OVAT
RAUHANTEKIJÄT.
Täytä tyhjä tila.
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Välillä lyö tyhjää. Erityisesti kiireessä tyhjä tila tuntuu
luksukselta. Se voi olla kauan kaivattu aukko kalenterissa,
viikonloppu vailla mitään suunnitelmia tai rauhallinen aamulenkki ylhäisessä yksinäisyydessä. Tyhjä tila on hengähtämistä
ja vapautumista arjen velvollisuuksista.
Tyhjä tila voi olla myös pelottava kokemus – tila, jota ei odota,
eikä se mene ohi. Yksinäisyys, ulkopuolelle jäämisen kokemus,
mielekkään tekemisen puute, pelko tai tunne siitä, ettei
mikään tunnu enää miltään. Sydänkin voi tuntua tyhjältä.
Jyväskylässä Kirkkopäivillä kohdataan. Katsotaan silmiin
tuttuja ja tuntemattomia. Ollaan erilaisia tai eri mieltä, mutta
silti yhdessä. Katsotaan tulevaisuuteen ja täytetään tyhjä tila –
niin sydämessä kuin kirkonpenkeissä.
Mukana myös Lähetysjuhlat ja yhteistyöohjelmaa Yläkaupungin Yö -festareiden kanssa.
Olet lämpimästi tervetullut
Kirkkopäiville!
Jari Kupiainen
Kirkkopäivien kehityspäällikkö
2
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Teimme Kirkkopäivät. Tule ja nauti!
Kirkkopalvelut ry
Jyväskylän seurakunta
Suomen Lähetysseura ry
Kirkkohallitus
Jyväskylän kaupunki
Lapuan hiippakunta
Lämmin kiitos yhteistyöstä myös muille
yhteistyökumppaneillemme ja lähiseurakunnille.

Kirkkopäivien käyttöohjeet
Kirkkopäivillä on lähes 70 ohjelmanumeroa,
joihin tämä ohjelmakirja auttaa sinua suunnistamaan sujuvasti.
Painatuksen jälkeen ohjelmaan on saattanut tulla muutoksia –
aina ajantasaiset ohjelmatiedot voit tarkistaa
osoitteesta kirkkopaivat.fi
Lähetysjuhlien ohjelma ....... s. 8
Koko ohjelma ....... s. 10
Kirkkotori ....... s. 42
Hyvä tietää ....... s. 44
Esteettömyys ......s. 46
Kartta takasisäsivulla
KIRKKOPÄIVÄ-LIPUT 82,50 €
Kirkkopäivien koulutuksellisiin ohjelmiin oikeuttava Kirkkopäivä-lippu maksaa 82,50. Samalla
lipulla nautit myös Kirkkopäivien muusta tarjonnasta. Jyväskylässä ei ole käteismyyntiä,
mutta lipun voi hankkia joko omalla kännykällä tai infopisteen asiakastietokoneella.
Saamasi sähköinen Kirkkopäivä-lippu vaihdetaan tapahtumarannekkeeseen Kirkkopäivien
infopisteillä yliopiston päärakennuksessa ja Kirkkopuistossa (lasikontti).
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Gospelia kaikille! -konsertti
PE 17.5. klo 20 - 21 / 16,50 €
Kirkkopäivien perjantai-illan valovoimainen aloituskonsertti on muusta konsertti- ja
kulttuuritarjonnasta poiketen maksullinen.
Gospelia kaikille! -liput myydään ennakkoon Liveton kautta hintaan 16,50 euroa
osoitteissa kirkkopaivat.fi ja Liveto.fi. Ensimmäiset 800 Kirkkopäivä-lipun varannutta pääsevät konserttiin maksutta. Lippuja saa myös ovelta niin kauan kuin paikkoja
riittää.

Tätä ei kannata jättää väliin!
Lavalla tunnelmoivat muun muassa Pekka Simojoki, Johanna Försti, Ida Elina ja Eve
& Ossi -duo, Mirkka Paajanen, Eva Alonen sekä Make Perttilä band.
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Lähetysjuhlien ohjelma
Perjantai 17.5.
18.00–19.00 Avajaiset, Juhlateltta

Lauantai 18.5.
9.00–10.00 Vallaton ja rajaton Sana,
Yliopiston juhlasali

Suomalaista puhetta ja maailman kuvia
sanoittamassa piispa emerita Irja Askola,
toimittaja Anna-Stina Nykänen ja koulutuksen asiantuntija Kimmo Kosonen.
Juontajana Antti Siukonen. Yhteistyössä
Pipliaseuran kanssa.

10.30–11.30 Ilmastonmuutos –
pelastuuko maailma? Yliopiston
juhlasali

Kehitysyhteistyökoordinaattori Ruusa
Gawaza, valokuvaaja Laura Malmivaara,
lähetystyöntekijä Mikko Pyhtilä, kirkkovaltuutettu Siiri Muhonen, ilmastonmuutosbloggaaja Ronja Karkinen ja Nepalista SAHAS-järjestön johtaja Surendra Shesta.
Keskustelua luotsaa Niko Humalisto.

12.00–13.00 Vaikuttavat naiset,
Yliopiston juhlasali
8

Naiset Suomessa ja maailmalla. Mukana
Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari
Hintikka, Al Amana -keskuksen johtaja
Aaro Rytkönen, Lähetysseuran viestinnän

asiantuntija Nepalista
Mimosa Hedberg ja Botswanasta
Kagisano Society’n
johtaja Lorato Moalusi.
Puheenvuoroja jakaa
Niina Kari.

12.00–15.00 Käsillä tehden,
Suomen käsityön museo

Tule valmistamaan haitarikirja toivon
tarinoita varten, uudet kannet kalenteriin
tai omaan Raamattuun. Pajamaksu 6 €.

15.30–16.30 Hetki keitaalla,
Jyväskylän kaupunginteatteri

Virkistymistä laulun ja rukouksen äärellä,
mukana mm. Pekka Simojoki, Anna-Mari
Kaskinen, Jukka Jämsén, Päivi Mattila,
Tanja Hirvilammi, vieraita maailmalta ja
Jakaranda.

18.00–19.15 Hieman erilainen
jumalanpalvelus, Kaupunginkirkko

Liturgina Ville von Gross ja musiikissa
Aapo Tähkäpää ja yhtye. Sanasta keskustelemassa piispa Kaisamari Hintikka ja
lähetystyöntekijä Tero Massa. Messu tallennetaan televisiolle, joten seurakuntaa
pyydetään olemaan paikalla viimeistään
klo 17.45.

18.30–19.45 Eeppinen taiteiden ilta,
Jyväskylän kaupunginteatteri

Rinnakkaistilaisuudet

21.00–22.00 Sointuja sielusta,
Kaupunginkirkko

Valokuvaaja, näyttelijä Laura Malmivaara
tutustui Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhön Tansanian Kishapussa
syksyllä 2018 ja kuvasi alueen kylissä
kohtaamiaan tyttöjä ja naisia.

Tulus-kuoro vetelee virsiä, Jakaranda
jammailee eteläisen Afrikan tunnelmissa
ja toivon askelin tanssii Xaris Finland.
Juontajana Rosa Nyman.

Kotoisassa iltatuokiossa lauletaan
elämän ihmeellisyyksiin liittyviä lauluja ja
kuullaan kappaleisiin kytkeytyneitä tarinoita. Musiikki Anu Mäki-Latvala & bändi.

Sunnuntai 19.5.
9.00–10.00 Sanoja Sanasta,
Kaupunginkirkko

Tekstiä avaamassa toiminnanjohtaja Rolf
Steffansson seuranaan Pakistanista Kristillisen opintokeskuksen johtaja Jennifer
Jivan. Musiikissa kanttori Tuovi Ruhanen.

11.00–12.15 Messu, Juhlateltta

Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien huipennus on juhlamessu Seminaarinmäellä.
Juhlateltassa kajahtavat irlantilaissävytteiset virret. Piispa Simo Peura saarnaa
ja siunaa lähetystyöntekijät sekä kesän
isoset, mukana Lähetysseuran vieraita
maailmalta. Liturgina Annemari Siistonen. Musiikissa kanttori Piia Laasonen
yhtyeineen.

Kuivuudessa kasvaa toivo –
Laura Malmivaaran valokuvanäyttely
15. - 19.5.2019
Suomen käsityön museo, avoinna pe
klo 11–20, la klo 11–22, su klo 11–18

Perjantai 17.5.
14.00–16.00 Vuoroin vieraissa – kutsutilaisuus seurakuntien lähetystyöstä
vastaaville, Jyväskylän kaupungintalo
Mukana Mikko Vaismaa ja iso joukko
Lähetysseuran vieraita maailmalta.
Yhteistyössä Suomen Lähetysseura, Lapuan hiippakunta, Jyväskylän seurakunta
ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Lauantai 18.5.
14.00–15.00 Luottamushenkilötapaaminen, Jyväskylän kaupunginteatteri
Tule kuulemaan, mitä Lähetysseura tarjoaa seurakunnallesi ja mikä on Luottamushenkilöpalvelu.

Lisätietoa www.lahetysjuhlat.fi
Lähetysjuhlien ohjelma on maksutonta, ellei toisin ilmoiteta.
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Perjantai 17.5.
Suomen Kirkon
Seurakuntatoiminnan
Keskusliitto 100 vuotta
PE 17.5. 09:30-10:30
Kaupungintalo
Vapaudenkatu 32

Kirkkopalvelujen edeltäjä Suomen Kirkon
Seurakuntatoiminnan Keskusliitto SKSK
perustettiin 1919, joten vuonna 2019 on
aika juhlistaa Kirkkopalvelujen 100-vuotistaivalta.
Juhlaseminaarin jälkeen nautitaan
syntymäpäiväkahvit.
Järj. Kirkkopalvelut ry

Totuuden jälkeinen
aika ja kirkko
PE 17.5. 11:00-12:00
Ylioppilastalo Ilokiven alakerta
Keskussairaalantie 2

10

Kansalaiset ottavat aloitteen myös
uskonnossa niin kuin sosiaalisessa mediassa. Miten lusikoida uskomusten soppaa
totuuden jälkeisessä ajassa? Kuka arvioi
oikeaa ja väärää isoissa eettisissä linjanvedoissa ja pienissä arkiasioissa?
Kirkkoa vasten on testattu rajoja ja
etsitty omaa näkemystä. Vieläkö sitä
tarvitaan – edes harjoitusvastustajaksi?

