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”Jos pelko voittaa,
iskun tekijät voittavat”
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
SARA JÄRVINEN kuva

Lapiohommia
Istuin Riemukaaren suojissa ja soitin ystävälleni Suomeen.
Tuosta hetkestä on valokuvakin. Päälläni on vihreä farkkutakki, hiukseni ovat iloisen punaiset ja kännykkä kädessäni on iso kuin koivuhalko. Näytän onnelliselta.
Olen viime päivinä muistellut tuota opiskeluvuosien hilpeää viikkoa Pariisissa. Tutustuin kadulla Algeriasta tulleeseen maahanmuuttajapoikaan ja vietin iltaa puistossa tapaamani malesialaisen tytön kanssa. Eniten yllätyin,
kun törmäsin baletin väliajalla japanilaiseen taiteilijaan,
johon olin tutustunut tovi aiemmin Jyväskylässä. Yhteinen illallinen japanilaisseurueessahan siitä seurasi.

Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen on muiden
lailla äärimmäisen pahoillaan Pariisin terrori-iskujen uhrien ja heidän omaistensa puolesta.
– Iskut hätkähdyttivät hiljaiseksi
ihmisen julmuuden edessä, arkkipiispa toteaa.
Hänen mukaansa iskut koskettavat koko Eurooppaa ja siten
myös suomalaisia.
– Eurooppa ei ole ulkopuolinen,
eikä voi sulkea itseään siltä todellisuudelta, jonka keskeltä ihmiset pyrkivät turvaan, arkkipiispa toteaa.

Hän muistuttaa, että väkivallan
tausta on Lähi-Idässä, Syyriassa ja
Irakissa, ja että oikeudenmukainen rauha siellä edistäisi koko
maailman turvallisuutta.
Lohduttomuudenkin keskellä
arkkipiispa haluaa lausua lohdun
sanoja kaikille, joita terrori-iskut
ovat koskettaneet.
– Rukoilen kaikkien niiden puolesta, joiden maailmaa tämä on
järkyttänyt. Rukoilen, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä tuskansa, surunsa tai pelkonsa ja turvattomuutensa kanssa yksin. Nyt tarvitaan toinen toisensa rohkaisemista, jotta pelko ei voittaisi. Jos pelko voittaa, iskun tekijät voittavat,

arkkipiispa lausuu.
Hän muistuttaa, että toivo on
avoimuutta ja luottamusta, sen
osoittamista, että arkinen työ elämän ylläpitämiseksi jatkuu.
– Olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko pahaan
pahalla, arkkipiispa Kari Mäkinen
sanoo.
Myös muut luterilaisen kirkon
piispat ovat ilmaisseet osanottonsa ja lausuneet lohdun sanoja
muun muassa sosiaalisen median
kanavissa. Eri seurakunnissa ympäri Suomen Pariisin iskun uhreja
ja heidän omaisiaan on muistettu
esirukouksissa jumalanpalveluksissa.

Totisesti toivon, että jälkikasvu ei seikkaile yhtä antaumuksella kuin itse nuorena. Suojelusenkelit ovat luultavasti tehneet kanssani tukka märkänä töitä. Toivon silti,
että jatkossakin ihmisillä on uskallus matkustaa, antautua juttusille ja tutustua tuntemattomiin. Että pelossa
ei käperrytä omaan pesään. Sillä mitä enemmän käperrytään sisäänpäin, sen pelottavammalta ulkomaailma
ja sen ihmiset tuntuvat.
Pelon, vihan ja surun keskellä meitä on valistettu uutisilla, jotka ovat pahimmillaan ruokkineet lisää pelkoa,
lisää vihaa ja lisää surua. Meille on marmatettu siitä,
että suremme pariisilaisia, mutta emme ole surreet yhtä
näkyvästi ja runsaasti muita Isiksen uhreja. Väärin surtu.
Uutistulvassa olemme päätyneet tukkanuottasille toistemme kanssa. Yhteinen vihollinen ei lopulta ollutkaan
terroristijärjestö, vihollisia löytyi useita; pakolaiset, muslimit, poliitikot, kukkahattutädit ja liian suvaitsevaiset
tavalliset ihmiset. Se hienoinen hiusmurtuma, joka ihmisten välillä oli pakolaisvyöryssä kasvanut halkeamaksi, tuntuu nyt kanjonin kokoiselta.
Voiko kanjonia lapioida umpeen? No, onhan siinä urakkaa, mutta ei se mahdotonta ole. Lapiollinen kerrallaan,
sitkeästi ja päättäväisesti. Mitä
isompi porukka on lapioimassa, sen ripeämmin urakka on
tehty. Minä olen valmis tarttumaan lapioon. Ihan vaikka
siksi, jotta nuorempi polvikin voi viettää joskus ikimuistettavan hilpeän viikon kansainvälisessä seurassa Pariisissa.

Eri kirkko- ja uskontokuntien edustajat kävelivät rauhan ja toivon puolesta Helsingissä viime sunnuntaina. Monet halusivat
kunnioittaa Pariisin terrori-iskujen uhreja ja vedota rauhan puolesta.

Tapetilla

Tämä bingo muuttaa lauantai-iltasi
KAARINA HEISKANEN teksti
GERRARRDUS-TWITTER-TILI kuva

Koska valtio on laiminlyönyt tehtävänsä huolehtia suomalaisten
turvallisuudesta, minun on tehtävä
se. Eli lisään Iso-Britannian maiden
listalle, joihin matkustamista on
syytä välttää. Jos television välittä-
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mä kuva pitää paikkansa, jo lentokentällä saa varautua noitiin, jotka
suorittavat ikiaikaisia kulttimenoja soihtuja heilutellen ja naamioihin pukeutuneina. Todennäköisesti joku heistä on soluttautunut lentokentän henkilökuntaan. Se mikä
näyttää turvatarkastukselta, on
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Kannen kuva: Muskarissa lauletaan ja leikitään. Milja Mutindin
sylissä hänen lapsensa Elia. Lattialla muskariopettaja Terhi Hassinen.
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen
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Midsomerin murhat -sarja tuo viihdykettä lauantai- ja sunnuntai-iltoihin. Lisäkierrettä saat tämän bingon avulla.

taikameno, jolla turistille manataan matkan mittainen kirous: sadetta, sumua ja munuaispiirasta.
Edes kirkkoon piipahtaminen ei
paranna tilannetta, sillä papit tai
kanttorit tai heidän puolisonsa
ovat hämäräperäisissä pakanakulteissa, joiden ihmisuhreja vaativat vuotuisrituaalit osuvat vierailusi ajaksi. Rituaalit toteutetaan
hotellisi lähellä sijaitsevassa puistikossa, jossa muinainen uhrialttari on säilynyt hyvässä kunnossa ja
muinaiset miekat hyvässä terässä.
Ai mitä? Midsomerin murhat eivät
siis kuvaakaan brittitodellisuutta?
No oikeastaan vähän epäilinkin sitä, kun törmäsin netissä pariin harmistuneeseen analyysiin siitä, miten viistosti sarja suhtautuu kristinuskoon. Eräältä sivulta löytyi pikaohje murhamysteerien ratkaisuun.
– Kristitty – ja todennäköinen
murhaaja – mulkoilee synkkänä
kuullessaan sanat seksi, alkoholi
tai nauru. Pidä häntä silmällä. Jos
henkilö sanoo sanan ”Jumala”, pidä häntä silmällä. Jos hän sanoo
”Jeesus”, vaihda kanavaa, sillä tiedät jo murhaajan. Jos henkilö
käyttää Jumalasta nimeä ”Yläkerran Ukko”, hän ei ole murhaaja.
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Yhteisvastuukeräys tuotti
yli 3,5 miljoonaa

Ajassa

Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle tänä vuonna 3, 6
miljoonaa euroa. Varoilla laajennetaan Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoimintaa koko maahan ja
autetaan lapsia kouluun Haitissa.
– Tarvitsemme jatkossa yhä
enemmän vapaaehtoistyötä ja naapuriapua supistuvien julkisten palvelujen rinnalle. Vaikeuksissa olevien avun tarpeeseen ei muutoin
kyetä vastaamaan. Yhteisvastuukeräys suurena suomalaisena vapaaehtoistapahtumana on hieno esimerkki auttamisesta ja kansalaistoiminnasta, Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen sanoo.

Jyväskylän
seurakunnan
keräystulos laski

Laamanni Tapani Koppinen toivoo sovittelumenettelyn yleistymistä. Sovintoon päättyvässä asiassa asianosaiset saavat riitaansa heti ratkaisun, jonka he hyväksyvät,
riita on pois päiväjärjestyksestä, ja elämä voi jatkua. Ellemme opi enemmän sopimaan asioita, loppuvat rahat sekä ihmisiltä että yhteiskunnalta, hän huomauttaa.

Sovittelua, ei käräjiä,
toivoo tuomari

Joulupatakeräys
kaipaa
vapaaehtoisia

Lasten huoltoriidat ovat Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanni Tapani
Koppisen mielestä hankalimpia. Yhteiskunnan monimutkaistuminen näkyy
myös käräjätuvassa käsiteltävissä tapauksissa.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Kuka olet, mistä tulet ja mitä teet?
Olen helsinkiläispoika, pitkään Porissa ja kohta kymmenen vuotta Jyväskylässä asunut. Olen ollut tuomarina aikuisikäni eri puolilla Suomea, raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa ja hovioikeudessa, nyt
Keski-Suomen käräjäoikeudessa.
Miksi hakeuduit tuomarin uralle?
Jo edesmenneellä isälläni oli varmaan siihen suurin vaikutus. Hän
oli opiskellut lakia ja teki elämäntyönsä rikostutkijana keskusrikospoliisissa ja puolustusvoimissa.
Ensi sunnuntaina on tuomiosunnuntai. Mitä se tuo mieleen?
Menneen suomalaisen yhteiskunnan historian ja lähtökohdan, jossa kirkolla on ollut iso osa. Kirkkovuoden. Vielä 1970-luvulla oli
säännös, että talvikäräjiä ei saa
aloittaa, ennen kuin käräjäjumalanpalvelus oli pidetty. Ensi vuoden alusta häviää oikeudenkäynneistä todistajanvala, jossa todistaja vannoo kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta, että
hän puhuu totta. Jatkossa todistajat antavat vakuutuksen kunniansa ja omantuntonsa kautta.

Onko universumissa oikeudenmukaisuutta?
On. Jos ei siihen uskoisi, ei jaksaisi.
Voiko armo käydä oikeudesta?
Voi. Vanhastaan hallitsijalla on ollut armahdusoikeus. Niin myös
Suomen perustuslain mukaan nytkin tasavallan presidentillä.
Mitkä päätökset ovat vaikeimpia?
Lasten huoltoriidat, joissa vanhempien välit ovat niin tulehtuneet, että erimielisyys vaikuttaa
asian käsittelyyn ja tulee mukaan
prosessiin. Tuomari tekee ihmisten
elämään todella vaikuttavia ratkaisuja, joissa juridiikkaa on vähän, mutta oikean ratkaisun löytäminen on hankalaa usein hyvin
subjektiivisen näytön vuoksi.
Mitä eroa on tuomita nuori ensikertalainen kuin paatunut keski-ikäinen?
Aivan erilaista. Rikoslainsäädäntökin ottaa nuoret ja ensikertalaiset erilailla huomioon. Nuoria voi
ojentaa lievemmin, jättää rangaistukseen tuomitsematta.
Ensikertalaiset kohdataan tuomioistuimessa kasvokkain, ja tuomion julistamisen jälkeen keskustellaan elämästä yleensäkin. Paatuneen keski-ikäisen osalta tämä

mahdollisuus on yleensä jo menetetty.
Ovatko käsiteltävät tapaukset
muuttuneet viime aikoina?
Yhteiskunta on monimutkaistunut. Lakeja ja säännöksiä on paljon. Kun olin nuori tuomari, seksuaalirikoksia ei juuri ollut. Nyt ne
ovat jokapäiväisiä, jopa niin sanotut insestijutut. Ihminen ei ole
muuttunut huonommaksi tai paremmaksi, mutta asioihin on alettu kiinnittää eri tavalla huomiota.
Lainsäädäntö on kehittynyt, ja nettikin on tullut kuvaan.
Suosittelet ihmissuhteisiin liittyvissä tapauksissa mieluummin sovittelua kuin tuomioita. Miksi?
Suosittelen sovittelua kaikissa
asioissa, joissa yhteiskunnalla ei ole
sanottavaa. Sovintoon päättyvässä
asiassa asianosaiset saavat riitaan
heti ratkaisun. Täysimittainen oikeudenkäynti on usein kallis ja kestää kauan, jos mennään muutoksenhakuasteisiin saakka.
Pitäisikö pienemmät kiistat siirtää pois käräjäoikeudesta?
Pitäisi. Oikeuslaitoksen pitäisi keskittyä asioihin, joissa todella on kyse oikeusturvasta. Tätä kohti mennään. Olin mukana korkeimpien

Jyväskylän seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tulos oli 57 023 euroa, joka on 0,60 euroa jäsentä
kohden. Viime vuonna keräys
tuotti hieman yli 64 000 euroa.
Yhteisvastuuvaroista kymmenen
prosenttia kohdennetaan seurakuntien diakoniatyöhön. Jyväskylän seurakunnan oma osuus tuotosta käytetään vapaaehtoisten
virkistykseen ja koulutukseen.

oikeuksien presidenttien johdolla
työskennelleessä neuvottelukunnassa, joka laati vuoteen 2025 tähtäävän ohjelman. Siinä on 67 ehdotusta, miten oikeuslaitos selviää
tulevina niukkuuden aikoina. Hallitus toteuttaa suunnitelmia.
Mitä oikeuskäsittelyyn liittyviä
vääriä käsityksiä haluat oikoa?
Sen, että vallan kolmijako-opin
mukaan tuomioistuimet olisivat
nykyään täysin riippumattomia
toimeenpanovallasta. Nyt oikeusministeriö voi muun muassa budjettivaltaa käyttämällä vaikuttaa
tuomioistuinten työskentelyyn.
On pikaisesti saatava toimeenpanovallasta riippumaton tuomarijohtoinen tuomioistuinhallinto.
Mitä mieltä olet amerikkalaisista
oikeussalidraamoista?
Tykkään hyvistä sellaisista. Englantilaiset ovat parempia. Hiljan tuli
telkkarista Lain viitta. Oi kun meilläkin päästäisiin rakkaiden asianajajiemme toimesta sellaiseen sanankäyttöön! Työviihtyvyys paranisi.
Osaatko irrottautua työasioista?
Hyvien kavereiden kanssa pallon
perässä juokseminen auttaa. Samoin lukeminen ja tyttären poikien kanssa telmiminen.

Perinteiset Pelastusarmeijan joulupadat ilmestyvät Kävelykadulle
ja kauppakeskuksiin. Keräysaika
on 15.–23.12. Patoja on seitsemän. Jyväskylän seurakunta tekee
yhteistyötä Pelastusarmeijan
kanssa valvomalla kahta pataa,
jotka sijaitsevat Minimanin aulassa ja Seppälän Prismassa. Yhteistyömallia kokeiltiin ensimmäisen
kerran viime vuonna. Tuolloin padat tuottivat yhteensä 56 000 euroa keskisuomalaisten vähävaraisten auttamiseksi.
Nyt tarvitaan vapaaehtoisia patavahteja. Vuoro kestää kaksi tuntia kerrallaan. Padat ovat sisätiloissa. Patavahdiksi voi ilmoittautua diakoni Juha Haloselle, puh.
050 549 7024.

