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Mieluummin tyhmä
kuin julma
Pakolaisten päälle syljetty viha on laajentanut sanavarastoani. En ollut yksinkertaisuudessani edes ajatellut,
että toista ihmistä voisi nimittää kaikilla niillä termeillä
kuin viime aikojen nettikeskusteluissa on tehty.
Tavan ihminen ei voi edes keksiä kaikkia niitä julmuuksia,
joita jotkut pakolaiset ovat käyneet kotimaassaan läpi.
Pakomatka painajaismaisista oloista on sekin voinut olla uusi helvetti. Ja kun sitten ihmisyytensä, olemassaolonsa ja perheensä rippeillä yrittää saada elämästä
kiinni, mitä tekee monilla mittareilla hyväosaisuudessa
kasvanut suomalainen. Sylkee päälle.
Sitten vielä ihmetellään, että on se kumma kun ei ne kotoudu Suomeen. Että maassa maan tavalla. Kuinka vahva pitää ihmisen olla, että kaiken kokemansa jälkeen saa
vielä itsensä jaloilleen. Saattaa olla melkoinen savotta
ilman vihatuksi tulemistakin.
Kun pakolaisuutisointi vilkastui, törmäsin tolkuttomaan
määrään erilaisia juttuja. Niissä kerrottiin pakolaisten
määristä, olosuhteista, pakomatkoista, vastaanottokeskuksista, kustannuksista ja niin edelleen. Kaikesta tästä
asiallisen tiedon määrästä huolimatta pakolaisvastustajat pysyivät poteroissaan.
Pakolaisia puolustava kansanosa on matkan varrella sekin sortunut vihan viljelyyn. On ihmetelty vastustajien
uppiniskaisuutta välillä voimallisinkin sanakääntein,
vaikka tokkopa lähimmäisenrakkautta hampaat irvessä
lisätään. Asennekasvatusta on netissä harrastettu myös
huumorin keinoin. Ironiaa on revitty siitä, että aikoihin
ei ole suomalaisvanhusten tilanteesta ollut niin paljoa
huolestuneisuutta ilmassa kuin nyt.
Rantaan huuhtoutuneen syyrialaispojan kuva oli joillekin käännekohta. Kuvassa yksi ainoa ruumis, viaton lapsi, ja vielä valkoihoinen: tämän totuuden poissulkeminen oli jo vaikeaa.
Tunnustan, että uuvahdin netin pakolaisuutistulvaan viikonloppuna. Aloin kaivata sitä, että lopetetaan tämä
länkytys puolin ja toisin ja ryhdytään töihin. Silläkin riskillä, että autetaan sinisilmäisesti
jotakuta, joka ei ole oikeasti
avun tarpeessa. Mieluummin
autan vahingossa satunnaista
pyrkyriä kuin jätän
tarkoituksella auttamatta
ohmistä, joka apuani tarvitsee.
Se olisi silkkaa julmuutta.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Yhteisövero poistuu, tilalle
valtion maksama korvaus

Action Angels
-voitto Palokan
nuorille
Vuoden 2015 Action Angels -kilpailun voitti Jyväskylän seurakunnan Palokan alueseurakunnan
noin 20 nuoren joukko. Nuoret
ideoivat lähimmäisprojektin ja kävivät pareittain yksinäisen ikäihmisen luona kahdessa palvelutalossa. Mukaan projektiin valittiin yhdessä palvelutalojen henkilökunnan kanssa vanhuksia, joiden luona omaisia tai ystäviä ei vieraile
lainkaan tai kontaktit ovat hyvin
harvassa. Jokainen pari vieraili
oman vanhusystävän luona viikon,
parin välein. Seurakunnasta mukana projektissa oli nuorisotyönohjaaja Paula Niemitalo.
Yhteisvastuun palkintoraati kiitteli nuoria hienosta ideasta sekä
oma-aloitteisuudesta ja sitoutumisesta sen toteutuksessa.
Action Angels on Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallinen hanke,
joka kannustaa nuoria toiminaan.

SIRPA KOIVISTO teksti
JYVÄSKYLÄN SRK kuva

Seurakuntien yhteisövero-osuus
poistuu ensi vuoden alussa ja tilalle tulee valtion maksama korvaus.
Yhteisövero-osuudella on tähän
asti maksettu kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuneita kuluja.
Näitä yhteiskunnallisia tehtäviä
ovat hautaustoimen lisäksi väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten rakennusten ja irtaimiston kunnossapito.
Valtionkorvaus on ensi vuonna
114 miljoonaa euroa. Lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia
alennetaan noin 6 miljoonalla eurolla. Valtionkorvauksen määrää
tarkistetaan vuosittain indeksisidonnaisesti.
Väestökirjanpitoa varten on varattu kaksi miljoonaa euroa, joka
jää Kirkon keskusrahastolle Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpitoa
ja kehittämistä varten. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjausavustuksiin varataan valtionkorvauksesta viisi miljoonaa euroa.
– Seurakunnille jää jaettavaksi
107 miljoonaa, joka jyvitetään
seurakunnille kuukausittain kunnan jäsenmäärän mukaan. Se on
noin 19,50 euroa vuodessa kuntalaista kohden, Kirkon keskusrahaston johtaja Leena Rantanen
vahvistaa.
Lakisääteistä valtion maksamaa
korvausta puoltaa se, että se on
suhdanneherkkää yhteisöve-

ro-osuutta vakaampi vaihtoehto.
– Ne kunnat, joissa yritystoimintaa ei ole niin paljon, saavat
enemmän kuin ennen. Isot seurakuntataloudet, kuten Helsinki ja
Espoo, ovat menettäjiä. Ne saavat
jatkossa vähemmän valtionkorvausta kuin ovat tähän asti saaneet
yhteisöverotuloja, mutta kaiken
kaikkiaan valtionkorvausjärjestelmä on hyvä ratkaisu, Rantanen
toteaa.

Jyväskylä lukeutuu niihin seurakuntiin, jotka hyötyvät uudistuksesta.
– Valtion korvaus Jyväskylän seurakunnalle on ensi vuonna noin
600 000 euroa tälle vuodelle budjetoitua yhteisövero-osuutta suurempi, talouspäällikkö Markku
Laitinen arvioi.
Uudistuksen yhteydessä myös
verohallinnolle ja Kirkon keskustarahastolle maksettavat korvaukset
alenevat lähes 700 000 eurolla.

Tässä opiskelijalle
oman kodin avaimet
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Plup! Kuplia puhkomassa
Tuttava vinkkasi Facebook-ryhmästä Ei turvapaikanhakijoita meidän
kylään. Kurkkaan sinne. Keskustelu
on kiihkeää, ja osallistujat jakavat
solkenaan asenteellista tekstiä.
Mitä jos pistäisin lusikkani soppaan? Laitan pyynnön saada liittyä keskusteluryhmään. Lupa napsahtaa sunnuntai-iltana kello kuu-

KOASilla syyskuun ensimmäinen viikko on hektinen. Tilanne rauhoittuu, kun uudet opiskelijat ovat muuttaneet uusiin koteihinsa ja avaimet on jaettu vuokralaisille,
kertoo asuntosihteeri Tiia Matilainen.

KOASin asiakkuuspäällikkö Tiia Matilainen kannustaa opiskelijaasuntoon muuttanutta tutustumaan kämppikseen ja sopimaan
yhteiset sävelet, jotta elämä olisi viihtyisämpää.

Tapetilla

KAARINA HEISKANEN teksti
CANCER.ORG kuva

Mirca Kukkasniemi hiippakuntasihteeriksi

Kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin kuuluu hautaustoimen lisäksi väestökirjanpito
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston kunnossapito.

den maissa. Kirjoitan toisenlaisia
perusteluja ja tietoa siitä, mistä ne
”hyväkuntoiset iPhone kädessään
Suomeen tulevat rintamakarkurit
ja raiskaajat” tulevat. Ja että Syyriassa ei ole talvisota vaan helvetti
irti. En käy henkilöön, enkä huuda
kurkku suorana isoilla kirjaimilla.
Kysyn kultakin kommentoijalta,
mistä hänen tietonsa on peräisin.
Linkitän muun muassa Kirkon Ulkomaanavun jakamia uutisia.

Henki &
Kannen kuva: Mari Ala-Ilomäki teki rohkean päätöksen ja osti
talon Saarenmaan Korpelanperältä.
Kuva: Sami Saarenpää

Ajassa

Moni hämmästelee, miksi pakolaisilla on iPhone-puhelimia. Harva tietää, että
iPhonen isä Steve Jobs on syyrialaisten siirtolaisten jälkeläisiä.

Saan kuulla, että lääkitykseni ei
ole kunnossa. Että olen sinisilmäinen hyysäri, joka tuon maailman
ongelmat kotipaikkakunnalleni.
Että minun pitäisi mennä alasti
turvapaikanhakijoiden keskukseen, jotta ”saisin mitä olen kerjäämässä”.
Ryhmän ylläpitäjä lähettää minulle maanantaiaamuna yksityisviestinä varoituksen.
– Eiköhän tässä ole se valkoinen
väri ottanut turpaan viime aikoina. Netissä vouhkaaminen ylettömästi on aika joutavaa, hän perustelee. (Niin minustakin.)
Muistutan, että hän on antanut
vapaan sanan: ryhmä on avoin kaikelle keskustelulle. Sensuuria ei ole,
jokainen vastaa omasta suunpieksännästään. Ei auta.
– Joudun poistamaan sinut, jos
alkaa häiritä muita ihmisiä ylenpalttinen postailu.
Viimeinen niitti oli uutinen, jonka mukaan Saksa ottaa pulttia
Suomen nuivuudesta pakolaisia
kohtaan. Että turha odottaa
apua, jos Suomi sitä joskus tarvitsee. Minut poistettiin ryhmästä,
enkä edes pääse lukemaan sitä.

KOASilla on asuntoja 4 082 opiskelijalle. Kuinka paljon asuntoja
tarvittaisiin lisää, jotta niitä riittäisi kaikille?
Keväällä asunnoissa on tilaa, joten
lisäkapasiteettia ei oikeastaan tarvita. Huutava pula on vain alkusyksystä. Koko vuoden jonotellaan
yksiöitä. Niitä pitäisi saada lisää.
Mistä päin kaupunkia opiskelijat
haluaisivat asunnon?
Keskusta ja sen reuna-alueet ovat
suosittuja, mutta myös Kuokkalassa viihdytään. Opiskelupaikan sijainti vaikuttaa toiveisiin. Tietysti
olisi mukava kulkea kouluun ja keskustan kemuihin jalan tai pyörällä.
Mitä vinkkejä annat opiskelijaasuntoon ensi kertaa muuttavalle?
Tutustu rohkeasti kämppiksiin ja
naapureihin. KOAS-kohteilla on
Fb-ryhmiä ja asukastoimikunta,
jonka toimintaan pääsee mukaan.
Mitä neuvoja antaisit opiskelijalle,
joka ei ole vielä löytänyt asuntoa?
Pidä hakemus voimassa ja ota yhteyttä asukastoimistoon. Kesän
valtavan hakemusruuhkan jälkeen
on vaikeaa löytää jonosta vielä il-

man asuntoa olevat. Ilmianna itsesi! Jos hait vain yksiötä, kannattaa tehdä hakemus myös soluasuntoon, jos sekin vaihtoehto
tässä vaiheessa sopii. Yksiöhakemus voi jäädä yhä voimaan.
Haluavatko opiskelijat entistä
useammin oman yksiön?
Yksiötä haetaan eniten ja jonotetaan keskimäärin vuoden verran.
Miten uudella paikkakunnalla voi
tehdä elämänsä viihtyisäksi?
Tutustumalla kämppikseen ja sopimalla yhteiset sävelet. Älä sanele, vaan neuvottele. Tutustu opiskelijajärjestöjen ja asukastoimikuntien tarjontaan. Asukastoimikunnassa pääset vaikuttamaan
asuntokohteesi viihtyvyyteen.
Missä olet opiskellut ja muutitko
opintojen perässä uudelle paikkakunnalle?
Opiskelin Jyväskylässä ammattikorkean alkutaipaleella. Asuin
osan aikaa vanhempien luona ja
sitten kaverin kanssa kimppakämpässä. Opiskelumaailma oli aika
erilainen. Nyt sekä oppilaitoksissa
että KOASilla ulkomaalaisten
opiskelijoiden määrä on noussut
eri tasolle. Opiskelija voi luoda ystävyyssuhteita ympäri maailmaa

asuvien opiskelijoiden kanssa.
Mikä on ihaninta opiskelija-asuntoon muuttamisessa?
Ehkä se ensimmäinen oma asunto. Opiskelija-asunnoissa naapurusto on suht samanhenkistä ja
-ikäistä. Soluasunnossa ei juuri kaupunkiin muuttanut ole ihan yksin.
Hädän tullen apu on lähellä.
Mikä on kurjinta?
Välillä kemiat eivät kohtaa kämppiksen kanssa. Osa vielä opettelee
toisten huomioimista. Diplomatialla selviää. Yksiöjono on vähän turhan pitkä…
Millaisia vuokralaisia opiskelijat
ovat?
Suurin osa on säntillisiä ja asiansa
hyvin hoitavia. Joskus kotipippaloissa volyyminappi lipsahtaa kaakkoon, mutta suurimman osan kohdalla se korjaantuu kerrasta.
Kuinka vaativia opiskelijat ovat
asuntojen suhteen?
Vaatimustaso on noussut. Välillä
hämärtyy käsitys, mitä vuokrarahalla voi odottaa. 90-luvulla rakennettu soluasunto ei voi vastata
uutta omistusasuntoa. Hyvin hoitamalla ja pienillä sisustuskikoilla
asunnoista saa viihtyisän.

Onko asumistaidoissa puutteita?
Suurimmalla osalla asuminen sujuu
loistavasti. Osalla on perusasioissa
harjoituksen puutetta. Perusjuttuja
kannattaa treenata jo vanhempien
luona. Osa asumistaidon puutteista voi olla kiinnostuksen puutetta.
Siivous ei aina nappaa.
Kerro uudelle nuorelle jyväskyläläiselle vinkiksi kolme parasta
asiaa uudessa kotikaupungissa.
Keskusta kävelykatuineen on kiva
olohuone keväällä ja kesällä.
Urheileville löytyy paljon paikkoja liikkua sekä luonnossa (Jyväsjärven reitti, Laajavuori ym.) ja erilaisilla kuntosaleilla ja liikuntakeskuksissa. Myös JAMKO ja Jyy ovat
järjestäneet jäsenilleen monipuolisesti liikuntamahdollisuuksia
Täällä on paljon opiskelijoita.
Ammattikorkea, yliopisto ja ammattiopisto vetävät nuorta väkeä.
Mitä vuokralaiset kysyvät eniten?
Kaikkea bussivuoroista kotivakuutukseen, jota suosittelemme lämpimästi.
Mikä on erikoisin asia, jota vuokralainen on kysynyt?
Erikoisin tiedustelu oli se, missä
Mekka on Keltinmäestä katsoen.
Monikulttuurisen yhteisön iloja.

Tuomiokapituli on valinnut hiippakuntasihteeriksi (kasvatus)
1.9.2016 alkaen kasvatustyönjohtaja Mirca Kukkasniemen Vihdistä. Kukkasniemi toimii valtakunnallisten Lähetysjuhlien pääsihteerinä. Hän on toiminut kouluttajana Vihdin seurakunnassa ja Viron
kirkon perhetyössä. Kukkasniemellä on kokemusta seurakunnan nuorisotyöstä, koulutuksesta,
kehittämisestä ja johtamisesta.
Hiippakuntasihteerin virkapaikka
on Jyväskylässä. Virkaan oli hakijoita yhteensä 38.

Pastoreille
virkamääräyksiä
alueseurakuntiin
Pastori Hanna Koli on määrätty
hoitamaan vs. seurakuntapastorin
virkaa Jyväskylän Vaajakosken
alueseurakuntaan 1.9.201531.5.2016. Pastori Kati Reukauf
on määrätty Jyväskylän Kuokkalan
määräaikaiseksi vt. aluekappalaiseksi (II) 1.9.2015 lukien. Pastori
Ritva Tuominen on määrätty hoitamaan Jyväskylän VI seurakuntapastorin virkaa (Kuokkalan alueseurakunta) 1.9.-31.12.2015.

