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Kirkolliskokous
hyväksyi
hiippakuntarajat

Rytmiä arkeen

a
Toimitukselt

Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon hiippakuntarajoihin tulee muutoksia vuoden 2020
alusta. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan hiippakunnat
muodostetaan jatkossa niin, että ne vastaavat maakuntarajoja.
Ensi vuoden alusta alkaen Lapuan hiippakuntaan kuuluvat
Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnat.
Lapuan hiippakuntaan siirretään Jämsän seurakunta Tampereen hiippakunnasta, Joutsan
seurakunta Mikkelin hiippakunnasta sekä Hankasalmen ja
Konneveden seurakunnat Kuopion hiippakunnasta.
Lapuan hiippakunnasta siirretään Karvian seurakunta Turun arkkihiippakuntaan sekä
Kihniön, Parkanon ja Virtain
seurakunnat Tampereen hiippakuntaan.

”Ilmoittautuminen syksyn
muskareihin käynnissä.”

Kohtaamisia
Ihmisten välisessä kohtaamisessa tapahtuu joskus jotakin
vähän mystistä. Kun toinen pysähtyy arvostelematta ja
leimaamatta kuuntelemaan, saattavat vaietutkin tunnot
löytää juuri sopivia sanoja. Kun toinen uskaltautuu puhumaan aidosti ja suoraan, voi sanoissa yllättäen kuulla
omia ajatuksiaan.
Perjantaina 17.5. alkavien Jyväskylän Kirkkopäivien teema
on kohtaaminen. Ohjelmassa on valtava määrä keskusteluita kiinnostavista aiheista. Ajatuksia vaihdetaan totuuden jälkeisestä ajasta, joogasta, työelämän merkityksellisyydestä, maapallomme tulevaisuudesta. Puhutaanpa puheestakin, sananvapaudesta, huolipuheesta, toivonkielestä. Siis tärkeän ja ajankohtaisen keskustelun juhlaa – sekä
mainio mahdollisuus kasvattaa yhteistä ymmärrystä.
Puheen lisäksi tarjolla on muitakin mahdollisuuksia kohtaamiseen. Yksi hauskimmista on varmasti tässäkin lehdessä haastatellun pastori Kari Kanalan juontama stand
up -ilta yliopiston juhlasalissa. Kanalan mielestä jaettu
nauru on yhteisön liimaa, joka vapauttaa luovuutta ja antaa tilaa myös mokaamiselle.
Lounaispuistossa järjestetään yhteistyössä Yläkaupungin
Yön kanssa massiivinen yhteislaulutilaisuus, Täytä puisto
laululla! Paikalla on porukkaa kymmenistä kuoroista, ja
mukaan saa liittyä ihan kuka vain. Kuorossa epävarmempikin laulaja uskaltaa päästää oman äänensä ilmoille, tuumaa Kipinät-kuorossa laulava Titta Kotiranta sivulla 20.
Kaupunginteatterin lavalle nousee lauantaina joukko kehitysvammaisia nuoria, joiden kokemusten pohjalta on
syntynyt teatteriesitys nimeltä Kohtaa mut! Esitys avaa
meille katsojille rohkeasti nuorten omia ajatuksia muun
muassa naisena olemisesta, ilon ja onnen hetkistä, peloista sekä pettymyksistä.
Kirkkopäivien kainalossa järjestettävien Lähetysjuhlien
lastenohjelmassa pienet festarivieraat pääsevät puolestaan hyppimään, kiipeämään ja kiepsahtelemaan MäkiMatin perhepuiston parkour-seikkailussa tai vaikkapa
ratsastamaan eksoottisilla savannikeppareilla.
Keskustelun, naurun, laulun ja leikin lisäksi Kirkkopäivillä
voi kohdata myös yhteisessä hiljaisuudessa, jumalanpalveluksessa, messussa tai pyhiinvaelluksella. Toivomme,
että löydät tästä ilolla valmistellusta tapahtumasta juuri
itsellesi sopivan tavan liittyä joukkoon!

Elina Manninen
Kirkkopäivistä vastaava tiedottaja
Jyväskylän seurakunta

Kirkkopalveluiden kehityspäällikön Jari Kupiaisen mielestä Kirkkopäivät on Jyväskylässä onnistunut nivoutumaan hyvin osaksi
kaupunkikuvaa ja Yläkaupungin Yötä. Kirkko ei ole elämälle vieras, Kupiainen muistuttaa.

jyvaskylanseurakunta.fi

Toimituksen tapahtumatärpit
Kevätmarkkinat Kortepohjan seurakuntakeskuksessa lauantaina 25.5.
klo 10–13. Markkinoilla voi ostaa
leivonnaisia ja käsitöitä, virkistäytyä kahviossa sekä osallistua arpajaisiin. Tuotto lähetyksen hyväksi.
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Luontokirkko Korpilahden kirkonmäellä sunnuntaina 26.5. klo 16. Kirkon jälkeen toimintapisteitä ja kekkeritarjoilua. Huonolla säällä ollaan
sisätiloissa. Tilaisuus on samalla
kerhojen ja muskarin kevätjuhla.
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Kuva: Atte Sauranen
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Kirkkopalveluiden kehityspäällikön Jari Kupiaisen mukaan kirkon suurtapahtumaan
kannattaa tulla viipyilemään ja nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta.
SIRPA KOIVISTO teksti
ATTE SAURANEN kuva

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 16–18.
Miksi Kirkkopäiviä järjestetään?
Kirkkopäivät on koko kirkon tapahtuma, jonka perustehtävänä on toimia keskustelu- ja kohtaamisfoorumina eri tavalla ajatteleville ja eri tavalla uskoville. Kirkkopäivät on
myös kirkollinen ukkosenjohdin.

Down

Harmittaa,
kun en lähtenyt ehdolle
europarlamenttiin.

Henki &
Kannessa: Perttu Pihlaja on Suomen ensimmäinen
ammattiparkouraaja. Lajia hän on harrastanut jo
16 vuotta.

Lähetysnäyttely Ilo sulle
ja mulle. Näyttely sopii
lapsille ja aikuisille. Opastettuun näyttelyyn voi tutustua
maanantaina 20.5. klo 16 Keltinmäen kirkolla sekä torstaina 23.5. klo
15 Kypärämäessä, Erämiehenkatu 6.

Kirkkopäivät keskustelee,
kohtaa ja vähän ravistaakin

Niin, mutta kun
minulla ei olisi aikomusta
mennäkään.

Turhaan
harmittelet. Eihän
sinulla olisi mitään
mahdollisuuksia
päästä sinne.

Mikä on tapahtuman ydinajatus?
Jyväskylän Kirkkopäivien ydinajatuksena on kohtaaminen.
Milloin tapahtuman
suunnittelu on aloitettu?
Jyväskylän Kirkkopäivät julkistettiin kaksi vuotta sitten Turun Kirkkopäivillä. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin syksyllä 2017.
Miten ohjelma on koostettu?
Ohjelman runko oli valmiina viime
syksynä ja sitä on täydennetty kevään aikana. Mukana on sekä kestoteemoja, kuten ilmastonmuutos,
maahanmuutto ja ihmisoikeudet,
että ajankohtaista asiaa. Arvokeskustelut kuuluvat olennaisena osana Kirkkopäivien ohjelmaan.
Miten Kirkkopäivät istuu
Yläkaupungin Yöhön?
Erittäin hyvin. Kirkkopäivien ja Yläkaupungin Yön ohjelmakartassa

on paljon arvoyhteensopivia tapahtumia: gospelkonsertteja, arvokeskusteluja, kuorojen kokoontumisia. Kirkkopäivät istuu hyvin
kaupunkikuvaan. Meidän tehtävänä on palvella seurakuntalaisia, sekoittaa ja vähän ravistaakin. Siinä
olemme mielestäni onnistuneet
hyvin Jyväskylässä.
Millä mielellä olet seurannut
julkisuudessa käytyä keskustelua Jussi Halla-ahosta ja Teemu
Laajasalosta?
Mietteliäällä mielellä. Paljon ääniä
on kuulunut sekä puolesta että
vastaan. Tapahtuman järjestäjinä
arvioimme tilannetta ja käytämme
kokonaisharkintaa. Pitää miettiä,
millä perusteilla päätöksiä tehdään, jos tehdään. Silloin ei voi
kuunnella vain yhtä ääntä. Ymmärrän tilaisuuteen liittyvät pelkotilat ja kysymysmerkit, mutta olen
piispan kanssa samaa mieltä siitä,
ettei eristäminen ole oikea ratkaisu
vaan dialogi.
Kuinka hyvin Kirkkopäivät
on ajassa?
Kirkolla on pysyvä sanoma ja luovuttamattomia arvoja. Kirkkopäivät edustaa nykyajan kirkkoa ja
seurakuntaa ja katsoo ehkä vähän
tulevaisuuteenkin. Kirkkopäivät
pyrkii olemaan rohkea ja kokeileva.

On uskallettava ottaa riskejä, sanoa ääneen asioita ja uskallettava
myös epäonnistua. Siinä mielessä
olemme ajassa.
Miten houkuttelisit tavallisia
jyväskyläläisiä Kirkkopäiville?
Houkuttelisin jyväskyläläisiä viipyilemään. Käymään kirkkotorilla,
partiotapatumassa, laulamaan
kuorojen kanssa. Kirkkopäivillä saa
myös viihtyä. Jos haluaa tutkia, mitä kirkko on ja mitä arvoja se edustaa, kannattaa osallistua. Ei kirkko
ole elämälle vieras, siksi teemme
yhteistyötä Yläkaupungin Yön
kanssa. Sinne vaan sekaan!
Millaisia Kirkkopäiviä tulevaisuudessa järjestetään?
Olemme aika isojen muutosten
edessä. Tähän liittyy varmasti osaltaan kirkon jäsenkehitys sekä kirkkohallituksen ja seurakuntien
mahdollisuus tukea taloudellisesti
tapahtumia. Luulen, että tulevaisuudessa järjestetään enemmän
yhteisiä tapahtumia esimerkiksi
Kirkon musiikkijuhlien, Lähetysjuhlien ja Kirkkopäivien kanssa.
Voisivatko kirkot järjestää
joskus yhteisiä päiviä?
Olen ekumenian vahva kannattaja.
Olen mukana muun muassa Saksan kirkkopäivillä kansainvälisessä

työryhmässä ja Euroopan kirkkopäivien eli tulevien ekumeenisten
kirkkopäivien toimikunnassa kehittämässä tapahtumaa. Euroopassa ekumenialla on vahva tulevaisuus ja se tulee näkymään toivottavasti myös Suomessa.
Kuinka monennet Kirkkopäivät
nämä ovat sinulle?
Neljännet Kirkkopäivät. Suunnitelmia on ainakin vuoteen 2023 asti.
Miten onnistut välttämään
stressiä?
Olen oppinut siihen, että asiat järjestyvät, ja että olet juuri niin vahva kuin ympärilläsi olevat ihmiset.
On pystyttävä delegoimaan ja
luottamaan ihmisiin. Pitää huolehtia myös itsestä. Minulla se kiteytyy siihen, että nukun hyvin, syön
hyvin, liikun hyvin ja juon vettä.
Mitä on ohjelmassa Jyväskylän
Kirkkopäivien jälkeen?
Tiedossa on vähän pidempi kesäloma, jonka tosin käytän käymällä
Saksan Kirkkopäivillä ja Tanskan
Taivaallisilla päivillä. Ajattelin hoitaa isovanhempia ja lastenlasta.
Poika opiskelee Saksassa, joten
käyn moikkaamassa häntä.
Mitä kirkko sinulle merkitsee?
Kirkko on minulle turvapaikka.

Aloite yhdestä
kummista
jatkokäsittelyyn
Aloite kummiuden vaatimusten keventämisestä etenee. Kirkolliskokous päätti, että kummien suositusmäärän tulisi
edelleen olla kaksi, mutta yhden kummin tulisi riittää. Kirkolliskokous lähetti asian edelleen valmisteltavaksi kirkkohallitukselle. Kummien määrän
muutos vaatii muutoksen kirkkojärjestykseen.
Nykysäännösten mukaan
kastettavalla tulee olla ainakin
kaksi kummia, jotka ovat joko
luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon kastettuja ja konfirmoituja
jäseniä.
Ainoastaan yhden kummin
nimeämiseen tarvitaan tällä
hetkellä kirkkoherran allekirjoittama poikkeuslupa.
Aloitteen käsittely jatkuu kirkolliskokouksen syysistunnossa
marraskuussa.

Saapas päivystää
Yläkaupungin
Yössä
Palveluoperaatio Saapas päivystää Kirkkopäivillä ja Yläkaupungin Yössä lauantaina 18.5. klo
19–01.30. Saapasauto ja kävelypartiot kiertävät Jyväskylän keskustassa ja kaupungin taajamissa nuorten tukena.
Saapas päivystää perjantai-iltaisin koko kesän ajan. Saapas
on liikkeellä myös koulujen
päättäjäispäivänä 1.6., Himoksen juhannuksessa 20.–23.6. sekä Jyväskylän Suomi Pop -festarilla 11.–13.7.
Saapas tarjoaa ensiapua ja
keskusteluseuraa. Saappaan tukiasemana toimii Aseman Pysäkki osoitteessa Hannikaisenkatu 27–29.
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Kohtaa mut!
lyhentää matkaa
toiseen ihmiseen
Seurakuntaopiston taidelinjan opiskelijat
haastavat näkemään ihmisen kehitysvamman
takaa. Kirkkopäivien esitys on suora
puheenvuoro ihmisarvojen puolesta.
PÄIVI ESKELINEN teksti
ANTON SOINNE kuva

Järvenpään Seurakuntaopiston Aino ja Oiva -linjan opiskelijoiden
työstämä Kohtaa mut! on syntynyt
tarpeesta. Tarpeesta tulla nähdyksi, otetuksi huomioon, tulla hyväksytyksi.
Esitys pohjautuu esiintyjien
omiin teksteihin ihmisyydestä, kehitysvammaisuudesta ja toisen ihmisen kohtaamisesta, halusta tulla
kuulluksi ja nähdyksi sellaisena
kuin on.

”

Halu tulla
hyväksytyksi ja
nähdyksi omana
itsenään nousee
vahvasti esiin.
Dramatisointi osoittaa, että jokainen ihminen on arvokas ja korvaamaton, eikä erilaisuutta tarvitse
pelätä.

Erityisen tuen tarpeessa oleville
tarkoitettu taidelinja vahvistaa itsetuntemusta sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja taiteen keinoin.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Katja
Kaulanen kertoo, että Kohtaa mut!
-esitys on lähtenyt liikkeelle opiskelijoiden omista kokemuksista.
Osalla heistä on kokemuksia siitä,
että he eivät ole tulleet kohdatuiksi samanarvoisina ihmisinä kuin
muut ovat.
– Heillä on lähtökohtaisesti kokemus siitä, että heitä ei hyväksytä
muiden joukkoon. Halu tulla hyväksytyksi ja nähdyksi omana itsenään nousee vahvasti esiin jo ensimmäisissä keskusteluissa ja improharjoituksissa, Kaulanen kertoo.

Nyt Kirkkopäivillä nähtävä esitys
on saanut alkunsa syksyllä 2017,
kun Kaulanen ryhtyi opiskelijoiden
kanssa tutkimaan hyväksytyksi tulemisen teemaa itseilmaisun keinoin.
Jo syksyn aikana Kaulanen näki,
mihin suuntaan tuleva esitys on
hahmottumassa ja viime keväänä
hän dramatisoi ja ohjasi esityksen
nykyiseen kuosiinsa.
Toteutuksessa kuullaan nuorten
omia ajatuksia muun muassa naisena olemisesta, itsenäistymisestä,
ilon ja onnen hetkistä, peloista sekä syvistä pettymyksistä.
Kohtaa mut! on esitetty useaan
otteeseen opiston muille opiskeli-

Järvenpään Seurakuntaopiston Aino ja Oiva -linjan opiskelijoiden työstämä Kohtaa mut! osoittaa, että jokainen
ihminen on arvokas ja korvaamaton, eikä erilaisuutta tarvitse pelätä.

joille, Jaakkiman seurakuntaopistolle ja Kehitysvammatuki 57 ry:n
vuosittaisessa kulttuuritapahtumassa KeMut 2019.