Joulutapahtumat
kootusti Joulukylä
Jyväskylä -sivulla
Joulukylä Jyväskylä -sivulle on jälleen koottu Jyväskylän seudulla
järjestettäviä joulunajan tapahtumia. Tapahtumat on jaoteltu eri
teemoihin sisältönsä mukaan. Sivujen kautta löydät myös Jyväskylän seurakunnan jouluiset tapahtumatiedot, kuten joulumyyjäiset,
konsertit, Kauneimmat joululaulut sekä joulunajan jumalanpalvelukset. Sivulla on myös hyödyllistä
tietoa joulunajan aukioloajoista ja
joulukeräyksistä. Joulukylä Jyväskylän -sivu on auki loppiaiseen asti. Sivun osoite on http://visit.jyvaskyla.fi/joulu
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Hulluin maa maailman
hulluimmassa paikassa
Neljä vuotta Jerusalemissa saivat Riitta Luumen
pohtimaan, onko rauhalle mahdollisuuksia
Lähi-idässä. Vuosikymmeniä jatkunut
kehityssuunta ja alueen maantiede voivat
olla esteenä pysyvälle rauhalle.
HEIKKI IMPIÖ teksti
MARJO RÖNNKVIST kuva

Jerusalem on kolmen uskonnon,
kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden pääkaupunki.
Riitta Luume työskenteli neljä
vuotta lähetystyössä Jerusalemissa. Ennen lähtöään hän oli yrittänyt tehdä kotiläksynsä perehtymällä alueen uskonnolliseen kenttään ja konfliktien syihin. Etukäteisopiskelusta huolimatta hänestä alkoi paikan päällä tuntua, että
mitä kauemmin siellä oli, sitä vähemmän hän ymmärsi mitä ympärillä tapahtui.
– Tämä on maailman hulluin
maa maailman hulluimmassa paikassa, Luume siteraa suosittua israelilaiskirjailija Meir Shalevia.
Palattuaan Suomeen hiljattain
Luume seuraa edelleen uutisia Lähi-idän tapahtumista. Viime kuukausien aikana erityisesti puukotusiskut ovat olleet otsikoissa.
Osa yhteenotoista on tapahtunut
hänelle tutuissa paikoissa. Yksi
vastikään tehdyistä iskuista tapahtui bussilinjalla, jota hän itsekin käytti Jerusalemissa.
– Surullista, että ihmisten pitää
tällä tavalla ratkoa asioita.

Luumen mielestä väkivallan
taustalla on useita vuosikymmeniä jatkunut kehitys.
Israel rakennutti toisen intifadan eli palestiinalaisten kansannousun jälkeen turvamuurin. Se
on paikoitellen pelkkää aitaa ja
jossain toisaalla kahdeksan metriä korkeaa muuria. Kun ihmiset
yrittävät päästä muurin toiselle
puolelle tarkastuspisteiden kautta, syntyy helposti kahakoita ja
yhteenottoja.
Entä tulevaisuus? Saadaanko Lähi-itään koskaan rauhaa?
– Kristittynä ei saisi sanoa ei,
koska meidän tehtävämme tässä
maailmassa on toimia ja välittää
toivoa ihmisille. Mutta pysyvää
rauhantilaa en kyllä tällä hetkellä
näe, että se olisi inhimillisesti katsoen mahdollista.
Pelkkä vilkaisu Lähi-idän karttaan saa Luumen epäilemään kahden valtion mallin toimivuutta.
Rauhanneuvotteluita on käyty
vuosikymmenten ajan, mutta tulosta ei näytä syntyvän.
– Neuvotteluita on viety eteenpäin aina samoilla nappuloilla.
Jos niitä ei vaihdeta, ei pelikään
tule valmiiksi, toteaa.
Erityisen surullisena asiana hän

Aita ja paikoin kahdeksan metriä korkea muuri rajaa palestiinalaisten asuinalueita. Palestiinalaisten puolella muuriin on
maalattu graffiteja.
pitää pakolaisleireillä kasvanutta
uutta sukupolvea vailla tulevaisuuden näkymiä.
– Heillä ei ihan oikeasti ole mitään tulevaisuuden unelmia, he
eivät edes osaa haaveilla mistään.
YK:n pakolaisavun koulussa
kymppiluokkalaisille pojille tehtiin kysely tulevaisuuden haaveammatista. Heistä 70 prosenttia ilmoitti sen olevan marttyyri.
– Kun ei ole oikein työllistymismahdollisuuksia, ja talous on kurimuksessa, nuori voi saada jonkinlaisen aseman ja arvostuksen
omassa suvussaan ja yhteisössään
tekemällä itsemurhaiskun.
Jerusalemin vuodet sisälsivät kokemuksia myös positiivisista pe-

rinteistä, kuten juutalaisten sapatista. Sitä vietetään myös maallistuneissa perheissä. Perjantai-iltapäivänä klo 14 jälkeen julkinen
liikenne lakkaa, virastot, laitokset
ja kaupat menevät kiinni. Ihmiset
rientävät koteihinsa ja tekevät sapatin valmisteluja.
Sapatti alkaa auringon laskeuduttua. Käydään Itkumuurilla ja
synagogaan mennään koko perheen voimin – joskus siellä näkee
neljäkin sukupolvea yhdessä. Kun
palataan kotiin, perheen äiti sytyttää sapattikynttilät ja isä lausuu
rukouksen ja siunaa leivän ja viinin. Sitten syödään yhteinen ateria, lauletaan ja keskustellaan.
Sapatin vietto poikkeaa meidän
viikonlopun vietostamme tai juh-

lapyhistämme ainakin yhdessä
suhteessa: silloin ei puhuta kännykkään tai avata läppäreitä, silloin todella levätään eikä tehdä
rästitöitä tai kotitöitä.
– On sanottu että se johtuu sapatista, että siellä ei tunneta burn
outia, Luume painottaa.
Riitta Luume työskenteli neljä
vuotta Jerusalemissa Suomen Lähetysseuran työntekijänä. Hän
toimi kummiyhdyshenkilönä luterilaisen kirkon ylläpitämissä kouluissa, joissa on yli kaksi sataa
kummioppilasta. Luume oli mukana myös thai-vierastyöläistyössä. Israelissa on noin 25 000 thaimaalaista maataloustyöntekijää,
joiden elinolosuhteet vieraassa
kulttuurissa ovat ankeat.

Hengissä
Kristuksen kuninkuuden sunnuntai
Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan
kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu
kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat
kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa
ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat
oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen.
Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan
oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat.
Saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut
valmiina teitä varten maailman luomisesta
asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte ruokaa.
Minun oli jano, ja te annoitte juotavaa. Olin
koditon, ja te otitte minut luoksenne. Olin
alasti, ja te vaatetitte minut. Olin sairas, ja
te kävitte minua katsomassa. Olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle:
’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi
ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi
ja annoimme sinulle juotavaa? Kuningas
vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te
olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä
veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan
oleville: ’Menkää pois minun luotani, te
kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu
Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli
nälkä, mutta ette antaneet minulle ruokaa.
Minun oli jano, mutta ette antaneet minulle
juotavaa. Olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua.”
Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen
rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.

Rakkaus kylmenee, loppu lähenee
Karua puhetta Jeesukselta.
Pelottaako?
Kyllä teksti pysähdyttää, laittaa miettimään. Onneksi puhuja on Jeesus, jonka olemme
oppineet jo täällä tuntemaan.
Saako tuomiopäivän pelko
meidät tekemään hyvää? Ja
vastaavasti: jos emme ota
päivän tekstiä tosissamme,
emme vaivaudu hyviin tekoihin?
Pelko havahduttaa. Joskus
pelko lamaannuttaa ja joskus
se saa tekemään hyvää.
Tarkoitus ei ole kuitenkaan
elää pelon vallassa vaan rukoilla Jumalalta taitoa ja viisautta tehdä hyvää.
Näetkö ympärilläsi viimeisten
aikojen merkkejä? Millaisia
ne ovat?
Merkkejä on aina ollut ja tulee olemaan niin kauan kuin
on elämää: rakkaus kylmenee,
itsekkyys, oman edun tavoittelu voittavat alaa, laiminlyönnit, sodat ja vastakkainasettelut lisääntyvät.

Onko se hyvä päivä saarnata?
Kyllä on. Kirkkovuodessa jokaisella pyhällä on oma teemansa ja Tuomiosunnuntai
kuuluu kristittynä elämisen
kokonaisuuteen.

Ihminen pelastuu yksin armosta. Eikö puhe viimeisestä tuomiosta, ihmisen teoista ja tekemättä jättämisistä ole syvästi ristiriidassa armokäsityksen kanssa?
Usko ja rakkaus kuuluvat yhteen. Tekstin mukaan ratkaisevan tärkeää on asenteemme
inhimilliseen hätään.
Rakkauden asenne
kumpuaa omakohtaisesta rakkauden kokemuksesta. Jumalan rakkaus meitä kohtaan on niin
valtavaa, että rakkautta tulee
jakaa ympärille.

Eikö ihmistä voi auttaa ilman
että näkee hänessä Jeesuksen? Idealla ”Ihmistä on autettava koska ihmistä on autettava.”
Tottakai voi ja tuleekin auttaa. Koen sen tuovan syvyyttä
ja suurempaa vastuuta tekemisiini, kun teen kaiken Kristukselle.

Eikö taivaaseen pääsekään
vain uskomalla, että Jeesus
on Jumalan poika?
Pelastumme yksin uskosta,
yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Samaan aikaan
meille on annettu Kultainen
sääntö: ”Kaikki mitä tahdotte
ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”.

Kumpaako painotat enemmän: tuomiosunnuntaita vai
Kristuksen kuninkuuden sunnuntaita?
Kokonaisuutta. Meidät kutsutaan kuninkaan eteen. Helpotukseksemme kuningas on
meille tuttu.
Hän on kipujen mies ja sairauden tuttava, armon ja rakkauden sanansaattaja, oikeudenmukainen. Hän on itse
Jeesus Kristus.

Kristuksen
kuninkuuden
sunnuntai

Pastori Johanna Puuppo
äen
lum
Tau
a
rna
nen saa
kirkon Tuomasmessussa
sunnuntaina 22.11.
Messu alkaa klo 18.

Tekstissä puhutaan iankaikkisesta rangaistuksesta. Uskotko sinä helvettiin?
Uskon siihen, mitä Jeesus puhuu. Uskon, että on olemassa
myös todellisuus, jossa ei ole
Jumalaa. Täällä maailmassa
me voimme saada jo häivähdyksen siitä, että on olemassa
sekä hyvä että suuri paha.
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Jyväskylän seurakunnassa kokoontuu useita kymmeniä
muskariryhmiä viikottain.
Terhi Hassisen vetämä yksivuotiaiden muskari on tarkoitettu lapsille ja vanhemmille. Vasemmalla Milja Mutindi lattialla istuvan lapsensa
Elian kanssa. Miljan vieressä
Iisa Erkkilä, Neo Sainio ja Iisan
äiti Hanna Väänänen. Oikealla istuu Reetu Nieminen.

Vitamiiniruisku
kerran viikossa
Musiikilla on suuri merkitys lapsen aivojen ja
vuorovaikutustaitojen kehittymiselle. Varhainen vuorovaikutus
puolestaan vahvistaa sosiaalisuutta ja tunne-elämän kehitystä.
HEIKKI IMPIÖ teksti
HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN kuva

Jaetun ilon sekä onnistumisen ja
oppimisen kokemukset voivat olla
merkittäviä lapsen myöhemmälle
kasvulle ja kehitykselle, esimerkiksi kouluun siirryttäessä.
Musiikki- ja vuorovaikutusterapeutti Kirsi Tuomi on erikoistunut lastensuojelun kentällä toimivien perheiden ja ammattilaisten
ohjaamiseen. Myös muskaritoiminta on hänelle tuttua, ehtihän
hän itsekin pyörittää musiikkileikkikouluja noin viidentoista vuoden ajan.
– Se voi vahvistaa vanhemman
ja lapsen välistä vuorovaikutusta,
mikä on valtavan tärkeä asia lap-

sen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, Kirsi Tuomi kuvaa muskarin
parhaita puolia.
Tutkimusten mukaan musiikilla
on erityistä merkitystä lapsen aivotoiminnalle, varsinkin parina
ensimmäisenä vuonna. Musiikki
vaikuttaa aivoihin kokonaisvaltaisella tavalla. Musiikki aktivoi molempia aivopuoliskoja, ja se koskettaa myös aivojen korkeita kerroksia ja syviä osia.
– Musiikki läpäisee monisuuntaisesti aivomme. Sen takia se on erinomaista ruokaa ja polttoainetta
aivoille ja niiden kehitykselle.
Kirsi Tuomi painottaa, että jo
pieneen lapseen on sisäänrakennettu musiikillinen kieli. Musiikin

kieli on universaali, riippumatta
kielialueesta tai kulttuurista. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat muun
muassa kehtolaulut, joita lauletaan ympäri maailmaa.
Ihminen on syntynyt musiikillisena olentona ja koodattu vastaanottamaan musiikillista informaatiota. Kaikissa kulttuureissa
näkyy myös, että vanhemmat
muuttavat omaa äänenkäyttöään, kun he ovat vauvojen
kanssa tekemisissä.
– Vauva on nimenomaan tällaisen melodisemman ja rytmisemmän puheen perään. Se kiinnittää
heidän huomionsa paljon paremmin kuin tavallinen aikuiselle
suunnattu puhe. Se houkuttaa ja
kutsuu lasta vuorovaikutukseen,

ja pidentää myös vuorovaikutuksen kestoa. Vuorovaikutus puolestaan vaikuttaa kaikkeen olemiseen
ja erityisesti sosiaalisuuteen ja tunne-elämän kehitykseen.
Tuomi kutsuu muskaria mielellään
viitamiiniruiskuksi, jonka antia voi
luontevasti jatkaa kotona. Käytännön esimerkkejä tästä voisivat olla
vaikkapa nukutustilanteet, kurahousujen päälle pukeminen tai yhteiset automatkat. Jos näissä ilmenee vaikeuksia, niin laulamalla ne
sujuvat helpommin.
– Laulaminen sopii monenlaisiin
tilanteisiin, joissa lapsi tarvitsee
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
muskarit
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Kolumni

Lapsen oikeus
päihteettömään isään
Perinteisesti marraskuun 20. päivä vietetään lapsen oikeuksien päivää. Tänä vuonna erityisenä teemana on lapsiperheköyhyys. Tutkitusti tiedetään millainen vaikutus
lapsuudessa koetulla köyhyydellä on lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Yhtä lailla tiedetään, että eläminen päihteiden vaikutusten piirissä on haitallista kenelle tahansa,
erityisesti lapselle. Herääkin kysymys, kuinka monen lapsen kohdalla tämä on todellisuutta.
Mielestäni jokaisella lapsella tulisi olla oikeus päihteettömään lapsuuteen. Oikeus läsnä oleviin, rakastaviin ja välittäviin vanhempiin. Oikeus olla lapsi, leikkiä ja laulaa.
Hymyillä ja nauraa. Joidenkin kohdalla se arkipäivä on
kuitenkin jotain ihan muuta. Pelkoa, ahdistusta, turvattomuutta, epätietoisuutta siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Väkivallan ja kaltoin kohdelluksi tulemisen riski on
koko ajan olemassa.
On kuitenkin hyvä muistaa, ettei kukaan vanhempi käytä
päihteitä siitä syystä, että haluaisi tuottaa lapsilleen tarkoituksella pahaa oloa. Moni tapaamani päihdetaustainen isä kertoo, että kun viinanhimo iskee, niin ei siihen
auta mikään. Tämän voi tietysti halutessaan tulkita päihteiden käytön puolustuspuheenvuoroksi. Lopputulos on
kuitenkin se, että päihdeongelmasta kärsivän ihmisen itsensä lisäksi, tilanteesta kärsivät myös läheiset.
Mitä me voimme asian hyväksi tehdä? Ehkä voisi aloittaa
vaikka vaikuttamalla niihin lapsiin ja vanhempiin, jotka
ovat meille läheisiä tai joiden kanssa työskentelemme.
Niin haasteellista kuin se ajoittain onkin. Pieni lapsi ei
vielä kykene oikeuksistaan huolehtimaan – se on sinun ja
minun, aikuisten, vanhempien vastuulla.
Uskon ja toivon, että tulevaisuudessa yhä useammalla
lapsella on oikeus päihteettömyyteen omien vanhempien
suhteen. Toisaalta, voisi kysyä myös, onko päihteitä käyttävällä isällä aina oikeus lapseen? Se onkin sitten jo ihan
toinen tarina.
Päihteetöntä Lapsen Oikeuksien Päivää!