Uskonto nousee globaalissa etelässä,
mutta entä maallistuneessa Pohjolassa?
Missä nyt mennään ja millä kyydillä.
Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja Tapani Ruokanen, Itä-Suomen
yliopiston käytännöllisen teologian
professori Kati Tervo-Niemelä ja Kirkkohallituksen kansliapäällikkö kirkkoneuvos
Pekka Huokuna keskustelevat.
Kansankirkollisesta yhtenäiskulttuurista siirrytään vääjäämättä monikulttuuriseen ja -uskontoiseen ympäristöön,
jossa kirkon monopoliasema horjuu.
Uskonto saa uusia muotoja, jotka voivat
tuntua vierailta – esimerkkeinä ”enkelikultti” ja idän uskomusten valintamyymälä. Hautajaiset ja nimiäiset etsivät
uskonnottomia muotomenoja, rituaaleja
ilman Jumalaa.
Vai onko uskonto tulossa takaisin
sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun
että ihmisten yksityiselämään? Jospa
usko etsiikin uusia ilmenemismuotoja
ja sen kieli kuuluu tänään taiteessa,
elokuvissa, tv-sarjoissa, näytelmissä,
kirjallisuudessa?
Ihminen itse muuttuu hitaasti,
vaikka muuttaa ympäristöään nopeasti.
Hän on yhä uskonnollinen olento. Onko
paluuta vanhaan kotiin vai kuljetaanko
uuteen uskonnollisuuteen? Onko uskon
kieli yhä ymmärrettävää? Luemmeko
oikein ihmisten viestit? Kuulemmeko vai
puhummeko vain?
Järj. Kirkkopäivät

Veritas Forum:
Kertooko ihmisen kyky
rauhaan Jumalasta?
PE 17.5. 11:00-12:00
Liikuntarakennus - L304
Keskussairaalantie 4

Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen.
Mutta luonto on julma, eikä se useinkaan
tunne armoa, ainoastaan vahvimman
oikeuden. Liian usein myös ihminen on
lähimmäiselleen saalistaja. Luonnon
selviytymistaistelun lisäksi ihmiset
kykenevät kuitenkin myös ylevyyteen ja
harmoniaan, sovintoon, rauhaan ja anteeksiantoon. Voiko tästä päätellä jotain
Jumalaan liittyvää?
Teologian tohtori, pappi ja rap-artisti Lauri Kemppainen sekä Jyväskylän
yliopiston tutkijatohtori, filosofi Onni
Hirvonen keskustelevat.
Tilaisuuden juontaa Veritas Forum-koordinaattori Miikka Niiranen.
Järj. Veritas Forum Finland ja Suomen OPKO

D-areena: Vapaaehtoistoiminnan kohteesta
aktiiviseksi toimijaksi
PE 17.5. 11:00-12:00
Kaupunginkirkko
Kirkkopuisto

Kuka tahansa voi toimia vapaaehtoisena!
Parhaimmillaan vapaaehtoisuus toimii

henkilökohtaisten tulevaisuuspolkujen
tukena.
D-areenalla keskustelevat ja musisoivat tuetun vapaaehtoisuuden teemasta
vapaaehtoistoimintaan osallistuvat sekä
erityisryhmien vapaaehtoisuutta mahdollistavat työntekijät. Kuulemme Duo
toivottoman tapauksen vapaaehtoistoiminnan säveliä sekä keskustelemme
aidoista vapaaehtoistoiminnan kokemuksista erityisryhmien parissa.
Mitä ennakkoluuloja tuetut vapaaehtoistoimijat kohtaavat vapaaehtoisuuden toimintakentällä? Olemmeko
asenteellisia, kun kuulemme pyörätuolilla
liikkuvasta vapaaehtoisesta tai maahanmuuttajataustaisesta tukihenkilöstä?

PE

Järj. Lahden Diakonialaitos

Mitä johtaja tekee
talentilla?
PE 17.5. 11:00-12:00
Jyväskylän yliopisto Päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Tule luomaan katse kirkon tulevaisuuteen! Jos ihmiset eivät enää löydä kirkkoon, on kirkon etsittävä uusia yhteyksiä
ihmisiin ja suunnattava toimintaansa
uudelleen. Mutta miten tätä muutostarvetta johdetaan?
Kirkkohallituksen asiantuntijat Laura
Arikka ja Stiven Naatus haastattelevat
johtamisen asiantuntijoita kirkollisen
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johtamisen haasteista ja toiminnan uudistamisesta. Mukana ovat muun muassa
kirkkoneuvos Aulikki Mäkinen kirkkohallituksesta ja Uuraisten kirkkoherra Antti
Toivio.
Kirkollinen toiminta on uudistumassa. Seurakunnat etsivät uusia verkostoja
ja tekevät yhteistyötä monenlaisten
tahojen kanssa. Oman toiminnan lisäksi
liitytään mukaan erilaisiin hankkeisiin
ja tapahtumiin. Toimintaa ei enää voi
suunnitella sen mukaan, mitä toimintasuunnitelmaan keksitään. On tiedettävä,
mihin seurakuntaa kutsutaan mukaan ja
mitä ihmiset kirkolta kaipaavat. Millaista
johtamista tällainen toiminta vaatii? Mitä
kannattaa tehdä ja mitä ei ainakaan pidä
tehdä?
Järj. Kirkkohallitus

Kuivuudessa kasvaa
toivo. Laura Malmivaaran
ja Lähetysseuran
valokuvanäyttely.
PE 17.5. 11:00-20:00
Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25
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Valokuvaaja, näyttelijä Laura Malmivaara
tutustui Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhön Tansanian Kishapussa
syyskuussa 2018. Malmivaara kuvasi
matkan aikana alueen kylissä kohtaamiaan tyttöjä ja naisia. Tuloksena syntyi

valokuvanäyttely Kuivuudessa kasvaa
toivo, joka on nähtävillä Suomen käsityön
museon Aulagalleriassa 15. - 19.5.2019.
Shinyangan läänissä sijaitseva
Kishapu kärsii kuivuudesta, jota ovat
pahentaneet ilmastonmuutoksesta
johtuvat ennustamattomat sateet.
Kuivuus vaikeuttaa ihmisten toimeentuloa, ruuantuotantoa ja veden saantia
jo entisestään köyhällä alueella. Koska
naiset ja tytöt ovat usein vastuussa
ruuantuotannosta ja veden hakemisesta,
vaikuttaa ilmastonmuutos erityisesti
heihin. Lähetysseura tukee Kishapun
kyläyhteisöjen sopeutumista muuttuvaan ilmastoon mm. tukemalla puiden
istutusta, kouluttamalla kyläläisiä kuivuutta kestävien lajikkeiden viljelyssä ja
pienyrittäjyystaidoissa sekä parantamalla
vesi- ja sanitaatiojärjestelmiä.
Näyttely on auki Suomen käsityön
museon aukioloaikoina: ke,to ja su kello
11–18, pe kello 11–20 ja la klo 11-22.
Järj. Lähetysseura

Mikä on uskonnon rooli
päiväkodissa ja koulussa?
PE 17.5. 13:00-14:00
Ylioppilastalo Ilokiven alakerta
Keskussairaalantie 2

Uskonnon rooli askarruttaa kasvatuksen
arjessa. Asiantuntijat avaavat normeja,jotka säätelevät uskonnon ja katsomusten roolia koulussa ja päiväkodissa.

Katsomusten merkitystä arjen kasvatustyössä pohditaan myös yleisön kysymysten pohjalta.
Juontajat: Hanna Pulkkinen ja Salla
Vainio
Alustaja: Saila Poulter (Helsingin
yliopisto)
Paneelikeskustelijoina: Päivi Koistinen-Karppinen (Porvoon kaupunki),
Jussi Silpola (Laukaan kunta), Tuula Vinko
(Kirkkohallitus), Esa Ylikoski (Vapaa-ajattelijain Liitto)
Järj. Seurakuntaopisto

Merkitystä luova
ympäristövastuu –
maapallon pelastuksen
takaaja?
PE 17.5. 13:00-14:00
Liikuntarakennus - L304
Keskussairaalantie 4

Kaiken kauhistelun keskellä ihmiskunta janoaa toivoa. Kuinka löydämme itsestämme ympäristövastuusta nauttivan puolemme? Keskustelussa kaksi oman alansa
keskeistä vaikuttajaa valottaa oman
näkemyksensä siitä, miten pitäisi toimia
koko ihmiskuntaa ravistavien skenaarioiden edessä ja millaisia mahdollisuuksia
uhkakuvien varjojen väleissä loistaa?
Keskustelun keskiössä ovat ilmastonmuutos, ylikulutus ja pakolaisuus,
ihmisen vastuu ja kirkon mahdollisuudet

uuden tilanteen edessä.
Aiheesta keskustelemassa Porvoon
hiippakunnan piispa Björn Vikström, Jyväskylän yliopiston ekologian professori
Janne Kotiaho sekä Prorigin Oy:n edustajina YLE:n luonto-ohjelmien tuttu ääni,
luontoasiatuntija (KM, biol. AO) Panu
Villanen ja arvostrategi Jaana Villanen.
Ihmisen katsotaan muuttaneen
maapalloa jo siinä määrin, että uudeksi
geologiseksi ajanjaksoksi – epookiksi
– on ehdotettu termiä antroposeeni.
Resurssien käyttö on vuosi vuodelta
rajumpaa, vaikka tietomme ylikulutuksen
vaaroista on käynyt ilmiselväksi. Mistä
tässä on kysymys? Onko lajikumppaneita
planeetallamme liikaa vai onko tapamme
käyttää luonnonresursseja hakoteillä?
Onko enää mitään keinoa estää tai edes
hillitä ns. kuudetta sukupuuttoa?

PE

Järj. Kirkkopäivät

D-areena:
Hyvinvointiyhteiskunta vai
hyväntekeväisyysyhteiskunta
PE 17.5. 13:00-14:00
Kaupunginkirkko
Kirkkopuisto

Hyväntekeväisyydessä köyhältä tai
syrjään jääneeltä ei odoteta muuta kuin
kiitollisuutta. Ihmisarvoon kuitenkin kuuluu se, että jokaisella meistä on tilaisuus

13

PE

olla toimija, tärkeä itselleen ja yhteisölle.
Onko tulevaisuuden hyvinvointi- ja
kansalaisyhteiskunta sitä, että päätämme yhdessä mihin varat suunnataan ja
heikoimpien asema on turvattu – ja jokaiselta on lupa odottaa panosta yhteiseen
hyvään?
Keskustelemassa Emilia von Troil,
tutkija-arvioija Sininauhaliiton Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeesta, Senni
Moilanen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden
asiantuntija SAKKI ry:stä, sekä Helsingin
Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli
Holmström. Fasilitaattorina toimitusjohtaja, tietokirjailija Unna Lehtipuu Viestintätoimisto Framillasta.
Keskustelua herättelee kolme näyteltyä kohtausta, joissa ohjaaja Tuomas Rinta-Panttilan kanssa esiintyvät näyttelijät
Cecile Orblin sekä Kris Gummerus.
Järj. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Kirkon rakentajien
foorumi: Pelastavatko
yhteisöt kirkon?
PE 17.5. 13:00-14:00
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15
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Kirkon kohtalonkysymys on, miten se
pystyy tavoittamaan uudet sukupolvet
etenkin kaupungeissa. Voisivatko seurakuntien sisälle rakentuvat moninaiset

yhteisöt olla yksi ratkaisu?
Yhteisöt eivät ole helppo, yksiselitteinen ratkaisu ongelmaan. Kirkon
rakentajien foorumilla kolme kirkkoherraa
keskustelee niiden mahdollisuuksista ja
haasteista: Mikko Oikarinen Lempäälästä,
Kaisa Huhtala Porin Teljän seurakunnasta
ja Matti Tolvanen Kangasniemeltä.
Jokainen heistä esittelee oman seurakuntansa mallin seurakuntayhteisön
toteuttamisesta: seurakunnan työalat
läpäisevän ”kakkosmessun” ympärille
rakentuvan yhteisön, järjestön jumalanpalvelusyhteisön osana seurakuntaa ja
perusjumalanpalveluksen yhteisöllisesti
toteutettuna.
Näiden esimerkkien kautta käydään
keskustelua osanottajien kanssa siitä,
millä edellytyksillä paikallisseurakuntien
sisälle ja yhteyteen voidaan synnyttää
yhteisöjä, millaisia tulevaisuudennäkymiä se avaa kirkolle ja mitä se tarkoittaa
johtajuudelle.
Järj. Hengen uudistus kirkossamme ry

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

Valtakunnallisen kolmas- ja neljäsluokkalaisille koululaisille tarkoitetun Virsivisan
yhdeksäs kausi huipentuu jännittävään
finaaliin!
Finaalissa mitataan nokkeluutta,

virsikirjan sisältötietoja, muistamista, musiikillisia taitoja, laulamista ja kuuntelua.
Luvassa on hauskuutta ja haastavuutta!
Yleisö on tervetullut seuraamaan
iloista visailua ja myös osallistumaan
yhteiseen virsilauluun.
Kauden 2018 – 2019 Virsivisan teemana on Rauha.
Virsivisan kahdeksan kolmihenkistä
joukkuetta ovat karsiutuneet kevätkauden 2019 aikana kouluvisan, seurakunnittain järjestettävän paikallisvisan ja
hiippakunnittaisen aluevisan kautta
finaaliin. Joukkueet edustavat siis koko
Suomea etelästä pohjoiseen, lännestä
itään. Finaalijoukkueet ja paikkakunnat
näet kirkkopaivat.fi/ohjelma -sivulla.
Järj. Nuori kirkko ry ja Kirkkohallitus

Kirkon kasvot peilissä
PE 17.5. 14:30-15:30
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Arkkipiispa Tapio Luoma, yleisen valtio-opin professori Hanna Wass sekä
Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Jouko Jokinen keskustelevat kirkon roolista ja sen haastetusta
mielikuvasta yhteiskunnassa. Teemaan
johdattelemassa Kirkon viestinnän ohjelmapäällikkö Kimmo Saares.