”

Esityksen kautta
on syntynyt todellisia
kohtaamisia, aidat
ovat kaatuneet.
– Olemme iloisia siitä, että esitys
on otettu näin hyvin vastaan. Esityksen kautta on syntynyt todellisia kohtaamisia, aidat ovat kaatuneet. Toiset opiskelijat ovat nähneet, että meidän kurssilaisemme
ovat aivan tavallisia nuoria iloi-

neen, toiveineen ja pelkoineen,
Kaulanen toteaa.
Esitys on hänen kokemuksensa
mukaan lyhentänyt matkaa toiseen ihmiseen ja avannut suljettuja ovia ihmissuhteissa.

Aino ja Oiva -linjalla opiskellaan
muun muassa vuorovaikutustaitoja, teatteria, liikeilmaisua, musiikkia, kuvataiteita ja kädentaitoja.
Lukuvuoden aikana ryhmäläisten
into ja uskallus lisääntyy, kun ryhmän sisäinen luottamus ja yhteishenki kasvavat.
Tällä hetkellä linjalla on kymmenen opiskelijaa, joista useimmat
ovat opiskelleet Seurakuntaopistossa jo useamman vuoden ajan.
Iältään he ovat 20–40-vuotiaita.

iesitkö?

T
			

Kohtaa mut
■■ Jyväskylän Kaupunginteatterin

pienellä näyttämöllä
lauantaina 18.5. klo 12.
Esitys on maksuton.
■■ Lavalla nähdään Laura Aho,
Sini Rekola, Verna Hasu, Jussi
Raatikainen, Miika Grönroos,
Aatos Kuhlman ja Jouko
Kasanko. Esitys sopii aikuisille
ja nuorille. Esityksen on
dramatisoinut ja ohjannut
näyttelijä, teatteri-ilmaisun
ohjaaja Katja Kaulanen.
■■ Esityksen kesto on puoli
tuntia.

Hengissä

Luomakunnalla on vielä toivoa
Ihmisen tehtävänä on viljellä ja varjella
luomakuntaa. Olemmeko ahneuden
sokaisemina unohtaneet tämän
tehtävän?
Raamatun luomiskertomuksen mukaan
luonto ja eläimet on luotu ihmistä varten.
Ne on annettu ihmiselle elannoksi. Mutta
luontoa tulee hoitaa, ei ylikuluttaa. Siksi
Raamatun mukaan myös viljapelloille ja laitumille piti antaa sapattivuosi eli kesantovuosi joka 7. vuosi!
Ihminen kuitenkin riistää luontoa. Milloin ihminen olisi Jumalan käskyjen mukaan elänyt? Juuri tätä merkitsee, että kuulumme syntiinlangenneeseen ihmiskuntaan.
Mikä sinua erityisesti hirvittää
tässä ajassa?
Yleinen välinpitämättömyys, mikä näkyy
muun muassa roskaamisena. Ja yleensä ottaen tuhlaileva elämäntapa.
Jotkut mielestään ympäristötietoiset
matkustelevaiset tyynnyttävät omantun-

tonsa maksamalla muutaman euron ympäristöhyvitystä tai keventävät matkalaukkunsa painoa. Tekisi mieli lyödä Raamatulla
päähän ja todeta, että ”hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin.” (Matt. 23:24).
Ympäristö hyötyy siitä, kun ei matkusteta
niin usein.
Onko luomakunnalla vielä toivoa,
vai olemmeko tuhon tiellä?
Luomakunnalla on toivoa. Nuoremman
polven yritysjohtajat toteavat: Sanokaa,
mitä pitää tehdä ympäristökuorman vähentämiseksi, niin me teemme sen. Kun
herätään ympäristöhaittoihin, silloin etsitään myös keinoja vähentää niitä. Ihminen
ei kuitenkaan koskaan voi voittaa luontoa,
vaan hänen on elettävä sopusoinnussa sen
kanssa.
Raamatussa sanotaan monessa kohdassa, että myös luonto kärsii ihmisen synnistä.
Ympäristöahdistus on muuten nykyajan esimerkki synnistä. Teetpä mitä tahansa, tai
olet tekemättä, aina ympäristö kärsii enem-

Evankeliumi
Joh. 1: 1–4
Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona,
ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli
Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt
ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli
ihmisten valo.

Jyväskylän seurakunnassa vietetään Luomakunnan sunnuntaita 26.5. Keltinmäen
aluekappalainen Eivor Pitkänen saarnaa
Keltinmäen kirkon messussa klo 10 ja
Kortepohjan seurakuntakeskuksen messussa klo 16.

män tai vähemmän.
Luomakunnalla on ehdottomasti toivoa
– yllätys, yllätys – Kristuksen tähden. Koko
luomakunta uudistuu, kun ihminen Kristuksessa uudistuu. Kun ihminen lakkaa tuijottamasta epätoivoista tilannetta ja ottaa
vastaan anteeksiannon myös ympäristön
tuhoamisesta, se muuttaa ahdistukseen
menneen energian kiitollisuudeksi ja toi-

voksi. Ja toivosta syntyy toiminta ja kestävämpi elämäntapa.
Miten Jumala on sinulle läsnä
luomakunnassa?
Luonnon kauneuden ihmettelyssä, tähtitaivaan alla. Ja onhan se melkoinen ihme, että
maapallo on juuri sopivasti kallellaan, että
elämää täällä on.

Laura Malmivaara kuvasi
Tansaniassa Susana Ezekielin
upeassa asussaan. Eri-ikäiset
naiset osallistuivat innolla
kuvauksiin.

Tansanian kuivuudessa
luotetaan tulevaan
Valokuvaaja, näyttelijä Laura Malmivaara tutustui Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhön Tansanian
Kishapussa syyskuussa 2018. Matkan tuloksena syntyi valokuvanäyttely Kuivuudessa kasvaa toivo.
MINNA PALOVAARA teksti
HANNES HONKANEN kuva

Laura Malmivaara sai ensimmäisen kameransa rippikouluiässä ja
on kuvannut siitä lähtien. Näytteleminen tuli mukaan vasta aikuisena.
– Kuvaaminen on ollut minulle
ehdoton ensirakkaus, hän sanoo.
Malmivaara on viime vuosina
kiinnostunut taustastaan herännäisessä pappissuvussa. Valokuvaukseen hengellisyys yhdistyy myötätunnon ja lempeän katseen kautta.
– Haluan nähdä toisen ihmisen
kauniina. Samalla yritän pitää itseni avoimena ja pehmeänä.
Tärkeintä kuvaamisessa on kohtaaminen, sommittelu ja valo – se
hetki, kun ollaan ihmisen kanssa.
Malmivaara kokee olevansa perinteinen muotokuvaaja, ja juuri sellaisena hän sai kutsun lähteä kuvaamaan tyttöjä ja naisia Tansaniaan. Matkalle lähteminen oli jännittävää.
– Se oli ensimmäinen matkani
Afrikkaan, enkä tiennyt mitä odottaa. Minulle kerrottiin, että ihmiset
siellä ovat todella ystävällisiä ja avoimia. Sellainen kokemus siitä tulikin.

Tansaniassa kärsitään kuivuudesta ja ennustamattomista sateista. Suomen Lähetysseuran hankkeilla tuetaan eri tavoin maaseu-

dun yhteisöjen sopeutumista
muuttuvaan ilmastoon. Kylissä istutetaan puita, koulutetaan viljelemään kuivuutta kestäviä lajikkeita
ja parannetaan vesijärjestelmiä.
Kylien naiset ja tytöt hakevat
useimmiten veden ja valmistavat
ruuan, siksi ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti heihin. Kun iso
osa päivästä kuluu veden hankkimiseen, koululle ei jää aikaa.

on
”ollutKuvaaminen
minulle

ehdoton ensirakkaus.
Lähetysseuran hankkeissa tyttöjen ja naisten aseman parantaminen ja kouluttaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Malmivaaran kohtaamat naiset ovat opetelleet tekemään kankaita ja ompelemaan
vaatteita. He olivat todella ylpeitä
saavutuksistaan. Koulutus tuo heille mahdollisuuden toimeentuloon
ja sitä kautta valoisampaan tulevaisuuteen.

Kuviin asettuneet naiset ja tytöt
olivat otettuja ja innostuneita kuvaamisesta. Valokuvissa he tulivat
nähdyiksi.
– Asut olivat uskomattoman
kauniita, aivan mielettömiä värejä!

Upeat puvut ovat samalla osoitus
kaikesta siitä, mitä he ovat oppineet.
Valokuvien määrä kasvoi, kun
Malmivaara tapasi yhä uusia naisia
ja perheitä ja sai kutsun myös heidän koteihinsa.
– Minulla oli lopulta paljon
enemmän muotokuvia kotiin lähtiessäni kuin etukäteen ajattelin,
hän naurahtaa.
Vierailu alkoi joka kerta yhteisellä kokoontumisella kyläläisten
kanssa. Malmivaara ja muut vieraat
istutettiin kunniapaikalle, ja väki kerääntyi ympärille. Kyläläiset kertoivat mitä kaikkea hankkeissa on tehty, miten olot ovat kohentuneet ja
mitä vielä tarvitaan. Päättäjissä oli
yllättävän paljon myös naisia.
– Naiset ovat viime aikoina tulleet aivan eri tavalla päätöksentekoon mukaan. Ainakin osittain tämä johtuu siitä, että tytöt ovat
päässeet kouluun ja sitä kautta
naisten arvostus on kasvanut.
Malmivaara osallistui kyläläisten
kanssa myös jumalanpalvelukseen.
Afrikkalainen välitön kristillisyys
puheineen ja lauluineen teki vaikutuksen.

Ilmastonmuutoksen seuraukset tuntuivat matkan aikana konkreettisesti. Kuivuus meni luihin ja
ytimiin ja sai nenän vuotamaan
verta.

– Näin ne vaikutukset Tansaniassa omin silmin, ja otan ilmastonmuutoksen todella vakavasti. Minulle kerrottiin, miten tilanne on
pahentunut alueella. Sateet ovat
valtavia, mutta toisaalta kuivat
kaudet pitkiä. Ääri-ilmiöt ovat kärjistyneet, Malmivaara kertoo.

Vaikea ymmärtää,
”kuinka
niin vähällä
voi tulla toimeen.

Suomen olosuhteisiin verrattuna ihmiset asuvat kylissä karuissa
oloissa ja hyvin vaatimattomissa
rakennelmissa.
– Vaikea ymmärtää, kuinka niin
vähällä voi tulla toimeen. Pieneen
asumukseen mahtuu kokonainen
perhe.

Jotkut kylät ovat kehityksessä pitemmällä kuin toiset, mutta puutteita on paljon. Matkan valokuvista koottu näyttely kertoo silti toivosta. Malmivaaran kuivuuden
keskellä kohtaamat naiset uskovat,
että olosuhteet kehittyvät parempaan suuntaan.
– Kysyin kohtaamiltani eri-ikäisiltä naisilta heidän toiveistaan. Ne
olivat hyvin konkreettisia ja yksinkertaisia perustoiveita, kuten oma

talo ja koulutus lapsille. Kaiken yli
nousi toivo, ja siitä myös syntyi nimi valokuvanäyttelylle.
Malmivaara ei sairastunut matkallaan maailmantuskaan. Kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen työ
tuntuu kokemuksen jälkeen entistä tärkeämmältä ja niiden tukeminen mielekkäältä.
– Aivan yksinkertaisilla asioilla on
merkitystä. Lahjoittaminen luotettaville järjestöille riittää pitkälle. Olisi turhaa vajota synkkiin ajatuksiin
ja toivottomuuteen, hän toteaa.

iesitkö?

T
			
■■ Kuivuudessa kasvaa toivo

-valokuvanäyttely Suomen
käsityön museossa 15.5.–19.5.
■■ Malmivaara on tavattavissa
näyttelyssä lauantaina 18.5.
klo 12–13.
■■ Malmivaara kertoo kuvistaan
la 18.5. klo 10.30–11.30
Ilmastonmuutos – Pelastuuko
maailma -tilaisuudessa
Jyväskylän yliopiston
päärakennuksen juhlasalissa.
■■ Valokuvanäyttely ja
keskustelutilaisuus ovat osa
Lähetysjuhlien ja Kirkkopäivien maksutonta ohjelmaa.
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Kolumni

Kirkko keskellä Jyväskylää
Kirkon on sanottu olevan keskellä kylää ja tälle väitteelle löytyy suomalaisessa maisemassa katetta pääkaupunkiseudun vilinästä pienimpien pitäjien kylänraiteille. Sanonta on tietenkin kertonut myös
kirkon vahvasta merkityksestä yhteiskunnassa ja ihmisten sielunmaisemassa. Monet tilastot ja muut signaalit kertovat kuitenkin kirkon
aseman murroksesta. Kirkosta eroamisten suuri määrä ja siihen liittyen kirkkoon kuuluvien osuuden pieneneminen kaikista asukkaista
on tämän murroksen tunnetuin ja seuratuin mittari. Jyväskylä edustaa kirkkoon kuulumisessa maan keskiarvoa 67 prosentillaan. Pääkaupungissa luvut ovat jo olennaisesti tätä alempia.
Tilastojen sanomaa ei voi sivuuttaa olankohautuksin. Osaksi tämä
tarkoittaa valmistautumista olennaisesti tiukkenevaan talouteen ja
pienenevään työntekijämäärään. Niistä kirkoistakin on joskus luovuttava. Toisaalta murros kirkon asemassa on herätellyt seurakuntia uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja monia kevään merkkejä
seurakunnissa on havaittavissa.
Jos kirkko onkin aiemmin lunastanut paikkansa jykevänä instituutiona kylän keskellä, etsii se tänään mahdollisuuksia olla merkityksellinen myös aivan uudenlaisella otteella. Täkäläisinä esimerkkeinä
tästä mainittakoon toimitilojen vuokraaminen kauppakeskus Sepästä ja seurakunnan aktiivinen mukanaolo erilaisissa kaupunkitapahtumissa.

Kari
Kanalan
kaksi
tehtävää
Stand up -pappi Kari
Kanala tahtoo, että kirkon
iloista sanomaa viestitään
ennen kaikkea lämpimällä
huumorilla.

Tulevana viikonloppuna 2000-luvun luterilainen kirkkomme näyttäytyy Jyväskylässä Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien myötä. Tapahtumassa pohditaan paljon yhteiskunnallisia kysymyksiä, niin kotimaista kuin globaalia vastuutamme, ilmastonmuutos mukaan lukien.
Valtakunnallisten kirkollisten järjestäjätahojen ohella Jyväskylän seurakunta on saanut tapahtumassa kumppanikseen Jyväskylän kaupungin, partiolaiset, Yläkaupungin Yön ja lukuisia muita tahoja.
Kirkko näkyy uudella tavalla keskellä kylää. Yhteistyön kirkkona.
Keskustelevana, kyselevänä ja kuuntelevana kirkkona. Osaksi kansalaisyhteiskuntaa hakeutuvana avoimena ja elävänä yhteisönä.
Kirkkorakennuksilla on jatkossakin suuri merkitys, mutta kuvaavaa
on se, että tässä tapahtumassa uutta paikkaansa yhteiskunnassa etsivä seurakunta kokoontuu Kampuksen kentällä suureen telttaan.
Tervetuloa sinne myös pyhäaamuna klo 11 alkavaan messuun!

Kari Kanalasta kirkko on
hauskimmillaan silloin, kun
lapset ovat tervetulleita
kaikkeen toimintaan, ja
iloisimmillaan silloin, kun se
seisoo heikoimman puolella.

