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Kohti pääsiäistä

Lintujen kevätmuutto
käynnistyi helmikuussa ja jatkuu kesäkuuhun saakka. KeskiSuomen Lintutieteellisen Yhdistyksen
puheenjohtaja Heikki
Helle on bongannut
Suomessa noin 300
lintulajia.

Juuri nyt valmistaudumme kirkkovuoden suureen juhlaan pääsiäiseen. Pääsiäisen vietto alkaa palmusunnuntaina, josta hiljaisen viikon kärsimystien kautta etenemme pääsiäisen riemuun, Jeesuksen ylösnousemuksen juhlaan.
Pääsiäiseen on mahdollisuus valmistautua monella tavalla. Vaajakoskella osin vapaaehtoisten voimin toteutettu
pääsiäisvaellus kutsuu pääsiäiseen draamallisin keinoin,
lukuisat messut ja hartaudet antavat tilaa hiljentymiselle.
Monipuolinen musiikkitarjonta avaa musiikinystäville
erilaisia elämyksiä tunneskaalasta toiseen.
Jyväskylän Pääsiäinen -konserttisarjasta on muodostunut
tärkeä osa pääsiäisen viettoa. Konserttisarja on rakennettu niin Kristuksen kärsimyksen kuin riemullisen ylösnousemuksen pohjalle. Teokset avaavat pääsiäisen sanomaa
raamatuntekstien ja rukousten kautta. Piinaviikon surumielinen musiikki johdattaa pitkäperjantain tapahtumiin
tunnelman vaihtuessa hetkessä pääsiäisyönä. Konserttisarjan aloittaa hiljaisen viikon tapahtumiin keskittyvä
Bachin suurteos Johannes-passio. Konserttisarjan loppupuolella pääsemme pääsiäisen iloon progressiivisen
rockin ja afro-amerikkalaisen musiikin johdattelemina.
Pääsiäissarjan erikoisuutena on Timo Ruottisen säveltämä Missa Popularis, joka kuultiin Jyväskylässä viimeksi
viisikymmentä vuotta sitten. 60-luvun päivänpolttavia
kysymyksiä ilmentänyt teos on tuotu tähän päivään niin
musiikillisesti kuin visuaalisesti. Messu herätti aikanaan
sekä ihastusta että vihastusta. Väkivallattomuutta ja rauhaa jo aikanaan puolustanut teos on ajankohtainen myös
tänään. Rockmessu on samalla Jyväskylän Kirkkopäivien
ennakkotapahtuma.
Toisille musiikki on tie rauhoittumiseen, toiset haluavat
hiljentyä pääsiäisen sanoman äärellä hiljaisuutta vaalien.
Kumpaakin tarvitaan, sanoo lehden kolumnisti Mika Pajunen. Mielen hiljaisuus antaa mahdollisuuden kuunnella omaa itseään, lähimmäistä ja Jumalaa, kunnes Kristuksen läsnäolo täyttää tyhjyyden, Pajunen muistuttaa.

Milloin lintujen kevätmuutto
yleensä alkaa Jyvässeudulla?
Kevätmuutto käynnistyy yleensä
jo helmikuun jälkipuoliskolla, jolloin nähdään ensimmäisiä pohjoiseen matkaavia merikotkia ja sulapaikkoihin ilmestyy juhlapukuisia
isokoskeloita.

Mari Tähtisen tapahtumatärpit
Pääsiäisvaelluksella Vaajakosken kirkossa sunnuntaina 14.4. klo 11 saa
kokea pääsiäisen sanomaa Raamatun henkilöiden ja Jerusalemin tapahtumien kautta.
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Toisen pääsiäispäivän
messu Kortepohjan seurakuntakeskuksessa maanantaina 22.4. klo 16. Messun yhteydessä uskonliekki on tarjolla jokaiselle.
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Lähde!-kuoro torstaina
25.4. klo 18 Keltinmäen
kirkossa. Laulut ja virret
luovat iloa, uskoa ja luottamusta
Jeesukseen. Jumalan läheisyyden
voi kokea musiikin välityksellä.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 12–15. Lue Mari Tähtisen elämästä sivulta 16.

Down

Hyvää pääsiäistä!

VAALI

Kas tässä –
olkaa hyvä – keskeiset
tavoitteemme. Ne vievät
Suomen hyvinvointiin,
joka kestää!

Sirpa Koivisto
Vs. päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Pietarin omatunto kolkuttaa, kun hän on
kieltänyt tuntevansa Jeesuksen. Vaajakosken pääsiäisvaelluksessa rooleissa Markku Heinonen ja Anni Heinonen.
Kuva: Sami Saarenpää

Kiitos.

Ei kestä.

VAALI

KOURA on palkinnut Ylen ja
Kirkon viestinnän tuottaman
Horisontti-ohjelman Vuoden sivistysteko -palkinnolla. Saajan
valitsi Gummeruksen toimitusjohtaja ja kustantaja Anna Baijars. Palkitut ovat toimittajat
Anna Patronen, Samuli Suonpää ja Ilona Turtola, Kirkon viestinnän ohjelmapäällikkö Kimmo
Saares sekä Yle Radio 1:n vastaava tuottaja Anna Simojoki. Horisontti-ohjelma sisältää uskontojen ja kirkkojen ajankohtaisia
kuulumisia eri puolilta maailmaa
sekä uskon ja elämänkatsomuksen pohdintaa.

Miten lintujen kevätmuutto
näkyy?
Etenkin isoja valkoisia lintuja, laulujoutsenia ja harmaalokkeja, on
saapunut jo satamäärin sulapaikoille. Äänimaailmaan ovat ilmestyneet mustarastaat ja peipot kuuluttamaan kevättä laulullaan.
Mitkä linnut saapuvat
viimeisinä?
Viimeisimmät kevätmuuttajat saapuvat Suomeen vasta toukokuun
lopussa, tietyt lajit vasta kesäkuun
puolella. Myöhäisimmät saapujat
ovat varpuslintuja, jotka talvehtivat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tai Kauko-Idässä.
Kuinka monta lintulajia olet
bongannut?
Suomessa olen havainnut kolmisen sataa lintulajia. En juuri juokse
uusien lintulajien perässä, joten lajimäärä tuskin tuosta karttuu.
Minkä linnun bongauksesta
haaveilet?
Tunturihaukka olisi hieno nähdä
Suomen rajojen sisäpuolella. Aikaisemmin olen havainnut tunturihaukkoja vain Norjan puolella.
Kuinka monta eri lintulajia
pesii Jyvässeudulla?
Noin 150 lintulajia. Pesivien lajien
määrä on pysynyt jotakuinkin vakiona, mutta aikojen saatossa lajiston koostumus muuttuu.
Onko joku lintulaji määrällisesti
runsastunut tai vähentynyt?
Elinympäristöjen ja ilmaston
muuttuessa niin Jyvässeudulla
kuin koko Suomessa lintulajisto on
jatkuvassa muutoksessa. Tällä vuosituhannella lajistosta on kadonnut aiemmin hyvin tavallinen peltojen lauleskelija peltosirkku. Uu-

Noin puolet papeista kannattaa
samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoon vihkimistä
ja 40 prosenttia vastustaa sitä.
Laura Kallatsan ja Jouko Kiisken Vihkiäkö vai ei -tutkimuksen pohjana olevaan kyselyyn
vastasi 534 pappia.
Suurin osa tutkimukseen vastanneista papeista pelkää sitä,
että kirkossa syntyy pahoja ristiriitoja joka tapauksessa, päättipä kirkko muuttaa käsitystään
avioliitosta tai ei. Naiset suhtautuivat homoseksuaalisuuteen ja
samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin miehiä hyväksyvämmin.

Horisonttiohjelma
palkittiin

MINNA PALOVAARA teksti
MARIA TIRKKONEN kuva

jyvaskylanseurakunta.fi

Pappien
avioliittokannat
jakautuvat

Mosambik
on innostanut
lahjoittamaan

Heikki Helle rengastaa lapinpöllön poikasineen. Laji pesii nimestään huolimatta myös Jyvässeudulla.

deksi pesimälajiksi Keski-Suomeen
ovat asettuneet merikotka ja valkoposkihanhi.
Mikä on suosikkilintusi?
Suosikkilintujani ovat muutamat
Lapin lajit, joita ei juurikaan enää
Keski-Suomessa tapaa. Jos yksi pitää valita, se on kuukkeli. Kuukkeli
on salamyhkäinen pohjoisten havumetsien lintu, jonka elintavoista
riittää aina uutta opittavaa.
Millaisessa paikassa lintuja
kannattaa tiirailla?
Lintuja voi tiirailla missä tahansa!
Toki parhaita paikkoja keväällä
ovat varhain sulavat järvien virtapaikat ja peltoalueet.
Missä ovat Jyvässeudun parhaat
bongauspaikat?
Varhaiskeväällä erityisen hyviä
paikkoja ovat Tourujokisuun sulaalue ja Hämeenlahden lintutornin

edustan virtapaikka. Hieman
edempänä erinomaisia lintupeltoja
ovat esimerkiksi Laukaan Vuontee
ja Muuramen Saarenkylä.
Mikä linnuissa viehättää?
Mitä enemmän lintuihin perehtyy,
sitä enemmän ne viehättävät. On
huimaa, miten pienimmätkin linnut voivat matkata jopa kymmenen tuhannen kilometrin muuttomatkan. Linnut osaavat myös
suunnistaa metrin tarkkuudella samalle pesäpaikalle takaisin. Toisaalta aivan yhtä pienet linnut jäävät Suomen talveen ja pärjäävät
metsissämme kovissa pakkasissa.
Miten ilmastonmuutos
vaikuttaa lintukantoihin ja
pesimiseen?
Linnuston koostumus muuttuu, ja
useat lintukannat ovat uhattuina.
Pohjoiset lintulajit vetäytyvät kauemmas pohjoiseen, ja tilalle levit-

täytyy eteläisiä lajeja. Keväät ovat
aikaistuneet, mutta kesäkuun säät
viilentyneet. Kylmään säähän kuoriutuneille poikasille ei löydy ruokaa ja ne voivat kylmettyä hengiltä.
Myös sään ääri-ilmiöt yleistyvät.
Kesän pitkään jatkunut kylmä sää
tai hellejaksot vaikeuttavat lintujen pesintää.
Onko lintukirja aina mukanasi?
Erikoisemman linnun kohdalla joudun tekemään tarkistuksia. Myös
puhelimeen on saatavilla erinomaisia lintukirjasovelluksia. Vaikkapa harvinaiset lokit nuoruuspuvuissaan voi olla vaikea tunnistaa.
Millaiset eväät kannattaa ottaa
linturetkelle?
Eväät valitaan tietenkin maun mukaan ja vain mielikuvitus on rajana.
Omat kestosuosikkini ovat tylsät ja
perusvarmat ruisleipä ja musta
kahvi.

Kirkon Ulkomaanapu myönsi
aiemmin katastrofirahastostaan
tulvien koettelemaan Mosambikiin 50 000 euron avustuksen.
Nyt myös kansalaiset ja seurakunnat ovat innostuneet lahjoittamaan. Mosambik-keräystä
on jo saatu kartutettua kymmenillä tuhansilla euroilla. Rahan
tarve on silti edelleen suuri. Koleran torjuminen on hätäavun
seuraava askel. Myös ruuasta on
suuri pula.

Naisten Pankki
laajentaa
toimintaansa
Naisten Pankki laajentaa toimintaansa perustamalla Ugandaan kanalan. Perustettava kanalayritys tuo yhteisöön satoja
työpaikkoja. Tavoitteena on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä liiketoiminta.
Yrityksen perustaminen ja naisten työllistymisen tukeminen
on Naisten Pankille uudenlainen toimintatapa. Kehittämisryhmän vetäjän Satu Mehtälän
mukaan kannattava yritystoiminta on hyvä keino pysyviin
kehitysvaikutuksiin.
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Solidaarisuutta
ja huolenpitoa
Ruutin kirja on uskollisuuden ylistyslaulu,
jossa vaikeuksien yhteen liittämät naiset
pitävät huolta toisistaan.
ANU HEIKKINEN teksti
ANTTI YRJÖLÄ piirros

Moni tuntee Ruutin kirjasta kohdan, joka toisinaan luetaan häissä:
”Minne sinä menet, sinne minäkin
menen, ja minne sinä jäät, sinne
minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on
minun Jumalani.”
Raamatussa kyse ei kuitenkaan
ole rakkaudentunnustuksesta,
vaan Ruut lausuu näin anopilleen.
– Ruutin kirja on harvinainen
Raamatun kertomus, sillä se kertoo naisista ja sen keskeisin ihmissuhde on miniän ja anopin välinen
suhde, sanoo raamatuntutkija,
teologian tohtori Outi Lehtipuu
Helsingin yliopistosta.

Kertomuksen alussa Noomi, hänen miehensä Elimelek ja heidän
kaksi poikaansa joutuvat pakenemaan nälänhätää Betlehemistä
naapurimaahan Moabiin.
Moabissa Elimelek ja myöhemmin myös pojat kuolevat. Noomi ja
hänen moabilaiset miniänsä Ruut
ja Orpa jäävät vaille turvaa. Silloin
Noomi päättää palata kotikaupunkiinsa.
– Noomista minulle tulevat
mieleen inkeriläiset naiset, jotka
joutuivat lähtemään Siperiaan ja
toimivat kotiin palattuaan roh-

iesitkö?

T
			

keasti. Sellaisesta naisesta, joka on
menettänyt kaiken, tulee peloton.