Jukka Hyppölä
Erityisesti ISÄ -projekti
Jyväskylä

oilen
Tänään ruk

Auta vastaamaan rakkaudella
Kiitos että Suomessa on melko
rauhallista ja turvallista elää. Toivon hartaasti, että rauhallisia aikoja riittäisi myös tuleville sukupolville. Auta tekemään maail-

masta oikeudenmukainen paikka
kaikille ihmisille. Rohkaise vastaamaan vihaan rakkaudella.
nainen, 33

Pappilan pitoja
ja kirkkoriitoja
Jokelan pappila Palokassa oli kuulu vauraudestaan ja
kukoistavasta puutarhastaan. Kaikki eivät siitä pitäneet. Myös
uuden kirkon paikka aiheutti eripuraa.
JANNE KÖNÖNEN teksti

Pappilanjokea reunustavaa hiekkatietä Palokassa kävellessään voi
vain etäisesti kuvitella, miten komealta rakennus on joelle näyttänyt.
Kukoistavine puutarhoineen
kartanomainen Jokelan pappila sijaitsi tismalleen samalla paikalla
kuin nykyinen melko huomaamaton ja tylsä uusi pappila.
Vanhan pappilan loiston vuodet
ajoittuvat pappiloiden kulta-aikaan. Monen seurakunnan kirkkoherrat ja papit perheineen asuivat
ennen virkataloissaan palvelusväkineen, hevosineen, vuokrametsineen, puutarhoineen ja muine komeine ylöspitoineen.
Uudet aatteet ja keksinnöt levisivät ympäri maata pappiloiden
kautta, puhutaan sitten kirjallisuudesta, puutarhaviljelystä, musiikista tai rakennustaiteesta.
Pappiloita myös vihattiin. Sisällissodan 1918 punaiselle sukupolvelle ne edustivat säätyjaon sitkeitä linnakkeita, erioikeuksia, joista
uudessa Suomessa oli päästävä
eroon.
Jokelan pappilan tarina kuitenkin elää, kuten muutkin vanhan
Palokan kirkolliset muistot.
Jokelan hankinta oli Jyväskylän
maaseurakunnalle aikanaan melkoinen vyyhti. Vanha pappila Jyväsjärven rannalla Äijälässä todettiin
huonokuntoiseksi vuonna 1855,
mutta kesti yli 20 vuotta, ennen
kuin päätös uudesta realisoitui.
Kauppias H. Mickelson tarjoutui vuonna 1867 myymään omistamansa Jokelan talon Palokasta
40 000 markalla. Hintapyyntö oli
kohtuullinen, muttei ottanut tuulta alleen.
Asia jäi kuntakokouksissa hautumaan ja Mickelson sai jahkailusta tarpeekseen. Hän myi Jokelan
paroni Axel Åkerhjelmille, kunnes
asiasta päästiin yksimielisyyteen.
Vuoden 1875 pitäjänkokouksessa
luultiin Jokelan hankinnan sujuvan
helposti.
Toisin kuitenkin kävi. Ostoprosessin yhteydessä huomattiin, että
Jokelaan aikanaan liitetty Ukonniemen tila oli erotettu laittomasti Huikkolan tilasta.
Senaatti määräsi Helsingistä käsin, että Ukonniemi oli ostettava
osaksi Jokelaa. Ukonniemen isäntä E. Nisunen oli itse maksanut
pienestä tilastaan vain 2000 mark-

kaa, mutta haistoi liiketoiminnan
seurakunnan ilmaantuessa ostopakkoineen ovelleen koputtelemaan.
Pitkän kädenväännön jälkeen
seurakunnan oli ostettava Ukonniemi itselleen Nisusen asettamalla reilulla ylihinnalla, 10 000 markalla.
Jokelan pappilasta tuli yksi vanhan maalaiskunnan maamerkeistä
ja Keski-Suomen suurimpia pappiloita.
Uljaasti joelle ja Palokkajärvelle
näkyneen päärakennuksen piirsi
ylimetsänhoitaja Adolf Wilhelm
von Zwygberg. Vuonna 1878 valmistuneeseen taloon kokoonnuttiin kirkkoherran johdolla pohtimaan erilaisia ehdotuksia koko
seutukunnan kehittämisestä.
Sisälle pappilan pitoihin mahtui

Jokelan
”pappilasta
tuli

yksi vanhan
maalaiskunnan
maamerkeistä.
suurempikin väkimäärä, sillä eteisen, keittiön ja salin lisäksi alakerrassa oli 12 huonetta ja yläkerrassa lämmitettäviä huoneita kolme.
Jokelan pappilalla oli omistuksessaan myös muhkeat viljelysmaat, joilla käytännön toimia hoitivat omat torpparit.
Lisäksi rakennusmestari K.J.
Backman suunnitteli pappilalle uuden, jyhkeän kivinavetan vuonna
1900. Neljä vuotta aiemmin pappilalle oli palkattu myös metsävahti,
joka hoiti seurakunnan metsiä ja
vartioi niitä puuvarkauksilta.
Pappilan uljautta kuvaa hyvin
Mauno Mäntyvaaran vuonna
1930 puutarhalle laatima suunnitelma. Mäntyvaara suunnitteli
palstat keittiökasveille, mansikalle
ja vadelmalle sekä humaliston ja
sireenimajan paikat.
Vuonna 1916 pappilaan kuului
118 hehtaaria peltoa, 224 hehtaaria niittyä ja 667 hehtaaria metsämaata. Torppareita sen mailla
ahersi seitsemän.
Keskisuomalaisen haastattelussa
(21.5.2000) pappilassa aikanaan
työskennellyt Helena Era muisteli
erityisesti emäntä Mandi Vihemäen hoitaman puutarhan runsautta:

”Marjapensastarha, jossa kasvoi viinimarjoja ja ”tikkerperiä” eli
karviaisia, oli ruustinnan erityinen
silmäterä. Takapihalla sijaitsi
myös omenatarha. Hyötykasvimaassa kasvoivat säntillisessä järjestyksessä palsternakat, salaatit,
retiisit, porkkanat ja punajuuret.
Paraatipuolella, etupihalla, oli
säännönmukainen koristepuutarha sekä suuria pihapuita: vanhoja
riippakoivuja ja mahtavia kuusia.
Kuusiaidan portista pihaan saapuneen mielen valtasi juhlallinen
tunne: tuli kunnioituksen tunne –
ympäristö oli niin arvokas!”
Samoihin aikoihin Jokelan oston kanssa maaseurakunnassa oli
meneillään toinenkin iso projekti.
Seurakunta tarvitsi uuden kirkon
ja vahva ehdokas paikaksi oli Palokka.
Tarkoitukseen sopiva maa sijaitsi
tismalleen pappilaa vastapäätä,
Pappilanjoen toisella puolella, suurin piirtein nykyisen Jokelantien
puolivälissä.
Yllättäen Koskenpään tilallinen
Hjalmar Åkerhjelm tarjosi kuitenkin maata ilmaiseksi Taulumäeltä
vuonna 1875. Vaikka senaatti hyväksyi tämän, olivat pohjoisosien
asukkaat nyreissään.
Kirkkomatka oli heidän mielestään liian pitkä, ja moni puolsi Palokkaa. Samalla käynti kirkolla olisi voitu yhdistää asioiden hoitoon
pappilassa.
Saatiin aikaan muhkea riita. Taulumäkeä haukuttiin kirkonkokouksessa pahaiseksi paperitehtaan
nurkaksi, liian liikenteen, melun ja
kaupungin pilaamaksi.
Päijänteen puolelta kirkolle tulevat puolestaan valittivat, että Jokela se vasta kaukana olikin, heidän
näkökulmastaan. Senaatin jo kerran hyväksymä ratkaisu avattiin ja
anottiin tuomiokapitulilta lupaa
rakentaa kirkko Palokkaan.
Seuraavien vuosien aikana äänestettiin useaan kertaan ja aina
Jokela voitti. Hävinneet Taulumäen kannattajat työllistivät tuomiokapitulia kiitettävästi kirjelmöinnillään.
Lopullinen ratkaisu saatiin vasta
1880, jolloin tuomiokapituli kumosi enemmistön kannan ja määräsi rakennuspaikaksi Taulumäen.
Jokelan kohtalo oli vaakalaudalla
jo 1930-luvulta lähtien. Viimeisenä pappilaa asutti kirkkoherra
Olavi Tukiaisen perhe, jonka tytär
Riitta-Liisa Kuosmanen (o.s. Tuki-
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Kirkkoherra Ludvig Sjöstedt perheineen Jokelan pappilan kuistilla noin vuonna 1924. Pappilan päärakennus oli ylimetsänhoitaja Adolf Wilhelm von Zwygbergin käsialaa. Pappilan pitoihin mahtui suurempikin
väkimäärä, sillä eteisen, keittiön ja salin lisäksi alakerrassa oli 12 huonetta ja yläkerrassa lämmitettäviä huoneita kolme. Kuva: Eetu Kankaanpää
ainen) muistaa pappilan hyvin:
– Olin noin 12-vuotias kun Jokelan vanha pappila purettiin. Se oli
upea rakennus ainakin lapsen näkökulmasta. Erityisen kiehtova
paikka oli suuri ja sokkeloinen vintti, jossa seikkailimme ja leikimme
valtavien hirsipalkkien päällä.
– Koristekasvit kukoistivat talon
seinustoilla; ulpukat ja lumpeet
kukkivat virtaavan veden suvantopaikoissa. Poppelien pihkainen
tuoksu sekoittui sireenipensaitten
hentoon tuoksuun.
Talon purku oli Kuosmaselle haikea hetki.
– Ymmärtääkseni talon remontointi ja kunnostus olisi tullut maksamaan huomattavasti enemmän
kuin uuden rakentaminen. Asiaa
harkittiin perusteellisesti ja kirkkovaltuustossa siitä oltiin montaa
mieltä. Isämme oli alun perin van-

han pappilan säilyttämisen kannalla, mutta joutui taloudellisten seikkojen vuoksi taipumaan. Oli todella surullista kun vanha pappila purettiin. Muistan kuinka olin seuraamassa itse purkutapahtumaa. Valtavat rakennelmat revittiin
hirsipalkit kerrallaan.
Olavi Kivimaan suunnittelema
uusi pappila valmistui Pappilanjoen varrelle vuonna 1961.

Teksti on muokattu kirjoittajan juuri ilmestyneen kirjan
Palokka - kaskimaista kaupunginosaksi (Palokka-Seura
2015) pohjalta. Tärkeimmät lähteet: Jäppinen-Voutilainen: Uudeksi minä teen
kaiken (2006), Repo: Jyväskylän kunnan historia (1937).

Taulumäkeä
”haukuttiin

kirkonkokouksessa
pahaiseksi
paperitehtaan
nurkaksi, liian
liikenteen, melun
ja kaupungin
pilaamaksi.
Pappila loistonsa aikana. Kuvataiteilija E. Johtainen ikuisti Jokelan pappilan pihapiireinen kankaalle. Kuva: Tuomo Blomqvist

Lahkon perustaja Palokasta
JANNE KÖNÖNEN teksti

Palokassa omassa mökissään
asustanut Vilppu Kairahta alkoi
1870-luvun alussa tulkita Raamattua omintakeisella tavalla, yltiöevankelisuuden ja yltiölestadiolaisuuden sekoituksena.
Vakiintunut kirkko tai jo syntyneet liikkeet eivät Kairahdalle riittäneet, vaan hän kokosi oman samanmielisten joukon Laukaata,
Petäjävettä, Uuraisia ja Multiaa
myöten.
Kristinuskosta liikkeen jäsenten

näkemykset erosivat, sillä he kielsivät olevansa syntisiä, kastoivat
itse lapsensa ja vihkivät aviopuolisonsa seurakunnasta irrallisena
lahkona.
Kirkon jumalanpalveluksiin he
eivät luonnollisesti osallistuneet
eivätkä myöskään laittaneet lapsiaan kouluihin.
Vähitellen Kairahdan luoma
hurmos haihtui, ja suurin osa liikkeen jäsenistä palasi 1900-luvun
alkuun mennessä lestadiolaisuuteen ja evankelisluterilaisen kirkon
jäseniksi.

Vesa Mäkelä uimassa Pappilanjoella noin vuonna 1950. Taustalla Jokelan pappilan
päärakennus, joka purettiin 60-luvun alussa. Kuva: Vieno Mäkelä
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Ajatelkaa ihmis
omilla aivoillan

Sakari Timonen kirjoittaa blogia Uuninpankko
ole hänen ponnahduslautansa valtakunnan p
selkiyttämisen keino. Timonen kannustaa mu
PETRI KANANEN teksti
PETRI KANANEN ja
TAPANI MOILANEN kuvat

On vuosi 2010. Sakari Timonen
lukee verkossa innokkaasti eri
blogitekstejä. Hänelle tulee monesti olo, että asiat voisi sanoa
paljon paremminkin. Tästä kimmokkeesta saa alkunsa blogi Uuninpankkopoika.
– Tärkein syy blogin aloittamiseen oli omien ajatusten selkiinnyttäminen. Mieltä askarruttavat
yhteiskunnalliset asiat on hyvä pukea kirjalliseen muotoon, niin
oma näkemys selkenee.
Blogi on verkossa julkaistava
kirjoitus, jota lukijat voivat kommentoida. Nykyisessä sosiaalisen
median maailmassa ihmiset haluavat jakaa kavereilleen suloisten
kissavideoiden ohella esimerkiksi
myös blogitekstejä.
Timonen aloitti bloginsa nollasta.
Aluksi sitä ei lukenut kukaan, mut-

ta nykyään hänen teksteillään on
kymmeniätuhansia lukijoita. Määrät vaihtelevat juttujen mukaan.
Tykkäämiset ja jaot Facebookissa
lisäävät lukijamäärää huomattavasti.
Blogin suosiosta huolimatta
bloggaaminen on Timoselle vain
harrastus. Varsinainen elanto tulee lakimiehen töistä.
Timosen blogit on julkaistu Image-lehden verkkopalvelussa tästä
syksystä alkaen. Sitä ennen kirjoitukset olivat hänen omalla palvelimellaan. Sopimus kieltää kertomasta, paljonko lehti maksaa julkaisuista.
– Se on pieni korvaus kirjoittamiseen ja keskustelujen moderointiin käytetystä ajasta.
Moderointi tarkoittaa blogin
kommenttien seuraamista, niihin
vastaamista sekä asiattomien
kommenttien poistamista. Valtaosa Timosen blogin kommenteis-

Syömätön ja sontimaton työvo
PETRI KANANEN teksti

Sakari Timonen on löytänyt lukuisia ker toja aiheen blogiinsa
MV-lehden kirjoittelusta. Hän kirjoitti näin 1.11.2015.”Verkkojulkaisu MV:n lukijakunnan ydinjoukosta
minulle tulee usein mieleen nälkäisenä
liian ahtaassa häkissä pidetty koiralauma. Lauma odottaa koko ajan, että
isäntä heittäisi sille lihapalan ja kun se
tapahtuu, niin alkaa rähinä.”
– Siellä on joukko ilmiselviä valeprofiileja, jotka aloittavat välittömän rähinän jokaiseen juttuun. He
vetävät mukaansa muita ja se on

selvästi heidän olemassaolonsa
tarkoituskin. En tiedä maksetaanko heille, mutta en ihmettelisi sitäkään.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
on kirvoittanut Timoselta myös
kirjoituksia. Tämä teksti on kirjoitettu 24.10.2015. ”Olen jo kauan
sanonut, että EK:n haaveena on syömätön ja sontimaton työvoima. joka voidaan säilyttää varastossa ja ottaa käyttöön tarpeen mukaan.”
– Tuon syömättömän ja sontimattoman lauman mainitsin ensimmäisen kerran jo vuosia sitten.
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set
nne

kopoika. Kirjoitukset eivät
politiikkaan, vaan ajatusten
uitakin ihmisiä ajattelemaan.
ta on positiivisia ja kannustavia.
Hän joutuu kuitenkin poistamaan jatkuvasti myös asiattomia
ja rikosten tunnusmerkistön täyttäviä kommentteja, varsinkin
maahanmuuttajien asemasta kirjoittaessaan.
– On rasismia, kiihottamista
kansanryhmää vastaan, muuten
vain epäasiallista toisten keskustelijoiden tai minun loukkaamista ja
suoranaisia sairaan mielen tuotoksia. Toisaalta sallin voimakastakin kritiikkiä, kunhan se on asiallista.
Nykyään Timonen lukee muiden
bloggaajien tekstejä satunnaisesti.
Blogeihin hän päätyy lähinnä sosiaalisen median virrassa. Eniten
kiinnostavat ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet ja valtakunnan
poliitikkojen kirjoitukset.
– En väheksy myöskään kansalaisten tekstejä ja kurkistan päivittäin esimerkiksi Uuden Suomen blo-

gipalstalle. On hyvä tietää mikä
ihmisiä kulloinkin puhuttaa.
Uusi Suomi on tiiviisti kokoomukseen yhdistetty pelkästään verkossa ilmestyvä julkaisu. Timonen on
puolestaan julkidemari. Hän istuu
pohjoiskarjalalaisen Juuan kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa.
Arkadianmäelle hän ei hamua.
– En ole suunnitellut eduskuntaan pyrkimistä. Olen ensi vaalien
aikaan 61-vuotias, enkä ole koskaan haaveillut valtakunnanpolitiikasta.
Jos Timonen ei halua eduskuntaan, eikä blogi anna elantoa, niin
mitkä ovat hänen tavoitteensa?
– En pyri edistämään blogillani
poliittisia päämääriä, vaan kirjoitan mistä sattuu ja milloin sattuu.
Sillehän ei tietysti mahda mitään,
että poliittinen kantani näkyy teksteissä, mutta varsinaista vaikutustarkoitusta minulla ei ole. Luotan
ihmisten omaan ajattelukykyyn.