Martti Luther saa
oman aukion
Roomassa
Reformaation 500-vuotismerkkivuoden kunniaksi uskonpuhdistaja
Martti Luther saa nimikkoaukion
Roomassa. Hanketta ovat ajaneet
Italian luterilainen kirkko ja kansainvälinen adventistikirkko. Vatikaani toteaa, että se sopii ajan henkeen. Luther kävi Roomassa munkkina vuonna 1521 ja kauhistui paavin hovin menoa. Samana vuonna
katolinen kirkko erotti hänet yhteydestään. Reformaation merkkivuotta vietetään vuonna 2017.
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Elämä ihmisenä
pitää elvyttää
Kallion seurakunnan pastori Marjaana Toiviainen on ehditty leimata
kukkahattutädiksi, punapäiseksi radikaaliksi ja kaupunkiaktivistiksi. Hän ei
pahastu nimikkeistä, mutta omin identiteetti on pastori ja kristitty.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Vastareaktiona viimeaikaiseen ärhäkkään pakolaiskeskusteluun on
sosiaalisessa mediassa syntynyt
ryhmiä, joissa etsitään keinoja
auttaa turvapaikanhakijoita. Kallion seurakunnan pastori Marjaana Toiviainen on ollut mukana perustamassa Refugees welcome –
Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville Facebook –ryhmää.
Muutamia viikkoja toiminnassa
ollut ryhmä laatii parhaillaan toimintamallia, jolla voidaan helpottaa vastaanottokeskusten taakkaa. Apua tarjotaan keskitetysti ja
organisoidusti, hyödyntäen Euroopan muista maista saatuja kokemuksia. Ryhmän suomalaisvastineen taustalta löytyy sekä eri
kirkkojen ja uskontokuntien edustajia että uskonnottomia. Lyhyessä ajassa ryhmään on liittynyt jo yli
kolme ja puoli tuhatta ihmistä eri
puolilta maata.
– Ryhmä on avoin kaikille samat
tavoitteet jakaville, jotka haluavat
ottaa turvapaikanhakijan vastaan,
Toiviainen toteaa.
Toiviainen on aiemminkin järjestänyt tempauksia, joilla hän on halunnut nostaa esiin ajankohtaisia
ongelmia kuten asunnottomuutta.
Romanisiirtolaisten ja muiden

asunnottomien tilanne oli toki hänelle valtiotieteilijänä entuudestaan tuttu, mutta kun kovana pakkastalvena 2014 ei Helsingissä ollut hätämajoitusta tarjolla, hän
päätti tarttua toimeen.
– Minulle tuli sellainen tunne, että haluan aktivoida ihmisiä ajattelemaan mitä tarkoittaa se, että ihmisen koti on todella kadulla.
Hän kutsui seurakuntalaisiaan
majoittamaan kotonaan ihmisiä,
jotka asuvat kadulla. Tästä ideasta
syntynyt Toisenlainen hiihtoloma
–tempaus toteutettiin viime vuoden helmikuussa.

Päivittäin tulee
”kolme
uutta
ajatusta, joista
kaksi on huonoa.

Tempauksen ajatuksena ei ollut
ratkaista yhteiskunnallista ongelmaa, vaan avata sydämiä ja sieluja
pohtimaan asioita. Toiviaisen mielestä mikään ei muutu, jos ihmisiä
ajatellaan vain numeroina.
– Kumpi on hullumpaa, sekö että kutsun ihmisen kotiini vai se, että hän asuu ulkona kolmenkym-

menen asteen pakkasessa?
Saman vuoden syksyllä toteutettu Sohvalla stadiin –kampanjassa
oli myös kyse asunnottomuudesta.
Toiviaisen mukaan Helsingin asuntomarkkinat ovat epäinhimilliset.
Merkittävälle osalle Helsinkiin
saapuvista opiskelijoista ei löydy
asuntoa, ainakaan opiskelukauden alussa. Jälleen seurakuntalaiset avasivat kotioviaan tulokkaille.
Kampanja poiki myös pitkiä ystävyyssuhteita, jotka jatkuvat edelleen.
Karjalaiset juuret omaavalle Marjaana Toiviaiselle vieraanvaraisuus
on tärkeä kristillinen arvo ja myös
osa luontaista karjalaista perintöä.
Tempauksista on jossain yhteyksissä käytetty nimitystä hyväntekeväisyyskampanja. Tätä Toiviainen
pitää ajatuksena omituisena.
– En ainakaan itse osaa sanoa,
kuka siinä sitten olisi se hyväntekijä. Minä itse elin aika yksinäistä
elämää, sitten kotonani olikin joku
joka aina tervehti. Enhän minä olisi tällaisia asioita tehnyt, jos se olisi ollut itselleni äärimmäisen kiusallista ja kamalaa. Jaoimme elämää, nauroimme yhdessä ja kuuntelimme musiikkia.
Marjaana Toiviaisen mielestä
suomalaisuuteen liittyy ajatus, että

Pastori Marjaana Toiviainen kannustaa rohkeasti pohtimaan omaa vastuuta maailmassa ja kokeilemaan asioita virheitä pelkäämättä.
hyväntekeväisyyskulttuuri pitäisi
elvyttää. Hän itse ajattelee, että
elämä ihmisenä pitää elvyttää.
Uusia ideoita Toiviainen kertoo
saavansa päivittäin.
– Luonteeni ja persoonani on
sellainen, että se kuplii. Päivittäin

nousee noin kolme uutta ajatusta,
joista vähintään kaksi on huonoja.
Tapani ajatella on sellainen, että
jos ihminen tavallaan rankaisee itseään jo etukäteen virheistään,
niin silloin eläminen on aika vaikeata.

Hengissä

Jokainen sentti
vie lähemmäs koulua

Paljonko on riittävästi
Jeesus opettaa, että Jumalaan
uskovan ihmisen ei tarvitse
kantaa murhetta kaikesta mahdollisesta. Taivaallinen Isä pitää
hänestä huolen ja auttaa häntä
etsimään sitä, mikä on tärkeintä:
Jumalan valtakuntaa ja hänen
vanhurskauttaan. Näin Jumala
vapauttaa hänet tekemään
hyvää lähimmäisilleen.
Matt. 6: 19–24
Jeesus sanoo:
”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät
koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat
murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita
taivaaseen. Siellä ei koi eikä
ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta.
Missä on aarteesi, siellä on myös
sydämesi.
Silmä on ruumiin lamppu. Jos
silmäsi on terve, koko ruumiisi
on valaistu. Jos silmäsi ovat
huonot, koko ruumiisi on pimeä.
Jos siis se valo, joka sinussa on,
on pimeyttä, millainen onkaan
pimeys! Kukaan ei voi palvella
kahta herraa. Jos hän toista
rakastaa, hän vihaa toista; jos
hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella
sekä Jumalaa että mammonaa.”

Sunnuntai käy iholle. Ensin puhutaan sydämestä ja sitten silmistä. Missä aarteesi, siellä on
myös sydämesi. Miten kootaan
aarteita taivaaseen?
Jeesus muistuttaa, että kaikki,
mitä omistamme, on katoavaa.
Vahvimmin olen kokenut asian,
kun olen nähnyt ihmisen riutuneena sairasvuoteella, tietäen
että elämää ei ole enää jäljellä.
Ajallinen on vähitellen menettänyt merkityksensä. Aarre taivaassa on katoamaton Jumalan
Sana, johon turvaamalla ihminen voi tulla katoamattomuudesta osalliseksi. Sanan ytimenä on viesti Jeesuksen ylösnousemuksesta, syntien sovituksesta ja anteeksiantamuksesta.
Jotta ihminen voisi aarteen taivaassa saada, Jumalan täytyy
herättää hänet kaipaamaan sitä. Jumalan Sanan ihminen voi
löytää maan päältä Jumalan valtakunnasta, josta sitä Pyhän
Hengen voimasta julistetaan.
”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin kaikki muukin teille
annetaan”, opettaa Jeesus toisessa Vuorisaarnan kohdassa.
Mitä tarkoittaa lause: Jos siis
se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pi-

meys! Miten täydellistä valoa
ihmisestä pitäisi löytää?
Raamatun ja luterilaisuuden ihmiskuva on pohjimmiltaan varsin nurja. Kaikki ihmiset ovat
syntiinlankeemuksesta osallisia
eivätkä pysty omin voimin hyvään. Täydellistä valoa ei ihmisestä löydy. Toisaalta Jumalan
Sanan uskominen valaisee ihmisen. Silloinkin valo on Jumalasta.
Jumalan valo ilmenee ihmisessä
rauhana, ilona, ja vapautena.
Kumpi tapahtuu ensin, sydämen pehmeneminen vai silmän
tervehtyminen? Voiko kova sydän pehmentyä, jos silmät eivät
näe tosiasioita niin kuin ne ovat?
Ymmärtäisin, että silmät avautuvat ensin. Sokaistut silmät
tuppaavat näkemään epäkohtia enemmän toisten elämässä
ja muualla kuin itsessä. Tästä
Jeesus opettaa Vuorisaarnassa:
Kuinka voit sanoa veljellesi ”Annapa
kun otan roskan silmästäsi”, kun
omassa silmässäsi on hirsi? Kun Jumala availee silmiämme, heräämme näkemään oman epätäydellisyytemme. Silloin huomaamme tosiasioita itsestämme niin kuin ne ovat. Tällöin on
avattu tie myös sydämen pehmenemiselle, Jumalan työlle sydämessämme.

Mitä on kohtuus?
Tulee mieleen Sananlaskujen kirjan sanat: Älä anna
köyhyyttä, älä rikkauttakaan.
Jos saan kovin paljon, saatan
kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni: ”Mikä on Herra?” Jos ylen
määrin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan. Mielestäni yhtä oikeaa mittaa ei
ole. Sopivasti on silloin, kun
rikkaus tai köyhyys eivät tule
esteeksi luottamukselle ja uskolle Jumalaan.
Materiasta kieltäytyminen on
vaikeaa, kun kuluttaminen on
kaikki kaikessa. Mikä avuksi?
On syytä herätä huomaamaan,
että kuluttaminen ei ole kaikki
kaikessa. Yhä useammat ovat
tiedostaneet lisääntyvän materian kuluttamisen kestämättömyyden. Jokainen voi kierrättää,
ostaa vähemmän ja kestävämpää. Silti voi olla, että kulutus
vähenee tuntuvasti vasta pakon
edessä. Pakon voi synnyttää
luonnonvarojen loppuminen ja
tuhoutuminen. Yhteiskuntamme ei pakkoa säädä, koska sen
toiminta perustuu jatkuvan
kasvun ja kulutuksen lisäämiselle. Toisaalta informaatioteknologian kehittyminen suuntaa

Kehitysmaissa vain kolme vammaista lasta sadasta pääsee kouluun. Koulutien esteinä voivat olla asenteet, vanhempien varattomuus tai se, että koulumatka vain on pitkä ja hankala. Suomen Lähetysseuran
Tasaus-kampanja auttaa vammaisten lasten kouluunpääsemistä. Lähetysseura ja sen yhteistyökumppanit vaikuttavat myös vanhempien ja viranomaisten asenteisiin.

Sunnuntaina 13.9. rnaa
Korpilahden kirkossa saa
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kuluttamista aineettomaan
suuntaan. Mutta informaatioteknologian mahdollistama kuluttaminenkaan ei ole kaikki
kaikessa.
Millaisesta turhasta mammonasta olisit valmis luopumaan?
Toivottavasti kaikesta turhasta.
Tavaroita hankkiessa pyrin miettimään sen tarvetta ja kestävyyttä sekä mahdollisuutta
hankkia tavara käytettynä. Ympärillämme on hädänalaisia ihmisiä joille voi lahjoittaa mammonaa, jonka on tullut hankkineeksi mutta ei tarvitse. Rahan
lahjoittaminen vaikkapa Kirkon
Ulkomaanavun kautta tasoittaa omistamisen epäsuhtaa, joka maailmassa on.

Vammaisen lapsen koulutie on joskus mutkainen ja täynnä esteitä. Suomen Lähetysseuran
Tasaus-keräys haluaa raivata esteitä. Kuurojen koulun rehtori Etiopiasta ja vammaisjärjestön
koordinaattori Nepalista kertovat, kuinka se tapahtuu.

Monissa kehitysmaissa perheet
häpeävät ja piilottelevat vammaisia lapsiaan. Suomen Lähetysseura työskentelee paikallisten kumppaniensa kanssa asenteiden muuttamiseksi. Vanhempia valistetaan
koulutuksen tärkeydestä ja vammaisen lapsen hoitamisesta. Myös
opetusalan viranomaisten asenteisiin täytyy vaikuttaa. Lähetysseuran yhteistyöjärjestöt kouluttavat
erityisopettajia ja tukevat oppimateriaalin laatimista.
Lisäksi Lähetysseura tukee taloudellisesti vammaisen koulunkäyntiä.

kö-, kuulo- ja liikuntavammaisten
parissa. Hankkeen avulla he saavat mahdollisuuden ammattikoulutukseen.
– Vammaisten toimintakeskus
tarjoaa myös jokapäiväisten elämäntaitojen opettelua turvallisessa ympäristössä. Ruoanlaittotaitojen opiskelu yhdessä lisää sekä
taitoja että opiskelijoiden välistä
vertaistukea, kertoo järjestön
kummiohjelman koordinaattori
Laxmi Shestra, joka vierailee Jyväskylässä Tasaus-vieraana kuun lopulla.
Vammaiset tarvitsevat tukea
myös työllistymiseen. Oppisopimusten, harjoittelupaikkojen ja
pienlainatoiminnan myötä he voivat vaikka perustaa pienyrityksiä.

Nepalissa Suomen Lähetysseuran
yhteistyöjärjestö on Forward Looking. Sen hanke työskentelee nä-

Etiopiassa Lähetysseuran Tasauskeräys tukee Hosainan kuurojen
koulua, kouluttaa opettajia lukui-

SUOMEN LÄHETYSSEURA
teksti ja kuva

siin kouluihin, laatii opetusmateriaalia ja tekee lisäksi laajaa vaikuttamistyötä opettajien, virkamiesten, päättäjien ja perheiden
parissa.
Dessiessä ja Kombolchassa tuetaan vammaisten koulutus- ja
työllistymismahdollisuuksia. Toi-

”onKoulutus
tie kohti
tasa-arvoa.

mintakeskus avustaa koulutarvikkeiden hankinnassa, pienyritystoiminnan käynnistämisessä ja järjestää viittomakielen ja pistekirjoituksen opetusta, kerho- ja terapiatoimintaa sekä tietokone- ja kirjastopalveluja nuorille. Lisäksi
vanhemmille opetetaan yksinker-

taisia fysioterapiamenetelmiä lastensa kuntouttamiseen kotona.
Hosainan kuurojen koulussa
opiskelee yli 200 oppilasta eri
puolilta Etiopiaa. Oppilaista noin
40 prosenttia on muslimiperheiden lapsia.
– Koulutus on kuurojen lasten
tie kohti tasa-arvoista asemaa.
Koulu antaa kuuroille oppilaille
sekä tietopuolista että ammatillista koulutusta, kertoo kuurojen
koulun rehtori Tadesse Gainore,
joka on toinen Jyväskylään saapuvista Tasaus-vieraista.
– Oppilaat saavat opetusta esikoulusta kymmenenteen luokkaan
saakka Etiopian valtion opetussuunnitelman mukaisesti. Koulu
antaa myös ammatillista koulutusta puu-, metalli- ja tekstiilityössä, parturi- ja kampaamoalalla,
kotitaloudessa ja tietotekniikan
alalla, Gainore kertoo.

Sadonkorjuumessu 20.9.
klo 10. Vaajakosken kirkko.
Sadonkorjuumyyjäiset,
uutispuuro ja kahvit. Tasausvieras Tadesse Gainore, tulkkina Pirkko Nummela.
Messu, kahvit ja lähetystilaisuus su 20.9. klo
10 Säynätsalon kirkko.
Tasaus-vieras Laxmi Shresthai Nepalista, tulkkina
Kirsti Kirjavainen.
Messu 21.9. Klo 18 Taulumäen kirkko. Tasaus-vieraat
Nepalista ja Etiopiasta
Aika Tasata! Tasaus-ilta
kehitysmaiden vammaisten
lasten hyväksi ti 22.9. klo 18
Vanhassa Pappilassa, tarjoilu
klo 17.30. Tadesse Gainore
Etiopiasta ja Laxmi Shrestha
Nepalista. Tulkkaus.
Tasaus-päivän lipaskeräys
ke 23.9. klo 10–15 Kävelykadulla, mukana SLS:n Tasausvieraat klo 10 ja klo 11.
Ilmoittaudu lipaskerääjäksi
21.9. mennessä, sade.pirttimaki@evl.fi, p. 040 560 9904.
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Mustaa ja valkoista? Väritä tämä
sivu ja kuvaa se Instagramiin. Käytä hashtageja #jyväskylänseurakunta #lähimmäisenrakkaus.
Voit myös lähettää väritetyn sivun postitse osoitteeseen Jyväskylän seurakunnan viestintä PL
103, 40101 Jyväskylä. Arvomme
kaikkien osallistujien kesken
Henki & elämä -palkintoja.