Matkalla Noomi kehottaa miniöitään palaamaan äitiensä luo. Orpa suostuu, mutta Ruut vaatii saada päästä anoppinsa mukaan.
Betlehemissä uskollinen ja neuvokas Ruut pitää heidät leivässä
poimimalla tähkiä pellolla. Siellä
hän kohtaa paikkakunnan mahtimiehen, Boasin, joka on sukua Elimelekille. Noomi saa idean ja neuvoo Ruutia olemaan aktiivinen
miehen suhteen.
– Raamatun maailmassa perhe ja
suku olivat yhteisön tärkein yksikkö.
Omaisuuden tuli pysyä suvussa. Jos
mies jäi ilman perillistä, lähimmällä
miespuolisella sukulaisella oli oikeus
lunastaa omaisuus itselleen.
Samoin jos mies kuoli, veljen velvollisuus oli ottaa leski vaimokseen. Liitosta syntyneet lapset luettiin kuolleen veljen lapsiksi.
– Säädös ulottui tiettävästi vain
veljiin, mutta tässä Ruut tavallaan
samastaa itsensä omaisuuteen ja
vetoaa Boasiin.
Ruut saa tarinalleen onnellisen
lopun. Boas ottaa hänet vaimokseen, ja he saavat pojan, josta tulee
Raamatun kuuluisimman kuninkaan Daavidin isoisä. Noomi pääsee pojan hoitajaksi.
– Ruutin kirja on otettu mukaan

Kyselytutkimus
■■ Seurakuntien tunnettuus-

kyselyssä olivat mukana
Helsinki, Oulu, Tampere,
Turku, Vantaa, Jyväskylä,
Kuopio, Pori, Seinäjoki,
Hämeenlinna, Rovaniemi ja
Salo.
■■ Vastaajia yhteensä 6 501,
Jyväskylässä 501.
■■ Kysely toteutettiin
puhelinhaastatteluna
31.7.–11.10.2018

Jyväskylän seurakunnan toiminnassa pitäisi keskittyä ennen kaikkea lapsiin ja nuoriin ja järjestää heille mielekästä tekemistä, selviää suurimpien seurakuntien tilaamasta tunnettuuskyselystä.

Raamattuun luultavasti juuri siksi,
että se kuvaa Daavidin isoisoäitiä.

Muukalaisuus on Ruutin kirjassa
keskeinen teema. Sekä Noomi että
Ruut elävät vuorollaan leskenä vieraassa maassa.
– Nälkä, karut kohtalot ja toivo
paremmasta toimeentulosta ajavat edelleen ihmisiä kauas kotimaastaan. Siinä mielessä maailma
ei ole muuttunut.

Raamatussa suhtaudutaan
usein epäluuloisesti vierasmaalaisuuteen ja erityisesti vierasmaalaisiin vaimoihin.
– Ruut on poikkeus, sillä häntä
ei kuvata uhkana. Kertomus osoittaa, että jopa kuningas Daavidin
suvussa oli vierasmaalainen. Uudessa testamentissa Ruut mainitaan yhtenä harvoista naisista Jeesuksen sukuluettelossa.
Outi Lehtipuuta puhuttelevat

Ruutin kirjassa erityisesti naisten
välinen solidaarisuus ja vastavuoroinen huolenpito. Ruut ja Noomi
kuuluvat yhteisönsä kaikkein haavoittuvimpiin jäseniin.
– Ruutin kirjassa ei puhuta Jumalasta juuri lainkaan, mutta Jumalan huolenpito kanavoituu ihmisten kautta. Naiset selviytyvät
kekseliäisyyden ja Jumalan säädöksiin perustuvan yhteisön hyväntahtoisuuden avulla.

Seurakunta koetaan
hyvänä ja luotettavana
Mielikuva Jyväskylän seurakunnasta on myönteinen. Huolenpitoa lapsista ja nuorista sekä
vanhuksista ja vaikeuksissa olevista arvostetaan, paljastaa kysely.
SIRPA KOIVISTO teksti
AARNE ORMIO kuva

Hengissä

Aasi on vertauskuva
uudesta liitosta
Miksi Jeesus halusi ratsastaa
Jerusalemiin aasilla?
Jeesus täytti profeetta Sakarjan vuosisatoja
aikaisemmin kirjoittaman ennustuksen aasilla kansansa keskelle saapuvasta Messiaskuninkaasta, jonka tuntomerkkinä on nöyryys (Sak. 9:9). Nuori aasi on usein ymmärretty myös vertauskuvaksi uudesta liitosta,
jonka Jumala on Jeesuksessa tehnyt ihmisten kanssa.
Mitä Jeesuksen vertaus
vehnänjyvästä tarkoittaa?
Jeesus puhui lähellä olevasta kuolemastaan,
joka kuului Jumalan suureen pelastussuunnitelmaan. Kristus on taivaasta tullut Elävä
leipä, mutta jos hän ei jyväsen tavoin ”putoaisi maahan” ja kuolisi, hän ei olisi taivaallinen ruoka kenellekään.
Mikä on palmusunnuntain
viesti meille kristityille?
Jeesus ratsasti Jerusalemin porteista avatakseen meille portin taivaaseen uhrikuole-

mansa ja ylösnousemuksensa kautta. Hänen valtakuntansa on vielä silmiltä piilossa,
mutta lopulta se tulee olemaan ainoa valtakunta. Hän tuo elämän ja vapauden sinne,
missä hänet otetaan vastaan Herrana ja Vapahtajana.
Mitä ajatuksia tämä teksti
sinussa herättää?
Kotini työhuoneen seinällä on valokuva Jerusalemista Öljymäeltä katsottuna. Yhtäältä kuva on murheellista katsottavaa. Se havainnollistaa aina rakennuksia ja kiviä myöten ihmisten moninaista suhtautumista Jeesukseen vuosisatojen aikana. Mutta samalla
kuva muistuttaa minua joka päivä Jumalan
lupauksista ja hänen uskollisuudestaan.
Kansan suosio ei ole palmusunnuntain ytimessä. Keskuksena on Jeesus, joka pysyi uskollisena tehtävälleen loppuun asti. Väen
paljous ei ole kovin hyvä mittari myöskään
seurakuntatyössä. Vapahtaja tulee kansansa
luokse vähäisiltä näyttävissä asioissa: Raamatun sanassa, ja siunatussa leivässä ja viinissä.

Evankeliumi
Joh. 12: 12–24
Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita
oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat
palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: ”Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka
tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!”
Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen
selkään, niin kuin on kirjoitettu: ”Älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee! Hän
ratsastaa nuorella aasilla.”
Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu,
he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu
ja että hänelle myös oli tapahtunut niin.
Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi, kuultuaan millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät
joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään: ”Näettekö? Mikään ei auta.
Koko maailma juoksee hänen perässään.”
Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen

Seurakuntapastori Esko Helenius saarnaa
Säynätsalon kirkossa su 14.4. klo 10 sekä
Neulaskodin Tilkkutäkkimessussa klo 16.
luo – sen, joka oli Galilean Betsaidasta - ja
sanoivat: ”Me haluaisimme tavata Jeesuksen.” Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät
Jeesuksen puheille.
Jeesus sanoi heille: ”Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja
kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos
se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.”

Jyväskylän seurakuntaan suhtaudutaan valtaosin myönteisesti.
Myös kaupunkilaisten kokemukset
seurakunnan tarjoamista palveluista, tapahtumista sekä asioinnista seurakunnassa koetaan positiivisena.
Tämä selviää tutkimuksesta, jossa kysyttiin jyväskyläläisten näkemyksiä ja mielikuvia evankelis-luterilaisesta kirkosta ja paikallisesta
seurakunnasta. Suurimpien seurakuntien tilaama tunnettuuskysely
julkaistiin loppuvuodesta.
Jyväskylän seurakuntaan myönteisesti suhtautuvia on 68 prosenttia kaupunkilaisista. Vain kaksi prosenttia vastaajista ilmoittaa, että
mielikuva Jyväskylän seurakunnasta on kielteinen.
– Luvut lämmittävät mieltä, ja
on mukava huomata, että seurakuntaan suhtaudutaan perusmyönteisesti. Seurakunta on onnistunut palvelemaan jyväskyläläisiä monin osin toivotulla tavalla ja
työtä voidaan jatkossakin tehdä
hyvässä ilmapiirissä, kommentoi
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala.

Jyväskylän seurakuntaa pidetään hyvänä, luotettavana ja su-

vaitsevana, vaikka toisaalta myös
hieman etäisenä ja varovaisena.
Seurakunnan tärkeimpinä tehtävinä nähdään huolenpito vanhuksista ja vähäosaisista, mielekkään
tekemisen järjestäminen lapsille ja
nuorille, tuen antaminen elämän
kriisitilanteissa sekä mukana olo
elämän tärkeissä hetkissä.
Tärkeänä pidetään myös seurakunnan tukea kristillisten perinteiden siirtymisessä sukupolvelta toiselle sekä sitä, että seurakunta
hengellisenä yhteisönä antaa mahdollisuuden olla kristitty omalla
tavalla.

Seurakunta
”on onnistunut

palvelemaan
jyväskyläläisia
monin osin
toivotulla tavalla.
– Erityisesti lasten ja nuorten
toiminnassa seurakunnan arvioidaan onnistuneen hyvin, kohtuullisen hyvin myös vanhusten ja vaikeuksissa olevien tukemisessa. Toki
kysely haastaa miettimään, miten
tehdä työtä entistä paremmin, Viitala pohtii.

Osallistuminen seurakunnan
toimintaan ja tapahtumiin on vahvaa varsinkin eläkeikään ehtineillä
naisilla. Keski-ikäiset ja sitä nuoremmat seuraavat kyllä mitä kirkossa tapahtuu, mutta seurakunnan järjestämissä tapahtumissa
käydään näissä ikäluokissa hyvin
harvoin. Seurakunta ei onnistu tavoittamaan varsinkaan nuoria ja
keski-ikäisiä miehiä.
– Tapahtumakeskeinen toimintamalli ei vastaa miesten tarpeita
ja toiveita. He eivät suhtaudu seurakuntaan välinpitämättömästi,
mutta me emme vain onnistu kohtaamaan heitä kohtuullisen myönteisistä asenteista huolimatta, Viitala sanoo.
Kyselyssä varsinkin miehet ovat
samaa mieltä siitä, että seurakunnan tulisi tarjota muun muassa nykyistä monipuolisempaa leiri- ja
retkitoimintaa. Tämä voisi olla yksi
mahdollisuus miesten tavoittamiseen.
– Taustalla on varmasti positiivisia kokemuksia rippikouluajoilta,
Viitala tuumii.
Suhde kirkkoon ja seurakuntaan
voi olla etäinen, mutta kiinnostus
hengellisyyteen nousee esiin myös
tässä tutkimuksessa. 60–70 prosenttia vastaajista kertoo rukoilevansa ainakin joskus. Erityisen ah-

keria rukoilijoita ovat yli 65-vuotiaat miehet ja naiset.
Usko koetaan vahvasti henkilökohtaisena asiana. Monelle seurakunta tai kirkko instituutiona ei ole
niin tärkeä.
– Yli kolmannes (38 prosenttia)
suhtautuu seurakuntaan neutraalisti, mikä kertoo, että aika suurella
osalla suhde seurakuntaan ei ole
kovin vahva, Viitala myöntää.

Se mitä seura”kunta
tekee ei ole
yhdentekevää.

Viitala näkee kyselyn perusteella
kuitenkin orastavaa avoimuutta
seurakuntayhteydelle, kunhan seurakunta on läsnä ihmisten arjessa
ja eri elämäntilanteissa. Seurakunnan näkyvyyttä toivotaan aiempaa
enemmän muun muassa katukuvassa ja yleisötapahtumissa.
– Meillä on vielä monia erittäin
laajasti ihmisiä tavoittavia toimintamuotoja: rippikoulut, ristiäiset,
hautajaiset ja varhaiskasvatus tästä
parhaimpina esimerkkeinä. Meidän on myös aihetta iloita niistä
aktiivisista seurakuntalaista, jotka
ovat löytäneet itselleen mielekkään toimintamuodon ja antavat

usein myös paljon aikaansa vapaaehtoistyöhön.
– Kuitenkin meidän on tämänkin tutkimuksen valossa vakavasti
pohdittava, kohdistammeko nyt
voimavarojamme kaikilta osin oikein eli riittävästi myös niiden ihmisten kohtaamiseen, joilla on löyhempi side seurakuntaan, Arto Viitala arvioi.

Positiivinen mielikuva kirkosta
on hyvä perusta seurakuntien toiminnalle.
– Kannattaa muistaa, että vaikka julkisuudessa monenlaiset asiat
ovat esillä, niin kasvokkain kysyttäessä enemmistöllä on myönteinen
kuva kirkosta, tutkija Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta
huomauttaa.
Positiivisesta mielikuvasta huolimatta kirkko koetaan vähän etäisenä, virkamiesmäisenä ja rutiininomaisena. Kysely vahvistaa kuitenkin käsitystä siitä, että kirkko ei ole
ihmisille merkityksetön.
– Suomalaisten kirkkosuhde jää
usein vähän piiloon ja tulee helposti näkyviin vasta kriisien yhteydessä. Se mitä seurakunta tekee, ei
ole missään tapauksessa yhdentekevää. Suomalaisilla on aika yhdenmukaiset ja vahvat käsitykset siitä,
millaista seurakunnan toiminnan
tulisi olla, Ketola muistuttaa.
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Kolumni

Kaksi hiljaisuutta

Yksin,
hiljaa,
yhdessä

On olemassa kahdenlaista hiljaisuutta: ulkoista ja sisäistä. Kun olin
lapsi, ulkoinen hiljaisuus korostui. Hiljaisella viikolla ei sopinut meluta. Erityisesti tämä koski pitkäperjantaita, joka tuntui erityisen
pitkältä. Sisäisestä hiljaisuudesta ei juuri puhuttu, mutta sen saattoi aikuisista aistia. Vartuttuani ymmärsin, että aikuiset tarvitsivat
ulkoista hiljaisuutta sisäisen hiljaisuuden saavuttamiseen. Lapsista
en ole niin varma. Leikki avaa tien toiseen todellisuuteen melun ja
kiireen keskellä.
Tänään tilanne on toinen, hiljaisen viikon hiljaisuus on kääntynyt
harvojen etuoikeudeksi. Yhteiskunta elää arkea ja juhlaa melko samaan tapaan. Kauppojen aukioloaika on vapautettu ja monen perheen arki valtaa tilan juhlalta. Juhlaan valmistautumisen aika, hiljaisuus, jossa sanoma kypsyy, jää erityisen ahtaalle.
Toisaalta ulkoisessa hiljaisuudessa eläville kyse ei ole aina omasta
valinnasta vaan yksinäisyyden tuomasta pakosta. Pakotettu hiljaisuus muodostuu erityisen raskaaksi juhlapyhien aikaan. Mieli saattaa täyttyä menneisyyden äänistä ja toteutumattomista toiveista.
Siinä hiljaisuudessa toisesta ihmisestä tulee tyhjälle haudalle ilmestyvä enkeli.

