ostaa leipää,
että he saisivat syödäkseen?” Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi
kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi: ”Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille
edes pientä palaa kullekin.” Silloin eräs
opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas,
sanoi Jeesukselle: ”Täällä on poika, jolla on
viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten
ne riittäisivät noin suurelle joukolle?”
Jeesus sanoi: ”Käskekää kaikkien asettua istumaan.” Rinteellä kasvoi rehevä
nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä. Jeesus otti
leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään
asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja
kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun
kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetus-

Pastori Tuulia Kokkonen saarnaa Kortepohjan seurakuntakeskuksen messussa
su 31.3. klo 16.
lapsilleen: ”Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan.” He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä
kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka
olivat jääneet syömättä.
Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon
Jeesus teki, he sanoivat: ”Tämä on todella
se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.” Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja
siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni
sinne yksin.

Jyväskyläläinen yhteiskuntatieteiden tohtori Jarno Hietalahti, 34,
on perehtynyt huumorin maailmaan käytännössä koko ikänsä.
Hän väitteli aiheesta tohtoriksi
vuonna 2016.
Syksyllä ilmestynyt teos Huumorin ja naurun filosofia avaa kansantajuisesti näkökulmia huumoriin
alkaen antiikin Kreikan filosofeista
rönsyillen tämän hetken suosituimpiin stand up -koomikoihin.
Huumoria ja naurua voi katsella
oman aikansa yhteiskuntien peilinä, mutta myös filosofisena iäisyyskysymyksenä.
Se, mikä meitä naurattaa, kertoo
meistä itsestämme.

Huumorissa on kyse odotusten ja
tapahtumien välisestä epäsuhdasta. Kun kaksi yhteensopimatonta
asiaa törmäävät yhteen hersyvällä
tavalla, ollaan Hietalahden mukaan huumorin ytimessä.
– Me huvitumme silloin, kun jokin asia menee sopivasti vinksalleen. Havaitut poikkeamat normaalista koskettavat yhtä lailla
huumorinfilosofia, tehtaanjohtajaa ja Kelan työntekijää, itse absurdin huumorin ystäväksi tunnustautuva Hietalahti pohtii.
Jokaisen oma elämänhistoria ja

karttuneet kokemukset muovaavat myös huumorintajua. Oman
alan erikoisvitsit eivät aina aukea
ulkopuolisille, samoin kuin eivät
perhetapahtumista nousevat naurun hetket.
– Huumoritutkijan tulisi etäännyttää itsensä omasta huumorimaustaan, jotta ei tule ikään kuin
huomaamattaan asettaneeksi arvomääreitä sille, mikä on jotenkin
parempaa huumoria, Hietalahti
tuumaa.

Hänen mielestään kuitenkin
huumori, joka laittaa hoksottimet
koetukselle, on erityisen hersyvää.
Sen pitäisi haastaa miettimään
omia taustaoletuksia ja katsantokantoja.
– Nauru voi purskahtaa ilmoille
kyllä ilman noita vaatimuksiakin.
Sangen pöljät jutut saattavat saada
minut pärskähtämään, hän myöntää.
Kirkon suhtautuminen huumoriin on vaihdellut, ja huumorin
merkityksestä uskonnon parissa
on käyty pitkällisiä kamppailuja.
Se, että ajassa liikkuu Jeesus-vitsejä
myös Fingerporin nyrjähtäneessä
maailmassa, on Hietalahden mielestä osoitus siitä, että aihepiirillä
on edelleen merkitystä ihmisten
elämässä.
– Esimerkiksi Ukko Ylijumalasta

tai veden jumala Ahdista kuulee
paljon vähemmän vinoiluja kuin
kristillisistä opetuksista.
Kysymykseen siitä, onko Jumalalla huumorintajua, hän löytää
vastauksen Monty Python -koomikkoryhmältä: ”Miten saada Jumala nauramaan? Kerro hänelle
suunnitelmasi.”
Hänestä näyttää siltä, että uskonnollisilla alueilla on tilaa huumorille. Uskonnollinen maailma ei
näyttäydy suljettuna tai uhkaavana, jolle vinoilusta rangaistaisiin.
– Myös syvästi uskonnolliset ihmiset voivat nauraa uskoonsa liittyville asioille ilman että olisivat
heittämässä koko hengellistä perustaa romukoppaan.
Hän allekirjoittaa väitteen, että
kevennykset ja tarinat puheissa
toimivat piristysruiskeina, oli äänessä sitten opettaja, pappi tai poliitikko.

”

Nauru ei kaiu
tyhjiössä.
– Huumoria voi käyttää tehokeinona, mutta sen pitäisi tapahtua yleisöä kunnioittaen.
Hietalahti kuitenkin tähdentää,
että jos toista haluaa nöyryyttää
huumorin keinoin, on vastareaktio
odotettavissa. On turha syyttää
kuulijoita huumorintajuttomuu-

desta, jos kyseenalaistaa kaiken,
minkä varaan he ovat elämänsä rakentaneet.
Samantyyppisiä reaktioita ihmisissä syntyy, oli heidän uskonnollinen viiteryhmänsä mikä tahansa.

Aprillipäivän kynnyksellä tulee
miettineeksi, onko vanha juksausperinne jo aikansa elänyt. Jarno
Hietalahti odottaa, että lehdistö
jatkaa vielä perinnettä, jotta ajatuksellinen kilvoittelu toimittajien
ja lukijoiden välillä aprillipäivänä
jatkuisi.
– Aprillipäivä saa mielen kuplimaan, koska mikä tahansa lehden
jutuista voi olla kokonaan tai osin
valetta. Oma lisänsä on tullut niin
sanotun totuudenjälkeisen ajan
myötä, kun sosiaalisessa mediassa
leviävät uutiset voivat olla mitä
sattuu päivästä toiseen, hän hymähtää.
Hän kokee, että maailma tarjoaa
huumorin suhteen loputtomasti
pohdittavaa. Humanistinen huumori perustuu avarakatseisuuteen
ja toisten kunnioittamiseen.
– Huumori on eriskummallinen
peili jaetusta ihmisyydestä, eikä
nauru kaiu tyhjiössä.
Häntä kiehtoo se, millainen huumorintaju halutaan koodata tekoälylle ja millaiseksi huumorintaju
alkaa muokkautua, kun koneet oppivat asioita itsekseen. Huumorin-

taju edellyttää maailmankuvaa,
jotta koneet voisivat vitsailla kuten
ihmiset.
– Voidaanko koneelle tehdä täydellinen huumorintaju, ja mitä se
oikeastaan tarkoittaisi. Pitänee ottaa selvää, Hietalahti sanoo.

iesitkö?

T
			

Huomioita
huumorin
olemuksesta
■■ Huumori tarjoaa

huojennusta.

■■ Huumori pohjautuu

yllätykseen.

■■ Huumorin ytimessä on
■■
■■

■■
■■

ristiriita.
Huumori on poikkeama.
Huumori tarkoittaa asioiden
välistä yhteen
sopimattomuutta.
Huumori on asenne.
Huumorista löytyy
suojautumismekanismi.

Lähde:
Jarno Hietalahti: Huumorin ja naurun
filosofia. Gaudeamus 2018.
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Kolumni

Ikääntynyt tarvitsee
parempia palveluja
Viime aikojen kiivas keskustelu vanhustenhoidosta on kuulunut ja
näkynyt Jyväskylässäkin. Kaikki hyvä hoiva on jäänyt negatiivisten
ilmiöiden taakse piiloon. Valtakunnan päättäjät kertovat mediassa
mitä ikääntyneille kuuluu. Keskustelusta tuntuu puuttuvan ikäihmisen oma ääni. Ikääntynyt näyttäytyy usein passiivisena hahmona eikä aktiivisena toimijana.
On hieno asia, että epäkohtia vanhusten hoiva- ja asumispalveluissa on tunnistettu. Epäkohdat aiheuttavat luottamuspulaa, joka
kuntien tulee palauttaa kehittämällä palveluja entistä paremmiksi.
Ikääntyneiden määrän kasvu tulee huomioida eri palveluissa. Tilanne on otettava vakavasti. Jyväskylässä 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä nykyisestä noin 10 000:sta
15 000:een. Määrä edelleen kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Ikäihmisten hyvinvointi edellyttää paitsi vastuullista päätöksentekoa myös merkittävää muutosta asenteissa.
Jyväskylässä on sidottu paljon resursseja vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan. Voimavaroja tulisi tulevaisuudessa suunnata entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan, kuntoutukseen ja
kotona asumisen tukemiseen.
Aktiiviset ikäihmiset ovat suuri voimavara kaupungissamme. Jokainen ikääntynyt ansaitsee hyvän hoidon ja huolenpidon olosuhteista riippumatta. Tulevaisuudessa tarvitsemme monipuolisia vaihtoehtoja asumiseen, hoivaan ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ikäihmisten yksinäisyyttä tulee torjua aiempaa tomerammin. Vapaaehtois- ja kulttuuritoiminnan osuus ikääntyneiden palveluissa kasvaa
tulevaisuudessa.
Pelkästään vanhuspalveluiden varassa toimimalla tarvittavaa muutosta ei saada aikaan. On lisättävä hyvin toimivaa yhteistyötä kaupungin palvelujen, yritysten ja erilaisten järjestöjen välillä. Rakentamista ja liikkumista suunniteltaessa tulee huomioida kaikkien ikäryhmien tarpeet.
Ikäihmisten palveluissa työskentelee satoja ammattilaisia, jotka tekevät parhaansa laadukkaan ja ikäihmisen näköisen arjen keskellä.
Meillä jokaisella on vastuu itsestämme ja lähimmäisistämme, kun
varaudumme ikääntymiseen. Pidetään huolta heistä, jotka tarvitsevat huolenpitoa.

