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Pääkirjoitu

Aseman Pysäkin
kohtalo vielä avoin
MARJO RÖNNKVIST teksti
KAARINA HEISKANEN kuva

Ostan, siis olen
Ihmisen luontaista uteliaisuutta on viime päivinä ruokit
tu verotietojen julkistamisella. Haluatko tietää kuka tie
nasi ja montako miljoonaa? Joku näyttää tienanneen
jonkun mielestä jollakin mittapuulla liikaa, mutta vähä
kään ei ole hyvästä. Myös vaatimattomia tuloja voidaan
hämmästellä – ainakin jos ihmisen julkisuuskuva nojaa
tukevasti materiaan.
Joillakin menee elämä sen murehtimiseen, että rahaa on
liian vähän. Se on tietysti ymmärrettävää silloin, jos pe
rustarpeiden saatavuus on vaakalaudalla. Toisilla rahaa
on riittävästi, mutta heillä elämä menee sen miettimi
seen, miten rahaa saisi lisää. Harvoin on tilanne hyvä.
Ihmiset käyvät töissä saadakseen rahaa elämiseen – ol
koonkin että jotkut muuta väittävät. Harva meistä raa
hautuisi marraskuun pimeydessä töihin ihan vain huvin
vuoksi. Saadakseen elämälleen sisältöä. Tavatakseen ih
misiä. Uskokoon ken tahtoo. Ainakin itse kävisin vii
meistään marraskuussa talviunille, jos se suinkin olisi
taloudellisesti mahdollista. Sytyttelisin kynttilöitä ja kä
pertyisin sohvan nurkkaan pimeimmäksi kaudeksi.

Jyväskylän seurakunta selvittää
mahdollisuuksia jatkaa Aseman
Pysäkin toimintaa. Aseman Pysäkin
avoimien ovien toiminta on nykyis
ten päätösten nojalla päättymässä
kuluvan vuoden lopussa. Syynä on
Yhteisen seurakuntapalvelun dia
konian yksikköön sijoitetun Ase
man Pysäkin isännän määräaikai
sen tehtävän päättyminen vuoden
vaihteessa. Yhteisellä seurakunta
palvelulla ei ole osoittaa työntekijä
resurssia toiminnan jatkamiseen.
Isännän tehtävää on hoitanut
kolmisen vuotta Jukka Rantanen,
jonka vakituinen virkapaikka on

Keltinmäen alueseurakunnan dia
koniassa. Isännän määräaikainen
virka on jatkoa Jyväskylän kaupun
kiseurakunnan perustaman Lä
himmäisen kammarin isännän teh
tävälle.
Lähimmäisen kammari avattiin
vuonna 1991. Sen toiminta keskey
tyi syksyllä 2011, kun vuokranan
taja irtisanoi vuokrasopimuksen ja
pitkäaikainen Lähimmäisen kam
marin isäntä jäi eläkkeelle. Kirkko
neuvosto päätti samana syksynä,
että Lähimmäisen kammarin työn
tekijän suhde muutetaan määräai
kaiseksi diakonian viraksi vuoden
2015 loppuun asti. Kirkkovaltuus
to hyväksyi kirkkoneuvoston esi
tyksen yksimielisesti.

Avoimien ovien toiminta käyn
nistyi Asema-aukiolla uudelleen
keväällä 2013, jolloin Lähimmäi
sen kammarin uudeksi nimeksi va
kiintui Aseman Pysäkki. Pysäkillä
käy viikoittain noin 350 ihmistä ja
toiminnassa on mukana noin 70
vapaaehtoista.
Toiminnan lopettamiseen kirk
koneuvostolla ei ole enää haluk
kuutta. Vaihtoehtoisia malleja toi
minnan jatkamiseksi ovat Aseman
Pysäkin vastuun jakaminen eri
alueseurakuntien diakonian kes
ken tai toiminnan antaminen Kes
kustan alueseurakunnan vastuul
le. Tämä vaihtoehto vaatisi Kes
kustan diakoniatyölle lisäresurs
sien antamista.

Kun Googleen kirjoittaa ”raha on”, vastaukseksi tarjo
taan muun muassa velkaa, valtaa, energiaa sekä pahan
alkua ja juurta. Raha tai rahattomuus ovat niin kiehto
via teemoja, että niistä on riimitelty lukemattomia lau
luja, tehty näytelmiä, kirjoitettu kirjoja ja filmattu elo
kuvia.
Sanon nyt suoraan, että tämä jatkuva säätäminen ra
han kanssa ottaa ajoittain aivoon. Raha, jonka pitäisi
olla ensisijaisesti vaihdon väline, on tunkenut lonkeron
sa lähes kaikkialle. Elämä on yhtä suurta kulutusjuhlaa,
jossa ostamisella on järjettömän suuri rooli. Puhumme
rahasta, palkasta ja hinnoista – paitsi silloin kun juok
semme hengästyksestä puhekyvyttöminä tarjousten ja
ilmaisämpäreiden perässä.
Liekö sattumaa, mutta ajaduin kesken tämän kirjoitta
mista keskusteluun erään kauppatieteilijän kanssa.
Hänellä oli paljonkin viisaita ajatuksia rahasta.
Hän muun muassa muistutti minua siitä, että ra
ha voi olla myös hyvän lähde. Totta. Vanhaa sa
nanlaskua mukaellen: Raha on hyvä renki,
mutta huono isäntä. Kunhan sitä on riittävästi.

Aseman Pysäkillä toiminnan ytimessä eli yhteisillä kahveilla Risto Remula (vas), Eila Lyytikäinen, Jukka Rantanen, Petri Saukko ja Iina Neijonen.

Tapetilla

Ukkostwiitti syntyi #vellithousuus
KAARINA HEISKANENI teksti
SIR COLBY kuva

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

– Ristus kun salamoo! Kyllä mä
munkiksi rupean jos selviän. #au
tapyhäanna #vellithousuus.
Näin twiittasi Martti Luther yh
dessä elämänsä käännekohdassa,
ukkosmyrskyssä, joka sai hänet läh
temään kirkolliselle uralle. Tai siis
olisi voinut twiitata, ainakin La
puan lukion uskonnon kurssilais

ten mielestä. Reformaatio twiitaten
on uusi suoritustapa kirkkohisto
rian kurssille. Lutherin lisäksi Twit
ter-tili on muun muassa Lutherin
vaimolla Katarina von Boralla,
Saksan keisari Kaarle V:llä sekä
paavi Leo X:llä, joka valjasti Twit
ter-tilinsä vaalikampanjaansa.
Reformaattori tarvitsi rautanau
loja, jotta uskonpuhdistus pysyisi
kasassa.

Henki &
Kannen kuva: Tangolaulaja Leif Lindeman jäi isästään orvoksi
yksivuotiaana. Omien lasten syntymä konkretisoi isänrakkauden.
Kuva: Petri Kananen

Vasaroiko lapsesi lappuja oveen? Ei syytä huolestua. Tai voi olla paljonkin syytä
huolestua. Kuva Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt -Fb-sivulta.

– Vasaroottin 95 teesiä Witten
bergin kirkon oveen. Viiren tuu
man naulalla. On ja pysyy. #kak
kosnelonen #viistuumaanen #Ovi.
Munkki yllätti itsensä ja lähei
sensä löytämällä Katarina von Bo
ran ja kosimalla häntä.
– Kuule @k_von_bora, ku soot
niin hyvä emäntä ja koriaki viälä
niin kuinka olis jos mentääs oikee
naimisihi? #jänskättää.
Ja morsio twiittaa:
– Kyllä @MarttiLutheri on vie
hättävä! Kumma kun en ole aiem
min huomannut! #punastuttaa.
Martti Luther sai nimensä Marti
nus-pyhimyksen mukaan. Marti
nus oli sotilas, joka halkaisi viit
tansa kahtia ja antoi toisen puo
liskon palelevalle kerjäläiselle.
Seuraavan yönä hän näki näyn,
joka paljasti kerjäläisen olleen Jee
sus. Martinus otti kasteen, ryhtyi
lähetystyöhön ja päätyi lopulta
Toursin piispaksi. Pyhän Martin
hautajaispäivää 11.11. alettiin
viettää hänen muistopäivänään.
Martti Luther syntyi 10. marras
kuuta, ja 11. marraskuuta hänet
kastettiin Pyhän Martin kaimaksi.
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Yhteisvastuun
kohdemaat
vaihtuvat

Ajassa

Yhteisvastuukeräyksen kohteet
ovat vuoden 2016 alusta lähtien
Uganda, Lähi-itä, Haiti, Myanmar
ja Keski-Afrikan tasavalta. Van
hoista kohdemaista pois jäävät
Mosambik ja Kambodža. Kohtei
den vaihtuminen johtuu hallituk
sen kehitysyhteistyöhön kohdista
mista leikkauksista.
2016 kerättävillä varoilla tue
taan Ugandan Rwamwanjan pa
kolaisleirille rakennettavaa am
mattikoulua, jossa koulutetaan
tuhat Kongon pakolaista sekä pai
kallista nuorta vuoteen 2017 men
nessä. Kotimaisena keräyskohtee
na vuonna 2016 on Suomen Par
tiolaisten valtakunnallinen Nuor
ten syrjäytymisen ehkäisy partion
avulla -hanke. Yhteisvastuu 2016
käynnistyy 7. helmikuuta.

Arkkipiispa
ei puhuisi
pakolaiskriisistä
Punaisen Ristin arvot ja periaatteet ovat tärkeitä järjestöpäällikkö Jooel Niittyselle. Hän tuli järjestön leipiin noin seitsemän vuotta sitten ja ihastui pian siihen, miten
järjestö auttaa avun tarpeessa olevia huolimatta heidän taustoistaan tai vakaumuksestaan.

Jooel Niittynen
on auttajista ylpeä
Turvapaikanhakijoiden suuri määrä laittoi SPR:n järjestöpäällikkö Jooel Niittysen
työkalenterin uusiksi. Vapaaehtoiset ovat hänelle ilon aihe. Moni haluaa auttaa
järjestön kautta niin turvapaikanhakijoita kuin suomalaisia avuntarvitsijoita.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Jooel Niittynen, Punaisen Ris
tin Länsi-Suomen piirin järjestö
päällikkö Jyväskylästä. Koordinoin
piirin tukea osastoille sekä toimin
piirin järjestöasioiden asiantuntija
na. Lisäksi olen Jyväskylän aluetoi
miston esimies.
Oletko ollut jonkin humanitaari
sen järjestön töissä ulkomailla?
Vanhempani työskentelivät Boli
viassa, ja asuin siellä 10–19-vuo
tiaana. Vuodet olivat erityistä op
pimisen aikaa. Sain kipinän tehdä
työtä kansainvälisen järjestön pal
veluksessa.
Miten turvapaikanhakijoiden
määrän nopea kasvaminen on vai
kuttanut työhösi?
Se laittoi tämän syksyn osalta teh
täväni aivan uusiksi. Heti kesälo
man jälkeen aloitimme työn turva
paikanhakijoiden vastaanottami
seksi, ja se on vienyt lähes kaiken
ajan. Tekemistä riittää vastaanot
tokeskusten perustamisessa, tie
dottamisessa sekä vapaaehtoisten
rekrytoinnissa ja kouluttamisessa.
Miten järjestö oli varautunut täl

laiseen tilanteeseen?
Meillä oli valmiussuunnitelma äkil
listä laajamittaista maahantuloa
varten, mutta aina tällainen tulee
yllätyksenä. Mielestäni olemme
pystyneet toimimaan verrattain hy
vin tilanteessa, jossa esimerkiksi
valtakunnallisesti Punaisen Ristin
vastaanottokeskusten määrä on
kymmenkertaistunut muutaman
kuukauden aikana. Länsi-Suomes
sa lähdimme nollasta, joten len
nosta olemme käytännön asioita
oppineet.
Turvapaikanhakijoiden määrä on
herättänyt vihamielisiä reaktioita
järjestöänne kohtaan. Yllättikö se?
Nämä asiat tuovat aina jostain
syystä ihmisissä primitiiviset puo
let esiin, joten emme joutuneet en
simmäistä kertaa tällaista kohtaa
maan. Ei se yllätys ollut, mutta jo
kainen tapaus ihmetyttää, sen ver
ran voimakasta kieltä on käytetty.
Miten vastaat vihaiseen palaut
teeseen?
Tietämättömyys tai väärä tieto ai
heuttavat näitä reaktioita. Rehel
linen keskusteleminen sekä tiedot
taminen ovat keskiössä. Palaan
yleensä siihen, että tilanne nyt on
tämä, ja jotain sille on tehtävä. Sii
nä ei kivien heittely auta. Olemme

kaikki uuden tilanteen edessä ja
olisi erikoista, jos kukaan ei edes
yrittäisi tehdä asioille jotain. Toki
on tärkeä muistaa, että saamme
paljon positiivista palautetta, ja
monet ihmiset haluavat olla aut
tamisen ketjussa.
Millainen on turvapaikanhakijoi
den tilanne nyt Jyväskylässä?
Jyväskylässä on vajaat 200 turva
paikanhakijaa, mutta lähiympäris
tö mukaan lukien luku tulee nou
semaan merkittävästi. Vastaanot
tokeskuksia on tai ne ollaan pian
avaamassa Jyväskylässä Puuppo
laan ja Kangasvuoreen sekä muual
la Keski-Suomessa Joutsaan, Saari
järvelle, Petäjävedelle sekä Keu
ruulle. Nämä ovat siis Punaisen
Ristin yksiköitä. Myös muut toimi
jat ovat perustaneet yksiköitä.
Miten turvapaikanhakijoita voi
auttaa?
Punaisen Ristin toimintamuodois
ta voisi mainita ystävätoiminnan,
toiminnan vastaanottokeskuksis
sa, suomenkielen kerhot, läksyker
hot, rasisminvastaisen toiminnan,
kansainväliset klubit, monikult
tuuriset leirit sekä asumisaputoi
minnan.
Kuinka kovilla SPR:n työntekijät

ovat olleet viime viikkoina?
Työntekijämme ovat joutuneet ve
nymään työtehtäviin ja työaikoi
hin, joihin he eivät ole tottuneet.
Samalla elämme koko ajan myrs
kyn silmässä. Olen ylpeä työnteki
jöistä ja vapaaehtoisista, jotka
ovat olleet mukana auttamisessa.
Paras saamasi palaute viime vii
koilta?
Ehkä itselleni koskettavin ja tärkein
palaute tuli kotipesästäni, kun jou
duin yhtenä iltana jäämään toimis
tolle järjestämään hätämajoitusta,
vaikka minun olisi pitänyt olla ko
tona lasten kanssa. Kun soitin ko
tiin, 14-vuotias tyttäreni sanoi:
”ole rauhassa isi, ne tarvitsee sua
nyt enemmän”.
Millaisissa tilanteissa SPR auttaa
suomalaisia?
Autamme suomalaisia päivittäin.
Esimerkiksi Länsi-Suomen piirissä
on reilut 1 200 vapaaehtoista ys
tävää, jotka käyvät säännöllisesti
yli 2 000 yksinäisen ihmisen luona.
Tämä on sitä työtä jota teemme
päivittäin ihmiseltä ihmiselle. Pu
naisessa Ristissä on noin 85 000
jäsentä, 30 000 vapaaehtoista,
40 000 säännöllistä kuukausilah
joittajaa sekä lähes 200 000 veren
luovuttajaa.

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan
on harhaanjohtavaa, että nykyistä
pakolaistilannetta kuvataan Euroo
pan tai Suomen pakolaiskriisiksi.
– Kriisi on siellä, mistä ihmiset
ovat joutuneet lähtemään. Takana
on pelkoa, toivottomuutta ja ker
tomuksia, jotka ovat surullisia ja
uskomattomia. Siihen nähden
täällä ei ole kriisiä. On kohtuuton
ta puhua kriisistä, ja siten tehdä
turvaa hakevista kriisin aiheutta
jia, arkkipiispa sanoi.
Euroopan ja Suomen ei pidä
sulkea rajojaan turvaa hakevilta.
Rajojen sulkeminen vain kasvattai
si laittomien ja epäinhimillisten
väylien syntymistä, totesi kirkollis
kokouksessa puhunut Mäkinen.
– Tärkeämpää on nyt luoda tur
vallisia ja laillisia reittejä Euroop
paan. Tätä eurooppalaiset kirkot
ovat toistuvasti tuoneet esiin.

Raskasta joulua
soi myös
tänä vuonna
Suomen Lähetysseuran Kauneim
mat joululaulut -kampanjan ja
joululauluja metalliversioina esit
tävän Raskaan Joulun yhteistyö
jatkuu. Aiemmat tähän mennessä
ilmestyneet Raskasta Joulua -levyt
ovat olleet myyntimenestyksiä.
Uusi, marraskuussa julkaistava le
vy on nimeltään Tulkoon Joulu –
akustisesti. Tuottaja Erkka Korho
sen aloittama ja viime vuonna
kymmenettä vuottaan juhlinut
Raskasta joulua -projekti esittää
perinteisiä ja tunnettuja joululau
luja metalliversioina.

Seurakunta
sai taidelahjoituksen
Jyväskylän seurakunta on saanut
testamenttilahjoituksena yhdek
sän öljyväritaulua. Taulut testa
mentattiin seurakunnan lähetys
työlle.