Timonen ei tiedä, miten hänen
bloginsa vaikutti pääsyyn Juuan
kunnanvaltuustoon viime kunnallisvaaleissa. Hänen mielestään ihmiset tuntevat pienellä paikkakunnalla toisensa pääpiirteittäin ilman blogiakin.
– Enkä oikeastaan koskaan ole
keskustellut paikkakuntalaisten
kanssa blogeistani. En edes tiedä
miten paljon minulla on juukalaisia lukijoita.
Yksi tavoite Timosella kuitenkin
on. Hän haluaa saada ihmiset
ajattelemaan omilla aivoillaan.
– Ei pidä uskoa kaikkea netistä
lukemaansa, kuten olen monesti
osoittanut. Pätee tietysti myös
blogiini, ei sitäkään ole pakko uskoa, mutta eri mieltä olevilta toivoisin perusteltuja mielipiteitä rähinän sijaan.
Mistä Timonen haalii aiheensa?
Ahkerana kirjoittajana hän suoltaa blogikirjoituksen lähes joka

päivä. Enimmäkseen aiheet tulevat suoraan politiikasta, uutisista
ja sosiaalisen median keskusteluista. Monesti hän kertoo oman mielipiteensä niistä.
– En valikoi aiheita, vaan ne tulevat, kun ovat tullakseen.
Omiaankaan hän ei jätä rauhaan. Kun demarit olivat mukana
edellisessä hallituksessa, niin Timonen roimi erityisesti hallituksen työvoimapolitiikkaa ja laissa
säädettyä kuntouttavaa työtoimintaa.
– Se laki on niin huono, että sitä
on liian helppo käyttää väärin palkattoman työvoiman hankkimiseen
kunnille ja yhteisöille. Tästä olen
motkottanut demareille jatkuvasti.
www.image.fi/uuninpankkopoika-saku-timonen

oima, jota säilytetään varastossa
Se on kieli- ja mielikuva, joka tuli
mieleen jatkuvista palkkojen alentamisvaatimuksista, työvoiman
kalleudesta marisemisesta ja pätkätöiden lisääntymisestä. Tietenkin se on kärjistetysti sanottu. Ihan
tarkoituksella, koska tarkoituksella
minä sanon kaiken, mitä sanon.
Timonen osallistuu maahanmuuttokeskusteluun 20.10.2015 näin.
”Uskooko joku ihan oikeasti, että turvapaikanhakijat valittavat kirkonkellojen
soitosta ja kaupoissa myytävästä sianlihasta? Onko joku oikeasti niin tärähtänyt, että värjää lapsensa hiukset mus-

tiksi vain estääkseen pakolaismiehiä
kiinnittämästä häneen huomiota?”
– Tuota Facebook-päivityksessä
nähtyä ei tarvinne edes perustella.
Kyseessä oli tietoinen valehtelu
tai sairaan mielen tuotos, sillä jo
pari päivää myöhemmin kyseisen
paikkakunnan kauppias ihmetteli sianlihajuttua. Hän ei ollut tavannut sellaisia maahanmuuttajia kaupassaan. Fb-päivitys oli
erittäin kuvaava esimerkki niinsanottujen maahanmuuttokriittisten valehtelukampanjasta, jossa
mikä tahansa keksitty tarina kerrotaan totena.

i?
Bloggariks

Sakari Timosen kolme neuvoa
aloittelevalle bloggaajalle:
Kirjoita vain asioista, joista
tiedät ja joista sinulla on
perusteltu mielipide.
Kirjoita lyhyesti ja asia
tiivistäen, nettikansa ei lue
jaarituksia.

Älä odota lukijavyöryä
ensi alkuun, vaan jatka
kirjoittamista vaikka sinulla
olisi vain kymmenen
lukijaa. Jos juttusi
kiinnostavat, niin lukijoita
kertyy ajan myötä.
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0600
950 50
1,48 /min+pvm/mpm
€

2425 €

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

Vaihde 040 750 7550

960 €

www.HautakiviHalvemmalla.fi
99 €

510 €

148 €

Puh: 045 109 1809 – Sanna Taipale
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
-YHTEISLAULUTILAISUUDET
2.12. klo 18 Puuppolan koulun ruokala,
Puuppolankoskentie 93
3.12. klo 18 mukana kehitysvammaistyö,
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6
4.12. klo 12.30 Luhtisen Palvelutalo,
Ritopohjantie 23

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen

7.12. klo 18 Kuikan kylätalo,
Kuikantie 389
8.12. klo 18 Alkio-opisto,
Tähtiniementie 26
9.12. klo 13 Ruusakoti, Norolantie 2

Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

10.12. klo 10 Korpihovi, Levästentie 4–6
10.12. klo 18 Lahjaharjun Kappeli,
Ukonniementie 2
10.12. klo 19 Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2
11.12. klo 20 Ravintola Sherwood,
Keljonkangas, Pihkatie 4
12.12. klo 16 Vesalan riihikirkko,
Vesalantie 136
12.12. klo 17.30 Vesalan riihikirkko,
Vesalantie 136
12.12. klo 18 Kahvila Table en Bois,
Muuratsalo, Vuorlahdenkatu 38
12.12. klo 19 Vesalan riihikirkko,
Vesalantie 136
13.12 klo 10 Korpilahden kirkko,
Kirkonmäentie 3
13.12. klo 14 Neulaskoti, Pihkatie 4
13.12. klo 16 joululaulujen yhteydessä
joulumyyjäiset, Säynätsalon kirkko,
Saarnatie 1
13.12. klo 16 Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto
13.12. klo 16 Kortepohjan seurakuntakeskus, Isännäntie 4
13.12. klo 16 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
13.12. klo 16 Tikkakosken kirkko,
Kirkkokatu 18
13.12. klo 16 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4
13.12. klo 17 Hämäläisillä, Vainionmäenrantatie 11, Oittila

”Joulunajan
tunnelmallisin
konsertti”

13.12. klo 17.30 Palokan kirkko,
Rovastintie 8
13.12. klo 18 Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto
13.12. klo 18 Halssilan kirkko,
Kärpänkuja 5
13.12. klo 18 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
13.12. klo 18 Tikkakosken kirkko,
Kirkkokatu 18
13.12. klo 19 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4
13.12. klo 21 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
15.12. klo 18 Ylä-Muuratjärven kylätalo,
Petäjävedentie 2178, Tikkala
15.12. klo 18.30 Saarenmaan koulu,
Kokkomäentie 2
15.12. klo 19 Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2
16.12. klo 18 Koskibaari, Saakoskentie 5
16.12. klo 18 Rauhanyhdistyksen talo,
Jylhänperä, Hiidenjärventie 37
18.12. klo 18 Nyrölän koulu, joululaulujen yhteydessä koulun joulujuhla,
Jatkolantie 11
18.12. klo 18 Koivuniemen kappeli,
Koivuniementie 30
19.12. klo 18 Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2
19.12. klo 20 Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2
20.12. klo 16 Jyskän seurakuntakoti,
Asmalammentie 4
20.12. klo 16 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4
20.12. klo 18 Huhtasuon kirkko,
Nevakatu 6
20.12. klo 18 Korpilahden kirkko,
Kirkonmäentie 3
20.12. klo 18 Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10
20.12. klo 19 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4
6.1. klo 11.30 Loppiaisen messun jäl-

Viserrystä Twitterissä
@Henkielämä

KLO
TO 3.12. 19.00
JYVÄSKYLÄ TAULUMÄEN KIRKKO

Liput Lippupalvelusta 28€ (sis. palvelumaksut), ovelta 30€ (jos lippuja jäljellä)

www.facebook.com/samuliedelmann

www.warnermusiclive.fi

Luuk. 2:1-14

IKUINEN YSTÄVÄ –RIIPUS

Piplian joulu

www.piplia.fi ■

365 PÄIVÄÄ RAAMATUN KERTOMUKSIA

Lastenraamatussa jännittävä kertomus
jokaiselle päivälle.

Itsellesi tai ystävälle oma hopeinen
suojelusenkeli.
39 €

29 €

uutuuksia!
NIMIPAINATUS

Kultainen, lahjansaajan nimipainatus
nahkakantiseen Raamattuun tai virsikirjaan.
Tutustu upeisiin kansiväreihin www.pipliakauppa.fi

TULOSSA!
BIBLE JOURNALING

Leveämarginaalisessa Uudessa testamentissa on värityskuvia ja tyhjiä skräppäilyyn.
14,90 € TILAA ENNAKKOON!
` t ™

Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi

keen, kirkkokahveilla, Vanha pappila,
Vapaudenkatu 26
6.1. klo 13 Veteraanitalo,
Haukkamäentie 2
6.1.klo 16 Sotainvalidien sairaskoti,
Keskussairaalantie 40
LASTEN JA PERHEIDEN
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
9.12. klo 18 Korpilahden Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1
10.12. klo 18 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4
10.12. klo 18 Säynätsalon kirkko,
Saarnatie 1
13.12. klo 15 Palokan kirkko, Rovastintie 8
13.12. klo 15 kerholaisten joulujuhla
ja kauneimmat joululaulut, Halssilan
kirkko, Kärpänkuja 5
15.12. klo 18 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie. 11
16.12 klo 17 ja 18.30 Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
-MESSU
13.12. klo 15 Mässa med de vackraste
julsångerna, Keltinmäki kyrka,
Keltinmäentie 10
13.12. klo 18 Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2
20.12. klo 10 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
20.12. klo 10 Palokan kirkko,
Rovastintie 8
20.12. klo 12 Lahjaharjun kappeli,
Ukonniementie 2
MUUT TAPAHTUMAT
21.12. klo 18 Tuomaan tulet -joululauluilta, Putkilahden kyläkauppa,
Vespuolentie 1950
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
-KONSERTIT:
13.12. klo 15 Vox Aurea ja KolmeKuutoset, Taulumäen kirkko, Lohikoskentie 2.
Ohjelma 15/10 euroa
20.12. klo 15 Vox Aurea ja KolmeKuutoset, Taulumäen kirkko, Lohikoskentie 2.
15/10 euroa

Adventin myyjäiset
21.11. klo 10–13 Myyjäiset Vanhassa
pappilassa, Vapaudenkatu 26
28.11. klo 10–12 Adventtimyyjäiset Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29
28.11. klo 12–13.30 Lähetysmyyjäiset Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
29.11. n. klo 11.30 Lähetyksen ja
diakonian adventtimyyjäiset ja
lounas Tikkakosken kirkolla, Kirkkok.
18 (klo 10 alkavan messun jälkeen)
29.11. klo 15.30 Adventtitori Korpilahden seurakuntatalolla, Kirkonmäentie 1. Kynttiläkirkko klo 17
29.11. n. klo 17 Adventtimyyjäiset
Neulaskodilla, Pihkatie 4 (klo 16 alkavan messun jälkeen)
12.12. klo 10–12 Lähetysmyyjäiset
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa,
Isännäntie 4
12.12. klo 11–13 Aseman Pysäkin
myyjäiset. Hirvikeittoa, munkke
ja, leivonnaisia, kahvia/tee/mehu,
Onnenpyörä, arpajaiset. Lahjoituksia otetaan vastaan. Musiikki
Karin Parhaat -yhtye. Tuotto Kirkon
ulkomaanavun katastrofirahastolle.
13.12. klo 15–19 Lähetysmyyjäiset
Kuokkalan kirkolla, Syöttäjänkatu 4.
13.12. n. klo 17 Joulumyyjäiset Säynätsalon seurakuntakodilla, Saarnatie
1, Kauneimpien joululaulujen jälkeen.
13.12. klo 16 Lähetyksen joulumyyjäiset Palokan kirkolla, Rovastintie 8.
19.12. klo 12–14 Lähetys- ja diakoniamyyjäiset Keltinmäen kirkolla,
Keltinmäentie 10.
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Kierrätystavara saa
mielikuvituksen lentämään
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Mitä ihmettä? Hyllykaupalla muovirasioita, joissa on omituisia tavaroita: sitrushedelmien kuoria,
pestyjä mehupillejä, muovipulloja,
keltaisia muovimunia suklaamunien sisältä… Lastenohjaaja Seija
Inkinen ottaa talteen kaiken, mitä
voi käyttää askartelussa, mutta joka muuten olisi menossa roskiin.
Myös tuttavat osaavat jo tuoda
hänelle askartelutavaroita, kuten
tilkkuja, langanjämiä, tölkinnipsuja, kauniita karkkipapereita.
Inkinen vetää Huhtasuon kirkolla koko perheen kierrätysaskarteluiltoja ja aikuisten käsityöiltoja.
– Lajittelen materiaalit rasioihin
innostamaan askartelijoita luovuuteen. Käytän ohjaamissani

ryhmissä mielelläni jo olemassa
olevia kierrätysmateriaaleja ja
luonnonmateriaaleja.
Kierrätystarvikkeiden luova käyttö on kunniassa myös perhe- ja päiväkerhoissa, samoin kuin jätteiden
lajittelu.
– Mielestäni tämä on Luojan
luoman luonnon kunnioittamista.
Iltaryhmien ohjaajana Inkinen
on kohtaamisen, tekemisen ja olemisen mahdollistaja, ja paikka on
kävijöille toiminnallinen olohuone.
– He voivat irrottautua hetkeksi
arjen tavanomaisista ympyröistä.
Ehkä on mahdollista saada hyvinvointia tekemisestä tai toisten tekemisen seuraamisesta.
Koko perheen kierrätysaskartelua
on kirkolla kerran kuukaudessa.
Marraskuun illassa Arja teki las-

Inna valmisti joulukortteja ja Sasu koristeita Hamahelmistä. Seija Inkinen on koonnut uutterasti kierrätysmateriaalia askartelutarvikkeiksi.

tuenkelin ja jatkoi selänlämmittimen neulomista.
– Saan kauniita tavaroita itselleni täällä, hän toteaa.
Vanha konvehtirasia sai tyylikkään elämän, kun Silke päällysti
sen mustalla kontaktimuovilla ja
liimasi punaisia kapeita raitoja koristeeksi. Vaateompelija rentoutuu
kierrätysaskarteluilloissa, joissa
voi työstää erilaisia materiaaleja ja
heittäytyä ideoimaan.
– Unohdan kaikki muut asiat,
kun teen käsitöitä.
Marjatta yhdisti vihreät pellavatabletit tölkinavaajaklipsujen avulla pitkäksi kapeaksi tilanjakajaksi.
– Kankaat on löydetty kirpparilta, Seija Inkinen huomauttaa.
Marjatan lempilaji on kirjonta.
– Entisöin vanhoja kirjontamalleja. Nyt ompelen silkkikankaalle
silkkilangoilla ikonia.
Johanna ja lapset Netta, Inna ja
Sasu tekivät joulukortteja.
– Tänne on kiva tulla lasten kanssa, se on meille yhteistä aikaa. Tiistaisin käyn käsityöillassa, ja se on
taas minulle omaa aikaa. Mielikuvitus laukkaa, ja saan ideoita, kun
näen askartelutarvikkeet, joita on
tarjolla, kolmen lapsen äiti sanoo.
– Muuten, minulla on tapettimallikirja, tarvitaanko sitä, Johanna kysyy.
Inkinen peukuttaa: tuo ihmeessä!
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ma klo 17.30–
19.30 (kerran kuukaudessa,
30.11. jouluaskartelua).
Aikuisten käsityökerho ti
klo 18–20. Loppuvuonna
joulukortteja ja -koristeita.
Käsityöpaja aikuisille ja
5–9-v. lapsille to klo 17.30–
19.30. kerran kuukaudessa.
Materiaalimaksu perheeltä
10 euroa syyskaudelta

Erkki Puhalaiselle
Pro ecclesia -mitali
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Kirkkohallitus jakaa Pro ecclesia
-mitaleita viidelle kirkon työssä
ansioituneille vaikuttajalle vuonna
2015. Yksi mitalien saajista on lähetysjärjestö Kylväjän entinen kotimaantyönjohtaja Erkki Puhalainen Säynätsalosta.
Erkki Puhalainen on hoitanut kirkollisia luottamustehtäviä lähes 40
vuoden ajan. Hän toimii kirkolliskokousedustajana nyt kolmatta
kauttaan ja on ollut mukana perustevaliokunnassa kaikkina toimintakausinaan. Alueellisella tasolla Puhalainen on toiminut Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuuston
varajäsenenä vuodesta 2012 lähtien. Paikallisella tasolla Puhalainen on toiminut Jyväskylän seurakunnassa kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa ja useissa eri toimikunnissa jo liki 40 vuoden ajan.