Maarit Raappana
Palvelujohtaja
Jyväskylän kaupungin
vanhuspalvelut

ilen
Tänään ruko

Apua pikaiseen paranemiseen
Jalka vaatii leikkauksen jälkeen paljon kuntoutusta, ja tärkeät kisat lähestyvät. Anna
minulle kärsivällisyyttä harjoitella maltilla.
Nainen, 21

Oma koti
on paras
paikka
Ikävuosien karttuminen tuo mukanaan
terveydellisiä ongelmia, ja toimintakyky
heikkenee vähitellen. Eira ja Matti
Pylvinen haluavat asua kotonaan, vaikka
sairautta ja vaivoja on tullut.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Pylvisten kotona Palokassa odotetaan diakoni Anita Teittistä kotikäynnille. Television iltapäiväohjelma jää, kun ovikello soi.
Teittinen kertoo heti alkuun käynnin tärkeimmän uutisen: Vammaispalveluiden
henkilökohtaista avustajaa ei saa, jos vaivat
johtuvat ikääntymisestä. Hakemus voidaan
joka tapauksessa lähettää ja katsoa, mikä
päätös tulee. Apua pariskunnalle täytyy alkaa kartoittaa myös muualta.
– Huolehdin osaltani, että vanhukset saavat tarvitsemansa tuen. Se tarkoittaa yhteistyötä esimerkiksi kotihoidon, Oiva-keskuksen sekä muiden palvelu- ja yhteistyötahojen kanssa, diakoni Teittinen kertoo.
Vaikka apu arkeen on tarpeen, Pylviset
haluavat asua kotonaan mahdollisimman
pitkään. Siihen auttaa osaltaan se, että kotisairaanhoitaja käy talossa aamuisin ja iltaisin jakamassa lääkkeet.

Kumpaakin Pylvistä vaivaa silmänpohjan
rappeuma. Matin näkö on huonontunut
niin paljon, että lehden lukeminen on onnistunut viimeksi kahdeksan vuotta sitten.
Ajokorttia ei ole enää kummallakaan.
Ateriansa pariskunta kokkailee suurimmaksi osaksi itse, koska omatekoinen maistuu paremmalta kuin ruokapalvelun ruoka.
Toisinaan he hakevat ruokaa palvelutalon
ravintolasta tai tilaavat kaupasta valmiin
annoksen kotiinkuljetuksena. Matti jaksaa
kävellä kauppaan ostoksille, mutta palaa
kantamusten kanssa taksilla kotiin. Kesäisin
kaupassakäynti sujuu sähkömopolla.

Tytär tulee kerran viikossa käymään, ja
muita vieraita käy harvakseltaan. Päivät kuluvat pitkälti televisiota katsellen, eikä seurakunnankaan tilaisuuksiin jaksa juuri lähteä.

Matti Pylvinen, 88, kulkee keskussairaalan
dialyysihoidossa kolmesti viikossa. Käyntiin
kuluu viisi tuntia kerrallaan, ja sen ajan Eirapuoliso, 88, viettää yksin kotona. Vaimo
väittää pärjäävänsä, mutta miestä huolettaa.
Eira ei pääse itsekseen ylös, jos kaatuu lattialle. Mukana kulkevaa turvaranneketta on
tarvittu kolmeen otteeseen, kun ketään
muita ei ollut kotona. Eira sai avun paikalle
rannekkeen painalluksella.

Eira (vas.) ja Matti Pylvisen ja diakoni Anita Teittisen tapaamisissa riittää puhuttavaa. Diakonia on huolenpidon ja turvallisuuden välittämistä ihmiselle, Teittinen sanoo.

– Minä haluan olla kotona enkä jaksa
seurustella kauan muiden kanssa. Ei ole virkeyttä riittävästi.
– Siellä saa laulaakin, Matti houkuttelee.
– Tykkäänhän minä laulamisesta, mutta
aina en jaksa sitäkään, Eira vastaa.
Erään toisen Matin sairaalajakson ajan Eira vietti hoitokodissa. Siitä seikkailusta selvittiin, mutta paikka ei huoukuttele takaisin.
– Onneksi tiesin, että pääsen kohta pois

Yli 65 vuotta
”yhteiselämää
on
jo kärsitty.

Vuosi sitten Matti oli leikkauksen vuoksi
sairaalahoidossa. Sillä aikana Eira unohti
tyhjän kattilan hellalle, ja palamisen käry oli
melkoinen. Tapahtuma järkytti Eiraa niin,
että myös hänet kiidätettiin hoitoon. Sairaalassa lohdutettiin, että onnettomuus
voisi sattua kenelle tahansa. Matti sai vaimonsa samaan terveyskeskushuoneeseen
kotiutumiseensa saakka. Tapahtuman jälkeen kotiin hankittiin turvaliesi.
Matin mielestä puoliso voisi viettää dialyysipäivät läheisessä päiväkeskuksessa.
Paikka on tuttu, mutta vaimo ei innostu ajatuksesta.

Matti ja Eira Pylvinen ovat viihtyneet Palokan kodissaan yli 40 vuotta.

sieltä. Toiset asukkaat eivät jutelleet minulle mitään. Saihan siellä laulaa iltakahvien aikaan, ja hoitajat olivat mukavia. Itse hoidossa ei ollut mitään moitittavaa, Eira Pylvinen
muistaa.
– Ruoka siellä laitoksessa oli aivan liian
yksinkertaista ja mautonta, Matti Pylvinen
täydentää.

Pylviset ovat kuunnelleet huolestuneina
viimeaikaisia uutisia vanhusten huonosta
hoidosta.
– Mietityttää, jos vielä itse joutuu vastaavanlaiseen laitokseen.
Pariskunta ajattelee, että hoitokodeissa
tarvitaan enemmän resursseja ja henkilökuntaa. Vanhusten pitäisi saada henkilökohtaista huolenpitoa ja päästä välillä ulkoilemaan.
– Vanhusten hoivaaminen ei saa olla bisnestä, siksi se on yhteiskunnan tehtävä. Yksityiset yritykset pyrkivät tekemään tuottoa, Matti Pylvinen sanoo.
– Kuitenkin myös kunnallisilla yksiköillä
on tulosvastuu. Toimeen on tultava niillä rahoilla, mitä on annettu. Nykyiset resurssit
eivät riitä, vaan joudutaan tinkimään ruuasta ja henkilökunnasta, hän jatkaa.
Diakoni Teittisen mielestä maassamme
riittää työtä vanhusten tilanteen parantamiseksi, vaikka paljon hyvää tehdäänkin.
Kun räikeät puutteet vanhuksista huolehtimisessa tulevat julki, niihin voidaan puuttua.
– Diakonialla on tässä tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Toivoisin, että myös seurakunta puuttuisi tarvittaessa rohkeasti ja

ajoissa epäkohtiin ja veisi niitä päättäjien
tietoon.
Diakonian haaste on löytää sinne, minne
muu apu ei ulotu ja auttaa juuri niitä ihmisiä, jotka eniten tarvitsevat tukea. Pylvisten
kohdalla naapuri otti yhteyttä seurakuntaan ja pyysi kotikäyntejä.
Vanhukset tarvitsevat kuuntelijaa. Sitä,
että joku on kiinnostunut ja kysyy, mitä
kuuluu. Pitkän elämän varrelta riittää kerrottavaa, ja muistellessa kaikesta koetusta
muodostuu mieleen ehjä kokonaisuus. Teittinen kohtaa paljon yksinäisiä ja myös masentuneita vanhuksia.

Tärkeintä on
”ihmisen
kohtaaminen
hänen ehdoillaan.

– Silloin mietimme yhdessä, mikä voisi
tuoda elämään voimaa ja iloa niillä voimavaroilla ja niissä olosuhteissa, missä ollaan.
Diakonian osaamisaluetta on henkinen,
hengellinen ja sielunhoidollinen tuki. Tärkeintä on ihmisen kohtaaminen hänen ehdoillaan ja hänen yksityisyyttään ja itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen, Teittinen
kertoo.
Vanhuksilla kynnys hakea apua nousee
korkealle, koska he ovat tottuneet tulemaan
toimeen omillaan. Yhteiskunta turvaa jokaiselle perustoimeentulon ja hoivapalveluja.
Seurakunnan perusseurakuntatyö ja diakonia täydentävät tarjontaa ja pyrkivät täyttämään aukkoja.

– Hyvinvoinnin keskellä meillä joillakin
menee hyvin, mutta osalla todella huonosti.
Jotkut vanhukset joutuvat valitsemaan, ostavatko ruokaa vai lääkkeitä. Se on todella
surullista, Teittinen sanoo.

Pylviset muistelevat hyvillä mielin mennyttä elämää ja odottavat tulevia yhteisiä
päiviä toiveikkaina. Entiset ajat muistuvat
mieleen kirkkaasti, vaikka eilisen tapahtumia ei niin muistaisikaan. Kaikkien kolmen
lapsen syntymät ovat parhaita muistoja.
Lapsenlapsia on syntynyt viisi ja neljänteen
polveen jo kaksi.
– Hyvää elämää on eletty tähän saakka.
Voin olla vain kiitollinen kaikesta. Tosin, komeampi ja rikkaampi mies olisi pitänyt saada. Tätä on nyt kärsittävä, Eira sanoo ja vilkaisee Mattia silmäkulmastaan.
– Yli 65 vuotta yhteiselämää on jo kärsitty, Matti vastaa.
Eira arvostaa Matin rauhallisuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta. Yhdessä on oltu sopuisasti ilman suuria riitoja. Miettimisen jälkeen miehestä löytyy joku puutekin.
– Puheliaampi tuo saisi olla ja vähän voisi
välillä riidelläkin.
Matti ei suostu vaimoaan moittimaan.
– Eira on aina pitänyt kodista ja lapsista
hyvää huolta, kun itse olen työssäni matkustellut paljon. Eira on kaunis kuin Armi
Kuusela, Matti kehuu.
Puolisot haaveilevat, että saisivat juhlia
vielä 70-vuotishääpäivää.
– Toivon Jumalalta meille lisää hyviä päiviä yhdessä. Niitä ei ehkä ole kovin paljon
jäljellä, mutta ei sitä kannata etukäteen suremaan alkaa, Eira Pylvinen sanoo.
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Varsinainen
”kokemus
Jumalasta

on kuin raikkaan
ilman hengittäminen,
jotakin, joka
tapahtuu parhaillaan
minussa.

Rukoilija liikkuu
rajaseudulla
Muusikko Samuli Putro kutsuu kuulijoita hiljentymään, vaikuttumaan ja
saamaan elämäänsä jotain sellaista, jota he hädin tuskin muistivat
kaivanneensa – hiljaista viisautta.
JANNE VILLA teksti
TERO AHONEN kuva

Muusikko Samuli Putron työhuone Helsingin Vallilassa on kuin askeettinen tutkijan
tai kilvoittelijan kammio. Sitä dominoivat
työvälineet: kitara, kynä ja paperia sekä
pöytä, matto ja tuoli.
Työhuoneen seinällä oli pitkään lappu,
jossa luki sanapari ”pienet rukoukset”. Lauluntekijä ei ollut ihan varma, mitä sillä tekisi. Ensin syntyi nimilaulu Pienet rukoukset,
sitten idea audiovisuaalisesta konserttisarjasta, johon Putro on kerännyt yleisöltään
äänitettyjä rukouksia.
– Moni rukoilija pelkää tulevaisuutta: ilmastonmuutosta, toimeentuloa, sairautta,
vanhenemista ja kuolemaa. Puhe suuntautuu jollekin Korkeammalle, joka tietää, mitä
tulevaisuudessa tapahtuu, Putro analysoi
rukousaineistoaan.
– Henkilökohtaisten rukousten jakaminen toisille on äärimmäisen intiimi ja erilainen kommunikaation muoto – paljon sitä
lähemmäs ihmisen ydintä ei pääse.
– Tällaisten asioiden käsitteleminen on
hyvin intiimiä myös esiintyjälle. Suuri kysymys on, uskallanko olla aidosti yleisön edessä, sen näköisenä ja ikäisenä kuin olen, Putro tunnustaa.