ELINA MANNINEN teksti
LEHTIKUVA kuva

Arto Viitala
Jyväskylän seurakunnan
kirkkoherra

ilen
Tänään ruko

Varmuutta ja rentoutta
Jännitän vieraita ihmisiä ja tilanteita, joissa joudun puhumaan tuntemattomille.
Auta minua löytämään varmuutta ja rentoutta, kannattele minua lempeästi
suurella kämmenelläsi.
Nainen, 23

– Luultavasti se ajatus, että nauru pidentää
ikää, ei ole tyhjästä temmattu, tuumaa
muun muassa Ensitreffit alttarilla -parisuhdeohjelmasta tutuksi tullut Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala, 52.
– Nauru on myös yhteisöön liittyvä liima.
Jakamalla suru puolittuu, mutta ilo kaksinkertaistuu. Se kasvaa ja siitä tulee jonkinlaista elämää kantavaa voimaa, pohtii viime
vuosina stand up -komiikan maailmaan sukeltanut pastori huumorin merkitystä.

Jyväskylän Kirkkopäivilläkin esiintyvä Kanala viehättyy monenlaisesta huumorista.
– Olisi kiva sanoa, että tykkään lämpimästä huumorista, mutta kyllähän minä innostun myös stand upin ja roastin tapaisista jutuista, joissa on mukana kohdennettua
naljailua, hän myöntää.
– Huumori on kiinnostavaa silloin, kun
asioihin tuodaan joku vino kulma, niin kuin
vaikka Kari Hotakainen tekee. Mutta kaik-

kein mukavinta on tilannehuumori, jossa
väkisinkin nauraa myös itselleen.
Kanalan oma stand up -ura lähti liikkeelle
halusta kokeilla jotain uutta vaimon kanssa.
– Me olemme tiimi. Esityksissä minä vedän ensin oman setin, sitten vaimo. Ja koska
Millakin on pappi, hän tuo minun heittoihini uutta vinkkeliä sekä vaimona että pappina. Siitä syntyy kokonaisuus, Kanala kuvaa
yhteistyötä pastori Milla Mäkitalon kanssa.
Kirkkopäivien stand up -illassa yliopiston
päärakennuksella Kanala toimii myös seremoniamestarina eli MC:nä.
– Ensimmäinen setti on minun, mutta siitä eteenpäin johdattelen illan muita esiintyjiä matkaan. Koen että roolini MC:nä on
syöttää, jotta toinen voi tehdä maalin. Tässä
tapauksessa syötän ensin vaimolle, sitten
Kormilaisen Villelle ja Vaismaan Mikolle,
kertoo Kanala, intohimoinen jalkapallofani.

Päivätyössään seurakunnan johtajana
Kanala toivoo, että huumorintaju näkyy
lämpönä ja erilaisten näkökulmien tarjoamisena.

– Hyvä, lämmin huumori työpaikalla vapauttaa ihmiset ajattelemaan ja ideoimaan.
Sellaisessa ilmapiirissä toisten ideoita ei lyödä heti läskiksi sanomalla, ettei tuo ole ennenkään toiminut.
– Toisaalta työyhteisössä täytyy esimiehenä olla aina valmis koripallokielellä nostamaan käsi ylös virheen merkiksi eli kertomaan reippaasti omat mokansa. Huumori,
jossa ei tuomita tai syyllistetä, antaa tilaa
myös epäonnistua ja yrittää uudestaan.

”on Evankeliumissa
kuitenkin kyse
ilosanomasta.

Seurakuntalaisille pastori, joka myötäelää
elämän valoisissa hetkissä ja iloitsee iloitsevien kanssa, on mieleen. Esimerkiksi vihkitoimituksista hymyilevä ja hyväntuulinen
Kanala on niittänyt kiitosta.
– Onhan se mielettömän iloinen asia, että

ihmiset ovat löytäneet toisensa! Minusta on
aivan luonnollista liittyä siihen iloon, ja se tulkitaan usein mahdottoman hyväksi jutuksi.

Siirtyminen genrestä toiseen ei ole tuottanut sanan ammattilaiselle suurta päänvaivaa.
– Stand upin kirjoittaminen on kiinnostavaa, vähän niin kuin rakentelisi tavallista
hersyvämpää saarnaa, hän hymyilee.
– Lyhyesti sanottuna kirkolla ja minulla
pappina on lopulta vain kaksi tehtävää: lohduttaa ja rohkaista. Ja siihen taas on kaksi
tapaa, armo ja rakkaus. Viestintätapa on
lämmin huumori – miksei myös stand up.
Tältä pohjalta pitäisi Kanalan mielestä
koko kirkon operoida.
– Mielestäni me emme aina kykene riittävään itseironiaan tai lämpöön, iloon ja riemuun, omassa viestissämme. Evankeliumissa on kuitenkin kyse ilosanomasta.
Kanalasta kirkossa on, kenties historian
jäänteenä, harmillisen paljon pompöösiä
virkamiesmäisyyttä. Herätysliikkeissä on aikoinaan nimitelty yhteisön ulkopuolisia suruttomiksi ja muutenkin ihmisiä on monin

tavoin pyritty vakavoittamaan.
– Kirkossa on asetettu ihmisille ihan turhia taakkoja. Mutta emmehän me ole täällä
taakkoja kasaamassa, vaan armon takia, julistamassa vapautusta.
Jeesusta esikuvanaan pitävä Kanala kokee, että niin kirkkoa, uskontoa kuin Raamatun tarinoitakin voi mainiosti tarkastella
huumorin ja hilpeiden tulkintojen kautta.
– Jeesushan oli huumoriveikko. Hän käytti esimerkiksi herkullisia punch lineja, joilla
näpäytti vallanpitäjiä.

Missä menevät sitten riemun rajat, mikä ei
enää naurata?
– Sellainen yhden ihmisen ottaminen silmätikuksi, jossa tarkoitus on tehdä toisesta
naurunalainen, se ei minusta ole hauskaa.
Se rikkoo henkisen koskemattomuuden, toteaa Kanala painokkaasti.
– Tilanne on toinen, jos asiasta on sovittu
etukäteen, hän jatkaa viittaamalla komedialliseen roastiin, jossa päähenkilö istutetaan
yleisön eteen kuuntelemaan itseensä kohdistuvia herjoja.

– Roastissa on läsnä keskinäinen sopimus
ja tsemppaus, siinä naljailu on tavallaan kehuakin. Lopulta kohdistettu nauru voi olla
puhdistavaa, koska esiintyjänä asetun myös
itse ironian kohteeksi, Kanala avaa.
Tätäkin lajia helposti heittäytyvä pastori
on kokeillut. Viime vuonna Jäähypenkki Roast -nimisessä tapahtumassa muun muassa
Amanda Harkimolle irvailleelle Kanalalle
napsahti roisista julkisesta puheesta peräti
kantelu Helsingin tuomiokapituliin.
– Joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön,
hän toteaa rauhallisesti.
– Minusta kriittisyys on hyvä asia. En ajattele, että kaikkien tarvitsee tykätä siitä mitä
teen. Joskus voi kysyä niinkin, onko juttu
ihan onnistunut, jos siitä kuulee pelkästään
myönteistä palautetta.

Pastori Kanalan -stand up-ilta Kirkkopäivillä yliopiston päärakennuksessa la 18.5. kello 21. Esitys on
maksuton.
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TAPAHTUMATÄYTEISET KIRKKOPÄIVÄT RANTAUTUVAT TULEVAKSI
VIIKONLOPUKSI JYVÄSKYLÄÄN LÄHETYSJUHLIEN KANSAINVÄLISIN
MAUSTEIN. LAUANTAINA MUKAAN YHTEISEEN MENOON LIITTYY
YLÄKAUPUNGIN YÖ.
Pekka ja Pätkä mokailevat suurella
sydämellä ja asiat kääntyvät aina
lopulta hyväksi. Mokailemisesta voi
tehdä viihdettä, jopa taidetta. Kuvassa
Joni Leponiemi (oik.) ja Mikko Töyssy.
Suomen kesäteatterissa Pätkä
pääroolissa vuonna 2015.

NAPPAA TÄSTÄ VIIKONLOPUN OHJELMA MUKAASI JA TULE KURKKAAMAAN 2000-LUVUN KIRKON TARJONTAA. LIPUT PERJANTAI-ILLAN
GOSPELIA KAIKILLE! -KONSERTTIIN 16,50 €, KAIKKI MUU MAKSUTTA!
KATSO KOKO OHJELMA: KIRKKOPAIVAT.FI

Mokiensa kanssa
pitää vaan elää
Kirkkopäivillä keskustellaan mokailemisen
tärkeydestä, armosta ja anteeksiantamisesta.
PÄIVI ESKELINEN teksti
RAMI MARJAMÄKI kuva

Kukapa meistä ei olisi joskus mokannut? Tyrinyt, tehnyt virheitä, epäonnistunut?
Kaikki mokaavat joskus, ja useimmiten se
kannattaa reilusti tunnustaa ja ottaa virheestä opikseen.
Siitä huolimatta mokaileminen kirpaisee
ja saattaa jäädä vuosikausiksi kummittelemaan alitajuntaan. Uusissa tilanteissa huomaa pelkäävänsä epäonnistumista ja julkista nöyryytystä. Ja jos ei julkista, niin ainakin
kavereitten naureskelua.
Mokaileminen voi myös kehittää ihmistä,
antaa uusia ideoita ja kasvun mahdollisuuksia.

Kirkkopäivillä keskustellaan mokaamisen tärkeydestä, rohkeudesta, armosta ja
anteeksiannosta. Paneeliin kutsuttu freelancenäyttelijä Joni Leponiemi pitää itseään
ihan kelvollisena mokailijana.
– Ammatissani on kunnia-asia osata mokata reippaasti: kun mennään risteyksestä
pihalle, niin mennään sitten kunnolla. Mokan välttelemisellä harvoin syntyy mitään.

Kun hyvin käy,
”tarinat
kääntyvät
elämän suolaksi.

Näyttämöllä sattuu ja tapahtuu. Harvoin
katsojat edes huomaavat, jos näyttelijä
unohtaa vuorosanansa tai tipahtaa hetkeksi.

– Näytöksen jälkeen ne mokat käydään
läpi ja kiitetään, jos kollega on pelastanut tai
pahoitellaan, jos mokailusi on tuhonnut
vaikka kohtauksen rytmin.

Hyvässä työryhmässä ei esiintyvän taiteilijan tarvitse omia mokailuja hävetä. Leponiemen mukaan hyvä ohjaaja on harjoituksissa armollinen ja antaa näyttelijöiden mokata, olla huonoja ja kysyä tyhmiä.
Mokat voivat myös tuoda oivalluksen siitä, mihin suuntaan hahmoa tai kohtausta
voisi kehittää.
Omiin mokailuihin liittyy pelkoa ja häpeää. Leponiemi kertoo aloittaneensa pianoopinnot 1980-luvulla Jyväskylän konservatoriossa. Hän kuvailee, että tutkinnot ja matineat olivat kuumottavia kokemuksia. Altakulmain murahtelevien raatilaisten edessä suorittaminen ja virheiden vältteleminen
vei musiikista siihen kuuluvan riemun.
Omiin mokailuihin liittyvien pelkojensa
hän uskoo osaltaan juontuvan noista epäonnistumisen pelon kokemuksista.
– Toisaalta moka voi vapauttaa paljon
hyvää energiaa katsojissa, kuulijoissa ja
kanssaeläjissä, tyyliin ”katos, muutkin mokaa!”.
Mokaamista voi myös alkaa pelätä, kun
ensin oikein töppäilee. Leponiemi ymmärtää, miltä tuntuu jos laulaa täpötäydelle jäähallille ennen peliä Maamme-laulun ja pelkää unohtavansa sanat.
Hän ei itse unohtanut sanoja, mutta lakki unohtui päähän. Kun voimakkaasti ladattua ja monelle pyhää asiaa laulaa, tulee tunne, että tämän on pakko onnistua. Silloin
tuleekin unohduksen hetki.

– Siitä saattaa pikku trauma napsahtaa.
Aina kun uusi työ alkaa, Joni Leponiemi
väittää epäilevänsä ammattitaitonsa riittävyyttä. Epäonnistumisen ja virheiden pelko
pyörii elämässä aina taustalla.
– Aika ja vanheneminen on tehnyt armollista työtä sen hyväksi, että vaikka välillä itsetunto on kastemadon luokkaa, mokat
eivät jää vaivaamaan. Ilon kautta mennään,
Leponiemi vakuuttaa.

Siitä saattaa
”pikku
trauma
napsahtaa.

Kirkkopäivien keskusteluun on kutsuttu
johtava oppilaitospappi Leena Huovinen,
joka on toiminut suomalaisten huippu-urheilijoiden kisapappina vuodesta 2003.
Hänen mielestään moka on laitettava oikeaan mittakaavaansa. Mokia on monenlaisia, huolimattomuudesta syntyneitä pikku
virheitä tai jotain, joka hiukan harmittaa.
Sen sijaan epäonnistumisen kokemus on
laajempi ja syvempi.
Hän on nähnyt läheltä, millaiseen epätoivon kuoppaan urheilija voi vajota epäonnistumisensa vuoksi.
– Sitä en sanoisi mokailemiseksi. Kun neljän tai kahdeksan vuoden työ kaatuu johonkin sadasosasekuntiin, on epäonnistumisen kokemus paljon raskaampi kuin pikku mokailun jälkeen, hän vertaa.
Hänen kokemuksensa mukaan kuopasta
pääsee pois toisten ihmisten avulla. Silloin
tarvitaan kuuntelijaa ja rinnalla kulkijaa.

– Kärsimys ei jalosta ilman rakkautta ja
anteeksiantoa. Kun hyvin käy, tarinat kääntyvät elämän suolaksi.

Suomen urheiluhistoriassa Lahti 2001 oli
Huovisen mukaan varsinainen mokailun
huippu. Sankari-ikonit putoilivat dopingskandaalissa alas jalustoiltaan.
– Jälkiselvittelyissä oli mestaroinnin makua ja vaadittiin anteeksipyyntöjä joka
suuntaan, Huovinen muistelee.
Hänen mielestään urheilijan niin kuin
muidenkin kannattaa katsella mokiaan ja
epäonnistumisiaan oman itsensä tuntemisen kautta.
– Jos menneet mokat harmittavat, pitää
ajatella, että on toiminut sen ymmärryksen
valossa, joka sillä hetkellä oli. Ei auta katsella
taaksepäin. Keskeneräiset asiat voi selvittää
eikä niihin sen jälkeen tarvitse palata, hän
määrittelee oman tapansa työstää asioita.

ö?

Tiesitk
			

Mokaamisen lyhyt
oppimäärä
■■ Jyväskylän yliopiston pääraken-

nuksessa lauantaina 18.5. klo 17.
Tilaisuus on maksuton.
■■ Keskustelussa ovat mukana
pikaluistelija Mika Poutala, kisapappi Leena Huovinen ja näyttelijä
Joni Leponiemi. Keskustelun
juontaa Helsingin Kirjamessujen
ohjelmajohtaja Ronja Salmi.
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Kohtaamisia, kiinnostavia keskusteluja, kiehtovia konsertteja,
hartautta ja hiljaisuutta Jyväskylän keskustassa 17. - 19.5.
Kirkkopäivät on valtakunnallinen, vahvasti paikallisväritteinen kaiken
kansan kaupunkifestivaali ja monipuolinen ikkuna kirkkoon. Valitse tästä
ja tule mukaan viihtymään! Varmista sisäänpääsy saapumalla ajoissa.

OVAT RAUHANTEKIJÄT.

PERJANTAI 17.5.

Touhua ja tarinoita toivosta
– perheille ja kouluikäisille

Virsivisan finaali

LA 18.5. 10:00-15:00
Urheiluhalli U2, Pitkäkatu 2

PE 17.5. 13:00-14:30
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4

Yliopistonmäellä ja Mäki-Matin perhepuistossa on monipuolista maksutonta
ohjelmaa perheille ja kouluikäisille koko
lauantain ajan.

Valtakunnallinen kolmas- ja neljäsluokkalaisten Virsivisa huipentuu finaaliin, jossa
yleisökin pääsee virsilaulun makuun. Tiukasta karsinnasta selvinneet joukkueet
kisaavat hauskasti ja haastavasti.