Haluan riippua
”Sanassa
kiinni
päivittäin ja lukea
Sanaa yhdessä
toisten kanssa
raamattupiirissä.

Retriitti avaa oman mielenmaiseman.
Hiljaisuus puhuu, kun antaa sille
mahdollisuuden.

Seurakunnan elämässä viikko ei ole välttämättä erityisen hiljainen.
Monien kuorojen, kerhojen ja hankkeiden työ huipentuu. Miten
nähdä tässä juoksussa metsä puilta, miten vaalia sisäistä hiljaisuutta? Moni kaipaa tietoista pysähtymistä ja etsii sitä niin kirkosta kuin
metsästä. Molemmilla on paikkansa, kumpaakin tarvitaan.
Hiljaisen viikon jumalanpalvelukset vetävät matkalle kohti pääsiäistä. Kirkon hiljaisuudessa sana ja rukous vaihtelevat. Mielen hiljaisuus antaa mahdollisuuden kuunnella omaa itseään, lähimmäistä
ja Jumalaa. Kiirastorstain ja pitkäperjantain palvelukset riisuvat
meidät kaikesta omasta erinomaisuudestamme. Jäljelle jää kuoleman hiljaisuus. Kukin hajaantuu omille teilleen.

PÄIVI ESKELINEN teksti
PIXABAY kuva

Retriitteihin osallistuneitten kokemukset
ovat samansuuntaisia, mutta jokainen kokee sen omalla tavallaan.
Uudistumisen halu ja itsetutkiskelun tarve saivat Matti Kinnarisen lähtemään retriittiin. Arkiretriitissä kokoonnutaan oman
ryhmän kanssa viikoittain kuuden viikon
ajan ja viikon aikana kirjataan syntyneitä
ajatuksia vihkoon.
– Raamatun tekstit alkoivat elää voimakkaasti, ja omien ja muiden pohdintojen
avulla niistä sai enemmän irti, kertoo Kinnarinen, joka tekee matkaa myös vanhan hengellisen kirjallisuuden parissa.
Kinnarinen puhuu hengellisestä matkakumppanuudesta, joka toteutui mietiskelyssä ja rukouksessa. Kullekin kokoontumiskerralle oli ohjaajan valitsema teema ja teksti.
Hän korostaa pysähtymisen tärkeyttä.
Hän on osallistunut myös hiljaisuuden ret-

Lauantai-iltana kokoonnumme jälleen tyhjään, pimeään kirkkoon.
Kuulemme Jumalan sanaa ja valo leviää vähitellen, kunnes ilosanoma tulee kaikessa kirkkaudessaan: Kristus on ylösnoussut! Ylösnousseen läsnäolo täyttää tyhjyytemme. Kaiken kattava hiljaisuus
ei olekaan tyhjyyttä, vaan Jumalan läsnäolon merkki. Kaikki maa ja
aika kuuluu hänelle.
Kristus nousi kuolleista!
Totisesti nousi!

sitkö?

Tie
			

Mika Pajunen
Toiminnanjohtaja
Hiljaisuuden Ystävät ry

Retriitti
■■ Retriitti eli retretti ( ransk. retrait,

ilen
Tänään ruko

Voimia sairauden keskelle
Vaimoni sairastui, eikä vielä tiedetä kuinka vakavasti. Jumala, anna lääkäreille
viisautta löytää kipujen syy ja meille voimia kestää tämä kaikki.
Mies, 68

’vetäytyminen’) on vetäytymistä
arkielämästä ja hiljentymistä.
Kristillisiä retriittejä pidettiin
papistolle jo 1500-luvulla.
■■ Retriittejä voidaan järjestää
seurakuntien omissa leirikeskuksissa
tai erityisesti retriittejä varten
perustetuissa retriittikeskuksissa.
■■ Suomessa retriittitoimintaa varten
perustettiin vuonna 1986
Hiljaisuuden Ystävät -yhdistys, joka
järjestää retriittejä ja retriittiohjaajien
koulutusta.

riittiin, jossa ollaan koko viikonloppu puhumatta, puhelimet suljettuina.
– Minut valtasi siellä syvä rauha. Pysähtymisen tärkeyden ymmärtää nyt paremmin.
Minä teen matkaa omalla tavallani, vaikea
sanoa mihin se päätyy, hän tuumaa.
Hän tietää, että hiljaisuus voi nostaa
myös ikäviä tunteita ja muistoja pintaan.
Hiljaisuuden retriiteissä voi kuitenkin keskustella ohjaajan kanssa. Yksin ei tarvitse
pahaan oloon jäädä.

valtasi
”sielläMinut
syvä rauha.
Retriitti on vetäytymistä hiljaisuuteen. Retriitissä voi hetkeksi luopua arjen vaatimuksista ja hidastaa askeliaan.
Alttarin äärellä tai luonnossa on helppo
mietiskellä, antaa mielikuvien virrata, kuunnella, pysähtyä ja rukoilla.
Marja-Terttu Jaatisella on kokemuksia
viikonloppuretriitistä jo 30 vuoden takaa.
Silloin hän ymmärsi, että yhdessä oleminen
hiljaisuudessa vaikuttaa hoitavasti.
– Minuun se vaikutti niin, että haluan
riippua Sanassa kiinni päivittäin ja lukea Sanaa yhdessä toisten kanssa raamattupiirissä.
Kuokkalan kirkossa pidettyyn arkiretriittiin Jaatinen oli heti valmis lähtemään mukaan. Kuuden viikon aikana jokaiselle viikolle oli oma teemansa ja jokaiselle päivälle
oma raamatunkohta, joita pohtia itsekseen.
Retriitti ajoittui molemmin puolin pääsiäistä.
Kokoontumisissa jokaisella oli mahdollisuus kertoa, miten aiheet olivat puhutelleet
ja koskettaneet.
– Ohjaajamme nimitti näitä jakamisia
lahjoiksi toinen toisillemme, se oli antamista ja vastaanottamista, Jaatinen kertoo.

Alttarin äärellä istuessa kiireettömyys,
rauha, hiljaisuus ja rukous virittivät keskittymään.

Viikoittaiset aiheet nousivat Raamatusta. Yhden viikon teemana oli Jeesuksen
kärsimys ja kuolema.
– Kuljimme Jeesuksen matkassa kohti
Jerusalemia, jossa tapahtumat seuraavat
toisiaan. Saimme katsella kuin filminauhalta oikeudenkäyntiä, jossa Jeesusta viedään
paikasta toiseen, opetuslapset hajaantuvat
ja Pietari kieltää tuntevansa Jeesuksen. Jeesus kärsi ja kuoli meidän tähtemme.

Kokemus huipentui Golgatan tapahtumien jälkeen synnin ja kuoleman vallan nujertumiseen ja ylösnousemukseen.
Jaatinen kuvailee, miten jokapäiväinen
hiljentyminen Sanan äärellä johdatusta pyytäen tempaa mukaansa.
– Voin astua kertomusten henkilöiden
saappaisiin, ymmärtää miten Raamatun sana kuvaa tavallisen ihmisen elämää ja kuinka Jumala johdattaa meitä monenlaisten
vaiheiden kautta omaksi parhaaksemme.

Sydämen rukous – hiljaisuuden
messu on saanut Jyväskylässä kimmokkeensa hoitavasta retriittikokemuksesta. Tunnelmallinen, matalan
kynnyksen messu pidetään Kuokkalan kirkossa keskiviikkona 24.4. Vain
vähän sanoja, hiljaisuutta, rukousta,
mahdollisuus itsensä ja Jumalan
kanssa olemiseen.

Näkökulma

Pohdin, meditoin
Paksureunainen teekuppi ja korppu vievät
vieläkin hetkessä pohdiskeluleirin tunnelmaan.
Nuorten pääsiäispohdiskelu Vesalan Rysässä 1970-luvun puolivälissä oli ensimmäinen kosketukseni meditatiiviseen mietiskelyyn ja ikivanhaan retriittiperinteeseen. Tosin tajusin sen vasta noin 30 vuotta myöhemmin.
Pohdiskeluleireillä ei ollut puhekieltoa,
mekastimme niin kuin teini-ikäisillä on tapana. Silti muistan meidän miettineen yksin ja yhdessä hiljaisen viikon tekstejä, käyneen läpi kärsimysviikon tapahtumia monin eri tavoin.

Matkasimme Kaupunginkirkosta kiirastorstain ehtoolliselta pääsiäisaamun riemuun – konkreettisesti pitkän viikonlopun aikana.
Käytimme draaman, musiikin ja kuvataiteen mahdollistamia ilmaisumuotoja
kertoaksemme, miten kuulemamme ja lukemamme asiat näimme ja koimme. Siihen annettiin aikaa ja tilaa.
Toisinajattelu ja kapinointi hyväksyttiin.
Saimme olla sellaisia kuin olimme.
Univelkaa tuli, mutta mieli seestyi, edes
hetkeksi. Ei pohdiskelusta ainakaan haittaa ollut.
Päivi Eskelinen
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Hyvää sielulle
Säveltäjä Timo Ruottinen ajattelee, että taide ja uskonto
ovat pohjimmiltaan hyvin lähellä toisiaan.
ELINA MANNINEN teksti
HANNU JUKOLA kuva

Tiesittekö, että yksi Suomen hyväntuulisimmista ja taatusti rallatelluimmista lauluista,
Pikku Kakkosen Posti, syntyi ”hetken välähdyksestä”?
– Sen melodiahan on hyvin suomalaiskansallinen, lähes kalevalainen, toteaa korvamadon säveltänyt Timo Ruottinen, 71.
– Ajatukseni oli, että vaikka kappale soi
mollissa, se pitäisi toteuttaa niin iloisesti,
etteivät ihmiset ollenkaan huomaisi sen olevan mollisävelmä.

On Ruottinen ehtinyt uransa aikana säveltää muutaman muunkin teoksen. Hänen
viimeisin ja laajin sävellyksensä on viime
vuonna valmistunut parituntinen Uspenievigilia, joka liittyy yhteen ortodoksisen kirkkovuoden suurista juhlista.

”

Se ajatus, että
Kristus on toisissa,
heikoimmissa
ihmisissä, oli meille
valtavan tärkeä.
Tätäkin ajankohtaisempi on suomigospelin varhaisteos Missa Popularis, jonka ensiesityksestä tulee näinä päivinä kuluneeksi
viisikymmentä vuotta. Pääsiäisenä 1969 Turun radikaaleilla kristillisillä teinipäivillä ensimmäisen kerran kuultu barokki-, rock- ja
proge-vaikutteinen messu herätti hämminkiä aikana, jolloin sähkökitarat eivät kirkoissa soineet.
”Ollaan palaamassa pimeään viidakkoon,
jossa poppamiehet poppamiesten tapaan
hurmioituvat omista äänistään ja hälyis-

tään”, huolehti eräs kuulija messua koskevassa mielipidekirjoituksessa.
– Kyllähän sitä kaikenlaista tuli vastaan,
ihan helvettiin julistamista myöten. Mutta
siihen aikaan sen otti vain sulkana hattuun,
Ruottinen toteaa rauhallisesti muutama
vuosikymmen myöhemmin.

Missa Popularis syntyi keskelle kuohuvaa
maailmaa. Vietnamissa sodittiin loputonta
sotaa, lohduttomat kuvat Biafran nälkäänäkevistä lapsista levisivät länsimaihin, ihmisoikeuksia kunnioittavan sosialismin kokeilu
katkesi Tšekkoslovakiassa koko maan miehitykseen.
Jeesuksen vallankumouksellinen toiminta
ja vuorisaarna puhuttelivat nuoria kristittyjä. Ruottinenkin kiersi kouluissa pitämässä
kristillis-pasifistisia aamuhartauksia ja lauloi
rauhanmerkki rinnassa kristillisiä lauluja –
myös siinä varuskunnassa, johon myöhemmin päätyi suorittamaan asepalvelusta.
– Siinä kyllä lusmuilin, mutta perhesyistä,
olin jo naimisissa ja meillä oli lapsi. Yksi kersantti näki aika suuren ongelman siinä, että
olin käynyt siellä laulamassa, hän muistelee.
Eräs Ruottista ja aikalaisia erityisesti puhutellut ajatus löytyi Matteuksen evankeliumin kohdasta, jossa puhutaan Jumalan
palvelemisesta ruokkimalla nälkäisiä, vaatettamalla alastomia ja hoitamalla sairaita.
– Se ajatus, että Kristus on toisissa, heikoimmissa ihmisissä, oli meille valtavan tärkeä.
Politiikka heijastui vahvasti myös ajan taiteeseen, mutta parikymppisenä säveltämäänsä latinankielistä messua Ruottinen ei
pidä varsinaisesti julistavana teoksena.
– Siinä on perinteisestä poikkeava musiikki-ilmaisu, mutta perinteinen latinankielinen jumalanpalvelusteksti. Yhdessä osiossa, Dona nobis pacemissa (Anna meille rauha) on tosin sävy, joka ei tarkoita pelkästään

sisäistä rauhaa. Ja tietysti tekijänä oli tällainen heppu kuin minä, nahkoineni, karvoineni.
Närkästynyttä kritiikkiä ruokkivat kenties
eritoten jumalanpalvelusmusiikissa tuohon
saakka tuntemattomat vaikutteet, joita
nuori säveltäjä ammensi muun muassa
Beatlesiltä, Beach Boysilta ja progeyhtye
Procol Harumilta.
Ruottiselle jumalanpalvelus oli – ja on –
kuitenkin hiljentymisen paikka.

asioita, joita
”ei voiOnselittää,
ne
avautuvat ihmisille
niin monella eri
tavalla.

