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Seurakunnan
tilinpäätös
jäi plussalle

Kevät!

a
Toimitukselt

Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös viime vuodelta on 1,8
miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Myönteiseen tulokseen vaikuttivat muun muassa ennakoitua
suuremmat toimintatuotot ja
henkilöstökuluista saadut säästöt. Myös rahoitustuottoja ja
verotuloja kertyi budjetoitua
enemmän. Verotulot kuitenkin
laskivat edelliseen vuoteen verrattuna.
Ylijäämäinen tilinpäätös helpottaa seurakunnan investoinneista koituvaa rahoituspainetta. Tämän vuoden suurimpia
investointeja ovat muun muassa Palokan seurakuntakeskuksen peruskorjaus sekä Korpilahden hautausmaan ja vainajien
säilytystilojen perusparannukset.
Viime vuoden hyvästä tuloksesta huolimatta seurakunnan
taloudessa ei ole tulevina vuosina odotettavissa käännettä
merkittävästi myönteisempään
suuntaan, talouspäällikkö
Markku Laitinen arvioi.
Tilinpäätöksen hyväksyy
kirkkovaltuusto.

”Katso:
minä luon uutta.”

Hiljenevät kylät
Kun olin nuori, kotipaikkakuntani oli vireä ja elinvoimainen. Oli kauppoja ja palveluita, jopa muutama erikoisliike. Erityisellä lämmöllä muistan pientä kirjakauppaa, josta sai kaiken tarvittavan. Enää jäljellä ovat rippeet. Kunnan ainoa pankkiautomaatti hävisi muutama vuosi sitten, ja nyt lopetusuhan alla on apteekki. Väestö ikääntyy,
kun nuoret muuttavat työn ja parempien palveluiden perässä muualle. Kylät hiljenevät, ja talokauppa käy nihkeästi, jos ollenkaan. Kuntakin lakkasi olemasta kymmenen vuotta sitten kuntaliitoksen myötä.
Tänä keväänä julkaistun selvityksen mukaan parin vuosikymmenen kuluttua Suomessa on vain kolme selkeästi
kasvavaa kaupunkiseutua: Helsinki, Tampere ja Turku.
Muu Suomi tyhjenee ennakoitua nopeammin ihmisten
muuttaessa maalta kaupunkiin. Eriytymistä tapahtuu
myös kaupunkien sisällä, kun reuna-alueilta halutaan lähemmäs kaupunkien ydinkeskustaa.
Kotikuntani kaltaisia paikkakuntia syntyy yhä enemmän
ja yhä nopeammin. Edes kuntaliitoksista ei ole tilanteen
pelastajiksi. Vaikka yhteydet suurempiin kasvukeskuksiin
ovat hyvät, se ei enää riitä. Kun asunnot eivät mene kaupaksi, riskejä ei haluta ottaa. Jossakin vaiheessa on myös
mietittävä, miten vanhemmalla iällä pärjää. Kylän ainoa
kauppa ei enää riitä palveluksi.
Jyväskylän taajamassa Kuohulla, josta kerromme tässä
lehdessä, yhdessä tekemisen henki elää vahvana, vaikka
palvelut ovat vähentyneet. Oma koulu on taannut sen,
että Kuohulla elää paljon lapsiperheitä. Kylän sydän on
komea kylätalo, jossa on mahdollisuus kokoontua, järjestää tapahtumia ja harrastaa. Parasta pienessä kylässä on
yhdessä tekemisen meininki ja naapuriapu. Kuohulaisten
esimerkki osoittaa, että kylillä on yhä toivoa.

jyvaskylanseurakunta.fi

Silja-Maija Judinin tapahtumatärpit
Nuorten messu 8.5. klo
17 Kaupunginkirkossa.
1980-luvulla nuorisomessu oli viikon kohokohtia, jonka
jälkeen parannettiin maailmaa.
Toivottavasti nykynuoret löytävät
tästä jotain samanlaista!
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Lahjaharjun kappelissa
on äitienpäivänä 12.5. klo
12 runomessu. Jumalanpalveluksen jälkeen on tarjolla äitienpäiväkahvit. Runomessu on
ihan uusi juttu minulle. Lähtisiköhän oma äitini mukaan?

2

Kevätretki 28.5. Jämsänjokilaaksoon. Hinta 35 €
sisältää mm. lounaan ja
käynnit Muuramen kirkossa, huopatehtaalla ja Lelumuseossa. Erityisesti kauniisti kunnostettu Muuramen kirkko on hieno kohde.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 12–15. Lue lisää Silja-Maija Judinista sivulta 3.
Vielä joitakin vuosia sitten haaveilin muutosta takaisin
kotiseudulle. Nyt vierailu tutuissa maisemissa tekee lähinnä surulliseksi, kun pienen paikkakunnan elinvoima
katoaa. Haluammeko todella, että tulevaisuudessa väki
pakkautuu etelän kasvukeskuksiin ja muu Suomi näivettyy. Minä en ainakaan.

Sirpa Koivisto
Vs. päätoimittaja

Kannessa: Anna-Liisa Ojala (vas.) ja Heidi Jouttijärvi
virkistäytyvät pelaamalla lätkää Hoki Puumissa.
Kuva: Tero Takalo-Eskola

Historian synkkä oppitunti
Anne Frank – Historiaa nykypäivälle -näyttely käsittelee menneisyyden lisäksi myös tämän
päivän ennakkoluuloja ja syrjintää. Yli sadassa maassa kiertäneen näyttelyn tilasi Jyväskylään
Schildtin lukion uskonnon ja psykologian opettaja Silja-Maija Judin.
ELINA MANNINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva
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Äiti! Onko tuo
sellainen ääniharava?
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Silja-Maija Judinista lukiolaiset ovat yleisesti ottaen suvaitsevaisia, mutta silloin tällöin kuulee kovaakin puhetta. Hänestä syrjintään
ja rasismiin tulee aina puuttua.

M

Silja-Maija Judin, kuka oli
Anne Frank?
Anne Frank oli yksi juutalaisvainojen tunnetuimmista uhreista. Hän
eli perheensä kanssa Amsterdamissa piilossa noin kaksi vuotta. Hänen päiväkirjansa tuolta ajalta on
julkaistu monilla eri kielillä ja siitä
on tehty myös useita elokuvia ja
näytelmiä.
Mitä hänelle tapahtui?
Perheen piilopaikka paljastui ja
Anne joutui keskitysleirille, jossa
hän kuoli 15-vuotiaana keväällä
1945. Koko perheestä vain Annen
isä selvisi hengissä.
Mitä tarkoittaa holokausti?
Sillä tarkoitetaan Saksan kansallissosialistien eli natsien toteuttamaa
juutalaisten järjestelmällistä joukkomurhaa toisen maailmansodan
aikana.
Mitä näyttelyssä on esillä?
Siinä voi tutustua Anne Frankin tarinaan ja siihen liittyviin toisen
maailmansodan tapahtumiin.

Näyttelyn ytimen muodostavat lainaukset Annen päiväkirjasta ja valokuvat hänen perheestään. Näyttelyssä seurataan myös muiden
henkilöiden kokemuksia syrjinnästä ja vainosta aina nykypäivään asti.
Mikä Anne Frankin tarinassa
koskettaa?
Anne aloitti päiväkirjansa kirjoittamisen 13-vuotiaana. Hän käsittelee
siinä nuoren tytön tunteita ja tulevaisuuden haaveita. Anne Frank
oli yksi miljoonista uhreista, mutta
hänen päiväkirjansa kautta uhrit
eivät ole vain nimetön joukko, hänen oma äänensä pääsee esille.
Miksi halusit tilata näyttelyn
kouluun?
Olen huolestunut siitä, että antisemitismi eli juutalaisvastaisuus
on lisääntynyt. Tutkimuksen mukaan jopa kolmannes eurooppalaisista tietää holokaustista hyvin vähän tai ei mitään. Antisemitismi on
tavallaan kuumemittari, joka kertoo, että olemme menossa huonoon suuntaan. Holokaustin käsittely kuuluu myös lukion opetussuunnitelmaan.

Kuinka opiskelijat voivat
osallistua näyttelyprojektiin?
Schildtin lukion 15 vapaaehtoista
opiskelijaa koulutetaan vertaisoppaiksi. He suunnittelevat itse opastuksen ja opastavat sitten näyttelyn kävijöitä. Ja tietenkin kaikki voivat tutustua näyttelyyn joko yksin
tai ryhmässä.

pirulle pikkusormi ja kohta se vie
koko käden.

Mikä itseäsi puhuttelee tässä
näyttelyssä?
Anne Frankin tarina liikuttaa. Ja
myös se, miten paljon elämäämme vaikuttaa, millaisena aikana
elämme. Olen kiitollinen siitä, että
olen saanut elää rauhassa ja turvassa.

Millaisia ajatuksia toivot näyttelyn herättävän katsojassa?
Ei ole vain pahan tekijöitä ja uhreja, on myös sivustakatsojia ja hiljaisia hyväksyjiä. Ongelma ei ole vain
pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus. Onneksi
on myös auttajia ja vastarinnan tekijöitä. Toivon, että näyttely herättää halun puuttua kaikkeen syrjintään.

Mitkä ovat mielestäsi tämän
ajan tärkeimpiä ihmisoikeuskysymyksiä?
Ihmiskauppa on valtava bisnes
maailmalla ja sitä on myös Suomessa, vaikka emme sitä aina tunnistakaan. Myös ihmisoikeuksien
kyseenalaistaminen huolestuttaa.
Ne eivät ole ylellisyyttä ja vain harvojen oikeus, ne kuuluvat kaikille.
Syrjinnän ja vihapuheen lisääntyminen raaistaa ihmisten välistä
vuorovaikutusta. Siinä annetaan

Mitä voimme oppia historiasta
näyttelyn valossa?
Samoja virheitä ei saa toistaa. Ääriliikkeitä ei pitäisi päästää valtaan,
sillä ne voivat vääristää koko yhteiskunnan.

Kaikille avoin Anne Frank
– Historiaa nykypäivälle
-näyttely on esillä 6.–17.5.
Schildtin lukion osoitteessa
Viitaniementie 1 B, 2.krs.
Tarkemmat aukioloajat
osoitteessa peda.net/jao/
schildtin_lukio

Åstrandista
Porvoon
uusi piispa
Porvoon hiippakunnan piispaksi on valittu Bo-Göran Åstrand,
joka sai vaalissa 309 ääntä. Toinen ehdokas, johtaja Sixten Ekstrand sai 265 ääntä.
Åstrand aloittaa uudessa
tehtävässään 1.9. Virka tuli
avoimeksi nykyisen piispan
Björn Vikströmin siirtyessä
Åbo Akademin teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian opettajan tehtävään.

Ulkomaanavulta
hätäapua
Jemeniin
Kirkon Ulkomaanapu myöntää
katastrofirahastostaan 100 000
euroa Jemenin humanitaariseen apuun. Vuosia jatkuneen
Jemenin aseellisen konfliktin
vuoksi maan vesihuolto on romahtanut, ja erilaiset ripulitaudit ja kolera kiusaavat erityisesti heikkokuntoisia lapsia ja vanhuksia.
Hätäapu kanavoidaan paikallisen kumppanijärjestön kautta
Dhamarin maakunnan vesihuoltoon. Vuodesta 2015 jatkuneen konfliktin seurauksena
Dhamarissa yli 200 000 ihmistä
on jäänyt ilman puhdasta vettä.
Jemenin koleraepidemian sanotaan jo nyt olevan maailman
laajin. Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan koleraa sairastaa maassa yli miljoona ihmistä. KUA:n tuella rakennetaan kaksi vesijärjestelmää, jotka turvaavat lähes
8 000 ihmisen vedensaannin.
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Kirkon töissä

Ihminen omalla
paikallaan
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan
työssä tärkeintä on kuuntelu ja aito läsnäolo,
sanoo Jaana Ristonmaa.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Jaana Ristonmaa ehti tehdä alkuperäisen ammattinsa mukaisia
vaatturin hommia vain muutaman
vuoden, kunnes selkävaivat pakottivat vaihtamaan alaa. Hän valmistui sosiaaliohjaajaksi vuonna 1994.
Ensimmäiset työpaikat löytyivät äitiysloman jälkeen Kriisikeskus Mobilesta ja Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan viran puolittajana.
Vuosituhannen vaihteen jälkeen
työskentely jatkui päihdetyössä Jyväskylän Katulähetyksessä.
Ristonmaa valittiin Palvelevan
puhelimen toiminnanohjaajan virkaan vuonna 2002. Viidennes työajasta kuluu perhetyössä. KeskiSuomen perheasiainkeskuksen tiimissä hänen vastuullaan ovat asiakasajanvaraukset. Koulutettuna
uusperheneuvojana hän toimii
myös uusperheiden vanhemmille
tarkoitetun vertaisryhmän toisena
vetäjänä.
– Suoritin työn ohessa sosionomi-diakonin tutkinnon. Tein opinnäytetyönä uusperheiden vanhemmille tarkoitetun ryhmätyökirjan.