Kolumni

Hei hei höperyys!
”Se nyt on sellainen, vanha höppänä. Se on sitä vanhuuden höperyyttä.”
Näin on voitu ennen vanhaan puhua iäkkäästä, mahdollisesti muistisairaasta henkilöstä. Tällainen vähättelevä
ajattelu ei ole tätä päivää. Nykyään tiedetään, ettei muistin heikkeneminen kuulu niin sanottuun normaaliin vanhenemiseen.
Muistisairaudet ovat aivoihin vaikuttavia sairauksia ja niihin tulee suhtautua sen vaatimalla vakavuudella. Vaikka
parantavaa lääkehoitoa ei ole, on lääkityksen aloittamisesta syytä keskustella lääkärin kanssa. Puhutaan myös
paljon lääkkeettömästä hoidosta: kaikki mielekäs tekeminen, meneminen ja osallistuminen ovat sitä. Meidän kaikkien aivot tarvitsevat happea, rasitusta, lepoa ja sosiaalisia suhteita. Pidä siis näistä huolta.
Muistisairaus voi näyttäytyä muutoinkin kuin selkeänä
muistamattomuutena. Muistisairaus todetaan usein
vasta sitten, kun oireet ilmaantuvat näyttävästi. Sairaus
itsessään on voinut vaikuttaa jopa vuosikymmenenkin
ajan. Arki tai kenties työteko muuttuu hankalaksi ja erikoisia kommervenkkeja tulee vastaan. Eksymiset lisääntyvät, keskittymiskyky on muuttunut tai sanat eivät solju
suusta samalla tavalla kuin aiemmin. Erityisesti persoonallisuuden muuttuminen, kuten ärtyisyys tai mustasukkaisuus voivat kertoa alkaneesta muistisairaudesta. Tutkimuksiin on syytä hakeutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Omaan tai läheisen muuttuneeseen toimintakykyyn on
syytä reagoida ja asiasta avoimesti keskusteltava. Muistisairauksiin vaikuttavia riskitekijöitä tiedetään, mutta sairastuneen ei koskaan pidä syyttää itseään. Sairastumisen
yhtälöön voi vaikuttaa sattuma, geeniperimä sekä eletty
elämä. Sairauksiaan ei kukaan voi valita.
Muistisairauksiin liittyy vielä tänäkin päivänä voimakas
häpeän tunne. Näin ei tulisi olla. Jos sinulla tai läheiselläsi todetaan muistisairaus, keskustelkaa ja pohtikaa keinoja, hankkikaa lisätietoa ja kääntykää asiantuntijoiden
puoleen. Apua ja tukea on saatavilla.

Outi Ronkainen
hankekehittäjä,
toimintaterapeutti
Osallistuva muistisairas –
mahdollisuuksista käytäntöön -kehittämishanke

oilen
Tänään ruk

Opeta meille kohtuullisuutta
Viime ajat ovat tuntuneet todella
epävarmoilta. Ihmiset pakenevat
henkensä edestä kotimaistaan.
Samaan aikaan Suomessakin tun-

tuu moni saavutettu etu haihtuvan ilmaan. Opeta meille, mikä on
kohtuullista.
nainen 39 v.

Kun ei tiedetä,
niin pelätään
Jyväskylän seurakunta on tukenut kaupunkiin tulleita
maahanmuuttajia jo neljännesvuosisadan ajan. Oikea tieto
pakolaisista vähentää ennakkoluuloja ja pelkoja.
PETRI KANANEN teksti
LINDA SAARENPÄÄ kuvitus

Vaikka pakolaisten vastaanottokeskuksen tuleminen Jyväskylään
on edelleen suunnittelupöydällä,
on seurakunta tarjonnut tilojaan
kaupungille ja maahanmuuttoviranomaisille.
Seurakunnan tilat sopivat kirkkoherra Arto Viitalan mielestä lähinnä pakolaisten vastaanottokeskusta täydentäviksi tiloiksi.
Vesalan leirikeskuksen Rysä-rakennukseen pystyisi majoittamaan
40 pakolaista. Myös tyhjillään oleva Keskusseurakuntatalo saattaisi
sopia hätämajoitustilaksi.
– Tiedostamme, että Keskusseurakuntatalossa on sisäilmaan
liittyviä kysymyksiä. Seurakuntasali ja aulatilat voisivat kuitenkin
sopia hätämajoitustilaksi.
Kaupunki tarjoaa ensijaisesti
Puuppolan hoivasairaalan muuttamista pakolaisten vastaanottokeskuksesksi
– Minusta ainakin tuntuu, että se
olisi hyvä ratkaisu, Viitala sanoo.
Kaupunki ja seurakunta jatkavat pakolaiskysymyksestä virinnyttä tiivistä yhtedenpitoa vastaisuudessakin.
Arto Viitala iloitsee lisääntyneestä ruohonjuuritason aktiivisuudesta.
– Olen nähnyt positiivisena, että
lähimmäisenrakkautta löytyy, kun
tiukka paikka tulee.
Viitalasta on itsestään selvää,
että pakolaisia autetaan samalla
tavalla kuin kotimaan avun tarvitsijoita muissa yhteyksissä.
– On olennaista mitä tapahtuu
sydänten tasolla ja ystävällisyytenä pakolaisten suuntaan.
Jyväskylän seurakunnassa on
tehty maahanmuuttajatyötä jo
25 vuotta.
Mirja ”Kutti” Hytönen on tuttu
monelle jyväskyläläiselle maahanmuuttajalle. Hän toimii Jyväskylän
seurakunnassa maahanmuuttajatyön diakonina.
– Diakonin työ perustuu lähimmäisenrakkauteen. Asiakkaani
ovat monikulttuurisia ja maahanmuuttajataustaisia.
Hytösen asiakkaista suurin osa
on Jyväskylän kiintiöpakolaisia.
Heitä saapuu vuosittain 50 kaupungin Kotoutumispalvelujen

kautta.
Kiintiöpakolaisten lisäksi Hytönen kohtaa ulkomaalaistaustaisia
työn perässä tai perhesyistä tulleita siirtolaisia ja opiskelijoita. Joukossa on muutama turvapaikan
statuksellakin tullut.
Maahanmuuttajille pidetään Jyväskylässä toistakymmentä kerhoa ja leiriä vuosittain. Lisäksi ohjelmassa on erilaisia musiikkitapahtumia ja messuja.
Hytönen palasi viime viikolla Lapista vaellukselta, jolla oli mukana
maahanmuuttajia, päihde- ja kriminaalitaustaisia ihmisiä sekä
mielenterveyskuntoutujia. Hän piti reissua rikastuttavana. Vaeltaessa välittyi tunne, että kaikki osallistujat olivat samalla viivalla – kukaan ei välittänyt toisen ihonväristä, koulutustasosta tai rahapussin
paksuudesta.
– Koetimme kaikki rämpiä tasaisesti eteenpäin rinkat selässä.
Lapin vaellukselle osallistui
myös Iranista lähtöisin oleva mies.
Viikko Lapissa oli kevyttä harrastelua siihen verrattuna, että hän
vaelsi melkein kaksi vuotta Iranista Jyväskylään Afganistanin, Turkin, Kreikan ja muutaman muun
Euroopan maan kautta.
– Nyt mies on täällä onnellisesti

Eivät he tänne
”tahallaan
tule.
Heillä on
taustansa.

vanhempiensa luona. Hän haluaisi päästä opiskelemaan, saada
ammatin ja päästä töihin.
Rasismi näyttäytyy Mirja Hytösen
mielestä Jyväskylässä asenteena ja
tietämättömyytenä. Kun ei tunneta, eikä tiedetä, niin pelätään.
– Täällä on paljon koulutettuja,
ammattitaitoisia, fiksuja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä työnhakijoina. Silti heitä ei mielellään
edes pyydetä työhaastatteluun.
Jyväskylässäkin on ihonvärin
vuoksi huudeltu ja pahoinpidelty.
Hytönen toivoo, että sitä vastaisuudessa ei enää tapahtuisi.

Lähetyksen ja kansainvälisen
työn työalasihteeri Ulla Klemettinen haluaisi lisätä kaupungissa oikeaa tietoa pakolaisuudesta.
– Monella meistä suomalaisesta
on ennakkoluuloja ja pelkoja. Emme tiedä, mistä pakolaiset tulevat
ja minkä takia. Eivät he tänne tahallaan tule. Heillä on taustansa.
Jyväskylässä kulttuurit pääsevät
kohtaamaan esimerkiksi Kulttuurikeskus Gloriassa, jos vaikka ruokakaupassa eri kulttuurista tulevan kanssa juttelu jännittää.
– Gloria on aivan loistava paikka tutustua eri maista tuleviin ihmisiin.
– Yritämme yhdessä tehdä kaikkea mahdollista, että uudet jyväskyläläiset kotoutuisivat tänne ja
ottaisivat oman paikkansa kaupungissa, Klemettinen sanoo.
Seurakunta auttaa ihmisiä myös
kotimaissaan, jotta heistä ei tulisi
pakolaisia. Tämä onnistuu tukemalla lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeita rahallisesti. Rahaa saadaan esimerkiksi lipaskeräyksistä
ja kolehdeista. Viime ja tulevan
sunnuntain kolehti ohjataan Kirkon ulkomaanavulle.
Lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeet tukevat rauhantyötä. Samalla niissä opetetaan ihmisiä lukemaan ja kehittämään arjessa
tarvittavia taitoja.
– Ihmiset voivat asua näin rauhassa omassa kotimaassaan, eikä
synny pakolaisongelmia.
Jos katastrofi iskee, niin Jyväskylän
seurakunnan nopean toiminnan
joukot käynnistävät lipaskeräyksiä. Nyt kerätään rahaa Euroopan
pakolaiskriisin ratkaisemiseksi.
Ensimmäisenä lippaiden kanssa
kadulle lähtivät kuokkalalaiset.
Perässä seuraavat ainakin Palokka
ja Tikkakoski.
Jos kaupungista löytyy innokkaita lipaskerääjiä, niin kannattaa ottaa yhteyttä Ulla Klemettiseen.
– Kaikki kerääjät otetaan innolla
vastaan.

Facebookiin on perustettu
lukuisia Welcome Refugees
-ryhmiä. Myös Keski-Suomessa on oma ryhmänsä.
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Pienen talon
onnellinen omistaja
23-vuotias Mari Ala-Ilomäki on tottunut tekemään rohkeita päätöksiä. Kun elämä
kaupunkikaksiossa Kangaslammella alkoi tympiä, oma koti löytyi Saarenmaan
Korpelanperältä metsän keskeltä.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Hiekkatien muuttuessa yhä kapeammaksi mieleen hiipii epäilys,
onko paikka sittenkään oikea. Lopulta tie päättyy Korpelanperän
viimeisen tontin pihaan. Täällä,
kirjaimellisesti Saarenmaan perällä, asuu keltaisen rintamamiestalon onnellinen omistaja Mari
Ala-Ilomäki.
Pienen mäen päällä sijaitsevalla
2 500 neliön tontilla on tilaa hengittää. Jyväskylän keskustaan on
vain puolen tunnin ajomatka,
mutta Korpelanperällä kaupungin
humusta ei ole tietoakaan. Nelostien liikenne kuuluu pihamaalla
vain vaimeana huminana. Metsän
suojassa idylli on täydellinen.
– Täällä on aivan mahtavaa,
Ala-Ilomäki iloitsee.
Ala-Ilomäestä tuli pienen talon
emäntä kaksi ja puoli vuotta sitten
– parikymppisenä.
– Kuulopuheiden perusteella
sain tietää, että talo on myynnissä. Ihastuin siihen heti, Ala-Ilomäki kertaa.
Puolitoista vuotta kerrostaloelämää Jyväskylän keskustan tuntumassa riitti.
– Viihdyin Kangaslammellakin,
sillä olen sosiaalinen ja tutustun

helposti ihmisiin, mutta se ei vain
ollut minun juttuni. Minusta ei ole
elämään keskustassa ja kulkemaan kaupungilla viimeiseen asti
pyntättynä. Paljon mukavampi on
laittaa huopatossut jalkaan ja köpötellä ulkona römppävaatteissa,
Ala-Ilomäki sanoo.
Nyt ovesta pääsee suoraan
omalle pihalle. Lähimpään naapuriinkin on kävelymatkaa, joten
tontilla voi touhuta juuri niin kuin
haluaa kenenkään häiritsemättä.
Korpelanperän talo on rakennettu
1950-luvun alussa. Pihalla on sauna
ja sisälle on rakennettu ekovessa.
Perusmukavuudet siis löytyvät
omasta takaa. Sisätiloissa on riittänyt maalaamista, tapetointia ja sisustamista. Jälki on nuorekas ja viihtyisä. Keittiötä hallitsee iso leivinuuni, jota Ala-Ilomäki käyttää sekä
lämmitykseen että ruuanlaittoon.
Työkalut pysyvät hyvin talon
emännän kädessä, mutta remonttihommissa Ala-Ilomäki on saanut
paljon apua myös isältään. Vanhemmat asuvat muutaman kilometrin päässä Vesangassa, Ala-Ilomäen lapsuudenkodissa.
– Jossakin vaiheessa olisi kiva uusia pihaa, mutta toistaiseksi siihen ei ole varaa, rakennussiivoojana työskentelevä Ala-Ilomäki
toteaa.

Kovin moni parikymppinen ei haaveile omakotitalosta keskellä ei
mitään. Vielä harvempi on valmis
ostamaan sen. Ala-Ilomäen kohdallakin epäilijöitä riitti. Toisaalta
rohkea päätös aiheutti myös jonkin verran kateutta.
– Talon ostaminen ei hirvittänyt.
Olen määrätietoinen ihminen. Jos
jotakin päätän, sen teen. En ole
koskaan osannut pelätä asioita,
jotka koskevat itseäni.
Ala-Ilomäki ei ole missään vaiheessa kokenut jääneensä jostakin
paitsi asuessaan Korpelanperällä.
– Elän normaalia nuoren elämää.
Välillä käyn humputtelemassa kaupungilla. Taksikuskit vain joskus
huutelevat, että älä anna susien
syödä, jos eivät ihan perille asti minua kuskaa, Ala-Ilomäki nauraa.

veästi. Saan tutkia ja ihastella kasveja ja eläimiä. Tässä lähellä kulkee metsäautotie, jossa on mukava lenkkeillä Paavon kanssa.
Paavo – nelivuotias, sekarotuinen koira – pitää huolen siitä, ettei
elämä Korpelanperällä tunnu koskaan yksinäiseltä.
Syys- ja talvi-iltojen täydellinen
pimeys voi katuvalojen loisteeseen
tottuneesta tuntua pelottavalta,
mutta Ala-Ilomäki ei pimeää pelkää.
– Ei täällä ole mitään pelättävää. Ainoastaan Paavon puolesta
joskus hirvittää, sillä pihan ympärillä pyörii aika paljon ilveksiä.
Talvetkaan eivät ole säikäyttäneet nuorta talon omistajaa, sillä
mukava kyläläinen huolehtii pihan
ja pihatien auraamisesta.