– Tarkoitukseni ei ole säveltäjänä asettaa
siihen mitään sellaista, mikä häiritsee kuulijoiden sisäistä keskittymistä. Päinvastoin,
haluan nimenomaan tukea sitä, hän sanoo.
– Mutta on asioita, joita ei voi selittää, ne
avautuvat ihmisille niin monella eri tavalla.
Musiikki ei ole aina systemaattisesti luokiteltavissa, kuten eivät aina ole järkeenkäypiä
nämä hengen asiatkaan.

konnolliset organisaatiot ottavat myös taiteen – muutkin taiteen muodot kuin musiikin – käyttöönsä.
Sisällyksetöntä sentimentaalisuutta tai
eskapismia Ruottinen musiikissa karsastaa.
Monet nykyiset hengelliset laulut ja niiden
lyriikat ovat hänestä ”aikamoista tunnelmointia”. Kirkkokin näyttäytyy hänelle entistä yksilökeskeisempänä ja yhteiskunnallisesti konservatiivisempana.
Ovatko kristityt vielä maan suola? hän kysyy.

Maailman hätä on viidenkymmenen vuoden aikana muuttunut, muttei suinkaan
poistunut. Tulevaisuus on kuitenkin nuorissa, Ruottinen uskoo.
– Tässä ajassa se näkyy esimerkiksi nuorten ilmastomielenosoituksissa. Silloin aikanaan pelättiin ydinsotaa ja laulettiin, että
”partaalla tuhon ollaan”, mutta kyllähän ilmastonmuutos on oikeasti vielä paljon vakavampi ongelma.

ö?

Tiesitk
			

Missa Popularis
■■ Hieman erilainen jumalanpalvelus

Uskonto ja taide ovat lopulta hyvin lähellä toisiaan, Ruottinen toteaa.
– Ortodoksisessa kirkossahan kaikki teksti on aina laulettu vähintään resitoiden. Musiikki kannattelee jumalanpalveluksen kulkua, eikä se muoto ole turhaan kehittynyt.
Se tekee ihmisen sielulle hyvää, 80-luvulla
ortodoksiseen kirkkoon liittynyt säveltäjä
pohtii taiteen ja uskon monisyistä suhdetta.
– Monelle nykyihmiselle taide voi tulla
uskonnon tilalle, olla kokemuksellisesti korvaamassa sitä. On hyvin luontevaa, että us-

goes Missa Popularis Taulumäen
kirkossa 22.4. kello 18.
■■ Esiintyjinä jyväskyläläinen
Ruamjai-kuoro ja tamperelainen The
New Segment Orchestra.
■■ Teos kuullaan Taulumäellä nyt toista
kertaa viidenkymmenen vuoden
tauon jälkeen.
■■ Ilmainen konsertti on Jyväskylässä
17.–19.5. järjestettävien
Kirkkopäivien ennakkotapahtuma.

Levy-yhtiö Alba Recordsin eläkkeelle
jäänyt toimitusjohtaja ja säveltäjä Timo
Ruottinen toi sähkökitaran kirkkoon jo
60-luvulla. Uudenlaiseen jumalanpalvelusmusiikkiin vaikuttivat muun muassa
Beatles ja Beach Boys.
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Ikimuistoisia leiripäiviä
Partaharjun suurleirillä
SIRPA KOIVISTO teksti

Ilmoittautuminen
15.4.-31.5.
jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat

Osallistumalla
Yhteisvastuukeräykseen
olet mukana
tukemassa lasten ja
nuorten koulutusta
Suomessa ja maailman
katastrofialueilla.
yhteisvastuu.fi

Marjatta Ollikainen

Tiesitkö?

			

Pisara-leiri 24.–29.7.
■■ Leiri 10–14-vuotiaille: Hinta 105 euroa. Tied. 050 436 8619,

henna.luomala@evl.fi
■■ Leiri 15–20-vuotiaille: Hinta 110 euroa. Tied. 040 509 8060,
petri.gronholm@evl.fi
■■ Molemmille leireille Ilmoittautuminen 30.4. mennessä:
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
■■ www.pisaraleiri.fi

Päiväkerhot ovat 3–5-vuotiaiden
lasten omaa kerhotoimintaa.

Etsitkö kristittyä terapeuttia?

Partaharjun leirikylässä Pieksämäellä on jälleen tiedossa vilinää
ja vilskettä, kun lapset, nuoret ja
perheet kokoontuvat Pisara-suurleirille heinäkuussa. Joka neljäsvuosi järjestettävälle leirille odotetaan noin 2 000 osanottajaa.
Tyttöjen ja poikien leiri on tarkoitettu 10–14-vuotiaille koululaisille. Sitä nuoremmat voivat
osallistua leirille vanhempien,

kummien tai isovanhempiensa
kanssa. Tänä vuonna Partaharjulla on myös oma leiri 15–28-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.
Luvassa on kuusi ikimuistoista
leiripäivää. Päivät täyttyvät monipuolisesta tekemisestä, askartelusta, liikunnasta, musiikista,
pienistä ja suurista iltanuotioista.
Luvassa on myös elämyksiä luonnossa, rauhaa ja hiljentymistä.
Pääjärjestäjänä on Nuori kirkko ry yhteistyökumppaneineen.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

sielunhoitoterapeutti,
sensorimotorinen
psykoterapia
sielunhoitoterapeutti,
sh, th
sielunhoitoterapeutti
psykoterapia
, sensorimotorinen

Vahva vaikuttaja
Arvostettu asiantuntija
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Aila Paloniemi,

aila.paloniemi@eduskunta.fi

Ensi vuonna
Jerusalemissa
Jyväskylän seurakunta
järjestää seurakuntamatkan Jerusalemiin
27.3.-4.4.2020. Matkan
hinta on puolihoidolla n. 1670 euroa (sis.
aamiaisen, päivällisen
ja retkipaketin oppaan
johdolla). Matkalla vietetään kaksi yötä
Jerusalemissa ja viisi
yötä Tiberiaksessa.
Matkanjohtajina toimivat diakonit Jukka Rantanen ja Sami Junttila.
Tied. 050 549 7032,
jukka.rantanen@evl.fi
tai 050 549 7001,
sami.junttila@evl.fi.

MA in Psychotherapy (IPSICC/IATA, Tanska)

Sydäntä
Järkeä
Kokemusta
kansanedustaja
www.ailapaloniemi.net

Seuraava yhteistyössä toteutettava

PIENRYHMÄOHJAAJAKOULUTUS
La 16.2.2019 klo 10–14 ja La 27.4.2019 klo 10–14

Jyväskylän Säynätsalon alueseurakunnassa Neulaskodilla
Koulutukseen voivat osallistua sekä uudet henkilöt että jo aiemmissa koulutuksissa mukana olleet. Lauantaipäivät sisältävät myös uutta materiaalia.
Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta eikä velvoita pienryhmän vetäjäksi lähtemistä. Kouluttajina toimivat Juha Parkkinen ja Juhani
Hokkanen. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Ilmoittautumiset: aino.viitanen@sro.fi.
Koulutus ja siihen sisältyvä ruokailu ovat maksuttomat.
järj. Säynätsalon aluesrk ja Suomen Raamattuopisto, Agricola opintokeskus

Seppälän Citymarket

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

Jyväskylä
p.050 377 0167

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

www.helmimaria.net

piplia.fi
Ilmoittaja!

■

RAAMATTU + PIPLIA + BIBLE + BIBELN + BIIBBAL

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

PÄÄSIÄISEEN KUULUVAT PAJUN
KISSAT MALJAKOSSA – EIVÄT
VILLAKOIRAT SÄNGYN ALLA!

Kotimaisia käsitöitä
ja elintarvikkeita
wemmi.fi

Elämäniloa ja
elinvoimaa järvistä
järvipäivät.fi

27.-28.4.2019
Jyväskylän Paviljonki

Kaupungin paras
nuotiopiiri
retkellemessut.fi

Tapahtuma
metsänomistajille
metsämme.fi
Avoinna:
la klo 10-17, su klo 10-16
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Alina hoitaa
kodin juhla
kuntoon
Siivoukset, ruoanlaitto ja
leivonta – Alina huolehtii
valmisteluista, jotta sinä voit
nauttia pääsiäisen pyhistä.

Kukitamme
elämäsi juhlat
MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS!

RISTIÄISET, NIMIÄISET,
RIPPIJUHLAT, VALMISTUJAISET,
SYNT YMÄPÄIVÄT,
HÄÄT, HAUTAJAISET JA
YRIT YSTILAISUUDET

Alina Jyväskylä

Puh. 044 455 6323

kirsi.hirvonen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Omalla kielellä
Suomenkieliset ja erikieliset Raamatut
Virsikirjat + Lahjatuotteet
Raamattu helposti jokaiselle • pipliakauppa.ﬁ

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

voimasanoja

Tiedustelut: myynti@piplia.fi

Ilmoituksen maksaja: Aila Paloniemi

Päiväkerhot

PIPLiA.

TORSTAITEATTERI

MOOSES
JA ÄITI
Mika Lahtisen ja Päivi Ala-Mutkan koskettava
näytelmä Mooseksen lapsuudesta: surusta, rohkeudesta ja huolenpidosta keskellä ahdinkoa.
Kulttuuritila Omenapuussa Vapaudenk. 24.
Liput 12 € / 10 €. Varaukset: p. 040 557 5535,
www.torstaiteatteri.fi ja www.tiketti.fi

Ma 15.4. klo 19
Ke 24.4. klo 19
To 25.4. klo 19
La 27.4. klo 15
Ma 29.4. klo 19
To 2.5. klo 19
La 4.5. klo 15

13

12

Tapahtumat 11.4.–2.5.
koissa
		
Musiikkia kir

VIITASEN PIIA TRIONA KUOKKALASSA
n Viitasen Piia on tummanpuhuvaa luomufolkia soittava yhtye,
jonka keulahahmona toimii laulaja-lauluntekijä Piia Viitanen. Yhtyeen
musiikki on tuonut Viitasen maamme uusien tarinankertojien eturiviin.
Kuokkalan kirkon konsertissa la 27.4. klo 18 yhtye esiintyy triona.
Ohjelma 12/7 euroa.
JARKKO MARTIKAINEN KIPINÄSSÄ
n YUP-yhtyeen laulajana ja sanoittajana parhaiten tunnettu Jarkko
Martikainen konsertoi su 14.4. klo 16 Kipinässä Kauppakeskus
Sepässä. Martikainen luo esiintyessään tunnelman, joka puhuttelee
kaikenikäistä yleisöä. Liput 15 euroa.
HUHTIKUUN MUUNNELMIA
n Osmo Palmu soittaa kitaralla huhtikuun muunnelmia Kuokkalan
kirkon konsertissa su 14.4. klo 17. Kitaraillan ohjelmassa vuorottelevat
kepeän sävykkäät espanjalaisklassikot ja melankolian monia vivahteita
muuntelevat suomalaissävelmät. Liput 20/18/5 euroa, alle 15-vuotiaat
ilmaiseksi. Konsertti on osa Soiva Keski-Suomi -konserttisarjaa.
HILJAISEN VIIKON VIRSI-ILTA
n Hiljaisen viikon tapahtumia kerrataan virsien sanoittamina ma 15.4.
klo 19 Keltinmäen kirkossa. Mukana illassa pastori Johanna Salminen ja
kanttori Kati Koskinen. Vapaa pääsy.
GETSEMANEN PUUTARHASSA
n Pienoispassio Matteuksen evankeliumin mukaan esitetään ti 16.4.
klo 19 Korpilahden kirkossa. Teoksen on säveltänyt Miia Ratilainen ja
se kuullaan Kamarikuoro Hehkun tulkitsemana. Kuoroa johtaa Reetta
Vasalampi. Ohjelma 10/5 euroa.
KRISTUKSEN SEITSEMÄN SANAA RISTILLÄ
n Kuokkalan kirkossa kuullaan suomeksi H. Schützin pienoispassio
Jeesuksen Kristuksen seitsemän sanaa ristillä ti 16.4. klo 19. Musiikin
tekstit on koottu kaikista neljästä evankeliumista. Kärsimyshistoriaa
kehystää jousiyhtyeen ja urkujen soittama sinfonia. Seitsemän sanaa on
mietiskelevä teos, joka on enemmän jumalanpalvelusta kuin taiteellista
tulkintaa. Musiikin toteuttaa joukko musiikin opiskelijoita, harrastajia
ja ammattilaisia. Tilaisuudessa on myös paastonajan meditaatiotekstin
lukua, rukousta sekä yhteislaulua. Vapaa pääsy.
TIELLÄ JERUSALEMIIN
n Gospel Covertajien konsertti on laulujen muodostama kertomus
Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Koskettava kertomus
etenee kuin silminnäkijöiden todistamana tapahtumasarjana. Konsertti
on Kuokkalan kirkossa ke 17.4. klo 19. Vapaa pääsy.
MENKÄÄMME NYT JERUSALEMIIN
n Tikkakosken kirkossa kuullaan ke 17.4. klo 19 Seppo Pänkäläisen
Luukas-passio sekä muita kärsimysajan lauluja. Konsertissa esiintyvät
Candela-kuoro ja Palokan kirkkokuoro Liisa Partasen johdolla.
Solisteina Jukka Hassinen ja Kalle Kinnunen sekä urkurina Sirpa
Piilonen. Vapaa pääsy.
PEKKA LAUKKARINEN DUO LASTEN KIRKKOHETKESSÄ
n Toisena pääsiäispäivänä ma 22.4. on lasten kirkkohetki Kuokkalan
kirkossa klo 16. Heti kirkkohetken jälkeen alkaa Pekka Laukkarinen
Duon konsertti, johon on vapaa pääsy.
TULKOON VALO!
n Jyväskylän seurakunnan lapsikuoron kevätkonsertti kuullaan
Taulumäen kirkossa su 5.5. klo 15. Mukana soitinyhtye sekä kuoroa
johtavat Heli Nieminen, Sirpa Piilonen ja Ilpo Vuorenoja. Vapaa pääsy.
JARIN JA MIKON MUSIIKKIHETKI
n Jarin ja Mikon musiikkihetki on perjantaisin klo 13–14 Kipinässä.
Musiikin lomassa on mahdollisuus kahvitteluun. Vapaa pääsy.