Palvelevan puhelimen juuret ovat
Englannissa. Sikäläinen pappi huo-

lestui itsemurhalla uhkaavien puheluista ja ilmoitti lehdessä puhelinnumeron, johon voi hädässään
soittaa. Jyväskylässä Palveleva puhelin on toiminut jo puoli vuosisataa.
Tänä päivänä yksinäisyys ja ihmissuhteet tai niiden puute ovat
yleisimmät soittojen aiheet. Puheluissa heijastuvat myös yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset.
Soittajien joukossa on avopalveluihin siirrettyjä mielenterveyskuntoutujia, eikä puhumisen tarve rajoitu virka-aikaan.
– Yksinäisyys voi olla niin konkreettista, että päivystäjä voi olla ainoa henkilö, jonka kanssa soittaja
on jutellut koko päivän aikana.

Päivystäjät saavat
”työskentelystä
myös
itse hyvin paljon.

Ristonmaa vastaa toiminnan organisoinnista Keski-Suomessa. Jyväskylän lisäksi päivystyspisteitä
on Saarijärvellä, Äänekoskella, Laukaassa ja Joutsassa. Koulutus ja
säännöllisesti kokoontuvat alueelliset työohjausryhmät takaavat, et-

HANNES HONKANEN

Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja Jaana Ristonmaa haluaa silloin tällöin itsekin toimia päivystäjänä. Näin
pysyy tuntuma työhön, jonka keskeinen tehtävä on vapaaehtoisten kouluttaminen.

tä vapaaehtoiset päivystäjät pysyvät ajan hermolla. Päivystäjä suorittaa alussa vuoden kestävän peruskurssin, jonka aikana hän toimii
jo päivystäjänä.
Koulutuksessa käsiteltävät aiheet
ovat samoja, jotka nousevat esiin
puheluissa: kriisit, mielenterveys,
päihteet, itsemurha, perhe ja uskonnollisuus. Toistuvaissoittajat ja
elämänmuutokset ovat myös aiheina esillä. Reilusta sadasta keskisuomalaisesta päivystäjästä löytyy vapaaehtoisia, jotka ovat olleet mukana jo yli kaksikymmentä vuotta.
– Tästä voi päätellä, että päivystäjät saavat työskentelystä myös itse paljon.
Ristonmaa viihtyy hyvin työssään, joka on opettanut paljon jäsentämisestä ja organisoimisesta.
Hän on saanut vapaaehtoisilta palautetta, että on helposti lähestyttävä ja ihminen paikallaan.

– Haluan olla ihminen ihmiselle,
ja kuuntelu on tässä työssä kaikkein tärkeintä.

Ristonmaa kokee olevansa pienen paineen alla tehokkaimmillaan. Koska työ on ilta- ja viikonloppupainotteista, ei välillä voi
välttyä väsymykseltäkään.
– Minä saan voimia vapaaehtoisista. He ovat upea joukko, josta
löytyy paljon osaamista ja taitoa.
Ammennan virtaa myös liikunnasta ja läheisistä ihmissuhteista.
Vuosien saatossa Palveleva Puhelin on kokenut muutoksia. Reilu
kymmenen vuotta sitten nimettömänä tapahtuvat keskustelut siirtyivät omilta telealueilta valtakunnallisiksi. Toiminta on laajentunut
myös nettiin, jossa Kirkon keskusteluapua -nimikkeen alta löytyvät
muun muassa Palveleva Chat ja
Palveleva netti.

– Nettipuolella yhteydenottajat
ovat vähän nuorempia. Puhelin on
kuitenkin säilyttänyt selvän ykkösaseman aikuisväestön keskuudessa.

iesitkö?

kirkonkeskusteluapua.fi
■■ Palveleva puhelin
■■
■■
■■
■■
■■

0400 22 1180
su–to klo 18–01 ja
pe–la 18–03
.
Palveleva chat
Palveleva netti
Palveleva kirje,
PL 210, 00131 Helsinki
Kaikki palvelut tapahtuvat
nimettöminä.

LASSE KANTOLA

piviä, jos ongelmiin ei tunnu saavan apua.
Toisaalta myös yltäkylläinen ja ulkoisesti leveä elämä voi toimia hallitsevana ja hajottavana asiana. Markkinavoimien keskellä alkaa tuntua, että tavallinen elämä ei välttämättä riitäkään ja käsitys riittävän hyvästä
voi vääristyä.
Eksymmekö me helposti harhapoluille?
Sirpaleisuus ja harhapolut ovat osa elämää,
koska Jumalan siunaus ei ole yksiulotteisesti
aina vain ulkoista hyvää ja hyvinvointia.
Voimme luottaa siihen, että Jumala ei hylkää,
vaikka elämä on vaikeaa. Hyvä paimen ohjaa
myös lampaita kohtuulliseen ja toiset huomioon ottavaan elämään. Meidän ei tule
nauttia liikaa toisten kustannuksella. Jokaisella lauman jäsenillä on siten myös oma tehtävä sen koossa pitämiseksi. Meidän tulee
pyrkiä olemaan hyviä lähimmäisiä toisillemme ja auttaa silloin kun muilla on vaikeaa.
Hyvä lauma pitää yhtä, eikä hylkää vaikeuksissa olevia jäseniään heidän heikkoina hetkinään.

Jeesus sanoo:
”Minä olen hyvä paimen, oikea paimen,
joka panee henkensä alttiiksi lampaiden
puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen
eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä
hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista.
Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen
lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä
tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla
on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni,

Miten tämä kertomus avautuu sinulle?
Hyvän paimenen laumassa kaikkien lampaiden on turvallista ja hyvä olla. Hänen laumassaan voi olla aivan omana itsenään, koska Jumala ei erottele lampaitaan hyviin ja huonoi-

Seurakuntapastori Ville von Gross
saarnaa Palokan kirkon messussa
su 5.5. klo 10.
ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.”

hin. Tämän takia hyvään paimeneen on turvallista luottaa ja uskoa. Vaikeinakin aikoina
lauma, jolla on yhteinen toivo ja yhteinen usko, on vahva ja kokonainen lauma. Sellaiseen
laumaan haluan ainakin itse kuulua.

TERO AHONEN

Toukokuussa Jyväskylässä järjestettävien Kirkkopäivien ohjelma sulautuu hetkittäin osaksi
Yläkaupungin Yötä. Ohjelman teema on kohtaaminen.

Kuinka monta kuoroa mahtuu
Lounaispuistoon? Mitä mahtaa
Björn Wahlroos ajatella Jumalasta?
Miten vuorisaarna muuntuu hiekka-animaatioksi?
Näihin, ja moniin muihin kysymyksiin tarjoaa vastauksia kirkon
valtakunnallinen kaupunkifestivaali Kirkkopäivät, joka rantautuu
Jyväskylään 17.–19.5. Joka toinen
vuosi järjestettävä festari toteutetaan tänä vuonna yhteistyössä
kansainvälisten Lähetysjuhlien ja
Jyväskylän oman Yläkaupungin
Yön kanssa.

Evankeliumi
Joh. 10: 11–16

ANTON SOINNE

Avara ikkuna 2000-luvun kirkkoon
ELINA MANNINEN teksti

Palkkapaimen ei uhraudu

Entä ketkä ovat kertomukset susia?
Jokaisen ihmisen elämässä on näitä ”susia”,
jotka pyrkivät repimään laumasta ja elämästä erilleen. Arkisen elämän ongelmat sekä
ihmissuhteet ovat välillä haastavia. Henkiset
sekä fyysiset kivut ja sairaudet ovat rikkire-

SHUTTERSTOCK

T
			

Hengissä

Jeesus puhuu palkkapaimenesta.
Mihin tällä viitataan?
Välillä tuntuu, että maailma on monelle ihmiselle hyvin kova ja raskas paikka. Se on
kuin päivän evankeliumissa mainittu palkkarenki. Kun lampaat eivät hyödytä häntä
tai vaara uhkaa, hän hylkää laumansa. Palkkapaimen ei uhraudu lampaittensa puolesta, hän haluaa vain hyödyt, ei vaaroja. Samalla tavalla menestyskeskeinen maallinen
maailma haluaa meistä vain osan ja mieluusti vain ne parhaat puolet. Ihmisten ja Jumalan rakkauden ero onkin juuri tässä. Jumalan rakkaus ei etsi kiiltoa, rahaa tai kaunista ulkonäköä. Jumala rakastaa meitä ihan
omina yksilöinämme kaikkine virheinemme
ja puutteinemme.

MARKKU PIHLAJA

Yläkaupungin Yössä lauantaina
18.5. seikkailevat saattavatkin päätyä esimerkiksi Lounaispuistoon
laulamaan yhdessä massiivisen superkuoron kanssa tai tunnelmoimaan afroamerikkalaisesta perinteestä ammentavaa hengellistä
musiikkia suomigospelin pioneerin
Jaakko Löytyn ja Lux Auribuksen
tulkitsemana.
Mäki-Matin perhepuistossa pienet festarikävijät voivat testata villejä savannikeppareita tai heittäy-

tyä parkour-seikkailuun, joka johtaa aina Kilimanjaron rinteille
saakka. Yhteisvastuu-konsertissa
Seminaarinmäen juhlateltassa lavan ottaa haltuun suomalaisen
rockin kärkikaartiin kuuluva Olavi
Uusivirta, ja päivän päätteeksi kutitellaan nauruhermoja pastori Kari Kanalan stand up -illassa.

Tapahtumiin on
”vaikea
olla
törmäämättä,
kun niiden myötä
esimerkiksi
Kirkkopuisto
muuttuu suureksi
partioleiriksi.

Lauantain puheohjelmassa vilahtaa monia tuttuja nimiä: Wahlroosin lisäksi syntyjä syviä pohtivat
muun muassa toimittaja AnnaStina Nykänen, koomikko Joonas
Nordman, puoluejohtaja Jussi
Halla-aho, kisapappi Leena Huovinen sekä näyttelijät Laura Malmi-

vaara ja Joni Leponiemi. Kirkon
omista julkkiksista paikalla on
edustava otos piispakaartista, kuten Helsingin Teemu Laajasalo, Espoon Kaisamari Hintikka sekä
Kuopion Jari Jolkkonen.

Yhteistyö monitaiteisen kaupunkifestari Yläkaupungin Yön
kanssa on ollut kirkkopäiväkoordinaattori Henrik Ketolasta kerrassaan hieno juttu.
– Tätä kautta tavoitetaan niitä
ihan tavallisia seurakuntalaisia, jotka tulevat Yläkaupungin Yöhön,
mutta eivät varmaan innostuisi
mukaan Kirkkopäiville.
Ketolan mukaan yhteistyökuvio
heijastuu kiinnostavalla tavalla
myös Kirkkopäivien sisältöön: ohjelmassa on painotettu voimakkaasti kulttuuria ja taidetta, ja lisäksi on ollut pakko miettiä, kuinka kristillinen sanoma näkyy uuteen ja erilaiseen kontekstiin sopivalla tavalla.
Kaikkiaan Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien tapahtumaviikonloppuna on tarjolla kymmeniä ohjelmanumeroita perjantaista sun-

nuntaihin saakka.
Tapahtumiin on vaikea olla törmäämättä, kun niiden myötä esimerkiksi Kirkkopuisto muuttuu
suureksi partioleiriksi ja Kauppakadulle nousee värikäs Kirkkotori.
Sunnuntai-aamun juhlamessussa
Seminaarinmäellä siunataan satoja
kesän isostehtäviin valmistautuvia
nuoria, ja saarnan pitää hiippakuntamme oma piispa Simo Peura.
– Sanoisin, että Kirkkopäivät tuo
kirkon tämänhetkisen, moniulotteisen todellisuuden ihan keskelle
kaupunkia, Ketola summaa.

Vaikka kiireisellä koordinaattorilla on tuhat rautaa tulessa, pari
ohjelmanumeroa koko runsaasta
tarjonnasta hänkin on merkinnyt
kalenteriinsa.
– Vanhassa pappilassa pohditaan lauantaina itämaisten henkisten harjoitusten yleistymistä ja asian merkitystä otsikolla Vaihtoehtona valaistuminen – mindfulness
ja meditaatio kirkossa? Aihetta on
tarkoitus tarkastella ennakkoluulottomasti luennoitsijoiden omien
kokemusten ja uuden uskontoteologian valossa.

– Kaupunginteatterissa nähdään Kohtaa mut! -esitys, joka
pohjautuu esiintyjien omiin teksteihin kehitysvammaisuudesta ja
toisen ihmisen kohtaamisesta.
Kirkkopäivien koko ohjelma on rakennettu kohtaaminen-teeman
ympärille, mutta Kohtaa mut! -esityksestä tulee varmasti yksi kaikkein puhuttelevimmista aiheeseen
liittyvistä jutuista.

iesitkö?