Parhaillaan Puhalainen toimii
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana,
kirkkoneuvoston jäsenenä, yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan varapuheenjohtajana, sekä Säynätsalon paikallisseurakunnan alueneuvoston puheen
johtajana.
Sääntöjen mukaan kirkkohallitus voi myöntää Pro ecclesia -mitalin kirkon työssä erityisen ansioituneelle henkilölle. Aiemmin mitali on ollut nimeltään Seurakuntatyön kunniamerkki.
Puhalaisen lisäksi mitalin saavat
hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, dosentti Matti Ketonen,
kirkkoherra Pertti Simola, seurakuntaneuvos Eevi Väistö ja erikoislääkäri Liisa Lahti. Hiippakuntien piispat luovuttavat Pro ecclesia -mitalit tuomiokapitulien istunnoissa adventin aikaan.

Saapastele
Ravintolapäivään
KAARINA HEISKANEN teksti

Huomenna lauantaina vietetään
jälleen Ravintolapäivää.
Jyväskylän Saappaan Tuki Ry:n
pöydässä on tarjolla lounas sekä
mukaan ostettavaksi suolaisia ja
makeita leivonnaisia. Saappaan
ravintola on auki Aseman Pysäkillä klo 10–16.
Lettubuffetti on Vanhassa pappilassa klo 12–16. Lettuja voi täyttää oman maun mukaan runsaasta ja makeasta täytevalikoimasta.
Palan painikkeeksi on kahvia, teetä, glögiä ja mehua.
Maksa niin paljon kuin haluat

-taksan tuotto menee Kreikassa
tehtävän pakolaistyön hyväksi.
Maksuvälineenä toimii ainoastaan
käteinen. Lettubuffettia pitää
Kohtaamispaikka.
Naisten Pankin ranskalaisen
miljöön pop up -kahvila Café
Chérie on auki klo 13–16 osoitteessa Konttisentie 1, Vaajakoski.
Kahvilan tuotto ohjautuu lyhentämättömänä Naisten Pankille.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Antiikkiliike Wanhan Veikon ja maalaus- ja tuunauspaja
Susannasin kanssa. Kahvilassa on
mahdollisuus myös kädentaitopajaan.

Piikkilanka ja bling bling
ripirinnan Päivi Lehtisen käsitöissä
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Lakanaenkelit kiikkuvat pesulahenkarin varassa. Lusikkaenkelit
keinahtelevat mobilessa, jonka

runko on tehty piikkilangasta.
Kuurojendiakonissa Päivi Lehtisen työhuone on täynnä kauniita
käsitöitä.Töiden suunnittelun lähtökohta on käsillä oleva materiaali: säilykepurkit, piikkilangat, van-

Vanha ikkunanpoka ja pätkä kanaverkkoa palvelee joulukoristeena. Pitsilakanoista tehdyt enkelit ovat tämän syksyn uutuusidea.

hat pitsilakanat, heinäseipäät…
Jopa pyöräilykypärän pakkauspahvi saattaa saada uuden elämän tähtirimpsuna, jonka tähdet
on käsitelty kiilleliimalla, suolalla
ja maalilla.
– Tykkään siitä, että mitään ei
heitetä hukkaan. Historian jatkuvuus on viehättävä ajatus.
Lehtisen sukulaiset, ystävät ja
työkaverit tuntevat Lehtisen tuunaustaidot ja osaavat tuoda hänelle kiinnostavia materiaaleja. Lehtinen yhdistelee reippaasti erilaisia
materiaaleja. Lasiset ”kristallit” ja
kiiltoliima sopivat erinomaisesti
vanhaan piikkilankaan.
– Tykkään laittaa bling blingiä.
Lehtinen ei laske työtunteja.
– Tämä on minulle henkireikä.
Ja kaikki mitä teen, menee hyväntekeväisyyteen – että kuurot lapset
Afrikassa pääsevät kouluun.
28.11. klo 10–12 Adventtimyyjäisissä Aseman Pysäkillä
myytävänä Päivi Lehtisen ja
kuurojen piirin käsitöitä.

98,7 MHz
#kuuluujouluun
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t
Tapahtuma

20.11.–4.12.
TAULUMÄEN KIRKKO

Konsertteja

TULUS LÖYSI TÄHDEN

n Tulus-kuoro esittää juonellisen joulukonsertin Olen löytänyt tähden.

Konsertti kuullaan maanantaina 30.11. klo 19 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Kuoroa johtavat Esa Jaakkola ja Anu Mäki-Latvala. Glögitarjoilu. Ohjelma 5 euroa.
ROKKIPAPPI VIE SYNTYIHIN SYVIIN

n Rokkipappi Tarvo Laakson konsertti Syntyjä syviä kuullaan sunnuntaina 22.11. klo 18 Vaajakosken kirkossa. Konserttiin on vapaa pääsy.

PETRI LAAKSONEN KONSERTOI KUOKKALASSA
n Laaksosen In Memoriam – elät aina minussa -konsertti kuullaan
Kuokkalan kirkossa sunnuntaina 22.11. klo 18. Konsertti on osa Laaksosen levynjulkistuskiertuetta. Liput 20 euroa (lapset alle 16 v. 10
euroa), ennakkoon Lippupalvelusta tai ovelta. Osa tuotosta Kirkon
Ulkomaanavulle.
JOULU TULEE LÄHELLE TUULANTEIN KONSERTISSA

n Joulu lähellä – sydämessä -konsertissa esiintyy Naiskuoro Vappu-

jen Tuulantei-lauluyhtye. Joulutunnelmainen konsertti on Kuokkalan
kirkossa sunnuntaina 29.11. klo 16. Ohjelma 10 euroa, tuotto Naisten
Pankin kautta kehittyvien maiden naisten ja tyttöjen koulutuksen ja
yrittäjyyden tukemiseen.
TOMMI SOIDINMÄEN JA SAIJA TUUPASEN LAULU YSTÄVÄLLE
n Joululaulu ystävälle -joulukonsertti on maanantaina 30.11. klo 19
Korpilahden kirkossa. Konsertissa esiintyvät Tommi Soidinmäki ja Saija
Tuupanen. Liput ovelta 20 euroa, ennakkoon Korpilahden Postilaarista
(käteinen) 18 euroa.
AVE MARIA KAJAHTAA KUOKKALASSA
n Ave Maria -joulukonsertti ja hartaus ovat Kuokkalan kirkossa torstaina 3.12. klo 12. Ohjelmassa on kauneimpia joulusävelmiä yksin- ja
yhteislauluina. Yksinlaulua esittää Sirpa Hynninen, säestys Eija-Liisa
Väisänen. Hartaus Heidi Watia. Tilaisuus on avoin kaikille. Ohjelma 2
euroa, tuottoa Kirkon Ulkomaanavulle. Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen
kahvimaksu.
JAO:N OPISKELIJAT JOULUMIELELLÄ
n Jyväskylän Ammattiopiston joulukonsertti kuullaan keskiviikkona
2.12. klo 18 Kaupunginkirkossa. Konsertissa esiintyvät Tuija Kivirannan
lauluoppilaat, ja siihen on vapaa pääsy.

Tule patavahdiksi
Perinteinen Pelastusarmeijan Joulupata-keräys tarvitsee
patavahteja 15.–22.12. klo 10–20, la 10–18, ei sunnuntaina.
Jyväskylän seurakunta vastaa Seppälän Prisman
ja Minimanin Joulupatojen patavahtivuoroista.
Padat ovat sisätiloissa.
Vuorot ovat kahden tunnin mittaisia.
Tied. ja ilm. diakoni Juha Halonen
0505497024 tai juha.halonen@evl.fi.
Joulupatavahtien info- ja kohtaamistilaisuus on
Pelastusarmeijassa tiistaina 1.12. klo 18–19.
Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu.

Sururyhmä lapsena tai nuorena
kuolleiden vanhemmille
Sururyhmä alkaa tammikuussa 2016. Ryhmä kokoontuu
Perheneuvolan tiloissa maanantai-iltaisin yhteensä
seitsemän kertaa kevätkaudella, aloitus 25.1.2016
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut sairaalapastori Asta
Rusanen, 050 413 9294.

Tuomasmessu su 22.11. klo 18, Siistonen, Puupponen, Lotta-Maaria Mäkelä,
Tiina Koivu, Björninen ja bändi, Päivikki
Aartolahti ja kuoro, tanssiryhmä Elea,
aikuisrippikoulun konfirmaatio.
Aamurukous ti 24.11. klo 8
kastekappelissa.
Jarkko Aholan joulukonsertti ke 25.11.
klo 19. Liput 27,50 €.
Sinfiksen konsertti la 28.11. klo 18.
Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteria
johtaa Noora Määttä. Liput 8/10 €.
1. adventtisunnuntain messu su 29.11.
klo 18, Palola, Helin, Hassinen.
Aamurukous ti 1.12. klo 8
kastekappelissa.
Schildtin lukion musiikkilinjan joulukonsertti ti 1.12. klo 18. Vapaa pääsy,
ohjelma 10/5 €.
Joulun tarina -joulukonsertti ke 2.12.
klo 19. Hannu Lehtonen baritoni ja
Seppo Hovi, piano ja joulutarinat. Liput
22,50 €. Sotaveteraaneille vapaa pääsy.
Samuli Edelmannin joulukonsertti to
3.12. klo 19. Liput 28 €.
Naiskuoro Pulssin joulukonsertti
pe 4.12. klo 19. Kuoroa johtaa Noora
Määttä. Ohjelma 10/5 €.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Leipäsunnuntai su 22.11. klo 16 seurakuntakeskus. Petri Haapakoski. Ehtoollinen.
Perhemessu, I adventti su 29.11. klo
12 seurakuntakeskus, Kärkkäinen, Kettunen, Salmela, soitinyhtye. Kirkkokahvit ja partiolaisten myyjäiset.
Raamatunopetuksen ja musiikin ilta ke
2.12. klo 18.30 seurakuntakeskus. Erkki
Jokinen, Pasi Heikkilä.

kirkko, liikuntasali.
Sählyä, pojat 5.–6. luokat ma klo 18.
Sählyä, pojat 7.–8. luokat ma klo 19.
Sählyä, pojat 1.–2. luokat ti klo 17.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Maksuton, omia tai ohjattuja askarteluja.
Perhekahvila ke klo 9.30–11. Kahvilan
jälkeen mahdollisuus puurolounaaseen.
Isien sähly ke klo 19.
Kierrätysaskarteluilta ma 30.11. klo
17.30. Kaikenikäisille avoin ja ilmainen.
Erkkailta, erityistä tukea tarvitsevien
lasten äitien vertaisryhmä to 3.12. klo
17.30. Ilm. Seijalle 050 323 5355.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus (perus+jatkot) ke 25.11.
klo 17.30, rippikoulusali.
Nuorten ilta ke klo 18.45, rippikoulusali.
Hyvis ke 2.12. klo 17.30, rippikoulusali.
Lentopalloa to klo 15, liikuntasali.
Naisten jumppa to klo 18–19. Kaiken
ikäisille naisille jumppatunti.
Pietarin kilta ti 1.12. klo 18. Adventtiveisuut, Alan miehet.

Raamattu- ja lähetyspäivät
Huhtasuon kirkolla

Ette ole enää vieraita ettekä
muukalaisia, vaan olette Jumalan perhettä. Siinä lauantain
28.11. teemat, joista puhuvat
Esko Helenius ja Hanna Räsänen. Tilaisuus alkaa klo 14.
Sunnuntaina 29.11. klo 10 on
adventin juhlamessu ja sen jälkeen puuro ja kahvit. Klo 12.15
Erkki Puhalainen kertoo kuulumisia Ateenasta, Afganistanista
ja Istanbulista.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Toimintakerho 7–9 v. tytöille ja pojille
ma klo 17, seurakuntakeskus.
Avoin vauvaryhmä ma klo 9.30,
Telkäntie 2C.
Perhekerho ke klo 9.30, Telkäntie 2C.

KELJONKANGAS

Sauvakävelyn
syvempi ulottuvuus

Mitä syvällistä sauvakävelystä
mahtaakaan löytyä? Sitä valottaa rovasti Arvo Repo Miesten
tupaillassa Halssilan seurakuntakeskuksessa keskiviikkona
25.11. klo 18.
Raamattupiiri to 26.11. klo 17 seurakuntakeskus. Raamatun tutkistelua,
keskustelua ja rukousta.
Kotiseurat ma 30.11. klo 18.30 Ursula
Hyvärisellä Mesikämmen 16 A 5.
Kärkkäinen. Kahvitarjoilu 18.
Torstaitapaaminen to 3.12. klo 13
seurakuntakeskus.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 22.11. klo 10 kirkko, Siistonen,
Salmela.
Raamattu- ja lähetyspäivät 28.–29.11.
kirkko. La 28.11. klo 14 ja su 29.11. klo 10.
Messu su 29.11. klo 10 kirkko, Tervonen,
Salmela, Majakka-kuoro, soitinyhtye.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys: ti–ke klo 9–10.30,
muuna aikana elina.vepsalainen@evl.fi
050 549 7005.
Ruokailta ke 2.12. klo 17 kirkko. Hartaus ja hengellisiä lauluja sekä ruokailu.
Mukana seurakunnan työntekijä. Ruokamaksu 1 €/aikuinen ja 0,50 €/lapsi.

Lapsille ja perheille

Ekavauvaryhmä ma klo 14. Ilm. Seijalle
050 323 5355.
Sählyä, pojat 3.–4. luokat ma klo 17

Musiikkitapahtumat

Olen löytänyt tähden – juonellinen joulukonsertti ma 30.11. klo 19 Kortepohjan
srk-keskus, Tulus. Glögi. Ohjelma 5 e.
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

Taaperoryhmä ma klo 14 kirkko. 1–2-v.
taaperoille vanhemman kanssa. Tied.
050 4088852.
Lapsen paikka 26.11. klo 9–11 kirkko.
Leikkipaikka 1–5-v lapsille, avoinna
parillisten viikkojen torstaina. Ilm. edellisenä päivänä 050 408 8852 klo 13–15.
Pyhäkoulu su 29.11. klo 10 kirkko.
Lasten oma hetki Raamatun sanoman
äärellä sekä yhdessä puuhailua.
Perheolkkari ke 2.12. klo 9 kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Maahanmuuttajat ti 24.11. klo 10
kirkko. Tied. Irina Aranson 041 7052 329.
Olohuone ke 25.11. klo 13–15 kirkko.
Kristus kaikkeuden Herra. K Ridanpää
Lähde!-kuoron harjoitukset to 26.11.
klo 18 Kortepohjan seurakuntakeskus.
Seurakuntakuoro pe 27.11. klo 18
kirkko. Tiedustelut 050 521 5414.
Olohuone ke 2.12. klo 13 kirkko,
M Ridanpää. Joulujuhla.
Kädentaitoja suurella sydämellä 3.12.
klo 9–11 kirkko. Käsitöitä lähetystyön
hyväksi. Materiaalit kirkolta.
Lähde!-kuoron harjoitukset to 3.12.
klo 18 Kortepohjan seurakuntakeskus.
Seurakuntakuoro to 3.12. klo 18 kirkko.
Tiedustelut 050 521 5414

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Tilkkutäkkimessu su 22.11. klo 16
Neulaskoti, Väätäinen, Asikainen.
Hoosianna-perhemessu ja myyjäiset su
29.11. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Asikainen, Kahden maan kansalaiset.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukouspiiri ke klo 8 seurakuntakeskus.
Miesten tupailta ke 25.11.
klo 18.

Vilkko, Lintunen, M. Ridanpää, Seurakuntakuoro. Kirkkokahvit, pyhäkoulu.