Urheiluhalli U2:

Partiopuisto – leiritunnelmaa
kaupungin keskellä

GOSPELIA
KAIKILLE!
-KONSERTTI

PE 17.5. klo 15 > LA-iltaan, Kirkkopuisto

Kirkkopuistoon nousee viikonlopuksi
Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n urbaani
telttaleiri. Piipahda toimintapisteille
tutustumaan partiotaitoihin tai verestämään partiomuistoja.
ILTANUOTIOKIRKKO PE 17.5. 20-21

PE 17.5. 20:00-21:00
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Moniuskontoinen Suomi
– mihin tarvitsemme
toisiamme?

Perjantai-illan Gospelia kaikille -konsertissa yhdistyvät nostalgia ja uudet nimet.
Pekka Simojoki, yksi suomalaisen gospelmusiikin ikoneista, nousee lavalle nuorempien kollegojensa kanssa.
Illassa kuullaan rakastetuimpia hittejä uudelleen sovitettuna sekä uunituoretta gospelia. Lavalla tunnelmoivasta
musiikistaan tunnetut Eve & Ossi, kanteleen kanssa sydämiä valloittava Ida Elina
ja muun muassa Tanssii tähtien kanssa
-ohjelman laulajana tutuksi tullut, upeaääninen Johanna Försti. Housebandina
Make Perttilä Band ja Mirkka Paajanen.

Perjantai-iltana YLE taltioi partioleirin
iltanuotiohartauden. Tule mukaan!

PE 17.5. 16:00-17:00
Liikuntarakennus - L304
Keskussairaalantie 4

Nyt saa kehua muita! Paneelikeskustelussa juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon edustajat tuovat esiin arvostamiaan
puolia toistensa uskonnoissa. Mukana
ev.lut. piispa Kaarlo Kalliala, islamin lehtori, VTM Isra Lehtinen sekä työelämämentori Yvonne Westerlund Helsingin
juutalaisesta seurakunnasta.
Mitä voimme oppia toisiltamme ja
kuinka rakennamme turvallisen ja välittävän yhteiskunnan?

Ikävä vanhoja ateisteja
– kirjanjulkistamistilaisuus
PE 17.5. 16:00-17:00
Yliopiston päärakennus C4,
Seminaarinkatu 15

OlItpa uskontoon kriittisesti suhtautuva tieteiden ystävä tai harras
Raamatun pohdiskelija, Kuopion
piispa Jari Jolkkosen suorasanainen teos voi kiinnostaa. Ajankohtaiset uskonnon, tieteen,
moraalin ja kulttuurin kysymykset ovat vaikeita, mutta niitä voi
lähestyä pilke silmäkulmassa.

Kirkkopäivien ja
Lähetysjuhlien avajaiset
PE 17.5. 18:00-19:00
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Mukana mm. Jyväskylän seurakunnan
lapsikuoro, arkkipiispa
Tapio Luoma, Jyväskylän kaupunginvaltuuston
1. varapuheenjohtaja
Tuulia Kuntsi, Parkour Akatemia ja kansainvälinen kuoro.
Toivon tarinoita kuljettavat eteenpäin Anu
Mäki-Latvala ja Jaakko
Niiles.

Nuorten yökahvila
PE 17.5. 18:30-22:00
Bostari, Asemakatu 7

Tule kuuntelemaan musiikkia, nauttimaan herkuista ja hyvästä seurasta!

Täytä tyhjä tila.

Gospelia kaikille! -liput 16,50 €:n
hintaan kirkkopaivat.fi tai Liveto.fi.
Myynti myös ovelta niin kauan kuin lippuja riittää.

Yöveisuut

PE 17.5. 22:00-23:00
Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto

Myöhäisillan meditatiivisessa virsihetkessä voit tutustua Siionin virsien perinteeseen ja hiljaisuuden viljelyyn veisaten.
Illassa käytettävä Siionin virret
-laulukirja sisältää herännäisyyden piirissä käytettäviä lauluja. Veisuu sujuu
ilman säestystä.

Virsiä, viiniä ja
Gospel Covertajia
PE 17.5. 22:00 Ylioppilastalo Ilokiven alakerta
Keskussairaalantie 2

Mikä onkaan parempi tapa hengähtää
ohjelmantäyteisen päivän jälkeen kuin
rentoutua Gospel Covertajien raikkaiden virsisovituksien äärellä?
Kirkkopäivien virallisten jatkojen
musiikista vastaa Gospel Covertajat
upeilla sovituksilla tutuista sekä tuntemattomammista virsistä.

LAUANTAI 18.5.
Vallaton ja rajaton Sana
LA 18.5. 09:00-10:00
Yliopiston päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Suomalaista puhetta ja maailman kuvia
sanoittamassa mm. piispa emerita Irja
Askola, toimittaja Anna-Stina Nykänen
ja koulutuksen asiantuntija, KT Kimmo
Kosonen. Keskustelijat luotaavat sanan
tilaa Suomessa ja polarisoituvassa
maailmassa omista näkökulmistaan.

Hiljaisuuden talo
LA 18.5. 09:00-19:00
Vanha pappila, Vapaudenkatu 26

Vanha pappila muuntautuu Kirkkopäivien ajaksi Hiljaisuuden taloksi, jonne voi
piipahtaa tai viipyä pidempään. Talosta
löytyy pyhiinvaelluksen, jumalanpalveluksen ja raamattumeditaation elementtejä.
Luvassa meluton hetki hengähdystä kaipaaville sekä merkitystä ja rauhaa syvyyden etsijöille.
Ohjelmaa Hiljaisuuden talossa

9.00 Aamurukoushetki
11.30 Johdanto kokonaisvaltaiseen
rukoukseen
12.00 Keskipäivän rukoushetki ja
johdatus keholliseen rukoukseen
15.00 Meditatiivinen rukoushetki
kristilliseen malliin
18.00 Luterilais-anglikaaninen
sanan ja hiljaisuuden iltarukoushetki
klo 14-15 Vaihtoehtona valaistuminen
– mindfulness ja meditaatio kirkossa
klo 9-18 PipliaVR – Jeesus tyynnyttää
myrskyn (Mark. 4:35-41)
Tule katselemaan virtuaalilasien avulla
Markuksen evankeliumin tapahtumia
Jeesuksen ja opetuslasten silmin.

Siioninvirsiseurat
LA 18.5. 10:30-11:30
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Körttiseuroissa vuorottelevat puheet ja
säestyksettä veisattavat Siionin virret.
Puheiden sävy on rinnalla kulkijan. Puheet
ja niiden välillä veisattavat virret muodostavat kokonaisuuden. Seuroissa puhuvat
kirjailija Aino Suhola, johtaja Ilkka Mattila, europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari ja Lapuan hiippakunnan piispa
Simo Peura. Tervetulosanat: Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo
Juntunen.

Ilmastonmuutos –
pelastuuko maailma?
LA 18.5. 10:30-11:30
Yliopiston päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Maailman pelastamista kuvaamassa mm.
kehitysyhteistyökoordinaattori Ruusa
Gawaza, valokuvaaja Laura Malmivaara ja lähetystyöntekijä Mikko Pyhtilä ja SAHAS-järjestön johtaja Surendra
Shrestha Nepalista. Mukana myös nuori
kirkkovaltuutettu Siiri Muhonen ja ilmastonmuutosblogin pitäjä Ronja Karkinen.

• 10-10.30 Räyhä-tanssiteatteri
• 10.45-11.20 Ollaan rauhassa –
Kiisi Isotalo ja Taika-Petteri
• 11.35-12.05 Riemurytmit maailmalta
–koko perheen muskari
• 12.20-12.35 Lähde-Kollektiivi tanssii
ja tanssittaa
• 12.50-13.25 Ollaan rauhassa –
Kiisi Isotalo ja Taika-Petteri
• 13.40-14.10 Riemurytmit maailmalta
–koko perheen muskari
• 14.20-14.50 Räyhä-tanssiteatteri
• Vilinää maailmalta – toiminnallinen
lähetysnäyttely
• Ttila – kouluikäisten Youtube-kanava,
nuori toimitus paikalla
Piha-alueella:

•
•
•
•
•
•

Lähde-Kollektiivin tanssityöpajoja
Toivon kaivot – touhua ja tuumattavaa
Savannilla tömisee – kepparirata
Toivon ja rauhan polku
Ämpärimuistipeli
Toivon tarinat – kuvanäyttely

Mäki-Matin perhepuisto
Oikokatu 7, klo 10-15:

• Seikkaile maailmalla,
Jyväskylän Parkour Akatemia
• Savannilla tömisee – kepparirata
Puistossa tapahtuu paljon muutakin.
Perhepuiston ohjelmat ovat osa Yläkaupungin Yön perheiden ja kouluikäisten
ohjelmaa. Perhepuiston ja urheiluhallin
väliä voi kävellä suunnistuskartan avulla.

Luontopyhiinvaellus
LA 18.5. 10:00-13:00
Keski-Suomen Luontomuseo, Ihantolantie 5

Klo 10 lähdetään noin tunnin pituiselle
hiljaiselle harjumetsävaellukselle Eivor
Pitkäsen ja Jussi Holopaisen kanssa. Klo
11.30 lähtien keskustelua aiheesta
”Huolenpitoa luomakunnasta kristillisen
syvän hengellisyyden voimalla”, alustajana Pauliina Kainulainen. Halutessasi
voit osallistua vain toiseen osioon.

Vuorisaarna
hiekka-animaationa
LA 18.5. 11:45-12:00: Kaupunginteatteri
15:15-15:30: Yliopiston päärakennus,
juhlasali (C1)

Hiekka-animaatio on unen
kaltainen tekniikka, jossa
lasipinnalle piirretään hiekan
avulla. Kuva projisoidaan
valkokankaalle. Se muuttuu, elää, pyyhkiytyy pois ja
rakentuu uudelleen. Teos
on kuin uni tai rukous lohduttavien Vuorisaarnan sanojen ja estetiikan äärellä

Kohtaa mut!
LA 18.5. 12:00-13:00 Kaupunginteatteri,
Pieni näyttämö, Vapaudenkatu 36

Koskettava, ajatuksia herättävä Kohtaa
mut! –esitys pohjautuu esiintyjien omiin
teksteihin ja kokemuksiin ihmisyydestä,
kehitysvammaisuudesta ja toisen ihmisen kohtaamisesta, halusta tulla kuulluksi
ja nähdyksi sellaisena kuin on.
Rehellinen, myös humoristinen ja
suora puheenvuoro esiintyjiltä itseltään.
”Näkisitkö minut arkesi seasta, näkisitkö
sen, mitä en sano ääneen.”
Esitys: Seurakuntaopiston Aino ja
Oiva taidelinja Järvenpäästä.

Vaikuttavat naiset
LA 18.5. 12:00-13:00
Yliopiston päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Puheenvuoroja Suomesta ja maailmalta.
Mukana muun muassa Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka,
Al Amana -keskuksen
johtaja Aaro Rytkönen,
Lähetysseuran viestinnän asiantuntija Mimosa
Hedberg Nepalista ja Kagisano Society Women’s Shelter -järjestön johtaja Lorato
Moalusi Botswanasta.

Soittoruokala
LA 18.5. 12:00-14:00
Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 29

Kirkkopalvelujen Kotimaanapu ja paikalliset
ruoka-aputoimijat Sininauhaliitto, ViaDia, Jyväskylän
Katulähetys sekä seurakunnan diakoniatyö järjestävät
vähävaraisille tarkoitetun
hyvän musiikin tahdittaman sopparuokailun. Musiikista vastaa Ilpo Kaikkonen.

Björn Wahlroos Eero
Huovisen vieraana
LA 18.5. 13:30-14:30
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Emerituspiispa Eero
Huovisen isännöimät
nojatuolirupattelut
suomalaisten vaikuttajien kanssa kuuluvat
Kirkkopäivien suosikkiohjelmiin. Jyväskylään Huovinen on
kutsunut vieraakseen Björn Wahlroosin. Herrat keskustelevat elämästä, taloudesta, Suomesta
ja Jumalasta.(Kuva kaksi vuotta sitten
Turusta, vieraana presidentti Niinistö.)

Gudstjänst
LA 18.5. 13:30Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4

#parempitulevaisuus –
nuorten festarit
LA 18.5. 13:00-18:00
Veturitallit , Veturitallinkatu 6

Muun muassa elävällä musiikilla höystettyä räppiä esittävä gospelbändi NNS ja
räp-kvartetti BigBless viihdyttävät mukavan tekemisen ja edullisen purtavan merkeissä.
• klo 13.15 avausfanfaarit
• Lavalla BIG BLESS ja Eva Alonen
• klo 14.30 toimintapajat, muun
muassa: Reilu kauppa, köyhyysrata,
katukoris, kauneudenhoitoa, muoviallas, sumopuvut, taiwanilaiset vieraat ja
lähetystyöntekijä
• Samaan aikaan tarjolla edullisesti syömistä kahviossa
• klo 16.30 päätöskonsertti
• Lavalla NNS JA GALAXY
• klo 17.45 lopetellaan
• klo 18.00 ovet suljetaan

Vaihtoehtona valaistuminen
– mindfulness ja meditaatio
kirkossa?

Eeppinen taiteiden ilta

LA 18.5. 14:00-15:00
Vanha pappila - Vapaudenkatu 26

Tulus-kuoro vetelee virsiä, Jakaranda
jammailee eteläisen Afrikan tunnelmissa
ja toivon askelin tanssii Xaris Finland.
Juontajana taiteen monitaituri Rosa
Nyman. Illassa kuullaan toivon tarinoita,
mm. kambodzhalaisten vammaisten
lasten parissa tehtävästä työstä.

Mitä itämaisten henkisten harjoitusten
yleistyminen merkitsee kirkolle ja kristilliselle spiritualiteetille? Onko joogan ja
mindfulnessin suosio myös mahdollisuus
edistää kristillistä rukouselämää?
Aiheen äärellä uskontodialogin asiantuntija Elina Hellqvist, uskontokasvatussihteeri ja lähetti Pekka Yrjänä Hiltunen
sekä piispainkokouksen pääsihteeri Jyri
Komulainen. Lopuksi vietetään meditatiivinen tuokio kristilliseen malliin.

Täytä puisto laululla!
LA 18.5. 15:30-17:00
Lounaispuisto

Tule mukaan yhteislaulutapahtumaan
laulamaan Abbaa ja Apulantaa ja rakkaita
koululauluja. Nyt ei kysellä laulukokemusta tai -taitoja, vaan huhuillaan koolle
kaikki yhteisestä laulamisesta innostuneet. Täytetään keväinen puisto yhteislauluilla sekä kuullaan kuorojen esityksiä.
Paikalle saapuu keskisuomalaisia kuorolaisia yhteensä yli 50 kuorosta.

Ja Jumala loi naisen
-draamakomedia
LA 18.5. 15:00-17:00
Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö,
Vapaudenkatu 36

JKO – Teatterikoulutus tuo Kirkkopäivä-stagelle Kirsi Sulosen kirjoittaman hulvattoman draamakomedian.
Ritva Ala-Kypärä, tuore yrittäjä ja
hyvinvoinnin lähettiläs, kurssittaa naisia.
Nämä ovat kukin omassa liemessään
rypeviä, itsestään epävarmoja. Mitä
tapahtuu, kun joukko alkaa parantamaan
itseään ja toisiaan? Kyytiä saavat niin lanteet kuin asenteetkin.

Natural Born Killers vai
Natural Born Sinners?
LA 18.5. 15:30-16:30
Yliopiston päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Kolmoismurhaaja Lauri ”Late” Johansson
ja Kuopion piispa Jari Jolkkonen keskustelevat syyllisyydestä ja sovituksen mahdollisuudesta. Miten entinen rikollinen voi
elää sovinnossa menneisyytensä kanssa?

Mokaamisen lyhyt oppimäärä
LA 18.5. 17:00-18:00
Yliopiston päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Keskustelua mokaamisen tärkeydestä,
rohkeudesta, armosta ja anteeksiannosta. Vakavasti, mutta pilke silmäkulmassa. Mukana ovat pikaluistelija Mika
Poutala, kisapappi Leena Huovinen ja
näyttelijä Joni Leponiemi. Keskustelun
juontaa Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi.