4

Tangolaulajan
elämässä on
isänkokoinen aukko
Superisä. Sellaiseksi Leif Lindeman kuvitteli
oman isänsä, josta hänellä ei ole yhtään omaa
muistikuvaa. Oman esikoispojan syntymän
myötä isän rakkaus tuli käsinkosketeltavaksi.
KAARINA HEISKANEN teksti
JUHA SORRI kuva

Tangolaulaja Leif Lindemanin isä
kuoli, kun Leif oli yksivuotias. Per
he asui tuolloin Ruotsissa, ja per
heen äiti jäi kahden lapsen yksin
huoltajaksi.
– Minulla ei ole isästä mitään
muistikuvia, ja isänrakkaus jäi
saamatta.
Äiti ja etäisemmät sukulaiset
kertoivat pienelle pojalle omia
muistojaan isästä. Hyvien ja kau
niiden muistojen kertaaminen sai
aikaan sen, että isä kasvoi Linde
manin silmissä superisän ja san
karin mittoihin.
Lapsuudessa isättömyys näkyi
ja tuntui ihan tavallisissa arjen
asioissa.
– Kun isät toivat lapsiaan kou
luun, minua ei isä tuonut. Isät vei
vät poikiaan harrastuksiin, minä
menin yksin. Murrosiässä kaipa
sin miehen mallia, mutta jouduin
ottamaan sen sukulaisista ja vie
raista.
Eno oli nuoruusvuosien tuki ja
myös laulu-uralle kannustaja.
Kahden kaverin isä oli se superisä,

josta Leif Lindeman saattoi kuvi
tella unelmissaan, että oma isä
olisi juuri tuollainen.
Isän tukea ja neuvoja olisi tarvit
tu monissa käytännön asioissa,
esimerkiksi ajokortti-iässä ja en
simmäisen asunnon ostossa.
– Ja silloin kun rakensin ensim
mäistä taloa. Muistan yhden aa
mun, kun kukaan työmiehistä ei
tullut paikalle. Talvi painoi päälle,
lämmitin takkaa ja huolehdin ta
lon keskeneräisyydestä. Siinä taisi
tirahtaa kyynel, ja rukoilin, että
olisipa isä nyt tässä.

kiinni,
”josIsälapsiottaa
kaatuu
tai mokaa.

Isästä ja isättömyydestä puhu
minen on ollut Lindemanille herk
kä alue, josta hän ei pitkään ai
kaan pystynyt puhumaan.
– Aikuisikä on eheyttänyt niin,
että puhuminen on jo helpom
paa. Toisaalta isättömyys on ol
lut vahvuus: olen joutunut pie

Tangolaulajana Leif Lindeman toteuttaa elämänsä unelmaa. Keikkatyö vie miestä, ja uraratkaisua on puntaroitu perheen
kanssa. Kotona Lindeman tahtoo olla 110-prosenttisesti läsnä perheelleen.
nestä kantamaan vastuuta. Mi
nulla oli hyvä koti. Yksinhuoltaja
äiti pyhitti elämänsä meille lapsil
le ja kasvatti parhaalla mahdolli
sella tavalla.
Lindemanit muuttivat Ruotsista
Äänekoskelle, kun Leif Lindeman
oli kuusivuotias.
Oman esikoispojan syntymä oli
mullistava kokemus
– Kun pidin häntä sylissäni, ta
jusin konkreettisesti, että oma isä
ni on pitänyt minua sylissään ja
rakastanut minua yhtä paljon
kuin minä rakastan omaa lastani.
Se sai liikkeelle tunteita, joita en
ollut aiemmin ymmärtänyt. Siihen
asti isänrakkaus oli välittynyt mi
nulle vain muiden kertomana.
Lindemanille isyys merkitsee
huolenpitoa, lapsesta huolehti

mista ja sitä, että isä sanoo viimei
sen sanan.
– Haluan omien lapsieni tunte
van huolenpitoa, sitä että joku on
selän takana ja ottaa kiinni, jos
hän kaatuu tai mokaa. Vaikka ny
kyään teenkin reissuhommia, lap
set tietävät, että heillä on isä, ta
kaseinä.
– Isyys on minulle niin tärkeä,
että yritän joskus ehkä liikaakin.
Nykyinen työ keikkailevana ar
tistina syö mahdollisuuksia olla
läsnä perheen arjessa. Uraratkai
sua on puitu perheen kanssa.
– Tämä on nyt tämä vaihe elä
mässä. Perhe jaksaa, kun tietää,
että elän nyt todeksi unelmaani.
Kotona Leif Lindeman pyrkii
olemaan 110-prosenttisesti läsnä
perheelleen.
– Kun olen kotona, minulla ei

ole omia tekemisiä, jotka veisivät
yhteistä aikaamme. Isät voivat
viettää aikaa kotona, mutta eivät
silti ole läsnä.
Lindeman haluaa välittää lapsil
leen samat arvot, jotka hän itse on
saanut kodinperintönä: hengelli
sen kasvatuksen, hyvät käytösta
vat, Jumalan, kodin ja kanssamat
kaajien kunnioituksen.
Lapsille on periytynyt myös mu
siikkiharrastus: 15-vuotias poi
ka
soittaa kitaraa, 8-vuotias tytär lau
laa ja soittaa pianoa.

Isänpäivän kirkkokonsertti
su 8.11. klo 16 Kaupunginkirkossa, Leif Lindeman.
Ohjelma 20 euroa. Järjestää
Keski-Suomen Sotaorvot.

Hengissä
Toinen lukukappale
Room. 13: 1–7
Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin.
Joka vastustaa esivaltaa, nousee
siis Jumalan säädöstä vastaan, ja
ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee
oikein, tarvitse pelätä viranomaisia,
vaan sen, joka tekee väärin.
Evankeliumi
Matt. 17: 24–27
Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat: ”Kai
teidän opettajanne maksaa temppeliveroa?” ”Maksaa kyllä”, hän
vastasi. Kun hän meni sisälle
taloon, Jeesus ehätti kysymään:
”Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä
tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan
vai vierailta?” ”Vierailta”, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi
hänelle: ”Lapset ovat siis vapaat.
Mutta miksi suotta suututtaisimme
heidät? Mene järvelle ja heitä
onki veteen. Ota ensimmäinen
kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen
suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja
maksa heille sekä minun että itsesi
puolesta.”

Kyllä esivalta tietää
Paavali kirjoittaa roomalais
kristityille: Ei ole esivaltaa, joka
ei olisi Jumalalta peräisin. Aika
avoin valtakirja esivallalle!
Paavalin syyt esivallan ylistyk
seen ovat myös käytännölliset.
Hän luultavasti ajatteli, että
kuuliaisuus esivallalle edistäisi
uskonnonvapautta, joka Roo
man valtakunnassa oli jossain
määrin todellinen. Tarkoitus ei
ollut sanoa, että valtaa saa käyt
tää miten vaan Jumalan valtuu
tuksella. Paavali antaa ymmär
tää, että esivalta on Jumalan
palvelija silloin, kun se asettaa
rajat pahalle ja estää anarkian
syntymisen. Esivalta on Jumalan
palvelija. Sitä se on silloin kun se
toimii Jumalan tahdon mukaan.
Ei sen joka tekee oikein, tarvitse
pelätä esivaltaa, Paavali jatkaa.
Mitäs tässä viestintäsalaisuuk
sia ja nettikäyttäytymistä kos
kevia lakeja sitten vastustetaan?
Kaikenlaista vallankäyttöä ei tu
le suvaita, kuten edellä maini
taan. Esimerkiksi Saksan tun
nustuskirkko ymmärsi tämän
toimiessaan natsihallinnon har
joittamaa sortoa vastaan.
Miten Paavali saattoi kirjoittaa

noin Roomassa, jossa vainot
tiin kristittyjä?
Syyt voivat olla käytännölliset.
Taustalla on juuri vainon uhka.
Esimerkiksi veronmaksamiseen
liittyvät väärinkäytökset olivat
aiheuttaneet levottomuuksia
Roomassa. Maksamalla tun
nollisesti ja elämällä kunnon
kansalaisen tavoin kristityt py
syisivät erossa levottomuuksis
ta. Esivalta ei saisi syytä estää
heidän toimintaansa. Ei saanut
herättää huonoa mainetta epä
varmassa tilanteessa!
Jeesus taas oli joviaalilla päällä.
”Miksi suotta suututtaisimme
heidät?” Miltä tuo kalakerto
mus kuulostaa?
Jeesuksen motiivit olivat kenties
osittain samat kuin Paavalilla.
Kalakertomus kertoo Jumalan
huolenpidosta ja tuo mieleen
kedon kukat ja taivaan linnut,
jotka eivät tunne liiaksi huolta
maallisista. Jumala ensin ja
maallisetkin hoituu.
Onko kaikki esivalta (tässä
ajassa) mielestäsi Jumalalta pe
räisin? Voiko valtaa käyttää
väärin?
Jumalalta kaikki on peräisin.

On eri asia mitä ihminen
sillä perinnöllä tekee. Voi
valtaa käyttää väärin ja
kristitynkin tulee sitä silloin
vastustaa. Edellä mainittu
natsiesimerkki on melko sel
vä tapaus. Epäselvempiä ta
pauksia on paljon enem
män.
Jos kaikki esivalta on Juma
lalta peräisin, ovatko sodat
kin silloin oikeutettuja.
On iso teema tämä oikeutet
tu sota. Käytännössä puolustus
sota tuntuu oikeutetulta. Mutta
Jumalaa ei saa käyttää oikeutta
maan sotaa. Eikä se ollut Paava
lin pointti.
Oletko iloinen veronmaksaja?
Aina en ole, mutta yritän olla.
Veroilla saa tärkeitä palveluja
itselle ja toisille. (Iloinen veron
maksaja olen muun muassa kir
jastossa käydessä.)
Mikä päivän teksteissä on mie
lestäsi herättävin kohta?
Paavalin lähes kritiikitön esival
lan ”jumaloiminen” kieltämät
tä herättää kysymyksiä. Mutta
hänellä oli siihen siinä tilantees
sa ihan hyvä syy.

8.11. Kahden maan
kansalaisen sunnuntai
Säynätsalon kirkossa ja
Neulaskodilla saarnaa
pastori Esa Jur va.

Mitä on olla kahden maan kan
salainen?
Parhaimmillaan se voisi olla sitä,
että tämän maan kansalaisuu
den velvoitteet ja menestymisen
paineet eivät paina liikaa. Sillä
on taivaan kansalaisuus, jossa ei
kysytä kykyjä ja joka kestää.
Millainen kahden maan kansa
lainen on suomalainen perheen
isä?
Riippuu perheenisästä. Yleisesti
ottaen ”taivaan” kansalaisuus ei
liiemmin näy. Tosin on ymmär
rettävää, ettei esimerkiksi ruuh
kavuosien perheenisä jaksa tai
ehdi tuota toista kansalaisuutta
paljon miettiä. Tämän maan
kansalaisuuden kelpoisuusvaa
timukset vievät aikaa ja energiaa.
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Saviseinäinen luokkahuone kuumenee iltapäivällä, ja oppilaiden tarkkaavaisuus herpaantuu. World Teacher -ohjelmaan osallistuvat suomalaiset vinkkasivat, että pieni taukoliikunta kesken oppitunnin tuo
lisävireyttä iltapäivään.

Ryhmätyöoppia
Suomesta kenialaiskouluihin

Keniassa opettajan sana on laki luokassa ja rehtorin sana opettajainhuoneessa.
Sen huomasi jyväskyläläinen Mari Holopainen, joka osallistui World Teacher
-hankkeeseen Kenian maaseudulla.
KAARINA HEISKANEN teksti
LISA CROY kuva

Kun projektipäällikkö Mari Holo
painen tutustui kenialaisiin maa
seutukouluihin, kaikesta paistoi
köyhyys. Koulut ovat saviseinäisiä
rakennuksia, joissa on maalattia ja
jotka on rakennettava sadekauden
jälkeen uudelleen. Oppilailla on
yhtenäiset koulupuvut, mutta vain
harvan oppilaan puku on ehjä.
Kaikilla lapsilla ei ole kenkiä. Ilmai
sesta kouluruoasta ei ole tietoa
kaan, ja ryhmäkoot ovat isoja –
samassa luokassa voi olla jopa
50–70 oppilasta. Luokkahuoneet
ovat pieniä, ja saman pulpetin ää
reen ahtautuu neljä tai viisi oppi
lasta. Koulukirjojakaan ei riitä jo
kaiselle.
– Lisäksi opettajat ovat alipal
kattuja. Tänä syksynä siellä on ol
lut opettajien lakko, ja systeemi on
muutoksen tilassa, kertoo Jamk:is
sa projektipäällikkönä toimiva Ma
ri Holopainen.
Hyviäkin uutisia on, ja yksi niistä
on kehittymisen ja eteenpäin me

nemisen halu.
Mari Holopainen ja yhdeksän
muuta suomalaisopettajaa sparra
si kenialaisia opettajia kahden vii
kon mittaisella jaksolla. Sen mah
dollistivat Kirkon Ulkomaanavun
Opettajat ilman rajoja -ohjelma,
hollantilainen Edukans ja kenialai
nen Pamoja Child Foundation.
Kaikkien vientituote oli aktiivisen
oppimisen ajattelutapa. Kenian
koulujen opetustyyli on opettaja
keskeinen – ihan kuin Suomessa
1950-luvulla. Tehottomimmillaan
se on sitä, että opettaja paasaa ja
lapset toistavat ja kopioivat taulul
ta tekstejä vihkoihinsa.
– Pyrimme avaamaan silmiä sil
le, että lapsia voi osallistaa ja roh
kaista oma-aloitteiseen ajatteluun
ja yhteistyöhön.
Suurin osa opettajista oli innok
kaita soveltamaan uusia työtapo
ja. Suomalaisopettajat saivat kou
lutusta palautteen ja vinkkien an
tamiseen hollantilaisilta yhteistyö
kumppaneilta ennen lähtöä Ke
niaan.
– Siihen oli selvä ja kunnioittava

toimintamalli. Alkuun havainnoin
nimikko-opettajaani luokassa, ja
päivän päätteeksi keskustelimme
tapahtumista luokkahuoneessa.
Opettajalta pyydettiin aina lupa
palautteen antamiseen, ja pohdim
me mitä asioita opetuksessa voisi
muuttaa. Ohjeita ei tyrkytetty.

”

Yhdessä
tekemiseen on
opittu pienenä.
Holopainen kannusti opettajia
ryhmätyötapojen käyttöön isoissa
oppilasryhmissä. Isoimmat oppi
laat kokeilivat mind map -menetel
mää, jossa he saivat itse miettiä
opittavaa asiaa ja täydentää toi
nen toistensa ideoita.
– Pohdimme myös tapoja, joilla
voisi rohkaista ja motivoida opin
noissaan jälkeen jääneitä oppilaita.
Oli raskainta nähdä, kun erityistar
peisten lasten rohkaisemiseen ja
auttamiseen ei ollut resursseja.
Kenialaiset koululaiset opiskele

vat kaksi ensimmäistä vuotta
omalla äidinkielellään ja siirtyvät
sen jälkeen opiskelemaan joko
englanniksi tai swahiliksi.
– Jos vieraan kielen oppiminen
ei ala rullata, putoat myös niissä
aineissa, joiden sisällöt ymmärtäi
sit, mutta et tajua opetuskieltä,
Holopainen huomauttaa.
Hankaluuksia aiheutuu myös sii
tä, että samalla luokka-asteella voi
olla hyvin eri-ikäisiä oppilaita.
– Kenian kouluissa ei mennä ikä
luokkien mukaan. Jos läpäiset tes
tit, pääset seuraavalle luokka-as
teelle. Jos et läpäise, et pääse.
Mari Holopaista sykähdytti ke
nialaisten tapa elää tätä päivää ja
tätä hetkeä.
– He ovat kiitollisia siitä, mitä
heillä on, vaikka ei aina näytä ole
van paljon mitään. Koko koulun
yhteisissä aamunavauksissa ja vas
taavissa kokoontumisissa näkyi te
kemisen ilo ja yhteishenki. Aamun
avauksissa laulettiin, ja näki, että
lapset innostuivat. Laulaminen,
iloitseminen ja kiittäminen liittyvät
myös uskontoon, ja yhdessä teke
miseen on kasvettu jo pienenä.

Tiesitkö?