T
			
■■ Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat

Jyväskylässä 17.–19.5.
■■ Viikonlopun ohjelma on
suunnattu sekä kirkon
ammattilaisille että kaikille
kiinnostuneille.
■■ Pääjärjestäjinä Kirkkopalvelut,
Suomen Lähetysseura sekä
Jyväskylän seurakunta.
■■ Ohjelma pääosin
maksutonta, katso tiedot:
www.kirkkopaivat.fi
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Kolumni

Sukupolvesta toiseen
Tiukan näköinen täti ja teinityttö kulkevat Kirkkopuistossa, tyttö
muutama metri vanhemman naisen takana kuin ei tuntisi edellä
kulkijaa. Tuleva äitinihän siinä on, oman äitinsä kanssa, joskus
1930-luvulla otetussa kuvassa. Pääsin kerrankin sanomaan: Missä
sinun päähineesi on, entä käsineet, ja takkikin leuhottaa auki! Tuota motkotusta olin kuunnellut oman teini-ikäni, ja nyt oli todistusaineistoa: ihan samanlaista oli ollut äitini nuoruudessa. Nauratti
tuo kuva äitiänikin.

Äidit
pelaavat
höntsälätkää

Vaikka äidin kuolemasta on pian kahdeksan vuotta, hänen äänensä kaikuu lähes päivittäin päässäni. Lämpimän pukeutumisen lisäksi ääni huomauttelee syömisistä ja siivouksista sekä muistuttaa aamulla katsomaan kelloa, samoin illalla nukkumaan menosta. Suurinta huolta äidille aiheutti liikenne ja matkustaminen. Mitä kaikkia
kolareita, renkaan puhkeamisia ja tieltä suistumisia hän maalailikaan. Ja entä jos minä menen väärään bussiin/junaan/laivaan/lentokoneeseen, entä jos myöhästyn, eksyn, tulen ryöstetyksi, puhumattakaan erilaisista luonnon katastrofeista, joita saattaisin kohdata. Totta kai naureskelin ja yritin rauhoitella, että kaikki hoituu, turhaan hössötät. Ja nyt huomaan ennakoivani ihan samoja juttuja:
mitä kaikkea vaarallista voisikaan tapahtua?
Tiedän olleeni onnekas. Muistoni ovat lämpimiä ja jotkut hymyilyttävät yhä. Ikäisissäni on silti paljon sellaisia, joiden päässä oleva äiti
nalkuttaa edelleen: osaatkohan sinä nyt tuotakaan hommaa hoitaa, tuosta ei tule kyllä mitään, sähläät sen kuitenkin.
Sellaisesta negatiivisuudesta on vaikea räpistellä irti, jos ei hoksaa,
mistä lannistava viesti on alun perin lähtöisin. Silloin se helposti
kertautuu ympäristöönkin ja jatkaa masentavaa ketjua eteenpäin.
Äitien yksi tehtävä on päästää irti. Koti tarjoaa juuret mutta myös
siivet. Monenlaisten varoitusten jälkeen meidänkin äiti yleensä totesi: kyllä se hyvin menee, pärjääthän sinä.
Ja hyvin on mennyt, toistaiseksi. Pipoakaan en enää pidä taskussa
vaan päässä.

Oma harrastus on henkireikä uraäideille.
Samanhenkinen joukkue on tärkeä
viiteryhmä.
PÄIVI ESKELINEN teksti
TERO TAKALO-ESKOLA kuva

Päivi Eskelinen
vs. tiedottaja
Jyväskylän seurakunta

ilen
Tänään ruko

Sopua perintökiistaan
Kokoonnumme pian sisarusten kesken päättämään kotitilan kohtalosta. Jumala,
auta meitä löytämään sopuisat ratkaisut.
Mies, 51

Hoki Puumien pieni pukukoppi on kaksi
kerrosta maan alla. Hippoksen harjoitusjäähallissa tuoksuu hennosti seiniin pinttynyt
hiki. Harkkoihin perjantai-iltana on tullut
painavien treenikassien kanssa parikymmentä naista. Heistä noin puolet on äitejä.
– Toinen lapsista on nyt ratsastamassa ja
toinen pelaamassa jalkapalloa. Voisin tietysti seistä kentän laidalla muiden äitien tavoin, mutta lähdin omiin treeneihin, toteaa
joukkueenjohtaja ja maalivahti Anna-Liisa
Ojala.
Pukukopissa äidin rooli jää oven taakse.
Kopissa naislaumasta kuoriutuu höntsälätkäjoukkue, joka kohta painelee jäällä paita
märkänä.
– Treeneissä puhutaan vain ja ainoastaan
lätkästä. Joskus saunaillassa voidaan puhua
muista urheilulajeista tai muistella legendaarisia otteluja, mutta en muista että olisimme puhuneet muista asioista, tuumaa
Laura Korhonen.
Harjoituksia pidetään kerran pari viikossa, toukokuun 5. päivä lähdetään leirille.
– Koko päivä pelataan ja syödään sitten

valmiista pöydästä. Äidin taivas, Korhonen
huokailee.

Joukkue syntyi paitsi rakkaudesta lätkään,
myös tarpeesta olla muutakin kuin äiti. Ojala on kokenut, että äitien oletetaan laittavan elämässään etusijalle lapset ja puoliso,
äidin harrastukset ovat helposti listan häntäpäässä.
Saman kokemuksen jakaa Heidi Jouttijärvi, jonka pojat ovat jo lähes aikuisia.
Jouttijärven poika Roope Pekkinen on
yksi naisten kolmesta valmentajasta. Jypin
A-nuorissa pelaava Pekkinen valmentaa
maalivahteja, joten oman äitinsä pelikuvioihin hän ei puutu.

Mailaan merkittyä
”jäykkyyttä
epäiltiin
painorajoitukseksi.

– Nämä tulevat jäälle pitämään hauskaa
eivätkä ota pelaamista kovin vakavasti. Luistelutaidoissa ja kiekon käsittelyssä on isoja
eroja, Pekkinen myöntää.

Heidi Jouttijärvi (vas.) vaihtaa vapaalle Hoki Puumissa yhdessä Anna-Liisa Ojalan kanssa. Jouttijärven poika Roope Pekkinen valmentaa joukkueen maalivahteja.

Tyyli on kovin erilainen kuin Pekkisen
omissa treeneissä tai peleissä, joihin valmistaudutaan tosissaan. Pekkisen mielestä naisten valmentaminen on hauskaa vaihtelua
omille treeneille, eikä haittaa, että oma äiti
on samassa kaukalossa.
– Ihan kiva on tavata näinkin, hän virnuilee.
– Harkoissa voin kysyä että tuletko sunnuntaina kotiin syömään, äiti Jouttijärvi sanoo kotoa muuttaneelle pojalleen.
Valmentajia tarvitaan, että naiset voivat
irrottautua täysillä höntsäämään.
– Jos valmentajia ei olisi, jonkun pitäisi
ottaa se rooli ja sanoa mitä tehdään seuraavaksi. Nyt ei tarvitse ajatella jäällä mitään,
Ojala toteaa.

Pyöräilykypärä ja ”joku keppi” olivat Laura Korhosen varusteet ensimmäisissä treeneissä. Hänelle kutsu joukkueeseen oli iso
asia. Hän kertoo miettineensä, mistä hän oikeasti nauttisi.
– Näin kuvan naisjalkapalloilijoiden ihanasta joukkuetunnelmasta. Siinä kuvassa
naiset olivat laittaneet kätensä toistensa olkapäille ja kannustivat toisiaan ja riemuitsivat yhdessä. Sitä tunnetta kohti halusin

mennä. Seuraavana päivänä naapuri pyysi
mukaan jääkiekkotreeneihin.
Korhonen on kokenut, että äidin oma aika on välttämätöntä jaksamisen kannalta.
Pieni välimatka ja irrottautuminen on tarpeen, oli oma aika sitten kuorolaulua, joogaa tai lenkkeilyä varten.
– Kun poika oli pieni, oli yksinhuoltajana
vaikea lähteä omiin harrastuksiin. Oma aika
on tärkeää oman latautumisen vuoksi. Jos
olet koko ajan antavana osapuolena etkä
voi palautua, on vaikeaa tankata energiaa
varastoon, hän miettii.
Lapsenhoito-ongelmat ovat tässäkin
joukkueessa osa arkea. Jos pelaajan on otettava lapsi mukaan harkkoihin, se sopii. Näitä ”puumanpentuja” pitää sitten kaukalossa
vähän varoa, vaikka moni luisteleekin paremmin kuin aikuiset.

epäiltiin painorajoitukseksi, Jouttijärvi naureskelee.
Hoki Puumat on todennäköisesti Suomen akateemisin naisten kiekkojoukkue.
Arjessa tehokkaat omien alojensa asiantuntijat saavat heittäytyä jäällä osaamattomiksi ja pitää hauskaa keskenään.

Puumalauman pelivarusteet ovat pääasiassa käytettyjä, aviomiehiltä, lapsilta tai pelitovereilta lainattuja. Osa joukkueen jäsenistä on taitavia kiekkoilijoita, osa on vasta talven mittaan ryhtynyt opettelemaan luistelua.
– Nojailtiin alussa mailoihin että pysyttiin pystyssä. Mailaan merkittyä jäykkyyttä

Kun lapset ovat pieniä, mennään ja touhutaan lasten ehdoilla. Retkiä, pyöräilyä, muskaria, kyläilyä ja lukemista voi tehdä yhdessä.
– Sinä aikana kun lapsi oli jalkapallossa,
kävin itse kuntosalilla tai lenkillä, Korhonen
muistelee.
Aina ei kuitenkaan suju täydellisesti.
– Koen olevani huono äiti silloin kun yh-

Nyt ei tarvitse
”ajatella
jäällä mitään.
– Harkoista tulee kotiin noin 200-prosenttisesti elpyneempi äiti. Jääkiekossa on
pakko laittaa päivän rasitteet pois mielestä,
pakko keskittyä täysillä. Hikinen liikunta
myös auttaa purkamaan turhia aggressioita,
vakuuttaa Korhonen.

teys lapseen on vähän poikki tai katkolla
oman väsymyksen tai ajatusten vuoksi. Siinä
näkee jotenkin parhaimmillaan sen, miten
tärkeää se aito läsnäolo on, Korhonen pohtii.
Nyt Hoki Puumien lapset tuntuvat olevan
vähän ylpeitä äideistään.
– Luulen, että pojasta on sikasiistiä että
pelaan lätkää. Poikani saa mallin, että jokaisella pitää olla jokin harrastus ja että ei pidä
ajatella liikaa mikä on sopivaa tai naisellista
tai miehekästä, vaan tehdä yksinkertaisesti
sellaista, josta nauttii ja jossa on sopivasti
haastetta, Korhonen kertoo.
– Ainakin äiti kelpaa nyt maalivahdiksi
pihapeleihin, Ojala naurahtaa.
Kypärä päähän, maila kouraan ja naiset
liukuvat kaukaloon. Edessä on tunti eläimellistä menoa.

Tiesitkö?

			
■■ Hoki Puumat on JYP Juniorien alla

toimiva naisten easy-hockeyjoukkue.
■■ Perustettu vuonna 2017. Jäseniä on
noin 50.
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Leppoisa kylä
kaupungin kainalossa
Kuohulla asutaan luonnon keskellä lähellä Jyväskylän ja Petäjäveden
palveluja. Kyläteillä vastaantulijaa tervehditään, tapahtumat tehdään
yhdessä ja naapurin apuun voi luottaa.
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuvat

Kuohun kylä levittäytyy maalaismaisemaan
vilkasliikenteisen Keuruuntien molemmin
puolin. Kylään ajaa Jyväskylän keskustasta
parissakymmenessä minuutissa.
Kuohun nimen arvellaan kertovan Kuohunkosken kuohunnasta keskellä kylää. Nimi viittaa myös kylän järvien ympärillä kupliviin lähteisiin. Moni muistaa maailmalla
palkitun pulloveden, Kuohun kirkkaan.
Seudun asutus rakentui 1800-luvun lopulla myllyjen ympärille. Kylä kasvoi, kun
Kuohun sahan työvoimaa asettui sahan,
tien ja rautatien tienoolle 1920-luvulta alkaen.
– Meillä on mahtava historia, josta kyläläiset ovat innostuneita puhumaan ja nuoremmat kuulemaan, sanoo Kuohun Nuorisoseuran puheenjohtaja Eila Korpiaho.
Nykyisin kylältä kuljetaan pääosin töihin
Jyväskylään tai Petäjävedelle. Saha lopetti
toimintansa 1980-luvulla. Henkilöliikenne
Kuohun juna-asemalla päättyi samoihin aikoihin. Kyläkauppa, posti ja kuuluisa Kuohun baari kuuluvat nekin menneisyyteen.
– Kyläympäristössä on tapahtunut kehitystä, mutta palvelut ovat vähentyneet,
Korpiaho toteaa.
Kylällä on parannettu vesi- ja viemäriverkostoa ja sähkökaapeleita piilotettu maahan. Jätehuolto tehostui entisestään, kun
hyötykeräyspiste avattiin. Myös kylätiet
ovat paremmassa kunnossa kuin muutama
vuosikymmen sitten. Liikenne kyläteillä on
vilkastunut.
– Kuohu on yhä rauhallinen kylä. Kuohulaiset ovat auttavaisia, ystävällisiä ja toisilleen tilaa antavia. Parasta täällä on ehdottomasti luonto, sen vesistöt, metsät, mäet, pellot ja runsas eläimistö, Korpiaho luettelee.