Parasta metsän keskellä asumisessa on oma rauha ja vapaus elää
juuri niin kuin haluaa.
– Missä muualla voin imuroida,
katsoa leffaa vähän kovemmilla tehosteilla tai kuunnella musiikkia
vaikka keskellä yötä kenenkään
häiriintymättä, jos niin haluan,
Ala-Ilomäki sanoo.
Raikas ilma, hiljaisuus, hyvät
marja- ja sienimetsät, Ala-Ilomäki
listaa lisää maalla asumisen hyviä
puolia.
– Tykkään luonnosta ihan hir-

Korpelanperälle muuttaminen on
Ala-Ilomäen mukaan vastannut
kaikin tavoin odotuksia.
– Olen ylpeä itsestäni. Koskaan
ei ole tullut sellaista tunnetta, etten jaksa tai haluaisin luovuttaa.
Moni on ihmetellyt, että miksi sä
sinne keskelle pimeeseen muutit,
mutta kyllä mä olen tykännyt.
Kunhan töitä riittää, että saan lainat ja laskut maksettua.
Juuri nyt elämä on mallillaan.
– Olen erittäin onnellinen,
Ala-Ilomäki sanoo hymyillen.
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2425 €

960 €

www.HautakiviHalvemmalla.fi
99 €

510 €

148 €

Puh: 045 109 1809 – Sanna Taipale

Juhlan Paikka

Kukitamme
elämäsi
juhlat
HAU TAJAISE T
RISTIÄISET
VALMISTUJAISET
RIPPIJUHLAT
SYNTYMÄPÄIVÄT
YRITYSTILAISUUDET
HÄÄT

Pito- ja juhlapalvelu

PUNAINEN PIRTTI
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä
p. (014) 378 1802 www.punainenpirtti.fi

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
www.viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton
ympäristöpalkinto kirkolle
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
ANNA JAKOAHO kuva

Suomen evankelis-luterilainen
kirkko on saanut Suomen luonnonsuojeluliiton tärkeimmän ympäristöpalkinnon ansioituneesta
työstään ympäristön ja luonnon
hyväksi. Palkintoperusteissa mainitaan kirkon uutta luova ympäristötyö sekä kirkon toiminta vastavoimana aikamme materialismille.
Luonnonsuojeluliiton mukaan
kirkko on tehnyt arvokasta ympäristötyötä esimerkiksi tuomitsemalla ilmasto-ohjelmassaan ym-

päristön hävittämisen synniksi.
Kirkko on myös puhunut ympäristön kannalta kestävän elämäntavan puolesta.
– Kirkon tehtäviin kuuluu kutsua
ihmisiä ekologiseen kääntymykseen ja lohduttaa heitä sanomalla
ekologisesta toivosta, toteaa arkkipiispa Kari Mäkinen palkinnon
johdosta.
– Kirkon näkökulmasta ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää,
paitsi yhteisen tulevaisuutemme
vuoksi myös eettisistä ja hengellisistä syistä. Ilmastonmuutoksen
vaikutuksista kärsivät pahiten ne,

Kiinteä verkko 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min.
Matkaviestinverkko 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

ilmo

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Henki &

040 535 0047
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi

p. 0500 545 689, 014 645 234
Vapaudenkatu 40-42 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivela.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Puh. 044 9811 007
www.ekohautaustaivaanranta.fi
info@ekohautaustaivaanranta.fi
Tapionkatu 4, 40100 Jyväskylä

Kirkko on puhunut ympäristön kannalta kestävän elämäntavan puolesta ja materialismia vastaan. Jyväskylässä Lehtisaari pitää esillä näitä teemoja.

Noutopalvelu
020 712 1580

Vaatteet
Astiat

Huonekalut
Kirjat

Kengät
yms.

KAARINA HEISKANEN teksti
SANNA KROOK
KIRKON KUVAPANKKI kuva

ja yksinäisyyden kokemusta, uupumusta ja pelkoa selviytymisestä.
Nämä asiat tulevat päivittäin esille
vanhustyötä tekeville. Yksinäisyyden haasteeseen vastaamisen keinot on koettu riittämättömiksi.
Jyväskylässä etsitään uusia toimintamuotoja yksinäisyyden ja
alakuloisuuden lievittämiseksi.

koko perheen kala- ja elomarkkinat

19. - 20.9.2015
la klo 10 - 17
su klo 10 - 16

ween maan wiljaa
Jyväskylän Paviljonki
Lutakonaukio 12

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

www.wmw.fi

Seurakuntiin ympäristötyö on jalkautettu vuonna 2001 perustetun,
Kirkkohallituksen myöntämän ympäristödiplomin avulla. Neljä
vuotta voimassa olevan ympäristödiplomin saadakseen seurakuntien on täytettävä määrätyt kriteerit sekä sitouduttava noudattamaan kirkon ympäristöjärjestelmää. Voimassa oleva diplomi löytyy kaikilta suurimmilta sekä useilta pienemmiltä seurakunnilta ja
seurakuntayhtymiltä. Yhteensä
noin neljännes seurakunnista on
mukana toiminnassa.
Jyväskylän seurakunnan ympäristödiplomin nelivuotiskausi on
päättymässä, ja sille haetaan parhaillaan jatkoa.
Pääsiäispaastoon ajoittuva ekopaasto on esimerkki kirkon konkreettisesta ympäristötyöstä. Kampanja kannustaa ihmisiä pohtimaan kulutustottumuksia.
Ympäristöarvot näkyvät myös
kirkon lapsityössä, jossa luonnosta huolehtiminen on tärkeä kasvatuksellinen teema. Nuoria ohjataan ekologiseen toimintaan suosituilla vihreillä rippileireillä.
Luonnonsuojeluliitto on myöntänyt ympäristöpalkinnon kirkolle
edellisen kerran vuonna 1989. Kirkon yhteiskunnallisen työn keskus
palkittiin ympäristökysymysten
näkyvästä esiin ottamisesta.
Suomen luonnonsuojeluliitto on
maamme suurin luonnonsuojelujärjestö. Ympäristöpalkinto on järjestön tärkein tunnustuspalkinto.

Senioripysäkki auttaa
yksinäistä vanhusta
Ikääntyminen tuo elämään suuria
muutoksia kuten eläkkeelle jääminen, läheisistä ihmisistä luopuminen ja oma tai läheisen terveyden
heikkeneminen. Huolet painavat,
ja siitä voi seurata alakuloisuuden

Avoinna:

jotka ovat jo valmiiksi heikoimmassa asemassa.

Moni ikääntyvä kokee yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Senioripysäkkitoiminta
vastaa yksinäisyyden haasteeseen tästä lähtien myös Jyväskylässä.

Sofi Oksasen Norma-kiertue
Naisten Pankin matkassa
KAARINA HEISKANEN teksti
LIKE KIRJAKUSTANTAMO kuva

Kirjailija Sofi Oksanen tekee loka-marraskuussa Suomen-kier
tueen, joka ulottuu yli kymmenellä
paikkakunnalle. Hän keskustelee
romaaninsa teemoista ja signeeraa kirjaansa. Kiertue tukee Naisten Pankin työtä kehitysmaissa.

Kirjailija Sofi Oksasen uusimman kirjan Norma julkistamiskiertue tukee Naisten
Pankin toimintaa.

Seuraava Senioripysäkki
alkaa 2016 vuoden alussa.
Toiminta on maksutonta.
Ryhmän osallistujat valitaan
yksilöhaastattelun perusteella. Lisätietoja ryhmästä
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
050 300 3590

Myös Jyväskylässä kokoontuu
Naisten Pankin lukupiiri.
Kiertueen yhteistyökumppaneina
ovat Suomalainen kirjakauppa ja
Naisten Pankki. Sofi Oksanen vierailee jokaisella kiertuepaikkakunnalla klo 16.30 Suomalaisessa kirjakaupassa ja klo 19.00 Naisten
Pankin paikallisryhmän järjestämässä ohjelmallisessa iltatapahtumassa. Jyväskylää lähimmät
kiertuepaikkakunnat ovat Tampere 12.10. ja Kuopio 13.10.
Naisten Pankin järjestämiin iltatapahtumiin voi ennakkoilmoittautua 14.9. alkaen osoitteessa
www.naistenpankki.fi
Naisten Pankki on 2007 perustettu suomalainen vapaaehtoisten
verkosto, joka tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa. Tähän mennessä Naisten Pankki on kerännyt
toiminnallaan yli kahdeksan miljoonaa euroa ja tukenut suoraan
25 000 naista, välillisiä tuensaajia
on 125 000. Verkostossa on yli
3000 vapaaehtoista yli 30 paikkakunnalla. Naisten Pankin hankkeet kehitysmaissa toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu.
Naisten Pankin Jyväskylän osasto järjestää Kävele naiselle ammatti -tapahtuman ensi sunnuntaina.

Kirkkojen johtajat vetosivat
kehitysyhteistyön puolesta
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
KIRKON ULKOMAANAPU kuva

Käytännössä se tarkoittaa Senioripysäkki-toiminnan käynnistämistä Jyväskylässä. Senioripysäkin
ohjaajakoulutus käynnistyi kaupungissa vuoden alussa.
Senioripysäkkitoiminnalla vastataan yksinäisyyden haasteeseen
jo lähes 30 paikkakunnalla. Senioripysäkki on Euroopankin mitassa
ainutlaatuinen, yli 60-vuotiaille
suunnattu ryhmäterapiasovellus.
Senioripysäkin keskusteluryhmät kokoontuvat kerran viikossa.
15 viikon ajan. Ryhmässä voi luottamuksellisesti jakaa kokemuksia
ja tunteita sekä löytää niille uusia
näkökulmia ja merkityksiä. Tavoitteena on yksinäisyyden ja alakuloisuuden lieveneminen. Senioripysäkki mahdollistaa myös uusien
ihmissuhteiden syntymisen.
Ryhmiä ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset,
jotka ovat suorittaneet Senioripysäkki-ryhmäohjaajakoulutuksen.

Norma-kiertueen slogan on Naisten Pankin aiempaa Kävele Naiselle Ammatti -kampanjaa mukaillen
Lue Naiselle Ammatti.
– Naisten Pankin joukoissa on
intohimoisia lukijoita ja monta lukupiiriä. Kirjallinen kiertue ja sen
teemat sopivat hyvin Naisten Pankin työhön, sanoo ohjausryhmän
puheenjohtaja Reetta Meriläinen.

Suomen 15 kristillisen kirkon johtajat vetoavat hallitukseen, että se
kohtuullistaisi kaavailtuja kehitysyhteistyön leikkauksia. Heidän
mukaansa kansantalouden kannalta välttämättömät leikkaukset
tulisi kohdentaa niin, etteivät niiden vaikutukset pahenna kaikkein
köyhimpien hätää Suomessa tai
kehitysyhteistyön kohdemaissa.
– Kehitysyhteistyö on tehokas

tapa rakentaa globaalia turvallisuutta, ehkäistä terrorismia ja vähentää syitä lähteä maanpakoon
ja siirtolaiseksi. Kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen tekemä kehitysyhteistyö on vaikuttavaa, koska se
tavoittaa kaikkein haavoittuvimpia ihmisryhmiä, kirkkojen johtajat sanovat.
He ovat huolissaan siitä, että
tehdyn työn tulokset vaarantuvat
ja kehitysyhteistyön ammattitaito
katoaa leikkausten takia. He muistuttavat, että Suomi oli vielä vähän aikaa sitten apua vastaanot-

tava maa.
– Kultainen sääntö haastaa ylittämään itsekkyyden: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja
profeetat”, vetoomus päättyy.

Kuokkalan aluekappalaisen
viran hakijoista kolme jatkoon
MARJO RÖNNKVIST teksti

Jyväskylän seurakunta lähettää soveltuvuustesteihin kolme Kuokkalan aluekappalaisen viran kuudesta hakijasta. Haastattelutyöryhmän päätöksellä testattaviksi menevät Kuokkalan seurakuntapastori Riku Bucht, Kuokkalan vs.
aluekappalainen Kati Reukauf ja
Pieksämäen seurakunnan kappalainen Anita Seppä.
Hakijoita oli alun pitäen kymmenen. Neljä heistä veti hakemuksensa pois.

Haastattelutyöryhmään kuuluvat kirkkoherra Arto Viitala, hallintojohtaja Anu Lajunen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki
Tynkkynen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raija Sipinen, kirkkoneuvoston jäsen Raija Pekkarinen sekä Kuokkalan alueneuvoston varapuheenjohtaja Olli Saloheimo ja alueneuvoston jäsen Anna-Leena Sahindal.
Kirkkoneuvoston on määrä tehdä esitys valinnasta 16. syyskuuta
ja kirkkovaltuusto suorittaa vaalin
19. lokakuuta.

Aino Kajaniemen töitä
Keski-Suomen museossa
KAARINA HEISKANEN teksti

Tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi
on suunnitellut kirkkotekstiilejä
muun muassa Palokan ja Vaajakoksen kirkkoihin. Hänen kuvakudoksiaan ja ryijyjään on nyt esillä
Keski-Suomen museossa.
Jyväskyläläinen Kajaniemi on
suunnitellut ja toteuttanut julkisia
teoksia terveyskeskuksiin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin, lii-

kuntapaikkoihin sekä valtion virastoihin eri puolilla Suomea.
– Kutomissani kuvissa ihminen
on keskellä elämän monimutkaisuutta ja kerroksellisuutta, myös
ristiriitoja. Tekstiili tuo kuviin pehmeyden ja optimismin, Kajaniemi
kertoo.
Läheltä kauas – kuvakudoksia ja ryijyjä Keski-Suomen
museossa 5.9.–18.10.

Kun tuhlaajapojan
isoveli pultit otti
Jeesus kertoo vertauksessaan tuhlaajapojasta, jonka vanhempi veli
suuttuu, kun kaikkensa menettänyt nuorempi hulttioveli saa isältään paljon hyvää aivan ansiotta.
Jyväskyläläinen Torstaiteatteri alkaa tehdä näytelmää Tuhlaajapojan veljestä. Veli-sana viittaa myös
laajemmin ihmisten veljeyteen toinen toistaan kohtaan. Miten suh-

taudumme vaikkapa kaukaa tulleisiin ihmisiin, jotka ovat menettäneet kaiken ja tarvitsevat apua?
Torstaiteatteri aloittaa
uuden näytelmän valmistamisen to 17.9. klo 17.30
yliopiston Juomatehtaalla.
Ilmoittautua voi näytelmän
ohjaajalle, mika.lahtinen@
sana.fi 040 557 5535.

Kansalaisetkin vetosivat kehitysyhteistyön puolesta. Yli 40 000
suomalaisen allekirjoittama Ei
köyhimmiltä -vetoomus luovutettiin ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakalle tiistaina Me välitämme -mielenilmauksen yhteydessä.

HANSAPIHA

Hansapiha tuo keskiajan kulttuurin vierailulle Toivolan Vanhalle Pihalle.
Keskiaikamarkkinolla on ohjelmassa muun muassa keskiaikaista
ruoka- ja musiikkikulttuuria, seppien työnäytöksiä, jousiammuntaa
ja lasten miekkailukoulu. Esiintyjänä musiikki- ja showryhmä
Obscurus Orbis (Latvia). Esiintymisajat: www.vanhapiha.fi

18.–20.9.2015
Cygnaeuksenkatu 2 , Jyväskylä • pe ilmainen sisäänpääsy, la–su 2 € tullimaksu
Lisätietoja: www.vanhapiha.fi | www.facebook.com/ toivolanvanhapiha

Hallitus kaavailee lähes 400 miljoonan leikkauksia kehitysyhteistyöhön. Kansalaisjärjestöiltä leikattavat 49 miljoonaa kohdistuvat kaikkein heikoimpiin.
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Tapahtuma

11.9.–25.9.
TAULUMÄEN KIRKKO

irkoissa
Musiikkia k

Messu su 13.9. klo 18. Jumalan huolenpito. Koli, Kauppinen, Tiusanen.
Messu su 20.9. klo 18. Jeesus antaa
elämän. Nieminen, Vallipuro, Hassinen.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 13.9. klo 12 seurakuntakeskus,
Tervonen, Björninen.
Leipäsunnuntai su 13.9. klo 16 seurakuntakeskus.
Messu su 20.9. klo 12 seurakuntakeskus,
Siistonen, Salmela.
Tulevaisuuden kirkko – museo vai
dynaaminen yhteisö? Ke 23.9. klo 18.30,
kirkko. Risto Ahonen, Mauri Tervonen.

KAHDEN MAAN KANSALAISET HUHTASUOLLA
n Kahden maan kansalaiset -bändi esiintyy Huhtasuon kirkossa sunnuntaina 20.9. klo 18. Konsertin tuotto Huhtasuon diakoniatyölle.
EI MITÄÄN MULTA PUUTU
n Keltinmäen kirkossa saa hiljentyä kauneimpien hengellisten laulujen
äärellä lauantaina 12.9. klo 18. Niitä esittävät tuolloin Enna Henriksson
ja Tuomas Miettola, laulu, Juho Lepistö, piano.

illa
tua luenno
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a
a
s
k
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ä
Syksyll

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ma–ke klo 9–10.30,
muuna aikana juha.halonen@ev.fi
050 549 7024.