Hoosiannan jälkeen
adventtimyyjäiset

Hoosianna kajahtaa Neulaskodin perhemessussa sunnuntaina 29.11. klo 16. Messussa
on mukana Kahden maan kansalaiset. Messun jälkeen myyjäiset lähetystyön hyväksi.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys to klo 9–11 Neulas
koti, Pihkatie 4, tai ajanvarauksella
050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi.
Neulaskodin ruokailu to klo 11–12
Neulaskoti. 4 €/aikuinen, 1 €/lapsi,
6 €/työssäkäyvä.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu su 22.11. klo 11 Neulaskodilla. Lasten oma hetki Raamatun sanoman äärellä ja yhdessä puuhailua. Tied.
050 340 0639, lapsityönohjaaja.
Vauvaryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti.
Tied. 050 586 3056.
Taaperoryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Alle 2-v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 442 0198.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten iltakahvila pe 27.11. klo 17
Neulaskoti.
Neulaskodin olohuone ti klo 13.
Lähetyspiiri ma 30.11. klo 13 Neulaskoti. Mukana Raija Hämynen.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 22.11. klo 10 kirkko, Salminen, Vilkko, M. Ridanpää. Kirkkokahvit,
pyhäkoulu, rippikoulupyhä.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu Kuninkaasi tulee nöyränä, su
29.11. klo 10–13 kirkko, Pitkänen,

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Hiljaisuuden hetki pe 20.11. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 22.11. klo 10, Kaupunginkirkko, Tikkanen, Watia, Valtasaari.
Nuorten messu ke 25.11. klo 19.15,
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 26.11. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 27.11. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 29.11. klo 10, Kaupunginkirkko, Wuolio, Heinola, Laasonen.
Hoosiannakirkko su 29.11. klo 15,
Kaupunginkirkko, Watia, Laasonen,
Kontinen, lastenohjaajat.
Adventtivesper su 29.11. klo 18,
Kaupunginkirkko, Tikkanen, Valtasaari,
Hyvät Jyvät.
Adventtipaaston vesper ma–pe
30.11.–23.12. klo 18, Vanha Pappila.
Nuorten messu ke 2.12. klo 19.15,
Vanha pappila.
Viikkomessu to 3.12. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 4.12. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.

.

.

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.

Musiikki

Virsi- ja lauluhetki ke 25.11. klo
12–12.15, Kaupunginkirkko, Valtasaari.
Joulun sävel ke 2.12. klo 12–12.30,
Kaupunginkirkko, Laasonen, MäkiLatvala. Yhteislauluja, kolehti Suomen
Lähetysseuralle.
JAO:n opiskelijoiden joulukonsertti ke
2.12. klo 18, Kaupunginkirkko.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19, Pappilan rippik.sali. Valtasaari 050 521 5411.
Laulurinki tiistaisin klo 13 Vanha pap-

13

pila. Laitoksia ja jumalanpalveluselämää
palveleva avoin lauluryhmä. Tied. Risto
Valtasaari.

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, 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 Kerhotila
Yliopistonk. 28 B (sisäpiha).
Pyhäkoulu su 22.11. ja 13.12. klo 16
Vanha pappila.
Retkiperhekerho ti 24.11. klo 17.3019.30. Sukellus adventtiin, pieni pyhiinvaellus Koivuniemen leirikeskuksen
kodalla. Omat eväät, taskulamput ja
kelin mukainen varustus.
Tikkupullaa!

Hoosiannaa
koko perheelle

Hoosiannakirkko on Kaupunginkirkossa 1. adventtisunnuntaina 29.11. klo 15. Sen
toimittavat Heidi Watia, Piia
Laasonen ja Johanna Kontinen
sekä lastenohjaajat.

Muskarikuoro to klo 16–16.45 Yliopistonkatu 26 B. Laulua, soittoa, leikkiä ja
liikettä 6–8-vuotiaille.
Joululeiri 5.–7.-lk Mutasen leirikeskus
(Korpilahti), hinta 35 e. Lisätiedot ja ilm.
netissä 29.11. mennessä.
Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi
050 595 3945.

Nuoret ja aikuiset

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. viikot). Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri ti klo
10–12. Keljon palvelutalo B-talo 4. krs
Eläkeläisten piiri Viitakoti ke klo 14
(paritt. viikot)
Fransiskus-ilta ke 9.12. klo 17 Vanha
pappila. Tied. laatinen.liisa@gmail.com
050 3754504.

Juurista etsitään
voimaa Seniorifoorumissa

Seniorifoorumissa puhuvat
Kalevi Rautjoki ja Ahti Vielma,
mukana Antti Heinola. Musiikkia esittää Tuula Hakkarainen.
Seniorifoorumi on tiistaina
24.11. klo 15 Sepänkeskuksessa,
Kyllikinkatu 1. Kahvit tarjolla
klo 14.30 kahden euron hintaan.
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).
Merimieskirkkopiiri ti 1.12. klo 13,
Vaajakosken kirkolla. Aloittaa uudestaan tauon jälkeen. Lisätiedot: tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Messuosasto to 10.12. klo 17,
Vanha pappila.
Myyjäiset la 21.11. klo 10–13,
Vanha Pappila.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10,
Vanha pappila.
SenioriFoorum ti 24.11. klo 15, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Juurista voimaa.
Kahvit 2 € alk. klo 14.30.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4. ke klo 13.

KORPILAHTI

Glögitarjoilu. Ohjelma 5 e.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

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.

Messu su 22.11. klo 10 kirkko, Koivisto,
Luiro. Kirkkokahvit.
Valtava ilo! -näytelmän harjoitukset ti
24.11. klo 17.30 kirkko.
Adventtitori su 29.11. klo 15.30–17 seurakuntatalo. Koko perheen tapahtuma
lähetystyön hyväksi. Tied. Tuula Liukko
050 557 9008

Adventtitorilla
ostettavaa ja askartelua

Koko perheen adventtitorilla tarjolla lihakeittoa (myös
mukaan ostettavaksi), myyjäiset, arpajaiset sekä kynttilälyhtyjen ja kranssien askartelua
sekä esirukouspaja. Lahjoita
tai leivo tuotteita myyntiin
ja arpajaisiin. Adventtitori on
sunnuntaina 29.11. klo 15.30–
17 seurakuntatalolla. Iltakirkko
alkaa klo 17.

Hoosianna-kirkko su 29.11. klo 17
kirkko. Haapakangas, Koivisto, Laiho
Valtava ilo! -näytelmän harjoitukset ti
1.12. klo 17.30 seurakuntatalo.

Musiikkitapahtumat

Joululaulu ystävälle -konsertti ma
30.11. klo 19 kirkko. Tommi Soidinmäki ja Saija Tuupanen. Liput ovelta 20
e, ennakkoon Korpilahden Postilaarista
(käteinen) 18 e.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonissan vastaanotolle ajanvarauksella. kirsi.lepoaho@evl.fi 050 557 9003.
Aamupysäkki, EU-ruuan jakoa, tarjolla
aamupalaa ja hartaus. pe 27.11. klo 9
seurakuntatalo.

Lapsille ja perheille

Eppu-toppujen olokolo ti klo 12.30
srk-talo. Tied. ja ilm. 050 5579006
Perhekerho ke klo 9 Ylä-Muuratjärven
kylätalo.
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntatalo.
Taaperoryhmä ma 30.11. klo 9.30 srktalo. Alle 2-v. perheille. Tied. 050 5579006.
Iltaperhekerho ke 2.12. klo 18 seurakuntatalo. Erityisesti perheille, joiden
vanhemmat päivisin työssä.

Nuorille ja aikuisille

Hengari ti klo 15–17. Tule kahville, pelailemaan, hengailemaan! Yhteistyössä
kaupungin Nuorisopalvelujen kanssa,
nuorisotila Sumpbissa (Koulumäentie 8).
Väentupa Korpikeitaalla ti 24.11. klo 11.
Hyvänmielen kerho Korpikeitaalla
ti klo 14.
Naisten NOJA-ryhmä ti 24.11. klo 18
seurakuntatalo.
Väentupa Korpikeitaalla ti 1.12. klo 11.
Lauletaan adventti- ja jouluvirsiä
kanttorin kera.
Ikäihmisten palvelupäivä ke 2.12.
klo 10 seurakuntatalo.
Pyhän Hengen tuulet, Samassa
veneessä -rukousilta to 3.12. klo 18
kirkko. Voimaannuttava yhteiskristillinen ilta Raamatun sanan ja rukouksen
äärellä. Pastori Marjut Haapakangas ja
evankelista Sinikka Pohjalainen. Musiikki
Tiina Ask, Hannes Asikainen sekä Korpilahden kirkkokuoro. Tule laulamaan kiitosta! Mahdollisuus sielunhoitoon. Järj.
Korpilahden alueseurakunta ja Jyväskylän helluntaiseurakunta.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Taizé-messu su 22.11. klo 16 seurakuntakeskus, Vilkko, M. Ridanpää. Kahvit.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä
pe 27.11. klo 12.15 seurakuntakeskus.
Oma Raamattu ja päiväkirja mukaan.
Messu Kuninkaasi tulee nöyränä su
29.11. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Lintunen, M. Ridanpää, seurakuntakuoro.
Musiikkitapahtumat
Olen löytänyt tähden – juonellinen
joulukonsertti ma 30.11. klo 19 Kortepohjan seurakuntakeskus, Tulus-kuoro.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma klo 9 seurakuntakeskus.
Nuorille ja aikuisille
Torstaikahvila to klo 12 kirkko. Pappi
paikalla. Tarjoilu maksutonta.
Lähde!-kuoron harjoitukset to 26.11.
klo 18 seurakuntakeskus.
Löytöretkiä Raamattuun to 26.11. klo
18–19.30 srk-keskus. Miesten ilta, Jäntti,
Vilkko. Markuksen evankeliumi.
Avoimet ovet 12–16-vuotiaille nuorille
pe 27.11. klo 17.30 seurakuntakeskus.
Seurakuntakuoro pe 27.11. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.
Tiistaitapaaminen ti 1.12. klo 13 seurakuntakeskus.
Lähetyspiiri ke 2.12. klo 10 seurakuntakeskus.
Lähde!-kuoron harjoitukset to 3.12. klo
18 seurakuntakeskus.
Seurakuntakuoro to 3.12. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tiedustelut 050 521 5414.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 22.11. klo 11 kirkko, Reukauf, Väisänen, Studiokuoro, pyhäkoulu.
Lounas 4/2 e.
Hiljaisuuden ilta ke 25.11. klo 18 kirkko.
Arkiretriitti ja iltahartaus.
Aamurukous to 26.11. klo 8.15–8.30
kirkko.
Perhemessu su 29.11. klo 11 kirkko, M
Korhonen, Tuominen, Lampinen, T Korhonen. Kehittyvät laulajat, Jubilate Deo,
Del Monte -rumpuryhmä. Kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 2.12. klo 18 kirkko.
Arkiretriitti ja iltahartaus, kanteleryhmä.

Musiikkitapahtumat

In Memoriam – elät aina minussa -konsertti, Petri Laaksonen su 22.11. klo 18
kirkko. Liput 20 e (lapset alle 16 v. 10 e),
ennakkoon Lippupalvelusta tai ovelta.
Osa tuotosta Kirkon Ulkomaanavulle.
Joulu lähellä – sydämessä su 29.11. klo
16 kirkko. Vappujen lauluyhtye Tuulantei. Ohj. 10 e, tuotto Naisten Pankin
kautta kehittyvien maiden naisten ja
tyttöjen koulutuksen ja yrittäjyyden
tukemiseen.
Ave Maria -joulukonsertti ja hartaus to
3.12. klo 12 kirkko. Joulusävelmiä yksinja yhteislauluina. Sirpa Hynninen, EijaLiisa Väisänen. Heidi Watia. Ohjelma 2 e,
tuottoa Kirkon Ulkomaanavulle. Kahvi
(vap.eht. maksu).
Harmonisen laulun kurssi kirkolla ma
4.1. klo 10 – 6.1. klo 14. Ohjaaja Kirsti
Autio. Laulutaito ei ole tarpeen. Harmoninen laulutapa on hellä ja rauhallinen,
se on kuin lepoa äänessä ja vie usein
lähelle retriitin tunnelmaa ja virittää
lepoon. Ohjelmisto on vanhaa jumalanpalvelusmusiikkia, lyhyitä lauluja usein
latinaksi yhteisen kirkon ajalta ja ensimmäisiltä vuosisadoilta. Laulut opetellaan pääsääntöisesti ulkoa, mutta kaikki
saavat laulut mukaansa myös nuotteina.
Ota mukaan pehmeää ja lämmintä
päällepuettavaa ja lämpimät sukat tai
sisäjalkineet. Osallistumme loppiaisen
messuun kuorona Kirsti Aution johdolla. Kurssin hinta 40 e, ruokailut 12 e
(3 lounasta ja ma iltapala, kahvit/teet).
Ei majoitusta. Ilm. 3.1. mennessä www.
jyvaskylanseurakunta.fi/Tapahtumat.
Tied. Sirpa Lampinen 050 436 5435.

lapsille joilla ei ole kerhopaikkaa. Lapsen
voi tuoda parkkiin joustavasti vain
osaksi aikaa tai koko ajaksi.
Vauvaperhepesä to klo 13–14.30
kirkko. Alle vuoden ikäisille lapsille vanhempineen.
Isovanhemman kaa -ryhmä ma 30.11.
klo 14–16 kirkko. Avoin kerho isovanhemmille lapsenlapsineen.
Iskän kaa -ilta ke 2.12. klo 18–20 kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus ke klo 17.30 Polttolinja 37.
Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja 37.
Rukouspiiri ke klo 18.30 Polttolinja 29.
Kuokkalan työttömien jouluretki Vesalaan ma 14.12. Riihikirkko ja joululounas.
Lähtö klo 9.30 kirkon edestä (Syöttäjänk. 4). Paluu n. klo 13. Hinta 5 e. Maksu
kerätään retkellä. Ilm. 7.12. mennessä
050 549 7007 tai 050 549 7034.
Ignatiaaninen Raamattu-meditaatioryhmä. Kokoontuminen n. joka toinen
torstai 14.1. alkaen klo 18–20 kirkolla.
Ensimmäisellä kerralla läsnäolo pakollinen, ja muutenkin toivotaan sitoutuvaa osallistumista. Mukaan mahtuu 10
osallistujaa. Ilm. 7.1. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/Tapahtumat, tämän
jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja: kati.
reukauf@evl.fi. Ryhmän vetäjä Pirkko
Lintula.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko,
alakerta.
Raamattupiiri ma klo 19 Polttolinja 29.
Kaikille seksuaali- ja sukupuoliryhmille.
Tied. Joona 050 461 8352 tai Taani 045
1618 155, desimius@gmail.com.
Kuokkamiehet ti 24.11. klo 18 kirkko,
alakerta.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11
kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 25.11. klo 13
kirkkotori.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 2.12.
klo 13 kirkko, alakerta.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten kerho
to 3.12. klo 13 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.

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Adventti-ilta Kuohulla Marjomäen
Riihikirkossa ke 25.11. klo 18 Konttimyllyntie 141. Valo-ja villasukkamyyjäiset
lähetystyölle. Glögitarjoilu. Ota mukaan
oma taskulamppu ja pukeudu lämpimästi.
Sanajumalanpalvelus su 29.11. klo
13 Sotainvalidien sairaskoti, Kristiina
Ridanpää, Petri Tiusanen

Musiikkitapahtumat

Vesanka-Ruoke: Hengellinen iltapäivä
ma 30.11 klo 12–14 Kylätalo Rientola,
Rientolantie 2. Kauneimmat joululaulut,
Petri Lintunen
Olen löytänyt tähden – juonellinen
joulukonsertti ma 30.11. klo 19 Kortepohjan seurakuntakeskus, Tulus. Glögitarjoilu. Ohjelma 5 e.

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.

Diakonian päivystys. Ruokapankkiseteleitä haetaan ilman ajanvarausta
Kortepohjasta torstaisin klo 9–10 ja Keltinmäestä torstaisin klo 12–13. 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

Lapsille ja perheille

Apua ja tukea tarvitseville

Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Lapsiparkki ti klo 9–11.30 Polttolinja 29.
Ilm. edellisen viikon perjantaihin klo 12
mennessä soittaen 050 443 3572. Omat
eväät mukaan! Tarkoitettu ensisijaisesti

Perheolkkari to klo 9 Erämiehenkatu 6.

Nuorille ja aikuisille

Saihokadun olohuone ti 24.11. klo
11–12 Kypärämäen kerhotila, Saihokatu

4. Ilmoittautuminen joululounaalle ja
-juhlaan (ti. 8.12. klo 11.–13, 6 €) alkaa.
Saihokadun lounas ti klo 12–13 Kypärämäen kerhotila, Saihok. 4. Maukasta
kotiruokaa 4 €, lapset alle kouluiän 1 €.
Seurakuntakuoro pe 27.11. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.
Saihokadun olohuone ti 1.12. klo
11–12 Kypärämäen kerhotila, Saihokatu
4. Teemme jouluaskarteluita.
Seurakuntakuoro to 3.12. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tiedustelut 050 521 5414.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelus ja uskonelämä
Messu 22.11. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Wuolio, Laasonen.
Messu 29.11. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Pirtala, Valtasaari, glögi ja piparit, pyhäkoulu.