Hieman erilainen
jumalanpalvelus
LA 18.5. 18:00-19:15
Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto

Iltamessun liturgina Ville von Gross,
musiikista vastaa Aapo Tähkäpää ja
yhtye. Sanasta keskustelemassa piispa
Kaisamari Hintikka ja lähetystyöntekijä
Tero Massa. Messu tallennetaan televisiolle, joten tulethan jo klo 17.45.
Tule kuuntelemaan
Kirkkopäivien
mielenkiintoisia
keskusteluja.

Nuorten yökahvila
LA 18.5. 18:30-22:00
Bostari, Asemakatu 7

Tule kuuntelemaan musiikkia, nauttimaan herkuista ja hyvästä seurasta!

LA 18.5. 18:30-19:45
Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö,
Vapaudenkatu 36

Kirkkotori Kauppakadulla
PE 11 - 18 ja LA 10 - 17
Tännekin kannattaa pistäytyä!
Kävelykadun Kirkkotorilla
yhteistyökumppanit ja yrittäjät
esittelevät tarjontaansa
Kirkkopäivä-yleisölle.
Vapaa pääsy.

Yhteisvastuu-konsertti feat. Olavi Uusivirta
LA 18.5. 19:00-20:00 Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Yhteisvastuu-konsertissa lavan ottaa haltuun suomalaisen
rockin kärkikaartiin kuuluva Olavi Uusivirta. Konsertissa on
mahdollisuus lahjoittaa Yhteisvastuukeräykselle, jolla tänä
vuonna tuetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä.
Jyväskylän kirkkopäiväteltta muuntautuu lauantaiiltana Jelmun (Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys)
teltaksi, joka on osa Yläkaupungin Yön ohjelmaa.

Gammalt som nytt –
klassiker och gospelgung
LA 18.5. 19:00-20:00
Kuokkalan kirkko , Syöttäjänkatu 4

Sointuja sielusta

Pekka Simojoki, Sören Lillkung och
Amigo Choral bjuder på en härlig mix av
gamla gospelklassiker och nya kompositioner på engelska, svenska och finska.
En oförglömlig kväll för gospel- och musikälskare.
Pekka Simojoki, Sören Lillkung ja
Amigo Choral -kuoro esittävät uutta ja
vanhaa gospelia ja hengellistä musiikkia
englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi. Unohtumaton ilta gospelin ja musiikin ystäville.

LA 18.5. 21:00-22:00
Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto

Open Space – Ratkaisujen ilta

Viihtyvyyden varmistavat pastorin lisäksi
Ville Kormilainen, Milla Mäkitalo, Mikko
Vaismaa ja yllätysnimi.

LA 18.5. 19:00-22:00
Yliopiston päärakennus (C4),
Seminaarinkatu 15

Miten elämme yhdessä pallolla, jonka
väkimäärä kasvaa? Miten hillitsemme
ilmastonmuutosta? Miten tulemme toimeen keskenämme?
Open Space - Ratkaisujen iltaan kutsutaan mukaan kaikkia pallomme tulevaisuudesta kiinnostuneita! Illassa
työskennellään dialogisesti uudenlaisten
näkökulmien ja ratkaisujen etsimiseksi
Ilmastonmuutokseen, polarisaatioon ja
muihin aikamme valtaviin haasteisiin.
Open Space -metodilla etenevässä
yhteisessä työskentelyssä kaikki osallistuvat samalta viivalta. Vetäjinä ovat
yhteiskunnallisen dialogin asiantuntijat ja
pioneerit konsultti Kirsi Joenpolvi, tutkija Maria Joutsenvirta sekä toimittaja ja
konsultti Taneli Heikka.

Mistä saa puhua,
mille saa nauraa?
LA 18.5. 19:30-20:30
Yliopiston päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Piispa Teemu Laajasalo haastattelee
koomikko Joonas Nordmania ja puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa. Kysymykset
sananvapaudesta, poliittisesta korrektiudesta ja turvallisista tiloista koskettavat
sekä politiikkaa, komediaa että kirkkoa.

Lauluja luvatusta maasta –
Jaakko Löytty & Lux Auribus
LA 18.5. 20:30-21:30, Lounaispuisto

Jaakko Löytty ja Taulumäen kirkon Lux
Auribus -kuoro johtajanaan Kimmo
Tuuri esittävät afroamerikkalaisesta
perinteestä nousevaa hengellistä musiikkia. Löytyn laulut ovat suomenkielisiä ja
kitaralla säestettyjä. Lux Auribus -kuoro
laulaa englanniksi säestäjänään pianisti
András Szabó. Yhteisesityksenä kuullaan
muutama tätä tilaisuutta varten sovitettu
kappale Löytyn ohjelmistosta.

Kotoisassa lauantai-illan tuokiossa kuullaan ja lauletaan elämän ihmeellisyyksiin
liittyviä lauluja ja kappaleisiin kytkeytyneitä tarinoita.
Yhteislaulusta ja esityksistä vastaa
Anu Mäki-Latvala bändin kera.

Pastori Kanalan Stand up -ilta
LA 18.5. 21:00-22:00 , Yliopiston
Päärakennus, juhlasali (C1)

Lauantain jatkoklubi
LA 18.5. 22:00 Ravintola Poppari, Puistokatu 2-4

K-18 jatkoklubissa on luvassa rentoa
tunnelmointia juhlaväelle. Musiikista
vastaa Vaeltajan tie -gospelmessusta
tuttu Tiina Ask yhtyeineen.

SUNNUNTAI 19.5.
Juhlamessu
SU 19.5. 11:00 Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien huipennuksessa, yhteisessä päätösmessussa
juhlateltassa kajahtavat irlantilaissävytteiset virret. Tervetuloa veisaamaan
täysin palkein, hiljentymään, siunaamaan
ja tulemaan siunatuksi!
Lapuan hiippakunnan piispa Simo
Peura saarnaa ja siunaa niin lähetystyöhön lähtevät kuin kesän isostehtäviin valmistautuvat nuoret, jotka ovat vahvalla
panoksella mukana. Liturgina seurakuntapastori Annemari Siistonen, musiikki
kanttori Piia Laasonen yhtyeineen.

Pop up -pyhäkoulu
SU 19.5. 11:00-12:00
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Pop up -pyhäkoulussa iloitaan Jumalan
huolenpidosta laulaen, leikkien, ihmetellen ja rukoillen. Päkä-lammas toivottaa
tervetulleeksi.

Täytä tyhjä tila.

16
12

13

RAKASTA
NIIN KUIN ITSEÄSI.
KIRKKOPÄIVIEN TAPAHTUMAPAIKAT

Täytä tyhjä tila.

1 Yliopisto, Päärakennus, Seminaarinkatu 15
2 Urheiluhalli U2, Pitkäkatu 2
3 Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2
4 Yliopisto, Liikuntarakennus, Keskussairaalantie 4
5 Juhlateltta, Seminaarinmäki, Keskussairaalantie 4
6 Lounaispuisto
7 Mäkimatin perhepuisto, Oikokatu
8 Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto
9 Kaupungintalo, Vapaudenkatu 32
10 Jyväskylän kaupunginteatteri, Vapaudenkatu 36
11 Kirkkopuisto
12 Ravintola Poppari, Puistokatu 2-4
13 Kävelykatu, Kauppakatu
14 Bostari, Asemakatu 7
15 Suomen käsityön museo, Kauppakatu 25
16 Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4
17 Keski-Suomen luontomuseo, Ihantolantie 5
18 Veturitallit, Veturitallinkatu 6
19 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26
20 Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 29
21 Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24

Sujuvaa siirtymistä ja
itsensä kehittämistä
Parkour on siirtymisen taidetta, jossa pyritään mahdollisimman sujuvaan ja hallittuun
liikkeeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa hyppyjä, juoksua ja kiipeilyä. Lajin suurimmat
haasteet ovat kuitenkin henkisellä puolella.
SAILA AARNIO teksti
ATTE SAURANEN kuvat

Perttu Pihlajasta, 40, piti tulla fyysikko, mutta yksi videonauha
muutti kaiken. Nähtyään, miten
sulavasti pariisilaiset parkouraajat
liikkuivat paikasta toiseen, hän oivalsi, että se olisi hänenkin juttunsa. Tuntui kuin silmiltä olisi otettu
verho pois – jos edessä on este, se
ei tarkoita, että se täytyy kiertää.
Sen voi ylittää myös muulla tavalla,
kuten hyppäämällä, roikkumalla
tai tasapainottelemalla.
Pihlaja löysi pian hengenheimolaisia, joiden kanssa hän rupesi parkouraamaan Jyväskylän yliopiston
kampuksella, joka tarjosi lajin harrastajille suotuisat puitteet. Joku
keksi uuden liikkeen, ja muut ryhtyivät opettelemaan sitä perässä.

Parkourissa ei
”kilpailla,
ja jokainen

harrastaa sitä omalla
tasollaan.

KIRKKOPÄIVIEN
OHEISOHJELMAA

Kuivuudessa kasvaa toivo. Laura
Malmivaaran ja Lähetysseuran
valokuvanäyttely
PE 17.5. 11-20, LA 11-22, SU 11-18
Suomen käsityön museo, Kauppakatu 25

Valokuvaaja, näyttelijä Laura Malmivaara tutustui
Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhön Tansaniassa kuvaten erityisesti kohtaamiaan tyttöjä ja
naisia. Tuloksena syntyi valokuvanäyttely Kuivuudessa kasvaa toivo.
Alue kärsii kuivuudesta, jota ovat pahentaneet
ilmastonmuutoksesta johtuvat ennustamattomat
sateet. Kuivuus vaikeuttaa ihmisten toimeentuloa,
ruuantuotantoa ja veden saantia jo entisestään
köyhällä alueella.

Saatuaan opintonsa loppuun
vuonna 2007 laji imaisi lupaavan
fyysikon mennessään, ja Pihlajasta
tuli Suomen ensimmäinen ammattiparkouraaja. Hän perusti Jyväskylään Parkour Akatemian, joka laajeni eri puolille maata. Siitä kasvoi
maailman suurin alan opetusorganisaatio, jonka toimipisteissä käy
viikoittain noin 3 000 iältään
1–65-vuotiasta harrastajaa treenaamassa parkouria, akrobatiaa ja
sirkustaidetta.

Matkalla-taidenäyttely
PE 17.5. 16-19, LA 15-21, SU 14-18
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24

Muutoksesta kertovat Marjo Kalavaisen teokset
ovat paperia, rautalankaa ja kierrätysmateriaaleja.
Matkan aikana voi joutua luopumaan jostain tai
uskaltautumaan uuteen. Matka voi olla myös jonkin
itselle tärkeän etsimistä, hiljaisuuden kaipuuta tai
rohkeutta liittyä toisiin ihmisiin.
Lauantaina näyttelyn yhteydessä on
NonStop-työpaja, Pop Up -kahvila sekä
tasatunnein musiikkivieraita.

Kirkkopäivien infopisteen palvelupuhelin 040 370 5607.
Infopisteet yliopiston päärakennuksessa ja
Kirkkopuiston kulmalla avoinna:
PE klo 9.00-20.00, LA klo 8.00-18.00
SU klo 9.00-13.00 päivystyspiste Juhlateltassa
Kirkkopäivien pääjärjestäjät: Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura ja Jyväskylän seurakunta.
Liikkuvat
kirkkopäiväoppaat partioivat alueella.

Osa Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien lauantain
ohjelmista tuotetaan yhteistyössä Yläkaupungin
Yön kanssa. Tule ja ihastu!

Pihlajan fysiikan opinnot eivät
menneet hukkaan, sillä luonnonlakien ymmärtämisestä on lajissa
hyötyä.
– Tiedän, miksi pääsen seinällä
ylemmäksi, kun otan enemmän

sitkö?

Tie
			

Mukavaa muksuille
■■ Maksutonta ohjelmaa lapsille

Lähetysjuhlilla 18.5. klo
10–15. Parkour Akatemian
suunnittelemalla Seikkaile
maailmalla -radalla
Mäki-Matin perhepuistossa
kiivetään Kilimanjaro-vuorelle
istuttamaan puita sademetsään. Lisäksi muun muassa
tanssiteatteria, muskareita ja
Savannilla tömisee
-kepparirata.

vauhtia. Mitä enemmän kengän ja
seinän välissä on voimaa, sitä
enemmän siinä on kitkaa eli sitä
paremmin pääsen ylös, kuvaa Pihlaja, joka tunnetaan parkourpiireissä Hämähäkki-Perttuna.
Lajin suurimmat haasteet eivät
ole kuitenkaan fyysisiä.
– Ensin pitää oivaltaa, miten joku liike tehdään ja sitten harjoitella
sitä niin kauan, että se onnistuu.
Parkour on jatkuvaa itsensä kehittämistä, Pihlaja kertoo.
Parkour on hänen mukaansa helppo aloittaa, sillä välineitä ei tarvita,
ja sitä voi periaatteessa tehdä missä ja milloin vain. Parkourissa ei kilpailla, ja jokainen harrastaa sitä
omalla tasollaan. Pihlaja suosittelee lajin aloittamista ammattilaisen
ohjauksessa.
– Ensin harjoitellaan tasapainoilua ja laskeutumista. Seistään matalalla puomilla tai putkella, sitten
kävellään sillä. Siitä edetään hyppäämään mahdollisimman pehmeästi ja äänettömästi. Voimat ja
taidot kasvavat pikkuhiljaa, Pihlaja
sanoo.

Parkour on
”jatkuvaa
itsensä
kehittämistä.

Erillisillä parkour-alueilla voi harjoitella kaikkia lajinomaisia liikkeitä
samassa paikassa ja turvallisessa
ympäristössä. Parkourissa loukkaantumiset ovat vähäisiä ja liittyvät yleensä ylirasitukseen, ei niinkään liian vaativien liikkeiden tekemiseen.

Parkouria pääsee kokeilemaan
myös Jyväskylän Lähetysjuhlilla.
Mäki-Matin perhepuistoon rakennetaan tarinallinen parkour-rata,
joka sisältää tasapainoilua, kiipeämistä, alittamista ja ylittämistä.
– Katsomme, mitä kiviä, puita ja
muita luonnon elementtejä alueella on ja tuomme sinne lisäksi omia
välineitä. Ohjaajamme ovat paikalla koko ajan, sanallistavat tarinaa ja
opastavat kävijöitä tarvittaessa,
valottaa Parkour Akatemian tuottaja Suvi Ekroos.
Parkouria on tarjolla myös Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien yhteisissä avajaisissa perjantaina 17.5.
Seminaarinmäen juhlateltassa.
Vauhdikkaassa Hand Me Your Hat
-esityksessä on luvassa lennokasta
parkouria, akrobatiaa ja tilannekomiikkaa.

Hämähäkki-Perttu haastaa
itseään jatkuvasti uusiin
liikkeisiin, mutta seinäkieppi
on hänelle peruskauraa.
Perttu Pihlaja on harrastanut
parkouria 16 vuotta. Häntä
kiehtoo lajissa jatkuva
itsensä haastaminen ja
yhdessä tekeminen.
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Muistomerkkien
oikaisu kuuluu
omaisille

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

Jyväskylän NNKY • Puistotori 4
040 740 4472 • jklnnky@elisanet.fi

Jyväskylän seurakunnan hautausmailla tarkistetaan tänäkin keväänä hoitohautojen muistomerkkien kunto. Asiakkaille lähetetään kirje, jossa muistomerkki pyydetään oikaisemaan.
Muistomerkkejä ei oikaista seurakunnan toimesta. Omaisten
vastuulla on, että muistomerkit
ovat turvallisia hautausmaalla
kävijöille. Muistomerkkejä oikaisevat muun muassa hautakiviliikkeet. Seurakunnan hoitoon
annettujen hautojen haudanhoito voidaan aloittaa vasta, kun
muistomerkki on turvallinen.
Toukokuussa kaikilta haudoilta poistetaan kanervat, havut ja muovikynttilät. Omaisten toivotaan hakevan haudoilta pois kynttilälyhdyt sekä lasija led-kynttilät. Hautakivien
taakse ei saa laittaa mitään varastoon. Roudan sulettua aloitetaan talven aikana tehtyjen
hautojen peruskunnostus, jolloin myös hautamuistomerkit
asennetaan paikoilleen. Kesäkaudella tarkastetaan muistomerkkien kunto ennen haudanhoitosopimuksen tekemistä.
Haudanhoitosopimuksia voi
tilata seurakunnan kotisivuilla
olevan lomakkeen kautta tai
asioimalla hautauspalveluissa
osoitteessa Tellervonkatu 5.