Lauluntekijä ei usko, että kukaan lyyrikko
on täysin kylmä suhteessa henkisyyteen tai
hengellisyyteen. Mies kirjoittaa toki itse laulunsa, mutta mysteerin paikka on siinä, missä
kaikki koetut asiat, tavatut ihmiset ja kuullut
tarinat yhdistyvät ja ottavat laulun muodon.
– Ehkä siinä kohdassa Korkeampi voima
vaikuttaa.
– On ihastuttavaa, kuinka yksinkertainen
kolmen minuutin poplaulu voi yhdistää ihmisiä riippumatta heidän uskonnollisista
lähtökohdistaan. Musiikilla on kyky osua
suoraan tunnekeskukseen, joka reagoi välittömästi. Meillä on kyky tulla kosketetuksi.
Se on osoitus sielun olemassaolosta.

Kaiken kattavia totuuksia muusikko ei
muutamaan minuuttiin kuvittele upottavansa. Hän kokee sisällään elävän lukemattomien ihmisten tarinoita, joista jokainen
muodostaa oman totuutensa.
Laulu ei esitä edes mielipidettä, vaan kiteyttää vain sen yhden näkökulman ja ajatuksen kuin hiekanjyvän autiomaasta. Kappale muodostuu monista pienistä kokemuksista, jotka jäsentyvät sekä tekijän että
kunkin kuulijan päässä henkilökohtaisen
moraalin, estetiikan ja kauneudentajun
kautta tulkittuna.
– Kauneuden puoleen kurottuminen on
totta kai lähellä myös Jumala-kokemusta. Se
on kuin lapsenuskoinen näkemys Taivaan
isästä, jota voi katsoa ylöspäin ja joka on
jossain muualla.
– Varsinainen kokemus Jumalasta on kuitenkin kuin raikkaan ilman hengittäminen,
jotakin, joka tapahtuu parhaillaan minussa.
Se on fyysinen kokemus, joka tuntuu pääsääntöisesti rintakehässä.

Samuli Putro kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Hän oli aikanaan Raahessa aktiivinen
seurakuntanuori ja isonen.

Siellä se
”hengellisyys
on

lauluissani, eikä
siinä ole mitään
hävettävää.
– Muutama tuttavani on vaikuttanut pitkään ja aktiivisesti kirkon toiminnoissa. Heidän kauttaan törmään käytännön kristillisyyteen, mikä ei aina näytä helpolta.
– Ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita henkisistä tai hengellisistä asioista, eivät yleensä
päästä itseään helpolla elämässä. Paini nii-

den kysymysten kanssa on heille arkea. Minulla on mielikuva, että niiltä jotka saavat
uskosta paljon, vaaditaan myös paljon, Putro pohtii.
Hän ei syytä kirkkoa siitä, että on ollut viime vuosina sen suhteen itse passiivinen.

kirkko
”tuoLuterilainen
minulle turvaa ja
lohtua. Riittää, että
tiedän sen olevan
olemassa.

– Minulla ei ole ollut missään vaiheessa
tarvetta erota kirkosta. En ole ollut pettynyt
kirkkoon instituutiona, vaikka jotkut yksittäiset kirkon jäsenet ovatkin tarjonneet pettymyksiä. En osaa ylipäänsä pettyä organisaatioon, mutta itseeni osaan pettyä.
– Luterilainen kirkko tuo minulle turvaa
ja lohtua. Riittää, että tiedän sen olevan olemassa, vaikken ajattelisi sitä aktiivisesti. Se
on yhden sortin patteri.
Putron mielestä kirkko on positiivinen
mahdollisuus, joka saattaa antaa elämään lisää syvyyttä.

Olemisen suuret kysymykset nousivat uudelleen voimallisesti pintaan nelikymppisenä, kun Putro tajusi ensi kertaa fyysisen
kuolevaisuutensa.
– Viime ajat ovat olleet helpompia, mutta luulen että eksistentiaaliset angstit ovat
taas lähestymässä, sillä täytän 49 tänä vuonna.
– Minun pitää tsekata oma suhteeni perusasioihin tasaisin väliajoin. Se saattaa olla
tervettä, ellei sitä prosessia tee liian vaikeaksi, taiteilija tuumii.
Kauneuden ja jumaluuden kokemus on
Putrolle ”valtavan tosi”. Hän tuntee, että yli-

maallinen henki ja kauneus lävistävät kaiken arkisen, vaikkei niiden läsnäoloa usein
huomaisikaan.
Harvoin tällaiset ylevät ja pyhät kokemukset kuitenkaan kiteytyvät lauluihin. Pienet rukoukset -levykään ei
käsittele vain uskontoa. Se sisältää
esimerkiksi rakkauslauluja.
– Ihmisten ilon ja surun keskellä puhutaan kyllä myös uskosta, joka on tavallaan laitettu niiden kaikkien tunteiden ja kokemusten joukkoon, laulaja-lauluntekijä selvittää.
Elämän hengellinen syväulottuvuus vilahtaa aina välillä Putron biiseissä kautta tuotannon.
– Siellä se hengellisyys on lauluissani ja on
ollut aina, eikä siinä ole mitään hävettävää,
muusikko myöntää.

Putro painottaa olevansa sama ristiriitainen mies kuin ennenkin.
– Varon, ettei minusta tehdä Pienten rukousten perusteella liian hurskasta. En kaipaa oloa, jossa alkaisin kuvitella itseäni pyhänä. Minulla on samat ongelmat, huonot
ja hyvä puolet kuin ennenkin.
Millainen on miehen oma rukous?
– En saa turvaa mantramaisesta Jumalan
kanssa kommunikoimisesta, vaan tartun
asiaan silloin, kun minulla on siihen pakottava positiivinen tai negatiivinen tarve.
– Rukous on myös päivittäiseen jaksamiseen liittyvä asia. En pelkää palavani loppuun, vaan pelkään sitä, miten kohtelen
muita väsyneenä. Olisi hieno juttu, jos saisin
pidettyä itseni edes siedettävänä. Väsyneenä annan itselleni enemmän oikeuksia olla
sietämätön.
Samuli Putro näkee, että rukoileminen on
ihmisyyden haurailla reunoilla olemista.
– Joskus rukous on viimeinen asia ennen
surun saapumista tai pelon toteutumista,
elämän ja kuoleman rajan ylittämistä. Rukoilija liikkuu rajaseudulla.

Samuli Putroa jännitti ja kuumotti alkuun,
lähtevätkö ihmiset jakamaan henkilökohtaisia rukouksiaan. Hän sanoo, että oli valtava
helpotus, kun juttu saatiin toimimaan. Idea
ei ollutkaan pelkkää hourailua.

11

10

Jeesus-marssi
järjestetään
jälleen vappuna

KESTÄVILLÄ

MAKSAJA: TOMI KUOSMASEN TUKI RY

ajassa.
arvoilla.

MUUTTUVASSA

Jyväskylän kristillisten seurakuntien yhteinen vapputapahtuma ja
Jeesus-marssi järjestetään myös tänä vuonna. Tapahtumapaikkana
on Paraatiaukio Kirkkopuistossa.
Kaupungin keskustassa marssitaan
keskiviikkona 1.5. klo 13 ja kiitosjuhla alkaa Paraatiaukiolla klo 14.
Ohjelmassa on muun muassa yhteislaulua, lasten esityksiä, tanssia,
rukousta, puheita ja tarjoilua. Lapsille on tilaisuudessa omaa ohjelmaa: kasvomaalausta, mustameri
ja sumopainia.
Järjestyksenvalvontaan ja liikenteenohjaukseen toivotaan myös
vapaaehtoisia mukaan. Tehtäviin
ilmoittautuminen: toimisto@missiochurch.fi.
Tapahtuman järjestävät adventtiseurakunta, baptistiseurakunta,
helluntaiseurakunta, Jyväskylän
seurakunta, ortodoksiseurakunta,
Pelastusarmeija, Pyhän Olavin seurakunta, Satamaseurakunta ja vapaaseurakunta.

Jyväskylän Pääsiäinen
2019
Su 14.4. klo 14 Taulumäen kirkko

J.S. BACH: JOHANNES-PASSIO*
Oulun Kamariorkesteri, Kamarikuoro Valo (valm. Pertti Tahkola)
ja solistit, joht. Olli Heikkilä

Ke 17.4. klo 19 Keltinmäen kirkko

Majataloilta

Lauluyhtye Cantus Alaudae, joht. Debra Gomez-Tapio

su 31.3. klo 16 Korpilahden kirkossa

PEKKA KOSTIAINEN: TRIDUUM PASCHALE – PÄÄSIÄISORATORIO **
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Ma 22.4. klo 18 Taulumäen kirkko

HIEMAN ERILAINEN JUMALANPALVELUS GOES MISSA POPULARIS
Ruamjai-kuoro & The New Segment Orchestra, joht. Kirsi Kaunismäki-Suhonen
Vapaa pääsy

Järj. Jyväskylän ja Muuramen seurakunnat

Ti 23.4. klo 19 Taulumäen kirkko

ABOUT THE GOODNESS OF THE LORD – levyn julkistaminen

0600 95 050

1,95r/min+pvm/mpm

ECOVISOR OY

Sirkka-Liisa Tanskanen, KTM
0500-540 293, www.ecovisor.fi

Hieronta, kuppaus,
jalkojenhoito, äänipurenta koko kehon hoito
(voicewell-hoito)

To 25.4. klo 19 Kaupunginkirkko

MOTETTEJA, MESSUJA JA KORAALEJA
Jyväskylän Studiokuoro, joht. Hannu Ikonen, Jaana Ikonen, urut

Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A, 2. krs
p. 0400 647 547

Liput
15/10/5 €
tuntia ennen
ovelta

* Johannes-passio: Lippu.fi

25/22,50/11,50 € (sis. palvelumaksun)

www.kotidata.fi

**

JARKKO
MARTIKAINEN

Triduum paschale:
Liput, kts. jyvaskylasinfonia.fi

jyvaskylanseurakunta.fi

SU 14.4. KLO 16
KIPINÄ

Kauppakeskus Seppä
Ahjokatu 5, 2 krs.