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, Elina
Lintulahti 050 549 7006.
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun kappeli. Tied. Auni Pelkonen 050 549 7001.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekahvila, ekavauvaryhmät. Kerhotila Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30 ja
to 13.30–15.
Retkiperhekerho ti 24.11. klo 17.30–
19.30. Sukellus adventtiin, pieni pyhiinvaellus Koivuniemen leirikeskuksen
kodalla. Omat eväät, taskulamput ja
kelin mukainen varustus. Tikkupullaa!
Perhekahvilan Muksukirkko ke 25.11.
klo 9.30, Lahjaharjun kappeli. Lapsille
suunnattu kirkkohetki, joka kestää n. 30
min. Kirkon jälkeen kahvit ja mehut.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9895.
Kouluikäisten kerhot tied. 050 5953945.
Muskarikuoro to klo 16–16.45 Yliopistonkatu 26 B. Laulua, soittoa, leikkiä ja
liikettä 6–8-vuotiaille.
Joululeiri 5.–7.-lk Mutasen leirikeskus
(Korpilahti), hinta 35 e. Lisätiedot ja ilm.
netissä 29.11. mennessä.
Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi
050 595 3945.

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).
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. viikot). 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 15.12. klo 14.
Olohuone ti klo 9 Lahjaharjun kappeli.
Seurakunnan tupa kuukauden 1. to klo
12–13.30 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 22.11. klo 10 kirkko, Sulkala,
Palola, Hautalahti, Ruhanen. Vahtimestari-siivooja Anita Hongiston tehtävään
siunaaminen. Kirkkokahvit.
Rippikoulusunnuntain sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 15 kirkko.
Ruhanen, nuorisotyön tiimi. Infoa rippikoululaisille.

Syntymäpäiväjuhlat tasavuosia täyttäville

Tervetuloa Palokan kirkolle
juhliin perjantaina 27.11.
klo 13–15. Juhla on kuluvan
vuoden aikana 70, 75, 80, 85,
90 ja siitä eteenpäin vuosia
täyttäneille. Tarjoilun takia
ilmoittautumiset 25.11. mennessä Päivi Itkonen 040 709
0142.
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Raamattupiiri ti 24.11. ja 8.12. klo 13–15
kirkko. Ota mukaan oma Raamattusi.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko. Tied.
Heikki.Ilola@jkl.fi
1. adventtisunnuntain juhlamessu su
29.11. klo 10 kirkko, Hautalahti, Sulkala,
Tahkola, avustajat. Kahvit ja
kiitosjuhla

Remontti melkein valmis,
adventtina juhlitaan

Palokan alueseurakunnan evakko on päättymässä,
mutta vielä ei kaikki ole valmista. Iloitsemme jo tulevasta! 1. adventtisunnuntaina
29.11. messu alkaa klo 10, ja
sen jälkeen on kahvit, lyhyt kiitosjuhla sekä tutustuminen
uudistettuihin tiloihin.
KohtaamisPaikka su 29.11. klo 17
kirkko, Jukka Jämsén, Seppo Hautalahti, Mika Kilkki. Illan alussa laulamme
yhdessä Hoosiannan. Lastenohjelmat.
Yhteiskyyti lähtee keskusseurakuntatalon edestä klo 16.30
Raamattu- ja veisuupiiri ti 1.12. klo 18
kirkko. Raamatun lukua, ajatusten vaihtoa ja veisuuta.
Nuorten viikkomessu ke 2.12. klo 17.30
kirkko. Messun jälkeen nuorten ilta.
Kaiken kansan kirkkohetki to 3.12. klo
9.30 kirkko.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro to klo 16.15 kirkko. Tied.
tuovi.ruhanen@evl.fi 040 560 9931.
Palokan kirkkokuoron harjoitukset to
klo 17.30 kirkko. Kanttori Pertti Tahkola,
040 6842050.
Kauneimmat joululaulut pe 4.12. klo
12.30 Luhtisen palvelutalo.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

To 26.11. ei ole kerhoja eikä pysäkkejä
koulutuksen vuoksi.
Perhepysäkit. Lasten ja aikuisten yhteisiä kokoontumispaikkoja. Ota mukaan
omat eväät, me tarjoamme mehun ja
kahvin. Pysäkille ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen, voitte tulla silloin kun teille
itsellenne sopii. Lisätietoja marja-terttu.
kivela@evl.fi 040 560 9908.
Jokelan pappilan perhepysäkki to 3.12.
klo 9–11.
Mannilan perhepysäkki to 3.12. 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)
Lapsi- ja perhetyön Joulupaja ennakkoon ilmoittautuneille la 28.11. klo 10.
Jokelan pappilassa. Puuroa, piparien
koristelua, askartelua, musiikkia, kynttiläpolku ulkona. Jäljellä olevia paikkoja
voi kysellä Marja-Tertulta!
Kaiken kansan kirkkohetki
to 3.12. klo 9.30.
Kouluikäisten kerhot. Tarkemmat
tiedot kerhoista: www.jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset. Tied.
Minna Junttila 040 773 9851.

Nuorille ja aikuisille

Lisätietoja nuoriso-, isos- ja rippikoulutyöstä. Paula Niemitalo 040 560 9909,
Hanna-Maire Leppänen 044 720 3115 ja
Niina Kari 040 831 0565, etunimi.sukunimi@evl.fi. Bongaa myös Facebookista
yhteisö: ”Palokan alueseurakunnan nuorisotyö”
Nuorten aikuisten sähly pe klo
19–20.30 Jokelan koulu, liikuntasali. Yli
18-v. nuorille aikuisille sählyvuoro.
Nuorten joululeiri 4.12.–6.12. Koivuniemen leirikeskuksessa. Katso lisätietoja
jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-nuoret
ja ilmoittaudu leirille 24.11. klo 21 mennessä. Mahtuu 40 osallistujaa. Hinta 15
euroa. Lisätietoja Paulalta.
Rippikoulusunnuntain sanajumalan
palvelus su 22.11. klo 15 kirkko.
Ruhanen, nuorisotyön tiimi. Infoa rippikoululaisille.
Perus- ja jatkoisoskoulutus ke 25.11.
klo 17 pappila.
Nuorten ilta ke 25.11. klo 18.30 pappila.
Nuorten viikkomessu ke 2.12. klo 17.30

kirkko. Nuorten ilta pappilassa.
Lähimmäisen Kahvitupa to 26.11. klo
12 kirkko. Ohjelmahetki klo 13.
Lähetyspysäkki ti 1.12. klo 10 kirkko.
Kahvihetki lähetystyön ajankohtaisia
asioita, joulumyyjäisvalmisteluja.
Lähimmäisen Kahvitupa to 3.12. klo 12
kirkko. Ohjelmahetki klo 13, Tuija Pennanen kertoo kuulumisia Pietarista.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.11. klo 10 kirkko, Väätäinen, Asikainen. Gospel Covertajat.
Olen nainen -naistenpäivä su 22.11.
klo 12.30–16 srk-koti.

Adventtimyyjäiset ja
lounas aloittavat adventin

Tikkakosken kirkon 1. adventtisunnuntain messu alkaa klo 10
ja siinä ovat mukana Candela
ja Nuortenkuoro. Messun jälkeen on diakonian ja lähetyksen adventtimyyjäiset ja lounas.
Kauneimmat joululaulut ke 2.12. klo 18
Puuppolan koulun ruokala
Joululauluja Kotakirkossa 3.12. klo 18.
Tule laulamaan joululauluja tunnelmallisessa ympäristössä Kalliomäen Puolimatkankodin pihapiirissä, Puuppolassa!

Apua ja tukea tarvitseville

Anne Pohtamo-Hietanen
Naistenpäivässä

Olen nainen -naistenpäivä on
Säynätsalon seurakuntakodilla sunnuntaina 22.11. klo
12.30–16. Mukana myös Aino
Viitanen, Osmo Väätäinen ja
Gospel Covertajat. Messu klo
10 kirkossa, ruokailu klo 11.30.
Lastenhoito, kirjapöytä.

Messu su 29.11. klo 10 kirkko, Väätäinen, Asikainen, Neulaset-kuoro

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
rk-koti, Saarnatie. paula.kiviranta@evl.fi.
050 598 0951.

Pakkaa joulukassi
lähimmäiselle

Jos haluat antaa lahjan tarvitsevalle säynätsalolaiselle,
voit pakata joulukassiin riisiryynejä, sokeria, kanelia, rusinoita, pähkinöitä,
suklaata, pipareita, kahvipaketin, teetä, glögiä, kynttilän, lautasliinat, shampoon
ja suihkushampoon. Voit
hankkia myös osan näistä.
Tuo tuotteet seurakuntakodille viimeistään pe 11.12. Lahjapussit jaetaan viikolla 47.
Lisätietoja 050 5980 951.

Lapsille ja perheille

Näkkärikerho 1–3-lk ke klo 12.30 seurakuntakoti. Ilm. ja tied. 050 917 2802
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.
Puuhakerho 1–4-luokkalaisille to klo
16–17 seurakuntakoti. Ilmoittautumiset
Mari Kankaanpää 044 757 5067.
Pyhäkoulu to 3.12. klo 17.30 seurakuntakodilla. Lasten oma hetki Raamatun
sanoman äärellä ja yhdessä puuhailua.
Tied. 050 340 0639, lapsityönohjaaja.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke klo 19–21
seurakuntakoti.
Olohuone ke 25.11. klo 13 seurakuntakoti. Osmon olohuone.
Neulasten harjoitus ke klo 18–19.30
seurakuntakoti.
Miestenpiiri su 29.11. klo 18
seurakuntakoti. Teetarjoilua.
Naistensolu ti 1.12. klo 18
seurakuntakoti.
Olohuone ke 2.12. klo 13 seurakuntakoti. Joulujuhla.

Yhteydenotot/ajanvaraus diakoniatyöntekijään, marja-liisa.jaakonaho@evl.
fi 040 5609916.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.

Lapsille ja perheille

Perhekerho ti klo 9.30–11.30 Puuppolan
kerhotila. 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-vuo
tiaiden, ensimmäisen lapsensa saaneiden
lasten vanhemmille vertaistukiryhmäksi.
Pyhäkoulu ma 30.11. klo 18 Puuppolan
kerhotila.
Alakouluikäisten kerhot. Tied.
outi.pirttimaki@evl.fi 040 560 9915.
Hengari ke klo 14–17 kirkon alakerrassa.
5.–7.-luokkalaisille. Pöytäjalkapallo, xbox
ja lautapelejä.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus ke 25.11. klo 18 kirkko.
Nuorten ilta to klo 18 kirkko.
Työtupa, diakonia ja lähetys, ti 24.11.
klo 12 kirkko.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13
pappila.
Vanhemman väen päiväpiiri ke 25.11.
klo 13 pappila.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 25.11.
klo 18. Pyyhe ja piplia mukaan!
Myyjäistalkoot kirkon keittiöllä ja
srk-salissa la 28.11. klo 14–17. Kotona
valmistettuja myyjäistuotteita voi tuoda
kirkolle talkoiden aikana ja su ennen
messua.
Adventtimyyjäiset ja lounas su 29.11.
messun jälkeen.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 1.12. klo 18
pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän
omaisilleen. Paula Rinne 0408244561,
paurinne77@gmail.com.
Lukupiiri ke 2.12. klo 13 pappila.
Naisten ilta pe 4.12. klo 18 pappila.
Rovasti Kari Kuittinen, Vuorisaarna, Isä
meidän rukous. Iltatee. Tervetuloa!

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 22.11. klo 10 kirkko, Rossi,
Reingoldt.
Nuorten messu ke 25.11. klo 19 kirkko.
Oravasaaren seurakuntailta Sirkka ja
Jaakko Palmulla ke 25.11. klo 18.30 Oravasaarentie 750.
Miesten raamattupiiri to 26.11.
klo 18.30 kirkko.
1. adventtisunnuntain messu su 29.11.
klo 10 kirkko, Kauppinen, Partanen,
Andras Szabo, Nieminen, Kirkkokuoro,
soitinyhtye. Partiolaiset myyvät eaulassa
messun jälkeen adventtikalentereita.
Miesten päiväraamattupiiri
to 3.12. klo 12 kirkko.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 22.11. klo 11 kirkko, saarna
Eino Mustonen, von Gross, Piilonen,
Tikkakosken rauhanyhdistyksen kuoro,
joht. Jukka Linjama. Rauhanyhdistyksen
kirkkopyhä.
1. adventtisunnuntain messu su 29.11.
klo 10 kirkko, Vallipuro, von Gross, Piilonen, Candela ja Nuortenkuoro. Diakonian ja lähetyksen myyjäiset ja lounas.

Musiikkitapahtumat

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

Merimieskirkkopiiri
aloittaa Vaajakoskella

Merimieskirkkopiirin ensimmäinen tapaaminen on kirkolla tiistaina 1.12. klo 13–14.
Tule ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa, jossa ollaan
yhteisöllisiä ja vieraanvaraisia
sekä kuullaan ajankohtaista
merimieskirkosta ja tuetaan
sen työtä. Tied. tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.

Musiikkitapahtumat

Seniorien lauluryhmä ke klo 12–13

kirkko.
Kirkkokuoro to klo 18–20 kirkko. Tied.
kanttori Liisa Partanen 050 3581 860.
Tarvo Laakson konsertti Syntyjä syviä
su 22.11. klo 18 kirkko. Vapaa pääsy.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset Vaajakoskella ja Jyskässä
ajanvarauksella. marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926, ja tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Sururyhmä läheisensä menettäneille
vuoden 2016 alussa kirkolla. Tied. Arto
Kauppinen 040 560 9920, Marja-Leena
Liimatainen 040 560 9926. Ilm. 050 5510
440 marraskuun aikana.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu 3vuotta täyttäneille lapsille su klo 14, Mutkatie 14. Hetki alttarin äärellä sekä muuta mukavaa puuhaa.
Perhekerho ti 24.11. klo 9 kirkko.
Perhekerho ti 24.11. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Pallerot-ekavauva ryhmä ti klo 13
kirkko. Päiväkerhotila 1.
Iltaperhekerho ti 24.11. klo 17.30–19
kirkko.
Perhekerho pe 27.11. klo 9–11
Kaunisharjun kerhotila.
Iltaperhekerho ti 1.12. klo 17.30–19 kirkko.
Perheiden aamu to 3.12. klo 9 kirkolla.
Lasten kirkkohetki to 3.12. klo 10.30
kirkko.

Päiväkerhopaikkoja voi kysyä ohjaajilta.

Nuorille ja aikuisille

Hengari ke 25.11. klo 18–20.30 kirkko.
Perjantaikahvila pe 27.11. klo 17–22
kirkko.
Hengari ke 2.12. klo 18–20.30 kirkko.
Askartelua lähetysmyyjäisiin ma 23.11.
klo 17.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 25.11. klo 13 kirkko.
Leppälahden päiväpiiri pe 27.11. klo 12
vanhalla kaupalla.
Lähetysmyyjäiset la 28.11. klo 12–13.30
kirkko. Lahjoituksia otetaan vastaan pe
27.11. klo 9–17 tai la 28.11.
Merimieskirkkopiiri ti 1.12. klo 13–14
Vaajakosken kirkko, nuorisotila.
Lähetyspiiri ti 1.12. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti
ke 2.12. klo 13.

Ruokaa, kahvittelua ja
shoppailua myyjäisissä

Vaajakosken kirkon lähetysmyyjäisissä voi ostaa arpoja,
leivonnaisia ja käsitöitä.
Samalla voi ruokailla ja kahvitella. Myyjäiset kirkolla lauantaina 28.11. klo 12–13.30.
Lahjoituksia myyjäisiin otetaan vastaan perjantaina 27.11.
klo 9–17 tai lauantaina 28.11.
ennen myyjäisten alkua.

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29
jukka.rantanen@evl.fi 050 360 3484
Avoin toiminta arkisin klo 11–15.
Kuvia Inkerin kirkon vapaaehtoistyöstä
ma 23.11. klo 13, Jorma Ruhtila.
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 teemailta la 21.11. klo 18.
Tied Seppo Rajaviita 045 111 4522.
Hebrean kielen kurssi ti 24.11. klo
16–17.30, opettaja Tapani Hynynen
046 628 9538. Pieni kurssimaksu.
Pysäkin vapaaehtoisten koulutusmatka
Koivuniemeen ti 8.12. Lähtö Pysäkiltä klo
16.30, ruokailu, ohjelmaa. Paluu klo 20.
Ilm. ti 1.12. mennessä Jukalle 050 360 3484.
Diakonian vanhustyön
kehittämishanke
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
050 300 3590
Seniorikammari ma 23.11. klo 14 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Avun pyytäminen ja antaminen.
Osallisuuden kahvihuone ti 24.11. klo
14–16 Vanhassa pappilassa. Kokemuksia rentoutumisesta.