”Partiopuisto” –
leiritunnelmaa keskellä
kaupunkia

PE

PE 17.5. 15:00Kirkkopuisto

Jyväskylän keskustan Kirkkopuistoon
nousee Kirkkopäivä-viikonlopuksi partiolaisten urbaani telttaleiri. Telttakylään voi
piipahtaa tutustumaan partiotaitoihin tai
verestämään vanhoja partiomuistojaan.
Rasteilta löytyy mukavaa koko perheen
tekemistä vauvasta vaariin.
Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n järjestämä kaupunkileiri Jyväskylän Kirkkopuistossa jatkuu perjantaista lauantai-iltaan
asti. Telttakylään majoittuvat sadat
partiolaiset jalkautuvat Kirkkopäivien
muihinkin tapahtumiin aina valmiina pikku palveluksiin. Tervetuloa tutustumaan
Partion toimintaan erilaisten toimintapisteiden kautta. Perjantaina Yleisradio
taltioi leirin iltahartauden.
Järj. Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järj. Kirkkopäivät
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Uusien piispojen
kyselytunti
PE 17.5. 16:00-17:00
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari
Teinilä ja Kotimaa-lehden toimituspäällikkö Freija Özcan keskustelevat Espoon
hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikan ja
Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrandin kanssa aiheista, jotka
toukokuussa 2019 ovat vahvasti pinnalla
kirkossa, yhteiskunnassa ja Telluksellamme. Tule samaan uusia näkökulmia
päivänpolttaviin kysymyksiin!

sa julkistetaan myös johtajakouluttajien
Terttu Malon, Juha Tanskan ja Markku
Tynkkysen toimittama teos ”Laki, evankeliumi ja KirVESTES – Johtajana kirkossa”.
Tule kuulemaan ja keskustelemaan
kirkollisen johtamisen haasteista ja
ammentamaan uutta ajattelua ja uusia
näkökulmia tulevaisuuteen! Ohjelmassa
pohditaan erityisesti hyvää henkilöstöjohtamista; mitä on palveleva johtaminen
ja miten sitä voidaan seurakuntaorganisaatioissa hyödyntää. Tilaisuus on suunnattu kaikille, joita johtaminen kirkossa
koskettaa – niin johtajana tai esimiehenä
kuin päättäjänä tai työntekijänä.
Järj. Kirjapaja, Kirkon koulutuskeskus ja Kirkon
työmarkkinalaitos

Järj. Kotimaa-lehti

Unelmien sparrausta?
Johtaminen kirkossa
PE 17.5. 16:00-17:00
Ylioppilastalo Ilokiven alakerta
Keskussairaalantie 2
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Työelämä ja ihmisten johtaminen muuttuvat, mutta mikä pitäisi olla muutoksen
suunta kirkon työpaikoilla? Pohditaan
yhdessä, mitä on hyvä johtaminen, erityisesti henkilöstöjohtaminen, miten sitä
voi kehittää paremmaksi. Entä mikä on
työntekijän rooli?
Mukana työmarkkinajohtaja Anna
Kaarina Piepponen ja Kirkon Koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi. Tilaisuudes-

D-areena: Minustakin
tulee vanha. Kuka minua
hoitaa, miten ja missä?
PE 17.5. 16:00-17:00
Kaupunginkirkko
Kirkkopuisto

Me kaikki vanhenemme. Sote ja vanhuspalvelujen rakenteelliset uudistukset
synnyttävät hämmennystä ja pelkoakin.
Miltä tulevaisuutemme näyttää?
Hyvästä vanhuudesta ja vanhustenhuollon tulevaisuudesta keskustelevat
Ehtoolehto-kirjoistaan tuttu kirjailija
Minna Lindgren, Sote-uudistusta uutisoinut YLE:n toimittaja Tiina Merikanto

sekä diakoniajohtaja Pekka Asikainen
Oulun Diakonissalaitokselta. Keskustelua
johtaa Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio
Pajunen.
Järj. Kirkkopalvelujen Kotimaanapu ja Yhteisvastuukeräys ja Oulun Diakonissalaitos ODL

Moniuskontoinen Suomi
– mihin tarvitsemme
toisiamme?
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 ovat
Suomen ev.lut. kirkon Turun hiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala, peruskoulun ja
lukion islamin lehtori, VTM Isra Lehtinen
sekä työelämämentorina toimiva Yvonne
Westerlund Helsingin juutalaisesta seurakunnasta.
Suomen uskontokenttä on muutoksessa. Eri uskontojen läsnäolo on lisääntynyt ja tulee lisääntymään. Uskontojen
väliset aidot kohtaamiset sekä oman
uskonnon erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeämpää kuin koskaan ennen.
Syvin ymmärrys kulttuurien ja uskontojen
välillä saavutetaan yleensä silloin, kun
lähtökohtana ovat samankaltaisuudet
eroavaisuuksien sijaan.

Keskustelussa nostetaan esiin usein
kristittyjen ominaan pitämiä, mutta
kaikissa kolmessa monoteistisessa
uskonnossa tärkeitä teemoja kuten armo,
anteeksianto ja lähimmäisenrakkaus.
Pyrkimyksenä on löytää vastauksia siihen,
mitä voimme oppia toisiltamme ja kuinka
rakennamme turvallisen ja välittävän
yhteiskunnan, jossa eri uskonnot saavat
näkyä.
Tilaisuuden juontavat Sana-lehden
päätoimittaja Heli Karhumäki ja uskontojournalisti Samuli Suonpää.

PE

Järj. USKOT-foorumi

Matkalla-taidenäyttely
PE 17.5. 16:00-19:00
Kulttuuritila Omenapuu
Vapaudenkatu 24

Matkalla-näyttely on Marjo Kalavaisen
toinen oma näyttely, jonka teokset ovat
paperia, rautalankaa ja kierrätysmateriaaleja. Näyttely kertoo muutoksesta.
Matkan aikana voi joutua luopumaan jostain tai uskaltautumaan uuteen. Matka voi
olla myös jonkin itselle tärkeän etsimistä,
hiljaisuuden kaipuuta tai rohkeutta liittyä
toisiin ihmisiin. Oleellista on matkanteko,
ei perille pääsy.
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Elämän tärkeät paperit
– testamentti-iltapäivä
PE 17.5. 16:30-17:30
Vanha pappila
Vapaudenkatu 26

Tervetuloa kuulemaan Hyvä testamentti
-kampanjan lakiasiantuntijaa, varatuomari Piia Jeremejeffiä sekä Suomen
Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran
edustajia. Tilaisuus tarjoaa tietoa elämäsi
tärkeiden asiakirjojen laatimisesta sekä
testamenttilahjoittamisesta hyväntekeväisyyteen.
Järj. Suomen Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura

Ikävä vanhoja ateisteja
– Piispa Jari Jolkkosen
kirjanjulkistamistilaisuus
PE 17.5. 16:00-17:00
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus (C4)
Seminaarinkatu 15
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Oletko uskontoon kriittisesti suhtautuva
tieteiden ystävä tai satunnainen kulkija,
jota monikulttuurisemmaksi muuttuva
suomalainen yhteiskunta mietityttää –
hyvässä tai pahassa? Harras Raamatun
pohdiskelija? Häiritseekö sinua, kun
monimutkaisesta asiasta esitetään mustavalkoinen kärjistys?
Kuka oletkin, saatat kokea hyödylliseksi tietää, mitä näistä aiheista kirjoittaa

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Piispan uutuuskirja Ikävä vanhoja
ateisteja on suorasanainen ja näkemyksiä avartava kirkon puheenvuoro. Siinä
käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä
niin uskonnon ja tieteen kuin moraalin ja
kulttuurin alueilta. Välillä kysymykset ovat
vaikeita, mutta silti niitä voi lähestyä pilke
silmäkulmassa.
Tervetuloa kirjanjulkistamistilaisuuteen tapaamaan piispaa ja kuulemaan
lisää! Vapaa pääsy.

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

Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien yhteisissä avajaisissa on luvassa monenlaista
musiikkia, liikettä ja sanoja.
Sisällöistä vastaavat muun muassa
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.
Avajaisjuhla tulkataan viittomakielelle.

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

Tule kuuntelemaan musiikkia, nauttimaan
herkuista ja hyvästä seurasta! Tapaamisiin Nuorten kohtaamispaikka Bostarissa
Kauppakeskus Forumissa.

Gospelia kaikille!
-konsertti
PE 17.5. 20:00-21:00
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Perjantai-illan gospelkonsertissa 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 myös tunnelmoivasta musiikistaan tunnetut Eve & Ossi, kanteleen
kanssa ihmisten sydämiä valloittava Ida
Elina ja muun muassa Tanssii tähtien
kanssa -ohjelman laulajana tutuksi tullut,
upeaääninen Johanna Försti. Housebandina Make Perttilä Band ja Mirkka
Paajanen.
Gospelia kaikille! -liput 16,50 €:n hintaan kirkkopaivat.fi tai Liveto.fi. Myynti myös ovelta niin kauan kuin
lippuja riittää. 800 ensimmäistä Kirkkopäivä-lipun
ostanutta pääsevät konserttiin Kirkkopäivä-lipullaan.

Partiopuiston
iltanuotiohartaus

PE

PE 17.5. 20:00-21:00
Kirkkopuisto

Leirinuotiotunnelmaa keskellä kaupunkia! Jyväskylän keskustan Kirkkopuistoon nousee Kirkkopäivä-viikonlopuksi
partiolaisten telttaleiri, jonne yleisö on
tervetullut piipahtamaan aamusta iltaan.
Perjantai-iltana YLE taltioi partioleirin
iltanuotiohartauden, jossa mukana on
satoja partiolaisia, Kirkkopäivien kävijöitä
ja kaupunkilaisia. Vapaa pääsy!
Järj. Järvi-Suomen Partiolaiset ry

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

Tervetuloa tutustumaan Siionin virsien
perinteeseen ja viljelemään hiljaisuutta
veisaten. Keväisen myöhäisillan meditatiivisessa virsihetkessä kaupunginkirkossa veisuunjohtajana toimii Herättäjä-Yhdistyksen musiikkisihteeri Katariina Airas.
Illassa käytettävä Siionin virret -laulukirja sisältää herännäisyyden piirissä
käytettäviä lauluja. Kokoelman juuret ovat
1700-luvun Tukholmassa, ja samasta
lähteestä ammentavat myös rukoilevaisten, lestadiolaisten ja monien muiden
virsikokoelmat. Siionin virsiä veisataan
ilman säestystä, ja luonteenomaista on
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taukojen pitäminen säerajoilla. Tämä alun
perin käytännöllisistä syistä johtunut tapa
on saanut myöhemmin syvämerkityksiä.
Veisuissa kerätään kolehti Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa.

LAUANTAI 18.5.