Marjatta Ollikainen

LIPUT 15 €

sielunhoitoterapeutti,
sensorimotorinen
psykoterapia
sielunhoitoterapeutti,
sh, th
sielunhoitoterapeutti
psykoterapia
, sensorimotorinen
MA in Psychotherapy (IPSICC/IATA, Tanska)

Liput
myös ennakkoon
Kipinästä.

Jyväskylä
www.helmimaria.net

Jukka Hassinen, urut

Vapaa pääsy

Etsitkö kristittyä terapeuttia?

p.050 377 0167

Su 21.4. klo 18 Kaupunginkirkko

KRISTUS YLÖSNOUSSUT ON

Lauluyhtye Lux Auribus, joht. Kimmo Tuuri, András Szabó, piano, Vesa Jussila, trumpetti

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

un nu mero
in

Jyväskylä Sinfonia, Musica-kuoro (valm. Marjukka Manner) ja solistit, joht. Ville Matvejeff

Rukousseminaari klo 14 seurakuntatalolla. Vetäjänä Jukka Jämsén. Pohdintaa Raamatun äärellä sekä helppoja ja
hauskoja tapoja rukoilla yhdessä.

si

Pyydä vaalitarjous
ilmoituspaikasta
Henki&elämä -lehdessä.

Pe 19.4. klo 18 Taulumäen kirkko

Musiikkia, raamattuopetusta ja rukousta. Mukana EtCetera-kuoro, Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka ja Jukka Jämsén.
Iltapala klo 15.30. Kolehti lähetyksen hyväksi.

Autamme vero-, kirjanpito- ym.
talousasioiden hoidossa sekä
tilinpäätöksissä, arkistoinnissa.

Eduskuntavaaliehdokas

TENEBRAE - KÄRSIMYKSEN LAULUJA

Tervetuloa!

KÄDENTAITO - HYVINVOINTI - ANTIIKKIMESSUT
6. -7. 4. 20 1 9

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

p. 0500 545 689
Kauppakatu 28 huoneisto 24
40100 Jyväskylä
riitta@lakikivela.fi
www.lakikivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Sana elämään -ilta
Lohdun ja lupausten Jumala

Kaikki alaan liittyvät
palvelut
40 vuoden
Kaikki alaan liittyvät
kokemuksella.
palvelut
40 vuoden
Sidontatyöt
eri
kokemuksella.

la 6.4. klo 18 Taulumäen kirkossa
Metropolialueen johtaja, kirjailija
Juha Vähäsarja, musiikki Eveliina
Marjukka ja Aku Lundström. Mukana
myös Tuomas Palola ja Aino Viitanen.
Vapaa pääsy.

tilaisuuksiin.
Sidontatyöt eri
tilaisuuksiin.

Aikuiset 10€ • Lapset 7-15 v. 5€
La 10-17 • Su 10-16
LISÄTIEDOT

WW W. ME D I AP ROME S SUT.FI

Yliopistonkatu 42
40100 Jyväskylä
Puh. (014) 612 404
0400-640 231
Yliopistonkatu
42
40100ma-pe
Jyväskylä
Avoinna:
9–17,
Puh. (014)
612sop.muk.
404
la 9–14,
muulloin
0400-640
231
kari.takanen@
kukkajahautaustoimisto.fi
Avoinna: ma-pe 9–17,
la 9–14, muulloin sop.muk.
kari.takanen@
kukkajahautaustoimisto.fi

Järj. Jyväskylän seurakunta ja
Suomen Raamattuopisto

www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi

Henki &
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Tapahtumat 28.3.–11.4.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 31.3. klo 18, M. Väätäinen,
Hassinen.
Sana elämään -ilta la 6.4. klo 18. Lohdun ja lupausten Jumala, metropolialueen johtaja, kirjailija Juha Vähäsarja, musiikki Eveliina Marjukka ja Aku
Lundström. Mukana myös Tuomas
Palola, Aino Viitanen. Vapaa pääsy.
Messu su 7.4. klo 18, Palola, Hassinen.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.

CLUB FOR FIVE KAUPUNGINKIRKOSSA
n Hiljainen Hetki -konsertti to 4.4. klo 19 Kaupunginkirkossa. Lauluyhtyeen konsertti antaa mahdollisuuden rauhoittua ja hiljentyä kuulemaan yhtyeen kokoamaa ja sovittamaa akustista ohjelmistoa, joka
sisältää suomalaisille tuttuja virsiä, hengellisiä lauluja ja muuta laulumusiikkia. Liput alkaen 21 euroa lippu.fi ja ovelta 23 euroa.
SINFIS SOITTAA BEETHOVENIA JA HYLKILÄÄ
n Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri Sinfiksen kevätkonsertissa
kuullaan tempaavista rytmeistään tunnetun Ludwig van Beethovenin
seitsemäs sinfonia. Konsertissa on myös valikoitu kattaus Sinfiksessä
itsekin soittaneen säveltäjä Ilari Hylkilän teoksia. Sävellykset kuljettavat
kuulijansa taianomaisiin maailmoihin aina tanssiaisista satuihin. Orkesteria johtaa Mari Karppinen. Konsertti on Kuokkalan kirkossa pe 29.3.
klo 19. Ohjelma 15/8 euroa, alle kouluikäiset ilmaiseksi.
ETCETERA JA PEKKA SIMOJOKI MAJATALOILLASSA
n EtCetera-gospelkuoro ja Pekka Simojoki esiintyvät Majataloillassa
su 31.3. klo 16 Korpilahden kirkossa. Illassa mukana myös Ilkka Puhakka
ja Jukka Jämsén. Vapaa pääsy. Kolehti lähetyksen hyväksi.
TALVEN TAITTUESSA
n Talven taittuessa on teemana Jyväskylän Salonkiorkesterin konsertissa su 31.3. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Musiikkia Juha Vainion ja Lasse
Mårtensonin ikivihreistä Mozartin, Merikannon ja Sibeliuksen pienoiskappaleisiin salonkiorkesterille sovitettuina. Orkesteria johtaa Olli
Santa. Ohjelma 10/5 euroa kirkon ikonirahastoon.
PUHKUPILLEILLÄ LÄHTÖKONSERTTI
n Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit on lähdössä EteläPohjanmaalle maakuntamatkalle huhtikuussa. Sitä ennen orkesteri
järjestää Kuokkalan kirkossa la 6.4. klo 18 lähtökonsertin, joka kantaa
nimeä Kanssasi. Konsertin ohjelmisto koostuu pääosin kotimaisten
säveltäjien teoksista ja joukosta löytyy myös orkesterin entisten jäsenten sävellyksiä. Orkesterin kapellimestarina toimii Saana Sutinen.
Ohjelma 15/8 euroa.
PAASTONAJAN MUSIIKKIA
n Jesu meine Freude - paastonajan musiikkitilaisuus on su 7.4. klo 16
Kuokkalan kirkossa. Konsertissa kuullaan muun muassa Buxtehuden,
Bachin ja Pergolesin musiikkia. Jyväskylän ammattikorkeakoulun lauluopiskelijat ja soitinyhtye esiintyvät. Ohjelma 10 euroa.
HIEMAN ERILAINEN JUMALANPALVELUS GOES IRKKU
n Hieman erilaisessa jumalanpaveluksessa soi irlantilaisen musiikin
sävelet su 7.4. klo 17 Kaupunginkirkossa. Musiikista vastaavat Maria
Typpö, viulu, Mikko Miettinen, huilu ja laulu, Esko Turpeinen, kitara
ja laulu, Ilona Rimpilä, basso ja Piia Laasonen, bodhran ja laulu. Vapaa
pääsy.
VIRSIHETKI KAUPUNGINKIRKOSSA
n Kaupunginkirkon musiikkihetkessä lauletaan virsiä keskiviikkoisin
klo 12. Virsihetki on vartin mittainen. Vapaa pääsy.
MUSIIKKIA KAHVITTELUN LOMASSA
n Jarin ja Mikon musiikkihetki on perjantaisin klo 13–14 Kipinässä.
Musiikin lomassa on mahdollisuus kahvitteluun. Vapaa pääsy.

Lähetys- ja avustustyö
Tule Yhteisvastuukerääjäksi Seppälän Prismaan tai Kauppakeskus Seppään torstaisin klo 15–19 vuoroviikoin 4.4 asti. 1–2 tuntia/hlö sopimuksen mukaan. Tied. 050 549 7024 tai
050 549 7005.
Aikuisille
Miesten tupailta to 28.3. klo 17.30 Kipinä. Vieraana aluekappalainen Paulus Pikkarainen.
Raamattupiiri pe 5.4. klo 17 Telkäntie 2 C.
Takomo su 7.4. klo 16 Kipinä. Elämän
peruskolmio on ydinkysymys, Laura
Siltala, dosentti Sauli Puukari Jyväskylän yliopistosta. Vapaa pääsy.
Tiistai-tapaaminen ti 9.4. klo 13 Telkäntie 2 C. Lähetystyön kuulumisia,
Mauri Tervonen.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot pääsiäistauolla 15.–22.4.
Päiväkerho ti ja to klo 9–11 Telkänpesä 2 c. Ilm. 050 407 9126.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kerhot pääsiäistauolla 15.–22.4.
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Messu su 31.3. klo 12 Huhtakoti, Kari,
Modinos. Lastenohjaaja Seija Inkisen
eläkkeelle siirtymisen juhlakahvit.
Messu su 7.4. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Asikainen, At Father’s Resting Room.
Musiikkitilaisuudet
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Tied. 050 549 7049.
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14 Kipinä. Mahdoll. kahvitteluun.
Lähetys- ja avustustyö
Tule Yhteisvastuukerääjäksi Seppälän Prismaan tai Kauppakeskus Seppään torstaisin klo 15–19 vuoroviikoin 4.4 asti. 1–2 tuntia/hlö sopimuksen mukaan. Tied. 050 549 7024 tai
050 549 7005.
LäKa – Lähetyskahvit ke 10.4. klo
13.30 Huhtakoti. Infoisku tai terveisiä
lähetystyön maailmasta.
Aikuisille
Miesten tupailta to 28.3. klo 17.30 Kipinä. Vieraana aluekappalainen Paulus Pikkarainen.
RyhmäRämä ke klo 10 Kipinä. Haluaisitko olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä
erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied.
050 549 7005.
Raamattupiiri pe 5.4. klo 17 Telkäntie 2 C.
Takomo su 7.4. klo 16 Kipinä. Elämän
peruskolmio on ydinkysymys, Laura
Siltala, dosentti Sauli Puukari Jyväskylän yliopistosta. Vapaa pääsy.
Nuorille
Avoimet ovet to klo 15–17 Kipinä.
Tule yksin tai kaverien kanssa pelaamaan, soittamaan, askartelemaan tai
ihan vain oleilemaan.

Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot pääsiäistauolla 15.–22.4.
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti
ja to klo 13–16 Huhtakoti. Mukavaa
puuhaa ja pientä välipalaa. Ilmainen.
Ilm. 050 441 4215 tai 050 301 8233.
Perhekerho pe klo 9.30 Huhtakoti.
Puuro 1e/perhe.
Muskarimessu su 31.3. klo 15 Kipinä,
Puhto, Lintunen, muskariopettajat.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30
Huhtakoti. Ilmainen. Ilm 050 441
4215.
Muu
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti. Aikuiset 2,50 euroa.
NeuleKIPinä ti 9.4. klo 18 Kipinä.
Mahdollisuus materiaalihankintoihin
ja kahvitteluun.

KELJONKANGAS
Aikuisille
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti.
Rukoushetki ma 8.4. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Diakonian arkiruokailu ti 9.4. klo 12–
13 Neulaskoti (4/1 euroa).
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Vauvaryhmä ti klo 10 Neulaskoti.
Päiväkerho ke klo 9 Neulaskoti.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti.
Ilm. seuraavan viikon lapsiparkkiin ti
klo 16 mennessä niina.ruuska@evl.fi.
Brunssi su 7.4. klo 11 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 31.3. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Salminen, Lintunen, Vuorenoja. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 5.4. klo 8.30 kirkko.
Messu su 7.4. klo 10 kirkko, Ridanpää,
Pitkänen, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Pyhäkoulu.
Lähetys- ja avustustyö
Kolme pientä ateriaa – Lähetysjuhlaetkot pe 5.4. klo 18 kirkko. Kts. erillinen ilmoitus s. 15.
Aikuisille
Lähde!-kuoro to 28.3. klo 18 kirkko.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti 2.4. klo 13 Saihokatu 4.
Aiheena: Elämää tuova leipä.
Päiväkahvit ti 2.4. klo 14–15 Saihokatu 4 (2e).
Olohuone Myötätuulessa ke 3.4. klo
13 kirkko. Aiheena: Elämää tuova leipä. Kahvit 1 euro.
Kinkerit ke 3.4. klo 18 Louhestoilla
Vesangassa, Uusimäentie 2. Johanna
Salminen ja Ainoleena Laitinen.
Askartelutalkoot to 4.4. klo 14–17
kirkko. Tule askartelemaan diakoniatyön hyväksi kortteja, avainnauhoja,
koruja. Myynti diakoniatyön tapahtumissa ja myyjäisissä. Tied. 050 549
7026 tai 044 716 4959.
Päiväpiiri ma 8.4. klo 13 Kuohun kylätalo. Kahvitarjoilu, lauletaan lisävihkosesta virsiä tai halutessa muita lauluja.
Tarinatupa ti 9.4. klo 13 Saihokatu 4.
Yhteisvastuumyyjäiset. Kahvi 2 euroa.
Päiväkahvit ti 9.4. klo 14–15 Saihokatu 4 (2 e). Yhteisvastuumyyjäiset.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taapero-ryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 3.4.
klo 9.15 kirkko ja ti 9.4. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.

Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–18 kirkko. Hinta 1 euro. Kotiin jaettava ruoka
noudettavissa klo 17.45 alkaen.
Linnuille koti
-tapahtuma
Tule mukaan rakentamaan
linnuille pönttö tai hyönteisille hotelli ke 3.4. klo 17.30–
19.30 Keltinmäen kirkolle.
Tarjolla kahvia ja mehua.
Yhteisvastuun hyväksi leivonnaisarpajaiset ja grillistä makkaraa 0,50 euroa/kpl.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 31.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Pohjola, Lintulahti, Valtasaari.
Sunday Service su 31.3. ja 7.4. klo 18
Vanha papilla, R. Laine, musiikki Gerard Daams ja Emily Carlson. Tarjoilua.
Messu su 7.4. klo 10 Kaupunginkirkko, Konsti, Wuolio, Piippanen, Hassinen.
Hieman erilainen jumalanpalvelus
goes Irkku su 7.4. klo 17 Kaupunginkirkko, Rossi, Laasonen.
Musiikkitilaisuudet
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Club For Five: Hiljainen Hetki -konsertti to 4.4. klo 19 Kaupunginkirkko.
Liput lippu.fi.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä pe 29.3. klo 18 Vanha
pappila, Watia Heidi ja Marketta Korhonen. Tied. 050 597 8278, heidi.watia@evl.fi.
Lähetys- ja avustustyö
Virtailta/Nightbreak to 28.3. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Joosef, Heli
Ahonen. Ilta nuorille aikuisille ja aikuisille. Sanaa, iltapalaa ja yhdessäoloa.
Toivoa naisille – Hanna-piiri ma 1.4.
klo 16.30 Vanha pappila.
Virtailta/Nightbreak to 11.4. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Pääsiäisen salaisuus. Ilta nuorille aikuisille ja aikuisille. Sanaa, iltapalaa ja yhdessäoloa.
Aikuisille
Teologinen lukupiiri to 28.3. klo 18
Vanha pappila, R. Laine. Petri Merenlahti: Ihmisen näköinen Jumala, luku 1:
Onko se totta?
Jätkä-klubin
saunailta
Miesten saunailta on pe
29.3. klo 18–21 Jyvässeudun
perinnesaunojien saunassa,
Valakankatu 9. Saunomista,
makkaranpaistoa, iltahartaus.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut Sami Junttila 050 549 7001.
Tarkemmat tiedot saunapaikasta: www.perinnesaunojat.fi
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Leskien klubi to 28.3. klo 10 Marttala,
Yliopistonkatu 11. Klo 10–10.30 Elämänlaatua eläkeikään -hankkeen esittely. Klo 10.30–12 Martat ja Martit
-toiminta ja kahvitarjoilu.
Seniorikammari ti 2.4. klo 14 Vanha pappila. Iloa elämään lukupiiristä,
Irma Äyräväinen.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Kylän kammari to 4.4. klo 14 Vanha
pappila.

Teologinen lukupiiri to 4.4. klo 18
Vanha pappila, R. Laine. Petri Merenlahti: Ihmisen näköinen Jumala, luku 2:
Sinun Raamattusi ei ole sinun.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 9.4. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Teologinen lukupiiri to 11.4. klo 18
Vanha pappila, R. Laine. Petri Merenlahti: Ihmisen näköinen Jumala, luku 3:
Niin paljon niin vähästä.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot pääsiäistauolla 15.–22.4.
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B.
Taaperokerho ma klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma ja ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Perheleiri
Vesalassa
Keskustan alueseurakunnan
perheleiri on 4.–6.6. Vesalassa.
Hinta 34/20 euroa, alle 4-v.
ilmaiseksi. Ilmoittautuminen
1.–12.4. jyvaskylanseurakunta.fi/
tapahtumat. Tied. 050 549 7027,
lea.pietilainen@evl.fi. tai 050 549
7001, sami.junttila@evl.fi
Muu
Elämän puolella -ilta ke 3.4. klo 18.30
Nikolainsalissa, Asemakatu 6. Lupauksen varassa, Pertti Pekkarinen, Tuula
”Haxu” Hakkarainen.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja
la–su klo 11–18.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12.
Raamattu- ja rukouspiiri ma klo 18,
Tapio ja Kaija Karjalainen.
Musiikkitilaisuudet
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14. Mahdollisuus kahvitteluun.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10.
Tied. 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
Aikuisille
Miesten tupailta to 28.3. klo 17.30.
Vieraana aluekappalainen Paulus Pikkarainen.
Pietarin kilta ti 2.4. klo 18. Apostolien
teot, Rantanen.
RyhmäRämä ke klo 10. Haluaisitko olla
osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied. 050 549 7005.
Elämän peruskolmiosta
puhutaan Takomossa
Elämän peruskolmio on ydinkysymys aiheena Takomo-illassa
su 7.4. klo 16 Kipinässä Kauppakeskus Sepässä. Laura Siltalan vieraana on dosentti Sauli
Puukari Jyväskylän yliopistosta.
Haastattelun jälkeen aiheen
käsittelyä jatketaan pienryhmissä keskustellen. Vapaa pääsy.
NeuleKIPinä ti 9.4. klo 18. Mahdollisuus materiaalihankintoihin ja kahvitteluun.
Nuorille
Avoimet ovet to klo 15–17. Tule yksin tai kaverien kanssa pelaamaan,
soittamaan, askartelemaan tai ihan
vain oleilemaan.

Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot pääsiäistauolla 15.–22.4.
Perhekahvila to klo 10. Puuro 1e. Ei
15.4.
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30.
Hinta 3 e/perhe, maksu paikan päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.15.
Hinta 4 e, ilm. ja käteismaksu paikan
päällä.
Taaperot tapaa pe klo 10.
Muskarimessu su 31.3. klo 15, Puhto,
Lintunen, muskariopettajat.
Päiväkerhoparkki 3–6 vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Tied. 044 705 6480
tai 050 301 8233. Omat pienet eväät.
Iltaperhekahvila ma klo 17.30–19.30.
Vaunujengi ti klo 13.
Mini-skidi-pääsiäisvaellus 15.4. klo
17.30.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukousseminaari su 31.3. klo 14 seurakuntatalo. Pohdintaa Raamatun äärellä, kokeilemme helppoja ja hauskoja tapoja rukoilla yhdessä. Seminaari
sopii myös heille, joille rukous on aivan vieras asia. Vetäjänä Jukka Jämsén.
Majataloilta su 31.3. klo 16 kirkko.
Musiikkia, raamattuopetusta, rukousta ja yhteyttä. EtCetera, Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka, Jukka Jämsén. Iltapala klo 15.30–16. Kolehti lähetyksen
hyväksi. Järj. Jyväskylän ja Muuramen
seurakunnat.
Messu su 7.4. klo 10 kirkko, Koivisto,
Lintunen. Kirkkokahvit.
Rauhanyhdistyksen seurat su 7.4. klo
16 seurakuntatalo.
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 11.4. klo 18 seurakuntatalo.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 28.3.
ja to 11.4. klo 17.45 seurakuntatalo.
Tied. 050 5579 004.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
Diakoniatalkoot ma 8.4. klo 13 seurakuntatalo. Leivotaan yhdessä tuleviin
diakonian tilaisuuksiin.
NOJA-ryhmä ti 9.4. klo 18 seurakuntatalo.
Nuorille
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
seurakuntatalo.
Hengari ti klo 15 nuorisotila Sumpbi,
Koulumäentie 8.
Iltakahvila pe 5.4. klo 18 seurakuntatalo.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntatalo.
Taaperoryhmä ma 1.4. klo 9 seurakuntatalo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
10.4. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 31.3. klo 16 srk-keskus, Kokkonen, Koskinen. Kirkkokahvit.
Messu su 7.4. klo 16 srk-keskus, Kokkonen, Vuorenoja.
Musiikkitilaisuudet
Torstai on Toivoa Täynnä -yhteislauluhetki to 4.4. klo 11 seurakuntakeskus. Hengellisiä lauluja ja virsiä.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 2.4. klo 10 seurakuntakeskus. Kuulumisia Japanista.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 seurakuntakeskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
10.4. klo 9.15 seurakuntakeskus.
Muu
Torstaikahvila to klo 12–13.30 seu-