Kuohun komea Kylätalo kerää väkeä
monenlaisiin tapahtumiin ja toimintaan.
Päivi Karttusen (vas.) näytelmäryhmän
esityskausi on meneillään. Maarit
Karvinen järjestää tapahtumia koulun
vanhempaintoimikunnassa.

Suuri osa Kuohun noin 700 asukkaasta on
lapsiperheitä, jotka haluavat asua luonnon
keskellä ja kyläkoulun lähellä. Maarit ja Mika Karvinen ostivat talonsa 12 vuotta sitten, ja neljä lasta ovat syntyneet paljasjalkaisina kuohulaisina. Perheen isä tekee liikkuvaa työtä Jyvässeudulla remonttihommissa,
ja äiti aloittaa syksyllä luokanopettajana
oman kylän koululla.

Kuohulla on tapana auttaa naapuria ja
tehdä yhdessä.
– Kylä tuntuu kodilta, ja yhteisöllisyys
täällä on aivan huippua. Kaikkia tervehditään kylän raitilla, vaikka ihan jokaista ei
tuntisikaan, Maarit Karvinen sanoo.
Karviset ovat rakentaneet oman pihan
puuhamaahan kiipeilyseinän, keinun ja leikkimökin lapsille. Talvisin talon takametsään
tehdään hiihtolatu. Kavereita touhuihin
löytyy naapuritaloista.

Kylä tuntuu
”kodilta,
ja täällä
yhteisöllisyys on
aivan huippua.

– Kylältä löytyy jokaiselle jotakin tekemistä ja tapahtumaa. Uimarannalla syttyy
juhannuksena kokko, ja uutena vuotena
paukutellaan yhdessä raketteja koululla,
Maarit Karvinen sanoo.
Päiväkotiin ja kouluun kertyy Karvisilta
kahden kilometrin taival, ja matkan varrelle
osuu vilkasliikenteisen Keuruuntien ylitys.
Vaaranpaikkoihin kaivattaisiin kevyen liikenteen väylää ja alikulkuja.
Kyläkoululla tapahtuu paljon iltaisinkin.
Liikuntasali, urheilukenttä ja jääkaukalo
ovat ahkerassa käytössä. Kuohun Veto -urheiluseura, kansalaisopisto, 4H ja muut tahot järjestävät liikuntaryhmiä eri-ikäisille.
Karvisilta Maarit käy kahvakuulassa ja Mika
venyttelyjumpassa.

Lapsetkin ovat löytäneet omat harrastusryhmänsä. Päiväkodin ja koulun yhteinen
vanhempaintoimikunta järjestää tapahtumia lapsiperheille. Etenkin diskot ovat suosittuja.
– Aktiivisia vanhempia on niin paljon, että toimintaa ja tapahtumia voidaan yhdessä tehdä. Tapahtumia odotetaan ja kävijöitä
riittää, sanoo toimikunnan rahastonhoitajana puuhaava Maarit Karvinen.
Kuohun Hupikävelijät patikoivat säännöllisesti lähiseudun maastoon tutkimaan
paikallisia nähtävyyksiä ja luonnonkauniita

Maarit ja Mika Karvinen perustivat kodin Kuohulle 12 vuotta sitten. Mikko (vas.), Marjaana,
Maria ja Marko ovat paljasjalkaisia kuohulaisia.

kohteita. Samalla he perehtyvät Kuohun
historiaan paikkojen ja tarinoiden kautta.
– Kävelijät kutsutaan kokoon Facebookryhmässä. Ne ovat sellaisia leppoisia ja hyväntuulisia sunnuntaiaamun kävelyretkiä,
Maarit Karvinen naurahtaa.

Kylän sydämenä sykkii komea Kylätalo.
Kuohun Nuorisoseuran punainen hirsitalo
rakennettiin keskelle kylää 1927 ja peruskorjattiin talkoovoimin ja osin Kylän Helmi
-hankerahalla 2006. Kunnostus tehtiin Keski-Suomen museon ohjeiden mukaisesti.
Talkooväki keitteli punamultamaalin itse talon pihalla isossa tynnyrissä.

Meille on erityisen
”tärkeää
säilyttää oma
kyläkoulu.

Kylätalossa on harjoiteltu ja esitetty näytelmiä koko sen historian ajan, mutta uudistettu talo puhalsi uutta virtaa myös Kuohun
harrastajateatteriin. Siitä lähtien Kylätalolla
on nähty yleensä esityskausi vuodessa. Päivi Karttunen ohjaa ja käsikirjoittaa näytelmiä monenlaisista aihepiireistä. Parhaillaan

esitetään Kadonnut mieli -näytelmää, jossa
vanhusten hoitolaitoksessa on puutetta
hoitajista, ja johtaja kavaltaa rahaa.
– Vuosien varrella olemme käsitelleet
monenlaisia aiheita. Meille on kuitenkin
pääasia, että yleisöllä on hauskaa, Karttunen sanoo.

Kylätalo on avoin kyläläisille ja sitä vuokrataan myös kylän ulkopuolisille. Nuorisoseura järjestää talolla kirppiksiä. Talon tapahtumakalenteri sisältää monenlaista säännöllistä toimintaa, kuten seurakunnan Päiväpiirin, kyläläisten Ystävätuvan tapaamiset ja
lukupiirin.
Kuohun perinteinen kylätapahtuma Kuohun Sattumat on tänä kesänä urheilupainotteinen, ja toiminta keskittyy koulun urheilukentälle. Ohjelmaan suunnitellaan
juoksulenkkiä, lapsille ongintaa ja urheilukisoja, myyntiä ja leikkimielistä kisailua. Illalla
saatetaan pistää tanssiksi.
Kylällä odotetaan uuden osayleiskaavan
valmistumista. Sen myötä toivotaan tarjolle
uusia rakennustontteja, koska kysyntää on
ja tulijoita riittäisi.
– Uudet asukkaat ovat tervetulleita, koska he tuovat mukanaan uutta elämää. Meille on erityisen tärkeää säilyttää oma kyläkoulu, Maarit Karvinen toteaa.
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Kesätoimintaa
Jyväskylän
seurakunnassa
PUISTO- JA PERHEPÄIVÄT
Perheiden puistopäivät Kotalammella (Nääpikäntie 5) 4.–5.6. klo
9–13 yhteistyössä alueen muiden
toimijoiden kanssa. Satuteltta,
pinssipaja, jumppaa, muskari, vilttikirppis ym. Maksuton soppatykkiruokailu klo 11.
Perheiden puistopäivät klo 9–12:
• Muuratsalon toimintapuisto
(Vuorenlahdenkatu 38) 3.6.,10.6.
ja 17.6.
• Lehtisaari Rantamintun puisto
(Koulutie 12 a) 5.6. ja 12.6.
Valtterinpuisto (Valtterintie) 7.6.
ja 14.6.
• Neulaskankaan toimintapuisto (Keljonkankaantie 66) 4.6., 6.6.,
11.6., 13.6. ja 18.6.
Perhepäivät Vanhan Pappilan pihapiirissä (Vapaudenkatu 26) 10.–
11.6. ja 17.–18.6. klo 10–13. Omat
eväät, grilli kuumana, sään mukainen varustus.

Reilu kauppa juhlii tänä vuonna
20-vuotista taivaltaan Suomessa.
Asukaslukuun suhteutettuna
Suomesta on kasvanut yksi suurimmista Reilun kaupan tuotteiden markkinoista, vaikka Reilun
kaupan tuotteita myydään jo yli
140 maassa.
Viime vuonna Suomessa myytiin Reilun kaupan tuotteita 263
miljoonalla eurolla, ja tuotteiden
myynnin arvo kasvoi yli 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Suosituimmat Reilun kaupan
tuotteet ovat edelleen kahvi, banaani ja leikkokukat.

Päiväleiri 3.– 5.6., vuosina 2012–
2015 syntyneille Kaunisharjun kerholassa (Yläkoskentie 11). Ilm. tarja.palander(at)evl.fi.

Kesäinen perhetupa Vaajakosken kirkolla (Kirkkotie 11) to 13.6.
tuulikellot ja ti 25.6. tuulta purjeisiin klo 9–11. Kahvia, teetä ja pikku purtavaa 1 €/aikuinen ja 0,50
€/lapsi.

Perheleiri 10.–13.6. Vesalan leirikeskus (Vesalantie 136). Leirimaksut: 37 €/aikuinen, 27 €/10–17 v,
15 €/4–9 v, alle 4 v. veloituksetta.
Ilm. 19.5. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.

Perhepäivä ke 19.6. klo 9–13 Kaunisharjun kerholassa (Yläkoskentie 11).

Kouluikäisten leiri (7–10v ) 17.–
19.6. Koivuniemen leirikeskus
(Koivuniementie 30). Leirimaksu
28 €/lapsi, max 25 lasta. Ilm. 19.5.
mennessä jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Alle kouluikäisten päiväleirit
Mutasen leirikeskus (Raidanlahdentie 22) 23.–24.5., 27.–28.5. klo
10–14. Ilm. 6.5 alkaen p. 050 557
9006, max 15 lasta/leiri, hinta 10
€/lapsi.

Isovanhempi–lapsenlapsi-leiri
Vesalan leirikeskuksessa (Vesalantie 136) 18.–20.6. Ilm. ja tiedustelut
p. 040 548 3216 (ei tekstiviestejä).
Päiväleiri 24.–26.6. eppu- ja
toppuluokkalaisille Kaunisharjun
kerholassa (Yläkoskentie 11). Ilm.
tarja.palander(at)evl.fi.

RETKET
Perheiden retki Korpilahdelta la
18.5. Jyväskylän Kirkkopäiville ja
Lähetysjuhlille, ilm. 8.5. mennessä p. 050 557 9013, hinta 5 €/aikuinen, lapset veloituksetta.
Perheiden retki Korpilahdelta
Saarijärvelle Puuhapuisto Veijariin
15.6. klo 9–16, ilm. 31.5. mennessä
p. 050 557 9013, hinta 10 €/hlö, alle 3v ilmaiseksi.
Perheiden retki Puuhapuisto Veijariin Saarijärvelle ti 18.6. klo 9.30–
16, lähtö Kuokkalan kirkolta. Hinta 15 €/hlö (sis. pääsymaksun ja
matkat), alle 3 v. ilmaiseksi. Mukaan mahtuu 50 hlöä. Lapsi voi
osallistua retkelle vain huoltajan
seurassa. Ilm. 20.5. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.

Perheretki ti 25.6. Ähtärin eläinpuistoon. Hinta Pandatalo + eläinpuisto 32 €/ aikuinen, 18 €/3–12
v lapsi, pelkkä eläinpuisto 14 €/
aikuinen ja 8 €/3–12v lapsi. Ilm.
10.6. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Tied. p. 050
340 0638.
Perheiden retki la 10.8. Puuhapuisto Veijariin Saarijärvelle, lähtö Keltinmäestä ja Savelasta. Hinta 11 €/hlö, alle 3 v. veloituksetta
(sis. kuljetuksen ja sisäänpääsyn).
Ilm. 1.6.–28.7. www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat

MUUTA KESÄPUUHAA
Koululaisten kesäkolo Valanteentie 1, Korpilahti (ent. kirkkoherranvirasto) ti ja to viikoilla 23–26
klo 10–14.
Kesäperhekahvila Lohikoskella
(Katajatie 1 as 5 Korhotilan pihapiirissä) kesäkuun joka keskiviikko klo 10–13. Omat eväät, grilli kuumana, sään mukainen varustus.
Kesäkivaa perheille Kipinässä
(Kauppakeskus Seppä) kesäkuun

torstaisin klo 10–14. Lounas 1 €/
perhe klo 11–12.
Kipinän lastentila auki ma–ke klo
10–15 vapaaseen leikkiin 19.6. asti.
Lasten kesäpäivät 4–7-vuotiaille (alle kouluikäisille) 4.–6.6. klo
9.30–14, Polttolinja 29, Kuokkala. Ryhmäkoko max 20 lasta. Hinta
15 €/lapsi. Ilm. 20.5. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.