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 14.4. klo 18, Ahonen, Väätäinen, Tiusanen.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19,
Väätäinen, Ahonen, Partanen, Lux
Auribus, joht. Kimmo Tuuri.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10, Tikkanen, Hassinen, Lux Auribus.
Pääsiäisyön messu la 20.4. klo 23, Laine, Viitala, piispa Simo Peura, Lintunen.
Pääsiäispäivän messu su 21.4. klo 18,
Laine, Partanen, Palokan kirkkokuoro.
Musiikkitilaisuudet
Bach: Johannes-passio su 14.4. klo 14.
Kamarikuoro Valo, solistit, Oulun Kamariorkesteri, joht. Olli Heikkilä.
Triduum Paschale – Pääsiäisoratorio pe 19.4. klo 18. Jyväskylä Sinfonia,
Mikkelin kaupunginorkesteri, Musica kuoro, solistit, kapellimestari Ville
Matvejeff. Liput lippu.fi.
Hieman erilainen jumalanpalvelus
goes Missa Popularis ma 22.4. klo 18.
Ruamjai-kuoro, The New Segment
Orchestra, joht. Kirsi Kaunismäki-Suhonen. Vapaa pääsy.
About the Goodness of the Lord –
levyn julkistaminen ti 23.4. klo 19.
Lauluyhtye Lux Auribus, András Szabó, piano, Vesa Jussila, trumpetti, joht.
Kimmo Tuuri. Liput 15/10/5 euroa.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Musiikkitilaisuudet
Jarkko Martikaisen konsertti su 14.4.
klo 16 Kipinä. Liput 15 euroa.
Aikuisille
Tiistai-tapaaminen ti 23.4. klo 13 Telkäntie 2 C. Kokemuksia ja käsityksiä
murteista, Aila Mielikäinen.
Miesten tupailta to 25.4. klo 17.30 Kipinä. Mitä pääsiäisen jälkeen? rovasti
Arvo Repo.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Kuvita uskoasi la 27.4. klo 13 Kipinä.
Huhtakodin messu siirretty Kipinään su 28.4. klo 12, Siistonen, Laasonen, Bom, Aapo Tähkäpää yhtyeineen.
Musiikkitilaisuudet
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Tied. 050 549 7049.
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14 Kipinä.
Jarkko Martikaisen konsertti su 14.4.
klo 16 Kipinä. Liput 15 euroa.
Lapsikuoroprojektin kevätkonsertti
Tulkoon valo! su 5.5. klo 15 Taulumäen kirkko. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
LäKa-Lähetyskahvit ke 24.4. klo 13.30
Huhtakoti.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10 Kipinä.
Tiistai-tapaaminen ti 23.4. klo 13 Telkäntie 2 C. Kokemuksia ja käsityksiä
murteista, Aila Mielikäinen.
Miesten tupailta to 25.4. klo 17.30 Kipinä. Mitä pääsiäisen jälkeen? rovasti
Arvo Repo.
Nuorille
Avoimet ovet to klo 15–17 Kipinä.
Tule yksin tai kaverien kanssa pelaamaan, soittamaan, askartelemaan tai
oleilemaan.
Lapsille ja lapsiperheille
Näkkärikerho 1–3.luokkalaisille ti ja

to klo 13–16 Huhtakoti. Ilmainen. Ilm.
p. 050 441 4215/050 301 8233.
Perhekerho pe klo 9.30 Huhtakoti.
Puuro 1e/perhe.
Perheiden pääsiäispuutarhapaja su
14.4. klo 16.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30
Huhtakoti.
Muu
Keittolounas ma klo 11 Huhtakoti.
Aikuiset 2,50 euroa.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 14.4. klo 16
Neulaskoti, Helenius, Väisänen, Lentoon-ryhmä.
Messu to 18.4. klo 18 Neulaskoti, Helenius, Väisänen, Kantaattikuoro.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe
19.4. klo 15 Neulaskoti, Helenius, Tahkola.
Messu su 21.4. klo 12 Neulaskoti, Helenius, Tahkola.
Toivon torstai to 25.4. klo 18.30 Neulaskoti. Uudeksi minä teen kaiken, Ilkka Rytilahti, Ella Nuutinen. Iltatee.
Neulasmessu su 28.4. klo 16 Neulaskoti, Kärkkäinen, Tiusanen. Pyhäkoulu.
Aikuisille
Diakonian arkiruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti (4/1e).
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti.
Rukoushetki ma 22.4. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 10 Neulaskoti.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti. Ilm. seur. viikon parkkiin ti klo 16
mennessä niina.ruuska@evl.fi.
Pyhäkoulu su 28.4. klo 16 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ma 29.4. klo 9.30 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to 11.4. klo 8
kirkko.
Messu su 14.4. klo 10 kirkko, Pitkänen, Salminen, Vuorenoja, Christine
Bürklin ja Linda Hammarén, viola da
gamba. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Iltajumalanpalvelus ti 16.4. klo 19
kirkko, Ridanpää, Vuorenoja, Hamona-kuoro. Mahdollisuus keskusteluun
ja rippiin klo 18.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19
kirkko, Pitkänen, Kokkonen, Vuorenoja, Koskinen. Seurakuntakuoro. Mahdollisuus keskusteluun ja rippiin klo 18. Kirkkokuljetusi: Kuohun
kauppa klo 18; Keuruuntie, pysähtyminen Humalamäen risteyksen pysäkillä klo 18.10; Vesangan pysäkki
(päätien varressa) klo 18.15; Ruokkeen keskustan kautta klo 18.20; Kypärämäki: Erämiehenkadun Kotitalousoppilaitoksen pysäkki klo 18.25,
Laajavuorentiellä Kortepohjan päiväkeskuksen pysäkki klo 18.30; Keltinmäen kirkko klo 18.50. Paluu samaa
reittiä n. klo 20.30.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10 kirkko, Ridanpää,
Vuorenoja.
Pääsiäisyön messu la 20.4. klo 23 kirkko, Pitkänen, Koskinen. Nyyttikestit.
Messu su 21.4. klo 10 kirkko, Salminen, Kokkonen, Vuorenoja. Seurakuntakuoro. Kirkkokahvit.
Messu su 28.4. klo 10 kirkko, Ridanpää, Kokkonen, Koskinen. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Hiljainen aamurukous to 2.5. klo 8
kirkko.

Musiikkitilaisuudet
Hiljaisen viikon virsi-ilta ma 15.4. klo
19 kirkko, Salminen, Koskinen.
Tenebrae – kärsimyksen lauluja ke
17.4. klo 19 kirkko. Vokaaliyhtye Cantus Alaudae, joht. Debra Gomez-Tapio. Liput 15/10/5 euroa.
Lapsikuoron harjoitukset ke 24.4. klo
16 kirkko.
Lapsikuoroprojektin kevätkonsertti
Tulkoon valo! su 5.5. klo 15 Taulumäen kirkko. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Simaa ja munkkeja
vapuksi
Simaa ja tuoreita munkkeja
voi ostaa vapuksi Keltinmäen
kirkon vappumyyjäisistä ke
1.5. klo 12–13.30.
Aikuisille
Seurakuntakuoron harjoitukset to
klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13–14 Saihokatu 4.
16.4. Pääsiäisen merkitys; 23.4. Hengellisten laulujen levyraati; 30.4. Vappujuhlat.
Päiväkahvit ti klo 14–15 Saihokatu 4 (2e).
Syvemmälle kirkon uskoon ke 24.4.
klo 18 kirkko. Kaste luo kristityn identiteetin, Matti Väätäinen.
Lähde!-kuoro to 25.4. klo 18 kirkko.
Naistenpiiri ma 29.4. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 14.4. ja 28.4. klo 10
kirkko. Lasten oma hetki Raamatun
sanoman äärellä, rukousta, hiljentymistä, musiikkia sekä yhdessä puuhailua.
Lasten pääsiäiskirkko ma 15.4. klo 9,
9.45 ja 10.30 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Taapero-ryhmä ma 29.4. klo 14.30
kirkko.
Muu
Diakonia-olohuone ma 29.4. klo 13
Keltinmäen hyvinvointikeskus (entinen päiväkeskus) kirjaston puoleinen
ovi. Tarkoitettu kaikille, mutta keskustelua voidaan käydä hengellisyyden kautta.
Yhteisöruokailu ma 29.4. klo 17–18
kirkko. Ei 15.4. ja 22.4. Hinta 1 euro.
Kotiin jaettava ruoka noudettavissa
klo 17.45 alkaen.
Kevätretki Valamon luostariin 24.5.
Luvassa muun muassa luostariin ja
sen näyttelyihin tutustumista sekä
luostariristeily munkkikahveineen.
Tarkempi aikataulu ja bussireitti selviää myöhemmin. Hinta 25e/hlö, sis.
lounaan ja ohjelman. Ilm. 8.5. mennessä Ulla Hautamäki 040 549 7026.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Paastovesper to 11.4. ja pe 12.4. klo
17.30 Vanha pappila.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 14.4. klo 10 Kaupunginkirkko, Ritva Tuominen, Koli, Laasonen,
Muhonen.
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus ma 15.4. klo 19 Kaupunginkirkko,
Tuominen, Laasonen.
Viikkomessu ti 16.4. klo 13 Kaupunginkirkko, Tuominen, Valtasaari. Kutsutaan erityisesti näkövammaisia,
huonokuuloisia ja omaishoitajia.
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus
ti 16.4. klo 19 Kaupunginkirkko, Pihlajamäki, Valtasaari.

Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus
ke 17.4. klo 19 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Valtasaari.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19
Kaupunginkirkko, Koli, Konsti, Ronkainen, Valtasaari.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10 Kaupunginkirkko,
Pihlajamäki, Laasonen.
Pääsiäisyön messu la 20.4. klo 23
Kaupunginkirkko, Konsti, Koli, Laasonen.
Pääsiäispäivän messu su 21.4. klo 10
Kaupunginkirkko, Pohjola, Watia, Valtasaari.
II Pääsiäispäivän messu ma 22.4. klo
10 Kaupunginkirkko, Konsti, Valtasaari, Muhonen, Sirpa Berg, oboe.
Körttiseurat ma 22.4. klo 17.30 Vanha pappila. Siionin virsiä ja lyhyitä puheita. Kahvit.
Messu su 28.4. klo 10 Kaupunginkirkko, Watia, Koli, Kontinen, Valtasaari,
Kannel-kuoro, joht. Ulla Kotamäki.
Poikkea
Hiljaisuuden taloon
Hiljaisuuden talo kutsuu
rentoutumaan, lukemaan,
värittämään, tekemään
rukoushelmiä tai vain olemaan ke 17.4. klo 16–19 Vanhaan pappilaan. Voit poiketa
hetkeksi tai olla koko ajan. Klo
16 on Taizé-hartaus, jonka
jälkeen laskeudutaan hiljaisuuteen. Tilaisuus päättyy
iltajumalanpalvelukseen Kaupunginkirkossa klo 19.
Musiikkitilaisuudet
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Motetteja, messuja ja koraaleja to
25.4. klo 19 Kaupunginkirkko. Jyväskylän Studiokuoro, Jaana Ikonen, urut.
Liput 15/10/5 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Virtailta/Nightbreak to 11.4. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Pääsiäisen salaisuus.
Lähetyspiiri ke 17.4. klo 10 Vanha
pappila.
Virtailta/Nightbreak to 25.4. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Torstaiteatteri: Mooseksen äiti.
Aikuisille
Teologinen lukupiiri to 11.4. klo 18
Vanha pappila. Petri Merenlahti: Ihmisen näköinen Jumala, luku 3: Niin paljon niin vähästä.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Kylän kammari to 18.4. klo 14 Vanha pappila.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 23.4. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Osallisuuden kahvihuone ti 23.4. klo
14–15.30 Vanha pappila. Eläkeiässä
Jyväskylään muuttaneille.
Viitakodin eläkeläisten piiri ke 24.4.
klo 14 Viitaniementie 24.
Leskien klubi to 25.4. klo 10 Vanha
pappila. Elämän tyytyväisyys, Hellin
Torkki. Kahvit klo 11.30.
Teologinen lukupiiri to 25.4. klo 18
Vanha pappila. Petri Merenlahti: Ihmisen näköinen Jumala, luku 4: Oireita
vai terapiaa?
Jätkä-klubin saunailta pe 26.4. klo 18
Jyvässeudun perinnesaunojien sauna,
Valakankatu 9.
Kylän kammari to 2.5. klo 14 Vanha
pappila.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B.
Lasten pääsiäiskirkot 15.–17.4. 9.15
ja 10.15 Kaupunginkirkko.