Lapsille ja perheille

Toimintakerho 7– 9 v. tytöille ja pojille
ma klo 17, seurakuntakeskus.
Avoin vauvaryhmä ma klo 9.30, seurakuntakeskus.
Perhekerho ke klo 9.30 srk-keskus.
Lapsikuoro 7–12-vuotiaille ke klo 17,
srk-keskus. Tied. 044 7577170.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukouspiiri ke klo 8 seurakuntakeskus. Rukous- ja hiljentymishetki.
Raamattupiiri to 17.9. klo 17 seurakuntakeskus. Raamatun tutkistelua, keskustelua ja rukousta.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

ONKO KIRKKO MUSEO VAI DYNAAMINEN YHTEISÖ
n Halssilan seurakuntakeskuksessa käynnistyy luentosarja, jossa
dosentti ja missionaarisuutta tutkinut Risto Ahonen pohtii kirkon tulevaisuutta ja kirkon tehtävää Euroopassa nyt nähtävän kansainvaelluksen keskellä. Ensimmäinen luento mietii, onko Eurooppa hylkäämässä
kristinuskon ja millainen on tulevaisuuden kirkko Euroopassa. Luento
kuullaan Halssilan seurakuntakeskuksessa keskiviikkona 23.9. klo 18.30.
Lokakuun luento 21.10. vie kirkon kasvukeskuksiin Afrikkaan ja Aasiaan. Alueilta tulee Eurooppaan paljon pakolaisia, myös kristittyjä.
Heidän tulonsa vaikuttaa maanosaamme.
Marraskuun 18. päivänä Ahonen valottaa, miten paljon kärsineestä
Länsi-Afrikasta on tullut kristinuskon uusi tukialue. Valtaosa Uudelle
mantereelle viedyistä orjista tuli täältä ja alue on kärsinyt sodista ja
ebolasta, ja öljy-yhtiöt ovat saastuttaneet suuria alueita asumiskelvottomiksi. Tästä alueesta on silti tullut eräs uusi kristinuskon keskus.
LÖYTÖRETKIÄ RAAMATTUUN KEITAALLA

n Keltinmäen keitaalla tehdään löytöretkiä Raamattuun. Seuraava löytöretki on maanantaina 14.9. klo 13–15, ja aihe on Käskyt, siunaus vai
rasite. Aluksi luetaan aiheeseen liittyviä kohtia Raamatusta ja sitten
keskustellaan. Jokaisella kerralla on eri teema. Mukana on diakoni
Heidi Kallio. Keitaalla mahdollisuus ruokailla 5€ hintaan ennen piiriä.

KRISTINUSKOLLA ON JUUTALAISET JUURET
n Pastori Petri Kauhanen Hengen uudistus kirkossamme -yhteisöstä
puhuu kristinuskon juutalaisista juurista Tikkakosken kirkossa sunnuntaina 27.9. messun jälkeen. Hän myös saarnaa messussa ja on mukana
Sanan ja rukouksen illassa samana sunnuntaina klo 18.30.
TÄYTTÄ HEPREAA TUO RAAMATTU
n Palokan kirkolla alkaa luentosarja, jossa pohditaan, miten Raamattu
avautuu. Sarjata vastaavat Anneli Montonen ja Aino Viitanen Suomen
Raamattuopistolta ja Seppo Hautalahti Palokan alueseurakunnasta.
Ensimmäinen lraamattuluento on 23.9. klo 18 ja seuraavat 30.9. ja 7.10.
ILMESTYSKIRJA AVAUTUU

n Viiden tiistai-illan luentosarja käsittelee Raamatun salaperäisintä

kirjaa. Vaajakosken kirkolla alkavassa luentosarjassa luennoi evankelista Kari Valkonen, musiikissa Saara Mörsky. Luento alkaa klo 18.30,
kahvi on tarjolla jo klo 18. Ensimmäisen kerta on 15.9. Sen aihe on
Ihmeellinen Kristus. Muut luennot ovat 29.9. Mitä Henki seurakunnille sanoo, 13.10. Taivaallinen näköala, 27.10. Enkeleitä, marttyyreita ja
antikristuksia ja 10.11. Uudeksi minä teen kaiken.

Elämää
hempää!
ei sen vä

Henki &

Messu su 13.9. klo 10 kirkko. Tervonen,
Vuorenoja. Messun aikana lapsille pyhäkoulu.
Messu su 20.9. klo 10 kirkko.
Siistonen, Salmela.

Syysretki Pihtiputaalle,
tule mukaan

Vierailemme keihäsmuseossa, kirkossa ja kotiseutumuseossa. Retkipäivä on torstai
1.10. Hinta 35 euroa sisältää matkan, hyvän lounaan ja
kahdet kahvit. Lähtö Huhtasuon kirkolta klo 8 ja Halssilan
seurakuntakeskukselta klo 8.10.
Paluu n. klo 16–17. Ilm. 25.9.
mennessä Elina Vepsäläiselle
050 5497005 tai Juha Halonen
050 5497024.

Nuorten ilta ke klo 18.30 kirkko.
Lentopalloa to 17.9. klo 15, kirkko
Naisten jumppa to klo 18–19, kirkko.
Kaikenikäisille naisille jumppatunti,
helppoa ja mukavaa!
Pietarin kilta ti 22.9. klo 18, kirkko.
Rukoileva ikämies, Arto Mikkola.
Raamattu- ja lähetysilta to 24.9. klo
18.30, kirkko. Esko Helenius, Tervonen,
tarjoilua.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Tilkkutäkkimessu su 13.9. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Tiusanen.
Toivon torstai to 17.9. klo 18.30 Neulaskoti. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret, Aino Viitanen. Musiikki
Kahden maan kansalaiset. Iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen. Kirjapöytä. Järj. Jkl
srk, Suomen Raamattuopisto, Agricola
opintokeskus.
Messu su 20.9. klo 16 Neulaskoti, Jurva,
Asikainen.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys. To klo 9–11 Neulaskoti, Pihkatie 4, tai ajanvarauksella
050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Vauvaryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti.
Tied. 050 586 3056.
Taaperoryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperot alle 2v. vanhempineen. Tied.
050 442 0198.
Perhekerhon kirkkohetki pe 18.9. klo
9.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 20.9. klo 11 Neulaskodilla. Lasten oma hetki Raamatun sanoman äärellä, yhdessä puuhailua. Tied.
050 340 0639.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.

Nuorille ja aikuisille

Lähetyspiiri ma 21.9. klo 13 Neulaskoti.
Neulaskodin olohuone ti klo 13. Keljonkankaan yhteinen kokoontumispaikka.
Paikalla mukavaa juttuseuraa, mahdollisuus käsitöiden tekemiseen tai muuten
vapaaseen yhdessäoloon kahvikupposen seurassa. Vapaa pääsy.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 13.9. klo 10 kirkko, Salminen,
Ridanpää, Lintunen. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu, Jeesus antaa elämän su 20.9. klo
10 kirkko, K Ridanpää, Pitkänen, Salminen, Lintunen, M Ridanpää. Seurakuntakuoro, syyskauden aloitus, kirkkokahvit
ja uutispuuro, pyhäkoulu.

Musiikkitapahtumat
Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti–ke klo 9–10.30,
muulloin elina.vepsalainen@evl.fi 050
549 7005.
Torstaitapaaminen to 17.9. klo 14
kirkko. Kahvihetki ja hartaus. Tervonen.
Hyväntekeväisyyskonsertti su 20.9. klo
18 kirkko. Kahden maan kansalaiset.
Konsertin tuotto diakoniatyön hyväksi.

Lapsille ja perheille

Ekavauvaryhmä ma klo 14. Ilm. Seijalle
p. 050 323 5355.
Sählyä, pojat 3–4 luokat ma klo 17,
kirkko.
Sählyä, pojat 5–6 luokat ma klo 18,
kirkko.
Sählyä, pojat 7–8 luokan ma klo 19,
kirkko.
Sählyä, pojat 1–2 luokat ti klo 17, kirkko.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18, kirkko.
Maksuton, voit tehdä omia tai ohjattuja
askarteluja.
Isien sähly ke klo 19, kirkko.
Erkkailta erityistä tukea tarvitsevien
lasten äitien vertaisryhmä to 17.9. klo
17.30, kirkko. Ilm. Seija 050 323 5355.
Kierrätysaskarteluilta ma 21.9. klo
17.30, kirkko. Kaikenikäisille avoin ja
ilmainen.
Perhekahvila ke 23.9. klo 9.30–11,
kirkko. Kahvilan jälkeen perheillä mahdollisuus ilmaiseen puurolounaaseen.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus ke klo 17.30 kirkko.

jumppaa. Palaamme muistoissamme
aikaan kun olimme lapsia ja nuoria.
Alustus Leena Impiö. Lounas 5 €. Maksu
käteisenä. Ilmoittautumiset 11.9.–1.10.
Heidi 050 549 7032 tai Leena 050 949
7008. Jätäthän viestin vastaajaan puhelinnumeron kera mikäli et tavoita meitä.
Teatterikärpäsen puraisu keitaalla su
13.9. klo 15–16.30 Keltinmäen keidas,
Sienitien päässä. Ohjaajana Heidi Kallio.

Ei mitään multa puutu – kauneimmat hengelliset laulut la 12.9. klo 18
Keltinmäen kirkko. Enna Henriksson ja
Tuomas Miettola, laulu, Juho Lepistö,
piano.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta to klo 12–13,
kirkko. Päivystysvastaanotolle ajanvarauksella: p. 050 549 7008/leena.hayrinen@evl.fi, p. 050 549 7032/heidi.
kallio@evl.fi, p. 050 549 7026/ainoleena.
laitinen@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu su klo 10 kirkko. Lasten oma
hetki Raamatun sanoman äärellä sekä
yhdessä puuhailua. Tied. 050 3400639
Taaperoryhmä ma klo 14. Taaperoille
1–2v. vanhemman kanssa.
Perheolkkari ke klo 9.
Lapsen paikka to 17.9. klo 9-11. Leikkipaikka 1–5 v lapsille, avoinna parillisten
viikkojen torstaina. Ilmoittautuminen
edellisenä päivänä klo 13–15 p .050 408
8852.

Nuorille ja aikuisille

Lähde! -kuoron harjoitukset to klo 18
Kortepohjan seurakuntakeskus
70+tyttöjen päivä su 11.10. klo 10–15.
Tule viettämään kanssamme 70+tyttöjen päivää! Rukousjumalanpalvelus,
keittolounas ja kirkkokahvit. Mukavaa
yhdessäoloa, hemmottelua ja tauko-

Keltinmäen keitaalla
puraisee teatterikärpänen

Tule ihmettelemään teatterin
viehätystä. Kuulemaan ilmaisun
periaatteista ryhmässä. Pääset
itse kokeilemaan draamaa ja
kuulet, mikä minussa kipinän
teatteriin sytytti. Kärpänen
puraisee sunnuntaina 13.9. klo
15. Ohjaajana Heidi Kallio.
Maanantaina 14.9. klo 13 keitaalla tehdään löytöretkiä Raamattuun.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekerho ja ekavauvaryhmät, Kerhotila Yliopistonkatu 28 B
(sisäpiha) Tied. 050 340 9895.
Perhekerho to klo 9.30-11.30. HUOM!
ei to 24.9.
Tuunaus ja tekele – perheiden kädentaitoaamu ma klo 9.30–11.30 Kerhotila.
Pyhäkoulu su klo 16, seuraavat 13.9. ja
27.9. Vanha Pappila.
Muskarit: Keskustan muskareissa tilaa!
Tied. 050-340 9893
Kouluikäisten kerhot alk. vkolla 37.
Tied. ja ilm www.jyvaskylanseurakunta.fi
ja Kirsi-Marjalta.
Kouluikäisten syysleiri Haasteita
ja enkeleitä (huom muuttunut aika)
2.–4.10. Mutasen leirikeskus.
(Korpilahti) 1.–4.-luokat.Hinta 35€. Ilm.
netissä 31.8–20.9. Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi 050 595 3945.
Retkipäivä Tampereelle 1–6. k la 28.11.
Hinta 32€. Tied. ja ilm.(26.10.–15.11.)
netissä.
Joululeiri 5–7.lk Mutasen leirikeskus
(Korpilahti). Lisätiedot ja ilm. netissä.

Nuoret ja aikuiset
Löytöretkiä Raamattuun -piiri ma 14.9.
klo 13–15 Keltinmäen keidas, Sienitien
päässä. Tule yhdessä muiden kanssa
ihmettelemään Raamatun sisältöä.
Luemme aiheeseen liittyviä kohtia Raamatusta ja käymme niiden pohjalta keskustelua. Jokaisella kerralla on oma aihe.
Voit tulla kerran tai jokaisella kerralla.
Käskyt –siunaus vai rasite? Heidi Kallio.
Keitaalla mahdollisuus ruokailla 5€ hintaan ennen piiriä.
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Olohuone ke 16.9. klo 13 kirkko. Syksyn
värejä, hän pitää meistä huolen.
Olohuone ke 23.9. klo 13 kirkko. Draaman ja liikunnan lumoa.
Lähetysjärjestöilta Sley ke 23.9. klo 18
kirkko, past. Petri Harju, Tervonen. Iltatee ja tarjolla korppua.

KESKUSTA
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Viikkomessu to 10.9. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hetki Sinulle pe 11.9. klo 12–14, Kaupunginkirkko.
Messu su 13.9. klo 10, Kaupunginkirkko,
Niiles-Hautanen, Tikkanen, Björninen.
Viikkomessu to 17.9. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hetki Sinulle pe 18.9. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 20.9. klo 10, Kaupunginkirkko, Aika Tasata! ti 22.9. klo 18
Vanha pappila. Tasausilta kehitysmaiden vammaisten lasten hyväksi. Suomen
Lähetysseuran tasausvieraat Etiopiasta
ja Nepalista. Tulkkaus Tarjoilu klo 17.30
alkaen. Ilvesmäki, Wuolio, Laasonen.
Nuorten messu ke 23.9. klo 19.15,
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 24.9. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hetki Sinulle, pe 25.9. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.

Hetki sinulle
Kaupunginkirkossa

Tervetuloa hiljentymään Kaupunginkirkkoon perjantaisin.
Kirkon ovet ovat auki 11.9. lähtien aina klo 12–14.

Musiikkitapahtumat

Virsi- ja lauluhetki ke 16.9. klo
12–12.15, Kaupunginkirkko,
Piia Laasonen.
Virsi- ja lauluhetki ke 23.9. klo 12-12.15,
Kaupunginkirkko, Pekka Björninen.
Kuoro Hyvät Jyvät ti klo 19, Pappilan
rippikoulusali. Johtaa Valtasaari
050 521 5411.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystykset ma, ke ja to klo
9–11 Cygnaeuksenkatu 8. Ei to 24.9.
Lea Pietiläinen 050 549 7027, Kaisa Toivanen 050 340 0665, Auni Pelkonen
050 549 7001 tai Elina Lintulahti 050 549
7006.

Nuorten raamis ma klo 17–18, Nuorten
tila (Yliopistonkatu 26 B)
Nuortenilta ma klo 18.15–20, Nuorten
tila. (Yliopistonkatu 26 B)
Nuorten messu ke klo. 19.15–19.45
Kaupunginkirkko
tied. Teresa Muhonen 050 549 7016.
Facebook:Keskustan Panda
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten
kahvila to klo 18 (parilliset viikot).
Yliopistonkatu 26 B. tied.
elina.lintulahti@evl.fi
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri
(diakonia ja lähetys) Keljon palvelutalon
B-talon 4. krs ti klo 10–12.
Eläkeläisten piiri Viitakoti ke klo 14
(parittomat viikot) 23.9.
Fransiskus-ilta 23.9. klo 17 Vanha Pappila, kappeli ja kerhohuone.

Mitä Fransiskuksella
on annettavana meille
Tule keskustelemaan Fransiskus
Assilaisesta ja siitä, mitä annettavaa hänellä on meille. Fransiskus-ilta 23.9. klo 17 Vanha
Pappila, kappeli ja kerhohuone.
Taize-lauluja ja rukoushetki
sekä keskustelua. Lisätiedot laatinen.liisa@gmail.com tai 050
3754504.
Kylän kammari Vanha Pappila to klo 14
(parilliset viikot) 17.9.
Leskien klubi to klo 10–12, 22.10.
Vanha Pappila.
Messuosasto to klo 17, 8.10.
Vanha Pappila.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10,
Vanha Pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4. ke klo 13.

Iloa, eloa ja liikettä
SenioriForumissa
Syksyn ensimmäinen SenioriForum on Sepänkeskuksessa
tiistaina 22.9. klo 14.30 alkaen.
Tilaisuudessa puhuvat emäntä
Liisa Pura ja maanviljelijä,
pyhiinvaeltaja Erkki Sipura.
Musiikki Tuulikki Hakkarainen,
hartaushetki Seppo Wuolio.

KORPILAHTI
Korpilahden alueseurakunnan palvelupiste on avoinna ti ja to klo 9–12 tai
ajanvarauksella 050 557 9012. Muina
aikoina hautausasiat 040 162 3982, virkatodistukset ja toimitusten sopiminen,
050 363 2300. Muissa asioissa yhteys
suoraan työntekijöiden numeroihin.
Olemme myös Facebookissa!

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 13.9. klo 10 kirkko, Koivisto,

Luiro. Ahvenus-Puolakan kylien kirkkopyhä ja kirkkokahvit.
Gospelmessu su 20.9. klo 10 kirkko,
Haapakangas, Laiho. Korpilahden kirkkokuoro ja HipGig. Kanttori Tiina
Laihon tehtävään siunaaminen.