Ensimmäisistä norsutunnuksella merkityistä kahvi- ja teepaketeista tuotevalikoima on laajentunut niin, että Suomessa on
myynnissä jo yli 1 200 Reilun kaupan tuotetta. Reilun kaupan tunnetuin kriteeri on, että tuottajille
on maksettava myymistään tuotteista vähintään Reilun kaupan takuuhintaa, joka kattaa kestävän
tuotannon kustannukset.
Takuuhinnan lisäksi tuottajille
maksetaan Reilun kaupan lisää,

12.5.2019
klo 10.30–16.00
Aikuiset 34 €.
4–12 -vuotiaat 14 €.

Maitolavan Madonnat ja
Kuka nyt soittaa sir?!

Muistathan varata teatterilippusi ajoissa.
Pöytä- ja lippuvaraukset

014 311 0086, tervetuloa!

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

0600 95 050

1,95r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

www.kotidata.fi

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
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

Mukavaa muksuille

Tiesitkö?

			

Reilun kaupan kahvitauko
■■ Kahvitaukoa vietetään torstaina 9.5.
■■ Tavoitteena on maailman suurin Reilun kaupan kahvitauko.
■■ Ilmoita kahvitaukosi mukaan osoitteessa reilukauppa.fi/kahvitauko.
■■ Kutsu väki nauttimaan Reilu kaupan kahvia tai muita tuotteita

(teetä, kaakaota, banaania).

■■ Kuvia kahvihetkistä voi jakaa Instagramissa tunnuksilla

#reilukahvihetki tai #reilukauppa.

Ilmoittautuminen
päiväkerhoon 15.4.-31.5.
jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat

muskariin 13.5. alkaen

Koululaisten kesäpäivät Huhtakodilla (Nevakatu 1) 12.–14.6. klo
9–15.30. Hinta 15 €, sis. lounaan ja
välipalan. Ilm. 5.6. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Kaiken kansan kesäkahvila Vaajakosken kirkon (Kirkkotie 11) takapihalla ma 10.6. klo 9–12 klo 9.30.
Muistojen sävel, kitaristi Rolle Ahlroos. Kahvia, teetä, mehua ja pannaria 50 ensimmäiselle; ma 17.6.
klo 9–12 klo 9.30 Kesälauluja perheille. Kahvia, teetä ja mehua ja
grillimakkarat 50 ensimmäiselle.
Piknikpyhäkoulu ti 18.6. Huhtasuon toimintapuistossa (Kaakkolammentie 7) klo 10–13. Ohjattua
toimintaa.

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

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Kesällä Ränssissä
nähdään kaksi uutta
laulunäytelmää

jonka tuottajat käyttävät joko
tuotannon kehittämiseen tai koko yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin kuten terveydenhuoltoon ja
koulutukseen.
– 20 vuotta sitten Reilu kauppa
oli käynnistämässä keskustelua
eettisestä kuluttamisesta, ja esimerkillään se on nostanut vastuullisuuden marginaalista valtavirtaan. Yritysten kiinnostus tuotteen alkuperää kohtaan on kasvanut valtavasti, sillä kuluttajat vah-

Sivosen mukaan kaupan rakenteet tulisi muuttaa sellaisiksi, ettei
erillistä Reilun kaupan järjestelmää tarvittaisi pitkällä tähtäimellä enää lainkaan.
– Kaikki kehittyvistä maista rikkaisiin maihin myytävät tuotteet
tulisi tuottaa asiallisissa oloissa, ja
niitä kasvattavien viljelijöiden ja
työntekijöiden pitäisi saada työstään elämiseen riittävä korvaus.
Yksi askel tätä kohti voisi olla ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki, jota Reilu kauppa ry ajaa
Suomeen yhdessä yli 130 suomalaisen järjestön ja yrityksen kanssa, Sivonen jatkaa.

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

jyvaskylanseurakunta.fi/muskarit

Onnella on juuret

Äitienpäivälounas

tivat tänä päivänä ostamiensa
tuotteiden alkuperää huomattavasti hanakammin kuin ennen, sanoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

SIRPA KOIVISTO teksti

LEIRIT

Perheiden kesäpesä Kuokkalan
kirkolla (Syöttäjänkatu 4) 11.6.,
12.6. ja 13.6. klo 9.30–13. Ohjattua toimintaa, lounas ja vapaata oleskelua. Lounas 3 € aikuiset.
ja 1 € lapsi.

Kesäolkkarit klo 9–13, ruokailumahdollisuus klo 11, vapaaeht.
maksu 1 €/hlö:
• 28.5. Kypärämäen kerhotila (Erämiehenkatu 6).
• 29.5. Kortepohjan srk-keskus
(Isännäntie 4).

Merkkivuotta
juhlitaan maailman
suurimmalla
kahvitauolla.

Kesäperhekerhot:
Kirkonmäellä Korpilahdella 3.6.,
10.6., 17.6. klo 10–13, omat eväät,
grillausmahdollisuus.
Korpilahden Pohjoisilla kylillä
klo 10–13:
• 5.6. Viitaniemen liikennepuisto (Eeronkatu 8), mukaan kypärä,
omat eväät.
• 12.6.Ylä-Muuratjärven kylätalon
pihamaa (Petäjävedentie 2178).
• 19.6. Hangasjärven maja (Hangasjärventie 106), saunomista, uimista, omat eväät, grillausmahdollisuus.

Kepparileiri klo 8–15.15 Vaajakosken kirkolla (Kirkkotie 11):
• 1. päiväleiri 11.–12.6. vuosina
2012–2015 syntyneille.
• 2. päiväleiri 18.–19.6., vuosina
2009–2011 syntyneille.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, max 8 lasta/leiri. Hinta 10 €. Ilm. 2.– 10.5. p. 040
574 2026 Marja Lähteelä (parhaiten tavoitat klo 8–9).

KESÄKERHOT/OLKKARIT

Reilua kauppaa jo
20 vuotta Suomessa

Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

LEVYNJULKAISUMESSU
HIEMAN ERILAINEN
JUMALANPALVELUS
GOES JAZZ
Kaupunginkirkossa
5.5.2019 klo 17

13

12

Tapahtumat 2.–16.5.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.5. klo 18, Ahonen, Tikkanen, Ruhanen.
Messu su 12.5. klo 18, Ahonen, Tiusanen, Reetta Mölsä.
Musiikkitilaisuudet
Ystävyyskonsertti: Jaroslavlin Canzona-kuoro, Vox Aurea ja Kolmekuutoset la 4.5. klo 18. Kuoroja johtaavat
Natalia Stepanova, Sanna Salminen ja
Suvi Airaksinen. Ohjelma 10/5 euroa.
Tulkoon valo! Jyväskylän seurakunnan lapsikuoron kevätkonsertti su 5.5.
klo 15. Vapaa pääsy.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
YSTÄVYYSKONSERTISSA VIERAS JAROSLAVLISTA
n Venäläinen Canzona-lapsikuoro Jaroslavlista vierailee parhaillaan
Jyväskylässä. Canzona konsertoi yhdessä Vox Aurean ja Kolmekuutosten kanssa lauantaina 4.5. klo 18 Taulumäen kirkossa. Kuoroja johtavat
Natalia Stepanova, Sanna Salminen ja Suvi Airaksinen. Canzona-kuoro
toimii osana lasten ja nuorten taidekoulua Jaroslavlissa, joka on myös
Jyväskylän ystävyyskaupunki. Ohjelma 10/5 euroa.
TULKOON VALO!
n Jyväskylän seurakunnan lapsikuoron kevätkonsertti kuullaan Taulumäen kirkossa su 5.5. klo 15. Mukana on soitinyhtye sekä kuoroa johtavat kanttorit Heli Nieminen, Sirpa Piilonen ja Ilpo Vuorenoja. Konsertin
ohjelma on kokoelma Lasten virsi -kirjan lauluja ja virsiä. Konsertin teemoina ovat maailman luominen, koti ja perheyhteys sekä maailmanlaajuinen kirkko. Vapaa pääsy. Kuoro esiintyy myös Kirkkopäivien ja
lähetysjuhlien avajaisissa 17.5. Seminaarinmäen juhlateltassa.
PACEM-LEVYN JULKAISUMESSU
n Kaupunginkirkossa järjestetään su 5.5. klo 17 PACEM-levyn julkaisumessu. Albumi koostuu muusikko, kanttori Pekka Björnisen
(1954–2018) säveltämästä jazzmessukokonaisuudesta sekä hänen tekemistään virsisovituksista. Musiikista vastaavat Markus Lajunen (puhaltimet), Panu Korhonen (piano), Ilona Rimpilä (basso) ja Esko Turpeinen
(rummut) sekä laulukvartetti Anne Federley, Piia Laasonen, Mikko
Miettinen ja Juho-Kusti Väätäinen. Messun osissa ja virsisovituksissa
soivat perinteisen jazzin lisäksi pohjoismaiset jazzsävyt. Vapaa pääsy.
TUTTUA JA YLLÄTYKSELLISTÄ HÄÄMUSIIKKIA
n Kaupunginkirkon häämusiikki-illassa la 11.5. klo 19 kuullaan häämarsseista suosituimmat, Erkki Melartinin Prinsessa Ruususen juhlamarssi sekä Toivo Kuulan ja Felix Mendelssohnin häämarssit. Niiden
lisäksi esitellään myös hiukan yllätyksellisempää ja harvemmin kuultua
ohjelmistoa. Vapaa pääsy.
LAPSIKUOROJEN KEVÄTKONSERTTI
n Voxin lapsikuorojen kevätkonsertti on su 12.5. klo 16 Kuokkalan kirkossa. Kolmekuutosia, Nollakakkosia ja Muskarikuoroa johtavat Suvi
Airaksinen, Laura Eskola ja Matilda Kangas. Ohjelma 5 euroa. Konsertin
jälkeen kahvitarjoilu.
KAIPUU IKUISUUTEEN
n Laulututkinto: Kaipuu ikuisuuteen on ti 14.5. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Konsertissa esiintyvät Satu Pirnes, sopraano ja Eliisa Suni, piano.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
VIRSIHETKI KAUPUNGINKIRKOSSA
n Kaupunginkirkon musiikkihetkessä lauletaan virsiä keskiviikkoisin
klo 12. Virsihetki on vartin mittainen. Vapaa pääsy.
TORSTAI ON TOIVOA TÄYNNÄ
n Kortepohjan seurakuntakeskuksen yhteislauluhetkessä lauletaan
hengellisiä lauluja ja virsiä. Laulattajana on diakoni Ainoleena Laitinen.
Seuraavat yhteislauluhetket ovat to 2.5. ja 16.5. klo 11. Lauluhetken jälkeen on mahdollisuus jäädä kahville Torstaikahvilaan.
MUSIIKKIA KAHVITTELUN LOMASSA
n Jarin ja Mikon musiikkihetki on perjantaisin klo 13-14 Kipinässä.
Musiikin lomassa on mahdollisuus kahvitteluun. Vapaa pääsy.

Aikuisille
Kevätretki ti 28.5. Jämsänjokilaaksoon. Hinta 35 euroa (tasaraha), sis.
kyydin, lounaan, iltapäiväkahvit sekä
sisäänpääsymaksut. Lähtö klo 8.20
Kaakkolammen kääntöp; 8.25 Kangaslammen kääntöp; 8.30 Kivistön
työväentalon kohdalta. Paluu n. klo
17. Mennessä käynti Muuramen kirkossa, perillä lounas, käynnit Huopatehtaalla ja Lelumuseossa.
Raamattupiiri pe 3.5. klo 17 Telkäntie
2 C. Raamatun tutkimista keskustellen ja rukoillen.
Takomo su 5.5. klo 16 Kipinä. Laura
Siltalan vieraana kirjailija, sielunhoitoterapiakouluttaja Ulla Dahlén. Yhteistä jatkotyöstämistä ja keskustelua.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleiri (Huhtasuo) 7.– 9.6. Vesalan
leirikeskuksessa. Hinta aikuiselta 34
euroa, 4–17-v. 20 euroa, 0–3-v. ilmaiseksi. Perheen kolmas, neljäs... lapsi/
nuori puoleen hintaan. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 16.5. mennessä p.
050 549 7024 tai juha.halonen@evl.fi.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.5. klo 12 Huhtakoti. Kari,
Lintunen.
Messu su 12.5. klo 12 Huhtakoti. Puhto, Hassinen.
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Musiikkitilaisuudet
Tulkoon valo! Lapsikuoroprojektin
kevätkonsertti su 5.5. klo 15 Taulumäen kirkko. Vapaa pääsy.
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14 Kipinä. Mahdollisuus kahvitteluun.
Astaha-kuoro to 9.5. klo 18 Huhtakoti. Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
LäKa–Lähetyskahvit ke 8.5. klo 13.30
Huhtakoti. Kahvien ohessa infoisku
tai terveisiä lähetystyön maailmasta.
Aikuisille
Kevätretki ti 28.5. Jämsänjokilaaksoon. Hinta 35 euroa (tasaraha), sis.
kyydin, lounaan, iltapäiväkahvit sekä
sisäänpääsymaksut. Lähtö klo 8.20
Kaakkolammen kääntöp; 8.25 Kangaslammen kääntöp; 8.30 Kivistön
työväentalon kohdalta. Paluu n. klo
17. Mennessä käynti Muuramen kirkossa, perillä lounas, käynnit Huopatehtaalla ja Lelumuseossa.
Raamattupiiri pe 3.5. klo 17 Telkäntie
2 C. Raamatun tutkimista keskustellen ja rukoillen.
Takomo su 5.5. klo 16 Kipinä. Laura
Siltalan vieraana kirjailija, sielunhoitoterapiakouluttaja Ulla Dahlén. Yhteistä jatkotyöstämistä ja keskustelua.
Tiistai-tapaaminen ti 7.5. klo 13 Telkäntie 2 C. Vieraana pastori Niina Kari.