rakuntakeskus. Kaikille avoin, kahvia/
teetä/mehua, voileipää ja pientä makeata.
Linnulle koti -tapahtuma ke 3.4. klo
17.30–19.30 Keltinmäen kirkko. Tule
mukaan rakentamaan linnuille pönttö tai hyönteisille hotelli. Tarjolla kahvia ja mehua. Yhteisvastuun hyväksi
leivonnaisarpajaiset ja grillistä makkaraa 0,50 euroa/kpl.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 31.3. klo 11 kirkko, Mäkinen, Mannström, Luomala, Väisänen,
Kolmekuutoset.
Hiljaisuuden ilta ke 3.4. klo 18 kirkko.
Aamurukous to 4.4. klo 9.30–9.45
kirkko.
Messu su 7.4. klo 11 kirkko, Korhonen,
saarna Vallo Ehusalu (Viro), Mäkinen,
Luomala, Lampinen. Rautatieläisten
mieskuoro, johtaa Olli Santa.
Musiikkitilaisuudet
Sinfiksen kevätkonsertti pe 29.3.
klo 19 kirkko. Johtaa Mari Karppinen. 15/8 euroa, alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Talven taittuessa -konsertti su 31.3.
klo 18 kirkko. Jyväskylän Salonkiorkesteri, johtaa Olli Santa. Ohjelma 10/5
euroa ikonin hyväksi.
Puhkupillien konsertti la 6.4. klo 18
kirkko. Ohjelma 15/8 euroa.
Jesu meine Freude – paastonajan
musiikkia su 7.4. klo 16 kirkko. JAMKin lauluopiskelijat ja soitinyhtye. Ohjelmat 10 euroa.
Parasta on laulaa -kuoron harjoitukset ma 8.4. klo 18 kirkko. Tied. 050
436 5435.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 3.4. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
28.3. ja 11.4. klo 13 kirkko. Aiheena:
Muisti ja sen huolto.
Köpöttäjät ma klo 11. Lähtö yhteiskävelylle Kuokkalan kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 2.4. klo 18 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 10.4.
klo 13 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
PerheCafé to 28.3. ja 11.4. klo 17.30
kirkko.
Taaperotupa pe klo 9.30 kirkko.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Äitienilta ti 2.4. klo 18 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9
kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 9.4. klo 17.45 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 31.3. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Wuolio, Valtasaari. Kirkkokahvit.
Messu su 7.4. klo 12 Lahjaharjun kappeli, Konsti, Laasonen.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
Lahjaharjun kappeli, Eeva Korpela.
Lahjaharjun olohuone ti 2.4. klo 9
Lahjaharjun kappeli. Hartaus ja aamupala. Tied. 050 549 7001.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot pääsiäistauolla 15.–22.4.
Ekavauva to klo 13 Katajatie 1 as 5.
Touhutupa ma klo 9.30 Katajatie 1 as
5. Omat eväät.
Taaperokerho ti klo 9.30 Katajatie
1 as 5.

Päiväkerho ti klo 12.30 ja to klo 9 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30 Katajatie
1 as 5.
Perhepyhäkoulu su 7.4. klo 16 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 31.3. klo 10 kirkko, Palola, von Gross, Asikainen. Pyhäkoulu.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, heikki.
ilola@icloud.com.
Messu su 7.4. klo 10 kirkko, Laine, Palola, Ruhanen. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Rukousmessu su 7.4. klo 17 kirkko,
Laine, Kaija ja Tapio Karjalainen, Esterlauluryhmä.
Viikkomessu ke 10.4. klo 17.30 kirkko,
Tikkanen, Asikainen.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitukset to klo
17.30 Lahjaharjun kappeli. Tied. 050
358 1860.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/
hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöryhmä Lyydiat kutoo mattoja
ja poppanoita kirkolla omaan tahtiinsa. Kaikille kutomisesta kiinnostuneille, konkareille ja vasta-alkajille. Käsityömyynnin tuloja kohdennetaan lähetys- ja diakoniatyön tarpeisiin. Tied.
040 709 0142.
Lähetyspysäkki ti 9.4. klo 10 kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to 12 kirkko. Ohjelmahetki klo 13. 28.3. Elämän
leivästä tarinoi pastori Seppo Hautalahti; 4.4. Hiljaisuuden lauluja, kanttori
Hannes Asikaisen johdolla; 11.4. Virvon varvon, askarrellaan yhdessä.
Nuorille
Isoskoulutus ke 3.4. klo 17.30 kirkko.
Nuortenilta ke klo 19–20.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Kouluikäiset jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
4-vuotissynttärit to 4.4. klo 17.30
kirkko. Kutsumme kesäkuun loppuun
mennessä 4 vuotta täyttäviä palokkalaisia suureen juhlaan. Ilm. jyvaskylanseurakunta/tapahtumat pe 29.3.
klo 16 mennessä. Syksyllä toiset juhlat
loppuvuonna syntyneille. Ohjelmassa mm. klovni Dodo, laulua, leikkiä ja
tarjoilua.
Ilmoittaudu pääsiäispajaan pe 5.4.
mennessä tekstiviestillä 040 500 7820.
Pääsiäispaja kirkolla la 13.4. klo 10–
13. Mukavaa yhdessäoloa, askartelua,
hartautta koko perheelle.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperopysäkki ma klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12–15 kirkko. Oleilua, pelailua, läksyjen tekoa,
välipalaa, hiljentymistä, hartaus.
Perhepysäkki ke klo 9 kirkko.
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin.
Tied. 050 340 9898.
Apua arkeen. Jos olet väsynyt, sairastunut, tarvitset apua kotiin, jokin
asia painaa mieltäsi ja haluat jutella,
tarvitset apua lasten hoidossa tai haluat hetken omaa aikaa, ota yhteyttä 040 500 7820, 040 535 2276 tai 050
408 8813.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 31.3. klo 10 kirkko, Helenius, Tahkola.

Messu su 7.4. klo 10 kirkko, Helenius,
Tahkola. Messun jälkeen lauletaan virsikirjan lisävihkon lauluja.
Miestenpiiri su 7.4. klo 18 srk-koti.
Raamattuluento to 11.4. klo 18 seurakuntakoti. Valona ja suolana (Kol.
4), TT Mauri Tervonen. Luennon jälkeen iltateetarjoilu.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
seurakuntakoti. Tied. 040 684 2050.
Aikuisille
Avoin raamattupiiri ti 2.4. klo 18 seurakuntakoti.
Olohuone ke klo 13 seurakuntakoti.
Lähetyksen rukouspiiri su 7.4. klo
18 Valtterintie 1 B 13, Merja Valkola.
Seur. kerran 5.5.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 4.4. klo 18.30 seurakuntakoti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhekirkko su 31.3. klo 18 kirkko, M.
Partanen, L. Partanen, varhaiskasvatuksen väkeä. Teetä ja rieskaa.
Seurakuntailta to 4.4. klo 18 Kuikan
kylätalo, Kuikantie 389. Yhdessäoloa,
laulua, hartautta.
Jylhänperän päiväpiiri pe 5.4. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen
talo. Hiidenjärventie 37. Kahvitarjoilu.
Afrikkalainen
gospelmessu
Tikkakosken kirkossa vietetään su 7.4. klo 10 afrikkalaista gospelmessua. Messussa
mukana lähetyssihteeri Jukka
Jämsen, Risto Vallipuro, Heidi
Kurtti ja Tomi Pirttimäki,
Tommi Kurtti, koskettimet,
Heidi Kurtti, sähköpiano ja
Jani Lumiaro, pergussio. Kirkkokahvilla Jukka Jämsen
kertoo lähetystyön kuulumisia.
Paastonajan virsilauluhetki ke 10.4.
klo 14 torilla.
Seurakuntailta to 11.4. klo 18 Koluilla, Tanttilantie 45, Puuppola. Yhdessäoloa, laulua, hartautta.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro kirkolla ke klo 17–18.
Candela-kuoro kirkolla to klo 17–19.
Musiikkikerho 5–6-luokkalaisille to
klo 15 kirkko.
Aikuisille
Aamukahvi ma–ke klo 9–11 kirkko.
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Lahjoitusruuan jakelu to 28.3. ja 11.4.
klo 10.30 kirkko.
Lähetyksen ja diakonian työtupa ti
klo 12 kirkko. Käsitöitä, leivontaa ja
yhdessäoloa. Päiväkahvit klo 14 tuoreen leivonnaisen kera.
Miestenpiiri ti klo 13 pappilassa. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Äitien olohuone ke klo 18 pappila.
Mieli Maasta -ryhmä ti 9.4. klo 18
pappila.
Lukupiiri ke 10.4. klo 13 pappilassa.
Miesten saunailta ke 10.4. klo 17.30
Sarpatti. Pyyhe ja piplia mukaan.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Isien ja lasten ilta ke 3.4. klo 18 kirkko. Makkaranpaistoa nuotiolla. Iltahetki kitaralla.
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Tapahtumat 28.3.–11.4.

juhlaetkot

Lähetys
		
Pyhäkoulu ke 10.4. klo 18 Puuppolan
kerhotila.

seurakuntakoti. Mukavaa yhdessäoloa, kahvittelua ja hartaus.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Miesten piiri to 4.4. klo 18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 10.4. klo 13 kirkko.
Päivämiestenpiiri to 11.4. klo 12 kirkko.
Vanhemman väen synttärit to 11.4.
klo 13–14 kirkko. Musiikkivieraana
Reetta Mölsä.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 31.3. klo 10 kirkko, Kauppinen, Tynkkynen, Seniorikuoro.
Leipäsunnuntai su 31.3. klo 16 kirkko.
Elämän leipä, Harri Alatupa. Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia.
Lapsille omat ohjelmat.
Messu su 7.4. klo 10 kirkko, Rossi, Salmela, Mikko Miettinen, laulu ja huilu, viittomakielen tulkkiopiskelijat Tiia
Salminen ja Pirita Kirjavainen.
Raamattuopetusilta Täällä minä –
kuuleeko Jumala? ke 10.4. klo 18 kirkko. Isä, Poika ja Pyhä Henki, Anneli
Montonen. Mukana myös Mirja Jokela ja Ursula Hyvärinen. Rukousta, yhteislaulua.
Tölskän srk-ilta ke 10.4. klo 18.30 Savela, Mutkatie 14.
Sapattiateria pe 12.4. klo 18 kirkko.