Järj. Herättäjä-Yhdistys

D-areena: Jokapäiväinen
leipä Suomessa 2029

Virsiä, viiniä ja Gospel
Covertajia

LA 18.5. 09:00-10:00
Kaupunginkirkko
Kirkkopuisto

PE 17.5. 22:00Ylioppilastalo Ilokiven alakerta
Keskussairaalantie 2

Mikä onkaan parempi tapa hengähtää
ohjelmantäyteisen päivän jälkeen kuin
rentoutua Gospel Covertajien raikkaiden
virsisovituksien äärellä?
Kirkkopäivien viralliset jatkot Ylioppilastalolla legendaarisessa ravintola
Ilokivessä. Musiikista vastaa Gospel Covertajat upeilla sovituksilla tutuista sekä
tuntemattomammista virsistä. Tapahtuma on tarkoitettu täysi-ikäisille.
Järj. Kirkkopäivät

Mitä suomalaisessa ruokapöydässä syödään 2029? Mistä tulevaisuuden ruoka
tulee? Jaana Alasentie (projektipäällikkö
Yhteinen keittiö -hanke sekä IkäArvokashanke), Anne Kalmari (kansanedustaja,
kesk., maatalous- ja metsätieteiden
maisteri, maatalousyrittäjä) ja Tiina
Silvasti (professori, Jyväskylän yliopisto)
keskustelevat jokapäiväisen leipämme
tulevaisuudesta. Jakaantuuko leipä tasan
vai lisääntyykö eriarvoisuus entisestään?
Tilaisuuden juontaa Kari Tyni.

Nuorille toivoa
toimeentulosta!
LA 18.5. 09:00-10:00
Liikuntarakennus - L304
Keskussairaalantie 4
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Kirkon Ulkomaanavun tukema ammatillinen koulutus kohentaa nuorten
mahdollisuuksia toimeentuloon, antaa
rakennuspuita rauhantyöhön sekä
tarjoaa psykososiaalista tukea nuorille.
Asiantuntijana Paula Tarvainen.

Koulutus vahvistaa nuorten omia
kykyjä jatkaa opiskelua ja kasvaa aikuisiksi.
Tietotekniikan, englannin, maatalouden,
käsitöiden tai kännyköiden huollon opiskelyn lisäksi KUA on järjestää vapaa-ajan
toimintaa ja psykososiaalista tukea. Peräti
95 prosenttia ammattikoulutuksen käyneestä nuorista on perustanut yrityksen
tai löytänyt työpaikan, jolla he pystyvät
elättämään itsensä.
Järj. Kirkon Ulkomaanapu KUA

Rohkeasti eteenpäin!
Seurakuntien
luottamushenkilöseminaari
LA 18.5. 09:30-12:00
Kaupungintalo
Vapaudenkatu 32

Luottamushenkilöseminaarissa pureudutaan kirkon ajankohtaisiin kysymyksiin
ja niiden merkitykseen seurakunnalle.
Tilaisuuden anti palvelee erinomaisesti
kirkkovaltuustojen, kirkko-, seurakunta-,
kappeli- ja alueneuvostojen jäseniä, johtavia viranhaltijoita ja muita seurakuntien
tulevaisuudennäkymistä kiinnostuneita.
Seminaarissa on oiva tilaisuus verkostoitua muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa inspiroivassa
ympäristössä Jyväskylän kaupungintalon
valtuustosalissa.
Tarkemassa käsittelyssä on kaksi

kirkon tulevaisuuden kannalta keskeistä
teemaa:
Muutos seurakunnassa – uuden alku:
Aihetta esittelee hiippakuntasihteeri
Jukka Helin Lapuan hiippakunnasta.
Keskustelussa mukana kirkkovaltuutettu
Anna-Maria Huuskonen Petäjävedeltä
ja aluekappalainen Paulus Pikkarainen
Jyväskylän seurakunnasta.
Kirkon kasvatus 2030 -tulevaisuusselonteon merkitys päätöksenteolle:
Aihetta esittelee hiippakuntasihteeri
Mirca Mäensivu-Puukko Lapuan hiippakunnasta.
On sanottu, että kasvatustyö on
kirkon keuhkot, onko niin? Mitä meidän
tulee ymmärtää kirkon kasvatuksen
ilmiöistä ja miten se vaikuttaa päätöksentekoon? Mukana kristillisen kasvatuksen
uudelleen ajatelleiden seurakuntien
edustaja, nuorisotyönohjaaja Päivi Lewis
Keuruun seurakunnasta.
Mukaan mahtuu musiikkia, keskustelua ja rikastuttavia kohtaamisia.
Tilaisuuden musiikista ja säestyksestä
huolehtivat Olli Helle (kitara), Reetta Honkavuori (viulu), Aleksi Murtojärvi (piano)
Aapo Tähkäpään johdolla (perkussiot)
Seminaarin juontavat kouluttaja Tytti
Pietilä Kirkkopalveluista ja luottamushenkilö Tomi Pirttimäki Jyväskylän seurakunnasta.
Järj. Seurakuntaopisto/Agricola -opintokeskus ja
Lapuan hiippakunta

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

Hiljaisuuden taloon jokainen on tervetullut piipahtamaan lyhyemmin tai viihtymään pidemmäksi aikaa. Hiljaisuuden
talosta löydät pyhiinvaelluksen, jumalanpalveluksen ja raamattumeditaation
elementtejä. Talo tarjoaa taustameluttoman hetken hengähdystä kaipaaville sekä
merkitystä ja rauhaa syvyyden etsijöille.

Rukoushetket
Hiljaisuuden talon kappeli:
klo 9.00 Aamurukoushetki
Päivän aloitus luterilais-anglikaanisella aamurukouksella, jossa sana yhdistyy
hiljaisuuteen. Avoin kaikille.
Rukoukseen johdattaa toiminnanjohtaja Mika K T Pajunen, Hiljaisuuden
Ystävät
klo 11.30 Johdanto kokonaisvaltaiseen
rukoukseen, pastori, retriitinohjaaja
Lauri Maarala
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klo 12.00 Keskipäivän rukoushetki
Keskipäivän hetkipalvelus, jossa koko
kehomme rukoilee ja lepää. Avoin kaikille.
Keholliseen rukoukseen johdattaa,
pastori, retriitinohjaaja Lauri Maarala

klo 15.00 Iltapäivän rukoushetki
Meditatiivinen tuokio kristilliseen
malliin. Rukoukseen johdattaa KM Pekka
Yrjänä Hiltunen.

Arvot valintojen takana

Vallaton ja rajaton Sana

LA 18.5. 09:00-10:00
Ylioppilastalo Ilokiven alakerta
Keskussairaalantie 2

klo 18.00 Iltarukoushetki
Päivän päätös luterilais-anglikaanisella iltarukouksella, jossa sana yhdistyy
hiljaisuuteen. Avoin kaikille.
Rukoukseen johdattaa sidosryhmäpäällikkö Ulla Oinonen, Suomen
Pipliaseura

Arvojen ja arvojohtamisen merkitys strategiatyöskentelyssä korostuu, kun uusin
trendi työelämässä on merkityksellisyyden ja jatkuvan oppimisen lisääntyminen.
Ihmiset tarvitsevat jotakin pysyvää ja
syvään juurtunutta hektisesti muuttuvassa maailmassa.
Merkityksellisyys on tulevaisuuden
työelämän menestystekijä. Mikä on kirkon
rooli, kun arvot vaikuttavat yksilöissä,
tiimeissä ja tekemisen kautta syntyvässä
kulttuurissa? Miten kirkko huolehtii siitä,
että toiminnan arvot korreloivat johtamisessa, käytännön toiminnassa ja kirkon
omissa valinnoissa?
Kuinka kirkon arvot jalkautuvat tai
kuinka niiden pitäisi jalkautua kohtaamisiin ja viestintään? Ovatko arvot vastuullisuuden kulmakiviä, joiden ymmärtäminen muuttaa tapaa toimia ja johtaa?
Aiheesta keskustelemassa Suomen
Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Palvelualojen ammattiliitto PAM
ry:n puheenjohtaja Ann Selin sekä Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, kirkkoneuvos
Pekka Huokuna.

LA 18.5. 09:00-10:00
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Muuta ohjelmaa
Hiljaisuuden talossa:
klo 14-15 Vaihtoehtona valaistuminen –
mindfulness ja meditaatio kirkossa?
Ohjelmatuokiossa pohditaan, mitä
itämaisten henkisten harjoitusten yleistyminen merkitsee kirkolle ja kristilliselle
spiritualiteetille.
klo 9-18 PipliaVR – Jeesus tyynnyttää
myrskyn (Mark. 4:35-41)
Tule kokeilemaan virtuaalilasien
avulla, miltä tuntuu katsella Markuksen
evankeliumin tapahtumia Jeesuksen ja
opetuslasten silmin.
Järj. Hiljaisuuden Ystävät ja Suomen Pipliaseura
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Huolipuheesta toivonkieleen, vieraista
sanoista omiin sanoihin. Suomalaista
puhetta ja maailman kuvia sanoittamassa
mm. piispa emerita Irja Askola, toimittaja Anna-Stina Nykänen ja koulutuksen
asiantuntija, KT, Kimmo Kosonen ja
jouhevana juontajana Antti Siukonen.
Tukehtuvatko toivon sanat huolipuheen alle? Kenellä on lupa käyttää
sanoja? Entä Sanaa?
Maailmassa on noin 7000 kieltä. Yli
600 miljoonaa lasta on ilman peruslukutaitoa ja 100 miljoonaa nuorta ei osaa
lukea. Lukutaidottomista 2/3 on naisia.
Keskustelijat luotaavat sanan tilaa
suomalaisessa yhteiskunnassa ja polarisoituvassa maailmassa tuoden mukaan
oman henkilökohtaisen näkökulmansa.
Järj. Suomen Pipliaseura ja Suomen Lähetysseura.

Järj. Kirkkopäivät
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Naapurit, ystävät,
sisarukset: Viron,
Inkerin ja Suomen
seurakuntayhteydet
LA 18.5. 09:00-10:20
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus (C4)
Seminaarinkatu 15

Lähes kaikilla kirkkomme seurakunnista
on lähetys- ja ystävyysseurakuntayhteyksiä Viron ja Inkerin naapuri- ja sisarkirkkojemme seurakuntiin. Suhteiden
kehittyminen nykyisiin mittasuhteisiin on
sukupolven mittainen taival, johon liittyy
tuhansia yhteen kietoutuvia tarinoita
Millaisen tarinan kertovat piispat Tiit
Salumäe, Aarre Kuukauppi ja Seppo
Häkkinen – ja millaisena he näkevät
yhteisen tulevaisuuden haasteineen ja
mahdollisuuksineen? Päätoimittaja Heli
Karhumäki haastattelee.
Järj. Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto

Siioninvirsiseurat
LA 18.5. 10:30-11:30
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4
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Körttiseuroissa vuorottelevat puheet ja
säestyksettä veisattavat Siionin virret.
Puheiden sävy on rinnalla kulkijan. Puheet
nousevat sanasta ja elämänkokemuksesta. 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 lausuu Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo
Juntunen. Seuroissa kerätään kolehti
Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen
työhön, kohteena Zimbabwen kirkkojen
neuvoston rauhantyö.
Järj. Herättäjä-Yhdistys

Millainen on
tulevaisuuden digitaalinen
unelmakirkko?
LA 18.5. 10:30-11:30
Ylioppilastalo Ilokiven alakerta
Keskussairaalantie 2

Millainen on tulevaisuuden unelmakirkko,
joka hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia entistä monipuolisemmin ja
tavoittaa nuoren sukupolven? Liikkeelle
lähdetään digitalisaation mahdollisuuksista ja pelimaailman tulevaisuuden trendeistä. Tehdään digikäsitteistöä eläväksi
ja tutuksi. Osanottajat voivat osallistua
paneelikeskusteluun omilla kysymyksillään. Tutustutaan modernin teknologian
tarjoamiin konkreettisiin mahdollisuuksiin ja työkaluihin seurakuntien työssä
sekä yksittäisten kristittyjen tavassa elää
omaa kristillisyyttään todeksi.