RyhmäRämä ke klo 10 Kipinä. Tied.
050 549 7005.
Nuorille
Avoimet ovet to klo 15–17 Kipinä.
Tule yksin tai kaverien kanssa pelaamaan, soittamaan, askartelemaan tai
oleilemaan.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleiri (Huhtasuo) 7.– 9.6. Vesalan
leirikeskuksessa. Hinta aikuiselta 34
euroa, 4–17-v. 20 euroa, 0–3-v. ilmaiseksi. Perheen kolmas, neljäs... lapsi/
nuori puoleen hintaan. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 16.5. mennessä p.
050 549 7024 tai juha.halonen@evl.fi.
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti
ja to klo 13–16 Huhtakoti. Mukavaa puuhaa ja pientä välipalaa pienille koululaisille. Ilmainen. Ilm. 050 441
4215/050 301 8233.
Perhekerho pe klo 9.30 Huhtakoti.
Puuro 1 euro/perhe.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30
Huhtakoti. Ilmainen. Ilm 050 441 4215.
Muu
Keittolounas ma klo 11 Huhtakoti.
Aikuiset 2,50 euroa.
NeuleKIPinä ke 8.5. klo 18 Kipinä.
Mahdollisuus materiaalihankintoihin
ja kahvitteluun.

KELJONKANGAS
Aikuisille
Rukoushetki ma 6.5. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Diakonian arkiruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti (4/1 euroa).
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Brunssi su 5.5. klo 11 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ma 6.5. klo 9.30 Neulaskoti. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Vauvaryhmä ti klo 10 Neulaskoti.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti. Ilm. seuraavan viikon parkkiin ti klo
16 niina.ruuska@evl.fi.
Päiväkerho ke 15.5. klo 9 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 5.5. klo 10 kirkko, Salminen,
Pitkänen, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 10.5. klo 8.30 kirkko.
Messu su 12.5. klo 10 kirkko, Kokkonen, Salminen, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Tulkoon valo! Lapsikuoroprojektin
kevätkonsertti su 5.5. klo 15 Taulumäen kirkko. Vapaa pääsy.
Lapsikuoron harjoitukset ke klo 16
kirkko.
Aikuisille
Seurakuntakuoron harjoitukset to
2.5. ja 16.5. klo 18 kirkko.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13 Saihokatu 4. Aiheena: Hyvä paimen.
Saihokadun päiväkahvit ti klo 14
Saihokatu 4. Hinta 2 euroa.
Kuohun päiväpiiri ma 13.5. klo 13
Kuohun kylätalo. Retki Nyrölän luontopolulle, yhteinen lähtö klo 13 Kuohun kylätalon pihasta. Kimppakyydit.
Omat makkarat ja juotavat mukaan.
Paistetaan tikkupullia.
Lähde!-kuoro to 16.5. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleiri Vesalassa 10.–13.6. Ilmoittautuminen jyvaskylanseurakunta.fi
1.–19.5.

Koululaisten leiri (7–10-v.) Koivuniemessä 17.–19.6. Ilmoittautuminen jyvaskylanseurakunta.fi 1.–19.5.
Pyhäkoulu su 5.5. klo 10 kirkko.
Taapero-ryhmä ma 6.5. klo 14.30
kirkko.
Perheolkkari ti 7.5. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti 7.5.
klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 8.5.
klo 9.15 kirkko.

Ekavauvaryhmä ma ja ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.

Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–18 kirkko. Hinta 1 euro. Kotiin jaettava ruoka
noudettavissa klo 17.45 alkaen.

Musiikkitilaisuudet
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14. Mahdollisuus kahvitteluun.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 5.5. klo 10 Kaupunginkirkko, Koli, Pohjola, Lintulahti, Valtasaari.
Hieman erilainen jumalanpalvelus
goes Jazz su 5.5. klo 17 Kaupunginkirkko. Pacem-levyn levynjulkaisumessu.
Sunday Service su 5.5. klo 18 Vanha
pappila, Laine, Gerard Daams, Emily
Carlson. Tarjoilua.
Nuorten messu ke 8.5. klo 17 Kaupunginkirkko, Koli, Laasonen.
Messu su 12.5. klo 10 Kaupunginkirkko, Pohjola, Watia, Junttila, Valtasaari.
Kirkkokahvit Vanhassa pappilassa.
Musiikkitilaisuudet
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Häämusiikki-illassa
uutta ja vanhaa
Kaupunginkirkon häämusiikki-illassa la 11.5. klo 19
kuullaan häämarsseista suosituimmat, Erkki Melartinin
Prinsessa Ruususen juhlamarssi sekä Toivo Kuulan ja
Felix Mendelssohnin häämarssit. Niiden lisäksi esitellään
myös hiukan yllätyksellisempää ja harvemmin kuultua
ohjelmistoa. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Toivoa naisille – Hanna-piiri ma 6.5.
klo 16.30 Vanha pappila. Rukoillaan
erityisesti naisten puolesta. Tied. paula.raatikainen@evl.fi, p. 040 560 9904.
Virtailta/Nightbreak to 9.5. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Reilua Elämää.
Aikuisille
Kylän kammari to 2.5. klo 14 Vanha
pappila.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 7.5. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Seniorikammari ti 14.5. klo 14 Vanha pappila. Kevätlaulajaiset, Eevi-Riitta Kukkonen.
Eläkeläisten kevätretki Petäjävedelle
ke 22.5. Hinta 25 euroa. Petäjäveden
remontoidun kirkon esittely, osallistuminen Ystävän Pysäkin ohjelmaan,
lounas, vierailu Heinähattu-myymälässä, Petäjäveden vanhan kirkon esittely, kahvit Lemettilän tilalla. Lähtö
8.45 Lohikosken kirkko; 8.50 Puistokadun pysäkki; 9.00 Keskussrktalo, ajoreitti Länsi-Päijänteentien kautta. Paluu n. 15.30. Ilm. ja tied. ti 14.5. mennessä 050 549 7001.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B.
Taaperokerho ma klo 9.30 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.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10.
Aikuisille
Takomo su 5.5. klo 16. Laura Siltalan
vieraana kirjailija, sielunhoitoterapiakouluttaja Ulla Dahlén. Yhteistä jatkotyöstämistä ja keskustelua.
RyhmäRämä ke 8.5. ja 15.5. klo 10 Kipinä. Tied. 050 549 7005.
Nuorille
Avoimet ovet to klo 15–17 Kipinä.
Tule yksin tai kaverien kanssa pelaamaan, soittamaan, askartelemaan tai
oleilemaan.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puurolounas 1 euro.
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30–
14. Hinta 3 euroa/perhe, maksu paikan päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.15–
15. Hinta 4 euroa, ilm. ja käteismaksu
paikan päällä.
Taaperot tapaa pe klo 10.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Voi tulla ilmoittautumatta. Jos haluat varmistaa paikan,
ilmoittaudu edellisviikon pe klo 12
mennessä 044 705 6480 tai 050 301
8233. Omat eväät.
Iltaperhekahvila ma klo 17.30.
Vaunujengi ti klo 13.
Muu
NeuleKIPinä ke 8.5. klo 18. Mahdollisuus materiaalihankintoihin ja kahvitteluun.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.5. klo 10 kirkko. Koivisto,
Mertanen. Messussa mukana Kirkonkylän seurakuntapiirin ja Väentuvan
väkeä. Messun jälkeen 75- ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla.
Messu su 12.5. klo 10 kirkko. Koivisto,
Tiusanen, Reetta Mölsä, laulu. Sydänyhdistys mukana. Äitienpäiväkahvit.
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 16.5. klo 18 seurakuntatalo.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 2.5.
klo 17.45 seurakuntatalo. Tied. 050
5579 004.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 3.5.
klo 17.30 seurakuntatalo.

Raakel-ilta su 5.5. klo 16 seurakuntatalo. Tarjoilua.
Diakoniatalkoot ma 6.5. klo 13 seurakuntatalo. Leivotaan yhdessä tuleviin
diakonian tilaisuuksiin.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
NOJA-ryhmä ti 7.5. klo 18 seurakuntatalo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 9.5.
klo 18 Kuokkalan kirkko. Tied. 050
5579 004.
Naisten aamukahvit la 11.5. klo 9
seurakuntatalo. Pastori Miina Karastin puheenvuoro. Arvontaa.
Nuorille
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
seurakuntatalo.
Hengari ti klo 15 nuorisotila Sumpbi,
Koulumäentie 8.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 2.5. klo 9.30. Makkaranpaistoretki.
Pohjoisten kylien kirkkohetki ke
8.5. klo 9.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntatalo.
Taaperoryhmä ma 13.5. klo 9 seurakuntatalo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.5. klo 16 seurakuntakeskus, Salminen, Koskinen.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 10.5. klo 13 seurakuntakeskus. Pieni arkiretriitti, jossa hiljennytään seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä. Oma Raamattu ja
muistiinpanovälineet mukaan.
Messu su 12.5. klo 16 seurakuntakeskus, Kokkonen, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Torstai on Toivoa Täynnä -yhteislauluhetki to 2.5. ja 16.5. klo 11 seurakuntakeskus. Tule laulamaan yhdessä
hengellisiä lauluja ja virsiä.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 14.5. klo 10 seurakuntakeskus.
Aikuisille
Tiistai-tapaaminen ti 7.5. klo 13 seurakuntakeskus, Ulla Hautamäki. Kahvi 1 euro.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleiri Vesalassa 10.–13.6. Ilmoittautuminen jyvaskylanseurakunta.
fi 1.–19.5.
Koululaisten leiri (7–10-v.) Koivuniemessä 17.–19.6. Ilmoittautuminen jyvaskylanseurakunta.fi 1.–19.5.
Perheolkkari ke 8.5. klo 9 seurakuntakeskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 8.5.
klo 9.15 seurakuntakeskus.
Muu
Tostaikahvila to klo 12–13.30 seurakuntakeskus. Kahvia/teetä/mehua,
voileipää ja pientä makeata.

KUOKKALA
Yhteinen
syntymäpäiväjuhla
Korpilahden seurakuntatalolla vietetään yhteistä syntymäpäiväjuhlaa su 5.5. klo
11. Juhlaan kutsutaan kaikki
Korpilahden alueseurakuntalaiset, jotka tänä vuonna
täyttävät 75 ja 80 vuotta.
Ilmoittautumiset ja tiedot
ruokavalioista noin viikkoa
ennen diakonissa Kirsi Lepoaholle p. 050 557 9003.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Aamurukous to 2.5. klo 9.30–9.45
kirkko.
Kansanmusiikkimessu su 5.5. klo 11
kirkko, Reukauf, Mäkinen, Heikkilä,
Lampinen. Parasta on laulaa -kuoro,
Toivon siivet -orkesteri.
Messu su 12.5. klo 11 kirkko, Korhonen, Bucht, Kataikko, Väisänen, Kaisa
Ivars, viulu.
Hiljaisuuden ilta ke 15.5. klo 18 kirkko.
Aamurukous to 16.5. klo 9.30–9.45
kirkko.