HipGip Korpilahden
gospelmessussa
Gospelmessu on sunnuntaina
20.9. klo 10 kirkossa Musiikista vastaavat kirkkokuoro ja
HipGig. Messun yhteydessä on
kanttori Tiina Laihon tehtävään
siunaaminen.

Apua ja tukea tarvitseville

Ajanvarauksella diakonissan vastaanotolle, kirsi.lepoaho@evl.fi tai
050 557 9003.
Sururyhmä to 1.10. alkaen. Ilmoittautumiset 25.9. mennessä diakonissa Kirsi
Lepoaho 050 557 9003 ja seurakuntapastori Antti Koivisto 050 353 2727.

Lapsille ja perheille

Eppu-toppujen olokolo ti klo 12.30
seurakuntatalo. Tied. ja ilmoittautuminen 050 557 9006.
Perhekerho ke klo 9 Ylä-Muuratjärven
kylätalo.
Iltaperhekerho ke 16.9. klo 18.
Makkaranpaistoretki Taito Salon kodalle
Leppäseläntielle. Omat eväät ja
makkarat mukaan.
Perhekerho to 17.9. klo 9.30
seurakuntatalo.
Taaperoryhmä ma 21.9. klo 9.30
seurakuntatalo. Alle 2v lasten perheet
kokoontuvat parittomilla viikoilla. Tied.
050 557 9006.

Nuorille ja aikuisille

Diakoniatalkoot ma 14.9. klo 13
seurakuntatalo.
Väentupa Korpikeitaalla ti klo 11.
Hyvänmielen kerho Korpikeitaalla
ti klo 14.
Naisten NOJA-ryhmä ti 15.9. klo 18
seurakuntatalo.
Ikäihmisten palvelupäivä ke 23.9. klo
10 seurakuntatalo.
Käsityöpiiri ke 23.9. klo 18 seurakuntatalo. Hartaus, iltatee ja rukouspussien
ompelua. Voit ottaa oman ompelukoneen mukaan. Lisätietoja 050 557 9008.
Miestenilta ke 23.9. klo 18
seurakuntatalo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 24.9. klo
17.45 seurakuntatalo. Tervetuloa vanhat
ja uudet laulajat! Kuoro kokoontuu
parittomilla viikoilla. Lisätietoja kanttori
050 557 9004.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 13.9. klo 16 seurakuntakeskus,
Salminen, Lintunen.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 18.9. klo 12.15 seurakuntakeskus. Parilliset viikot. Oma Raamattu ja
päiväkirja mukaan. Yhteyshenkilö Eivor
Pitkänen 050 590 0265.
Messu, Jeesus antaa elämän su 20.9. klo
16 seurakuntakeskus, K Ridanpää, Lintunen, M Ridanpää. Lähde!-kuoro, syyskauden aloitus, uutispuuro.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluhetki ti klo 14.45 seurakuntakeskus. Tule laulamaan yhdessä hengellisiä lauluja ja veisuja!

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta to klo 9–10, seurakuntakeskus. Päivystysvastaanotolle
ajanvarauksella: p. 050 549 7008/leena.
hayrinen@evl.fi, p. 050 549 7032/heidi.
kallio@evl.fi, p. 050 549 7026/ainoleena.
laitinen@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma klo 9.
Perheolkkarin kirkkohetki ma 14.9. klo
9.15 seurakuntakeskus. Kaikille avoin
kirkkohetki.

Nuorille ja aikuisille

Torstaikahvila to klo 12 seurakuntakes-

kus. Tarjoilu maksutonta.
Lähde! -kuoron harjoitukset to klo 18
seurakuntakeskus.
Tiistaitapaaminen ti 22.9. klo 13
seurakuntakeskus.
Lähetyspiiri ke 23.9. klo 10
seurakuntakeskus.
Miestenilta to 24.9. klo 18 seurakuntakeskus. Löytöretkiä Raamattuun
Markuksen evankeliumin mukaan.
Keskustelua ja kahvitarjoilu.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Perhemessu su 13.9. klo 11 kirkko, Reukauf, Korhonen, Väisänen, Siitari. Jätskit.
Hiljaisuuden ilta ke klo 18 kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Aamurukous to 17.9. klo 8.15-8.30
kirkko.
Viikkomessun valmistelu to 17.9.
klo 16.30 kirkko, yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Viikkomessu to 17.9. klo 18 kirkko.
Reukauf, Lampinen.
Messu su 20.9. klo 11 kirkko, Bucht,
Tuominen, Lampinen, Grönholm.
Pyhäkoulu. Lounas 4/2 e.

Ikäihmisten syntymäpäivät
Kuokkalassa

Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla on torstaina 26.11. klo
13-15 Kuokkalan kirkolla. Kutsumme juhlaan 70, 75, 80, 85,
90 ja sitä enemmän heinä-joulukuussa 2015 täyttäviä kuokkalalaisia. Voitte kutsua mukaan
myös yhden läheisenne. Ilmoittautumiset 20.11. mennessä p.
050 549 7034 tai 050 549 7007.
Tervetuloa yhteiseen juhlaan!

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniatyöntekijöiden ajanvaraus.
tiistaisin klo 10–11 p. 050 549 7007 tai
050 549 7034 tai marjo.ronkainen@evl.
fi tai paivi.heikkila@evl.fi. Ruokapankkisetelipäivystys tiistaisin klo 9–10, ruokapankkisetelin uusimista varten.

Lapsille ja perheille

Perheleiri Vesalassa 3.–4.10. Hinta 25 e/
aikuinen, 15 e/4–17 v., alle 4 v. ilmaiseksi.
Leirille meno ja paluu omin kyydein. Leirihakemukset 18.9. mennessä netissä
jyvaskylanseurakunta.fi / Tapahtumat.
Tiedot leirivalinnoista viikolla 39. Tied.
p. 050 549 7034 tai 050 340 9887.
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Isovanhemman kaa -ryhmä ma klo
14–16 kirkko.
Lapsiparkki ti klo 9–11.30 Polttolinja 29.
Ilmoittautuminen edellisen viikon perj.
klo 12 mennessä soittaen p. 050 443
3572. Omat eväät mukaan! Lapsiparkki
tarkoitettu ensisijaisesti lapsille joilla
ei ole kerhopaikkaa. Lapsen voi tuoda
parkkiin joustavasti vain osaksi aikaa tai
koko ajaksi.
Vauvaperhepesä to 17.9. klo 13–15.30
kirkko. Alle vuoden ikäisille lapsille vanhempineen.
Lasten kirkkohetki pe 18.9. klo 9.15 ja
klo 10.15.
Iskän kaa -ilta ke 23.9. klo 18–20 kirkko.
Kouluikäisten kerhot alkavat, ilmoittautumiset 20.9. mennessä netissä jyvaskylanseurakunta.fi/Kouluikäiset.

Nuorille ja aikuisille

Raamattupiiri ma klo 19 kirkko,
alakerta.
Raamattupiiri ma 14.9. klo 19 Polttolinja 29. Kaikille seksuaali- ja sukupuoliryhmille, tied. Joona p. 050 461 8352.
Kehittyvät laulajat ma 21.9. klo 18
kirkko.
Kuokkamiehet ti 15.9. klo 18 kirkko,
alakerta.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11
kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 16.9. klo 13
kirkko, alakerta.
Isoskoulutus ke klo 17.30 Polttolinja 37.
Rukouspiiri ke klo 18.30 Polttolinja 29.
Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja 37.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 23.9. klo
13 kirkko, alakerta.

Taidenäyttely Mutkitellen; Leila Jokiniemen öljyväri- ja pastellitöitä. Näyttely
on auki syys- ja lokakuun ajan tilaisuuksien yhteydessä ja kirkon ollessa avoinna
arkisin klo 9-15.

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA
Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta Kortepohja to klo
9–10 ja Keltinmäki to klo 12–13.
Päivystysvastaanotolle ajanvarauksella:
leena.hayrinen@evl.fi. 050 5497008/
heidi.kallio@evl.fi 050 5497032
ainoleena.laitinen@evl.fi. 050 5497026/

Lapsille ja perheille

Perheolkkari to 17.9. klo 9
Erämiehenkatu 6.

Nuorille ja aikuisille

Saihokadun olohuone ti 15.9. klo 11–12
Kypärämäen kerhotila, Saihokatu 4.
Mielen virkistys.
Saihokadun lounas ti klo 12–13 Kypärämäen kerhotila, Saihokatu 4. Tule
nauttimaan maukasta kotiruokaa 4 €,
lapset alle kouluiän 1 €.
Hengellinen iltapäivä ti 15.9. klo 12–14.
Hiekkaharjuntie 9, Korpinen. Ruth,
Noomin miniä.
Kuohun päiväpiiri ma 21.9. klo 13
Kuohun kylätalolla. Mielen virkistyminen.
Saihokadun olohuone ti 22.9. klo 11–12
Kypärämäen kerhotila, Saihokatu 4.
Tuolijumppa.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 13.9. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Watia, Valtasaari.
Messu su 20.9. klo 12, Lahjaharjun kappeli, Pirtala, Valtasaari, kirkkokahvit.
Pyhäkoulu messun aikana alakerrassa.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ma, ke ja to klo
9–11 Cygnaeuksenk. 8. Ei päivystystä
24.9. Lea Pietiläinen 050 549 7027, Kaisa
Toivanen 050 340 0665, Auni Pelkonen
050 549 7001 tai Elina Lintulahti 050 549
7006.
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun kappeli. Tied. Auni Pelkonen 050 549 7001.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekahvila, ekavauvaryhmät. Kerhotila Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30.
Lapsi- ja perhetyön tied.
050 340 9895.

Pyhäkoulu kutsuu perheitä
pohtimaan ja puuhailemaan

Pyhäkoulu kutsuu lapsia ja
perheitä touhuamaan ja tuumailemaan, pohtimaan ja puuhailemaan, alttarin äärelle
ihmettelemään. Perhepyhäkoulu on Vanhassa Pappilassa
13.9. klo 16 ja Lahjaharjun pyhäkoulu messun yhteydessä klo 12
Lahjaharjun kappelissa 20.9.

Kouluikäisten kerhot alk. viikolla 37.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen netissä.
Tied. 050 5953945.
Kts. Keskustan Lapsille ja perheille.
Muskarit: Tied. 050 571 5155.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten raamis ma klo 17–18, Nuorten
tila (Yliopistonkatu 26 B)
Nuortenilta ma klo 18.15–20, Nuorten
tila. (Yliopistonkatu 26 B)
Nuorten messu ke klo. 19.15–19.45
Kaupunginkirkko
tied. Teresa Muhonen 050 549 7016.
Facebook:Keskustan Panda
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten
kahvila to klo 18 (parilliset viikot).
Yliopistonkatu 26 B. tied.
elina.lintulahti@evl.fi
Avoin solu ti klo 16.30–18, 22.9.
Lahjaharjun kappeli. Tied. 050 3595611.

Miesten raamattupiiri ti klo 18, Lahja-harjun kappeli. Tied. 050 312 5288.
Nuottakadun kerho ti 22.9. klo 14
Nuottakatu 3, Lehtisali.
Olohuone ti klo 9 Lahjaharjun kappeli.
Seurakunnan tupa kuukauden 1.torst.
klo 12–13.30 Kolikkotuvalla,
Kolikkotie 2.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 13.9. klo 10 kirkko, Pääkkönen,
Sulkala, Tahkola. Sadonkorjuun kiitosjuhla ja myyjäiset
Ystävyyden ilta yhdessä sortavalalaisten vieraiden kanssa ke 16.9. klo 18 Tikkakosken kirkko. Tilaisuus alkaa kahvilla.
Kuullaan ystävyysseurakunnan terveisiä.
Yhteistä jakamista. Lopuksi hartaus.
Rukouspiiri ke 16.9. klo 18
Jokelan pappila.
Messu su 20.9. klo 10 kirkko, Sulkala,
Kari, Vuorenoja.
Raamattu- ja veisuupiiri ti 22.9. klo 18
kirkko. Raamatun lukua, ajatusten
vaihtoa ja veisuuta.
Raamatun äärellä: Raamattuluentosarja Palokan kirkossa alkaa ke 23.9. klo
18. Anneli Montonen ja Aino Viitanen
Suomen Raamattuopistolta ja Seppo
Hautalahti Palokan alueseurakunnasta.
Järj. Palokan alueseurakunta ja Suomen
Raamattuopisto.
Tilkkutäkkimessu su 27.9. klo 10 kirkko,
Kari, Sulkala, Tahkola.
Musiikkitapahtumat
Lapsikuoron harjoitukset to klo 16.15
kirkko, Vuorenoja. Kuoroon otetaan
uusia laulajia! Tied. ilpo.vuorenoja@evl.fi .
Palokan kirkkokuoron harjoitukset to
klo 17.30 kirkko. Tahkola 040 6842050.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys. Kirkolla ti klo
12–14 ja ke 9–11. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
Elina Romar 040 560 9910 ja
Päivi Itkonen 040 709 0142.

Lapsille ja perheille

Vauvapysäkki ma klo 13–15 Jokelan
pappila. Ensimmäisen lapsensa saaneille
perheille.
Taaperopysäkki ti klo 9.30–11.30 Jokelan pappila. (lapset n. alle 2 vuotta)
Mannilan perhepysäkki to 17.9. klo
9.30-11.30 Mannilan Lyhty. Perhepysäkit
ovat lasten ja aikuisten yhteisiä kokoontumispaikkoja. Ota omat eväät, me tarjoamme mehun ja kahvin. Ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen, voitte tulla silloin kun teille itsellenne sopii. Lisätietoja
marja-terttu.kivela@evl.fi 040 560 9908.
Kouluikäisten kerhot. Tarkemmat
tiedot kerhoista: www.jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset Vapaita
kerhopaikkoja voi tiedustella Hanna-Maire Leppänen p. 040 773 9851.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten peli-ilta ke klo 18.30 pappila.
Perus- ja jatkoisoskoulutus ke 23.9. klo
17 pappila.
Jatkoisoskoulutus ke 16.9. klo 17
pappila.
Sadonkorjuun kiitosjuhla -myyjäiset
su 13.9. klo 11.15 Palokan kirkko. Syksyn
satoa ja maan antimia myyjäispöydissä
messun jälkeen. Tuotto lähetystyölle.
Tied. Päivi Itkonen 040 7090142
Lähetyspysäkki ke 16.9. klo 9.30–14.30
Vesala. Lähetyspysäkki remonttievakossa Vesalassa. Joulumyyjäisten valmistelua. Lähtö kirkolta kimppakyydein klo
9.30. Lounasmaksu 7e. Mukaan lähtijät ilm. Päivi Itkoselle 040 7090142 viim.
15.9.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 13.9. klo 10 kirkko, Väätäinen,
Tiusanen.
Messu su 20.9. klo 10 kirkko, Jurva,
Asikainen.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11 seurakuntakoti. Saarnatie, 050 598 0951,
paula.kiviranta@evl.fi. Ei to 24.9.

Lapsille ja perheille

Näkkärikerho ke 16.9. klo 12.30 seura

14

15

kuntakoti. Koululaisten iltapäiväryhmä
1–3lk. Ilm. ja tied. 050 917 2802.
Perhekerhon kirkkohetki to 17.9. klo
9.30 kirkossa, jonka jälkeen jatkamme
kerhoilua seurakuntakodilla.
Pyhäkoulu to 24.9. klo 17.30 seurakuntakodilla. Lasten oma hetki Raamatun
sanoman äärellä sekä yhdessä puuhailua. Tied. 050 340 0639.

Nuorille ja aikuisille

Olohuone ke 16.9. klo 13 seurakuntakoti. Keskustelua yksinäisyydestä.
Neulasten harjoitus ke klo 18–19.30
seurakuntakoti.
Nuortenilta ke 16.9. klo 19
seurakuntakoti.
Miestenpiiri su 20.9. klo 18 srk-koti.
Naistensolu ti 22.9. klo 18 ssrk-koti.
Olohuone ke 23.9. klo 13. Ei olohuonetta tällä kerralla.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämäSanajumalanpalvelus su 13.9. klo 11
kirkko, von Gross, Piilonen. Rippikoulupyhä ja -ilmoittaumisinfo. Tervetuloa
2016 rippikoululaiset vanhempineen!
Ystävyyden ilta yhdessä sortavalalaisten vieraiden kanssa ke 16.9. klo 18
kirkko. Terveisiä Sortavalasta ja yhteistä
jakamista.