Digitalisaation mahdollisuudet ja
pelimaailman tulevaisuuden trendit
Läpileikkaus kristillisen median
kehitykseen ja mobiiliapplikaatioiden
rynnistykseen.
Digitaalisuus, mobiilit ja pelillisyys
sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta
kristillisen elämän tukena.
Syntyvätkö uudet innovaatiot virkamiestyönä ja kirkolliskokouspäätöksillä?
Uuden teknologian hyödyntäminen seurakuntatyössä vaatii mukaan innokkaita
ihmisiä ja intohimoa asioihin. Organisaatio itsessään ei turvaa digitalisaation
läpimenoa seurakuntien työssä.
Tehdään asioita ihmisen luontaiseen
innostukseen vedoten. Tapa saada kiinnostumaan ja oppimaan.
Käsitteet eläviksi: Digitaalisuus,
pelillisyys, lisätty todellisuus, mobiili,
tubettaminen, lanit jne.
Käytännön esimerkkien esittely, ks.
tarkemmin kirkkopaivat.fi/ohjelma.
Mukana menossa ovat muun muassa
verkkopappi Markus Kartano Kirkko
Helsingistä, seurakuntapalvelujen johtaja
Antti Siukonen Suomen Pipliaseurasta,
verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko
Medialähetys Sanansaattajista sekä virtuaalisesti kouluttaja ja webkoordinaattori
Juha Kinanen Nuori kirkosta.
Järj. Medialähetys Sanansaattajat ja Helsingin
seurakunnat

Evankeliumi ja
ihmisoikeudet

LA

LA 18.5. 10:30-11:30
Liikuntarakennus - L304
Keskussairaalantie 4

Miten ihmisten oikeudet toteutuvat
maailmassa, Euroopassa, Suomessa ja
kirkossa?
Kirkon ihmisoikeusfoorumin julkaisu
Näkökulmia ihmisoikeuksiin julkaistiin
2018. Siinä nostetaan esiin useita yhteiskunnallisia esimerkkejä, joissa kirkko voisi
toimia ihmisarvon puolesta. Keskustelussa mukana kirkollisia arvojohtajia sekä
yhteiskunnallisia oikeudenmukaisuuden
puolesta puhujia.
Järjestäjä: Kirkkohallitus

D-areena: Köyhyys
Suomessa – miten se
poistetaan?
LA 18.5. 10:30-11:30
Kaupunginkirkko
Kirkkopuisto

Köyhyys on todellinen ongelma Suomessa, vaikka olemme yhteiskuntana monella
mittarilla mitattuna hyvinvoinnissa maailman kärkimaita. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus on vaihdellut 15 –
18 prosentin välillä viimeisten kymmenen
vuoden aikana. Niinpä köyhyys koskettaa
yli 800 000 henkeä maassamme.
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Suuri osa suomalaisesta köyhyydestä selittyy pienituloisuudella: noin kolme
neljästä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä
olevasta on pienituloisia.
Kanava antaa tuikitärkeää pohdittavaa kaikille yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille.
Mitkä ovat köyhyyteen liittyvät
faktat? Miten köyhyyteen liittyviin ongelmiin pystytään vastaamaan poliittisin
päätöksin? Mitä puolueet ovat tehneet
ja aikovat tehdä asioiden parantamiseksi? Mitä kirkon pitää tehdä köyhyyden
poistamiseksi?
Köyhyydestä ja siihen liittyvistä
ratkaisuista saapuu keskustelemaan
puolueiden kärkinimiä, tutkijoita ja kirkon
edustajia. Panelistien nimet julkistetaan
kevään aikana – mukana on jo kaksi
puoluejohtajaa. Tule esittämään myös
omia köyhyyteen liittyviä kysymyksiä ja
mahdollisia ratkaisuja panelisteille.
Järj. Oulun Diakonissalaitos

Ilmastonmuutos –
pelastuuko maailma?
LA 18.5. 10:30-11:30
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15
26

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.
Keskustelua luotsaa Niko Humalisto.
Järj. Suomen Lähetysseura

Touhua ja tarinoita
toivosta – ohjelmaa
perheille ja kouluikäisille
LA 18.5. 10:00-15:00
Urheiluhalli U2, Pitkäkatu 2

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

Urheiluhalli U2:

• 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.

Kirkkoon kuin kotiin
– mikä on ulkosuomalaisseurakuntien taika?
LA 18.5. 10:40-12:00
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus (C4)
Seminaarinkatu 15

Maailmalla toimivien suomalaisten seurakuntien olemusta ja konseptia ruotivat
kokemuksistaan käsin entiset ja nykyiset
ulkosuomalaiset ja ulkosuomalaistyön
tekijät: pastori Anna Hälli (Lontoon

merimieskirkko), pastori Mari Leppänen
(Aurinkorannikon suomalainen seurakunta), seurakuntaneuvoston pj. Liisa Varho
ja kanttori Markku Ylipää (Gran Canarian
suomalainen seurakunta). Paneelin
juontaa kirkon ulkosuomalaistyön vs.
koordinaattori, pastori Päivi Vähäkangas.
Maailmalla asuu ja talvehtii satojatuhansia suomalaisia, joille on tarjolla
suomenkielistä seurakuntatyötä 40:ssä
maassa. Monelle heistä suomalainen
seurakunta on kuin koti, tärkeä sosiaalinen yhteisö. Mikä ulkosuomalaisseurakunnissa toimii erityisen hyvin ja miksi?
Mitä siitä voisi hyödyntää Suomessa?
Tilaisuudessa kuullaan myös Markku
Ylipään ja Jouko Ikolan tuottaman Matkalaisen messun lauluja.

LA

Järj. Kirkon ulkosuomalaistyö

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

Luontofullness-verkosto tarjoaa mahdollisuuden hiljaiseen luontopyhiinvaellukseen harjumetsissä ja keskusteluun
syvän hengellisyyden annista ekologisen
kriisin keskellä. Tilaisuus on avoin kaikille
aiheesta kiinnostuneille. Pyhiinvaellukselle johdattavat Eivor Pitkänen ja Jussi
Holopainen. Keskustelutilaisuudessa
alustajana Pauliina Kainulainen.
Kiinnostaako luontoyhteyden ja
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kristillisen hiljaisen rukouksen välisen
suhteen pohdinta? Ahdistaako luomakunnan tila? Mistä löytää voimaa oman
elämäntavan ja koko yhteiskuntamme
muutokseen? Tule vaeltamaan hiljaisuudessa harjumetsissä tunniksi ja sen
jälkeen keskustelemaan näistä aiheista
Luontomuseolle.
Luontofullness-verkosto kokoaa
yhteen niitä, joita kiinnostaa luontoyhteyden ja kristillisen mietiskelevän rukouksen yhteys. Verkoston tapahtuma alkaa
Luontopyhiinvaelluksella, jonka lähtö on
klo 10.00 Keski-Suomen Luontomuseon
(Ihantolantie 5) pääovelta. Hiljaiselle
vaellukselle johdattavat pastorit Jussi
Holopainen ja Eivor Pitkänen.
Noin tunnin vaelluksen jälkeen kokoonnutaan museon kirjastohuoneeseen
keskustelemaan aiheesta ”Huolenpitoa
luomakunnasta kristillisen syvän hengellisyyden voimalla”. Aiheesta alustaa
ekoteologi Pauliina Kainulainen. Aikaa on
varattu yhteiselle keskustelulle, ideoinnille ja verkostoitumiselle.
Voi myös osallistua vain Luontopyhiinvaellukseen tai vain keskustelutilaisuuteen. Keskustelutilaisuus alkaa
klo 11.15 kahvittelulla (kahvit voi ostaa
museon kahvilasta mukaan) ja klo 11.30
Luonnontieteellisen museon kirjastohuoneessa rakennuksen kellarikerroksessa.
Järj. Luontofullness-verkosto

Kuivuudessa kasvaa
toivo. Laura Malmivaaran
ja Lähetysseuran
valokuvanäyttely
LA 18.5. 11:00-22:00
Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25

tekniikka, jossa lasipinnalle piirretään
hiekan avulla. Kuva projisoidaan valkokankaalle. Se muuttuu, elää, pyyhkiytyy
pois ja rakentuu uudelleen. Esitys sopii
kaiken ikäisille. Teos on kuin uni tai rukous
tai pieni hetki lohduttavien sanojen ja
estetiikan äärellä.
Järj. Suomen Diakoniaopisto

Valokuvaaja, näyttelijä Laura Malmivaara
tutustui Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhön Tansanian Kishapussa
syyskuussa 2018. Malmivaara kuvasi matkan aikana alueen kylissä kohtaamiaan
tyttöjä ja naisia. Katso tarkempi kuvaus
perjantain ohjelmista.

Karkottaako huono
johtaminen nuoret
seurakunnista?

Vuorisaarna
hiekka-animaationa

Eikö seurakuntasi olekaan pullollaan
nuoria vapaaehtoisia? Vapaaehtoisten
vähyys asettaa seurakunnat haastavaan
tilanteeseen myös johtamisen näkökulmasta. Nuorten aktiivisuus laskee
dramaattisesti rippikouluiän ja isosena
toimimisen jälkeen.
Myös vapaaehtoisilla on oikeus
hyvään johtamiseen. Vapaaehtoinen
tarvitsee johtajan, joka varmistaa tuen ja
koulutuksen. Johtaja voi olla työntekijä tai
toinen vapaaehtoinen. Tehtävien tulee
olla juuri sen kokoisia kuin vapaaehtoinen
haluaa ja pystyy elämäntilanteessaan
hallitsemaan.
Voidaanko työntekijöitä ja vapaaehtoisia johtaa samalla tavoin johdonmukaisesti?

LA 18.5. 11:45-12:00
Jyväskylän kaupunginteatteri
Vapaudenkatu 36

Suomen Diakoniaopisto tuo tervehdyksensä Kirkkopäiville hiekka-animaation
siivin. Amadeu Vives on espanjalainen
lavastaja ja kuvataiteilija, joka on jo
vuosien ajan tehnyt Sand Animation
-tekniikalla visuaalisia tarinoita ulkomailla ja Suomessa hiekkaa, valoa sekä
projisointia käyttäen. Draamapedagogi
Lasse Kantola Sdon Theatrum Olgasta
sanoittaa rakentuvaa ja liikkuvaa kuvaa
vuorisaarnan tekstillä.
Hiekka-animaatio on unen kaltainen

LA 18.5. 12:00-13:00
Ylioppilastalo Ilokiven alakerta
Keskussairaalantie 2

Motivaatio pysyy, jos kokee tekevänsä merkityksellistä työtä. Löytyisikö
uudenlaisesta johtamisen kulttuurista
lääke, joka motivoisi nuoria pysymään
seurakuntayhteydessä?
Keskustelemassa Helsingin
hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo,
Nuori Kirkko ry:n toiminnanjohtaja Sami
Ojala, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n toiminnanjohtaja Anna
Munsterhjelm, järjestöaktiivi ja piiriylilääkäri Timo Tuovinen sekä partionjohtaja
ja toimintaterapeutti Reetta Suonpää.
Paneelin juontaa Jari Nieminen Suomen
Partiolaisista.
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Järj. Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf

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

Seurakuntaopiston Aino ja Oiva -taidelinjan opiskelijat tuovat Kaupunginteatterin lavalle yleisön rakastaman, aidon
ja koskettavan Kohtaa mut! –esityksen.
Esitys pohjautuu esiintyjien omiin
kokemuksiin ihmisyydestä, kehitysvammaisuudesta ja toisen ihmisen kohtaamisesta, halusta tulla kuulluksi ja nähdyksi
sellaisena kuin on.
”Näkisitkö minut arkesi seasta, näkisitkö sen, mitä en sano ääneen.”
Esitys Kohtaa mut! on rehellinen,
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myös humoristinen ja suora puheenvuoro esiintyjiltä itseltään.
Lavalla nähdään Laura Aho, Sini
Rekola, Jussi Raatikainen, Verna Hasu,
Miika Grönroos, Aatos Kuhlman ja Jouko
Kasanko. Esitys sopii hyvin aikuisille ja
nuorille ihmisille.
Esiintyjät ovat Seurakuntaopiston
Aino ja Oiva taidelinjan opiskelijoita Järvenpäästä, ja esityksen on dramatisoinut
ja ohjannut näyttelijä, teatteri-ilmaisun
ohjaaja Katja Kaulanen. Esityksen kesto
on puoli tuntia. Kohtaa mut! tuli ensi-iltaan viime keväänä 2018.

hujana on Global Christian Forumin uusi
pääsihteeri Casely Essamuah.
Global Christian Forum on kattavin
ekumeeninen verkosto, joka kokoaa
yhteen perinteisten ekumeenisten
organisaatioiden ja katolisen kirkon
lisäksi myös helluntailais-karismaattiset
kristityt. Uusi pääsihteeri Essamuah on
valovoimainen ja innostava puhuja, joka
on aluperin vihitty Ghanan metodistikirkon papiksi, mutta työskennellyt viimeksi
yli 10 vuotta Yhdysvalloissa nimikkeellä
Global Missions and Local Outreach Pastor. Musiikista vastaa Pekka Simojoki.