Musiikkitilaisuudet
Voxin lapsikuorojen kevätkonsertti su 12.5. klo 16 kirkko. Nollakakkoset ja Muskarikuoro, johtaa Laura Eskola.
Parasta on laulaa -kuoron harjoitukset ma 13.5. klo 18 kirkko.
Laulututkinto: Morgen! ti 14.5. klo
18 kirkko. Satu Pirnes, sopraano ja
Eliisa Suni, piano. Avoin tilaisuus, vapaa pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuudenkaari, vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden aikuiset tai murrosikäiset lapset käyttävät
päihteitä huolestuttavasti. Ryhmä alkaa Kuokkalan kirkolla 2.9. Ryhmää
vetävät diakoniatyöntekijät Kirsti Kataikko ja Päivi Itkonen. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa ja siihen mahtuu 8
osallistujaa. Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista ke 28.8.
mennessä. Ilm. tied. 040 549 7007 tai
kirsti.kataikko@evl.fi.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone to 2.5. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Köpöttäjät ma klo 11. Lähtö yhteiskävelylle Kuokkalan kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 8.5.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Kuokkamiehet ti 14.5. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 7.5. klo 17.45 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9
kirkko.
PerheCafé to 9.5. klo 17.30 kirkko.
Taaperotupa pe 10.5. klo 9.30 kirkko.
Äitienilta ti 14.5. klo 18 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.5. klo 12–13 Lahjaharjun
kappeli, Koli, Valtasaari.
Runomessu
äitienpäivänä
Lahjaharjun kappelissa on su
12.5. klo 12 runomessu, jonka
toimittavat Heidi Watia ja
Risto Valtasaari. Jumalanpalveluksen jälkeen on tarjolla
äitienpäiväkahvit.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma 6.5. klo
17.30 Lahjaharjun kappeli, Eeva Korpela.
Lahjaharjun olohuone ti 14.5. klo 9
Lahjaharjun kappeli. Hartaus ja aamupala. Tied. Sami Junttila 050 549 7001.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva to klo 13 Katajatie 1 as 5.
Perhepyhäkoulu su 5.5. klo 16 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.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.5. klo 10 kirkko, Laine, von
Gross, Ruhanen. Pyhäkoulu.

Rukousmessu su 5.5. klo 17 kirkko,
Harri Alatupa, Hautalahti, musiikki
Arja ja Jarmo Honkasalo.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, heikki.
ilola@icloud.com.
Äitienpäivän messu su 12.5. klo 10
kirkko, Hautalahti, Palola, Asikainen.
Kakkukahvit.
Viikkomessu ke 15.5. klo 17.30 kirkko,
Palola, von Gross.
Musiikkitilaisuudet
Palokan kirkkokuoron harjoitus to
klo 17.30 Lahjaharjun kappeli.
Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuudenkaari, vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden aikuiset tai murrosikäiset lapset käyttävät
päihteitä huolestuttavasti. Ryhmä alkaa Kuokkalan kirkolla 2.9. Ryhmää
vetävät diakoniatyöntekijät Kirsti Kataikko ja Päivi Itkonen. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa ja siihen mahtuu 8
osallistujaa. Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista ke 28.8.
mennessä. Ilm. tied. 040 549 7007 tai
kirsti.kataikko@evl.fi.
KokoNaiset-ryhmä naisille, jotka
ovat toipumassa päihteiden käytöstä
tai haluavat pohtia päihteiden käyttöään alkaa 24.9. Ryhmä kokoontuu 6
kertaa joka toinen tiistai klo 17 Kipinässä. Ryhmää vetävät diakonissa Päivi Itkonen ja diakonihanketyöntekijä Laura Pöyhönen Kirkkopalveluista.
Ilm. ryhmään viim. 6.9. 040 643 4291,
laura.poyhonen@kirkkopalvelut.fi.
Aamupalapysäkki ke 15.5. klo 9–11
kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/
hlö.
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 7.5. klo 10 kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to 2.5. klo
12 kirkko. Perhe – Jumalan lahja, pastori Maritta Tynkkynen; 9.5. Äidit ja
tyttäret, Maritta Tynkkynen. Tiedustelut diakoni Anita Teittinen puh. 044
713 2486, anita.teittinen@evl.fi.
Miesten ilta ke 8.5. Koivuniemen leirikeskuksessa (Koivuniementie 30)
Ohjelmallinen ilta alkaa varttikirkolla
klo 17.30. Iltapalan jälkeen Heikki Lepoaho alustaa aiheesta Mies ja terveys. Illan päätteeksi saunomista ja makkaranpaistoa.
Nuorille
Nuortenilta ke 15.5. klo 19–20.30
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin.
Tied. 050 340 9898.
Ilmoittautuminen Isovanhempi-lapsenlapsi-leirille 2.–24.5. Leiri järjestetään Vesalan leirikeskuksessa 18.–
20.6. Hinnat: alle 3v. maksuton, 4-7v.
20e, 8-12v. 28e, 13-17 v. 22e ja aikuiset
34e. Ilmoittautuminen ja lisätiedot
soittamalla Katjalle p. 040 5483216 (ei
tekstiviestejä).
Pyhäkoulu su 5.5. klo 10 kirkko. Kevään viimeinen.
Taaperopysäkki ma klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12–15 kirkko. Oleilua, pelailua, läksyjen tekoa,
välipalaa, hiljentymistä ja pieni hartaus - leppoisaa yhdessäoloa. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lisätietoja
040 548 3216.
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.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.5. klo 10 kirkko, Helenius, Tahkola.
Miestenpiiri su 5.5. klo 18 seurakuntakoti.
Messu su 12.5. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Tahkola.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke 8.5. klo
18 seurakuntakoti. Tied. 040 684 2050.
Aikuisille
Olohuone ke klo 13 seurakuntakoti.
Lähetyksen rukouspiiri su 5.5. klo 18
Valtterintie 1 B 13, Merja Valkola.
Avoin raamattupiiri ti 14.5. klo 18
seurakuntakoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 9.5. klo 18.30 seurakuntakoti.
Muu
Hautausmaan haravointitalkoot ke
8.5. klo 8 seurakuntakoti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.5. klo 10 kirkko, Vallipuro,
Piilonen. Marja-Liisa Jaakonahon eläkkeelle jäämisen muistaminen. Lounas
ja Työtuvan kevätmyyjäiset.
Äitienpäivän messu su 12.5. klo 10
kirkko, Partanen, Vallipuro, Paukkunen. Tikkakosken mieslaulajat. Kakkukahvit.
Musiikkitilaisuudet
Musiikkikerho to 2.5. ja 9.5. klo 15
kirkko 5.–6.-luokkalaisille.
Tulkoon valo! Lapsikuoroprojektin
kevätkonsertti su 5.5. klo 15 Taulumäen kirkko. Vapaa pääsy.
Lapsikuoron harjoitus ke klo 17 kirkko.
Candelan harjoitukset to klo 17 kirkko.
Aikuisille
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Ennakkoilmoittautuminen puutarharetkelle Uuraisten Kyynämöisille. Lähde ti 4.6. ihailemaan kesäkukkien loistoa. Linja-auto lähtee kirkon
pihasta klo 8.30, paluu noin klo 12.
Retken hinta 10 euroa. Ilmoittautumiset Marjo Mattila p. 040 560 9916.
Lähetyksen ja diakonian kevätmyyjäiset ja lounas messun jälkeen su 5.5.
klo 11.30 kirkko.
Miestenpiiri ti klo 13 pappilassa. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Mieli Maasta -ryhmä ti 7.5. klo 18
pappila.
Lukupiiri ke 8.5. klo 13 pappilassa.
Mies ja terveys
miesten illan aiheena
Heikki Lepoaho alustaa
aiheesta Mies ja terveys
Koivuniemen leirikeskuksen
(Koivuniementie 30) miesten illassa ke 8.5. Ilta käynnistyy varttikirkolla ja iltapalalla
klo 17.30. Illan päätteeksi
mahdollisuus saunomiseen ja
makkaranpaistoon.
Äitien olohuone ke klo 18 pappila.
Lahjoitusruuan jakelu to 9.5. klo
10.30 kirkko.

15

14

Tapahtumat 2.–16.5.
äivä

Äitienp
		
Naistenilta pe 10.5. klo 18 Sarpatissa.
Kauden päättäjäiset. Nyyttikestit.
Miesten saunailta ke 15.5. klo 17.30
Sarpatti. Pyyhe ja piplia mukaan.
Muu
Aamukahvi. Voileipäkahvit ja aamun
lehti maanantaista keskiviikkoon klo
9–11 seurakuntasalissa.
Kevätiloa-tapahtuma ikäihmisille
pe 10.5. klo 12.30 kirkko. Järj. Tikkakosken Lähiverkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.5. klo 10 kirkko, Rossi, Salmela. Seppo Marttinen, haitari.
Tölskän srk-ilta ke 8.5. klo 17 Kerttu
ja Heimo Savelalla.
Messu su 12.5. klo 10 kirkko, Rossi,
Modinos, musiikissa Kaija ja Heimo
Lajunen.
Leipäsunnuntai su 12.5. klo 16 kirkko.
Jumalan kansan koti-ikävä. Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia.
Lapsille omat ohjelmat.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro ke 15.5. klo 11.45 kirkko. Kevään harjoitukset. Tied. 050 549
7049, heli.nieminen@evl.fi.
Lähetys- ja avustustyö
Vaajakosken lähetyspiiri ti 7.5. klo
13 kirkko.
Aikuisille
Miesten piiri to 2.5. klo 18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 8.5. klo 13 kirkko.

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. 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-

Keskiviikkokerho ke 8.5. klo 13 Jyskän
seurakuntakoti.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Päivämiestenpiiri to 9.5. klo 12 kirkko.
Lätkäilta
Yhteisvastuun
merkeissä
Vaajakosken kirkolla vietetään pe 10.5. lätkäiltaa klo 17
alkaen. Tule porukalla seuraamaan Leijonien ottelua Kanadaa vastaan. Puffetissa tarjolla
pikkurahalla hyvää syötävää.
Illan tuotto ohjataan Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Miesten piiri to 16.5. klo 18.30 kirkko.
Nuorille
Nuorten leiri 3.–5.5. Vesalan leirikeskus.
Nuortenilta eli Hengari ke 8.5. ja 15.5.
klo 18–20.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperot pe 3.5. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Ekavauva Pallerot ti klo 13 kirkko.
Perheiden Iltaolkkari ti 7.5. klo 17.30
kirkko.
Perheiden aamu to 9.5. klo 9 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 9.5. klo 10.30
kirkko.
Perhetupa ti 14.5. klo 9 kirkko.
Perhepysäkki ti 14.5. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.

Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 15.4. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa. Kevään viimeinen kerta 20.5.
Naisten saunailta ti 14.5. 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.

Virtailta/Nightbreak to 9.5. klo 1821 Yliopistonkatu 26 B. Reilua elämää.
Ilta nuorille aikuisille ja aikuisille /
a group for young adults. Sanaa, iltapalaa ja yhdessäoloa.
Lähetyksen askartelupaja ma 13.5.
klo 10 Kipinässä. Tiedusteltu p. 050
549 7005, mira-maarit.vaisanen@
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.
Ryhmätoiminnot:
Musiikkihetki ma 13.5. klo 12. Seppo
Marttinen, harmonikka.
Bingo ti 7.5. klo 13.30.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.

KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 5.5. klo 11. Nyyttärit, kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan myös oma
lautanen, muki, aterimet sekä sisäkengät.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka

Kansainvälinen työ
Lähetyksen askartelupaja ma 6.5. klo
10 Kipinä. Tied. 050 549 7005, miramaarit.vaisanen@evl.fi.
Kahvila kaikille ke klo 11–16.30 Kipinä. Hartaus klo12. Monikulttuurisia suomen kielen keskusteluryhmiä.
Harjoitellaan, puhutaan ja opetellaan
yhdessä.

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.
Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat 17.–
19.5. Jyväskylässä.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten leiri Vesalassa 27.–29.5. Retkipäivä 29.5. klo 10–15. Hinta 50 euroa, retkipäivän 7 euroa. Ilm. viimeistään 8.5.
Omaishoitajien leiri Vesalassa 1.–
4.7. Hinta 50 euroa. Virkistyspäivä to
4.7. klo 10–14. Ruoka 5 euroa. Ilm. viimeistään 19.6.
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 lähetyspiiri su 5.5.
klo 14 Kuurojen Yhdistyksellä, Ilmarisenkatu 20.
Viittomakielinen raamattupiiri to
9.5. klo 16.15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29.
Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat 17.–
19.5. Jyväskylässä.

le p. 050 549 7027, lea.pietilainen@
ev.fi; p. 050 340 0665, suvi.leppapuisto@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.