Perhekerho ke 24.4. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Taaperokerho ma 29.4. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma 29.4. ja ti 30.4.
klo 13 Yliopistonkatu 28 B.

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.
Pääsiäishartaus ma 15.4. klo 13 kirkko, Maarit Nuopponen, Lampinen.
Mukana kehitysvammatyö.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 15.4. ja
29.4. klo 18, Tapio ja Kaija Karjalainen.
Musiikkitilaisuudet
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe 12.4.
klo 13–14. Mahdollisuus kahvitteluun.
Jarkko Martikaisen konsertti su 14.4.
klo 16. Liput 15 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupaja ma 15.4. ja
29.4. klo 10.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10. Haluaisitko
olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied. 050
549 7005.
Pietarin kilta ti 16.4 klo 18. Hiljaisen
viikon virret, Arto Mikkola.
Miesten tupailta to 25.4. klo 17.30.
Mitä pääsiäisen jälkeen? rovasti Arvo
Repo.
SenioriFoorum
vappuaattona
SenioriFoorum ti 30.4. klo
15 Kipinässä. Kalevi Rautjoki alustaa aiheesta Elämälle
kiitos. Mukana myös standupkoomikko Mikko Vaismaa ja
pastori Juho Puhto. Musiikissa
Tuula Hakkarainen, juonto
Heimo Lajunen. Kahvit klo
14.30. Vapaa pääsy.
Nuorille
Avoimet ovet to klo 15–17. Tule yksin tai kaverien kanssa pelaamaan,
soittamaan, askartelemaan tai oleilemaan.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puuro 1 euro.
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30.
3e/perhe, maksu paikan päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.15.
Hinta 4e, ilm ja käteismaksu paikan
päällä.
Taaperot tapaa pe klo 10.
Mini-skidi pääsäisvaellus ma 15.4.
klo 17.30–19.30. Iltapala.
Tule etsimään
pääsiäismunia
Kipinän pääsiäistapahtumassa ma 22.4. klo 10–15 selvitetään, minne pääsiäispupu
piilotti pääsiäismunat. Tarjolla
on myös pääsiäiskahvit.
Vaunujengi ti klo 13.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
29.4. klo 12.30–15.30. Voi tulla ilmoittautumatta. Omat eväät.
Iltaperhekahvila ma 29.4. klo 17.30.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 11.4. klo 18 srk-talo.

Palmusunnuntain perhemessu su
14.4. klo 10 kirkko. Karasti, Laiho. Virpomavitsojen siunaaminen.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 18
kirkko, Koivisto, Karasti, Laiho, Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10 kirkko. Karasti, Laiho, Kirkkokuoro.
Pääsiäisyön messu la 20.4. klo 23 kirkko. Koivisto, Karasti, Laiho, lauluryhmä Valonsäde. Mämmitarjoilu.
Messu ma 22.4. klo 10 kirkko. Koivisto, Mertanen. Kirkkokahvit.
Miestenilta ke 24.4. klo 18 srk-talo.
Tilkkutäkkimessu su 28.4. klo 16 kirkko. Karasti, Mertanen, rippikoululaiset.
Musiikkitilaisuudet
Getsemanen puutarhassa ti 16.4.
klo 19 kirkko. Pienoispassio Matteuksen evankeliumin mukaan. Säveltänyt
Miia Ratilainen. Kamarikuoro Hehku, joht. Reetta Vasalampi. Ohjelma
10/5 euroa.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 11.4.
klo 17.45 kirkko. Tied. 050 5579 004.
Aamupysäkki pe 12.4. klo 9 srk-talo.
EU-ruokakassien jakoa, hartaus ja aamupala.
Raakel-ilta su 14.4. klo 16 srk-talo.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
NOJA-ryhmä ti 23.4. klo 18 srk-talo.
Palvelupäivä ke 24.4. klo 10 srk-talo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 2.5.
klo 17.45 srk-talo.
Nuorille
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
srk-talo.
Hengari ti klo 15 nuorisotila Sumpbi,
Koulumäentie 8.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 11.4. klo 9.30 srk-talo.
Taaperoryhmä ma klo 9 srk-talo.
Perheiden kirkkohetki to 18.4. klo
9.30 kirkko.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
24.4. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 12.4. ja 26.4. klo 13 srk-keskus. Oma Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan.
Messu su 14.4. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Hiljaisen viikon virsi-ilta ti 16.4. klo
18 srk-keskus, Salminen, Koskinen.
Sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 16
srk-keskus, Ridanpää, Koskinen.
2. pääsiäispäivän messu ma 22.4.
klo 16 srk-keskus, Kokkonen, Salminen, Vuorenoja, Koskinen, Lapsikuoro Tähdet.
Messu su 28.4. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Koskinen. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Torstai on Toivoa Täynnä -yhteislauluhetki to 18.4. ja 2.5. klo 11 seurakuntakeskus.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 16.4. ja 30.4. klo 10 srkkeskus.
Vappumyyjäiset ke 1.5. klo 12–13.30
Keltinmäen kirkko. Simaa ja tuoreita
munkkeja.
Lapsille ja lapsiperheille
Lasten pääsiäiskirkko ke 17.4. klo 9,
9.45 ja 10.30 srk-keskus.
Perheolkkari ke 24.4. ja 1.5. klo 9 srkkeskus.

Muu
Torstaikahvila to 25.4. ja 2.5. klo 12
srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 14.4. klo 11 kirkko, Reukauf,
Mäkinen, Grönholm, Lampinen, rippikoulu 411.
Perheiden pääsiäiskirkko ma 15.4.
klo 18 ja ti 16.4. klo 10.15 kirkko,
Mannström, Lampinen.
Hiljaisen viikon iltakirkko/-musiikki
ti 16.4. klo 19 kirkko, Korhonen, Väisänen (urut). Schütz: Jeesuksen Kristuksen seitsemän sanaa ristillä. Laulusolistit, Sinfis-soittajat, joht. Virpi Vuorenmaa. Vapaa pääsy.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19
kirkko, Bucht, Korhonen, Nieminen,
Lampinen, Parasta on laulaa –kuoro,
Eero Vuorinen, piano.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 11 kirkko, Mannström,
Väisänen, Laulukvartetti.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe
19.4. klo 15 kirkko, Mannström, Lampinen. Virsimiehet.
Pääsiäisyön messu la 20.4. klo 22 kirkko, Korhonen, Bucht, Kataikko, Lampinen.
Pääsiäispäivän messu su 21.4. klo 11
kirkko, Mäkinen, Bucht, Kataikko, Väisänen.
Sanajumalanpalvelus ma 22.4. klo 11
kirkko, Mannström.
Sydämen rukous – hiljaisuuden
messu ke 24.4. klo 18 kirkko, Mäkinen, Lampinen, Mariakuoro. Teetarjoilu.
Messu su 28.4. klo 11 kirkko, Bucht,
Korhonen, Väisänen. Grönholm, rippikouluryhmä, Gradian opiskelijakuoro, joht. Ülle Kenner.
Hiljaisuuden ilta ke 1.5. klo 18 kirkko.
Aamurukous to 2.5. klo 9.30–9.45
kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Huhtikuun muunnelmia -konsertti su 14.4. klo 17 kirkko. Osmo Palmu,
kitara. Liput 20/18/5 euroa, alle 15v.
ilmaiseksi.
Tiellä Jerusalemiin -konsertti ke
17.4. klo 19 kirkko. Gospel Covertajat.
Vapaa pääsy.
Viitasen Piian konsertti la 27.4. klo
18 kirkko. Trio. Liput 12/7 euroa.
Parasta on laulaa -kuoron harjoitukset ma 29.4. klo 18 kirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone to 2.5. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
11.4. klo 13 kirkko.
Köpöttäjät ma 15.4. ja 29.4. klo 11.
Lähtö yhteiskävelylle Kuokkalan kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma 15.4. ja 29.4. klo
19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 16.4. ja 30.4. klo 18
kirkko.
Rukouspiiri ke 17.4. klo 19 Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 24.4.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke 24.4. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
25.4. klo 13 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
25.4. klo 18 kirkko. Särkyneillä on sanoma, Jaakko Pirttiaho, M. Korhonen,
Tuula ”Haxu” Hakkarainen. Ehtoollinen, rukouspalvelu.
Lapsille ja lapsiperheille
PerheCafé to klo 17.30 kirkko.
Taaperotupa pe klo 9.30 kirkko.
Pyhäkoulu su 14.4. ja 28.4. klo 11 kirkko.

Lasten
pääsiäinen
Perheille suunnattu pääsiäiskirkko on Kuokkalan kirkossa
ma 15.4. klo 18 ja ti 16.4. klo
10.15. Toisena pääsiäispäivänä
ma 22.4. vietetään lasten kirkkohetkeä klo 16, jonka jälkeen
on Pekka Laukkarinen Duon
konsertti. Tilaisuuteen on
vapaa pääsy.
Perhekerho ma–ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti 13 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 23.4. klo 17.45 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke 24.4.
klo 9 kirkko.
Äitienilta ti 30.4. klo 18 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 14.4. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Watia, Tiusanen, musiikkiavustaja Reetta Mölsä.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19
Lahjaharjun kappeli, Watia, Laasonen.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 19.4. klo 15 Lahjaharjun kappeli,
Tuominen, Valtasaari.
Pääsiäispäivän messu su 21.4. klo 12
Lahjaharjun kappeli, Tuominen, Asikainen.
Messu su 28.4. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Tuominen, Valtasaari.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma 15.4. ja
29.4. klo 17.30 Lahjaharjun kappeli,
Eeva Korpela.
Lahjaharjun olohuone ti 16.4. klo 9.
Hartaus ja aamupala.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva to klo 13 Katajatie 1 as 5.
Lasten pääsiäiskirkko to 18.4. klo
9.15 ja 10.15 Lahjaharjun kappeli.
Taaperokerho ti klo 9.30 Katajatie
1 as 5.
Päiväkerho ti klo 12.30 ja to klo 9 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke 24.4. klo 9.30 Katajatie 1 as 5.
Touhutupa ma 29.4. klo 9.30 Katajatie
1 as 5. Omat eväät.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tiellä Jerusalemiin -messu su 14.4.
klo 10 kirkko, Vallipuro, Hautalahti.
Gospel Covertajat, Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Pääsiäishartaus ma 15.4. klo 13 kirkko, Maarit Nuopponen, Lampinen.
Mukana kehitysvammatyö.
Hiljaisen viikon iltahartaus ma 15.4.
klo 18 kirkko.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19
kirkko, Hautalahti, Laine, Hassinen.
Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10 kirkko, Palola, Ruhanen.
Pääsiäispäivän messu su 21.4. klo 10
kirkko, Laine, Hautalahti, Ruhanen.
2. pääsiäispäivän messu ma 22.4. klo
10 kirkko, von Gross, Asikainen.
Miestenpiiri ti 23.4. klo 18 kirkko.
Kirkkohetki ke 24.4. klo 9.30 kirkko.
Rukouspiiri ke 24.4. ja 1.5. klo 18 kirkko.
Messu su 28.4. klo 10 kirkko, Hautalahti, Palola, Paukkunen. Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Palokan kirkkokuoron harjoitus to
11.4. ja 2.5. klo 17.30 Lahjaharjun kappeli.
Menkäämme nyt Jerusalemiin ke
17.4. klo 19 Tikkakosken kirkko. Seppo Pänkäläisen Luukas-passio, sekä
muita kärsimysajan lauluja. Candela ja
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län Pääsiäinen

Jyväsky
		
Palokan kirkkokuoro, joht. Liisa Partanen, Jukka Hassinen, Kalle Kinnunen
ja Sirpa Piilonen. Vapaa pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke 17.4. klo 9–11
kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1e/hlö.
Ei 24.4. ja 1.5.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöryhmä Lyydiat kutoo mattoja ja poppanoita kirkolla omaan tahtiinsa. Kutomisesta kiinnostuneille,
konkareille ja vasta-alkajille Käsityömyynnin tuloja kohdennetaan lähetys- ja diakoniatyön tarpeisiin. Tied.
040 709 0142.
Lähetyspysäkki ti 23.4. klo 10 kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12
kirkko. 25.4. Pääsiäinen jatkua saa..,
Teija Laine; 2.5. Perhe – Jumalan lahja,
Maritta Tynkkynen.
Nuorille
Isoskoulutus ke 17.4. ja 24.4. klo 17.30
kirkko.
Nuortenilta ke 17.4. ja 24.4. klo 19
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 14.4. ja 28.4. klo 10 kirkko.
Taaperopysäkki ma klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma 15.4. klo 13 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9 kirkko.
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.
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin.
Tied. 050 340 9898.
Muu
Yhteisvastuutempaus ti 30.4. klo 12–
16 Palokan S-marketin piha. Tarjolla
kahvia ja munkkeja. Lipaskeräys Yhteisvastuun hyväksi.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Raamattuluento to 11.4. klo 18 srkkoti. Valona ja suolana (Kol. 4), TT
Mauri Tervonen. Iltatee.
Messu su 14.4. klo 10 kirkko, Helenius, Lintunen.
Pääsiäisnäytelmä ti 16.4. klo 18 srkkoti.
Messu to 18.4. klo 18 kirkko, Kärkkäinen, Tahkola, Neulaset-kuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10
kirkko, Kärkkäinen Tahkola.
Messu su 21.4. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Tahkola.
Miestenpiiri su 21.4. klo 18 srk-koti.
Messu su 28.4. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Tiusanen. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitukset ke
24.4. ja 1.5. klo 18 srk-koti. Tied. 040
684 2050.
Aikuisille
Avoin raamattupiiri ti 16.4. ja 30.4.
klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 24.4. klo 13 srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 25.4. klo 18.30 srk-koti.
Muu
Kyläilta kirkolla su 28.4. klo 18 seurakuntakoti. Kirkko kutsuu säykkiläisiä asukkaita ja toimijoita kyläiltaan.
Mitä sinä kaipaat Säynätsalossa? Mitä
odotat seurakunnalta? Miten sinä toiminnallasi lisäät kylän viihtyisyyttä? Il-

lassa jaetaan ajatuksia, toiveita ja ideoita. Keskustellaan avoimesti kaikkien
tarpeista, tullaan kuulluiksi ja rakennetaan yhteistyötä. Iltapalaksi syödään pitsaa!