Järj. Seurakuntaopisto

Järj. Kirkkohallitus, Ulkoasiainosasto

Miksi kirkot kasvavat?

Vaikuttavat naiset

LA 18.5. 12:00-13:00
Liikuntarakennus - L304
Keskussairaalantie 4

LA 18.5. 12:00-13:00
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Ohjelma tuo esiin kristinuskon uusimmat
globaalit trendit. Kristinusko kasvaa. Lähetystyö on kantanut hedelmää. Nykyisin
kristittyjä on eniten Afrikassa. Voimakkain
kasvu on helluntailaisten ja karismaattisten kirkkojen keskuudessa – niiden
jäsenmäärä on jo puoli miljardia.
Tilaisuus piirtää kokonaiskuvan tästä
kehityksestä ja käsittelee myös eri tunnustuskuntien keskinäisiä suhteita ja sitä,
miten kristinusko tavoittaa uusia kohderyhmiä ja vetää mukaansa siitä vieraantuneita. Ohjelma rakentuu tiiviin esitelmän,
musiikin ja haastattelun pohjalle. Pääpu-

Naiset Suomessa ja maailmalla.
Mukana muun muassa Espoon
hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka,
Al Amana -keskuksen johtaja Aaro Rytkönen, Lähetysseuran viestinnän asiantuntija Nepalista Mimosa Hedberg ja Kagisano Society Women’s Shelter -järjestön
johtaja Lorato Moalusi Botswanasta.
Puheenvuoroja ja kysymyksiä jakaa
Niina Kari.

Musiikilla merkityksellisiä
kohtaamisia
hoivalaitoksiin
LA 18.5. 12:00-13:00
Kaupunginkirkko
Kirkkopuisto

Hoivaympäristöihin voidaan rakentaa
merkityksellisiä kohtaamisia musiikin
avulla. Niitä voivat olla tarjoamassa myös
kirkon ammattilaiset ja vapaaehtoiset.
Kirkkomusiikkiliiton ja Valkonauhaliiton
yhteistyöpajassa tutustutaan tapoihin,
joilla musiikkitoimintaa hoivaympäristöissä voidaan lisätä.
Kuinka laitoksissa tehtävää musiikkityötä osattaisiin tukea ja arvostaa
riittävästi? Mitä hoivakodeissa, vanhainkodeissa ja sairaaloissa voi tehdä? Mistä
saa materiaaleja ja toteuttajia?
Kanttorit ja seurakuntien vapaaehtoiset toteuttavat merkittävää musiikkitoimintaa esimerkiksi vanhainkodeissa ja
sairaaloissa. Kirkkomusiikkiliiton kyselyn
(2017-2018) mukaan vain 10 % vastanneista koki, että oma seurakunta pystyy
toteuttamaan riittävästi musiikkitoimintaa laitoksissa.
Suomen Kirkkomusiikkiliitto edistää
kirkkomusiikkitoiminnan kehitystä sekä
tukee ja ohjaa kirkkomusiikkityötä. Suomen Valkonauhaliitto on valtakunnallinen, kristillis-yhteiskunnallinen ehkäisevää päihdetyötä tekevä järjestö. Musiikin

ja taiteen soveltava käyttö ja kehitystyö
ovat olleet jo pitkään tärkeä osa liiton
vapaaehtoistoimintaa, vertaistukiryhmiä
ja moniammatillista työskentelyä.
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Järj. yhteistyössä Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry ja
Suomen Valkonauhaliitto ry

Käsillä tehden
LA 18.5. 12:00-15:00
Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25

Tule valmistamaan haitarikirja toivon
tarinoita varten tai uudet kannet kalenteriin tai omaan Raamattuun. Materiaalit ja
ohjeet löytyvät paikan päältä. Pajamaksu
6 €. Ohjeita ja ideoita on jakamassa museolehtori Raija Manninen.
Järj. Suomen käsityön museo

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 Aseman
pysäkillä.
Soittoruokalan musiikista vastaa Ilpo
Kaikkonen.
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Björn Wahlroos Eero
Huovisen vieraana

#parempitulevaisuus –
nuorten festarit

LA 18.5. 13:30-14:30
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

LA 18.5. 13:00-18:00
Veturitallit
Veturitallinkatu 6

Björn Wahlroos ja Eero Huovinen keskustelevat elämästä, taloudesta, Suomesta
ja Jumalasta.
Emerituspiispa Eero Huovisen isännöimät nojatuolirupattelut suomalaisten
vaikuttajien kanssa kuuluvat Kirkkopäivien suosikkiohjelmiin. Jyväskylään
Huovinen on kutsunut vieraakseen Björn
Wahlroosin. Mielenkiintoinen haastattelutunti kuullaan Kirkkopäivien juhlateltassa yliopistoalueella lauantaina.
Järj. Kirkkopäivät

Gudstjänst
LA 18.5. 13:30Kuokkalan kirkko
Syöttäjänkatu 4

Predikant Rolf Steffansson, liturg Eivor
Pitkänen, kören Amigo Choral och Jyväskylä svenska skolas kör. Gudstjänsten
bandas för radion.
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Lauantai-iltapäivänä Veturitalleilla viihdyttävät muun muassa elävällä musiikilla
höystettyä räppiä esittävä gospelbändi
NNS ja räp-kvartetti BigBless. Lisäksi
tarjolla toimintaa ja edullista syömistä.
Ovet avataan klo 13.00
• 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?
LA 18.5. 14:00-15:00
Vanha pappila Vapaudenkatu 26

Itämaisperäiset meditaatio- ja hyvinvointitekniikat ovat osa suomalaistakin
katsomuskenttää. Joskus kyse on vain
terveysliikunnasta, joskus filosofisemmasta pyrkimyksestä mielentyyneyteen
Sopivatko hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta lähtöisin olevat henkiset
harjoitukset kristitylle? Voisiko joogan ja
mindfulnessin suosion nähdä myös mahdollisuutena edistää kristillistä rukouselämää ja kehittää sille uusia ajanmukaisia
muotoja?
Ohjelmatuokiossa pohditaan, mitä
itämaisten henkisten harjoitusten yleistyminen merkitsee kirkolle ja kristilliselle
spiritualiteetille. Aihepiiriä tarkastellaan
ennakkoluulottomasti luennoitsijoiden omien Aasian kokemusten sekä
uusimman uskontoteologian valossa. Puheenvuoroja käyttävät uskontodialogin
asiantuntija, TT Elina Hellqvist, eläkkeellä
oleva uskontokasvatussihteeri ja Thaimaan lähetti, KM Pekka Yrjänä Hiltunen ja
piispainkokouksen pääsihteeri, dosentti
Jyri Komulainen. Ohjelman lopuksi on
meditatiivinen tuokio kristilliseen malliin.

Lähetysseuran
luottamushenkilötapaaminen

LA

LA 18.5. 14:00-15:00
Jyväskylän kaupunginteatteri,
Lämpiö, Vapaudenkatu 36

Odotettu kutsutilaisuus seurakunnan
luottamushenkilöille. Tule tapaamaan
toisia vastuunkantajia, vaihtamaan ajatuksia ja kuulemaan, mitä Lähetysseura
tarjoaa seurakunnallesi ja millainen on
Lähetysseuran Luottamushenkilöpalvelu. Tilaisuutta isännöivät Lars Pajuniemi
ja Anders Wikström. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu.
Suomen Lähetysseura

Koulutuksen rooli
kriiseissä
LA 18.5. 15:30-16:30
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

Miten aseellinen konflikti vaikuttaa
nuoren elämään psyykkisesti, fyysisesti ja
sosiaalisesti? Miten koulutuksella voidaan
tukea nuoren hyvinvointia ja arjen jälleenrakentamista pakolaisympäristöissä?
Kirkon Ulkomaanavun projektipäällikkö
Ville Wacklin ja kriisityöskentelyyn erikoistunut psykologi Juho Mertanen avaavat
aihetta kehitysyhteistyön ja psykologian
näkökulmasta.
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Kirkko Tubessa
LA 18.5. 15:30-16:30
Ylioppilastalo Ilokiven alakerta
Keskussairaalantie 2

Millainen maailmaa avautuu kirkkoon ja
kristittynä olemiseen YouTubessa? Miksi
kirkon pitäisi siellä näkyä?
Tubettaminen ja tubevideoiden
katsominen on nuorille arkipäivää.
YouTubea käytetään myös markkinointiin ja viestintään. Tubettajat ovat myös
vahvoja vaikuttajia, monet yritykset
tekevät markkinointia heidän kauttaan.
Tule kuulemaan, miten kirkko näkyy
YouTubessa, ja miettimään, voisitko sinä
olla yksi niistä, jotka tubettavat kirkon
kasvoina. Tai miten jotakin toista voisi
rohkaista tubettamiseen.
Vieraana mm. tubettava pappi Anu
Backman. Tilaisuuden juontaa Marjo
Kiljunen.
Järj. Kirkon Viestintä

Täytä puisto laululla!
LA 18.5. 15:30-17:00
Lounaispuisto
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Tule mukaan yhteislaulutapahtumaan
laulamaan Apulantaa, Abbaa ja rakkaita
koululauluja sekä kuulemaan keskisuomalaisia kuoroja!
Tervetuloa laulamaan suurkuorossa,
jossa ei kysellä laulukokemusta tai -taitoja, vaan huhuillaan koolle kaikki yhteisestä

laulamisesta innostuvat. Täytetään
keväinen puisto yhteislauluilla – lauletaan
yhdessä ja erikseen moniäänisesti sekä
kuullaan muutamien kuorojen esityksiä.
Paikalle saapuu keskisuomalaisia kuorolaisia yhteensä yli 50 kuorosta.
Tapahtuma on maksuton ja se on
osa Yläkaupungin yön ja Kirkkopäivien
yhteistuotantoa.
Järj. Kirkkopäivät

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

Tervetuloa tutkimaan ihmistä; miestä ja
naista! JKO – Teatterikoulutus tuo Kirkkopäivä-stagelle Kirsi Sulosen kirjoittaman
hulvattoman draamakomedian. Teatterikoulutus haluaa käsitellä naista naisen
ansaitsemalla tavalla.
…nyt ei Ville Kiljusen (ohjaaja)
tiedot riitä, vaan tarvitaan avuksi Ritva
Ala-Kypärä, tuore yrittäjä ja hyvinvoinnin
lähettiläs. Ritvan kurssille saapuu joukko
naisia, kukin omassa liemessään rypeviä,
itsestään epävarmoja. Mitä tapahtuu
kun joukko alkaa parantamaan itseään ja
toisiaan? Kyytiä saavat niin lanteet kuin
asenteetkin.
Onneksi Ritva Ala-Kypärä on käynyt
kansanopiston: ”Hei vaan. Mä oon Ritva

Ala-Kypärä ja mun yrityksen nimi on
Jumalaiset Naiset Oy. Mun yritys järjestää
Supersankaritar-kursseja naisille, jotka
haluaa eroon henkisestä ja fyysisestä
lihavuudesta.”
Järj. Jyväskylän Kristillinen opisto JKO / Teatterikoulutus

Hetki keitaalla
LA 18.5. 15:30-16:30
Jyväskylän kaupunginteatteri,
Suuri näyttämö
Vapaudenkatu 36

Virkistymistä laulun ja rukouksen äärellä,
mukana mm. Pekka Simojoki, Anna-Mari
Kaskinen, Jukka Jämsén, Päivi Mattila
ja Tanja Hirvilammi. Tilaisuuden alussa
jaetaan Kaskinen-Simojoki-apuraha.
Järj. Suomen Lähetysseura

Matkalla-taidenäyttely
LA 18.5. 15:00-21:00
Kulttuuritila Omenapuu
Vapaudenkatu 24

Matkalla-näyttely on Marjo Kalavaisen
toinen oma näyttely, jonka teokset ovat
paperia, rautalankaa ja kierrätysmateriaaleja. Näyttely kertoo muutoksesta.
Matkan aikana voi joutua luopumaan jostain tai uskaltautumaan uuteen. Matka voi
olla myös jonkin itselle tärkeän etsimistä,
hiljaisuuden kaipuuta tai rohkeutta liittyä
toisiin ihmisiin. Oleellista on matkanteko,

ei perille pääsy.
Lauantaina Matkalla-näyttelyn yhteydessä on:
• nonstop-työpaja, jossa voit tehdä
esim. miniryijyn
• Pop up -kahvila Runo
• tasatunnein musiikkivieraita kuten
esim. West’n Doh ja Kalle Virta.