Ystävyyden ilta Sortavalan-vieraiden kanssa

Tikkakosken kirkolla vietetään
ystävien iltaa Sortavalan luterilaisesta seurakunnasta tulleiden
vieraiden kanssa. Ilta on keskiviikkona 16.9. klo 18 kirkolla.
Kahvitarjoilu, Sortavalan terveisiä, päätteeksi hartaus.
Messu su 20.9. klo 10 kirkko , saarna
Maritta Tynkkynen, Vallipuro, Tahkola.
Naisten kirkkopyhä, kirkkokahvit.
Messu su 27.9. klo 10 kirkko , saarna
Petri Kauhanen, Vallipuro, Tiusanen.
Kirkkokahvien jälkeen Petri Kauhanen
puhuu aiheesta Kristinuskon juutalaiset juuret.
Sanan ja rukouksen ilta su 27.9. klo
18.30 kirkko . Vapautettuna ja kutsuttuna palvelemaan. Pastori Petri Kauhanen, Heljä Markkula, Vallipuro. Iltatee.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro ke klo 13–14
Luonetjärven koulu.
Nuortenkuoro ke klo 18 kirkko.
Lapsikuoro to klo 17-18 kirkko.
Candela-kuoro to klo 18 kirkko.
Lisätiedot: sirpa.piilonen@evl.fi,
040 5609913
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian vastaanotto. Ajanvaraus
diakonian vastaanotolle marja-liisa.jaakonaho@evl.fi 0405609916.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala to
klo 10 kirkko.

Lapsille ja perheille

Perhekerho ti klo 9.30–11.30 Puuppolan kerhotila. Ei tarvitse ilmoittautua.
Yhteistä ohjelmaa, kahvit ja mehut.
Perhekerho/ Turinatupa ti
klo 9.30–11.30 kirkko.

Perhekerho/ Turinatupa to 17.9.
klo 9.30–11.30 kirkko.
Vauva- ja taaperokerho to 17.9. klo
9.30–11.30 Puuppolan kerhotila. Kerho
alle 2-vuotiaiden, ensimmäisen lapsensa
saaneiden lasten vanhemmille.
Pyhäkoulu ma 21.9. klo 18 Puuppolan
kerhotila.
3-vuotissynttärit ti 22.9. klo 18 kirkko.
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat kaikille Tikkakosken alueseurakunnan alueella asuville lapsille perheineen, jotka täyttävät
tänä vuonna 3 vuotta! Jotta kakkua riittää kaikille, ilmoittaudu viim. 15.9.
040 5609914 tai eija.simpanen@evl.fi
Alakouluikäisten kerhot. Vapaita paikkoja voit kysellä Outilta, outi.pirttimaki@evl.fi, 040 560 9915
Syyslomaleiri 1.–4.-luokkalaisille tytöille
ja pojille Sarpatissa 12.–14.10. Mahtuu
18 leiriläistä. Askartelua, ulkoilu, leikkejä ja pelejä, sisällä ja ulkona. Saunomista ja hiljentymistä. Hinta 30 €
sisältää majoituksen, ruoan, ohjelman ja
vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.
Ilmoittautuminen 14.–27.9. www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat
Hengari ke klo 14–17 kirkon alakerrassa.
5.–7.-luokkalaisille. Tule oleilemaan,
pelailemaan tai vaikka tekemään läksyjä.
Pöytäjalkapallo, xbox ja lautapelejä.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten ilta to klo 18 kirkko.
Diakonian ja lähetyksen työtupa
ti klo 12 kirkko.
Miesten keskustelupiiri
ti klo 13 pappila.
Vanhemman väen päiväpiiri
ke 16.9. klo 13 pappila .
Päiväpiiri pe 18.9. klo 12.30
Jylhänperällä, Tikkakosken
Rauhanyhdistyksen talolla.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 22.9.
klo 18 pappila . Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Paula
Rinne 0408244561, pm.matilainen@
gmail.com.
Lukupiiri ke 23.9. klo 13 pappila.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 23.9.
klo 18. Pyyhe ja piplia mukaan!
Tasauslounas pe 25.9. Hartaus kirkossa
klo 11 ja lounas klo 11.15–13 lähetyksen hyväksi srk-salissa. Tuemme Suomen
Lähetysseuran ulkomaisten kumppaniensa kanssa tekemää vammaisten
hyväksi tehtävää työtä.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 13.9. klo 10 kirkko, Kauppinen,
Valtasaari.
Raamattuluento, Ilmestyskirja. Ihmeellinen Kristus! ti 15.9. klo 18.30–20 kirkko.
Evankelista Kari Valkonen Kansan Raamattuseurasta. Arto Kauppinen.
Kahvi klo 18.
Sadonkorjuumessu, kansanlaulumessu
su 20.9. klo 10 kirkko. Huttunen, Koli,
Partanen. Soitinyhtye. Vieras Etiopiasta.
Uutispuuro su 20.9. messun jälkeen.
Sadonkorjuumyyjäiset, kirkko.
Oravasaaren seurakuntailta Mirja ja
Seppo Raitasella ke 23.9. klo 18.30
Pohjolanraitti 146.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset Vaajakoskella ja Jyskässä
ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden
kautta. marja-leena.liimatainen@evl.

Palveluoperaatio Saapas etsii
uusia vapaaaehtoisia päivystäjiä!
Saapas perustuu vapaaehtoisuuden, luottamuksen ja avoimuuden
periaatteisiin sekä yleiseen auttamisen velvoitteeseen.
Saappaan tavoitteena on kohdata nuoria erilaisissa elämän tilanteissa ja
toimia siellä missä nuoret ovat. (katu, puistot, festarit ja nettimaailma.)
Saapas päivystää Jyväseudulla perjantaisin ja juhlapyhä aattoina.
Päivystyksen tukipisteenä toimii Aseman pysäkki, Hannikaisenkatu 27 – 29.
Koulutukseen pääsevät kaikki tehtävään sopivat täysikäiset, ja jotka
täyttävät 18.vuotta viimeistään 1.5.2016. Koulutukseen osallistujat
haastatellaan ennen koulutuksen alkamista. Koulutus kestää kolme
viikonloppua sekä kahden päivän lisäkoulutuksen Nettisaapasta varten.
Koulutusviikonloput
Katu ja festarityö:
30.10–1.11.2015 Mutanen, 11.12–13.12.2015,Vesala 		
15.1–17.1.2016 Koivuniemi (Ea-koulutus)
Nettisaapas:12.12–14.12.2015 Vesala ja 30.1–31.1.2016 Aseman pysäkki
Lisätietoja ja ilmoittautuminen erityisnuorisotyönohjaaja
Petri Grönholm 040 509 8060 petri.gronholm@evl.fi

fi 040 5609 926 ja tero.reingoldt@evl.fi
040 5609927.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu su 13.9. klo 14 Mutkatie 14.
Perhekerho ti klo 9 kirkko.
Perhekerho ti klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Pallerot-ekavauva ryhmä ti klo 13
kirkko. Vertaistukiryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille perheille vauvan
ensimmäisen ikävuoden ajaksi.
Iltaperhekerho ti 15.9. klo 17.30–19
kirkko.
Lasten syyslaulajaiset ke 16.9. klo 18
kirkko.

Kirkkorallaa!
Lasten syyslaulajaiset

Iloista syystunnelmaa lapsille ja
perheille Vaajakosken kirkolla.
Tunnelmaa luomassa Maria Salmela ja soitinyhtye, Tiina Ask,
partiolaiset sekä Vaajakosken
varhaiskasvatuksen väki. Laulajaiset keskiviikkona 16.9. klo 18.

Lapsiparkki to 17.9. klo 8.30–12
Jyskän seurakuntakoti.
Perhekerho pe 18.9. klo 8
Kaunisharjun kerhotila.
Pyhäkoulu su 20.9. klo 14 Mutkatie 14.
Iltaperhekerho ti 22.9. klo 17.30–19
kirkko. Tarja Palander ja Tero Reingoldt.

Nuorille ja aikuisille

Keskiviikkokerho ke 16.9 klo 13 Jyskän
seurakuntakoti . Vanhemman väen,
ikäihmisten ja muiden aikuisten ryhmä
päiväaikaan. Yhdessäoloa ja kahvittelua.
Keskiviikkokerho ke 16.9. klo 13 kirkko.
Miesten raamattupiiri to 17.9. klo 18.30
kirkko.
Lähetyspiiri ti 22.9. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 23.9. klo 13 Jyskän
seurakuntakoti.
Miesten päiväpiiri to 24.9. klo 12 kirkko.
Leppälahden päiväpiiri pe 25.9. klo 12
vanhalla kaupalla.

Musiikkitilaisuudet

Senioreiden lauluryhmä ke klo 12–13
kirkko.
Kirkkokuoro to klo 18–20 Jyskän
seurakuntakoti.
Tied. kanttori Liisa Partanen
050 3581860.

Sadonkorjuuta ja
uutispuuroa

Vaajakosken kirkossa vietetään
20.9. kansanlaulumessua, joka
on samalla myös sadonkorjuumessu. Mukana on soitinyhtye
ja tasauspäivän etiopialainen vieras, Hosainan kuurojen
koulun rehtori Tadesse Gainore.
Messun jälkeen on uutispuuro,
kirkkokahvi ja sadonkorjuumyyjäiset. Lahjoituksia myyjäisiin
voi tuoda kirkolle perjantaina
tai sunnunaina ennen messua.
Tuotto lähetykselle

Tule Tulukseen
Energiseen ja erikoiseen nuorten
aikuisten sekakuoroTulukseen
otetaan uusia laulajia tänä syksynä!
Lisätietoja tulus.org”

Facebookissa
nähdään!
Henki &

rjestöt
Kristilliset jä

Yhteiset
Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 21.9. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29
050 360 3484, jukka.rantanen@evl.fi
Avoin toiminta arkisin klo 11–15.
Askartelua ma klo 13 kerran kuukaudessa 7.9. alkaen.
Laulutunti ti klo 14 (parill. viikoilla)
1.9. alkaen.
Rukouspiiri ke klo 12 (joka viikko).
Papintunti to klo 14 (joka viikko).
Lenkkiryhmä pe klo 12 ja klo 13.30.
Tieto-Visa pe klo 13.30 (joka viikko).
Yksinäisten teemaillat kuukauden 3.
lauantai klo 18. Seur. kerran 19.9.

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

Diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen, p. 050
300 3590, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
Osallisuuden kahvihuone ti 15.9. klo
14–16 Vanha pappila. Vanhan ajan
nimipäiväkutsut.
Osallisuuden puuhapaja ti 22.9.
klo 14–18 Vanha pappila

Kansainvälinen työ

Tasausilta Missiotiimi tissä 22.9. klo
18 Vanhassa pappilassa kehitysmaiden
vammaisten lasten hyväksi. Mukana
Suomen Lähetysseuran tasausvieraat
Etiopiasta ja Nepalista. Tulkkaus järjestetty. Tarjoilu klo 17.30 alkaen.
Tasauspäivän lipaskeräys ke 23.9. klo
10-15 Kävelykadulla. Seurakunnan pisteellä tavattavissa Suomen Lähetysseuran Tasausvieraat Etiopiasta ja Nepalista
klo 10 ja klo 11. Ilmoittaudu lipaskerääjäksi 21.9. mennessä sinulle sopivaksi
ajaksi. Ilm. vt. lähetyskasvatussihteeri
sade.pirttimaki@evl.fi, 040 560 9904.

KohtaamisPaikka

BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
13.9. klo 11, Voionmaankatu 18, käynti
Vellamonkadulta. KohtaamisPaikka
maukkaasti: Nyyttäribrunssi, kirkko, lastenohjelmat.
PizzaKirkko @ Ravintola Persia su 20.9.
klo 17–19, Kauppak. 6. Hyvä syy lähteä
kaverin kanssa pizzalle! PizzaBuffet klo
17-19 / 6€. Ohjelmaa klo 17.15 ja 18.15.
ALFA - tutustumisretki kristinuskon
perusteisiin to 24.9. klo 18-20, Vanha
Pappila, Vapaudenkatu 26. Torstaisin
24.9.–5.11. klo 18–20 ( ei vko 42). Tule
kyselemään, etsimään ja löytämään!
Tied.ja ilm tiinakilkki@kohtaamispaikka.
net / 044 524 3904.
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmsta kts
www.kohtaamispaikka.net / Facebook:
KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram@kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8, Mirja Hytönen
(Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni,
050 549 7033, mirja.hytonen@)evl.fi,
Nonna Iagonen, maahanmuuttajatyön
avustaja, 041 705 2329, nonna.iagonen@evl.fi
Naisten Suomi-kerho ti 10–11.30 (Polttolinja 37) ja ke 10–11.30 (Kauppak. 13).
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10) ti klo 10–12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3,
Kuokkala ti klo 10–11.30.

Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevak. 6):
Naisten jumppa ti klo 12–13.
Naisten Suomi-kerho ke klo 13–14.30.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12.
Lentopallokerho to klo 17–18.
Koripallokerho la klo 12–13.45.
Miesten lentopallo+ sauna to klo 19–21.

Naisten Pankki

Kävele Naiselle Ammatti 13.9. klo 12.
Lähtö Mäki-Matin perhepuistosta.
Noin 2 kilometrin reitti kulkee Harjulla. Kahvi- ja mehutarjoilu, afrotanssia, yhdessäoloa ja lapsille ilmapalloja.
Alkulämmittely: Mama Africa. Mukana
euroedustaja Henna Virkkunen sekä
kansanedustaja Touko Aalto. Ilmoittaudu www.naistenpankki.fi/kavele-naiselle-ammatti-2015/ ja tee haluamasi
lahjoitus verkossa. Lahjoitusten avulla
tuetaan kehitysmaiden naisten koulutusta, toimeentuloa ja yrittäjyyttä.
Lukupiiri ma 21.9. klo 17 Lutakon Teeleidissä. Emmi Itäranta Teemestarin kirja.
Tied. kaisa.lepisto-salojarvi@kolumbus.fi.

Naisten saunailta

Naisten saunailla Vesalan leirikeskuksessa ti 22.9. klo 17.30 (joka toinen
viikko). Lähtö Keskusseurakuntatalolta
(Yliopistonkatu 12) klo 17. Kyytitiedustelut 050 444 0933.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Herättäjä-Yhdistys

Tasauspäivän tapahtuma ke 16.9.
klo 13 Jyväskylän kristillisellä opistolla.
Seurat ma 21.9. klo 18 Jyväskylän Vanhassa pappilassa. Kahvit klo 17.30.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fiI paikallisyhdistykset/Jyväskylä, www.facebook.
com/jklnnky, www.facebook.com/tuunauskerho
Kirjapiiri I ma 14.9. klo 13, kesällä lukemani kirja.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 15.9. klo 9–11. Sanansaattajien Hanna-työ, Anna-Maija Kuulasmaa ja Riitta
Puukari.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
22.9. klo 9–11. Pienimmän lantin yhteisö,
Outi Piiroinen-Backman.
Lauluryhmä Jännät ke 23.9. klo 18.
Muskariryhmät keskiviikkoaamupäivisin 2.9. alkaen – mukaan pääsee myös
kesken kauden!
Vauvat 3–6 kk klo 9–9.30.
Vauvat 7–12 kk klo 9.45–10.15.
Taaperot 1-2-v. klo 10.30–11.
Perheryhmä (yksi tai useampi alle 5-v.
lapsi samasta perheestä) klo 11–11.45.
Lukukausimaksu 50 e, sisarusalennus 5 e
(samassa ryhmässä -25 e).
Ilmoittautumiset toiminnanohjaajalle.

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenk. 8.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 16.9. klo 13–14.15 Aseman
Pysäkillä. Kahvit klo 12.30 alkaen.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Sana ja rukous

Jyväskylän Rauhanyhdistys

Ilmestyskirja avautuu! Viiden tiistai-illan luentosarja Vaajakosken kirkolla.
Kari Valkonen. Kahvi klo 18, luento klo
18.30. Musiikki Saara Mörsky.
15.9. Ihmeellinen Kristus!
29.9. Mitä Henki seurakunnille sanoo
13.10. Taivaallinen näköala
27.10. Enkeleitä, marttyyreita ja antikristuksia
10.11. Uudeksi minä teen kaiken!
Sielunhoidollinen retriitti Matkalla
sisäiseen toipumiseen 27.–29.11.Vesalassa. Matka sisäiseen toipumiseen.
Miten itsetunto ja identiteetti rakentuvat? Mitä on tunne-elämän tervehtyminen Jumalan läsnäolossa? Miten
löydän Jumalan rakkauden? Mahdollisuus henkilökohtaiseen esirukoukseen ja sielunhoitoon. Salme Blomster
ja Kari Valkonen. Ylistykseen johtaa
Arja Honkasalo. Hinta 80–190 euroa sis.
ruokailut, kahvit ja majoituksen omin
liinavaattein sekä saunan. Tied. ja ilm.
19.10. mennessä ulla.m.koskinen@gmail.
com tai 050 520 3595) Mainitse ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto ti 9–12,
ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo
11–12) ja to 15.30–16.30.
Viittomakielinen raamattupiiri to 17.9.
klo 17.30, Cygnaeuksenkatu 8.
Viittomakielinen messu la 19.9. klo 15
Vaajakosken kirkossa (klo 12 lähetyslounas, ennakkoilmoittautuminen ollut).