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Seurakuntailta to 11.4. klo 18 Koluilla, Tanttilantie 45, Puuppola.
Messu su 14.4. klo 10 kirkko, von
Gross, Partanen.
Sanan ja rukouksen ilta su 14.4. klo
18 kirkko. Gunilla Ranta: Ajatuksia
pääsiäisen kynnyksellä. Iltatee/kahvit.
Ahtikirkko ma 15.4. klo 19 kirkko,
Vallipuro, Partanen.
Ahtikirkko ti 16.4. klo 19 kirkko, M.
Partanen, L. Partanen, Hurme, Haapasaari.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19
kirkko, M. Partanen, Vallipuro, Piilonen, Tikkakosken rauhanyhdistyksen
kuoro, joht. Maria Paukkunen, Riikka
Partanen sello.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10 kirkko, Vallipuro,
Partanen, Paukkunen, Candela.
Pääsiäissunnuntain messu su 21.4.
klo 10 kirkko, Partanen, Vallipuro, Piilonen.
Pääsiäismaanantain iltamessu ma
22.4. klo 18, Vallipuro, Piilonen, Hurme.
Messu su 28.4. klo 10 kirkko, Vallipuro, M. Partanen, L. Partanen. Kaste
messun yhteydessä. Kirkkokahvit, lauletaan Viisikielisestä.
Musiikkitilaisuudet
Musiikkikerho to 11.4. ja 2.5. klo 15
kirkko. 5.–6.-luokkalaisille.
Menkäämme nyt Jerusalemiin ke
17.4. klo 19 kirkko. Seppo Pänkäläisen Luukas-passio sekä muita kärsimysajan lauluja. Candela ja Palokan
kirkkokuoro, joht. Liisa Partanen, Jukka Hassinen, Kalle Kinnunen ja Sirpa
Piilonen. Vapaa pääsy.
Lapsikuoroprojektin kevätkonsertti
Tulkoon valo! su 5.5. klo 15 Taulumäen kirkko. Vapaa pääsy.
Aikuisille
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Lahjoitusruuan jakelu to 11.4. ja 25.4.
klo 10.30 kirkko.
Naisten ilta pe 12.4. klo 18 pappila. Mukana diakoni Mira-Maarit Väisänen.
Työtupa ti klo 12 kirkko. Käsitöitä, leivontaa lähetyksen ja diakonian hyväksi. Päiväkahvit klo 14.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Äitien olohuone ke klo 18 pappila.
Mieli Maasta -ryhmä ti 23.4. klo 18
pappila.
Lukupiiri ke 24.4. klo 13 pappilassa.
Munkkimyyjäiset ja kahvio ti 30.4.
klo 12 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Lapsiperheiden kirkkohetki ti 16.4.
klo 10 kirkko.
Perhekerho ti 23.4. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Perhekerho ti 23.4. klo 9.30 kirkko.
Perheiden
vapputapahtuma
Tikkakosken kirkolla on vappuaattona ti 30.4. klo 10 perheiden vapputapahtuma.
Ohjelmassa on toimintapisteitä, ongintaa sekä nuotio
makkaranpaistoa varten.
Muu
Aamukahvi ma–ke klo 9–11 srk-sali.
Ei 22.4. ja 1.5.

VAAJAKOSKI

Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 15.4. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.
Naisten saunailta ti 16.4. ja 30.4. klo
17.30 Vesalan leirikeskuksessa. Iltapala 3 euroa.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhemessu su 14.4. klo 10 kirkko,
Karjalainen, Modinos. Keittolounas.
Pääsiäisvaellus su 14.4. klo 11 ja 11.45
sekä ma–ti 15.–16.4. klo 17, 17.45,
18.30 kirkko. Oppaan johdolla.
Leipäsunnuntaissa
puhutaan rakkauden
voimasta
Raamattukouluttaja Ilkka
Rytilahden raamattuluennon
aiheena on Rakkauden voima
su 14.4. klo 15 Vaajakosken kirkossa. Luennon jälkeen tilaisuus
jatkuu Leipäsunnuntain merkeissä. Raamattua, ehtoollinen,
rukousta, musiikkia. Mukana
Arto Kauppinen ja Harri Alatupa, musiikissa Tuuli Korpela.
Lapsille omat ohjelmat.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19
kirkko, Jurva, Salmela, jousikvartetti Academus, Vaajan laulu, joht. Jukka
Parviainen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10 kirkko, Karjalainen,
Modinos.
Pääsiäispäivän messu su 21.4. klo 10
kirkko, Kauppinen, Salmela, Valoalauluyhtye, bändi.
Messu ma 22.4. klo 10 kirkko, Rossi,
Modinos, Majakka -kuoro.
Seurakuntailta Oravasaarenkoululla
ke 24.4. klo 18.30.
Messu su 28.4. klo 10 kirkko, Jurva,
Modinos, Harjula.
Leipäsunnuntai su 28.4. klo 16 kirkko.
Ylösnousseen todistajia. Raamattua,
ehtoollinen, rukousta, musiikkia. Lapsille omat ohjelmat.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro ke 24.4. klo 11.45 kirkko. Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
Vaajakosken lähetyspiiri ti 23.4. klo
13 kirkko.
Aikuisille
Päivämiestenpiiri to 11.4.ja 25.4. klo
12 kirkko.
Vaajakosken vanhemman väen
synttärit to 11.4. klo 13–14 kirkko.
Musiikkivieraana Reetta Mölsä.
Sapattiateria pe 12.4. klo 18 kirkko.
Mukana Kari ja Mari Valkonen, Arto
Kauppinen, musiikissa Risto Rinkkala. Hinta 25e/hlö. Ilm. 11.4. mennessä kari.valkonen@kolumbus.fi tai 050
384 3702.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 24.4. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 24.4. klo 13 Jyskän srk-koti.
Miesten piiri to 2.5. klo 18.30 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta eli Hengari ke 24.4. klo
18 kirkko.
Nuorten perjantaijamit pe 26.4. klo
16 kirkko.
Perjantaikahvila pe 26.4. klo 17–22
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Kevätleiri 26.–28.4. Koivuniemen leirikeskus. Ilm. 14.4. mennessä jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Ekavauva Pallerot ti 23.4. ja 30.4. klo
13 kirkko.
Perheiden Iltaolkkari ti 23.4. ja 30.4.
klo 17.30 kirkko.
Perhekerho ke 24.4. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Perhetupa ti 30.4. klo 9 kirkko.
Perhepysäkki ti 30.4. klo 9 Jyskän srk-koti.

J.S. BACH: JOHANNES-PASSIO
n Su 14.4. klo 14 Taulumäen kirkko. Passio seuraa piinaviikon tapahtumia alkaen Jeesuksen vangitsemisesta aina hänen hautaamiseensa
asti. Evankelistan, Jeesuksen ja muiden henkilöiden ilmeikkäät resitatiivit ja pohdiskelevat aariat vievät kertomusta eteenpäin. Kuoro tulkitsee
kuohuvan kansanjoukon dramaattisia huutoja ja tapahtumiin surumielisesti osaa ottavan seurakunnan koraaleja. Oulun Kamariorkesteri,
Kamarikuoro Valo ja solistit, joht. Olli Heikkilä. Liput lippu.fi
TENEBRAE – KÄRSIMYKSEN LAULUJA
n Ke 17.4. klo 19 Keltinmäen kirkko. Tenebrae (lat.) merkitsee pimeyttä ja viittaa piinaviikon synkkiin tapahtumiin sekä kirkkojen hämärään valaistukseen. Italialainen renessanssisäveltäjä Carlo Gesualdo
vangitsee tämän tunnelman yllätyksellisiin sointukulkuihin ja sävelmaalailuun. Teoskokonaisuuden esittää 6-henkinen vanhaan musiikkiin
erikoistunut turkulais-tamperelainen lauluyhtye Cantus Alaude johtajanaan Debra Gomez-Tapio. Liput 15/10/5 euroa tuntia ennen ovelta.
P. KOSTIAINEN: TRIDUUM PASCHALE – PÄÄSIÄISORATORIO
n Pe 19.4. klo 18 Taulumäen kirkko. Jyväskylä Sinfonian pääsiäiskonsertissa kuullaan Pekka Kostiaisen Pääsiäisoratorio. Suuri orkesteri, kuoro
ja solistit tempaavat kuulijan mukaan kiirastorstain, pitkäperjantain ja
pääsiäispäivän dramaattisiin tapahtumiin ja tunnelmiin. Surun vaihtuminen riemuksi ei jätä ketään kylmäksi. Mukana Musica-kuoro ja solistit, johtaa Ville Matvejeff. Liput lippu.fi.
KRISTUS YLÖSNOUSSUT ON
n Su 21.4. klo 18 Kaupunginkirkko. Taulumäen kirkon kanttori Jukka
Hassinen soittaa urkukonsertissaan suurten mestareiden teoksia.
Ääneen pääsevät Johann Sebastian Bach, César Franck sekä Einojuhani
Rautavaara. Siegfried Karg-Elertin lasimaalausaiheiset sävellykset heijastavat lukemattomia värejä. Liput 15/10/5 euroa tuntia ennen ovelta.
MISSA POPULARIS
n Ma 22.4. klo 18 Taulumäen kirkko. Timo Ruottisen vuonna 1969
säveltämä Missa Popularis perustuu vuosisatoja vanhaan messuperinteeseen, mutta sen musiikillinen ilmaisu ulottuu barokista progressiiviseen rockiin. 50 vuoden takainen populaarimusiikki sekä perinteinen
moniääninen kuorolaulu luovat teokseen sisäisen jännitteen. Teoksen
sävelkieli on kestänyt hyvin aikaa, ja sen sanoma on säilyttänyt ajankohtaisuutensa. Vapaa pääsy.
ABOUT THE GOODNESS OF THE LORD
n Ti 23.4. klo 19 Taulumäen kirkko. Monipuolisesta ohjelmistostaan tunnettu Taulumäen kirkon oma lauluyhtye Lux Auribus (suom.
Valoa korville) esittää levynjulkistamiskonsertissaan afro-amerikkalaisia spirituaaleja. Alun perin yksiäänisistä, suullisena perinteenä aina
1700-luvulta saakka välittyneistä lauluista on ajan mittaan muokattu
erilaisia, lähinnä jazzvaikutteisia sovituksia. Nykyään niitä lauletaan
usein moniäänisinä kuoroversioina ja erilaisten yhtyeiden säestämänä.
Yksi tunnetuimmista spirituaaleista, Amazing Grace, on jo päätynyt virsikirjaammekin. Liput 15/10/5 euroa tuntia ennen ovelta.
MOTETTEJA, MESSUJA JA KORAALEJA
n To 25.4. klo 19 Kaupunginkirkko. Jyväskylän Studiokuoro ja urkuri
Jaana Ikonen tuovat kuultavaksi klassisten säveltäjämestareiden messumusiikkia, motetteja ja urkukoraaleja. Messujen musiikki pohjautuu
ehtoollisjumalanpalveluksen pysyvien osien teksteihin. Motetit ovat
sävellettyjä raamatuntekstejä, psalmeja ja kirkon tunnettuja rukouksia.
Urkukoraalit toimivat sekä itsenäisinä soitinsävellyksinä että seurakuntavirsien alkusoittoina. Liput 15/10/5 euroa tuntia ennen ovelta.

anotot
Diakonian vasta

Yhteiset

Café Taukopaikan
retki Valamoon
Retki nuorille ja nuorille aikuisille on la 4.5. Hinta 20 euroa,
sis. bussikuljetuksen, opastuskierroksen ja buffetlounaan.
Lähtö klo 9 Jyväskylän tilausajolaiturista. Tied. ja sitovat
ilm. 050 549 7006 tai elina.lintulahti@evl.fi.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Musiikkihetki ma klo 12. Seppo
Marttinen, harmonikka. Ei 22.4.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Pysäkin Bingo ti 23.4. klo 13.30.
Jeesus-marssi
Jeesus-marssi-tapahtuma vappuna

1.5. Kirkkopuistossa. Aloitus 12.30,
marssi klo 13 ja kiitosjuhla klo 14.
Tarjolla ruokaa ja virvokkeita sekä ilmaisia ilmapalloja. Lapsille kasvomaalausta, mustameri ja sumopainia. Järj. Jyväskylän kristilliset seurakunnat.
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.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 14.4. klo 17, Jukka
Jämsén, Mika Kilkki.
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu
su 28.4. klo 11. Nyyttärit, kastejuhla,
kakkukahvit.
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 Kipinässä, mirja.
hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Maahanmuuttajatyön diakoni 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.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11. Ei
päivystystä ma 22.4. ja ke 1.5.
Hiljaisen viikon hartaushetki ti 16.4.
klo 13–14 Kaupunginkirkossa, mukana kanttori Risto Valtasaari ja lauluryhmä. 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 raamattupiiri to
11.4. klo 16.15 Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Viittomakielinen messu to 18.4. klo
18 (pääsiäiskirkko) Jyskän seurakuntakoti, Asmalammentie 4.
Viittomakielinen perhekerho to
25.4. klo 17.30 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Körttiseurat ma 22.4. klo 17.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
Siioninvirsiseurat ke 24.4. klo 18 Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28. Kahvit klo 17.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Leivotaan yhdessä ma 15.4. klo 10–
12 (torstain tapaamiset peruttu).
Puuroa ja puhetta ti 16.4. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Ehtoollisen voimanlähde, Eevakaarina Launis.
Puuroa ja puhetta ti 23.4. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Nainen rauhanturvaajana, Anu Heikkinen.
Ohjelmapitoinen vappulounas ke
1.5. klo 13, 25 euroa (Lapset 0–4 v. ilmaiseksi, 4–12 v. 12 euroa), pöytävaraukset toiminnanjohtajalta.
Laku-ryhmä pe 3.5. klo 13. Retki Kipinään, Kauppakeskus Seppään, osallistuminen Mikon musiikkihetkeen.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus ma 15.4. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Pääsiäisen lauluja yhdessä Lähteellä-kuoron kanssa
kuoronjohtaja Kirsti Liukon johdolla.
Kahvit klo 13.30 alkaen.
Tilaisuus ma 29.4. klo 14 Kipinä,
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5.
Leo ja Sari Louhivaara esiintyvät. Kahvit 13.30 alkaen.
Infoa: 26.4. Kristillinen Eläkeliitto ry:n
liittokokous Kouvolassa, kuljetuskyselyt, p. 040 5548 188/Lasse.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Nuorten perjantai pe 12.4. klo 19, ry.
Seurat la 13.4. klo 19, ry.
Seurat su 14.4. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Tiistaikerho ti 16.4. klo 13, ry.
Seurat ke 17.4. klo 19, ry.
Seurat la 20.4. klo 19, ry.