Opettajat ilman
rajoja tukee kehitysmaiden opettajia
Opettajat ilman rajoja on
Kirkon Ulkomaanavun
verkosto, joka tukee
kehitysmaiden opettajien
pedagogista osaamista ja
laadukkaan opetuksen
toteutumista maailman
hauraimissa valtioissa.
Verkosto tukee myös
globaalikasvatusta
suomalaisissa kouluissa.
Verkosto on lähettänyt
opetusalan ammattilaisia
vuodesta 2014 lähtien
Etelä-Sudaniin, 		
Kambodzaan, Liberiaan,
Keniaan ja Ugandaan.
www.opettajatilmanrajoja.fi
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Kolumni

Isä, sinä riität
Isä tekee hiekkakakkuja. Isä antaa vauhtia. Isä sytyttää
nuotion, leipoo pullaa ja vaihtaa auton renkaat. Isä pelaa
pihapelejä ja hakkaa halot itse. Isä lukee iltasadun. Isä
ottaa syliin.
Isä tekee pitkää päivää. Isä tekee uraa. Tekemällä isä vä
littää. Isä on kotona poissa tai poissa kotoa. Isä kertoo
lapsuudestaan. Isä huutaa kentän laidalla. Isä on hiljaa
ja heittää löylyä kiukaalle.
Tai sitten isä tekee jotain ihan muuta. Kuinka meidän te
komme tai valintamme tai jonkun toisen antamat roolit
määrittävät meitä? Onko meidän mittarimme ehkä sää
detty sen mukaan, mitä omat isämme tai vanhempamme
ovat tehneet?
Kysymys isästä herättää tunteita. Isästä ollaan montaa
mieltä. On erilaisia isiä. Isä on monenlainen, jokaiselle
omanlainen. Kysymys isästä on henkilökohtainen. Jokai
sella on oma suhteensa isään, omanlainen suhde isyyteen.
Isä voi olla tuki ja turva tai isä voi olla etäinen. Isän kans
sa voi jutella tai puuhata, tai isä voi olla siihen liian kiirei
nen. Jokaisella ei ole isää, kaikki miehet eivät ole isiä. Joku
on isoisä, jollekulle vaari on maailman ykköstyyppi.
Isänpäivä tulee taas. Isiä muistetaan. Senkö vuoksi, mitä
he ovat saavuttaneet, vai senkö, mitä he ovat? Toivotta
vasti sen. Kun arvioimme isänä tai vanhempana onnistu
mista, saavat teot ja suoritukset väistyä. Se riittää, että
olemme läsnä. Sen lapset muistavat. Että isä oli paikalla.
Tekoja tärkeämpää on suostua vain olemaan. Toki voi lap
silleen yrittää antaa mallin olemalla itse touhukas ja ai
kaansaava, mutta vielä enemmän heille voi antaa sillä,
että pysähtyy ja on oikeasti läsnä. Näin kertoo brittitut
kimus, jossa seurattiin 11000 lasta ja heidän menestys
tään elämässä. Tutkimus osoitti, että lapsista ne, joiden
isät olivat olleet aktiivisesti mukana lapsensa elämässä,
pärjäsivät aikuisiässä paremmin sekä älykkyystesteissä et
tä työelämässä kuin poissaolevien tai välinpitämättömien
isien lapset. Myönteiset vaikutukset olivat nähtävissä jäl
kikasvun elämässä vielä 40 vuotta syntymän jälkeenkin.
Isä, kun siis vietät isänpäivää, muista että vähempi voi
olla enemmän. Sinä riität lapsillesi. Sinun kiinnostustasi
he kaipaavat, sinun läsnäoloasi pienissä arjen asioissa.
Enemmän kuin suuria tekoja he tahtovat sinut.

Siinä vasta oli
mukava mies
Suomalaisten hautajaisten saattoväki on harventunut
varsinkin kaupungeissa. Samalla muistotilaisuuksista
on tullut aiempaa vapautuneempia tapahtumia.
PETRI KANANEN teksti
MARKKU PIHLAJA kuva

Hautajaisissa pidetään yhä kiinni
vanhoista perinteistä. Samalla vai
najia muistellaan aikaisempaa iloi
semmissa tunnelmissa.
Muistotilaisuuksien vapautu
neen tunnelman on havainnut
vuosia pitopalvelua pyörittänyt
Kahvila Kotiruoan Sirpa Satosaa
ri. Aikaisemmin tilaisuuksien tun
nelma oli Satosaaren mielestä aika
jäykkä. Vaikka vainajaa edelleen
surraan, on muistotilaisuuksien
yleinen luonne hänestä mukavam
pi ja vapautuneempi.
– Tänä päivänä uskalletaan nau
raakin muistotilaisuudessa. Siellä
kerrotaan iloisia tapahtumia, mitä
vainajan kanssa on tapahtunut.
Jos muistotilaisuuksien tunnel
ma on muuttunut, niin tarjoilut
ovat pysyneet perinteikkäinä.
Omaiset tilaavat tarjoiluksi keitto
ja ja leikkeleitä tai voileipäkakkuja.
Myös karjalanpaisti ja palapaisti
ovat pitäneet pintansa jo vuosi
kymmeniä. Muistotilaisuuksien
tyypillisin jälkiruoka on edelleen
täytekakku.

Tänä päivänä
”uskelletaan
Ville Tikkanen
Seurakuntapastori
Jyväskylän seurakunta
Rippikoulu -ja nuorisotyö
Keskustan alueseurakunta

oilen
Tänään ruk

Anna edes pieni osa voimaasi
Rakas Jumala, sinä näet meidät ih
miset, pienet ja suuret, täällä
maan päällä. Anna meille edes
pieni osa voimastasi, viisaudestasi
ja rakkaudestasi, niin että jaksai
simme hoitaa työmme ja velvolli

suutemme ja vielä nauttiakin elä
mästä, nähdä kaiken kauniin mitä
olet luonut ympärillemme. Siis kii
tos syksyisestä luonnosta!
nainen, 45

nauraakin muistotilaisuudessa.
Muistotilaisuuksien kulku riip
puu omaisista ja saattoväestä. Vir
si tai pari kuuluvat luontevasti ti
laisuuden luonteeseen. Tämän li
säksi nykyään soitetaan musiikkia
tallenteiltakin.
– Esimerkiksi Kari Tapion Valoon
päin ja Samuli Edelmania. Tai jos
vainajalla oli lempimusiikkia, niin
sitä soitetaan taustamusiikkina.
Omaiset haluavat kutsua papin
muistotilaisuuteen edelleen lähes
poikkeuksetta. Pappi saatetaan
jättää kutsumatta, jos vainajaa
muistellaan aivan pienellä piirillä
kotona.
Siunaustilaisuudet kappeleissa ja
kirkoissa ovat pysyneet vuosikau
det sisällöltään hyvin samantapai
sina. Eroa on kuitenkin maaseudun
ja kaupunkien välillä. Kun maaseu

dulla on saattoväkeä helposti yli
sata, niin kaupungissa siunaustilai
suuteen tulee paikalle pari–kolme
kymmentä ihmistä.
Vaajakosken aluesurakunnan
aluekappalainen Hannu Huttunen
on huomannut, että sama sääntö
pätee myös Jyväskylän seurakun
nan sisällä. Jos vainaja on esimer
kiksi Vaajakosken Oravasaaresta,
niin hautajaiset on koko kylän jut
tu. Tällöin saattoväkeä on liikkeel
lä runsaasti.
Huttunen työskenteli aikoinaan
pappina Vimpelissä, jossa hauta
jaisiin osallistui paljon väkeä.
– Siellä lauantaille oli aina vain
yhdet hautajaiset, koska ne men
tiin pitkän kaavan mukaan.
Ihmiset suunnittelevat toisinaan
omia hautajaisiaan. Toiveita on
saatettu kirjata paperille tai kertoa
omaisille. Jotkut kertovat viimeisen
tahtonsa epäsuorasti: hautajaisiin
tarkoitettu virsi saattaa löytyä virsi
kirjasta taitettuna sivuna.
Näitä toivomuksia ja vihjeitä
käydään läpi, kun omaiset juttele
vat hautajaisista papin kanssa.
Kirkkoslangilla näitä keskusteluja
kutsutaan toimituskeskusteluiksi.
Samaisessa keskustelussa käydään
läpi myös vainajan elämää, ja nii
den tietojen pohjalta pappi voi ra
kentaa siunauspuheensa elämän
makuiseksi.
– Vaikka käsikirjassa on valmiita
puheita, tuskin kukaan pappi niitä
käyttää, Huttunen sanoo.
Kukkakauppa- ja hautaustoimis
toyrittäjä Marjatta Ryynänen on
huomannut, että hautajaiset pide
tään yhä useammin perhepiirissä.
Omaiset laittavat monesti kuolin
ilmoituksen lehteen vasta sen jäl
keen, kun vainaja on jo siunattu.
– Joskus voi olla, että vainaja on
esittänyt toiveen, että hautajaiset
pidettäisiin ihan perhepiirissä.
Muistotilaisuuksien pienuuteen
voi olla Ryynäsen mielestä myös
raha. Muistotilaisuuksien tarjoilut
voivat olla liikaa joidenkin kukka
rolle. Ryynänen on huomannut li
säksi, että saattoväki on nykyään
kiireistä. Ainakin työssäkäyvillä on
vaikeuksia osallistua keskellä viik
koa järjestettäviin hautajaisiin.
– Hautajaisiin kutsutaan usein
työkavereita ja lähiomaisia. Laa
jempaa ystäväpiiriä ei sitten halu
ta kutsua. Ystävät kuitenkin lähet

tävät adresseja ja osanottokukkia
omaisille.
Tuhkaamisen suosio kasvaa jat
kuvasti arkkuhautaamisen kustan
nuksella. Uurnahautapaikka mak
saa arkkuhautaa vähemmän, ja
samalla tuhkaamisessa käytettä
vät arkkumallit ovat edullisia. Tuh
kattavalle vainajalle ei hankita
myöskään kovin paljon kukkia.
Toiveena on, että ihmiset toisivat
arkulle kukkalaitteiden sijaan yk
sittäisiä kukkia.
Romanit järjestävät edelleen suu
ria hautajaisia, joihin osallistuu ta
vallisesti sadasta neljään sataan
omaista ja tuttavaa. Paikalle tulee
lähimmän suvun lisäksi serkut, pik
kuserkut ja myös laaja ystäväpiiri.
Ihmisiä tulee ympäri Suomea.
– Hautajaiset koskettavat roma
niyhteisöä vahvasti, romaniyhte
sön tuntija Kyösti Florin sanoo.

Surussa meillä
”ei jätetä
eikä jäädä
yksin.

Romanit kokoontuvat tiiviisti
yhteen jo, kun joku sairastaa vaka
vasti ja kuolema on lähellä. Kuole
vaa ei jätetä koskaan yksin.
– Meillä on aina ollut saattohoi
to kulttuurissamme.
Romaneilla tukeminen ja tuntei
den ilmaisut ovat tärkeitä. Myös
kuolevan lähiomaisia tuetaan.
– Surussa meillä ei jätetä eikä
jäädä yksin. Ihmiset käyvät mui
den kanssa tunnetilojaan läpi.
Kaikki hautajaisiin liittyvät tilai
suudet ovat osa surutyötä.
Romanit itkevät, kun on itkun
aika. Heillä on erityisen tärkeää,
että tunteita ei jätetä sisälle.
Florinin mielestä romanien yh
teisöllisyys on samanlaista kuin
Suomen pääväestön kulttuuri 50–
60 vuotta sitten. Silloin hautajai
sissa oli paljon väkeä.
Romanikulttuurin peruspilari
on vanhempien ihmisten kunnioit
taminen.
– Vanhempi romanimies sanoi,
että meidän olemassaolon salai
suus on raamatunkohta ”Kunnioi
ta isääsi ja äitiäsi, että kauan eläi
sit ja menestyisit maan päällä”.
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SE TAVALLINEN TARINA
Vuosia kestänyt henkinen ja fyysinen perheväkivalta oli nujertaa nykyisin Jyväskylässä
asuvan Kaisan. – Mitä nopeammin väkivaltaisesta suhteesta irtautuu, sitä nopeammin
oma elämä pelastuu, hän sanoo.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Rauhallinen, seurallinen, ystävälli
nen. Ravintolaillan aikana tutuksi
tullut Pekka vaikutti Kaisasta (ni
met muutettu) oikein mukavalta
mieheltä.
– Hän oli hyväkäytöksinen ja su
juvasanainen – kaikin tavoin ihana
mies, johon ihastuin heti. Hän oli
sellainen, jonka kanssa halusin
viettää loppuelämäni ja perustaa
perheen.
Onnellinen ja ehjä perhe-elämä
oli ollut aina Kaisan haaveena, sillä
oma lapsuus oli ollut rikkinäinen,
ja suhteet vanhempiin etäiset.
– Ehkä Pekassa oli jotakin tuttua
ja turvallista, minkä vuoksi rakas
tuin häneen, Kaisa pohtii.
Avioliitto solmittiin useamman
vuoden seurustelun jälkeen, kun
Kaisa alkoi odottaa perheen esi
koista.
– Ajattelin vanhanaikaisesti, että
lapsen on hyvä syntyä avioliitossa.
Nimittelyä, vähättelyä, luunappe
ja, lyömistä. Yhteiset vuodet Pekan

kanssa johtivat lopulta perhehel
vettiin, jossa arki oli jatkuvaa va
ruillaan oloa. Mitä pitemmälle
suhde eteni, sitä enemmän Kaisa
sai kokea erityisesti henkistä väki
valtaa.
– Jatkuvaa arvostelua, moitti
mista ja valittamista, raivokoh
tauksia aivan mitättömistä asiois
ta. Vaikka kuinka tein arjessa kaik
keni, mikään ei koskaan riittänyt,
Kaisa kertoo.
Omakotitalon ostaminen ja
muutto lähemmäs Pekan lapsuu
denkotia ei helpottanut tilannetta.
Kaisa koki jäävänsä täysin yksin,
sillä ystävät olivat kaikonneet vä
hitellen vuosien myötä.
– Elimme täysin mieheni ehdoil
la, hänen ajatustensa mukaan.
Olin hirveän masentunut. Minus
ta oli syöty pois se, millainen ihmi
nen olin ollut. Pekka osasi kääntää
kaikki heikot puoleni omaksi maa
litaulukseen.
Suhteen ajautuminen kriisiin oli
Kaisalle valtava pettymys.
– Vaikka merkkejä Pekan käytök
sen muuttumisesta oli ilmassa jo
seurustelun alkuvaiheessa, en ha

lunnut uskoa sitä. Pekka osasi pu
hua ja manipuloida minut jää
mään, kun muutaman kerran yri
tin lähteä.
Päätös erosta syntyi lopulta
vuosi avioliiton solmimisen jäl
keen. Kaisa havahtui miehensä
käytökseen luettuaan lehdestä ju
tun narsistisuudesta.
– Ymmärsin, että jos en nyt läh
de, minulle käy huonosti.
Elämän uudelleen järjestäminen
on ollut Kaisalle niin henkinen,
fyysinen kuin taloudellinen selviy
tymismatka. Oman lisänsä arkeen
on tuonut erityislapsena syntynyt
esikoinen, joka tarvitsee paljon tu
kea.
Vaikka erosta on jo useampi
vuosi, piina ei ole hellittänyt. Pelko
on läsnä jatkuvasti. Huoltajuus
kiistat Pekan kanssa ovat olleet re
piviä ja Kaisa on saanut osakseen
myös uhkailuja.
– Pekka ei ole koskaan pystynyt
hyväksymään lähtöäni. Suurin pel
koni on, että hän käyttää lasta kos
ton välikappaleena, Kaisa sanoo.
Tilanne kärjistyi lopulta niin, et

tä Kaisan oli turvauduttava parin
viikon ajan turvakodin tarjoa
maan suojaan. Kaisa joutui teke
mään myös rikostutkintapyynnön
poliisille lapseen kohdistuneen pa
hoinpitelyepäilyn vuoksi. Näytön
puutteeseen kariutunut tutkinta
pyyntö oli Kaisalle shokki.
– Huoli lapsen jaksamisesta ja
hyvinvoinnista on vienyt voimia.
Jatkuva valtataistelu on tuntunut
todella kuormittavalta, Kaisa sa
noo.
Vanhempien välit ovat edelleen
erittäin viileät. Pekalla on oikeus
tavata lasta, mutta todennäköi
sesti lapsen huoltajuudesta joudu
taan käymään oikeutta jatkossa
kin.
– Tyyntä myrskyn edellä, Kaisa
pelkää. – Lapsen vuoksi minun on
kuitenkin oltava rohkea.
Koko elämänsä ajan syyllistämistä
ja vähättelyä kokenut Kaisa on ol
lut vähällä menettää uskonsa
myös viranomaisten toimintaan.
– Todellista ymmärrystä ja inhi
millisyyttä en ole kovin monelta
taholta saanut osakseni. Koska
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henkinen väkivalta on näkymätön
tä, on tuntunut siltä, ettei minua
ole aina uskottu.
Oman perhehelvetin läpikäy
neenä Kaisa haluaa, että tulevai
suudessa asioiden käsittely muut
tuu. Varsinkin toimeenpano- ja ta
paamisasioissa tarvitaan Kaisan
mielestä tasavertaista ja oikeu
denmukaista käsittelyä.
– Esimerkiksi väkivaltaisen ihmi
sen luokse ei koskaan saisi päästää
lasta. Oikeus vanhemmuuteen ajaa
usein lapsen oikeuksien edelle.
Täysin yksin eron jälkeen jäänyt
Kaisa toivoo myös tukea toipumi
seen. Vertaistuen voima on erittäin
tärkeää. Sitä Kaisa löysi vasta tur
vakodin kautta. Käytännön apua
tilanteeseensa Kaisa on saanut Jy
väskylän seurakunnan perhetyön ja
terveydenhuollon kautta.
Omalla esimerkillään Kaisa ha
luaa rohkaista kaikkia niitä, jotka
elävät väkivaltaisessa parisuhtees
sa.
– Mitä nopeammin suhteesta
uskaltaa lähteä, sitä nopeammin
oma elämä pelastuu, Kaisa tie
tää.