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Lämminhenkinen
juhla- ja kokoustila keskustassa

hengessä!
vässä
Uutisia hy

Seppälän Citymarket

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

Etsitkö kristittyä terapeuttia?
Marjatta Ollikainen

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

Jyväskylä
p.050 377 0167
www.helmimaria.net

Raamattu
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Kesätoimintaa Jyväskylän seurakunnassa
PUISTO- JA PERHEPÄIVÄT

KESÄKERHOT/OLKKARIT

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.

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

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

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.

LEIRIT

Päiväleiri 24.–26.6. eppu- ja toppuluokkalaisille Kaunisharjun kerholassa (Yläkoskentie 11). Ilm. tarja.
palander(at)evl.fi.

RETKET

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.

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 max. 50 hlöä.
Lapsi voi osallistua retkelle vain huoltajan seurassa. Ilm. 20.5. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.

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.

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/tapahtumat. 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 pihapiiris-

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.
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.

piplia.fi/lahjoita

Suomen Pipliaseura

LAHJOITA

omalla kielellä

Raamattu

Kuljen Kanssasi
Kaksiosainen riipus,
sydän ja risti. 51 €

meidän kotiimme,
meidän kielellämme

iKuinen ystävä
Moderni versio enkeliriipuksesta. 41 €

10 € tekstaa PIPLIA 10840 numeroon 16499

Hopeariipukset

Herran siunaus
Laatassa Herran siunaus
arameankielellä. 36 €
voimasanoja

PIPLiA.

voimasanoja
Suomen Pipliaseura pipliakauppa.fi + piplia.fi

■

Raamattua
käännetään
nyt kuudelle
vähemmistökielelle
Kiinassa

Raamattu Pipliasta

Kaikki toivelahjat helposti pipliakauppa.fi

Isovanhempi–lapsenlapsileiri Vesalan leirikeskuksessa
(Vesalantie 136) 18.–20.6. Ilm. ja tiedustelut p. 040 548 3216 (ei tekstiviestejä).

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.

Kouluikäisten leiri (7–10v ) 17.–19.6.

sä) kesäkuun joka keskiviikko
klo 10–13. Omat eväät, grilli
kuumana, sään mukainen varustus.

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.

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

Kaikki Raamatut ja virsikirjat -20% Kirkkopäivien ajan.

Tervetuloa
pyöräyttämään
onnenpyörää
Kirkkotorille
Piplian osastolle
nro 11

Koivuniemen leirikeskus (Koivuniementie 30). Leirimaksu 28€/lapsi, max 25 lasta. Ilm.
19.5. mennessä jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.

PIPLiA.
KERÄYSLUVAT RA/2017/786 JA ÅLR 2018/6848. KATSO PIPLIA.FI

20 € tekstaa PIPLIA20 10840 numeroon 16499

www.piplia.fi/lahjoita

Kiitos tuestasi
raamatunkäännöstyöhön!
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Tapahtumat 16.–29.5.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu suomi–englanti su 19.5. klo
18, Tikkanen, T. Laine, R. Laine, Marone Moussa, Modinos, Gerard Daams,
Karen Danks. Tarjoilua.
Tuomasmessu su 26.5. klo 18, Tikkanen, Laasonen. Tuomaskuoro ja bändi. Laulamme Suvilinnun lauluvihkosta keväisiä virsiä ja lauluja.

HALSSILA

VÄHÄN VANHAA JA RIPAUS UUTTA
n Vähän vanhaa ja ripaus uutta on luvassa gospelkonsertissa Kuokkalan kirkossa la 18.5. klo 19. Dylanin, Cohenin ja Simojoen nostalgisia
helmiä ja uudempia sävelmiä Patrik Wingrenin tapaan. Pekka Simojoki
kohtaa Sören Lillkungin ja Amigo Choral -kuoron. Konsertissa kuullaan
vanhoja gospelklassikkoja, hengellisiä lauluja ja uusia säestyksiä englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi. Tarjolla on unohtumaton ilta kaikenikäisille.
Vapaa pääsy. Tilaisuus on osa Kirkkopäivien ohjelmaa.
TORSTAI ON TOIVOA TÄYNNÄ
n Kortepohjan seurakuntakeskuksen yhteislauluhetkessä to 16.5.
klo 11 lauletaan hengellisiä lauluja ja virsiä. Laulattajana on diakoni
Ainoleena Laitinen. Lauluhetken jälkeen on mahdollisuus jäädä kahville
Torstaikahvilaan.
YÖVEISUISSA LAULETAAN SIIONIN VIRSIÄ
n Kaupunginkirkon Yöveisuissa tutustutaan Siionin virsien perinteeseen pe 17.5. klo 22. Myöhäisillan virsihetkessä veisuunjohtajana toimii
Herättäjä-Yhdistyksen musiikkisihteeri Katariina Airas. Vapaa pääsy.
Veisuissa kerätään kolehti Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa.
Tilaisuus on osa Kirkkopäivien ohjelmaa.
SOINTUJA SIELUSTA
n Kaupunginkirkon kotoisassa lauantai-illan tuokiossa 18.5. klo 21
kuullaan ja lauletaan elämän ihmeellisyyksiin liittyviä lauluja ja kappaleisiin kytkeytyneitä tarinoita. Yhteislaulusta ja esityksistä vastaa Anu
Mäki-Latvala bändin kera. Vapaa pääsy. Tilaisuus on osa Kirkkopäivien
ohjelmaa.
KEVÄTSOITTAJAISET
n Anna-Maijan musiikkikoulun oppilaat esiintyvät kevätsoittajaisissa
ma 20.5. klo 19 Tikkakosken kirkossa. Tilaisuuden lopuksi tarjolla pientä
purtavaa. Vapaa pääsy.
TUTKINTOKONSERTTI KUOKKALAN KIRKOSSA
n Linnea Ervasti soittaa trumpettia ja Venla Isomäki fagottia tutkintokonsertissa ti 21.5. klo 19 Kuokkalan kirkossa. Tilaisuus on avoin kaikille
ja sinne on vapaa pääsy.
KAMARIKUORO HEHKULLA KEVÄTKONSERTTI
n Kamarikuoro Hehkun kevätkonsertissa kuullan hengellistä musiikkia la 25.5. klo 19 Taulumäen kirkossa. Kuoroa johtaa Reetta Vasalampi.
Ohjelma 10 euroa.
HARMONIKKAMUSIIKKIA ASEMAN PYSÄKILLÄ
n Aseman Pysäkin musiikkihetkessä ma 27.5. klo 12 Seppo Marttinen
soittaa harmonikkaa. Vapaa pääsy.
SIMOJOKI JA COSPEL GOVERTAJAT YKSIN JA YHDESSÄ
n Pekka Simojoki ja Gospel Covertajat ovat vauhdissa Palokan kirkossa helatorstaina 30.5. Gospelmessu alkaa klo 10 sisältäen lauluja
Simojoen vuosien varrella tekemistä messuista. Konsertissa klo 15
alkaen Simojoki & Covertajat esittää yksin ja yhdessä Pekan lauluja ja
coverrettua gospelia. Konserttiohjelma 10 euroa.
SUVIVIRSI SOI PALOKAN TORILLA
n Kesä alkaa yhteisellä Suvivirren veisuulla sekä kesäisellä yhteislaululla Palokan torilla pe 31.5. klo 12. Laulujen lomassa tarjolla pullakahvit. Arpajaiset Kirkon Ulkomaan avun hyväksi.
KEVÄISIÄ VIRSIÄ TIKKAKOSKEN TORILLA
n Suvisten virsien lauluhetkeä vietetään Tikkakosken torilla pe 31.5.
klo 14. Kahvitarjoilu.
VIRSIHETKI KAUPUNGINKIRKOSSA
n Kaupunginkirkon musiikkihetkessä lauletaan virsiä keskiviikkoisin
klo 12. Virsihetki on vartin mittainen. Vapaa pääsy.
MUSIIKKIA KAHVITTELUN LOMASSA
n Jarin ja Mikon musiikkihetki on perjantaisin klo 13–14 Kipinässä.
Musiikin lomassa on mahdollisuus kahvitteluun. Vapaa pääsy.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Aikuisille
Kevätretki Jämsänjokilaaksoon ti
28.5. Retken hinta 35 euroa (tasaraha bussissa), 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. Ilm. 20.5. mennessä 050 549
7024 tai juha.halonen@evl.fi.
Raamattupiiri pe 17.5. klo 17 Telkäntie 2 C. Raamatun tutkimista keskustellen ja rukoillen.
Miesten tupailta to 23.5. klo 17.30 Kipinä. Miehet kesän kynnyksellä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleiri 7.–9.6. Vesalan leirikeskuksessa. Leirin hinta aikuisilta 34 e,
4–17v 20 e, 0–3v ilmaiseksi. Perheen
kolmas, neljäs... lapsi/nuori puoleen
hintaan. Ilm. ja lisätiedot 16.5. mennessä p. 050 549 7024 tai juha.halonen@evl.fi.
Perheretki ti 25.6. Ähtärin eläinpuistoon. Hinta Pandatalo + eläinpuisto: 32€/ aik, 18€/3–12 v lapsi, pelkkä
eläinpuisto 14€/aik ja 8€/3–12v lapsi. Retkelle lähdetään klo 8.30 Huhtasuolta, kulkee myös Harjun tilausajolaiturin kautta. Ilm 3.5.–10.6. jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat. Lisätied
Annelta 050 340 0638.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.5. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Nieminen. Mukana Astaha ja
Iloset. Tervetuloa erityisesti kevään aikana tasavuosia täyttäneet seniorit
(kutsu onnittelukortissa).
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Lähetys- ja avustustyö
LäKa-Lähetyskahvit ke 22.5. klo 13.30
Huhtakoti. Kahvien ohessa infoisku
tai terveisiä lähetystyön maailmasta.
Aikuisille
Kevätretki Jämsänjokilaaksoon ti
28.5. Retken hinta 35 euroa (tasaraha bussissa), 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. Ilm. 20.5. mennessä 050 549
7024 tai juha.halonen@evl.fi.
Raamattupiiri pe 17.5. klo 17 Telkäntie 2 C. Raamatun tutkimista keskustellen ja rukoillen.
RyhmäRämä ke 22.5. klo 10 Kipinä.
Tied. diakoni Mira-Maarit Väisänen
050 549 7005.
Miesten tupailta to 23.5. klo 17.30 Kipinä. Miehet kesän kynnyksellä.
RyhmäRämä ke 29.5. klo 10 Kipinä.
Tied. diakoni Mira-Maarit Väisänen
050 549 7005.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleiri 7.– 9.6. Vesalan leirikes-

kuksessa. Leirin hinta aikuisilta 34 e,
4–17v 20 e, 0–3v ilmaiseksi. Perheen
kolmas, neljäs... lapsi/nuori puoleen
hintaan. Ilm. ja lisätiedot 16.5. mennessä p. 050 549 7024 tai juha.halonen@evl.fi.
Perheretki ti 25.6. Ähtärin eläinpuistoon. Hinta Pandatalo + eläinpuisto: 32€/ aik, 18€/3–12 v lapsi, pelkkä
eläinpuisto 14€/aik ja 8€/3–12v lapsi. Retkelle lähdetään klo 8.30 Huhtasuolta, kulkee myös Harjun tilausajolaiturin kautta. Ilm 3.5.–10.6. jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat. Lisätied
Annelta 050 340 0638.
1–3 lk koululaisten kesäpäivät 12.–
14.6. klo 9–15.30 Huhtakoti. Kesäistä
puuhaa. Hinta 15e, sis. lounaan ja välipalan. Ilm. 5.6. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/ ilmoittaudu. Tied. Katjalta 050 407 9126.
Perhekerho pe klo 9.30 Huhtakoti.
Lounaspuuro 1e/perhe.
Ekavauvaryhmä ma 20.5. klo 14 Huhtakoti.
Taidetta taaperon kanssa ti 21.5. klo
9.30 Huhtakoti. Ilmainen. Ilm. Sannalle 050 441 4215.
Näkkärikerho 1–3.luokkalaisille ti
ja to klo 13–16 Huhtakoti. Mukavaa puuhaa ja pientä välipalaa pienille koululaisille. Ilmainen. Ilm. Sannalle
050 441 4215.
Muu
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti. Aikuiset 2,50 euroa.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 26.5. klo 16
Neulaskoti, Helenius, Tiusanen.
Aikuisille
Rukoushetki ma 20.5. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Diakonian arkiruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti. Hinta aikuiset 4 e, alle 4v
1e, vauvat 0 e.
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Ensi syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen nettisivuilla 31.5. saakka.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ma 20.5. klo 9.30 Neulaskoti. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Vauvaryhmä ti 21.5. klo 10 Neulaskoti.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti. Ilm. seuraavan viikon parkkiin ti klo
16 mennessä niina.ruuska@evl.fi.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to 16.5. klo
8 kirkko. Torstain aamurukouksessa
luetaan viikon raamatunkohdat, joita
seuraa n. 20 minuutin mittainen rukoushiljaisuus.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu su 26.5. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Koskinen. Kirkkokahvit.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysnäyttely
Ilo sulle ja mulle
Ilo sulle ja mulle -näyttely
on koottu värikkäästä taustakuvasta, isoista nukeista,
soittimista sekä maailmalta
tuoduista esineistä, joihin saa
koskea. Näyttely sopii lapsille ja aikuisille. Opastettuun
näyttelyyn voi tutustua ma
20.5. klo 16 Keltinmäen kirkolla sekä to 23.5. klo 15 Kypärämäessä, Erämiehenkatu 6.
Vapaa pääsy.

Taka-Keljon lähetysilta to 23.5. klo
18.30 Heli ja Erkki Koskisella, Ronsuntaipaleentie 547. Nimikkolähettien
kuulumisia.
Kortepohjan kevätmarkkinat la 25.5.
klo 10–13 seurakuntakeskus. Kahvio,
leivonnaisia, käsitöitä, arpajaiset ja
kirpputori lähetystyön hyväksi.
Aikuisille
Lähde!-kuoro to 16.5. klo 18 kirkko.
Seurakuntakuoron harjoitukset to
16.5. klo 18 kirkko.
Ystävyysseurakuntavierailu pe 17.5.
klo 9–17 kirkko. Vieraita tulee Unkarista, Saratovista, Tallinnan suomalaisesta srk:sta, Tudulinnasta ja Sortavalasta. Voit jutella ihan suomeksi.
Samalla nautimme yhteisen aterian. Vapaaehtoinen maksu. Lisätiedot
Merja 050 549 7002 tai Ainoleena 044
726 4959.
Retki Valamon luostariin pe 24.5. klo
8. Lähtö Kuohun Kyläkaupalta klo 8;
Kypärämäen kirjaston vastapäinen
linkkipysäkki klo 8.15; Kortepohjan Smarket Savelan parkkipaikka klo 8.25;
Keltinmäen kirkko klo 8.40. Tule ajoissa paikalle. Ilm. 050 549 7026.
Syvemmälle kirkon uskoon ke 29.5.
klo 18 kirkko. Ehtoollinen – kirkon yhteinen aarre, Matti Väätäinen. Sarjassa
avataan kristillisen uskon ydinteemoja pintaa syvemmältä.
Lapsille ja lapsiperheille
Ensi syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen nettisivuilla 31.5. saakka.
Perheleiri Vesalassa 10.–13.6. Ilmoittautuminen 19.5 mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Ilo sulle ja mulle -lähetysnäyttely
ma 20.5. klo 16 kirkko ja to 23.5. klo 15
Kypärämäen kerhotila, Erämiehenkatu 6. Kts. Lähetys- ja avustustyö.
Perheiden kesäolkkari ti 28.5. klo
9–13 Kypärämämäen kerhotila (Erämiehenkatu 6). Yhdessäoloa, leikkiä,
kädentöitä. Lounas klo 11 (vapaaeht.
maksu).
Perheiden kesäolkkari ke 29.5. klo
9–13 Kortepohjan srk-keskus. Yhdessäoloa, leikkiä, kädentöitä. Lounas klo
11 (vapaaeht. maksu).
Muu
Olohuone ma 20.5. klo 13 Keltinmäen hyvinvointikeskus, Ulla Hautamäki.
Yhteisöruokailu ma 20.5. klo 17–18
kirkko. Hinta 1 euro. Kotiin jaettava
ruoka noudettavissa klo 17.45 alkaen.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to 16.5. klo 13 Kaupunginkirkko, Pohjola, Valtasaari.
Körttiseurat ti 21.5. klo 17.30 Vanha
pappila. Siionin virsiä ja lyhyitä puheita. Kahvit.
Viikkomessu to 23.5. klo 13 Kaupunginkirkko, Wuolio, Valtasaari.
Hiljaisuuden hetki pe 24.5. klo 12–14
Kaupunginkirkko.
Messu su 26.5. klo 10 Kaupunginkirkko, Watia, Koli, Ronkainen, Valtasaari.
Musiikkitilaisuudet
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Leskien klubi to 23.5. Klo 10 Keväthartaus Kaupunginkirkossa ja sen jälkeen kahvit Vanhassa pappilassa.
Eläkeläisten retkipäivä ke 22.5. klo
8–16.30. Tutustuminen Petäjäveden
uuteen ja vanhaan kirkkoon, mukavaa ohjelmaa srk-kodilla, lounas ja
päiväkahvit. Hinta 25 euroa. Ilm. ja
tied. ti 14.5. mennessä Sami Junttila
050 549 7001.

Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B.
Taaperokerho ma 20.5. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma 20.5. klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ti 21.5. klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke 22.5. 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.
Raamattu- ja rukouspiiri ma klo 18.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10. Tied. 050 549
7005.
Miesten tupailta to 23.5. klo 17.30.
Miehet kesän kynnyksellä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puurolounas
1e klo 11.
PopUp-vauvamuskari to 16.5. klo
13.30. Hinta 3e/perhe, maksu paikan
päällä.
PopUp-perhemuskari to 16.5. klo
14.15. Hinta 4e, ilm ja käteismaksu
paikan päällä.
Taaperot tapaa pe klo 10.
Päiväkerhoparkki 3–6 vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Ilmainen kerhomainen lastenhoitoapu. Voi tulla ilmoittautumatta. Jos haluat varmistaa paikan, ilmoittaudu edellisviikon pe klo
12 mennessä 044 705 6480 tai 050
301 8233. Omat pienet eväät mukaan.
Iltaperhekahvila ma klo 17.30.
Vaunujengi ti klo 13.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 16.5. klo 18 seurakuntatalo.
Miestenilta ke 22.5. klo 18 seurakuntatalo. Ohjelmaa, kahvitarjoilu.
Luontokirkko
kirkonmäellä
Luontokirkko on su 26.5. klo
16 Korpilahden kirkonmäellä.
Jumalanpalveluksen toimittavat Miina Karasti, Tiina Laiho
ja Jukka Hassinen. Tilaisuus on
samalla kerhojen ja muskarin kevätjuhla. Kirkon jälkeen
toimintapisteitä ja kekkeritarjoilua. Huonolla säällä kirkko
ja ohjelma järjestetään sisätiloissa.
Aikuisille
Retki Kirkkopäiville la 18.5. klo 9.30–
15.00. Ohjelmassa Siioninvirsiseurat juhlateltassa, jossa puhujina mm.
Aino Suhola ja Simo Peura. Iltapäivällä Björn Walhroos ja Eero Huovinen
keskustelevat elämästä, taloudesta,
Suomesta ja Jumalasta. Retken hinta
15 euroa, sis. matkan ja ruokailun. Ilm.
8.5. mennessä 050 557 9003 tai kirsi.
lepoaho@evl.fi.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
Aamupysäkki pe 24.5. klo 9 seurakuntatalo. EU-ruokakassien jakoa,
hartaus ja aamupala.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 29.5.
klo 17.45 kirkko.
Nuorille
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
seurakuntatalo.

Hengari ti klo 15 nuorisotila Sumpbi,
Koulumäentie 8.
Lapsille ja lapsiperheille
Ensi syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen nettisivuilla 31.5. saakka.
Perheiden bussiretki Lähetysjuhlille
ja Kirkkopäiville la 18.5. klo 9.30. Perheiden ja kouluikäisten ohjelma Seminaarinmäellä ja Mäki-Matin perhepuistossa. Ilm. ja lisätietoja Petra Pitkänen 050 557 9013. Retken hinta 5e/
aikuinen, lapset ilmaiseksi.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 24.5. klo 13 seurakuntakeskus. Pieni arkiretriitti, jossa hiljennytään seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä. Oma Raamattu ja
muistiinpanovälineet mukaan.
Messu su 26.5. klo 16 seurakuntakeskus, Pitkänen, Koskinen.
Musiikkitilaisuudet
Torstai on Toivoa Täynnä -yhteislauluhetki to 16.5. klo 11 seurakuntakeskus. Tule laulamaan yhdessä hengellisiä lauluja ja virsiä. Laulattajana
diakoni Ainoleena Laitinen. Lauluhetken jälkeen voit jäädä kahville torstaikahvilaan.
Lähetys- ja avustustyö
Kortepohjan
kevätmarkkinat
Kortepohjan seurakuntakeskuksen kevätmarkkinoilla voi
ostaa leivonnaisia ja käsitöitä,
virkistäytyä kahviossa sekä
osallistua arpajaisiin. Paikalla
on myös kirpputori. Kevätmarkkinat pidetään la 25.5.
klo 10–13. Tuotto lähetyksen
hyväksi.
Lähetyspiiri ti 28.5. klo 10 seurakuntakeskus.
Aikuisille
Ystävyysseurakuntavierailu pe 17.5.
klo 9–17 Keltinmäen kirkko. Vieraita Unkarista, Saratovista, Tallinnan
suomalaisesta srk:sta, Tudulinnasta
ja Sortavalasta. Voit jutella ihan suomeksi. Samalla nautimme yhteisen
aterian. Vapaaehtoinen maksu. Lisätiedot Merja 050 549 7002 tai Ainoleena 044 726 4959.
Tiistaitapaaminen ti 21.5. klo 13 seurakuntakeskus, Ulla Hautamäki. Kahvi 1 euro.
Lapsille ja lapsiperheille
Ensi syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen nettisivuilla 31.5. saakka.
Perheleiri Vesalassa 10.–13.6. Ilm. 19.5.
mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.
Ilo sulle ja mulle -lähetysnäyttely
to 23.5. klo 15 Kypärämäen kerhotila,
Erämiehenkatu 6. Opastettu näyttely
muodostuu värikkäästä taustakuvasta, isoista nukeista ja maailmalta tuoduista esineistä, joihin saa koskea sekä
korillisesta soittimia. Näyttely sopii
lapsille ja aikuisille. Vapaa pääsy.
Perheiden kesäolkkari ti 28.5. klo
9–13 Kypärämämäen kerhotila (Erämiehenkatu 6). Yhdessäoloa, leikkiä,
kädentöitä. Lounas klo 11 (vapaaeht.
maksu).
Perheiden kesäolkkari ke 29.5. klo
9–13 Kortepohjan srk-keskus. Yhdessäoloa, leikkiä, kädentöitä. Lounas klo
11 (vapaaeht. maksu).
Muu
Torstaikahvila to klo 12–13.30 seu-

rakuntakeskus. Kahvia/teetä/mehua,
voileipää ja pientä makeata. Kaikille avoin.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Aamurukous to 16.5. klo 9.30 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
23.5. klo 18. Totuus tekee vapaaksi,
Erkki Keski-Lusa, M. Korhonen, Arja
ja Jarmo Honkasalo. Ehtoollinen ja rukouspalvelu. Nokipannukahvit ulkona
klo 15.30–17.30, Marja-Sisko ja Tapio
Virokangas.
Messu su 26.5. klo 11 kirkko, Tikkanen, Mannström, Nieminen, Laasonen. Luomakunnan sunnuntai.
Hiljaisuuden ilta ke 29.5. klo 18 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Tutkintokonsertti ti 21.5. klo 19 kirkko. Linnea Ervasti, trumpetti, Venla
Isomäki, fagotti. 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. ja tied. 040 549 7007
tai kirsti.kataikko@evl.fi.
Aikuisille
Köpöttäjät ma klo 11. Lähtö yhteiskävelylle Kuokkalan kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 Polttolinja 29.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Eläkeikäisten
virkistysleiri
Kuokkalan ja Vaajakosken
alueseurakuntien yhteinen
eläkeläisten virkistysleiri pidetään 12.–15.8. Koivuniemen
leirikeskuksessa. Hinta 52
euroa. Ei yhteiskuljetusta. Leiri
alkaa ma klo 10 ja loppuu to
klo 12. Monenlaista mukavaa tekemistä, hiljentymistä,
lepoa, saunomista ja luonnonrauhaa. Ilmoittautuminen
28.6. mennessä 040 560 9927,
marita.riikonen@evl.fi tai 040
560 9926 tai 050 549 7007,
kirsti.kataikko@evl.fi. Ilmoittautumisen voi jättää myös
vastaajaan.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.5. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Mäkinen, Väisänen, kirkkokahvit. Charlotte Loukola, viulu
Aikuisille
Lahjaharjun olohuone ti 28.5. klo 9
Lahjaharjun kappeli. Hartaus ja aamupala. Tiedustelut Sami Junttila 050
549 7001.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva to 16.5. klo 13 Katajatie 1
as 5.
Touhutupa ma 20.5. klo 9.30 Katajatie
1 as 5. Puuhaa koko perheelle sisällä ja
ulkona. Omat eväät.
Taaperokerho ti 21.5. klo 9.30–11 Katajatie 1 as 5.
Päiväkerho ti klo 12.30 ja to klo 9 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke 22.5. klo 9.30 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Ei jumalanpalvelusta su 19.5. Osallistumme Kirkkopäivien messuun klo
11 juhlateltassa Seminaarinmäellä (ei
kirkkokyytejä).
Rukouspiiri ke 22.5. klo 18 kirkko,
heikki.ilola@icloud.com.
Luomakunnan sunnuntain messu su
26.5. klo 10, von Gross, Palola, Lampinen, Virsimiehet.
Perhemessu su 26.5. klo 15, von
Gross, Kivelä.
Miestenpiiri ti 28.5. klo 18 kirkko.
Rukouspiiri ke 29.5. klo 18 kirkko,
heikki.ilola@icloud.com.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to klo 17.30
Lahjaharjun kappeli.
Suvivirsitapahtuma pe 31.5. klo 12
Palokan tori. Kesä alkaa yhteisellä Suvivirren veisuulla sekä kesäisellä yhteislaululla Palokan torilla. Seurakunta
tarjoaa pullakahvit. Arpajaiset Kirkon
Ulkomaan avun hyväksi.
Apua ja tukea tarvitseville
Vertaisryhmä
vanhemmille
Vanhemmuudenkaari on
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. ja
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 Sepänkeskuksessa (Kyllikinkatu 1–3, 2.krs). Kokoontumiset alkavat klo 17 ja kestävät noin 2 tuntia. Ryhmää vetävät
diakonissa Päivi Itkonen Jyväskylän
seurakunnasta ja diakoni hanketyöntekijä Laura Pöyhönen Kirkkopalveluista. Ilm. 6.9. mennessä 040 643
4291, laura.poyhonen@kirkkopalvelut.fi.
Aamupalapysäkki ke 22.5. klo 9–11
kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/
hlö. Kevään viimeinen.
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.
Lähetyspysäkin retki Vesalaan ti
21.5. klo 12–17. Kevätkauden päättäjäiset. Mukana lähetyspappi Teija Laine sekä Etiopian lähetti Maria Karjalainen. Kokoontuminen Palokan
kirkolla klo 12 ja lähtö Vesalaan kimppakyydein. Ohjelmassa perillä lounas,
Etiopian työn kuulumisia sekä ehtoolliskirkko. Tied. 040 709 0142, paivi.itkonen@evl.fi.
Lähimmäisen Kahvitupa to 23.5. klo
12–14 kirkko. Ohjelmahetkessä vieraana Thaimaan lähetit Satu ja Ilkka
Koivisto kertomassa tuoreita kuulumisia lähetystyöstä. Mukana myös
Anita Teittinen ja Päivi Itkonen.
Lähetysiltamat Puukareilla to 23.5.
klo 18, Einonkuja 7. Tuoreita lähetys-

työn kuulumisia kertomassa lähetit
Maria Karjalainen Etiopiasta sekä Satu
ja Ilkka Koivisto Thaimaasta. Lähettien tarinoita, rukousta, yhteislaulua
sekä iltapalaa. Kolehti lähetystyöhön.
Mukana Hannes Asikainen, Teija Laine, Päivi Itkonen.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin.
Tied. 050 340 9898.
Isovanhempi–lapsenlapsi-leiri 18.–
20.6. Vesalan leirikeskuksessa. Hinnat:
alle 3v maksuton, 4–7v 20e, 8–12v
28e, 13–17v 22e ja aikuiset 34e. Ilm.
24.5. mennessä soittamalla Katjalle
040 548 3216 (ei tekstiviestejä).
Ilmoittautuminen päiväkerhoon
nettisivuilla 23.6. mennessä. Tied.
040 538 3216.
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.
Taaperopysäkki ma klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12–15 kirkon alakerrassa. Oleilua, pelailua, läksyjen tekoa, välipalaa, hiljentymistä ja
pieni hartaus. Ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen.
Perhepysäkki ke 22.5. klo 9 kirkko.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Miestenpiiri su 19.5. klo 18 seurakuntakoti.
Messu su 26.5. klo 10 kirkko, Helenius, Tiusanen.
Aikuisille
Olohuone ke 22.5. klo 13 seurakuntakoti.
Avoin raamattupiiri ti 28.5. klo 18
seurakuntakoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Ensi syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen nettisivuilla 31.5. saakka.
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 23.5. klo 18.30 seurakuntakoti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Ei jumalanpalvelusta su 19.5. Osallistumme Kirkkopäivien messuun klo
11 juhlateltassa Seminaarinmäellä (ei
kirkkokyytejä).
Keväinen iltakirkko pe 24.5. klo 18
Sarpatin leirikirkko. Kahvitarjoilu.
Luomakunnan sunnuntain messu
su 26.5. klo 11 kirkko, Vallipuro, Laiho. Sään salliessa kirkon pihassa. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Kevätsoittajaiset ma 20.5. klo 19 kirkko. Anna-Maijan musiikkikoulun oppilaat. Vapaa pääsy, lopuksi tarjolla
pikku purtavaa.
Aikuisille
Puutarharetki
Kyynämöisille
Lähde ihastelemaan kesäkukkien loistoa Uuraisten Kyynämöisille. Puutarharetki
tehdään ti 4.6. Linja-auto
lähtee Tikkakosken kirkon
pihasta klo 8.30, paluu noin
klo 12. Retken hinta on 10
euroa. Ilmoittautuminen
diakoni Marjo Mattila
040 560 9916.
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Tapahtumat 16.–29.5.
Mukavaa muksuille
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to 16.5. klo 10 kirkko.
Mieli Maasta -ryhmä ti 21.5. klo 18
pappila.
Äitien olohuone ke 22.5. klo 18 pappila.
Lahjoitusruuan jakelu to 23.5. klo
10.30 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.5. klo 10 kirkko, Jurva,
Salmela.
Leipäsunnuntai su 26.5. klo 16 kirkko. Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Raamattua, ehtoollinen, rukousta,
musiikkia. Lapsille omat ohjelmat.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoron harjoitukset ke 22.5.
klo 11.45 kirkko. Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysnuotio ke 29.5. klo 18.30 Kallio-Hakasella, Teerilahdentie 190. Lähtö kirkolta klo 18.
Aikuisille
Miesten piiri to 16.5. klo 18.30 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Eläkeikäisten virkistysleiri 12.–15.8.
Koivuniemen leirikeskuksessa. Hinta 52 euroa. Leirille ei ole yhteiskulje-

tusta, vaan jokainen saapuu ja lähtee
omilla kyydeillä. Leiri alkaa ma klo 10
ja loppuu to klo 12. Ohjelmassa monenlaista mukavaa tekemistä, hiljentymistä, lepoa, saunomista ja luonnonrauhaa. Ilmoittautuminen 28.6.
mennessä Marita Riikonen 040 560
9927, marita.riikonen@evl.fi tai Marja-Leena Liimatainen 040 560 9926 tai
Kirsti Kataikko 050 549 7007, kirsti.kataikko@evl.fi. Ilmoittautumisen voi
jättää myös vastaajaan. Leiri järjestetään yhteistyössä Kuokkalan alueseurakunnan kanssa.
Päiväpiirien
kevätretki
Korpilahdelle
Päiväpiirien kevätretkellä ke
22.5. tutututaan Korpilahden
kirkkoon ja Höyry-galleriaan.
Ruokailu Juhlakartano Tähtiniemessä. Retken hinta on 25
euroa. Ilmoittautuminen 16.5.
mennessä 040 560 9926 tai
040 560 9927.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhepysäkki ti klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Taaperot pe 24.5. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.