Seurat ke 8.5. klo 19, ry.
Seurat la 11.5. klo 19, ry.
Seurat su 12.5. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Seurat ke 15.5. klo 19, Kaupunginkirkko.

kansan koti-ikävä, Seppo Hautalahti.
Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa.
Kahvitarjoilu.
Vaajakosken miestenpiiri to 2.5. ja
to 16.5. klo 18.30 Vaajakosken kirkolla.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Laku-ryhmä pe 3.5. klo 13, teemme
retken Sepän Kipinään, jossa osallistumme Mikon musiikkihetkeen.
Leivotaan yhdessä ma 6.5. klo 10–12
(torstain tapaamiset peruttu).
Puuroa ja puhetta ti 7.5. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Musiikkitoimintatuokio, Jenny Haapalainen.
Kirjapiiri II ti 7.5. klo 13. Minna Rytisalo: Rouva C.
Piano-oppilaiden kevätmatinea ti
7.5. klo 17.
Kirjapiiri I ma 13.5. klo 13. Olli Jalonen: Taivaanpallo.
Puuroa ja puhetta ti 14.5. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Koulutusta Nepalin naisille.
Latinanpiiri ti 14.5. klo 13.
Exodus-raamattupiiri to 16.5. klo 14.
Apt. 8–9.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Torstaiteatteri: Mooses ja äiti -näytelmä, viimeiset näytökset to 2.5. klo
19 ja la 4.5. klo 15, p. 040 557 5535.
Viisikielisen toivelauluilta ma 6.5. klo
18, Tuula Hakkarainen.
Avoin bibliodraamatyöpaja ke 8.5. ja
15.5. klo 18–20, Mika Lahtinen, 10 euroa / kerta.
Naisia kaivolla: Kahvikonsertti äideille ja tyttärille ma 13.5. klo 18.30. Minja
Niiranen & co, runoja Liisa Latvakoski.
Kahvi- ja teetarjoilu klo 18. Osallistumismaksu 10 euroa.
Tulossa: Matkalla-näyttely 17.–26.5.
Marjo Kalavainen.
Hehku-ilta tiistaisin klo 19.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron-työn piiri to 2.5. klo 14
NNKY:n tiloissa, Puistotori 4, Veikko
Pasanen.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Seurat pe 3.5. klo 19, ry.
Seurat la 4.5. klo 19, ry.
Alueseurat su 5.5. klo 13, Palokan
kirkko; klo 15 Alueseurat, Vaajakosken kirkko; klo 16 Seurat, ry; klo 18
Seurat, ry.

Kattaukset klo 11 ja 13.15. Lounaalle osallistuville äideille jaetaan
ruusu. Tilaisuudessa myös elävää musiikkia. Hinta aikuisilta 28 euroa ja
lapsilta 4–13 vuotta 12 euroa.
Varaukset: vesala@evl.fi, p. 040 535 1657.
Menu löytyy osoitteella jyvaskylanseurakunta.fi/vesalan-leirikeskus.

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:
Sanan Keidas su 5.5. klo 16. Hyvä Paimen, Martti Muurikainen.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä
muiden asioiden puolesta ma 6.5. ja
13.5. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 7.5. klo 13.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18.
Naistenpiiri ke 15.5. klo 18
Muualla Jyväskylässä:
Isä-lapsi-sähly la 11.5. klo 15 Tikan
koulun liikuntasalilla.
Leipäsunnuntai su 12.5. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Jumalan

SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Raamattuluentopäivä la 4.5. klo 10–
16.30. Paavali – maailman dramaattisin elämä, Mailis Janatuinen. Klo 10
Tervetuloa ja kahvi; 10.30 Luento 1:
Seurakunnan vainoajasta superlähetiksi; 12 Lounas; 13 Luento 2: 20 000 kilometriä apostolinkyydillä; 14.30 Kahvi; 15 Luento 3: Vankilareissut ja kuolema.
Messu su 5.5. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu.
Aamurukouspiiri ma 6.5. klo 8–9.
Avoin Raamattupiiri ti 7.5. klo 18.
Viikkomessu ke 8.5. klo 18.30, Sakari Ylönen.
Miesten saunailta to 9.5. Kokoontuminen klo 17.45. Sauna klo 18–19,
jonka jälkeen pohdintaa porukalla.
Messu su 12.5. klo 12, Sakari Ylönen,
saarna Pietari Viippola. Pyhäkoulu.
Aamurukouspiiri ma 13.5. klo 8–9.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
13.5. klo 18.30–20.30. Tied. Ilpo Vuorenoja, p. 040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 14.5. klo 18.
Opiskelijailta ke 15.5. klo 18.30. On
siis kevät! Raamis.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 8.5. klo 18.30
Nikolainsalissa, Asemakatu 6. Lupauksen kansa – vihasiko Martti Luther
juutalaisia? Pekka Heiskanen, Hamona-kuoro ja Ilpo Vuorenoja. Iltasiunaus. Ei lastenhoitoa.

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

atka

		
Israelin m

Jyväskylän seurakunta järjestää seurakuntamatkan Israeliin 27.3.–
4.4.2020. Matkalla vietetään kaksi yötä Jerusalemissa ja viisi yötä Tiberiaksessa. Jerusalemissa tutustutaan kaupungin pyhiin kohteisiin muun
muassa Öljymäkeen, Getsemaneen ja Puutarhahautaan. Tiberiaksessa
kohteena ovat Jeesuksen elämän julkisen toiminnan paikat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: p. 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi
tai 050 549 7001, sami.junttila@evl.fi.

Herättäjä-Yhdistys
Yöveisuut pe 17.5. klo 22 Kaupunginkirkko.
Siioninvirsiseurat la 18.5. klo 10.30
Seminaarinmäen juhlateltta, Keskussairaalantie 4.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus ma 13.5. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Kevätjuhla, puhuu ja musisoi Matti Mantsinen sekä
lauletaan yhdessä Lähteellä-kuoron
kanssa. Kahvit klo 13.30 alkaen.

Äitienpäivälounas Vesalassa su 12.5.

Matkanjohtajina toimivat diakonit Jukka Rantanen ja Sami Junttila.
Matkan hinta puolihoidolla noin 1 670 euroa (sis. aamiaisen, päivällisen
ja retkipaketin oppaan johdolla).
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JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Yhteiset

Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Muinonen Mervi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167
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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• Kanalan hauskempi kirkko
• Lauran matkassa Tansaniassa
• Lounaispuisto täyttyy laulusta

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

Henki &

Henki &
8. vsk.
ISSN 1798-1255 (painettu)
ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
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)
Kilpisenkatu 4, 2. krs
Aikavaraukset 044 774 7052
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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Partiopuisto
■■ Järvi-Suomen Partiolaiset

■■

■■

■■

■■

järjestää Partioleirin
Kirkkopuistoon 17.–18.5.
Leirille saapuu 400 partiolaista
paikallisista lippukunnista
Sudenpennuista aikuisiin.
Yleisö pääsee tutustumaan
partioon ja osallistumaan
askareisiin.
Kaikille avoin Nuotiokirkko
perjantaina 17.5. klo 20.
Leirihartaus tallennetaan ja
esitetään Yle TV1-kanavalla
sunnuntaina 26.5.
Partioleiri on osa Jyväskylän
Kirkkopäivien ohjelmaa.

Jyväskylän Kirkkopuisto muuntuu toukokuisena viikonloppuna partioleiriksi. Valtteri ja Katja Hirvonen ovat valmiina, kuten partiolaisille sopii.

Partioleiri nousee
keskelle kaupunkia
Jyväskylän Kirkkopuistoon pystytetään toukokuussa 400 partiolaisen leiripuisto.
Katjaja Valtteri Hirvonen odottavat taatusti erilaista partioleiriä.
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

Yhdeksänvuotias Valtteri Hirvonen liittyi partioon kaksi vuotta
sitten. Liito-oravat -lauman muodostavat Tikkakosken partiolaisten
lippukunnan nuorimmat, Sudenpennut.
– Isoveli oli partiossa, ja minäkin
halusin mukaan heti kun pääsin,
Valtteri muistaa.
Hirvosen perheen Katja-äidin
mielestä partio on monipuolinen
harrastus, jossa saa olla paljon ulkona ja retkeillä luonnossa. Partio
on perheen yhteinen juttu.

– Partiossa oppii hyödyllisiä taitoja elämää varten. Se ei ole myöskään harrastuksena kalleimmasta
päästä, Katja Hirvonen sanoo.
Uusi partiolainen saa huivin ja
siihen kiinnitettävän lippukunnan
merkin. Valtterillakin on partiohuivi ja -paita. Lisäksi tarvitaan retkeilyyn sopivat kamppeet.

Liito-oravien koloiltoja pidetään
kerran viikossa Tikkakoskella seurakunnan tiloissa. Ryhmässä on
kymmenkunta poikaa, vaikka tytötkin ovat tervetulleita. Kokoontumisissa touhutaan paljon ulkona
ja opitaan leikinomaisesti monen-

laisia partiotaitoja ja yhdessä toimimista. Toimintaa kuvaavat sanat: puuhailu, tarinat, tutustuminen, harjaantuminen ja ohjeiden
mukaan toimiminen.

”

Eipä olisi muuten
tullut mieleen mennä
Kirkkopuistoon
yöksi.
Ikäryhmälle sopivan leikinomaisen ja käytännöllisen tekemisen takana ovat pohditut kasvatustavoitteet ja toimintasuunnitelma.

Suoritettavat tehtävät ovat nimeltään aktiviteetteja eli askelia. Valtterikin on miettinyt Yksissä tuumin -askelta varten yhteistyön ja
kiitoksen merkitystä ja sitä, miten
voi auttaa vanhempiaan.

Valtterin mielestä hauskinta koloilloissa ovat ulkoleikit. Hän on oppinut myös sytyttämään nuotion ja
auttamaan puolijoukkueteltan pystyttämisessä. Viikkokokoontumisten lisäksi tulevat leirit, retket, partiotaitokilpailut ja tapahtumat.
Viime kesän partioleiriltä Valtterin mieleen jäivät erityisesti melontaretket ja mukavat touhut luon-

nossa. Ruokaa valmistettiin retkikeittimellä.
– Nukuin leirillä yhden yön teltassa ja kaksi yötä ulkona riippumatossa, Valtteri kertoo.

Kesällä Valtteri osallistuu ensimmäiselle suurleirilleen, mutta ensin
tulee toukokuinen yhden yön partioleiri Jyväskylän ytimessä.
– Eipä olisi muuten tullut mieleen mennä Kirkkopuistoon yöksi.
Varmasti on ainutlaatuinen ja aivan mahtava tapahtuma tiedossa.
Jokaiselle ikäluokalle on järjestetty
ohjelmaa, ohjaajana mukaan tuleva Katja Hirvonen sanoo.

Elämästä

Lottovoitosta riittäisi jaettavaa
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

Olen Ossi Tarvainen, 19 vuotta.
Kasvoin Saarijärvellä pienessä Kalmarin kylässä kuusihenkisessä perheessä. Meillä oli myös koiria ja
oma ratsuhevonen.
Lapsuuden joulut ovat jääneet
erityisesti mieleen. Vietämme juhlan samalla tavalla koko perheen
kanssa vieläkin, ja kokoonnumme
muutenkin usein yhteen.
Muutin yläasteen jälkeen Mikkeliin opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Nyt asun Jyväskylän keskustassa ja suoritan

täältä käsin opintojani valmiiksi.
Teen töitä Suomen Uimakoulun
Pikku Joutsenessa uimaopettajana
ja vauvauintiohjaajana. Kaverini
suositteli hakemaan sinne töihin ja
pääsin. Kävin työtehtäviä varten
nelijaksoisen koulutuksen Helsingissä. Uintiryhmien nuorimmat
vauvat ovat pieniä kolmekuisia.
Järjestän vauvoille valokuvauksia ja
puuhaan assistenttina kuvauksissa.

Vapaa-ajalla innostun helposti
kokeilemaan eri liikuntalajeja.
Lenkkeilen tai käyn kuntosalilla viitisen kertaa viikossa.
Heinäkuussa on edessä armeija,

ja sen myötä suunnitelmat selvillä
vuoden ajaksi. Toivottavasti pääsen Poriin kansainvälisiin valmiusjoukkoihin. Odottelen valintapäätöstä lähiviikkoina. Varasuunnitelmana minulla on Kainuun prikaati.
Tähtään sotilaspoliisiksi, koska
aion hakea palveluksen jälkeen
Tampereelle Poliisikouluun. Turvallisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen ovat minulle poliisin työssä tärkeitä asioita.
Maailmassa pitäisi päästä eroon
viattomien ihmisten kärsimyksestä. Varsinkin terroristinen väkivalta
tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja
turhalta.

Minusta olisi hyödyllistä opetella puhumaan venäjää. Matkakohteena minua kiehtoo Amerikka ja
varsinkin Kalifornia. Joku päivä vielä lähden reissuun.

Tällä hetkellä haaveilen, että saisin hyvän koulutuksen ja pääsisin
mielenkiintoisiin töihin. Tärkeintä
on saada olla terveenä.
Jos voittaisin Lotossa rahaa, tietäisin sille paljon käyttöä. Osan antaisin Unicefin kautta Afrikan lapsille ja muille puutteessa eläville.
Riittävän isolla summalla perustaisin yrityksen, mutta sitä pitäisi sitten miettiä erikseen.

Ossi Tarvainen liikkuu mielellään ja
innostuu helposti kokeilemaan
uusia lajeja. Hän valmistuu tänä
keväänä nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaajaksi. Kesällä on tiedossa
asepalvelus, ja sen jälkeen hän
tähtää Poliisikouluun Tampereelle.