Tällä hetkellä Kaisa sanoo voivan
sa kohtalaisen hyvin. Taide on ol
lut Kaisalle tärkeä henkireikä ja iso
avain toipumisessa.
– Valmistelen parhaillaan tai
teellista projektia, jossa olen pääs
syt käsittelemään kokemiani asioi
ta. Olen saanut siitä paljon voimia
jaksaakseni eteenpäin.
Kaikesta huolimatta Kaisa us
koo, että tapahtuneella on tarkoi
tuksensa.
– Elämä tuo eteen ihmisiä ja
asioita, jotka auttavat ymmärtä
mään sisäistä maailmaamme. Tä
män parisuhteen tarkoitus oli yh
teinen lapsemme, ihana päivänsä
de ja hymypoika, joka tuo iloa ja
valoa elämään.
Parisuhteeseen Kaisa ei ole me
nettänyt toivoaan.
– Uskon, että rinnalle löytyy
kumppani, kun aika on oikea. En
sin täytyy kuitenkin toipua rauhas
sa ja oppia antamaan anteeksi,
ennen kuin voi heittäytyä uusiin
asioihin mukaan.
Nyt haaveissa on vain yksi asia:
rauhallinen, tasapainoinen ja
seesteinen arki.
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LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

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

Juhlan Paikka

Pito- ja juhlapalvelu

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

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

ilmo

Saattohoito-osaaminen
laajenee yhteisvastuuvaroin
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
YHTEISVASTUUKERÄYS kuva

Kuolevan hyvä hoito – yhteinen
vastuumme -hanke on jo ensim
mäisellä toimintakaudellaan on
nistunut edistämään suomalaisen
saattohoidon kehitystyötä. Se on
rahoitettu vuoden 2014 Yhteis
vastuukeräyksellä.
Kuluneen vuoden aikana yhteis
vastuuvaroin on järjestetty useita
alueellisia saattohoitokoulutuksia
muun muassa lääketieteen opiske
lijoille ja terveydenhuollon ammat
tilaisille. Lisäksi on ollut saattohoi

toaiheisia seminaareja eri kohde
ryhmille.
Yhdeksässä hoitoyksikössä eri
puolilla Suomea on käynnistetty
puolen vuoden mittainen koulu
tusta, konsultointia ja työnoh
jausta sisältävä saattohoito kun
toon -prosessi. Sairaalasielunhoi
tajien välityksellä on jaettu osaa
mista ympäri maan erityisesti
kuolevan ihmisen vakaumuksen
sekä henkisten ja hengellisten tar
peiden tukemisessa ja elämän
muistelussa.
– Saattohoidon kehittäminen
on alkanut kiinnostaa suomalai

Onnella on juuret

Henki &

040 535 0047
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
www.viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Kiinteä verkko 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min.
Matkaviestinverkko 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Noutopalvelu
020 712 1580

Vaatteet
Astiat

Huonekalut
Kirjat

Kengät
yms.

Palveleva puhelin
Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys numerosta 01019 0071
su–to klo 18–01 ja
Pe–la klo 18–03.

Viserrämme
Twitterissä tilillä
@Henkielämä

Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan osuus on kohdennettu saattohoidon kehittämiseen. Kampanjan kuvat herättivät hämmennystä.

sia, Terhokodin johtaja, ylilääkäri
Juha Hänninen toteaa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
sosiaali- ja terveysministeriö, sai
raanhoitopiirit, potilasjärjestöt,
oppilaitokset sekä evankelis-lute
rilainen kirkko ja seurakunnat ovat
lähteneet yhteistyöhön paranta
maan saattohoidon saatavuutta
ja tasoa Suomessa.
– Koulutuksen ja osaamisen ke
hittämisen ohella tavoitteemme
on saada saattohoito lisätyksi so
siaali- ja terveydenhuollon järjes
tämissuunnitelmiin, jolloin se tuli
si huomioiduksi alueellisten ter
veyspalvelujen järjestämisessä, Ju
ha Hänninen sanoo.
– Asiaa ei kuitenkaan tulisi me
dikalisoida. Hyvä saattohoito ei
ole vain kivunlievitystä. Myös kuo
levan ihmisen perhe tarvitsee tu
kea. Liian usein perhe jääkin sivu
rooliin, mikä pahimmillaan vai
kuttaa negatiivisesti esimerkiksi
lasten hyvinvointiin vuosikausiksi
eteenpäin, Juha Hänninen jatkaa.
–Yhteisvastuukampanja lisäsi ih
misten tietoutta aiheesta ja syn
nytti vahvaa tahtoa ja toimintaa
saattohoidon parantamiseksi. Tä
mä on hieno osoitus siitä, mitä
kaikkea arvokasta Yhteisvastuuke
räyksellä voidaan saada aikaan,
toteaa Yhteisvastuun keräysjohta
ja Tapio Pajunen.
– Tavoitteemme on, ettei yhden
kään kuolevan potilaan tarvitsisi
kärsiä puutteellisen hoidon vuok
si, Pajunen jatkaa

Vuoden kristillinen kirja kertoo
Korpilahden nimikkolähetistä
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Vuoden 2015 kristilliseksi kirjak
si Jukka Sariolan teoksen Ystäväni
Seija – kutsumuksena Afganistan.
Kansanedustaja Jutta Urpilaisen
valitsema voittaja julkistettiin
Helsingin kirjamessuilla. Kirja oli
myös yleisön suosikki.
Heinäkuussa vuonna 2014 tuli

tieto kahden suomalaisen avustus
työntekijän surmasta Afganista
nissa. Avustustyöntekijät olivat
pitkään maassa työskennelleet
Kaija Martin ja Seija Järvenpää.
Korpilahden alueseurakunta tu
ki rahallisesti Järvenpään työtä
Heratissa. Hän työskenteli muun
muassa mielenterveyshankkeiden
parissa klinikalla, jonka vaikutuk
set ulottuvat laajasti eri puolille

Afganistania.
Urpilaisen perustelujen mukaan
Sariola on koonnut tuntonsa ja
muistonsa kirjaksi, jossa hän ker
too erityisestä ystävyydestä sit
keän naisen kanssa. Tapahtumat
etenevät vuosikymmenten takaa
Seijan elämän viimeisiin hetkiin.
Voittaja palkittiin 2 000 euron ra
hapalkinnolla. Teoksen on kustan
tanut Kustannus Oy Uusi Tie.

Syvennä yhteisötyön taitojasi!
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Henki &

Diakin avoin amk toteuttaa Yhteisönrakentaja –kurssin
(5 op) Jyväskylässä keväällä 2016.
Kurssi soveltuu kaikille yhteisöllisistä menetelmistä ja niiden soveltamisesta
oman työn tai lähiyhteisön kehittämisessä kiinnostuneille.
Lisätietoja paivi.thitz@diak.fi

Ilmoittautuminen 1.11.-4.12. http://ilmoittaudu.diak.fi
www.diak.fi, avoin@diak.fi

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
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Suomen Lähetysseuran
kehitysyhteistyö kutistuu
SUOMEN LÄHETYSSEURA teksti
PAULA LAAJALAHTI kuva

Suomen Lähetysseuran yhteistoi
mintaneuvottelut johtavat 20 hen
kilötyövuoden vähentämiseen uu
delleenjärjestelyjen, osa-aikaista
misten ja muutamien irtisanomis
ten avulla. Vähennykset koskevat
kaikkia osastoja. Lisäksi haetaan
kustannussäästöä organisaatio
uudistuksilla.
Suomen Lähetysseuran kehitys
yhteistyöohjelmasta lopetetaan
17 hanketta. Kehitysyhteistyö lop
puu kokonaan Vietnamissa, Kii
nassa, Angolassa ja Palestiinassa.
Näistä Angolassa ja Palestiinassa
jatketaan edelleen Lähetysseuran
muuta työtä seurakuntien, testa
menttitulojen ja yksityisten lah
joittajien varojen turvin.
Lähetysseuran kummityö säilyy
ennallaan 15 maassa, ja siten

myös Kiinassa koulutus- ja kum
milapsityö jatkuvat. Vietnamissa
sen sijaan joudutaan lopettamaan
työ kokonaan.
Suomen Lähetysseura käyttää
omaa pääomaansa ja rahoitus
taan, jolla se jatkaa hankkeita
kumppanien kanssa vuoden 2016
eli sopimuskauden loppuun asti.
– Jotta pystymme vetäytymään
vastuullisesti, tarvitsemme seura
kuntien ja yksityisten lahjoittajien
lisääntyvää rahoitusta, sanoo
Suomen Lähetysseuran toimin
nanjohtaja Seppo Rissanen.
Yt-neuvottelujen syynä ovat
Suomen hallituksen kehitysyhteis
työleikkaukset ja seurakuntien ta
louskehitys. Neuvottelujen piiriin
kuului kaikkiaan 265 henkilöä.
Alustava vähennystarve oli 25
henkilöä.
Lähetysseuran kehitysyhteistyö

Lähetysseuran ja Church World Servicen tuella vietnamilainen lääkäri Chu Po Xa
on käynyt pitämässä vastaanottoa Seo Thenin kyläkoululla. Nyt työ lakkaa.

ohjelmasta lopetetaan 17 hanket
ta. Kaikkien muiden eli yhteensä
85 kehitysyhteistyöhankkeen ra
hoitusta ensi vuodelle on vähen
netty. Kehitysyhteistyön leikkauk
set vaikuttavat suoraan satojentu
hansien ihmisten elämään.
Angolassa loppuvat hankkeet liit
tyvät sisällissotaa paenneiden pa
luumuuttajien kotouttamiseen,
Kiinassa terveyskysymyksiin ja
kuurojen varhaisopetuksen kehit
tämiseen. Palestiinassa loppuvat
opetuksen ja vammaistyön kehit
tämisen hankkeet. Työ kirkollisen
työn sekä rauhan ja sovinnon tee
moissa jatkuu. Vietnamin lakkau
tettavissa hankkeissa on keskitytty
ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn,
terveyteen ja koulutukseen.
– On surullista nähdä, miten
kumppanikirkkomme joutuvat ir
tisanomaan vähemmistökielten
opettajia Senegalissa ja kylien kou
luttajia Tansaniassa. Vähennykset
merkitsevät kumppaneillemme yli
220 työntekijän irtisanomisia.
Hankkeiden arvioinnin kriteereinä
ovat olleet maan yleinen talouske
hitys ja mahdollisuus saada muuta
rahoitusta. Esimerkiksi Vietnam ja
Kiina eivät enää lukeudu maailman
köyhimpien maiden joukkoon. Silti
niissä on äärimmäistä köyhyyttä,
Rissanen sanoo.
Vuonna 1859 perustettu Lähe
tysseura on Suomen evankelis-lu
terilaisen kirkon lähetysjärjestö,
ulkoasiainministeriön kumppani
ja Suomen suurimpia kehitysyh
teistyötoimijoita. Sen apu tavoit
taa erityisesti kaikkein heikoim
massa asemassa olevat. Suomen
Lähetysseura on Suomen suurin
vammaistyön toimija kehitysmais
sa. Sen työn vaikutuksen piiriin
kuuluu kaikkiaan noin miljoona
henkilöä kehitysmaissa

Kirkolliskokous päättää kautensa
virsien ja avioliittolain parissa
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Suomen evankelis-luterilainen kir
kolliskokous kokoontuu syysistun
toonsa Turun kristilliselle opistolle
3.-6.11. Kirkolliskokouksen asialis
talla ovat muun muassa virsikirjan
lisävihkot sekä avioliittolain muu
tosten seuraukset kirkolle.Istunto
kausi on nykyisen kirkolliskokouk
sen viimeinen. Ehdokasasettelu
kirkolliskokousvaaleihin on par
haillaan käynnissä. Uudet edusta
jat valitaan helmikuussa 2016.
Kirkolliskokouksen odotetaan hy
väksyvän suomen- ja ruotsinkieli
sen virsikirjan lisävihkot. Uusissa
virsissä on painotettu kiitollisuut
ta ja iloa sekä nykyihmisen elä
mäntodellisuutta. Myös monikult
tuurisuus on huomioitu: virsieh
dotusten sanoituksissa on käytetty
yhteensä 26 kieltä.
Varsinaista virsikirjaa täydentä
vät lisävihkot otetaan käyttöön
seurakunnissa adventtina 2016.

Päätettäväksi on tulossa myös
edustaja-aloite, jossa toivotaan
kirkon valmistautumista avioliit
tolain uudistukseen. Aloite ei ota
kantaa kirkon avioliittokäsityk
seen tai sen mahdolliseen muutta
miseen, vaan esittää keskustelu
prosessin käynnistämistä.
– Kirkko tarvitsee asiantuntevaa
ja erilaisia näkemyksiä kunnioitta
vaa keskustelua uuden avioliitto
lain seurauksista kirkon toimin
nalle. Kirkolliskokouksen on syytä
pohtia, seuraako uudesta avioliit
tolainsäädännöstä tarve muuttaa
kirkollista lainsäädäntöä, sanoo
aloitteen allekirjoittanut kirkollis
kokousedustaja, Leppävaaran
kirkkoherra Kalervo Salo.
– Peruskysymys on se, vihkiikö
kirkko tulevaisuudessa samaa su
kupuolta olevia pareja. Tehtävästä
ratkaisusta riippumatta kirkko ha
luaa osoittaa arvostustaan samaa
sukupuolta olevissa parisuhteissa
eläviä ihmisiä ja heidän lapsiaan
kohtaan.

Aloite lähetettiin kevään istun
tokaudella yleisvaliokuntaan, jon
ka mietinnön odotetaan valmistu
van kirkolliskokousviikon alkupäi
vinä.
Kirkolliskokouksen kulkua voi
seurata twitterissä hashtagilla
#kirkolliskokous.
Tämä istuntokausi päättää kirkol
liskokouksen nelivuotisen toimi
kauden. Kirkolliskokous on kirkon
ylin päätöksentekoelin. Uudet kir
kolliskokousedustajat valitaan
9.2. Kirkolliskokoukseen valitaan
64 maallikkoedustajaa ja 32 pap
pisedustajaa.
Maallikkoedustajien vaaleissa
voivat asettua ehdolle 18 vuotta
täyttäneet kirkon jäsenet. Ehdo
kasasettelu päättyy 16.11. Listoja
kokoavat hiippakuntakohtaiset
valitsijayhdistykset.
Maallikkovaalissa äänioikeutet
tuja ovat seurakuntien luottamus
henkilöt. Papit valitsevat omat
edustajansa.

Palloliiton Respect-palkinto
Peace Unitedin ideasta
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Suomen Palloliitto on myöntänyt
Respect-palkinnon Reetta Meriläi
selle. Meriläinen on yksi ideanik
kareista Kirkon Ulkomaan Peace
United -joukkueen takana.
– Peace United on hieno res
pect-teko ja jalkapallolle on kun
nia olla vahvasti mukana toimin
nassa ja sen kehittämisessä, tode
taan Palloliiton perusteluissa.
Peace United on Kirkon Ulko
maanavun kampanja ja henkinen
joukkue, joka pelaa rauhan puo
lesta. Se perustettiin alkuvuonna
2015. Silloin Peace United -jouk
kueen kapteenit Laura Österberg
Kalmari ja Aki Riihilahti kävivät
yhdessä Kaj Kunnaksen kanssa

Jordanian pakolaisleirillä järjestä
mässä pakolaisleirin nuorille
Peace United -ottelun.
Peace United -kampanjaa tuke
vat monet entiset ja nykyiset huip
pujalkapalloilijat kuten Mikael
Forssell, Shefqi Kuqi, Nora
Heroum ja Nikolai Alho. Huippu
pelaajien lisäksi Peace United on
kutsunut riveihinsä kaikki muut
kin. Joukkueen tavoitteena on lo
pettaa vastakkainasettelu kulttuu
rien ja uskontojen välillä.
Ulkomaanapu on muun muassa
lahjoittanut seurakuntien kautta
vastaanottokeskuksiin Peace Uni
ted -jalkapalloja, joiden kysyntä
on kasvanut. Moni seurakunta on
järjestänyt Peace United -otteluita
turvapaikanhakijoiden kanssa.

Koulutus murtaa
muureja Nepalissa
PAMELA ARSLAN teksti

Asenteita muuttavat kyläkoulujen
nuoret ja heidän ajatuksensa ovat
pääosassa Jyväskylän seudulla
nähtävässä valokuvanäyttelyssä.
Taksvärkki ry:n valokuvanäyttely
kertoo nepalilaisten nuorten elä
mästä vuoristokylissä ja heidän
ajatuksistaan koulua, oppilaskun
tia ja tulevaisuutta koskien. Oppi
laskunta-aktiivit tekevät vaikutta
mistyötä, kehittävät vedenjakelua
ja vessoja koulussa ja tukevat heik
ko-osaisimpia.
Koulutus murtaa muureja -valoku

vanäyttely antaa puheenvuoron
aktiivisille koululaisille, jotka ha
luavat nähdä muutoksen kotikylis
sään ja kouluissaan. Nuoret kerto
vat suomalaisille nuorille, miksi he
toimivat ja mitä he haluavat saada
aikaan.
Valokuvanäyttely kiertää mar
raskuussa Jyväskylän seudulla kir
jastoissa, kouluissa ja muissa jul
kisissa tiloissa. Näyttely on auki
oloaikojen puitteissa nähtävissä
Jyväskylän kaupunginkirjastossa
(vk 45), Alkio-opistossa Korpilah
della (vk 46) ja Kansalaistoimin
nankeskus Matarassa (vk 47).