Nuorille
Nuortenilta eli Hengari ke klo 18–
20.30 kirkon alakerta, nuorisotila.
Isoskoulutusleiri pe 5.–7.4. Vesalan
leirikeskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Kevätleiri 3–7-luokkalaisille Koivuniemen leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen 28.3.–14.4. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
Retki PowerParkkiin 3–7-luokkalaisille 4.5. Ilm. 28.3.–14.4. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
Taaperot pe klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su klo 14. Mutkatie 14.
Perhetupa ti klo 9 kirkko. Tarjoilu
1/0,50 euroa.
Perhepysäkki ti klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Perheiden Iltaolkkari ti klo 17.30
kirkko.
Perhekerho ke klo 9 Kaunisharjun
kerhotila.

Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoron harjoitukset ke klo
11.45 kirkko. Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
Vaajakosken lähetyspiiri ti 9.4. klo
13 kirkko.
Aikuisille
Päivämiestenpiiri to 28.3. klo 12 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 3.4. klo 13 Jyskän

anotot
Diakonian vasta
HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys parittomilla viikoilla ti klo 10–11 Sepän Kipinässä. Huhtakodilla (Nevakatu 1) parillisilla viikoilla ti klo
10–11.
HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys
Huhtakodilla, Nevakatu 1, parillisilla viikoilla ti klo 10–11. Sepän Kipinässä (2. krs) parittomilla viikoilla
ti klo 10–11.
KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla, Pihkatie 4.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ruokasetelipäivystys ma klo
11–12 Keltinmäen kirkolla ja to klo
10–11 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi; p. 050 549 7026, ulla.
hautamaki@evl.fi; p. 044 716 4959,
ainoleena.laitinen@evl.fi.
KESKUSTA JA LOHIKOSKI
n Diakoniapäivystys ma ja to klo
9–11 Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29, käynti takaovesta.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijäl-

			

le p. 050 549 7027, lea.pietilainen@
ev.fi; p. 050 340 0665, kaisa.toivanen@evl.fi; p. 050 549 7001, sami.
junttila@evl.fi tai p. 050 549 7006,
elina.lintulahti@evl.fi
KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, kirsi.lepoaho@evl.fi.
KUOKKALA
n Ruokapankkisetelipäivystys ti
klo 9–10 Kuokkalan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7007, kirsti.kataikko@
evl.fi tai p. 050 549 7034, paivi.heikkila@evl.fi.
PALOKKA
n Diakoniapäivystys ke 9–11 Palokan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, elina.romar@
evl.fi, ma–ke p. 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi, to–pe p. 044 713
2486, anita.teittinen@evl.fi.
SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys ti ja to klo
9–11 Säynätsalon srk-kodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
TIKKAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560 9927,
marita.riikonen@evl.fi.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Yhteiset
Aikuistyö
Naisten saunailta ti 2.4. klo 17.30 Vesalan leirikeskuksessa. Sauna ja uinti, iltapala ja hartaus. Tule omalla tai
kaverin kyydillä. Ilta päättyy noin klo
19.45. Iltapala 3 euroa.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Musiikkihetki ma 1.4. klo 12. Seppo
Marttinen, harmonikka.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10
Kipinä. Tied. 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
Kahvila kaikille ke klo 11–16.30 Kipinä.
Hartaus klo12. Monikulttuurisia suomen kielen keskusteluryhmiä. Harjoitellaan, puhutaan ja opetellaan yhdessä.
Virtailta/Nightbreak to 28.3. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Joosef, vieraana
Heli Ahonen.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su

31.3. klo 11 Voionmaankatu 18, käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit, kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan oma
muki, lautanen, aterimet, sisäkengät.
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
7.4. klo 11 Voionmaankatu 18, käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit, kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan oma
muki, lautanen, aterimet, sisäkengät.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Sepän Kipinässä,
mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Maahanmuuttajatyön diakoni päivystää Aseman Pysäkillä ma–ti klo 11–15.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Suomen kielen keskustelukerho
maahanmuuttajille ke ja pe klo 10–
11.30 Kipinässä.
Läksykerho maahanmuuttajille ke ja
pe klo 16–17.30 Kipinässä. Ohjaajana
Haroun Kartala.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11. Ei
päivystystä ke 10.4.

Osallistuminen Majatalo-iltaan sunnuntaina 31.3. klo 16 Korpilahden kirkossa.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 3.4. klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa, mukana Susanna
Turkkila Keski-Suomen Näkövammaiset ry:stä.
Omaishoitajien Oma hetki ke 10.4.
klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa,
”synttärit”.
Hiljaisen viikon hartaushetki ti 16.4.
klo 13–14 Kaupunginkirkossa. Kahvit
Vanhassa pappilassa.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten leiri Vesalassa 27.–29.5. Retkipäivä 29.5.
Omaishoitajien leiri Vesalassa 1.–4.7..
Retkipäivä 4.7.
Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Tellervonkatu 5, 1. kerros, huone Maria ti
klo 9–12 ja ke klo 9–11, web-kameraaika ke klo 11–12.
Viittomakielinen perhekerho to
28.3. klo 17.30 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 7.4.
klo 14 Kuurojen Yhdistys, Ilmarisenkatu 20.
Viittomakielinen raamattupiiri to
11.4. klo 16.15 Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.

estöt
Kristilliset järj
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Puuroa ja puhetta ti 2.4. klo 9–11
(aamupala 5 euroa), Kasteen lahja on
perusta, Eevakaarina Launis.
Kirjapiiri II ti 2.4. klo 13. Anne Svärd:
Vera.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 5.4. klo 13.
Kirjapiiri I ma 8.4. klo 13. Ljudmila
Ulitskaja: Meidän tsaarimme väkeä.
Puuroa ja puhetta ti 9.4. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Nouse, riennä
suomen kieli, Maisa Martin.
Latinanpiiri ti 9.4. klo 13.
Naisten hiljaisuuden retriittipäivä
la 13.4. klo 10–17. Kuljemme rukoillen, ohjaajina Suvi Leppäpuisto, Siina
Kovanen ja Tanja Nieminen. Hinta 10
e (sis. ohjelman ja ruokailut). Ilm. toiminnanjohtajalle.
Leivotaan yhdessä peruttu to 11.4.
ja 25.4.
Luovan kirjoittamisen kurssi ma 1.4.,
15.4., 29.4. ja 13.5. klo 18–19.30. Ohjaajana FT Anne Karppinen. Hinta 25
euroa. Ilm. 29.3. mennessä toiminnanjohtajalle. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tekstityyppeihin luku- ja kirjoitusharjoitusten ja keskustelujen kautta.
Ei edellytä aikaisempaa kokemusta.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Juhlatilaisuus ma 8.4. Kiponniemessä. Klo 12 ruokailu, klo 13 juhla, kahvit
ja klo 15 Keski-Suomen piirin vuosikokous, Ilpo Mäkinen. Kuljetuskyselyt p.
040 554 8188.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Nuorten perjantai pe 29.3. klo 19, ry.
Illallistapahtuma ja iltahartaus la
30.3. klo 18, ry.
Seurat su 31.3. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.

Tiistaikylä ti 2.4. klo 13, ry.
Seurat ke 3.4. klo 19, ry.
Nuortenilta la 6.4. klo 18, ry.
Seurakuntapäivä su 7.4. klo 14, ry; klo
18 Seurat, ry.
Seurat ke 10.4. klo 19, Kaupunginkirkko.

Leipäsunnuntai su 31.3. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Elämän
leipä, Harri Alatupa. Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
Vaajakosken miestenpiiri to 4.4. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Torstaiteatteri: Mooses ja äiti -näytelmä to 28.3. klo 19, la 30.3. klo 15, to 4.4.
klo 19, la 6.4. klo 15, ke 10.4. klo 19, liput:
p. 040 557 5535 / www.torstaiteatteri.fi.
Avoin raamattupiiri pe 29.3. klo 11.
Viisikielisen toivelauluilta ma 1.4. klo
18 Tuula Hakkarainen.
Naisia kaivolla -ilta ma 8.4. klo 18.30.
Yksinäisyys – hiekkaerämaa vai puutarha? lehtori Marja Kalajoki, musiikki
Anne Rahkonen, säestys Eija Rantatalo. Kahvi- ja teetarjoilu klo 18. Osallistumismaksu 10 euroa.
Miestenilta ma 8.4. klo 18 Kortteliravintola Carismassa, Idankuja 3. Jorma
Kalajoki: Tavallinen riittää.
Omenapuun päiväkahvit ti 9.4. klo
13 Marja ja Jorma Kalajoki: Tarvitsemme toisiamme.
Hehku-ilta tiistaisin klo 19.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron-työn piiri to 4.4. klo 14,
NNKY:n tilat, Veikko Pasanen.
Messu su 7.4. klo 11 Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, saarna kirkkoherra Vallo Ehasalu Virosta. Lounas ja
kahvi, Viron työn esittely ja Viron vieraiden terveiset Valgan rovastikunnasta, Roseniuksen pojat musisoivat,
Päiviö Turtiainen, Veikko Pasanen ja
Kylväjän aluekoordinaattori Liisi Niemelä.

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Rukouspiiri Suomen, Israelin ja muiden
asioiden puolesta ma 1.4. ja 8.4. klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18.
Naistenpiiri ke 3.4. klo 18.
Sanan Keidas su 7.4. klo 16. Herran
palvelijatar, Jarmo ja Arja Honkasalo.
Naisten raamattupiiri ti 9.4. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Isä-lapsi-sähly la 30.3. klo 15 Tikan
koulun liikuntasalilla.

SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 31.3. klo 12, Olli Koskenniemi. Pyhäkoulu.
Aamurukouspiiri ma klo 8.
Avoin Raamattupiiri ti klo 18.
Nuorten ilta ke 3.4. klo 16.30.
Opiskelijailta ke 3.4. klo 17. Järjestöjen yhteinen ilta Sepän Kipinässä, Olli
Helenius.
Messu su 7.4. klo 12, Sakari Ylönen,
saarna Jari Rankinen. Pyhäkoulu.
Hamona-kuoron harjoitukset ma 8.4.
klo 18.30. Tied. 040 526 0909.
Viikkomessu ke 10.4. klo 18.30, Sakari Ylönen.
Miesten saunailta to 11.4.. Kokoontuminen klo 17.45. Sauna klo 18–19,
jonka jälkeen pohdintaa porukalla.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 3.4. klo 18.30
Nikolainsalissa, Asemakatu 6. Lupauksen varassa, Pertti Pekkarinen, Tuula
”Haxu” Hakkarainen.
Tarvitaanko Jumalaa -ilta ke 10.4. klo
18 Vaajakosken kirkossa. Isä, Poika ja
Pyhä Henki, Anneli Montonen. Mukana myös Ursula Hyvärinen ja Mirja Jokela.

Tule Lähetysjuhlat 2019 -etkoille osallistumaan teatterityöpajaan
Kolme pientä ateriaa sekä nauttimaan pientä iltapalaa. Etkot
järjestetään pe 5.4. klo 18 Keltinmäen kirkolla.
Yhteisen työskentelyn kautta etsimme vieraanvaraisuutta arjen
pienistä teoista sekä suurista näyistä. Vieraanvaraisuus on kristityn
kutsumus ja Kolme pientä ateriaa auttaa huomaamaan lähimmäisen
kohtaamisen merkityksen.
Kolme pientä ateriaa on Suomen Lähetysseuran elämyksellinen
teatterityöpaja rauhan ja vieraanvaraisuuden teemoista. Kokonaisuuden kesto on noin 60 minuuttia. Ohjaajina Iiris Autio ja Matti Halén.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

ALUESEURAKUNNAT:

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus), 040 560 9905
Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjok. 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Pikkarainen Paulus 044 430 9075
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 340 0638

KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.30
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Reingoldt Tero, työalasihteeri vs. 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Muinonen Mervi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167

lukupiiri
		
Teologinen
Oletko kokenut ihmetystä ja jopa hämmennystä Raamattusi äärellä?
Onko sinusta tuntunut, ettei kristinuskoon liittyviä aitoja kysymyksiäsi
oteta vakavasti ja ettei niitä saisikaan kysyä? Lukupiirissä vääriä kysymyksiä ei ole. Lukupiirissä luetaan yhdessä Petri Merenlahden kirjaa
Ihmisen näköinen Jumala ja jatketaan keskustelua kirjan pohjalta.
Teologinen lukupiiri kokoontuu torstaisin klo 18 Vanhassa pappilassa
(Vapaudenkatu 26) 28.3., 4.4., 11.4., 25.4. ja 9.5. Lisätiedot lähetyksen ja
kansainvälisen työn kappalainen Raimo Laine, raimo.laine@evl.fi,
0400 748 671.

Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri 050 382 4424
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
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• Lintubongari herää kevääseen
• Hiljaisuutta voi harjoitella
• Radikaalimessu tulee taas

Nuorisotyö
Grönholm Petri, asiantuntija 050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Väätäinen Matti, yliopiston oppilaitospappi vs.
050 594 8167
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8. vsk.
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ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
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Taitto Viestintä-Paprico Oy
Paino Lehtisepät Oy
Painosmäärä 60 000 kpl
Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0600 94320
www.posti.fi/palaute
Ilmoitusmyynti:
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033

Päätoimittaja vs.
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Päivi Eskelinen 0400 257 982
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Tellervonkatu 5,
PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ

Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Tikkanen Ville, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 3400 638
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Seurakuntapastori Pohjola Kirsi
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8, 040 560 9911
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906,
teija.i.laine@evl.fi
Aluesihteeri Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kivelä Marja-Terttu
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Aluekappalainen vs. Kärkkäinen Päivi 050 400 0014
Aluesihteeri 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, 040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Aluesihteeri Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Simpanen Eija
040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11, 040 560 9928
Aluekappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen vs. Rossi Eeva-Kaisa 040 545 8730
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Maailma sammuttaa valot
Maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma Earth Hour näyttää tulevana lauantaina valomerkin ilmastolle.
Osallistua voi painamalla valokatkaisijaa.

ELINA MANNINEN teksti
PIXABAY kuva

Naks! Lauantaina 30.3. kello 20.30
monessa kodissa, kaupungissa ja
maassa napsautetaan valot pois
päältä yhtä aikaa.
Kyseessä on tietysti ensimmäisen kerran jo kymmenisen vuotta
sitten järjestetty Earth Hour -tempaus, jossa maapallon asukkaat
voivat pienellä teolla osoittaa välittävänsä elinympäristönsä hyvinvoinnista.

Myös Jyväskylän seurakunnassa
sammutetaan ylimääräisiä valoja.
Muun muassa Korpilahden kirkko

ja koko kirkonmäki ovat tunnin
ajan pimeänä.
– Olemme ympäristöseurakunta ja ajatus osallistumisesta on tullut esimiehiltä, mutta ympäristöihmisenä olen oikein mielelläni toteuttamassa tätä, kertoo Korpilahden alueseurakunnan seurakuntamestari Tuula Liukko.
Liukko hoitaa valojen konkreettisen katkaisemisen, mikä nykypäivänä edellyttää monimutkaisen
valaistus- ja ajastustekniikan tuntemusta. Vaikka tekniikka on kehittynyt, vaaditaan paikan päälle kuitenkin edelleen oikeaa ihmistä.
– Kun valot on sammutettu, kirkonmäellä on todellakin pimeää.

Kesällä se ei tuntuisi niin voimakkaasti, mutta nyt on kuitenkin vielä maaliskuu.

olevani
”pieniAjattelen
ihminen, mutta
osa suurta mitta
kaavaa, mukana
jossain isommassa.

– Ajattelen olevani pieni ihminen, mutta osa suurta mittakaavaa, mukana jossain isommassa,
tempaukseen aiemminkin osallistunut Liukko kuvaa tunnelmia.

Viime vuonna tapahtumassa oli
mukana peräti 188 maata ja maantieteellistä aluetta. Turhat valot
sammuivat myös lähes 18 000
maamerkistä eri puolilla maailmaa,
mukaan lukien Taj Mahal, Kreml,
Eiffel-torni, Buckinghamin palatsi,
Sydneyn oopperatalo ja Empire
State Building.
Tapahtuman alkuunpanijan,
ympäristöjärjestö WWF:n kuvauksen mukaan Earth Hour on ennen
kaikkea suuri ilmastotapahtuma,
jonka aikana näytetään valomerkki
ilmaston puolesta sammuttamalla
turhat valot.
Kyseessä ei ole sähkön- tai energiansäästötempaus, vaan symboli-

nen teko jonka avulla voi ilmaista
huolensa ympäristön tilasta päättäjille. Lisäksi tapahtumalla kannustetaan ihmisiä ilmastoystävällisempään elämäntapaan.
Samoilla linjoilla on Liukkokin.
– Rahaa ei säästy paljoakaan,
mutta kirkon valojen sammuttaminen on esimerkki. Ja merkki siitä,
että olemme mukana, kaikkien
muiden kanssa, tässä yhteisessä
maailmassa.

Earth Hour seuraavan
kerran lauantaina 30.3.
kello 20.30–21.30.

Elämästä

Ei sitä aina tiedä, mihin nenänsä laittaa
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Eveliina Eronen, 32. Vartuin
Joensuussa, josta muutin peruskoulun jälkeen Lahteen. Siellä suoritin media-assistentin tutkinnon.
Jyväskylässä olen asunut pariin otteeseen, tällä jälkimmäisellä kerralla jo kymmenisen vuotta. Vuosi sitten valmistuin Humanistisesta ammattikorkeakoulusta kulttuurituottajaksi. Näiden kahden tutkinnon yhdistelmä tuntuu oikein hyvältä valinnalta.
Lahdessa asuessani hurahdin
neulomiseen, kun halusin hyödyntää puolen tunnin linja-automat-

kan kouluun. Neulominen rentouttaa ja tekee hyvää mielelle sekä auttaa keskittymään.

Opiskellessani kulttuurituottajaksi ystävälläni Tiina Huhtaniemellä oli idea Neulefestareista, johon hän halusi minut mukaan
tuottajaksi. Opinnoissani käytin
paljon aikaa festareiden rakentamiseen. Jyväskylän Kesän sateenvarjon alla tapahtuva Neulefestarit
on jo useamman vuoden ajan kerännyt yhteen alan harrastajia eri
puolilta maailmaa.
Olen ihmisenä helposti innostuvaa sorttia. Ja silloin kun innostun

jostakin, haluan tehdä asiat myös
mahdollisimman hyvin. Parhaillaan minulla on menossa toinen
kausi Yläkaupungin Yö -kaupunkifestivaalin toiminnanjohtajana.
Kun aikoinaan tulin toimistolle
harjoittelijaksi, sanoin jakson päätyttyä, että en aio palauttaa avaimia. Tällä tiellä ollaan siis edelleen.
Tartun ja heittäydyn mielelläni uusiin haasteisiin, enkä pelkää ottaa
riskejä. Edellyttäen tietysti, että
olen ehtinyt miettiä asioita riittävästi mielessäni.

Minulle on tärkeää, että saan tehdä asioita, joista nautin. Yksi työni

parhaista puolista on se, että saan
määritellä oman työskentelyrytmini. Tykkään valvoa myöhään ja
nukkua vähän pidempään. Kulttuuripitoisen työni kautta olen tutustunut uusiin ihmisiin ja löytänyt
kaupungistakin aivan uusia puolia.
Kohtaan työssäni paljon ihmisiä
ja välillä on kova kiire, siksi on tärkeää löytää oikea tasapaino, jotta
ei väsytä itseään. Vastapainona
tunnistan itsessäni myös oman sisäänpäin kääntyneen puoleni. On
hienoa saada olla ihan omissa
oloissani, ja kuunnella true crime
-tarinoita vain kaksi kissaa seuranani.

Eveliina Eronen on toiminnanjohtajana luotsannut läpi kaksi
viimeisintä Yläkaupungin Yö
-kaupunkifestivaalia. Tällä kertaa
toukokuinen tapahtuma saa
lisäväriä valtakunnallisista
Kirkkopäivistä, jonka ohjelmasta
poimitut kokonaisuudet sulautuvat
osaksi yhteistä ohjelmaa.