Valoisin mielin huomiseen

Valoisaa mieltä etsitään 26.11.
klo 14–16 Vanhassa pappilassa.
Vanhoja koululauluja laulattaa
Ilse Saares Eija Rantatalon säestyksellä. Hyvinvointi, aivoterveys ja itsestä huolehtiminen,
sairaanhoitaja Maarit Engelberg. Runoja lukee yliopistolehtori Erkki Laakso. Kahvit.

Osallisuuden puuhapajan myyjäiset la
21.11. klo 11–15 Vanhassa pappilassa.
Osallisuuden puuhapaja ti 1.12. klo
14–15.30 Vanhassa pappilassa.

Huoltamo

Huoltamomessu su 29.11. klo 16
Huhtasuon kirkolla, Miika Mäkinen ja
Huoltamotiimi.

Kansainvälinen työ

Adventtimyyjäiset la 28.11. klo 10–12
Aseman Pysäkillä. Kirkon lähetysjärjestöjä ja seurakunnan myyntipöytiä. Jouluiset pullakahvit.
Missiotiimi ti 1.12. klo 18 Cygnaeuksenk. 8. Lähetys nyt – ajankohtaista
tietoa ja rukousta.
Täsmäkeräys turvapaikanhakijoiden
hyväksi 20.11.–4.12. Hyväkuntoisia miesten ulkokenkiä ja sisäliikuntakenkiä otetaan vastaan Cygnaeuksenkatu 8:ssa. Tied.
050 340 9889, ulla.klemettinen@evl.fi ja
040 560 9904, sade.pirttimaki@evl.fi. Kts
https://www.vapaaehtoistyo.fi/jyvaskyla.

KohtaamisPaikka

PizzaKirkko @ Ravintola Persia su 22.11.
klo 17–19, Kauppak. 6. PizzaBuffet klo
17–19/6€. Ohjelmaa klo 17.15 ja 18.15.
KohtaamisPaikka @ Palokan kirkko su
29.11. klo 17, Jukka Jämsén, Seppo Hautalahti, Mika Kilkki. Aluksi laulamme
Hoosiannan. Lastenohjelmat. Yhteiskyyti Keskusrk-talon edestä klo 16.30.
www.kohtaamispaikka.net / Facebook
KohtaamisPaikka Jyväskylä / Instagram
@kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö

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,
Cygnaeuksenk. 8, to klo 14–15.30, Huhtasuon kirkko (Nevakatu 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 (Nevak. 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.

Naisten saunailta

Naisten saunaillat Vesalassa ti 1.12. klo
17.30 (joka toinen viikko). Lähtö Keskussrk-talolta (Yliopistonk. 12) klo 17. Kyytitied. 050 444 0933.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenk. 8. Ei ke 2.12.
Omaishoitajien ja hoidettavien joulujuhla to 26.11. klo 10–14.30 Vesala.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten
joulujuhla ke 9.12. klo 10–14.30 Vesala.
Ilmoittautumiset viim. 30.11., lisätiedot
työntekijältä.

Viittomakieliset

Diakonissa Päivi Lehtinen, 050 549 7012,
paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenk. 8.
Vastaanotto ti 9–12, ke 9–11 (puh. ja
web.kamera-aika klo 11–12) ja to 15.30–
16.30. Ei vastaanottoa 1.–3.12.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 22.11.
klo 14, Cygnaeuksenkatu 8.
Viittomakielinen raamattupiiri to
26.11. klo 17.30, Cygnaeuksenkatu 8.
Joulumyyjäiset la 28.11. klo 10–12
Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu
27–29.
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rjestöt
Kristilliset jä
Herättäjä-Yhdistys

Kotiseurat su 22.11. klo 14 Marja-Maija
ja Pertti Laakson kotona, Sienitie 3 A 3.
Adventtiseurat su 29.11. klo 14 Jyväskylän kristillisellä opistolla. Puuro klo 13.

Jyväskylän NMKY

Yhdistyksen syyskokous su 29.11. klo 16
Kypärämäen työväenyhdistyksen tiloissa,
Erämiehenkatu 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, www.facebook.
com/jklnnky
Avoin kohtaamispaikka ti 24.11. klo
9–11, NNKY:n Väkivallaton viikko.
Lauluryhmä Jännät to 26.11. klo 16.15.
Joulumyyjäiset ja keittolounas pe 27.11.
klo 11–13.30, lounas 7 e, torttukahvit 3 e.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
1.12. klo 9–11. Tunne Pulssisi! Emmiina
Vertanen, K-S Sydänpiiri ry.
Kirjapiiri II. Minna Canth: Köyhää kansaa.
Lauluryhmä Jännät ke 2.12. klo 18.15.
Laku-ryhmä pe 4.12. klo 13.
Kamalat Äidit -vertaisryhmä
murrosikäisten lasten äideille alkaa
tammikuussa. Mahtuu 10 äitiä ilm. järjestyksessä. Kokoontumisia on 10 joka
toinen ke klo 18 alk. 20.1. Tied. ja ilm.
toiminnanohjaajalle.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Iltalaulujen juhlakonsertti ma 23.11.
klo 14 Ortodoksikirkon juhlasali, Lähteellä-kuoro Kahvi puoli tuntia ennen
konserttia. Vapaaeht. konserttimaksu.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Nuortenilta la 21.11. klo 18 ry. Mikä on
maailman rakastamista?
Seurat su 22.11. klo 16, ry.
Seurat ke 25.11. klo 19, ry
Nuorten perjantai pe 27.11. klo 19, ry.
Joulumyyjäiset la 28.11., ry; klo 16 lauluhetki; klo 16.15 ruokailu; klo 17 myynti;
klo 19 seurat.
Lastenseurat su 29.11. klo 16, ry; n. klo
17.30 seurat.
Alueellinen joulujuhla ti 1.12. klo 18.30,
Vaajakosken kirkko.
Seurat ke 2.12. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 4.12. klo 19.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Avoin raamattupiiri Sanan Kulmalla
paritt. viikon pe klo 10, seur. 20.11.
Tuhlaajapojan veli -soolonäytelmä la
21.11. klo 14, to 26.11. klo 19, su 29.11.
klo 14 ja to 3.12. klo 19, Juomatehdas,
Vapaudenkatu 25, Mika Lahtinen. Liput
13 €, eläkeläiset 11 €, työttömät 8 €.
Varaukset 040 557 5535 tai www.torstaiteatteri.fi
SenioriFoorum ti 24.11. klo 15 Sepän-

Henki &

Lähde matkalle Israeliin ja Jordaniaan
keskus, Kyllikink.1. Juurista voimaa,
Kalevi Rautjoki ja Ahti Vielma. Musiikki
Tuula Hakkarainen. Kahvi alk. klo 14.30.
Joulujuhla Kaupunginkirkossa ti 8.12
klo 19.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppak. 13, p. (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.
sekl.fi. Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
LÄHETYSKOTI:
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Naisten ystäväpiiri tiistaisin klo 11.
Jutustelua, yhdessäoloa ja rukousta.
Naisten raamattupiiri ti 24.11. klo 13.
Sanan Keidas su 29.11. klo 18. Hoosianna, Tomi ja Säde Pirttimäki. Kahvit.
Keskustan raamattupiiri ti 1.12. klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 15–16.
Torstaikahvila to klo 11.30–14.
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Tyttöjen Donkki-ilta 4.–8.-lk pe 4.12. klo
18–20. Opetusta Raamatusta, leikitään,
syödään, askarrellaan, tyttöjen juttuja.
Kolme Kohtaamista nuorille aikuisille ja
opiskelijoille ma klo 18.30.
MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:
Isä-poika-sähly la 21.11. klo 10–12,
Huhtasuon kirkolla Nevakatu 6.
Leipäsunnuntai su 22.11. klo 16 Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja
5. Miksi Jeesus on ainoa tie pelastukseen?,
Petri Haapakoski. Musiikki Pia ja Samuel
Halme. Ehtoollinen. Lapsille opetus.
Vaajakosken miestenpiiri to 26.11. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11.
3:16 -ilta 4.–8.-luokkalaisille pe 27.11. klo
18–20.30 Myrskylyhdyn päiväkodissa,
Antinmutka 18. Tied. 050 309 7212.
Adventtimyyjäiset Aseman Pysäkillä la
28.11. klo 10–12. Kansanlähetys mukana.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis-kerho su 29.11. klo 11 Päiväkoti Aarresaaressa Toritie 22. Vanhemmilla
raamattuhetki.
Vaajakosken naistenpiiri ma 30.11. klo
18–20, Lintulenkintie 3.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Raamattu- ja lähetyspäivät 28.–29.11.
alk. la klo 14. Huhtasuon kirkolla, E.
Helenius, H. Räsänen, K. Pasanen ja
E. Puhalainen. Kts. tarkemmin alueen
tiedot, kirja- ja työalatuotemyyntipöytä.
Järjestöjen lähetysmyyjäiset la 28.11.
klo 10–12, Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 29. Voit tuoda leipomuksia ja
myytävää Kylväjän pöydälle jo klo 9.30.
Hoosianna-perhemessu su 29.11. klo 16
Neulaskoti, Väätäinen, Asikainen. Lähetysmyyjäiset, tuotteita maailmalta.
Lähetyspiiri ma 30.11. klo 13 Neulaskodilla, Pihkatie 4, R. Hämynen.
Viron piiri to 3.12. klo 17 NNKY n tilat,
V. Pasanen.

SLEY

Messu su klo 12: su 22.11. Petri Harju,
perhemessu; 29.11. Petri Harju.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke klo
18.30 ke25.11. Houkutuksesta koukutukseen, Tommi Räsänen; 2.12. Viikkomessu, Petri Harju.
Hamona-kuoro 23.11. klo 18.30.
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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
040 527 5382
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
Lahjaharjun kappeli,
Ukonniementie 2, 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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Jouluradio on laajentunut vuosi vuodelta. Nyt se soi FM-taajuuksilla jo 18 paikkakunnalla. Verkossa Jouluradio tavoittaa joulumusiikin ystäviä eri
puolilla maailmaa. Jouluradio soittaa joulumusiikkia tauotta ensimmäisestä adventista loppiaiseen asti.

Jouluradiolla jo yli
puoli miljoonaa kuulijaa
Jouluradio aloittaa lähetyksensä jo kolmattatoista kertaa ensimmäisenä
adventtina. Joulumusiikki soi tauotta loppiaiseen asti. Jyväskylässä
Jouluradiota voi kuunnella taajuudella 98,7 MHz.
SIRPA KOIVISTO teksti
JANNE SIMOJOKI kuva

Yli puoli miljoonaa kuulijaa ja lähes
90 000 Facebook-tykkääjää. Tänä
jouluna kolmattatoista kertaa soiva
Jouluradio on nopeasti vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen suosituimmista radiokanavista.
– Viime vuonna tehdyn radiotutkimuksen mukaan Jouluradio oli
kuunnelluin radiokanava
15–25-vuotiaiden keskuudessa
Helsingissä, iloitsee toimituspäällikkö Riitta Kalliorinne.
Jouluradion kaltaiselle kanavalle on Kalliorinteen mukaan selkeä

tarve. Monet haluavat virittäytyä
jouluun kuuntelemalla tuttua ja
vähän tuntemattomampaakin
joulumusiikkia.
Jouluradiossa on myös osattu
löytää nykyaikaiset kanavat välittää joulumusiikkia.
– Jouluradio on notkea ja ajassa
oleva. Pääpaino on verkossa, jossa
olemme entistä kirkkaammin joulumusiikin asialla. Lisäksi olemme
panostaneet näkyvyyteen muun
muassa sosiaalisessa mediassa,
Kalliorinne sanoo.
Jouluradio soittaa joulumusiikkia
tauotta ensimmäisestä adventista

loppiaiseen. FM-taajuuksilla soivan pääkanavan lisäksi Jouluradion verkkosivuilla voi kuunnella
seitsemää erilaista kanavaa klassisesta jazziin ja lastenlauluista rouheampaa rockiin.
– Pääkanava on selkeästi kuunnelluin joulumusiikkikanava. Hyvänä kakkosena tulee Kauneimmat joululaulut, Kalliorinne kertoo.
Jouluradio soi jo 18 paikkakunnalla Suomessa. Verkossa Jouluradio tavoittaa tuhansia kuulijoita
maailmanlaajuisesti. Uutta on se,
että Jouluradio kuuluu ensimmäistä
kertaa myös Radiot.fi-palvelussa.

Jouluradion avauksena kuullaan
jo perinteeksi muodostunut Hoosianna. Sen esittää tänä vuonna jazz-yhtye Sointi Jazz Orchestra. Intrumentaalisen Hoosiannan solistina
on saksofonisti Jukka Perko.
Hoosianna jazz-versiona sekä siihen liittyvä video ovat nähtävissä
ja kuultavissa ensimmäistä kertaa
keskiyöllä adventtisunnuntaina eli
29.11.
Jouluradion toiminnasta vastaa pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimitus,
Toivontuottajat, yhteistyössä radion kuuluvuusaluiden seurakuntien kanssa.

Jouluradio soi
29.11.2015 – 6.1.2016.
Jyväskylä 98,7 MHz

Elämästä

Päätin jo pienenä, että alan kukkakaupan tädiksi
KAARINA HEISKANEN teksti ja kuva

Olen Minna Savolainen. Synnyin
kauppiasperheeseen. Asuimme Jyväskylässä pienkerrostalossa, jossa asuivat myös sedän perhe ja
mummo. Aina oli joku aikuinen
paikalla, vaikka vanhemmat tekivätkin pitkää päivää. Lapsuus oli
turvallinen ja työntäyteinen. Meitä
on kolme sisarusta, ja me järjestelimme kaupan pihassa kärryjä ja
liimasimme hintalappuja jauhopusseihin. Olen kiitollinen siitä, että opin tekemään töitä ja huomaamaan, että raha ei kasva
puussa.
Kotitalon alakerrassa oli kukka-

kauppa. Kun menin sinne kahdeksanvuotiaana, se lumosi minut
täysin. Päätin, että minusta tulee
kukkakaupan täti.
Ruusupuu on minulle kuin oma
lapsi. Alalle pitää kouluttautua,
mutta osaaminen on myös lahja.
Suomen luonto on paras floristi.
Saatan kävellä metsässä monta
tuntia ja tulen sieltä kotiin ideoiden ja karahkoiden kanssa. Muotilehtiä selailen, että tiedän, millainen sisustus ihmisiä kiinnostaa.
Ruusupuu on ollut minulla kohta kaksikymmentä vuotta. Tulen
innoissani töihin ja odotan nyt alkavaa joulusesonkia. Omat lapse-

ni ovat kaupassa töissä. Nytkin tytär tuli aamulla, kun koulusta oli
kaksi tuntia vapaata. Olen onnellinen, että pystyn tarjoamaan heille tämän opin. Joskus meillä käy
vanhempieni entisiä asiakkaita, ja
kun he näkevät tyttäreni työskentelevän täällä, he sanovat, että tuo
lapsi on ihan kuin sinä isäsi kaupassa. Jossain vaiheessa oli vaikea
ottaa eri roolit – kaupassa olen
työnantaja, kotona olen äiti.
Moni haave on toteutunut, moni
on jäänyt toteutumatta. Olen harmitellut sitä, että minulla ei ole ollut
äitiyslomia. Molemmat lapset ovat
tulleet mukanani kauppaan kaksi-

kuisina. Suurin pettymys on se, että lasteni perhe on hajonnut. Jäin
yksinhuoltajaksi, kun esikoinen oli
viisivuotias ja nuorempi kaksikuinen. Apua sain seurakunnan yksinhuoltajapiiristä. Ensimmäisillä
kerroilla vain kuuntelin ja itkin enkä puhunut mitään. Kaikki oli kuin
sumua ympärillä, mutta ajattelin
silti, että tästä selvitään. Lapset
ovat todenneet, että äiti, sinä sanot aina, että kaikesta selvitään.
Nyt perheessäni on omien lasten lisäksi kaksi bonuslasta, ja
olen siitä kiitollinen. Yksi haaveeni
on matkustaa koko perheellä Hollantiin. Haluan nähdä, missä meidän kukkamme kasvavat.

Minna Savolainen
Jokaisella on jokin lahja, ja sitä
kannattaa hyödyntää. On hienoa,
jos saa tehdä työtä, joka on lähellä sydäntä. Silloin jaksaa töissä ne
raskaammatkin päivät.