Jyväskylän seurakunnan
vapaat ja vapautuvat asunnot
Korpilahti 4 h + k
Keskusta 2 h + k
Laajavuori 5 h + k
Lohikoski 2 k + k

Asunnot vuokrataan nopeasti, ja asunnon varauksena toimii
maksettu takuuvuokra. Vuokratakuu on kahden kuukauden
vuokran suuruinen. Asukkaiden valintakriteerinä edellytämme
luottokelpoisuutta. Lisätietoja verkkosivuiltamme
www.jyvaskylanseurakunta.fi/vuokra-asunnot tai 0503824424.

Facebookissa nähdään!

Henki &

Ole kuulolla!
Seurakunnan radio-ohjelmat
Radio Keski-Suomesta 99,3 MHz
tiistaisin ja torstaisin noin klo 13.20

Henki
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Tapahtuma

6.11.–20.11.
TAULUMÄEN KIRKKO

Konsertteja

Messu su 8.11. klo 18, Salminen, Vähäjylkkä, Tiusanen. Messu pidetään suomeksi ja englanniksi.
Messu su 15.11. klo 18, Palola, Nieminen, Hassinen, Anna Voutilainen, saxofoni.
Kynttilähetki itsemurhan kautta kuolleiden läheisille su 15.11. klo 17.30.
Aamurukous ti klo 8 kirkon kappelissa.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

PALOKAN KIRKKOKUORO JUHLII SATAA VUOTTA

n Kirkkokuoron sataa vuotta juhlitaan Palokan kirkon messussa, kah-

vein sekä säveljuhlassa sunnuntaina 15.11. klo 10. Yhteisessä suurkuorossa esiintyvät Palokan kirkkokuoron lisäksi entisen Jyväskylän
maaseurakunnan kuorot Tikkakoskelta ja Vaajakoskelta. Juhlassa esiintyvät myös entiset johtajat Heikki Tynkkynen ja Jukka Hassinen sekä
nykyinen johtaja Pertti Tahkola.
TAHKOLAT SIBELIUKSEN HENGESSÄ

n Sibeliuksen musiikkia kuullaan torstaina 12.11. klo 18 Palokan kir-

kossa. Palokan kulttuuripäiviin liittyvä konsertti juhlistaa Sibeliuksen
150-vuotisjuhlavuotta. Esiintyjät ovat Annastiina Tahkola, mezzosopraano ja piano, sekä Pertti Tahkola, tenori, piano, ja urut. Annastiina
Tahkola voitti ensimmäisen kansainvälisen Sibeliuslaulukilpailun Järvenpäässä vuonna 2007. Jyväskyläläinen Tahkola opettaa Sibelius-Akatemiassa yksinlaulua ja esiintyy yksin sekä orkestereiden ja
kokoonpanojen kanssa. Diplomilaulaja Pertti Tahkola työskentelee
kanttorina Jyväskylän seurakunnassa sekä esiintyy tenorisolistina, omin
konsertein ja Annastiina Tahkolan sekä Kamarikuoro Valon kanssa.
KAUNEIMMAT LAULUT SOIVAT FLYYGELIKONSERTISSA
n Flyygelikonsertti Kauneimmat laulut kuullaan torstaina 12.11. klo 18
Kuokkalan kirkossa. Konsertissa esiintyvät Marjo Kautto, piano, Eemil
Kautto, sello, rumpuryhmä Del Monte Jarmo Hovin johdolla, Eero
Vuorinen, piano, ja Kehittyvät laulajat Sirpa Lampisen johdolla.
KELTINMÄEN SEURAKUNTAKUORO JUHLII
n Keltinmäen Seurakuntakuoron 60-vuotiskonsertti kuullaan sunnuntaina 15.11. klo 14 Keltinmäen kirkossa. Kuoroa johtaa kanttori Petri
Lintunen, mukana Mirkku Ridanpää ja soitinyhtye. Vapaa pääsy.
Kuorossa on noin 30 laulajaa. Ohjelmistossa on psalmimusiikkia ja
ehtoollislauluja sekä kirkkovuoden suurten juhlien lauluja.Konsertti
esittelee kuoron viime vuosien aktiivisuutta. Lauluja on eri puolilta
maailmaa kuten Afrikasta ja Lähi-Idästä. Perinteisemmän ohjelman jälkeen mukaan liittyy myös soitinyhtye. Juhla on iloinen ja rento tilaisuus monipuoliselle musiikille – aivan kuten kuoron henkikin on:
musiikillista yhdessäoloa hymyn ja naurun kera syvien asioiden äärellä.
HENGELLISTÄ JUURIMUSIIKKIA HUHTASUOLLA
n Hengellistä juurimusiikkia kuullaan Huhtasuon kirkossa sunnuntaina 15.11. klo 18. Jyväskyläläinen LaxCo tunnelmoi suomalaisen kansanmusiikin metsäisen hämyisissä tunnelmissa, ja seuraavana hetkenä
hypätään bluegrassin maisemiin. Vaikutteita on myös bluesin ja kletzmerin suunnilta. Ohjelmisto koostuu omista kappaleista ja hengellisen musiikin klassikoista, jotka ovat saaneet uuden ilmeen. Bändin
kokoonpano on Jani Lakonen, kitara ja laulu, Harri Vesanen, lyömäsoittimet, ja Tapani Vaahervaara kontrabasso ja laulu. Kahvitarjoilu.
Vapaaehtoinen 5 euron ohjelmamaksu Huhtasuon diakoniatyölle.
SÄVELIÄ ILLAN ILOKSI JAO:N SYYSKONSERTISSA
n JAO:n syyskonsertti on maanantaina 16.11. klo 18.30 Säynätsalon
seurakuntakodissa. Konsertissa saadaan lasten ja nuorten soittoesitysten ohella laulaa yhdessä syksyisiä yhteislauluja. Vapaa pääsy, kahvit.
Konsertin järjestävät Säynätsalon alueseurakunta ja Jyväskylän ammattiopiston musiikin perusopetus.

Isänpäivä Vesalassa
Sunnuntaina 8.11.
Klo 11–13 Maastolounas Syvälahden laavulla,
aikuiset 5 €, perhe (2+2) 15 € (lisähenkilöt + 1,50 €)
Mukana myös poni! Tervetuloa!

MIKÄ RIEMU! KAIKKI SAA HERRALLE LAULAA.
n Kaikki saa Herralle laulaa -tilaisuuksissa saa laulaa sydämensä kyllyydestä tai vain kuunnella. Mukana on orkesteri ja noin 80 hengen kuoro,
jonka laulajista pääosa tulee Jyväskylän eri seurakunnista. Konsertissa
kuullaan myös soolo-osuuksia muun muassa Nina Åströmiltä, Tomas
Höglundilta ja Ilta Fuchsilta. KaSaHeLa-tilaisuuksia on järjestetty noin
neljän vuoden ajan ympäri Suomen, ja se on ollut yksi Helluntaiherätyksen juhannuskonferenssin suosituimpia tilaisuuksia. Kaikki saa Herralle
laulaa Paviljongissa 15.11. klo 18. Liput Lippupalvelusta 22,50 euroa.

Messu su 8.11. klo 12 seurakuntakeskus,
Siistonen, Partanen. Isänpäivän brunssi
ennen messua alkaen klo 10.30. Brunssin
hinta 20 € /perhe (2 aikuista ja lapset).
Mukana Hukkaperän pyhisläiset ja
Johanna Kontinen.
Leipäsunnuntai su 8.11. klo 16 seurakuntakeskus. Kootkaa itsellenne aarteita
taivaaseen, Juho Hintikka.
Messu su 15.11. klo 12 seurakunta
keskus, Huttunen, Vuorenoja.
Tulevaisuuden kirkko -luento ke 18.11.
klo 18.30 seurakuntakeskus, Risto
Ahonen, Päivi Kärkkäinen. Länsi-Afrikan
kärsimys ja siunaus – miten Länsi-Afrikasta on tullut kristinuskon uusi tukialue?

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
to klo 17 seurakuntakeskus.
Päiväkerhot, perhekerho sekä avoin
vauvaryhmä ovat siirtyneet väistötilaan.
Uusi osoite Telkäntie 2C. Tervetuloa
tutustumaan uuteen kerhotilaan.
Päiväkerhossa tilaa! Ilm. Jaana
050 301 8233.

Lasten laulajaiset
Huhtasuolla ja Halssilassa

Halssilan seurakuntakeskuksessa laulellaan yhdessä uusia
ja vanhoja lastenlauluja perjantaina 20.11. klo 9.30. Huhtasuon kirkolla lauletaan
torstaina 19.11. klo 9.30.

Avoin vauvaryhmä ma klo 9.30.
Perhekerho ke klo 9.30.
Lasten laulajaiset pe 20.11. klo 9.30.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukouspiiri ke klo 8 seurakuntakeskus. Rukous- ja hiljentymishetki
kirkossa.
Raamattupiiri to 12.11. klo 17 seurakuntakeskus. Raamatun tutkistelua,
keskustelua ja rukousta
Torstaitapaaminen to 19.11. klo 13
seurakuntakeskus.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.11. klo 10 kirkko, Tervonen,
Salmela. Lähetyksen kirkkokahvit.
Messu su 15.11. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Vuorenoja. Messun aikana lapsille
pyhäkoulu.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti–ke klo 9–10.30,
muuna aikana elina.vepsalainen@evl.fi
050 549 7005.
Torstaitapaaminen to 12.11. klo 14
kirkko. Kahvihetki ja hartaus, mukana
Juha Halonen.
Pikkulauantain iltaruoka ke 18.11. klo
17 seurakuntasali.

Lapsille ja perheille

Ekavauvaryhmä ma klo 14. Ilm. Seijalle
050 323 5355.
Kierrätysaskarteluilta ma 9.11. klo
17.30 kirkko. Kaikenikäisille avoin ja
ilmainen.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18 kirkko.
Maksuton, voit tehdä omia tai ohjattuja
askarteluja.
Perhekahvila ke klo 9.30–11 kirkko.
Kahvilan jälkeen perheillä mahdollisuus
ilmaiseen puurolounaaseen.
Lasten laulajaiset to 19.11. klo 9.30
kirkko. laulellaan yhdessä uusia ja vanhoja lasten lauluja.
Käsityöpaja 5–9-v lapsille ja aikuisille to
19.11. klo 17.30 kirkko. Ilm. Seijalle
050 323 5355.
Pikkukirkko ke 11.11. klo 9.30 kirkko.
Pienten ja isojen hetki.
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.
Isien sähly ke klo 19.

Keväiset ladut
kutsuvat Hettaan

Hiihtoleiri 2.–9.4. (viikko 14).
Hinta noin 480 euroa sisältää
kuljetukset lounaineen, ateriat
ja majoituksen (4hh) Hotelli
Hetan Majatalossa.
Tied. ja ilm. Juha Halonen
050 549 7024. Järjestää Huhtasuon alueseurakunta.

Nuorille ja aikuisille

Neulaskodin olohuone ti klo 13. Keljonkankaan yhteinen kokoontumispaikka.
Mukavaa juttuseuraa, mahdollisuus
käsitöiden tekemiseen ja vapaaseen
yhdessäoloon kahvikupposen kanssa.
Vapaa pääsy. Tiistaina 10.11. varatuomari Kivelä alustaa aiheesta testamentti
ja edunvalvonta.
Lähetyspiiri ma 16.11. klo 13 Neulaskoti. Erkki Puhalainen

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 8.11. klo 10–13 kirkko, Vilkko,
Salminen, Lintunen. Isäinpäivän kirkkokahvit, pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Martinpäiväseurat ti 10.11. klo 18
kirkko. Kahviklo 17.30, seurat klo
18, Kalle Hiltunen, Jorma Vilkko ym.
Yhdessä Herättäjäyhdistyksen kanssa.
Eläköön toivo! ke 11.11. klo 18
kirkko.

Eläköön toivo,
maailmanlaajuisesti

Keltinmäen kirkossa osallistutaan maailmanlaajuiseen
NNKYn ja NMKYn rukousviikkoon. Rukoushetki on
keskiviikkona 11.11. klo 18.
Päätteeksi iltatee.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus (perus) ke 11.11. klo 17.30
kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45 kirkko.
Lentopalloa to klo 15 kirkko.
Naisten jumppa to klo 18–19 kirkko.
Kaikenikäisille naisille, helppoa ja
mukavaa!
Pietarin kilta ti 17.11. klo 18 kirkko.
Mies esirukoilijana, Markku Rantanen.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Toivon messu su 8.11. klo 16 Neulaskoti,
Jurva, Asikainen, bändi At The Father’s
Resting Room Muuramesta.
Evästä elämään -messu su 15.11. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Tiusanen. Evästä elämään -messuissa käydään läpi Filippiläiskirjettä Erkki Puhalaisen johdolla.
Toivon torstai to 19.11. klo 18.30 Neulaskoti. Rauhan minä jätän teille: minun
rauhani – sen minä annan teille, Saija
Väätäinen. Musiikki Tulus, joht. Esa Jaakkola. Iltatee. Järj. Jkl srk, Suomen Raamattuopisto, Agricola opintokeskus.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Perhebrunssi ja pyhäkoulu su 8.11. klo
11–13 Neulaskoti. Aikuiset 5 € Lapset
(alle 12-vuotiaat) 2,5 €, alle 2-vuotiaat
ilmaiseksi. Pyhäkoulu klo 11–12.
Pyhäkoulu su 8.11. klo 11 Neulaskoti. Viittomakielinen tulkkaus. Tied.
0503400639, lapsityönohjaaja.

Musiikkitapahtumat

Hyväntekeväisyyskonsertti su 15.11.
klo 18 kirkko. Hengellistä juurimusiikkia LaxCo-bändi. Kahvit. Vapaaehtoinen
5 € ohjelmamaksu Huhtasuon diakoniatyölle.
Ei yksin leivästä -konsertti ke 18.11. klo
17.30 kirkko. Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat.
Maksuton.

Perhekerhon kirkkohetki pe 20.11. klo
9.30 Neulaskoti.

Isänpäivän perhebrunssi
ja pyhäkoulu Neulaskodilla

Tervetuloa isänpäivän perhebrunssille ja pyhäkouluun,
jossa viittomakielinen tulkkaus. Tapahtuma on sunnuntaina 8.11. klo 11–13. Brunssi
aikuiset 5 euroa, alle 12-vuo
tiaat 2,5 euroa ja alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Maksu vain
käteisellä. Pyhäkoulu pikkuväelle klo 11–12.

Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 15.11. klo 10 kirkko, K Ridanpää, Pitkänen, Lintunen. Kirkkokahvit,
pyhäkoulu

Musiikkitapahtumat

Seurakuntakuoron 60-vuotiskonsertti
su 15.11. klo 14 kirkko. Johtaa Petri Lintunen. Mukana Mirkku Ridanpää ja soitinyhtye. Vapaa pääsy.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta to klo 12–13
kirkko. Muissa asioissa ajanvaraus: suvi.
leppapuisto@evl.fi 050 549 7008, heidi.
kallio@evl.fi 050 549 7032 ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu su klo 10 kirkko. Lasten oma
hetki Raamatun sanoman äärellä sekä
yhdessä puuhailua.
Taaperoryhmä ma klo 14 kirkko. 1–2-v.
taaperoille vanhemman kanssa. Tied.
050 408 8852.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Lapsen paikka 12.11. klo 9–11 kirkko.
Leikkipaikka 1–5-v. lapsille, avoinna
parillisten viikkojen torstaina. Ilm. 050
408 8852 edellisenä päivänä klo 13–15.

Nuorille ja aikuisille

Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Maahanmuuttajat ti klo 10 kirkko. Tiedustelut Irina Aranson 041 7052329.
Olohuone ke 11.11. klo 13 kirkko. Kämmenristi rukouksen välineenä.
Taka-Keljon lähetysilta ke 11.11. klo
18.30. Ratikalla, Hamarintie 36. Ajankohtaista lähetysasiaa, laulua ja keskustelua.
Lähde! -kuoron harjoitukset to 12.11.
klo 18 Kortepohjan seurakuntakeskus.
Seurakuntakuoro to 12.11. klo 18
kirkko. Tiedustelut 050 521 5414
Olohuone ke 18.11. klo 13 kirkko. Ruut,
Noomin miniä.
Kädentaitoja suurella sydämellä
to19.11. klo 9–11 kirkko. Tule tekemään
kädentöitä lähetystyön hyväksi. Mate
riaalit kirkolta.
Lähde! -kuoron harjoitukset to 19.11.
klo 18 Kortepohjan seurakuntakeskus.
Seurakuntakuoro to 19.11. klo 18
kirkko. Tiedustelut 050 521 5414.