Seurat su 21.4. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Seurat ma 22.4. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Seurat ke 24.4. klo 19, ry.
Kevätmyyjäiset la 27.4. klo 16, ry; klo
19 Seurat, ry.
Seurat su 28.4. klo 16, ry; klo 18 seurat, ry.
Seurat ke 1.5. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Avoin raamattupiiri pe 12.4. ja 26.4.
klo 11.
Torstaiteatteri: Mooses ja äiti -näytelmä ma 15.4. klo 19, ke 24.4. klo 19,
to 25.4. klo 19, la 27.4. klo 15, ma 29.4.
klo 19, to 2.5. klo 19, liput: p. 040 557
5535 / www.torstaiteatteri.fi.
SenioriFoorum ti 30.4. klo 15 Kipinässä Kauppakeskus Sepässä. Kahvit
klo 14.30.
Hehku-ilta tiistaisin klo 19.
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:
Avoimet ovet evankeliointipäivä la
13.4. klo 14–17. Yhdessäoloa, keskustelua, yhteistä rukousta ja evankeliointia.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille tiistaisin klo 18. 16.4. Puhujana, Ilkka Päiväsaari; 30.4. puhujana, Aleksi
Soininen.
Naistenpiiri ke 17.4. ja 1.5. klo 18.
Sanan Keidas su 21.4. klo 16. Kärsimyksen sunnuntai, Harri Alatupa.
Naisten raamattupiiri ti 23.4. klo 13.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä
muiden asioiden puolesta ma 29.4.
klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Isä–lapsi-sähly la 13.4. klo 15–16.15
Tikan koulun liikuntasalilla.

Leipäsunnuntain raamattupäivä su
14.4. klo 15. Rakkauden voima, raamattukouluttaja Ilkka Rytilahti. Klo 16
Leipäsunnuntai, Rytilahti, Arto Kauppinen, musiikki Tuuli Korpela. Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
Leipäsunnuntai su 28.4. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Ylösnousseen todistajia. Ehtoollinen.
Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
Vaajakosken miestenpiiri to 18.4. ja
2.5. klo 18.30 Vaajakosken kirkolla.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 14.4. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu.
Aamurukouspiiri ma 15.4. klo 8–9.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 16.4. klo
18, Pietari Viippola.
Nuorten ilta ke 17.4. klo 16.30–18.30.
Opiskelijailta ke 17.4. klo 18.30. 10
käskyä nykypäivänä, Mauri Tervonen.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19,
Sakari Ylönen.
Messu su 21.4. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu.
Avoin Raamattupiiri ti 23.4. klo 18.
Opiskelijailta ke 24.4. klo 18.30. Praise
the Lord, part 2, Katariina Jakkula.
Miesten saunailta to 25.4. Kokoontuminen klo 17.45. Sauna klo 18–19,
jonka jälkeen pohdintaa porukalla.
Messu su 28.4. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu.
Aamurukouspiiri ma 29.4. klo 8–9.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
29.4. klo 18.30–20.30. Ilpo Vuorenoja,
p. 040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 30.4. klo 18.
Opiskelijailta ke 1.5. klo 18.30. Kristinusko ja luonnontiede, Tommi Parikka.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 25.4. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas. Uudeksi minä teen kaiken, Ilkka Rytilahti, Ella Nuutinen. Tilaisuuden jälkeen
iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen.

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. 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 to klo 9–11
Säynätsalon srk-kodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951.
TIKKAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916, marjo.mattila@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560 9927,
marita.riikonen@evl.fi.
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Pääsiäisvaellus
Vaajakosken kirkko
■■ Pääsiäisvaellus su 14.4. klo 11
ja 11.45. Oppaan johdolla.
■■ Pääsiäisvaellus ma–ti 15.–16.4.
klo 17, 17.45, 18.30. Oppaan
johdolla.
Kipinä
■■ Mini-skidi pääsiäisvaellus ma
15.4. klo 17.30–19.30.
Toiminnallinen ilta
lapsiperheille. Lopuksi
iltapala.

Vaajakoskella harjoiteltiin pääsiäisvaellusta
viime viikolla ohjaaja Mika Lahtisen (vas.)
opastuksella. Kuvassa Maija Lehtokari, Kerttu
Savela, Eeva-Kaisa Rossi, Anita Piri-Piispanen,
Pentti Lehtonen ja Hannu Huttunen.

Pääsiäinen on matka valoon
Vaajakosken kirkossa eletään Jeesuksen ystäväpiirin kanssa draaman keskiössä.
PÄIVI ESKELINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Katsojat vaeltavat Vaajakosken
kirkossa Jeesuksen seuraajien joukossa kiirastorstaista sunnuntaiaamuun. Kolme kohtausta ja kohtaamista on sijoitettu kirkon kerhotiloihin, draama huipentuu yhteiseen ihmetykseen tyhjän haudan
edessä kirkkosalissa.
– Vaikka pääsiäinen on joka vuosi sama, minä olen erilainen, pohtii
pääsiäisvaelluksen ohjannut Mika
Lahtinen lähestymiskulmaansa.
Kokemukset ja tapahtumat
muovaavat ihmistä, ja hänen tapansa katsoa asioita muuttuu. Siksi pääsiäisestä löytyy monta tapaa
katsoa, elämäntilanteesta ja -kokemuksesta riippuen.
– Me kaikki voimme tänä päivänäkin, 2000 vuotta myöhemmin,

eläytyä pääsiäisen tapahtumiin.
Näytelmässä katsotaan Jeesuksen
ystävien ja kaupunkilaisten sisimpään, miten he kokivat sen mitä
näkivät, Lahtinen kertoo.
Hän määrittelee, että hiljaisen viikon dramaattiset, voimakkaat tapahtumat olivat aikalaisille yhteisöllinen kokemus. Sitä se on edelleen.

Näytelmässä ei nähdä Jeesusta,
silti hän on kaiken keskiössä. Yllättävät näkökulmat avaavat Jeesuksen seuraajien mielenliikkeitä.
Pietari kieltää tuntevansa Jeesuksen. Jeesuksen ennustuksen
mukaisesti kukko kiekuu kahdesti,
kun Pietari jatkaa kieltämistään.
Vaajakoskella kukko toimii Pietarin omatuntona ja motkottaa
Pietarin tekemisistä.
– Se sanoo, että mitäs menit tekemään. Kukko nostattaa monenlaisia

tunteita pintaan, Pietarin roolissa
oleva Markku Heinonen sanoo.
Hän on rutinoitunut esiintyjä,
mutta pääsiäisen tapahtumat koskettavat. Rooleissaan Pietarina ja
sadanpäämiehenä hän haluaa elävöittää kertomusta, antaa lihaa
luitten ympärille ja herättää katsojissa ajatuksia.

”

Kun teemme
yhdessä asioita,
koen kuuluvani
seurakuntayhteisöön.
Pietarin suulla puhuminen on
Heinoselle kuin menneisyyden
haamun henkiinherättämistä.
Eläytyessään hän alkaa ymmärtää,
mitä kaikkea Pietari ja muut ope-

tuslapset tunsivatkaan nähdessään
Mestarinsa ahdingon.

Rooleissa on kaksoismiehitys. Iltaesityksissä kukkona toimii Päivi
Rantanen. Hänelle tärkeintä koko
pääsiäisvaelluksessa on osallistuminen yhteiseen produktioon. Aiemmin alueseurakunta jäi vieraaksi, kun omiin aikatauluihin sopivaa
toimintaryhmää ei ollut.
– Kun teemme yhdessä asioita,
koen kuuluvani seurakuntayhteisöön. Tällainen osallistumisen
muoto sopii minulle, viime talvena
kirkon draamailmaisun löytänyt
Rantanen kertoo.
Esittäessään kukkoa ja ristin juurella itkevää Salomea hän on saanut kokemuksen siitä, millaisia
tunteita pääsiäinen herätti Jeesuksen ystävien mielessä. Ystävien reaktioiden kautta oma kokemus

vahvistuu. Rantanen kuvailee esityksessä olemista hypyksi toiseen
aikakauteen.
– Sisäpiirissä näkee, kuulee ja
kokee enemmän kuin kehän ulkolaidalla. Kokemuksellisuus toteutuu ainakin näyttelijöiden kohdalla, tämä homma menee ihan ihon
alle, Rantanen toteaa.

Esityksessä on mukana pari–kolmekymmentä näyttelijää, joista
osa on seurakunnan työntekijöitä
ja osa innokkaita vapaaehtoisia.
Mukana on nyt myös seurakunnan
muusikkotiimi.
Pääsiäisvaellukselle on kaksi versiota, päiväkotiryhmille esitys on
yksinkertaistettu ja lyhyempi. Koululaisten ja aikuisten kierros kestää
reilut puoli tuntia ja tilojen ahtauden vuoksi vaellukselle mahtuu kerrallaan parikymmentä osallistujaa.

Elämästä

Anatudea, ikoneita ja auringonpaistetta
MINNA PALOVAARA teksti ja kuva

Olen Mari Tähtinen, 45. Asun Jyväskylän Kortepohjassa Kämpän
asumisyksikössä jo seitsemättä
vuotta. Muutin omaan kotiin, kun
talo valmistui. Siihen asti asuin
vanhempieni luona lähellä, joten
tunnen seudun hyvin. Perheeseeni
kuuluvat isä, äiti ja vanhempi veli,
joka asuu Helsingissä.
Alussa omaan kotiin muuttaminen tuntui jännältä, mutta totuin
pian. Samassa talossa asuu mukavia kavereita, ja voin käydä syömässä yhteisessä olohuoneessa.
Minulla käy kylässä tyttökavereita,

ja vanhemmat piipahtavat silloin
tällöin.
Kaupat, kirkko ja lenkkipolut
ovat lähellä. Käyn usein viikonloppuisin itsekseni Laajavuoressa kävelylenkeillä.

Kirkko on minulle tärkeä paikka.
Käyn kehitysvammaisten kerhossa,
jossa on yli 20 osallistujaa. Aluksi
juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumiset. Toisinaan laulamme tai
meillä on joku vierailija, pelaamme
bingoa tai askartelemme.
Harrastan musiikkia Musikanteissa ja opiskelen englantia kansalaisopistossa. Englantia kannattaa

osata, kun reissaa. Vuosi sitten kävimme kehitysvammaisten ryhmän kanssa Lontoossa. Otin valokuvia Big Ben -tornista ja Towerista. Bussit olivat kaksikerroksisia ja
punaisia. Taksit olivat mustia.
Herään yleensä ennen kuutta
aamulla. Sen jälkeen sijaan vuoteeni ja laitan aamupalaa. Tänään söin
kaksi palaa leipää ja join mehua ja
kaksi kuppia teetä. Kolmena päivänä viikossa lähden töihin päiväkotiin Kuokkalaan. Teen siellä keittiöhommia, enimmäkseen tiskaan.

Antti Tuiskua fanitan, koska hän
on tosi iloinen ja positiivinen. Omis-

tan kaikki hänen levynsä ja olen ripustanut seinille julisteita. Kaikkein
eniten pidän Anatude-levystä. Viimeksi kävin hänen keikallaan Lutakossa. Suurin haaveeni on päästä
töihin Tuiskun firmaan. Olen jo lähettänyt työhakemuksen, mutta
hän ei ole vielä vastannut.
Kauppareissuja varten teen illalla ostoslistan valmiiksi. Monesti ostan kotiin kauniita ruusuja. Seuraava reissu minulla on Helsinkiin. Jospa tapaisin siellä Antti Tuiskun!
Aurinkoiset päivät saavat minut
iloiselle tuulelle. Olen yleensä hyvällä päällä, mutta toisinaan on
huonojakin hetkiä.

Mari Tähtisen kodin seiniä
koristavat ikonit sekä Antti Tuisku
-julisteet. Rukous kuuluu jokaiseen
päivään. Martti Lutherin aamu- ja
iltarukoukset ovat sydäntä lähellä.
Hän kertoo myös omin sanoin
huolistaan, murheistaan ja
ilonaiheistaan Jumalalle.