LA

Natural Born Killers vai
Natural Born Sinners?
LA 18.5. 15:30-16:30
Jyväskylän yliopisto
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?
Järj. Kirkkopäivät

Vuorisaarna
hiekka-animaationa
LA 18.5. 15:15-15:30
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Suomen Diakoniaopisto tuo tervehdyksensä Kirkkopäiville hiekka-animaation
siivin. Katso kuvaus LA klo 11.45 - 12.
Järj. Suomen Diakoniaopisto
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LA

Mokaamisen lyhyt
oppimäärä
LA 18.5. 17:00-18:00
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Joukko kiinnostavia ihmisiä kokoontuu keskustelemaan mokaamisen
tärkeydestä, rohkeudesta, armosta ja
anteeksiannosta. Vakavasti, mutta pilke
silmäkulmassa -idealla toteutettavassa
keskustelussa ovat mukana pikaluistelija
Mika Poutala, kisapappi Leena Huovinen
ja näyttelijä Joni Leponiemi. Keskustelun
juontaa Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi.
Järj. Kirkkopäivät

Hieman erilainen
jumalanpalvelus
LA 18.5. 18:00-19:15
Kaupunginkirkko
Kirkkopuisto
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Messussa liturgina toimii Ville von Gross
ja musiikista vastaa Aapo Tähkäpää ja
yhtye. Sanasta keskustelemassa piispa
Kaisamari Hintikka ja lähetystyöntekijä
Tero Massa.
Messu tallennetaan televisiolle, joten
seurakuntaa pyydetään olemaan paikalla
viimeistään klo 17.45.

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

Tule kuuntelemaan musiikkia, nauttimaan
herkuista ja hyvästä seurasta! Tapaamisiin Nuorten kohtaamispaikka Bostarissa
Kauppakeskus Forumissa.

Eeppinen taiteiden ilta
LA 18.5. 18:30-19:45
Jyväskylän kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Vapaudenkatu 36

Tulus-kuoro vetelee virsiä, Jakaranda
jammailee eteläisen Afrikan tunnelmissa
ja toivon askelin tanssii Xaris Finland.
Juontajana taiteen monitaiturit Rosa
Nyman.
Illassa kuullaan toivon tarinoita, mm.
kambodzhalaisten vammaisten lasten
parissa tehtävästä työstä, jossa apuna
toimivat muun muassa vammaiset taiteilijat Epic Arts -järjestöstä.

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

Lauantai-illan Yhteisvastuu-konsertissa
lavan ottaa haltuun suomalaisen rockin
kärkikaartiin kuuluva Olavi Uusivirta. Kon-

sertissa on mahdollisuus lahjoittaa Yhteisvastuukeräykselle, jolla tänä vuonna
tuetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä.
Jyväskylän kirkkopäiväteltta muuntautuu lauantai-iltana Jelmun (Jyväskylän
Elävän Musiikin Yhdistys) teltaksi, joka on
osa Yläkaupungin Yön ohjelmaa. K-18.
Järj. Kirkkopäivät

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

Pekka Simojoki vs Amigo Choral. Lite
gammalt och en smula nytt. Nostalgiska
pärlor av Dylan, Cohen och Simojoki
samt nya arrangemang av Patrik Wingren.
Pekka Simojoki möter Sören Lillkung och
Amigo Choral och bjuder på en härlig
mix av gamla gospelklassiker och nya
kompositioner på engelska, svenska och
finska. En oförglömlig kväll för gospeloch musikälskare i alla åldrar.
Pekka Simojoki vs kuoro Amigo Choral. Vähän vanhaa ja ripaus uutta. Dylanin,
Cohenin ja Simojoen nostalgisia helmiä
ja uudempia sävelmiä Patrik Wingrenin
tapaan. Pekka Simojoki kohtaa Sören Lillkungin ja kuoro Amigo Choralin. Yhdessä
he tarjoavat vanhoja gospelklassikkoja,
hengellisiä lauluja ja uusia säestyksiä englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi. Tarjolla on
unohtumaton ilta kaikenikäisille gospelin
ja musiikinrakastajille.

Open Space –
Ratkaisujen ilta

LA

LA 18.5. 19:00-22:00
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus (C4)
Seminaarinkatu 15

Tulevaisuuden suuret haasteet kuten
ilmastonmuutos ja polarisaatio vaativat
uudenlaisia näkökulmia ja uudenlaista
dialogia. Kiistelyä ja päällehuutamista on
riittävästi. Ratkaisujen illassa niin päättäjät, aktivistit kuin kaikki muutkin ovat
samalla viivalla.
Tulevaisuuden ongelmat näkyvät
jo nyt: Miten elämme yhdessä pallolla,
jonka väkimäärä kasvaa? Miten hillitsemme ilmastonmuutosta? Miten tulemme
toimeen keskenämme?
Ratkaisujen iltaan kutsutaan mukaan
kaikkia tulevaisuudesta kiinnostuneita
työskentelemään dialogisesti uudenlaisten näkökulmien ja ratkaisujen etsimiseksi. Illan työskentelyssä kukaan ei ole
toistaan suurempi auktoriteetti, kaikki
voivat osallistua samalta viivalta.
Open space -työskentelyä vetämässä ovat uudenlaisen yhteiskunnallisen
dialogin asiantuntijat ja pioneerit konsultti
Kirsi Joenpolvi, tutkija Maria Joutsenvirta
sekä toimittaja ja konsultti Taneli Heikka.
Illan yhteyshenkilönä toimii asiantuntija
Stiven Naatus Kirkkohallituksesta.
Järj. Kirkkohallitus
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LA

Mistä saa puhua,
mille saa nauraa?
LA 18.5. 19:30-20:30
Jyväskylän yliopisto
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.
Jyväskylän illassa piispa, koomikko ja
poliitikko etsivät ilon, ivan, kiusaamisen ja
komedian rajoja.
Järj. Kirkkopäivät
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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.
Jaakko Löytty toimii pitkän linjan
hengellisen musiikin tekijänä jo viidennellä vuosikymmenellä. Hänen tuotantoaan
ovat sadat levyillä ja yhteislaulukokoelmissa tutuksi tulleet laulut. Löytyn tyylilaji
nousee afroamerikkalaiselta pohjalta,
johon yhdistyy suomalainen virsiperinne.
Hän onkin kutsunut musiikkiaan leikillisesti pettuleipägospeliksi.
Tutut spirituaalit kuten Nobody
knows the trouble I’ve seen ja Ev’ry time
I feel the spirit saavat tulkintansa uusina,
tuoreina sovituksina lauluyhtye Lux Auribuksen esittäminä. Spirituaalien maailma
sykkii syvää elämäniloa, ylistystä, ja
lohdutusta. Jyväskylän Taulumäen kirkon
kuoro Lux Auribus on perustettu v. 2007.
Järj. Kirkkopäivät

Pastori Kanalan
Stand Up -ilta
LA 18.5. 21:00-22:00
Jyväskylän yliopisto
Päärakennus, juhlasali (C1)
Seminaarinkatu 15

Pastori Kanalan Stand up -illassa viihtyvyyden varmistavat Ville Kormilainen, Milla Mäkitalo, Mikko Vaismaa ja yllätysnimi.
Järj. Kirkkopäivät

Sointuja sielusta
LA 18.5. 21:00-22:00
Kaupunginkirkko
Kirkkopuisto

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

Lauantain jatkoklubi

LA

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

K-18 jatkoklubissa on luvassa rentoa tunnelmointia juhlaväelle. Musiikista vastaa
Vaeltajan tie -gospelmessusta tuttu Tiina
Ask yhtyeineen.
Kirkkopäiväjatkojen artisti Tiina Ask
ammentaa tyylinsä vanhasta amerikkalaisesta gospelin juurimusiikista ja yhdistää
sen suomalaiseen kansanomaisesti
jazzahtavaan rytmimusiikkiin. Lopputuloksena syntyy tasapainoiset ja vahvat
raamit helposti lähestyttäville, mutta
teksteiltään syvällisille lauluille.
Järj. Kirkkopäivät
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SU

SUNNUNTAI 19.5.
Sanoja Sanasta
SU 19.5. 09:00-10:00
Kaupunginkirkko
Kirkkopuisto

Vuorisaarnan tekstiä autuaaksijulistamisesta avaamassa Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson ja
Christian Study Centre’n johtaja Jennifer
Jivan Pakistanista. Musiikista vastaa
kanttori Tuovi Ruhanen.

Kuivuudessa kasvaa
toivo. Laura Malmivaaran
ja Lähetysseuran
valokuvanäyttely
SU 19.5. 11:00-18:00
Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25

Lisätiedot perjantain ohjelmissa.

Juhlamessu

Pop up -pyhäkoulu

SU 19.5. 11:00 Juhlateltta, Seminaarinmäki
Keskussairaalantie 4

SU 19.5. 11:00-12:00
Juhlateltta, Seminaarinmäki
Urheilukenttä, Juhlateltta
Keskussairaalantie 4

Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien huipennus on yhteinen juhlamessu Seminaarinmäellä sunnuntaina 19.5. klo 11, jolloin
juhlateltassa kajahtavat irlantilaissävytteiset virret. Tervetuloa veisaamaan
täysin palkein, hiljentymään, siunaamaan
ja tulemaan siunatuksi.
Messussa saarnaa Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura ja hän toimittaa myös lähetystyöhön siunaamisen.
Lähetysjuhlilla on uusien ulkomaantyöntekijöiden siunaamisen lisäksi muodostunut perinteeksi myös kesän isostehtäviin
valmistautuvien siunaaminen. Nuoret
ovat siten mukana vahvalla panoksella
yhteisessä juhlassa, niin siunattavina kuin
palvelemassa messun eri tehtävissä.
Messun liturgina toimii seurakuntapastori
Annemari Siistonen. Musiikista ja virsien
irlantilaissävyistä vastaa kanttori Piia
Laasonen yhtyeineen.

Pop up -pyhäkoulussa iloitaan Jumalan
huolenpidosta laulaen, leikkien, ihmetellen ja rukoillen. Päkä-lammas toivottaa
tervetulleeksi.
Anita Ahtiainen, Nuori kirkko ry, Suomen Pyhäkoulun Ystävät – SPY ry

Matkalla-taidenäyttely

kirkkopaiv

SU

TAPAAMISIIN

2021

KIRKKOPÄIVÄT JA
LÄHETYSJUHLAT
OULUSSA
21. - 23.5.2021

SU 19.5. 14:00-18:00
Kulttuuritila Omenapuu
Vapaudenkatu 24

Lisätiedot perjantain ohjelmissa.