KESKUSTA
Vauvaryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti.
Tied. 050 5863056.
Taaperoryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Alle 2-v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 4420198.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.

Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Hiljaisuuden hetki pe 6.11. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 8.11. klo 10, Kaupunginkirkko,
Watia, Heinola, Björninen.
Hartauskoulutusilta seurakuntalaisille
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ti 10.11. klo 17–20, Cygnaeuksenkatu 8,
kerhohuone. Kahvitarjoilu.
Nuorten messu ke 11.11. klo 19.15.
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 12.11. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 13.11. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 15.11. klo 10, Kaupunginkirkko, Ilvesmäki, Tikkanen, Laasonen.
Syntymäpäiväjuhlamessu. Kutsumme
sinua keskustan alueseurakuntalainen,
joka täytät 70, 80, 85, 90 tai sitä enemmän syys-joulukuussa 2015.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus
su 15.11. klo 17.
Nuorten messu ke 18.11. klo 19.15.
Viikkomessu to 19.11. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 20.11. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.

Hinta 32 €. Yhdessä Kuokkalan kanssa.
Tied. ja ilm. 15.11. mennessä netissä.
Joululeiri 5.–7.-lk Mutasen leirikeskus (Korpilahti), hinta 35 €. Tied. ja ilm.
netissä 29.11. mennessä.
Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi
050 595 3945.

Joulunmakuiset
myyjäiset pappilassa

Käsitöitä, leivonnaisia ja pullatai torttukahvia on tarjolla
myyjäisissä lauantaina 21.11.
klo 10–13 Vanhassa pappilassa,
Vapaudenkatu 26. Arpaonneakin voi koettaa Keskustan alueseurakunnan ja Osallisuuden
puuhapajan yhteismyyjäisissä.

Eppu-toppujen olokolo ti klo 12.30 Seurakuntatalo. Tied. ja ilm. 050 557 9006

Nuorille ja aikuisille

Hengari ti klo 15–17. Tule kahville,
pelailemaan, hengailemaan! Hengaria
pidetään yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Nuorisopalvelujen kanssa, nuorisotila Sumpbissa (Koulumäentie 8).
Yhteiskristillinen Raakel-ilta naisille su
8.11. klo 16 Korpikeidas.
Naisten NOJA-ryhmä ma 9.11.
klo 18 Eräriihelä.
Väentupa Korpikeitaalla ti klo 11.
Hyvänmielen kerho Korpikeitaalla
ti klo 14.
Miestenilta ke 11.11. klo 18 srk-talo.
Samassa veneessä -ilta Korpikeitaalla
ke 11.11. klo 18, Haapakangas.
Näkö-ja kuulovammaisten kerho to
12.11. klo 11.30 seurakuntatalo.

Nuoret ja aikuiset

Haluatko oppia
pitämään hartauksia?

Hartauskoulutusilta seurakuntalaisille ti 10.11. klo 17–20,
Cygnaeuksenkatu 8, kerhohuone. Kahvit. Tied. Lea Pietiläinen 050 549 7027 tai Elina
Lintulahti 050 549 7006.

Musiikkitapahtumat

Isänpäivän kirkkokonsertti su 8.11. klo 16
Kaupunginkirkossa, Leif Lindeman. 20 e.
Virsi- ja lauluhetki ke 11.11. klo
12–12.15, Kaupunginkirkko.
Virsi- ja lauluhetki ke 18.11. klo
12–12.15, Kaupunginkirkko.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19, Pappilan rippikoulusali. Johtaa Valtasaari p.
050 521 5411.
Laulurinki ti (ei 17.11.) klo 13 Vanha
pappila.

Laulurinki ilahduttaa
laitoksissa

Laitoksia ja jumalanpalveluselämää palveleva avoin lauluryhmä kokoontuu Vanhassa
pappilassa tiistaisin klo 13 (ei
17.11.). Lauletaan jumalanpalveluslauluja, psalmeja, vanhoja
ja uusia hengellisiä lauluja sekä
virsiä. Ei ikärajoja ja pääsyvaatimuksia. Tiedustelut Risto Valtasaari 050 521 5411.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekerho ja ekavauvaryhmät, Kerhotila Yliopistonk. 28 B
(sisäpiha) Tied. 050 340 9895.
Perhekerho to klo 9.30–11.30
Tuunaus ja tekele – perheiden kädentaitoaamu ma klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu su 8.11. ja 22.11. klo 16,
Vanha pappila.
Perheiden joulupaja ke 18.11. klo
17.30–19.30 Yliopistonk. 28 B (sisäpiha).
Ilm. netissä 15.11. mennessä.

Perheiden joulupajat
joulutunnelmissa

Joulupajat kutsuvat perheitä
jouluisten askartelujen ääreen
18.11. Lohikoskelle ja Yliopistonkatu 28 b:n kerhotiloihin (sisäpiha) klo 17.30–19.30.
Materiaalimaksu 5 euroa.
Askartelua, hiljentymistä sekä
glögiä ja piparkakkuja. Ilmoittautuminen netissä 15.11. asti.

Muskarikuoro to klo 16–16.45 Yliopistonkatu 26 B. Laulua, soittoa, leikkiä ja
liikettä 6–8-vuotiaille.
Retkipäivä Tampereelle .1–6.-lk la 28.11.

Nuorten raamis ma klo 17–18,
Nuorten tila Yliopistonk. 26 B).
Nuortenilta ma klo 18.15–20,
Nuorten tila. (Yliopistonk. 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 (parill. vkot). Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri (diakonia ja lähetys) Keljon palvelutalo
B-talo 4. krs ti klo 10–12.
Eläkeläisten piiri Viitakoti ke klo 14
(paritt. vkot)
Fransiskus-ilta ke 11.11. klo 17 Vanha
pappila. Tied. laatinen.liisa@gmail.com
050 3754504.
Hannatyön rukouspiiri ma 7.12. klo 18,
Vanha pappila. Lisätiedot Kuulasmaa
045 267 4614, Puukari 050 493 3459.
Kylän kammari Vanha pappila to klo 14
(parill. viikot)
Leskien klubi 19.11. klo 10. Vanha pappila. Myötätunto ja musiikkia on paljon,
Heini Lekander ja Anne Laimio. Tied.
050 549 7027.
Lähetyspiiri ke 11.11. klo 9–11. Vanha
pappila. Alueseurakunnan lähetystyön
kuulumisia. Kahvitarjoilu.
Messuosasto to klo 17, 12.11. Vanha
pappila.
Myyjäiset la 21.11. klo 10–13, Vanha
pappila.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10,
Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri
Puistotori 4. ke klo 13.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 8.11. klo 10 kirkko. Haapakangas, Tiusanen. Kirkkokahvit.
Valtava ilo! -näytelmän harjoitukset
ti klo 17.30 seurakuntatalo.
Messy Church su 15.11. klo 15
srk-talo.

Messy Church on kohtaamista ja luovaa toimintaa

Messy Church on kirkko vartissa Korpilahden seurakuntatalolla sunnuntaina 15.11. klo
15. Kahvittelua ja kohtaamista,
luovaa toimintaa, laululeikkejä, keittoa. Mukana menossa
Marjut Haapakangas, Tiina
Laiho sekä kirkonkylän väkeä.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonissan vastaanotolle ajanvarauksella. kirsi.lepoaho@evl.fi 050 557 9003.

Lapsille ja perheille

Kasvatuksen ilta ti 10.11. klo 18 seurakuntatalo. Tuomas Kurttila. Lapsen
hyvän ja turvallisen kasvun mahdollistaminen. Kahvi klo 17.30. Lastenhoito.
Perhekerho ke klo 9 Ylä-Muuratjärven
kylätalo.
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntatalo.
Taaperoryhmä ma 16.11. klo 9.30 srktalo. Tied. 050 557 9006.
Iltaperhekerho ke 18.11. klo 18 seurakuntatalo. Erityisesti perheille, joiden
vanhemmat ovat päivisin töissä. Lastenlaulujamit, bändi paikalla.

Tuomas Kurttila
kasvatuksen illassa

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas
Kurttila antaa vinkkejä lapsen
hyvän ja turvallisen kasvun
mahdollistamiseen Korpilahden seurakuntatalolla tiistaina
10.11. klo 18. Kahvi klo 17.30.
Lastenhoito järjestetty.
Pastorin pysäkki ma 16.11. klo 10-13
Putkilahden kyläkaupalla.
Diakoniatalkoot ma 16.11. klo 13
seurakuntatalo.
Pastorin pysäkki ti 17.11. klo 10–13
Saakosken Koskibaarilla.
Kirkkokuoron harjoitukset to 19.11. klo
17.45 srk-talo. Tied. 050 557 9004.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 8.11. klo 16–18 seurakuntakeskus, Vilkko, Lintunen. Kahvit
Martinpäiväseurat ti 10.11. klo 18 Keltinmäen kirkko. Kahvit klo 17.30, seurat
klo 18, Kalle Hiltunen, Jorma Vilkko ym.
Yhdessä Herättäjäyhdistyksen kanssa.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä
pe 13.11. klo 12.15 seurakuntakeskus.
Oma Raamattu ja päiväkirja mukaan.
Messu su 15.11. klo 16-18 seurakuntakeskus, Salminen, M Ridanpää. Kirkkokahvit, rippikoulupyhä.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluhetki ti 10.11. klo 14.45 seurakuntakeskus. Tule laulamaan yhdessä
hengellisiä lauluja ja veisuja.
Seurakuntakuoron 60-vuotiskonsertti
su 15.11. klo 14 Keltinmäen kirkko.
Johtaa Petri Lintunen. Mukana Mirkku
Ridanpää ja soitinyhtye. Vapaa pääsy.
Yhteislauluhetki ti 17.11. klo 14.45 seurakuntakeskus. Syyskauden viimeinen.
Toiminta jatkuu ti 12.1.2016 klo 14.45.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 8.11. klo 11 kirkko, saarna
Marli Spieker, Bucht, Lampinen, Jubilate
Deo. Sansan Hanna-työn konferenssi.
Hiljaisuuden ilta ke 11.11. klo 18 kirkko.
Arkiretriitti ja iltahartaus.
Aamurukous to 12.11. klo 8.15–8.30
kirkko.

Lapsen oikeuksien päivää
juhlitaan Kuokkalassa

Kuokkalan kirkolla on monenmoisia mukavia toimintapisteitä perjantaina 20.11. klo
18–20. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä, touhuilla ja
pelailla. Tervetuloa kaiken-
ikäiset lapset perheineen. Ei
ennakkoilmoittautumista.

Messu su 15.11. klo 11 kirkko, Bucht,
Tuominen, Lampinen, pyhäkoulu. Rippikoulupyhä, kirkkokahvit.
Viittomakielinen messu su 15.11.
klo 15 kirkko.
Nuorten viikkomessu ke 18.11. klo 18
kirkko, Bucht.

Musiikkitapahtumat
Flyygelikonsertti Kauneimmat laulut
to 12.11. klo 18 kirkko.
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 ti klo 9–10,
ruokapankkisetelin uusimista varten.

Lapsille ja perheille

Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Isovanhemman kaa -ryhmä ma klo
14–16 kirkko. Avoin kerho isovanhemmille lapsenlapsineen.
Lapsiparkki ti klo 9–11.30 Polttolinja
29. Ilmoittautuminen edellisen viikon
perjantaihin klo 12 mennessä soittaen p.
050 443 3572. Omat eväät! Lapsiparkki
tarkoitettu ensisijaisesti lapsille joilla
ei ole kerhopaikkaa. Lapsen voi tuoda
parkkiin vain osaksi aikaa tai koko ajaksi.
Vauvaperhepesä to klo 13–14.30
kirkko. Alle vuoden ikäisille lapsille
vanhempineen.
Lasten kirkkohetki pe 13.11. klo 9.15 ja
klo 10.15.
Iskän kaa -ilta ke 18.11. klo 18–20 kirkko.
Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma
pe 20.11. klo 18–20 kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus ke klo 17.30 Polttolinja 37.
Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja 37.
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla to
26.11. klo 13–15 kirkossa.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta to klo 12–13
kirkko. Muissa asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: suvi.leppapuisto@evl.
fi 050 549 7008, heidi.kallio@evl.fi 050
549 7032 ainoleena.laitinen@evl.fi 050
549 7026.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma klo 9 seurakuntakeskus.
Perheolkkarin kirkkohetki ma 16.11. klo
9.15 seurakuntakeskus. Kaikille avoin.

Nuorille ja aikuisille

Torstaikahvila to 12.11. klo 12 seurakuntakeskus. Pappi paikalla. Tarjoilu
maksutonta.
Lähde! -kuoron harjoitukset to 12.11.
klo 18 seurakuntakeskus.
Seurakuntakuoro to 12.11. klo 18.
Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.
Tiistaitapaaminen ti 17.11. klo 13
seurakuntakeskus.
Lähetyspiiri ke 18.11. klo 10 seurakuntakeskus.
Torstaikahvila to 19.11. klo 12 seurakuntakeskus. Tarjoilu maksutonta.
Lähde! -kuoron harjoitukset to 19.11.
klo 18 seurakuntakeskus.
Seurakuntakuoro to 19.11. klo 18.
Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA
Musiikkitapahtumat

Seurakuntakuoron 60-vuotiskonsertti
su 15.11. klo 14 Keltinmäen kirkko.
Johtaa Petri Lintunen. Mukana Mirkku
Ridanpää ja soitinyhtye. Vapaa pääsy.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys. Ruokapankkiseteleitä haetaan ilman ajanvarausta Kortepohjasta to klo 9–10 ja Keltinmäestä
to klo 12–13. Muissa asioissa ajanvaraus: suvi.leppapuisto@evl.fi 050 549
7008, heidi.kallio@evl.fi 050 549 7032
ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari to klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkarin kirkkohetki to 12.11. klo
9.15 Erämiehenkatu 6. Kaikille avoin.

Nuorille ja aikuisille

Saihokadun olohuone ti 10.11. klo
11–12 Kypärämäen kerhotila, Saihokatu
4. Martti Rautanen, lähetyksen historiaa.
Saihokadun lounas ti klo 12–13 Kypärämäen kerhotila, Saihokatu 4. Tule
nauttimaan maukasta kotiruokaa 4 €,
lapset alle kouluiän 1 €.
Seurakuntakuoro to 12.11. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414
Kuohun päiväpiiri ma 16.11. klo 13–15.
Kirkkovuosi.
Saihokadun olohuone ti 17.11. klo
11–12 Kypärämäen kerhotila, Saihokatu
4. Kirkkovuosi.
Seurakuntakuoro to 19.11. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Runomessu su 8.11. klo 12, Lahjaharjun
kappeli. , Pirtala, Valtasaari, vapaaehtoiset. Kakkukahvit.
Messu 15.11. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Heinola, Björninen.

Runomessu puhuttelee
isänpäivänä

Messussa kuullaan kahden valtakunnan kansalaisuuteen sekä
isänpäivään liittyviä runoja.
Runomessu on sunnuntaina
8.11. klo 12 Lahjaharjun kappelissa. Kakkukahvit.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ma, ke ja to klo
9–11 Cygnaeuksenk. 8. 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

Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla Kuokkalassa

Yhteinen juhla on torstaina
26.11. klo 13–15 kirkossa. 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!

Raamattupiiri ma klo 19 kirkko, alakerta.
Kuokkamiehet ti 10.11. klo 18 kirkko,
alakerta.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11
kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 11.11. klo 13
kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke klo 18.30 Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 18.11.
klo 13 kirkko, alakerta.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten kerho
to 19.11. klo 13 kirkko.

Päiväkerhot, perhekahvila, ekavauvaryhmät. Kerhotila Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30 ja to
13–15
Tuunaus ja tekele – perheiden kädentaitoaamu ma klo 9.30–11.30 kerhotila
Yliopistonkatu 26 B.
Pyhäkoulu su 8.11. ja 22.11. klo 16,
Vanha Pappila.
Perheiden joulupaja ke 18.11. klo
17.30–19.30 Yliopistonk. 28 B (sisäpiha).
Jouluisia askarteluja, iltahartaus, piparkakkuja ja glögiä. Materiaalimaksu 5€ /
perhe. Ilm. netissä 15.11. mennessä.
Muskarikuoro to klo 16–16.45 Yliopistonkatu 26 B. Laulua, soittoa, leikkiä ja
liikettä 6–8-v.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9895.
Retkipäivä Tampereelle 1.–6.-lk la 28.11.
Hinta 32 €. Yhdessä Kuokkalan kanssa.
Tied. ja ilm. 15.11. mennessä netissä.
Joululeiri 5.–7. lk Mutasen leirikeskus (Korpilahti), hinta 35 €. Tied. ja
ilm. netissä 29.11. mennessä. Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi 050 595 3945.
Kouluikäisten kerhot tied. 050 5953945.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten raamis ma klo 17–18, Nuorten
tila Yliopistonk. 26 B).
Nuortenilta ma klo 18.15–20, Nuorten
tila. (Yliopistonk. 26 B).