Henki &

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. Ruokasetelipäivystystä ei ole Keltinmäen kirkolla ma 20.5. ja 27.5. Seuraavan kerran ma 3.6.
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 diakoniatyöntekijälle 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. Päivystystä ei poikkeuksellisesti ole ke 29.5.
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.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 20.5. klo 18
Vesalan leirikeskuksessa. Kevään viimeinen.
Café Taukopaikan
leiri Sarpatissa
Café Taukopaikan leiri nuorille aikuisille ja aikuisille on
25.–26.5. Sarpatin leirikeskuksessa. Leirin hinta on 17 euroa
ja hintaan kuuluvat lounas,
kahvit, tuhti iltapala ja aamupala. Lähtö Kaupungintalon
pihasta la klo 12 kimppakyydein. Mukaan vuodevaatteet
ja saunomistarvikkeet, nyyttikestievästä, Raamattu, villasukat sekä hyvää mieltä. Ilmoita,
jos sinulla on auto käytössäsi.
Tied. Elina Lintulahti p. 050
549 7006, elina.lintulahti@evl.
fi. Ilm. 20.5. mennessä.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Pysäkin Bingo ti 21.5. klo 13.30. Pienet palkinnot.
Musiikkihetki ma 27.5. klo 12. Seppo
Marttinen, harmonikka.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.

Kansainvälinen työ
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10
Kipinä. Tied. 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
Kahvila kaikille ke klo 11–16.30 Kipinä. Hartaus klo12. Monikulttuurisia suomen kielen keskusteluryhmiä.
Harjoitellaan, puhutaan ja opetellaan
yhdessä.
Messu suomi–englanti su 19.5. klo 18
Taulumäen kirkossa, Tikkanen, T. Laine T, R. Laine, Marone Moussa, Modinos, Gerard Daams, Karen Danks.
Tarjoilua.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 26.5. klo 17. Mika
Kilkki.
Muut toimintatiedot kts. www.kohtaamispaikka.net / Facebook: KohtaamisPaikka Jyväskylä / Instagram @
kohtaamispaikka
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Sepän Kipinässä,
mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Maahanmuuttajatyön diakoni päivystää Aseman Pysäkillä ma–ti klo
11–15.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Suomen kielen keskustelukerho
maahanmuuttajille ke ja pe klo 10–
11.30 Kipinässä.
Läksykerho maahanmuuttajille ke ja
pe klo 16–17.30 Kipinässä. Ohjaajana
Haroun Kartala.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ke 22.5. klo 9–11, seuraavan kerran ma 10.6.
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.
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.
Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat 17.–
19.5. Jyväskylässä.

Motoristikirkko
Vesalassa
Jyväskylän Gospel Riders
-kerhon järjestämä Motoristikirkko pidetään Vesalan leirikeskuksessa (Vesalantie 136)
su 26.5. klo 14. Yhteislähtö
halukkaille Killerin raviradan
pääportilta klo 13.30. Tilaisuuden jälkeen kirkkokahvit,
sauna ja mahdollisuus makkaranpaistoon.

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

muskariin 13.5. alkaen
jyvaskylanseurakunta.fi/muskarit

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Syksyn muskariryhmiin voi jo ilmoittautua:
Vauvat 4–12 kk klo 9.15–9.45.
Taaperot 1–2 v. klo 9.45–10.15.
Perhemuskari I 10.15–11.00.
Perhemuskari II (1 tai useampi alle 5 v.
lapsi /perhe) klo 11.15–12.
Ilmoittautumiset: www.ywca.fi/122.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Seurat la 18.5. klo 19, ry.
Kevätjuhla su 19.5. klo 16, ry.
Seurat ke 22.5. klo 19, ry.
Seurat la 25.5. klo 19, ry.
Seurat su 26.5. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Seurat to 30.5. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Matkalla-taidenäyttely:
pe 17.5. klo 16–19
la 18.5. klo 15–21
su 19.5. klo 14–18
ti 21.5. klo 12–18
ke 22.5. klo 15–20
to–pe 23.–24.5. klo 12–18
la 25.5. klo 12–16

ALUESEURAKUNNAT:

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

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

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

Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuuston kokous
ti 28.5. klo 17 Palokan kirkolla.
Kokous on avoin yleisölle.

Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
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

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

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

su 26.5. klo 12–18
Marjo Kalavainen, vapaa pääsy.
Pop up -kahvila Runo la 18.5. klo
15–21.
Käsityöpajoja 21.5., 23.5. ja 24.5. klo
18, osallistumis- ja materiaalimaksu
35–39 €. Lisätiedot Marjo Kalavainen,
p. 0400 648 528.
Tulossa: Bibliodraamapäivä la 8.6.
klo 10–16, Mika Lahtinen. Osallistumismaksu 30 €, ilmoittautumiset
viim. 31.5.
Kesäteatteriretki su 11.8. Lähtö klo 8
Harjun tilausajolaiturista. Tutustuminen Isonkyrön kirkkoon ja 1700-luvun markkinoihin kirkonmäellä, ruokailu Wanha Karhunmäki -opistolla Lapualla ja klo 14 näytelmä Edward
Orisbergin kartanon kirkossa. Väliajalla kahvit. Ilm. Inkeri Virkkala-Järvinen,
0400 547 753, ivirkkalajarvine@gmail.
com. Retken hinta 80 euroa, ennakkomaksu 30 euroa maksettava 30.6.
mennessä tilille FI4110453500578934,
viestikenttään Orisberg.
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:
Yläkaupungin yö la 18.5. Lähetyskoti
avoinna klo 18–21. Kahvitarjoilu, juttuseuraa.
Sanan Keidas su 19.5. klo 16. Taivaan
kansalaisena maailmassa, Ritva Kajasviita.
Naisten raamattupiiri ti 21.5. klo 13.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18. 21.5. puhujana Maria Karjalainen, 28.5. puhujana Har-

ri Alatupa.
Avoimet ovet evankeliointipäivä Lähetyskodilla la 25.5. klo 14–17. Yhdessäoloa, keskustelua, yhteistä rukousta
ja evankeliointia.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä
muiden asioiden puolesta ma 27.5.
klo 18.
Naistenpiiri ke 29.5. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 16.5 klo
18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11.
Leipäsunnuntai su 26.5. klo 16 Vaajakosken kirkossa. Sydämen puhetta
Jumalan kanssa, Risto Närhi. Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Toimintalauantai 6–14-vuotiaille la
18.5. klo 10–16. Raamattuopetus, rukousta, laulua, leikkiä, ulkoilua, kavereita ja kivaa yhdessä oloa. Mukaan
ulkoiluun sopivat vaatteet, Raamattu
ja pieni välipala (talo tarjoaa ruuan).
Ilm. Heidille 16.5. mennessä p. 0400
696 373.
Messu su 19.5. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu lapsille.
Aamurukouspiiri ma 20.5. klo 8–9.
Avoin Raamattupiiri ti 21.5. klo 18.
Miesten saunailta to 23.5. Kokoontuminen klo 17.45. Sauna klo 18–19,
jonka jälkeen pohdintaa porukalla.
Siionin kannel -seurat la 25.5. klo 14,
Paavo Kainulainen, Paavo Suihkonen,
Pietari Viippola. Kahvit ja kirjapöytä.
Messu su 26.5. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu lapsille.
Aamurukouspiiri ma 27.5. klo 8–9.
Avoin Raamattupiiri ti 28.5. klo 18.

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
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• Yhteistyöllä oikealle koulupolulle
• Anna Ruth maalaa pyhää
• Kiva päivä kummin kanssa
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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

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033
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
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 vs. Jansa Katja
040 548 3216
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 vs. Jansa Katja
040 548 3216
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

20

Puistossa
kajahtaa
HEIKKI IMPIÖ teksti

Lauantaina Lounaispuisto täyttyy
yhteislaulusta, joka saattaa kantautua pitkälle puiston rajojen ulkopuolelle. Ei hätää, niin on tarkoituskin.
Yli viisikymmentä keskisuomalaista kuoroa on tarttunut Jyväskylän seurakunnan kuorojen esittämään haasteeseen. He ovat lupautuneet lähettämään laulajiaan mukaan Kirkkopäivien ja Yläkaupungin yön yhteistyössä järjestämään
kaikille avoimeen yhteislaulutapahtumaan.
Täytä puisto laululla, lauantaina 18.5. klo 15.30
Lounaispuistossa, vapaa
pääsy. Tapahtuma on osa
Kirkkopäivien ja Yläkaupungin Yö -tapahtuman
ohjelmaa.

H-hetki lähestyy ja silloin sekä puiston koko että laulajien määrä moninkertaistuu. Kuvan etualalla kyykyssä Ilari Konttinen (vas.), Sinikka Krogerus,
Titta Kotiranta, Pertti Korteikko ja Sanna-Mari Matero.

Kuorossa laulamisesta saa kiksejä
Kuluvan kevään aikana yli 50 keskisuomalaista kuoroa on tahoillaan valmistautunut yhteistä koitosta varten.
Loppuhuipennus koetaan lauantaina, kun Lounaispuisto täyttyy laululla.
HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Satakunta laulajaa ja soitinorkesteri ovat kokoontuneet kuorojen yhteisharjoituksiin Kuokkalan kirkolle. Into on piukassa, nyt ollaan tekemässä jotakin uutta ja erilaista.
Noin viikko on aikaa h-hetkeen,
jolloin kaiken pitää olla valmista.
– Meillä on ollut ennen tätä yhdet yhteiset harjoitukset. Omalla
kuorolla olemme harjoitelleet joitakin kappaleita jo syksystä alkaen,
toteaa Sinikka Krogerus Parasta
on laulaa -kuorosta.
Kuorolaisten ikäkirjo on laaja. Jy-

väskylä on opiskelijakaupunki, mikä näkyy myös kuorojen kokoonpanoissa. Monet laulajista ovat
musiikinopiskelijoita.
– Olen valmistunut muusikoksi,
mutta laulamisen suhteen kokenut
epävarmuutta. Kuorossa uskaltaa
päästää oman äänensä ilmoille, ja
porukassa on tosi mahtavaa laulaa,
analysoi Titta Kotiranta Kipinätkuorosta.

Kuorolaulun terveysvaikutuksista
on paljon tutkittua tietoa, hyödyt
ovat kiistattomat. Pirjo Nenolan
Jyväskylän yliopistolle tekemä tuore väitöstutkimus nostaa esiin

muun muassa yhteisöllisyyden ja
tiimityön merkityksen. Siitä voisi
ottaa mallia myös työelämässä.

”

Kuorossa uskaltaa
päästää oman
äänensä ilmoille.
– Ei sitä osaa etukäteen edes kuvitella, mitä kaikkea pääsee tekemään ja yhdessä kokeilemaan.
Olemme improvisoineet ja hassutellet paljon. Siitä syntyy yhteinen
luotto porukkaan, tietää SannaMari Matero Ruamjai-kuorosta.

– Minulle Ruamjai on ollut mahtava yhteisö. Se on tarjonnut kivaa
musiikillista haastamista ja vapauttavaa tekemistä, täydentää Ilari
Konttinen.
– Kuorolaulu tuo sisältöä eläkepäiviin. Kun saa olla mukana tekemässä musiikkia, siitä saa kummasti kiksejä, naurahtaa Pertti Korteikko Parasta on laulaa -kuorosta.

Lauantaina 18.5. Lounaispuistossa kuullaan perinteisten tuttujen laulujen lisäksi myös muutama
uudempi kuorosovitus Abban ja
Apulannan kappaleista. Kuorolaisilla on ennakkoon selkeä oletta-

mus, millainen fiilis puistossa vallitsee.

Olemme
”improvisoineet
ja

hassutellet paljon,
siitä syntyy yhteinen
luotto porukkaan.
– Kun me päästään laulattamaan porukkaa, luulenpa että kaikille tulee yhtä hyvät fiilikset kuin
meille siellä lavalla, kiteyttää Sanna-Mari Matero.

Elämästä

Vuorovaikutuksessa oppii paljon elämästä ja itsestään
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Taija Silvonen, 45. Olen työskennellyt Keski-Suomen keskussairaalassa koko työurani sairaanhoitajana. Jo lukioaikana halusin hakeutua töihin, jossa saa olla tekemisissä ihmisten kanssa. Luulen, että auttamishalu on lähtöisin jo päivähoitoajoistani. Minä olin se, joka
auttoi muita ja hoiti pienempiä.
Ehkä sekin vaikutti, että jouduin
nuorempana olemaan jonkin aikaa
sairaalassa ja näin miten arvokasta
työtä hoitajat tekevät.
Minua on aina kiinnostanut uuden oppiminen. Vatsakirurgian

osastolla näin, miten leikkaustekniikka ja lääketiede ovat kehittyneet vuosien saatossa. On tärkeää
pysyä itsekin ajan tasalla, jotta
osaa hoitaa potilasta oikein leikkauksen jälkeen.
Työilmapiirin lisäksi työkaverit ja
osaston potilaat ovat tämän työn
suola. Heidän kanssaan tulee oltua
niin paljon, että ihmissuhteista tulee läheisiä.

Vuorovaikutuksessa oppii paljon elämästä ja itsestään. Minusta
elämää ei pidä ottaa itsestään selvyytenä. Kannattaa elää tässä hetkessä ja nauttia elämästä silloin

kun se on mahdollista. Koskaan ei
tiedä, vaikka hetken kuluttua tilanne olisikin ihan toinen.
Minua huolestuttaa viime vuosien kehitys, joka on johtanut ihmisten eriarvoistumiseen. Mihin suuntaan suomalainen arvomaailma on
menossa, ja mitä vaikutuksia sillä
on hyvinvointiin ja elämänlaatuun?
Myös ympäristöasioista on tullut itselleni tärkeitä. Aion jatkaa
opiskeluja, joiden kautta on mahdollisuus päästä etenemään sosiaalialan ja terveyspuolen kehittämisja johtamistehtäviin. Sitä kautta
pääsisin vaikuttamaan myös rakenteisiin.

Olen voimakastahtoinen, harkitseva ja määrätietoinen. Hoitajana työskentely ja ihmisten kohtaaminen ovat hioneet nuoruuden
särmiä ja tuoneet mukanaan myös
pehmeyttä. Olen harrastanut lukemista ja liikuntaa innokkaasti lapsesta saakka.
Jyväskylä tarjoaa hyvät puitteen
erilaisten liikuntalajien kokeilemiseen. Liikun Rantaraitilla paljon.
Varsinkin näin keväisin nautin
metsässä liikkumisesta, kun luonto
herää eloon.
Minulle yksi elämän suurista
nautinnoista on ehdottomasti hyvä ruoka.

Lähes kaksikymmentävuotta
sairaanhoitajana työskennellyt
Taija Silvonen etsii jatko-opinnoista uusia haasteita työelämään.
Oletetun työuran keskivaiheilla
voisi olla aika katsoa hoitoalaa
ihan uudesta perspektiivistä.