Tilaisuus Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu
1, (reaktorisali) ma 14.9. klo 14. Kahvitarjoilu puoli tuntia ennen tilaisuutta.
Puhujana Tuomas Palola, Lähteellä-kuoro. Rakkauden lahja ja arpajaiset.
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 12.9. klo 19, ry.
Seurat su 13.9. klo 16, ry.
Seurat ke 16.9. klo 19, Kaupunginkirkko.
Uusien ilta to 17.9. klo 18, ry.
Nuorten perjantai pe 18.9. klo 19, ry.
Syysmyyjäiset, Digimyyjäiset la 19.9., ry;
klo 16 Lauluhetki; klo 16.15 Ruokailu; klo
17 Myynti; klo 19 Puheenvuoro Sosiaalinen media.
Alueseurat ja kahvitus su 20.9. klo 13,
Palokan kirkko; klo 16 Seurat, ry.
Seurat ke 23.9. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti 15.9. klo
13.30 (kahvit klo 13). Lähetystyö – iloja
ja ihmeitä, pastori Minna Koistinen,
musiikki Eija Rantatalo, mukana Liisa
Kovala ja Ritva Turtiainen.
Löytöretki Ilmestyskirjaan Vaajakosken kirkossa ti 15.9. klo 18.30–20, opetus
Kari Valkonen. Viiden tiistai-illan luentosarja Raamatun kiehtovimmasta kirjasta.
Tule ja löydä rohkaiseva näköala omaan
elämääsi! Seur. kerran 29.9. Kahvitarjoilu
klo 18 alkaen. Tapahtuman yhteydessä
myynnissä opetusvihko (7 e).
Avoin raamattupiiri Sanan Kulmalla
alkaen pe 25.9. klo 10.

Henki &

SenioriFoorum Iloa, eloa ja liikettä
Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1, ti 22.9.
klo 15, kahvit klo 14.30. emäntä Liisa
Pura ja maanviljelijä, pyhiinvaeltaja Erkki
Sipura. Musiikki Tuulikki Hakkarainen,
hartaushetki Seppo Wuolio.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto avoinna ti ja to
klo 10–14.

LÄHETYSKOTI:

Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Sanan Keidas su 20.9. klo 18. Jeesus
antaa elämän, Tapio Karjalainen.
Kolme Kohtaamista nuorille aikuisille ja
opiskelijoille ma klo 18.30.
Aamurukouspiiri ti klo 8–9.
Naisten ystäväpiiri ti klo 11.
Naisten raamattupiiri ti 15.9. klo 13.
Keskustan raamattupiiri ti 22.9. klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 15–16.
Torstaikahvila to klo 11.30–14.
MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:
Leipäsunnuntai su 13.9. klo 16 Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja
5. Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää
sinusta huolen, Juho Hintikka. Terveiset Nepalista, Marfath Tamang, tulkkina
Nina Ilomäki. Lapsille oma opetus.
Vaajakosken miestenpiiri to 17.9. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11.
3:16 -ilta 4.–8.-luokkalaisille pe 18.9. klo
18–20.30 Myrskylyhdyn päiväkodissa,
Antinmutka 18, Kinkomaa. Lisätiedot,
Inkeri Lemetyinen, 050 309 7212.
Vaajakosken naistenpiiri ma 21.9. klo
18-20, Lintulenkintie 3.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Lähetyspiiri ma 21.9. klo 13 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Ajatuksia Itä-Afrikasta,
Raija Hämynen.
Raamattu- ja lähetysilta to 24.9. klo
18.30 Huhtasuon kirkossa, Esko Helenius, Mauri Tervonen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su kello 12: su13.9. Tapio Kiviranta, Christian Fellowship Musical
Group; 20.9. Petri Harju, Siionin kannel
-messu.
Muuta toimintaa Lutherin kirkolla:
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke klo
18.30: ke 16.9. Verellä voitettu, Ari Lukkarinen; 23.9. Kristus psalmeissa, Manu
Ryösö.
Hamona-kuoro 14.9. klo 18.30.

Suomen Raamattuopisto

Toivon torstai 17.9. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas. Sinua
kannattavat iankaikkiset käsivarret, Aino
Viitanen, Kahden maan kansalaiset. Iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskusteluun ja rukoukseen. Kirjapöytä.

Törmälän ystävät ry

Törmälän kirkon 30-vuotisjuhla 20.9.
Kuljetukseen ilmoittautuminen Martta
Anttoselle 050 526 5539.
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www.jyvaskylanseurakunta.fi
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KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
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
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 521 5416
Vanhustyön kehittämishanke
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
050 300 3590
Hallintopalvelu
Lajunen Anu, hallintojohtaja
050 340 9888
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Korhonen Tiina, vs. työalasihteeri
050 549 7013
Leirikeskusten varaukset
040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Vähäjylkkä Harri, seurakuntapastori
0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri
050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö
050 549 7033

Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taloushallintopalvelu
Laitinen Markku, talouspäällikkö
040 545 8750
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori
050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
Viestintä
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
040 535 1064
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
050 549 7041
Aluekappalainen, Tervonen Mauri
050 549 7031
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
Diakonia, Vepsäläinen Elina
050 549 7005
Lapsityönohjaaja, Kettunen Anne
050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5,
050 549 7040
Kappalainen vs. Kärkkäinen Päivi
050 523 4149
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10,
050 549 7037
Aluekappalainen, Pitkänen Eivor
050 590 0265
Aluesihteeri, Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Häyrinen Leena 050 549 7008
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus,
Isännäntie 4, 050 549 7038

Nuorisotyö
Maasola Jussi, työalasihteeri vs
050 521 5401
KESKUSTA
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs
Kaupunginkirkko 050 549 7043
050 549 7048
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja 050 521 5415
040 509 8060
Aluesihteeri, Tuomi Kaisa
040 535 0492
Toivola Pasi, erityisnuorisotyönohjaaja
Diakonia
040 7785178
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö
Lintulahti Elina 050 549 7006
050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari
Kaisa Toivanen 050 340 0665
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
050 5497 011
050 340 9895
Lohikosken seurakuntakeskus,
Opiskelijatyö
Katajatie 1, 050 549 7039
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitosKappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
pappi 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo

Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat, 040 162 3982
Aluekappalainen Haapakangas Marjut
050 557 9001
Diakonia, Lepoaho Kirsi
050 557 9003
Lapsityönohjaaja
Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Aluesihteeri Kaunisto Virpi
050 557 9012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045
Aluekappalainen, Reukauf Kati vs.
050 521 5412.
Aluesihteeri, Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
Lapsityönohjaaja, Siitari Tanja
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
040 560 9906
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi 040 709 0142
Lapsityönohjaaja, Kivelä Marja-Terttu
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1
050 340 9896
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Aluekappalainen, Osmo Väätäinen
0500 545 611
Aluesihteeri,
Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia, Kiviranta Paula 050 598 0951
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Neulaskoti: Pihkatie 4, Keljonkangas
050 549 7046
Seurakuntapastori vs, Jurva Esa
050 400 0014
Diakonia, Fuchs Elina 050 549 7015
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
040 560 9917
Aluekappalainen, Vallipuro Risto
040 545 8720
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
Diakonia, Jaakonaho Marja-Liisa
040 560 9916
Lapsityönohjaaja, Simpanen Eija
040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko , Kirkkotie 11,
040 560 9928
Aluekappalainen, Huttunen Hannu
050 521 5405
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri, Syrjälä Leena 050 551 0440
Diakonia, Liimatainen Marja-Leena
040 560 9926
Lapsityönohjaaja vs, Palander Tarja
040 574 1706
Jyskän seurakuntakoti,
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen, Kauppinen Arto
040 560 9920
Diakonia Reingoldt Tero 040 560 9927
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Tikkakosken lukupiiri
kokoontuu Tikkakosken
pappilassa joka toinen keskiviikko klo 13. Seuraava
lukupiiri on 23.9.
Naisten Pankin lukupiiri
Lutakon Teeleidissä 21.9. klo
17. Kirja on Emmi Itärannan
Teemestarin kirja. Lukupiirin osallistujat maksavat viisi
euroa kokoontumiskerralta
Naistan Pankille. Piirissä luetaan naisten kirjoittamia kirjoja.
NNNKY:n tiloissa kokoontuu kaksi kirjapiiriä. Seuraava on koolla 14.9. klo 13.
Tuolloin muistellaan kesällä
luettuja kirjoja. Toinen piiri
kokoontuu tiistaisin klo 18.
Seuraava kerta on 6.10. ja
kirja on Irja Ranen Naurava
neitsyt.
Keltinmäen keitaalla
kokoontuu asukasyhdistyksen kirjallisuuspiiri joka
kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina klo 16. Seuraava kerta on 4.10. Sitä
ennen eli ensi sunnuntaina
klo 15 puhutaan teatterikärpäsen puraisusta.

Veijo Meren novelleja, Margaret Attwoodia, Karl Ove Knausgårdin Taisteluni-sarjaa. Sirpa Linjamalle kirjat ovat ikkuna uusiin maailmoihin. Viime
aikoina lukulistalla on ollut myös kiinalaisen Mo Yanin sensuurin varjossa kirjoittamat Seitsemän elämääni ja Viinamaa.

MITEN LUKUPIIRI PERUSTETAAN
Tikkakosken lukupiiriläiset lukevat kaksi kirjaa kuukaudessa ja kokoontuvat
keskustelemaan niistä. Luettujen kirjojen pino sisältää klassikkoja ja uusinta uutta,
suomalaista ja käännöskirjallisuutta.
KAARINA HEISKANEN
tekstI ja kuva

Sirpa Linjaman kotona on kirjoja.
Kirjoja hyllyssä, kirjoja pinoissa.
– Hyvä kaunokirjallisuus on ikkuna maailmaan ja ihmisten ymmärtämiseen, Linjama sanoo.
Hän vetää lukupiiriä, joka on
kokoontunut Tikkakoskella parin
vuoden ajan. Toimintakauden aikana piiriläiset lukevat toistakymmentä kirjaa. Tämän syksyn aloitti
Lauri Viidan Moreeni.
– Lukevien ihmisten tapaaminen
ja kirjoista keskusteleminen on arvokasta, Linjama sanoo.
Lukupiirin seitsemän jäsentä
ovat ikäihmisiä, noin 70-vuotias

Linjama on ryhmän kuopus. Ja jos
joku nyt kuvittelee, että Tikkakosken pappilassa kokoontuva lukupiiri keskittyy sisäsiisteihin tai helppoihin romaaneihin, hän erehtyy.
– Piiriläiset ovat teräviä ihmisiä ja
me luemme reipasta kirjallisuutta.
Esimerkiksi Khaled Hosseinin
Leijapoika ja Aki Ollikaisen Nälkävuosi ovat kuluneet nuorempien lukijoiden käsissä, mutta myös lukupiiriläisten hyppysissä.
– Nälkävuosi kuvaa pelkistetysti,
millaisia ratkaisuja nälkä pakottaa
tekemään: perheen äiti joutuu
päättämään, kuollaanko kaikki vai
jätetäänkö yksi ihminen kuolemaan, jolloin muut pelastuvat.
Linjama on löytänyt Nälkävuodes-

ta yhtymäkohtia nykyaikaan.
– Snellman sanoi, että velkarahalla ei osteta leipää. Nytkin on
huono-osaisuutta, ja velanotosta
keskustellaan. Jos ei olisi kirjallisuutta, emme tietäisi menneistä
ajoista ja toisenlaisista oloista mitään. Kirjojen valossa voi keskustella myös tämän päivän asioista.
Lukutaito avautui Linjamalle jo
viiden vuoden iässä.
– Äiti huomasi, että nyt se tyttö
luki lehdestä että ”tammavarsa”.
Lukuharrastusta tuki kyläkoulun
kirjasto. Nuoruusiässä Linjamaan
teki vaikutuksen Yrjö Kokko Lappi-kirjoineen. Anni Swanin kirjat
sekä Pikku naisia- ja Anna-sarjat

muokkasivat käsitystä perhe-elämästä ja ihmissuhteista ja rakensivat maailmankuvaa.
– Luin myös toista maailmansotaa käsitteleviä kirjoja, joita alkoi
ilmestyä 1960-luvulla.
Linjama vietti lapsuutensa pienessä keskisuomalaisessa kylässä,
joka ei tarjonnut liiemmin kouluttautumismahdollisuuksia. Kauppakoulun hän aloitti 16-vuotiaana
ja toimi kaupan alalla konttoritöissä yli 30 vuotta.
Viimeisinä työvuosinaan Linjama halusi ottaa takaisin sen, mikä
ei nuoruusvuosina onnistunut.
Hän suoritti iltaopintoina keskikoulun ja lukion ja kirjoitti ylioppilaaksi samana vuonna kuin ensim-

mäinen lapsenlapsi syntyi. Eläkkeelle jäätyään hän on osallistunut
Ikääntyvien yliopiston toimintaan,
muun muassa lukupiiriin.
– Moni ikäpolveni edustaja on
jäänyt vaille koulutusta, kun on
asunut syrjässä. Ei me tyhmiä oltu,
emme vain päässeet kouluun.
Sirpa Linjama on osallistunut
monenlaiseen vapaaehtoistyöhön.
– Vapaaehtoistyö on ikkuna elämään, hän kiteyttää.
Mutta miten lukupiiri perustetaan?
– Laitettiin ilmoitus lehteen. Kutsuttiin tuttuja mukaan.
Yksinkertainen resepti. Toimii
muuallakin. Ja Tikkakosken piirissä on tilaa uusillekin lukijoille.

Elämästä

Ihmisten halu auttaa on ollut uskomatonta
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Maria Camara, 32 vuotta.
Perheeseeni kuuluu senegalilainen
aviomieheni Fode Camara sekä
13-vuotias tyttäreni Fanny. Olen
harrastanut afrotanssia aktiivisesti
muutaman vuoden ajan. Harrastuksen myötä tapasin myös mieheni Afrikka-festivaalilla Jyväskylässä
kolme ja puoli vuotta sitten. Naimisiin menimme viime syksynä.
Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista kulttuureista. Setäni muutti
jo 1970-luvulla Tsekkoslovakiaan
ja jäi sinne. Vierailimme hänen
perheensä luona usein. Oma lähi-

piirini on ollut monikulttuurinen
jo pitkään, onhan tyttäreni puoliksi gambialainen.
Hyvän parisuhteen perusta on
luottamus, avoimuus ja rehellisyys. Pystymme keskustelemaan
mieheni kanssa kaikista asioista.
Kulttuurien yhteensovittamisessa
ainoa haaste on ollut sopeutua
erilaiseen perhekäsitykseen. Afrikkalaisessa kulttuurissa ilot ja surut
jaetaan koko suvun kesken.
Kun tyttäreni syntyi 2000-luvun
alussa, hän herätti ihmisissä positiivista uteliaisuutta ja ihastusta.
Nyt ilmapiiri on muuttunut. Kau-

pungilla huudetaan ja solvataan
aivan avoimesti. Olen järkyttyneenä seurannut keskustelua pakolaisista. Perustin Refugees Welcome
Keski-Suomi -Facebook-ryhmän
tehdäkseni jotakin heidän hyväkseen. Moni on tullut minulta kysymään, miksi en auta ensin suomalaisia. Totta kai autan heitäkin,
mutta avun tarjoaminen pakolaisille ei ole toisilta pois.
Elämäni on muuttunut viikossa
aika tavalla. Yhteydenottoja tulee
jatkuvasti niin Facebookin kuin
puhelimen välityksellä. Tuntuu uskomattomalta, miten monet haluavat auttaa. On ollut hienoa

huomata, miten hiljaisiksi ja jäykiksi sanotut suomalaiset ovat
osoittautuneet avoimiksi ja so
siaalisiksi. Tämän projektin myötä
olen saanut monta uutta, arvokasta tuttavuutta.
Haluan tehdä työtä monikulttuurisen Suomen puolesta. Minusta
on tärkeää, että uskallamme julkisesti näyttää, että rasismille on
myös vastavoima. Peräänkuulutan
ennen kaikkea päiväkotien ja koulujen vastuuta suvaitsevaisuuskasvatuksessa.
Minun tehtävänäni on tarjota
tyttärelleni parempi huominen.

Maria Camara
Refugees Welcome Keski-Suomi
-sivuston perustanut Maria Camara haluaa toimia monikulttuurisen Suomen puolesta.