14

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 (parill. vkot). Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi.
Avoin solu ti klo 16.30–18, (paritt. vko)
Lahjaharjun kappeli. Tied. Hely Järvinen
050 3595611.
Miesten raamattupiiri ti klo 18,
Lahjaharjun kappeli. Tied. Pertti Viitanen 050 312 5288.
Nuottakadun kerho ti 17.11. ti 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

Isänpäivän messu su 8.11. klo 10 kirkko,
Hautalahti, Palola, Asikainen. Luottamushenkilöiden kirkkopyhä.
Kahvit.

Leppoisaa isänpäivää
Palokan kirkolla

Isänpäivää kannattaa viettää
sopivan leppoisasti. Tällaista
menoa on luvassa Palokan kirkolla 8.11. klo 10 isänpäivän
messun ja kirkkokahvin muodossa. Messun jälkeen voit
vaihtaa ajatuksia alueseurakunnan luottamushenkilöiden
ja työntekijöiden kanssa elämästä ja elämää suuremmistakin asioista.

Raamattupiiri ti 10.11. klo 13–15 kirkkosali. Ota mukaan oma Raamattusi.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko. Piirin vetäjänä Heikki Ilola. Heikki.Ilola@jkl.fi
Messu su 15.11. klo 10 kirkko, saarna
Arto Viitala, Kari, Sulkala, Tahkola.
Palokan kirkkokuoron 100-vuotisjuhlat ja kirkkokahvit messun jälkeen. Tilaisuus on osa Palokan kulttuuripäivien
ohjelmaa.
Raamattu- ja veisuupiiri ti 17.11. klo 18
kirkko. Raamatun lukua, ajatusten vaihtoa ja veisuuta.

Syntymäpäiviä juhlitaan
yhteiskahveilla

Syntymäpäiväjuhla on perjantaina 27.11. klo 13–15 Palokan kirkolla. Kuluvan vuoden
aikana 70, 75, 80, 85, 90 ja siitä
eteenpäin vuosia täyttäneille
palokkalaisille lämpimästi tervetuloa. Tarjoilun takia ilmoittautuminen 23.11. mennessä
Elina Romar 040 560 9910.

Musiikkitapahtumat

to klo 9.30–11.30 Mannilan Lyhty.
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)
Kouluikäisten kerhot. Tarkemmat
tiedot kerhoista: www.jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset. Tied.
Minna Junttila 040 773 9851.

Nuorille ja aikuisille

Tietoja nuoriso-, isos- ja rippikoulutyöstä. Paula Niemitalo p. 040 560 9909,
Hanna-Maire Leppänen 044 720 3115
ja Niina Kari p. 040 831 0565, etunimi.
sukunimi@evl.fi. Facebookista yhteisö:
”Palokan alueseurakunnan nuorisotyö”
Nuorten aikuisten sähly pe klo
19–20.30 Jokelan koulu, liikuntasali. Yli
18-v. nuorille aikuisille sählyvuoro.
Perusisoskoulutus ke 11.11.
klo 17 pappila.
Nuorten peli-ilta ke klo 18.30 pappila.
Jatkoisoskoulutus ke 18.11. klo 17
pappila.
Rippikouluinfoa rippikoululaisille ja
heidän vanhemmilleen, sanajumalan
palvelus su 22.11. klo 15.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12
kirkko, Takkatupa. Ohjelmahetki klo 13.
Lähetyspysäkki ti 17.11. klo 10 kirkko,
Takkatupa. Aamupäivän kahvihetki
lähetystyön ajankohtaisten asioiden
äärellä sekä joulumyyjäisvalmisteluja.

SÄYNÄTSALO
Kiitokset hautausmaan haravointitalkoisiin osallistuneille!
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Isänpäivän messu su 8.11. klo 10 kirkko,
Jurva, Asikainen. Isänpäiväkahvitus.
Rippikoulusunnuntai.
Messu su 15.11. klo 10 kirkko, Jurva,
Tiusanen.

Varaa myyntipöytä
joulumyyjäisiin

Perinteiset joulumyyjäiset ovat
Säynätsalon seurakuntakodilla kauneimpien joululaulujen jälkeen 13.12. noin klo
17–19. Yksityiset ja yhdistykset voivat tulla myymään leivonnaisia ja muita tuotteita.
Pöytävaraukset 0505980951.
Pöytä 10 euroa, tuotto nimikkoläheteille.

Musiikkitapahtumat

JAO:n syyskonsertti ma 16.11. klo 18.30
seurakuntakoti. Lasten ja nuorten esityksiä, yhteislauluja, kahvit. Vapaa pääsy.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11 seurakuntakoti, Saarnatie. paula.kiviranta@
evl.fi 050 598 0951. Ei to 19.11.

Lauluryhmä Tuikun harjoitukset ke klo
17.30 kirkko.
Lapsikuoro to klo 16.15 kirkko. Kuoroista lisätietoja 040 560 9931 tai tuovi.
ruhanen@evl.fi.
Sibeliuksen hengessä -konsertti to
12.11. klo 18 kirkko. Palokan kulttuuripäivien konsertti. Annastiina Tahkola, ja
Pertti Tahkola. Ohjelma 10 €.
Palokan kirkkokuoron harjoitukset to
19.11. klo 17.30 kirkko. (Ei to 12.11.)
Tied. Pertti Tahkola, 040 6842050.

Lapsille ja perheille

Apua ja tukea tarvitseville

Nuortenilta ke 11.11. klo 19 Säynätsalo.
Olohuone ke 11.11. klo 13 seurakuntakoti. Draamaa Tuula Pullin ohjauksessa.
Neulasten harjoitus ke klo 18–19.30
seurakuntakoti.
Miestenpiiri su 15.11. klo 18 srk-koti.
Teetarjoilua.
Naistensolu ti 17.11. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 18.11. klo 13 srk-koti. Lauletaan kanttori-Hanneksen kanssa.

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

Lapsi- ja perhetyön joulupaja Jokelan
pappilassa 28.11. klo 10. Puuroa, piparien koristelua, askartelua, musiikkia,
kynttiläpolku ulkona. Ilm. 9.–20.11.
marja-terttu.kivela@evl.fi 040 560 9908.
Perhepysäkit. Lasten ja aikuisten yhteisiä kokoontumispaikkoja. Ota mukaan
eväät, me tarjoamme mehun ja kahvin.
Ei tarvitse ilm. etukäteen, voitte tulla
kun teille itsellenne sopii. Tied. marja-terttu.kivela@evl.fi 040 560 9908.
Jokelan pappilan perhepysäkki
to klo 9–11.
Mannilan perhepysäkki

Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.
Perhekerhon kirkkohetki to 19.11. klo
9.30 kirkko.
Pyhäkoulu to 19.11. klo 17.30 Seurakuntakoti. Lasten oma hetki Raamatun
sanoman äärellä sekä yhdessä puuhailua. Tied. 050 3400639 lapsityönohjaaja.
Näkkärikerho ke klo 12.30 Srk-koti.
Koululaisten iltapäiväryhmä 1–3-luokkalaisille. Ilm. ja tied. 050 9172802.

Nuorille ja aikuisille

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Isänpäivän sanajumalanpalvelus su
8.11. klo 10 kirkko, Vallipuro, Piilonen, Tikkakosken naislaulajat joht. Olga
Kallio. Täytekakkukahvit.
Raamatun äärellä ke 11.11. klo 18

kirkko. Efesolaiskirje, Risto Vallipuro.
Perjantairuokailu ja diakoniamyyjäiset
pe 13.11. klo 11–13. Tuotto oman alueseurakunnan jouluavustuksiin.
Messu su 15.11. klo 10 kirkko, saarna
Kalle Hiltunen, Vallipuro, Partanen, Kottaraiset -kuoro, joht. Maria Paukkunen.
Herättäjän pyhä. Siioninvirsiseurat.

Perjantairuokailun tuotto
jouluavustuksiin

Perjantairuokailu ja diakoniamyyjäiset ovat 13.11. klo 11–13
Tikkakosken kirkolla. Tuotto
oman alueseurakunnan joulu
avustuksiin.
Sanan ja rukouksen ilta su 15.11. klo
18.30 kirkko, Martti Muurikainen,
Vallipuro.
Iltamessu to 19.11. klo 18 kirkko.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro ke klo 13–14 Luonetjärven koulu.
Lapsikuoro to klo 17–18 kirkko.
Candela-kuoro to klo 18 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi 040 560 9916.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Ruokajakelu to 12.11. klo 10.30
seurakuntasali.

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
klo 9.30–11.30 kirkko .
Vauva- ja taaperokerho to
klo 9.30–11.30 Puuppolan kerhotila.
Kerho 0-2-vuotiaiden, ensimmäisen lapsensa saaneiden lasten vanhemmille
vertaistukiryhmäksi.
Pyhäkoulu ma 16.11. klo 18 Puuppolan
kerhotila.
Perhemuskari ke klo 9.45 ja 10.30,
kirkko. Lisätiedot puh. 050 571 5155 tai
tiina.jarvinen@evl.fi.
Alakouluikäisten kerhot. Vapaita paikkoja voit kysellä Outilta, outi.pirttimaki@evl.fi, 040 560 9915.
Hengari ke klo 14-17 kirkon alakerrassa.
5.–7.-luokkalaisille. Tule oleilemaan,
pelailemaan tai vaikka tekemään läksyjä.
Pöytäjalkapallo, xbox ja lautapelejä.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus ke klo 18 kirkko.
Nuorten ilta to 12.11. klo 18 kirkko.
Nuortenilta + nuorten valmistelema
iltamessu to 19.11. klo 18 kirkko.
Työtupa ti klo 12 kirkko.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila.
Vanhemman väen päiväpiiri ke 11.11.
klo 13 pappila .
Päiväpiiri pe 13.11. klo 12.30
Jylhänperällä, Tikkakosken Rauhanyhdistyksen talolla.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 17.11.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Paula Rinne
0408244561, pm.matilainen@gmail.com.
Lukupiiri ke 18.11. klo 13 pappila.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Kaupungin täytti ilo pe 6.–8.11. Rohkaistu elämään kristittynä muuttuvassa
maailmassa. Kari ja Mari Valkonen, Vaajakosken alueseurakunnan työntekijöitä.
Pe 6.11. klo 18 Mestarin menetelmä:
Jokainen on Jumalan käytössä! La alk. klo
10. Keitto (5 €) ja kahvi. Vapaa pääsy.
Messu ja kirkkokahvit su 8.11. klo 10 .
Kauppinen, evankelista Kari Valkonen,
Partanen, Palander.
Raamattuluento Ilmestyskirja avautuu!
ti 10.11. klo 18.30 kirkko. Kari Valkonen Kansan Raamattuseurasta. Uudeksi
minä teen kaiken! Kahvi klo 18
Tölskän seurakuntailta Kerttu ja Heimo
Savelalla ke 11.11. klo 18.30 Mutkatie 14.
Miesten raamattupiiri to 12.11. klo
18.30 kirkko.
Rippikoulupyhä su 15.11. klo 10 kirkko,
Koli, Ruhanen.
Miesten päiväraamattupiiri to 19.11.
klo 12 kirkko.

Musiikkitapahtumat

Senioreiden lauluryhmä ke klo 12–13
kirkko.
Kirkkokuoro to klo 18–20 kirkolla. Tied.
kanttori Liisa Partanen 050 3581 860.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset Vaajakoskella ja Jyskässä
ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden
kautta. marja-leena.liimatainen @evl.
fi040 560 9926, ja tero.reingoldt@evl.fi
040 560 9927

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su klo 14.
Kamun Metsämusa ma 9.11. klo 9.30
Jyskän srk-kodilla ja to 12.11. klo 9.45.
Vaajakosken kirkolla. Kannelkoira Kamun
musiikkihartaus alle kouluikäisille saattajineen. Tervetuloa musisoimaan!
Perhekerho ti klo 9 kirkko.
Perhekerho ti klo 9 Jyskän srk-koti.
Pallerot-ekavauva ryhmä ti klo 13
kirkko, Päiväkerhotila 1.
Iltaperhekerho ti 10.11. klo 17.30–19
kirkko. Tarja ja Tero.
Kolmevuotissynttärit ke 11.11.
klo 18 kirkko.
Lapsiparkki to 12.11. klo 8.30–12
Jyskän seurakuntakoti.
Iltaperhekerho ti 17.11. klo 17.30–19
kirkko. Tarja ja Tero

Perhepysäkki pe 20.11. klo 9–11
Kaunisharjun kerhotila.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten illat ja vastaavat ke 11.11. klo
18–20.30 kirkon nuorisotilat. Hengari.
6.–7.-lk Hengari pe 13.11. klo 15 kirkko.
Avoimet ovet hengailulle.
Nuorten illat ja vastaavat pe 13.11. klo
17–22 Nuorisotilat. Perjantaikahvila.
Nuorten illat ja vastaavat ke 18.11. klo
18–20.30 kirkon nuorisotilat. Hengari.
Askartelua lähetysmyyjäisiin ma 9.11.
klo 17.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 11.11. klo 13 kirkko.
Lähetyspiiri ti 17.11. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti ke
18.11. klo 13. Ikäihmisten ja muiden
aikuisten ryhmä.

Sururyhmä alkaa
tammikuussa

Sururyhmä läheisensä menettäneille kokoontuu Vaajakosken kirkolla. Tiedustelut:
kappalainen Arto Kauppinen
040 560 9920, diakonissa Marja-Leena Liimatainen 040 560
9926. Ilmoittautumiset marraskuussa aluesihteeri Leena Syrjälälle 050 5510 440.

Yhteiset
Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 16.11. Vesalan
leirikeskuksessa.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29. jukka.rantanen@evl.fi, 050 360 3484 .
Avoin toiminta arkisin klo 11–15.
Askartelua ma 9.11. klo 13.
Laulutunti ti klo 14 (parill. viikoilla).
Rukouspiiri ke klo 12 (joka viikko).
Papintunti to klo 14 (joka viikko).
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tieto-Visa pe klo 13.30 (joka viikko).
Yksinäisten teemaillat kuukauden 3.
lauantai klo 18, seur. 21.11. Tied Seppo
Rajaviita 045 111 4522.
Hebrean kielen kurssi ti 10.11. klo
16–17.30, opettaja Tapani Hynynen
046 628 9538. Pieni kurssimaksu.

Vapaudenk 26. Lapset tulevat kirkkoon
ehtoolliselle.
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta kts.
www.kohtaamispaikka.net / Facebook
KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram
@kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

Diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen, 050
300 3590, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
Osallisuuden kahvihuone ti 10.11. klo
14–16. Marttojen ja Marttien toiminnasta, Marttalaan tutustuminen.
Osallisuuden puuhapaja ti 17.11. klo
14–18 Vanhassa pappilassa.
Seniorikammari ma 23.11. klo 14 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Avun pyytäminen ja antaminen.
Osallisuuden puuhapajan myyjäiset la
21.11. klo 11–15 Vanhassa pappilassa.

Cygnaeuksenk. 8, Mirja Hytönen (Kutti),
maahanmuuttajatyön diakoni, 050 549
7033, mirja.hytonen@)evl.fi, Irina Aranson, maahanmuuttajatyön avustaja, 041
705 2329, irina.aranson@evl.fi
Päivystys ti klo 9–11 ja ke klo 13.30–
15.30, Cygnaeuksenkatu 8, to klo
14–15.30, Huhtasuon kirkko (Nevak. 6).
KUOKKALA:
Naisten Suomi-kerho ti 10–11.30
(Polttolinja 37).
KESKUSTA:
Naisten Suomi-kerho ke 10–11.30
(Kauppakatu 13).
KELTINMÄKI:
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10) ti klo 10–12.
KERHOT HUHTASUON KIRKOLLA
(Nevakatu 6):
Naisten jumppa ti klo 12–13.
Naisten Suomi-kerho ke klo 13–14.30.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12.
Futsal to klo 17–18 ja la klo 14–15.45.
Miesten lentopallo ja sauna
to klo 19–21.
Koripallokerho la klo 12–13.45.

Huoltamo

Naisten saunailta

Kansainvälinen työ

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Huoltamobrunssi la 14.11. klo 10–12
Huhtasuon kirkolla takkasalissa.
Aamiaista, sanaa ja yhdessäoloa. Brunssi
toteutetaan nyyttärimeiningillä, talo
tarjoaa kahvia, teetä, mehua, leipää,
levitettä ja juustoa. Järj. Huoltamotiimi.
Uskomaton nainen – kansainvälisen Hanna-työn konferenssi su 8.11.
klo 11–16.30 Kuokkalan kirkossa. Pääpuhujana Marli Spieker (TWR, USA).
Pääsymaksu 15 € sis. kahdet kahvit, lounaan, materiaalia. Lisätietoa sansa.fi /
hannat@sansa.fi / 019 457 7700.
Askarteluilta lähetyksen hyväksi ti
17.11. klo 17.30-20.30 Cygnaeuksenkatu
8, Säde Pirttimäki. Kierrätysaskartelua ja
ideoiden jakamista. Tule siksi aikaa kuin
sinulle sopii. Voit tuoda askarteluideasi
tai kierrätysmateriaaleja. Tuotteita myydään lähetystyön hyväksi adventtimyyjäisissä la 28.11. Iltatee ja hartaus.
Tulevaisuuden kirkko ke 18.11. klo
18.30 Halssilan kirkossa. Länsi-Afrikan
kärsimys ja siunaus – miten Länsi-Afrikasta on tullut kristinuskon uusi tukialue, dosentti Risto Ahonen. Viimeinen
osa Tulevaisuuden kirkko -luentosarjaa.