Juhlamessu tulkataan viittomakielelle.

40

KIRKKOPAIVAT.FI
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Tervetuloa
Kirkkotorille
Kirkkopäiville pystytetään
17. – 18.5.2019 värikäs Kirkkotori, jossa
järjestöt, Kirkkopäivien yhteistyökumppanit sekä eri alojen yrittäjät
esittelevät monipuolista tarjontaansa
ja palvelujaan Kirkkopäivä-yleisölle.
Kirkkotorille on vapaa pääsy.
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Kirkkotori on avoinna:

TORILLA mukana:

PE 17.5. 11 - 18
LA 18.5. 10 - 17

Valona-hyvinvointi
Keva
Suomen Merimieskirkko ry
Suomen Pipliaseura ry
Reilu Kauppa ry
Lähetysyhdistys Kylväjä ry
Medialähetys Sanansaattajat
Parikanniemisäätiö
Osuuskunta Pyhävaate
Trimeeri Oy
Parempi avioliitto ry
Erja Raittinen Oy
Kirkon Ulkomaanapu
Julkis- ja yksityisalojen
toimihenkilöliitto Jyty ry
Kirkon tutkimuskeskus
Kirkon koulutuskeskus
Kirkon keskushallinto,
Hallinto-osasto: Seurakuntien
talousjohdon työn tukemisen
projekti, Kirkon kulttuuriperintö ja
Basis-järjestelmä, Kirkonkirjojen
pito ja Kirjuri

Kirkkotorin kojut löydät
keskustan kävelykadun,
Kauppakadun varrelta.
Kauppakatu laskee perinteisenä katuna
Yläkaupungilta, yliopiston kampuksen
kulmilta alas Kirkkopuistoon, josta
eteenpäin se jatkuu kävelykatuna aina
alakaupungin sydämessä, Aren aukiolla
sijaitsevaan päätepisteeseensä asti.

Sateenkaariyhdistys Malkus ry,
Taakasta voimavaraksi -hanke
Yhteys-liike
Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy
Kristillinen kirjakauppa Sacrum
Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto JHL ry
Kirkon alat ry
Seurakuntaopisto
Suomen Liikemiesten
Lähetysliitto ry
Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Keski-Suomen kansanopistot
Kotimaanapu
Kansan Raamattuseura ja
Karas-Sana Oy
Nuori Kirkko ry
Herättäjä-Yhdistys
Suomen Ekumeeninen neuvosto
Suomen Lähetysseura ry
Jyväskylän seurakunta
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ABC Kirkkopäivillä kulkemiseen
Kirkkopäivien tapahtumapaikat Jyväskylässä sijoittuvat muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta noin yhden kilometrin
matkalle Kauppakadulla sijaitsevalta
Kirkkotorilta Yliopiston tiloihin Seminaarinmäelle.

Parkkipaikat
Jyväskylässä auton saa takuuvarmasti
parkkiin! Keskustan alueella on lukuisia,
hyville paikoille sijoitettuja pysäköintitaloja, joista näkee jo portilta kuinka paljon
tilaa kulloinkin on. Pysäköintitalot ovat
käytössä ympäri vuorokauden. Katso
lisää Jyväsparkin sivuilta.

Liikkuminen Jyväskylässä
Etäisyyksiä (kävellen):
Rautatieasema – Yliopiston päärakennus
n. 1,5 km, 20 min.
Rautatieasema – Kaupunginkirkko
n. 800 m, 10 min.
Kirkkotori (Kauppakatu) – Yliopiston
päärakennus n. 1,0 km, 13 min.

Kirkkopäiville saapuminen
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Kun saavut Kirkkopäiville, tule infopisteelle vaihtamaan Liveton kautta ostettu
sähköinen Kirkkopäivälippu tapahtu-

marannekkeeseen. Voit näyttää lipun
infopisteessä joko älylaitteen näytöltä
tai tulostettuna. Jos ostit lippusi 800
ensimmäisen joukossa, saat keltaisen
rannekkeen, joka oikeuttaa Kirkkopäiväohjelman lisäksi sisäänpääsyyn Gospelia
kaikille! -konserttiin. Muut saavat pinkin
rannekkeen.
Infopisteellä on asiakkaita varten käytössä tietokone, jolla voi ostaa lipun paikan
päällä.
Lippujen osto onnistuu myös omalla
älypuhelimella verkkosivujemme kautta.
Huomioithan, että infopisteillä ei ole
lippujen käteismyyntiä!
Infopisteen henkilökunta auttaa tarvittaessa lipun ostotapahtumassa. Liput
voi maksaa verkkopankin kautta tai Visa,
Visa Electron sekä MasterCard -korteilla. Luottokorttimaksuissa on käytössä
myös todentamiskäytäntö Verified by
Visa (VbV) tai MasterCard SecureCode
(MCSC).
Mikäli et osallistu Kirkkopäivien maksulliseen koulutusosioon ja olet ostanut 16,50
euron hintaisen konserttilipun erikseen,
sinun ei tarvitse tulla infopisteelle vaihta-

maan lippua rannekkeeseen. Konserttilippu näytetään joko älylaitteen ruudulta
tai tulostettuna konsertin sisäänkäynnin
luona. Lippuja voi ostaa konsertin alkuun
saakka lippukaupasta.

Infopisteet
Kirkkopäivien infopisteen palvelupuhelin 040 370 5607.
Kirkkopäivien 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
Kirkkopäiväoppaat partioivat alueella.

Ruokailu Kirkkopäivillä
Jyväskylä yllättää monipuolisuudellaan
myös nälkäisen. Täällä on tarjolla herkullinen valikoima eri maiden keittiöiden
antimia. Keski-Suomen omia makuja ja
lähialueiden raaka-aineista valmistettuja
herkkuja nostetaan lautasille lukuisissa
eri ravintoloissa, joiden maisemat ja
ominaispiirteet täydentävät nautinnon.
Kirkkopäivät ei järjestä erillistä ruokailua,
mutta muutamissa S-ryhmän ravintoloissa kirkkopäivävieraat ruokailevat
edullisemmin.

Visit Jyväskylän
matkailuneuvonta
Kauppakeskus Forum
Jyväskylä-info
Asemakatu 7, 40100 Jyväskylä
Sisäänkäynnit sekä Asemakadun puolelta
että kauppakeskuksesta
p. 014 266 0113
Avoinna:
ma klo 10–17, ti–pe klo 10–16

Apteekit
Yliopiston Apteekki
Kauppakatu 39, 40100, Jyväskylä
Avoinna joka päivä 7-23
Jyväskylän Uusi Apteekki
Asemakatu 8, 40100 Jyväksylä
Ma-Pe 9-20
La 9-18
Su 12-18

Ensiapu
Ensiapupisteet sijaitsevat yliopiston
päärakennuksen edessä sekä Kirkkopuistossa. Kiireelliset sairaustapaukset
hätänumeroon 112.

Lääkäripäivystys
Yleinen hätänumero 112.
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Löytötavarat
Pe-La Infopiste, Yliopiston päärakennus
Su Infopiste, Juhlateltta

Pankkiautomaatit
Jyväskylän keskustassa on useita
pankkiautomaatteja mm. Kauppakadun
ja Asemakadun varrella.

Poliisi
Yleinen hätänumero 112.

Taksi
p. 0100 6900,
Jyväskylän aluetaksi Oy
p. 0100 866 44,
Keski-Suomen Aluetaksi Oy

ESTEETTÖMYYS
Induktiosilmukat löytyvät seuraavista
ohjelmapaikoista:
Kaupunginteatteri
Kuokkalan kirkko
Kaupungintalo

Inva-wc:
Yliopiston päärakennus
Yliopiston liikuntarakennus
Ylioppilastalo Ilokivi
Kuokkalan kirkko
Vanha Pappila
Kaupungintalo
Bostari
Veturitallit
Suomen käsityön museo
Kulttuuritila Omenapuu
Keski-Suomen luontomuseo

Viittomakieliset tulkkaukset
Kirkkopäivillä
Osa Kirkkopäivien tapahtumista on
tulkattu viittomakielelle. Tänä vuonna
viittomakielelle tulkattuja ohjelmia ovat:
perjantaina 17.5. klo 18 Avajaisjuhla ja
sunnuntaina 19.5. klo 11 jumalanpalvelus.

Rohkeasti eteenpäin! Kirkkopäivien
luottamushenkilöseminaari
LA 18.5. klo 9 - 11.30
Luottamushenkilöseminaari Jyväskylän
Kirkkopäivillä soveltuu niin luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kuin muillekin
seurakuntien tulevaisuudennäkymistä kiinnostuneille.
Seminaarissa pureudutaan kirkon ajankohtaisiin
kysymyksiin ja niiden merkitykseen seurakunnalle.
Seminaari on oiva tilaisuus verkostoitumiseen
muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa
inspiroivassa ympäristössä. Tarkemassa käsittelyssä
kaksi teemaa:
Muutosvalmius seurakunnassa
Aihetta esittelee hiippakuntasihteeri Jukka Helin. Keskustelussa mukana kirkkovaltuutettu Anna-Maria Huuskonen ja aluekappalainen Paulus Pikkarainen.
Kirkon kasvatus 2030 -tulevaisuusselonteon merkitys päätöksenteolle
Aihetta esittelee hiippakuntasihteeri Mirca Mäensivu-Puukko.
Mukaan mahtuu musiikkia, keskustelua ja rikastuttavia kohtaamisia. Seminaarin juontavat
kouluttaja Tytti Pietilä ja luottamushenkilö Tomi Pirttimäki.
JÄRJESTÄJÄT: Seurakuntaopisto / Agricola-opintokeskus ja Lapuan hiippakunta

PAREMMAN ARJEN PUOLESTA
valonahyvinvointi.fi

Streetfoodia
Kirkkotorilla
17.-18.5.2019!
Tervetuloa
herkuttelemaan!

Mielenkiintoiset kohtaamiset jatkuvat. Tule mukaan!

KIRKON

johtamisforum
16. - 17.1.2020

Aloituskeskustelussa kohtaavat arkkipiispa Tapio Luoma, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.
Seuraa tapahtumaa ja ilmoittaudu mukaan Marina Congress Centeriin.
kirkkopalvelut.fi/johtamisforum

FB: Kirkon johtamisforum

Kirkkopäivien tapahtumapaikat
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Jyväskylän yliopisto, Päärakennus, Seminaarinkatu 15
Urheiluhalli U2, Pitkäkatu 2
Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2
Yliopisto, Liikuntarakennus, Keskussairaalantie 4
Juhlateltta, Seminaarinmäki, Keskussairaalantie 4
Lounaispuisto
Mäkimatin perhepuisto, Oikokatu
Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto
Kaupungintalo, Vapaudenkatu 32
Jyväskylän kaupunginteatteri, Vapaudenkatu 36
Kirkkopuisto
Ravintola Poppari, Puistokatu 2-4
Kävelykatu, Kauppakatu
Bostari, Asemakatu 7
Suomen käsityön museo, Kauppakatu 25
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4
Keski-Suomen luontomuseo, Ihantolantie 5
Veturitallit, Veturitallinkatu 6
Vanha pappila, Vapaudenkatu 26
Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 29
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24

RAKASTA
NIIN KUIN
ITSEÄSI.
kirkkopaivat.fi
facebook.com/kirkkopaivat
twitter.com/kirkkopaivat
Instagram: @kirkkopaivat

Infopisteet
Kirkkopäivien infopiste
p. 040 370 5607
Kirkkopäivien
infopisteet yliopiston
päärakennuksessa
ja Kirkkopuiston
kulmalla palvelevat:
PE 9.00 - 20.00
LA 8.00 - 18.00
Juhlateltassa:
SU 9.00 - 13.00