KohtaamisPaikka

KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 15.11. klo 17. Seppo
Wuolio, Mika Kilkki. Koppis (2-6v)
alkaa klo 16.45 Vanhassa Pappilassa,

Naisten saunaillat Vesalan leirikeskuksessa ti 17.11. klo 17.30 (joka toinen
viikko). Lähtö Keskusseurakuntatalolta
(Yliopistonk. 12) klo 17. Kyytitiedustelut
050 444 0933.

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8.
Omaishoitajien Oma hetki ke 11.11. klo
12 Vanhassa pappilassa, Vapaudenk. 26,
Heini Lekander.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten
kerho ke 18.11. klo 13 Aseman Pysäkillä,
rovasti Jorma Vilkko. Kahvi klo 12.30.
Tulossa: Omaishoitajien joulujuhla to 26.11.
klo 10–14.30 Vesalassa. Ilm. viim. 16.11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten
joulujuhla ke 9.12. Vesalassa.
Sana ja rukous

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen, p.
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.
Askartelutalkoot myyjäisiä varten ma
9.11. klo 17.30, Cygnaeuksenkatu 8.
Viittomakielinen raamattupiiri to
12.11. klo 17.30, Cygnaeuksenkatu 8.
Viittomakielinen messu su 15.11. klo 15
Kuokkalan kirkossa.
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rjestöt
Kristilliset jä
Herättäjä-Yhdistys

Martinpäivän seurat ti 10.11. klo 18
Keltinmäen kirkolla. Kahvit klo 17.30.
Herättäjän päivä su 15.11. klo 10 Tikkakosken kirkossa. Jumalanpalvelus ja
seurat. Kalle Hiltunen.

Jyväskylän NMKY

Eläköön toivo! Rukoushetki ja iltatee ke
11.11. klo 18 Keltinmäen kirkolla. Osa kansainvälistä NNKY-NMKY -rukousviikkoa.
Yhdistyksen syyskokous su 29.11. klo
16 Kypärämäen työväenyhdistyksen
tiloissa, Erämiehenk. 8. Sääntömääräiset
asiat: puheenjohtajan ja toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2016, erovuoroisten johtokunnan jäsenten valinta
kaudelle 2016–2018 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi/Paikallinen toiminta/Jyväskylän NNKY
Laku-ryhmä pe 6.11. klo 13.
Kirjapiiri I ma 9.11. klo 13. Karin
Fossum: Carmen Zita ja kuolema.
Avoin kohtaamispaikka ti 10.11. klo 9–11.
ASAHI-terveysliikunta, Leena Aijasaho.
Latinanpiiri ti 10.11. klo 18.
Eläköön toivo! Rukoushetki ja iltatee
Keltinmäen kirkossa ke 11.11. klo 18.
Yhdistyksen syyskokous su 15.11. klo 14.
Partiolippuk. Reippaat Tytöt esittäytyy.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 17.11. klo 9–11. Kalevalaisten Naisten
toiminnasta, Annamari Maukonen.
Lauluryhmä Jännät ke 18.11. klo 18.15.
Exodus-raamattupiiri to 19.11. klo 15.
Kamalat Äidit -vertaisryhmä murrosikäisten äideille alkaa ke 20.1. 2016. klo 18
Tied. ja ilm. toiminnanohjaajalle.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Jumalan tekoja muslimimaailmassa
ma 9.11. klo 14, Sepänkeskus. Kahvi klo
13.30. Niilo Närhi Avainmedia ry:stä.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

Lähde matkalle Israeliin ja Jordaniaan
riina Ilvesmäki. Kutsuu Inkeri ja Esko.
(Ajo-ohje ja tied. 0400 547 753).
Tuhlaajapojan veli -soolonäytelmä su
15.11. klo 14 ja to 19.11. klo 19 Juomatehtaalla, Vapaudenk. 25, Mika Lahtinen. Liput 13 €, eläkeläisille 11 €.
Varaukset 040 557 5535.
Naisia kaivolla -ilta ma 16.11. klo 18.30
Nikolainsali, Asemak. 6. Kahvit klo 18.
Osallistumismaksu 10 €. Liike on lääke
moneen vaivaan, Minna Matikainen.
Kehon ja mielen yhteys, Elina Argillander.
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti 17.11. klo
13. Vanhan Testamentin Messias-ennustuksia, Vuokko Jokinen, Kaija Tuomikoski.

Keski-Suomen Sotaorvot
Isänpäivän kirkkokonsertti su 8.11. klo 16
Kaupunginkirkossa, Leif Lindeman. 20 e.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Kansan Raamattuseura

SLEY

Henki &

Kysy vapaita muskaripaikkoja
Miia Syrjä 050 5715155 tai miia.
syrja@evl.fi. Katso myös
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
muskarit. Muskareita kaikissa
alueseurakunnissa.

Tiedustelut Matti 045 631 3811 tai Jukka 050 360 3484, jukka.
rantanen@evl.fi tai matti.v.vaatainen@gmail.com

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppak. 13 p. (014) 620 801,
ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi
LÄHETYSKOTI:
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Naisten ystäväpiiri ti klo 11.
Naisten Raamattupiiri ti 10.11. klo 13.
Sanan Keidas su 15.11. klo 18. Valvokaa,
Mirja-Liisa Koivisto.
Keskustan raamattupiiri ti 17.11. klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 15–16.
Torstaikahvila to klo 11.30–14.
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Kolme Kohtaamista ma klo 18.30.
MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:
Isä-poika -sähly Huhtasuon kirkolla la
7.11. klo 10–12.
Leipäsunnuntai su 8.11. klo 16 Halssilan
srk-keskuksessa. Hintikka. Lapsille opetus.
Vaajakosken miestenpiiri to 12.11. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11.
3:16-ilta 4.–8.-lk pe 13.11. klo 18–20.30
Myrskylyhdyn päiväkoti. 050 309 7212.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis-kerho su 15.11. klo 11 Päiväkoti Aarresaaressa Toritie 22, Kuokkala.
Vaajakosken naistenpiiri ma 16.11. klo
18–20, Lintulenkintie 3.

www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 7.11. klo 19, ry.
Seurakuntapäivä Miten minä jaksan su
8.11. klo 14. Päätteeksi iltahartaus.
Seurat ke 11.11. klo 19, ry.
Rippikoulun kodinilta pe 13.11. klo 18.
Seurat la 14.11. klo 19, ry.
Seurat su 15.11. klo 16, ry.
Tiistaikerho ti 17.11. klo 13, ry.
Seurat ke 18.11. klo 19, ry.
Perhekerho to 19.11. klo 9.30, ry.

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti 27.10 klo
13. Heprealaiskirjeen äärellä: Kristityn
toivo – mitä se on? Raamatunopettaja
Riitta Keskimäki. Musiikki Eija Rantatalo.
Avoin raamattupiiri Sanan Kulmalla pe
6.11. ja 20.11. klo 10.
Kaupungin täytti ilo pe–su 6.–8.11.
Vaajakosken kirkossa. Kari ja Mari Valkonen. Kts. Vaajakosken alueseurakunta.
Kotiseurat pe 13.11. klo 17 Lahjaharjussa, Rasvarintie 5. Jorma Pollari, Kat-

Muskarit

Matka 30.9.–8.10.2016. Matkan johtajina pastori Matti
Väätäinen ja diakoni Jukka Rantanen.
Matkan hinta puolihoidolla noin 1595 €
sisältäen muun muassa aamiaisen ja päivällisen.
Retket maksetaan erikseen. Tekninen matkajärjestäjä on
Toiviomatkat Oy ja oppaana Marjaana Rissanen.

Raamattu- ja lähetysilta to 12.11. klo
18.30 Huhtasuon kirkossa. Esko Helenius, Tervonen.
Lähetyspiiri ma 16.11. klo 13 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Evästä elämään, 15.11. klo 16 Neulaskoti. Filippiläiskirje – ilon kirje, Puhalainen, Jurva
Lähetyspiiri, 16.11. klo 13 Neulaskoti,
Puhalainen

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su kello 12: su 8.11. Tapio Kiviranta; 15.11. Petri Harju.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke klo
18.30: 11.11. Sijoitusvinkkejä kristityille,
Rankinen; 18.11. Sielunhoito, Korpela.
Hamona-kuoro 9.11. klo 18.30.

Suomen Raamattuopisto

Toivon torstai 19.11. klo 18.30 Neulaskoti.
Rauhan minä jätän teille. Saija Väätäinen,
Tulus. Mahd. keskusteluun ja rukoukseen.
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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
Parkkali Ritva, 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
Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs.
050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs.
050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja
040 509 8060
Göös Ilkka erityisnuorisotyönohjaaja
040 7785178
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari
050 5497 011
Opiskelijatyö
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitospappi 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418

Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Puupponen 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
Leppäpuisto Suvi 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
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
050 521 5415
Aluesihteeri, Tuomi Kaisa
040 535 0492
Diakonia
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Lintulahti Elina 050 549 7006
Kaisa Toivanen 050 340 0665
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
050 340 9895
Lohikosken seurakuntakeskus,
Katajatie 1, 050 549 7039
Kappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
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/ Härköjärvi Esa
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/Härköjärvi Esa
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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Hengellisiä
kappaleita ja
poppia
PETRI KANANEN teksti

Huhtasuon Ei yksin leivästä -kon
sertissa on luvassa hengellisiä kap
paleita, negrospirituaaleja, suo
malaista poppia ja kansanmusii
kin sävyjä.
Konsertissa esiintyvät Pasi Han
hisalo, Sonja Kangastalo, Tiina
Heikkinen, Ville Keränen, Heidi
Kurtti, Laura Kuisma ja Josefiina
Pajunen.
Jamkin opiskelijat soittavat
myös messussa muutaman kap
paleen.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat esiintyvät kolmessa Ei yksin leivästä -konsertissa. Opiskelijat haluavat muistuttaa, että hyväntekeväisyydessä
tarvitaan muutakin kuin aineellista annettavaa, esimerkiksi kulttuuria.

Ei yksin leivästä, vaan
myös musiikista
Jamkin musiikinopiskelijat haluavat tuoda musiikin kaikkien ulottuville
ja lisätä hyvinvointia. Yksi kolmesta konsertista pidetään Huhtasuon
kirkolla Pikkulauantaissa.
PETRI KANANEN teksti
HENRI PELKONEN kuva

Pelkkä ruoka ei vie nälkää, tuu
masi ryhmä Jyväskylän ammatti
korkeakoulun musiikinopiskelijoi
ta ja laittoi toimeksi. Opiskelijat
päättivät järjestää konsertteja Jy
väskylän vähävaraisille teemalla
Ei yksin leivästä.
Opiskelijoiden otteita pääsee
seuraamaan Huhtasuon kirkolla
Pikkulauantaissa 18. marraskuu
ta. Konserttisarjan kaksi muuta
osaa pidetään Pelastusarmeijan ja
Ruokapankin kanssa.
Musiikinopiskelijat haluavat

muistuttaa konsertillaan, että hy
väntekeväisyystyössä tarvitaan
muutakin kuin aineellista annetta
vaa. Opiskelijat painottavat , että
kulttuuri on henkistä pääomaa,
jonka hyvinvointivaikutukset ovat
kiistattomat. Kaikilla ei ole välttä
mättä mahdollisuuksia osallistua
kulttuuritapahtumiin.
– Musiikilla on merkitystä hyvin
voinnille. Olemme sitä mieltä, että
vähävaraisille pitäisi tuoda enem
män kulttuuria, tietenkin heidän
oman kiinnostuksensa mukaan,
Jamkin musiikinopiskelija Laura
Kuisma sanoo
Konserttien järjestäminen kuu

luu Jamkin musiikinopiskelijoiden
projektiopintoihin. Opiskelijat
hallitsevat jo soittimensa, mutta
nyt he harjoittelevat projektin lä
piviemistä suunnittelusta toteu
tukseen.
Jamkin opiskelijoiden tavoittee
na on haastaa jatkossa myös muita
kulttuurialan toimijoita tuomaan
hyväntekeväisyydessä tarjolle muu
takin kuin aineellista hyvää.
Pikkulauantai on Huhtasuon
alueseurakunnan tapahtuma,
jossa yhdistetään ruokailu ja
enimmillään puolen tunnin mit
tainen messu. Vapaaehtoiset val

mistavat ruuan Huhtasuon kir
kon keittiössä.
Tarjolla on lämmin ruoka, joka
maksaa osallistujille nimellisen
hinnan: aikuisille euron ja lapsille
viisikymmentä senttiä.
Pikkulauantai järjestetään joka
toinen keskiviikko, ja se vuorotte
lee Ruokaillan kanssa.
– Pikkulauantaissa käyvät ihmi
set, jotka ehtivät messuun parem
min keskiviikkona kuin sunnuntai
na, seurakuntapastori Annemari
Siistonen kertoo.
Pikkulauantaihin ei välttämättä
vedä edullinen ruoka. Siistosen
kokemuksen mukaan osallistujille

on tärkeää tulla myös valmiiseen
pöytään.
– Joillekin se voi olla myös ainoa
ruoka, jota ei tarvitse syödä yksin.
Pikkulauantaissa halutaan ko
rostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä
oloa. Siistosen mielestä Jamkin
konsertti istuukin juuri tähän aja
tukseen mainiosti.
– On hienoa, että kulttuuri tuo
daan ihmisille helposti saataville.
Ei yksin leivästä -konsertti
Huhtasuon kirkolla 18.
marraskuuta kello 17.30.
Ruokailu alkaa kello 17.00

Elämästä

Sisäinen antropologi herää teatterissa
KAARINA HEISKANEN teksti ja kuva

Olen Antti Suora, teatterin seka
työmies. Opetan kansalaisopistos
sa teatteritaidetta sekä ohjaan ja
näyttelen erilaisissa teatterituotan
noissa eri puolilla Keski-Suomea.
Saarijärvellä ohjaan ikäihmisten
ryhmää, jonka kanssa työstämme
ihmissuhteista komediallista näy
telmää. AdAstra-teatterissa tulee
ensi-iltaan Joulubileet. Lisäksi kier
rän palvelutaloissa ja vanhainko
deissa esittämässä Tapperin veljek
sistä kertovaa monologia. Se on
ollut puoliksi hyväntekeväisyyttä.
Sivukylillä ikäihmisille on vähän
ohjelmatarjontaa. Vanhoilla on

hyvät oltavat, mutta näen myös
heidän yksinäisyytensä.
Kierrän myös teatteriseurue Piin
kanssa esiintymässä lapsille. Kier
tueet ulottuvat syrjäisemmille kylil
le, joissa lapsilla ei ole mahdolli
suutta päästä teatteriin. Kaikilla
on oikeus kokea kulttuurielämyk
siä. Ne rakentavat ihmisyyttä ja si
vistystä.
Teatteri on sisäiselle antropologil
leni hyvä paikka tutkia ihmisyyttä
ja yhteiskunnan pohjavirettä. Ha
luan tehdä teatteria, jolla on asiaa
ja sanoma. Onnistumisen hetkiä
tunnen vaikkapa silloin, kun har
rastajaryhmän jäsenille syntyy oi

vallus siitä, että kaikki ovat erilai
sista taustoistaan huolimatta sa
malla viivalla ja työskentelevät sa
man asian eteen.
Kirkkosuhteeni on ristiriitainen,
luonnontieteilijä minussa rajoittaa
sitä. Ihmeitä ei juurikaan tapahdu,
vaikka niihin haluaisikin uskoa. Lä
hes jokaisella on tarve uskoa jo
honkin suurempaan, mutta mikä
se suurempi on? Toivon kirkolta
selkärankaisuutta olla jotain miel
tä, ja valtion ja kirkon kiinteä yh
teys ei aina tee oikeutta kummalle
kaan.
Arvostan kirkon tekemää huma
nitääristä työtä ja toimintaa esi

merkiksi lapsiperheiden parissa.
Olen myös kiinnostunut kirkkoark
kitehtuurista ja tunnelmasta kir
koissa. Käyn kirkoissa, kun tulen
uudelle paikkakunnalle.
Tunnen luontoa kohtaan kunnioi
tusta. Joet ja kalliot ovat pysyviä,
luonnon keskellä tajuaa, miten ly
hyt ihmisen elämä on. Ihminen on
osa kokonaisuutta, ja meidän tuli
si elää sopusoinnussa luonnon
kanssa. Luontosuhde on lapsuu
denperuja Puuppolasta. Minulla
on käsitys siitä, mistä ruoka tulee.
Olen laittanut ruista seipäälle ja
puinut vanhanaikaisella puimako
neella. Moni ikäiseni ei ole.

Antti Suora
Minun täytyy välillä päästä metsään, sillä siellä on tilaa hengitellä.
Arkimetsät ovat Keltinmäessä ja
Mäyrämäessä, teatterin sekatyömies Antti Suora sanoo.

