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Lukkarinen
kiinteistöpäälliköksi

Ajassa

s
Pääkirjoitu

Jyväskylän seurakunnan uudeksi
kiinteistöpäälliköksi on valittu talonrakennustekniikan insinööri
Maritta Lukkarinen, 58. Lukkarinen työskentelee tällä hetkellä rakennusterveysasiantuntijana Suomen Sisäilmakeskus Oy:ssä. Hänellä on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus eri tehtävistä rakennus- ja kiinteistöalalla. Kirkkoneuvosto oli Lukkarisen valinnassa
yksimielinen. Varalle neuvosto valitsi rakennustekniikan insinööri
(AMK) Tuomas Happosen. Virkaan oli yhteensä 34 hakijaa.

Ruuhkaa pukkaa
Elän keskellä sitä, mitä kutsutaan ruuhkavuosiksi. Työpäivät venyvät ja paukkuvat, koska työ nyt vain sattuu
olemaan sen luonteista, että työpöytä ei ole koskaan
tyhjä. Aina jokin asia jää kesken tai tarttumatta, kun on
päätettävä, että tämän päivän urakka on ohi.
Kotona odottavat mies ja lapset, lasten läksyt ja harrastukset, kaverisynttärit ja liian pienet talvikengät, kateissa olevat uimalasit ja tursuavat pyykkivuoret. Sohvaan
ehtii luoda usein vain kaihoavan katseen, kun toinen
työpäivä alkaa.
Mietin hiljattain sitä, miltä arjen kaaoksenhallinta lasten silmin näyttää. Onko jälkikasvun päällimmäinen lapsuusmuisto se, että äiti ja isä olivat aina kiireisiä ja väsyneitä. Toivottavasti ei.
Elämä on ruuhkaksi asti täyttä, vaikka toki itse on kaikki lapsensa ja työnsä halunnut. Niitäkin on, jotka saavat
elämäänsä ruuhkaa, vaikka lapsia ei olisikaan. Kiireidensä luetteleminen – johon itsekin sorrun – on jonkinlainen
tapa tehdä itsestään tärkeä.
Aika on rajallista ja siksi arvokasta. Se on parasta mitä
voimme toiselle ihmiselle antaa, iästä riippumatta. Se,
että pysähdymme, katsomme silmiin ja oikeasti kuuntelemme, mitä toisella on sydämellään. Teemme asioita
yhdessä. Reaaliajassa ja reaalimaailmassa.
Kiire on usein itse aiheutettua. Maailma on uuvuttavan
täynnä ärsykkeitä, mutta ihan kaikkeen ei tarvitse reagoida, vaikka uusista asioista innostuvaa sorttia olisikin.
Ihan kaikkeen ei voi eikä tarvitse lähteä mukaan. Joskus
on hyvä vain olla.
Aika ajoin uutisoidaan siitä, mitä ikäihmiset katuvat. Mitä tekisivät toisin jos voisivat. Edellisen
kerran muistan uutisoidun, että ikäihmiset katuvat eniten turhaa kouhottamista. Sitä, että eivät
viettäneet tarpeeksi aikaa läheistensä kanssa.
Tuorein selvitys tällä saralla kertoi, että iän
myötä harmittaa eniten turhaan murehtimiseen kulutettu aika. Asioiden etukäteen
vatvominen ja surkuttelu.
Yritän tänäkin vuonna kasvaa ihmisenä.
Olla vähemmän tärkeä ja enemmän läsnä. Murehtia vähemmän ja nauttia elämästä enemmän. Tämä kun ei ole kenraaliharjoitus, vaan se ainokainen elämä. Joka päivä.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Tällä hetkellä Taulumäen kirkossa on yliopiston päärakennuksesta lainassa oleva flyygeli. Sen laina-aika päättyy näillä näkymin vuoden loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto esittää oman soittimen hankkimista.

Kirkkoneuvosto haluaa
Taulumäelle oman flyygelin
MARJO RÖNNKVIST teksti
MARKUS HALLINEN kuva

Taulumäen kirkkoon halutaan
hankkia flyygeli. Kirkkoneuvosto
esittää helmikuussa kokoontuvalle
kirkkovaltuustolle, että se varaisi
70 000 euron lisämäärärahan käytetyn flyygelin hankintaa varten.
Seurakunnalle on tarjottu soitinta, jonka hinta lisävarusteineen
ja korjauksineen on 66 300 euroa.
Kyseessä on vuoden 1992
Steinwayn D-konserttiflyygeli.
Taulumäen kirkolla ei ole omaa
f lyygeliä. Laatusoittimella olisi
mahdollista parantaa Taulumäen
asemaa konserttipaikkana, ja sen
myötä myös tilavuokraa konserttikäyttöön voitaisiin tarkastella uu-

delleen. Kirkossa on nyt yliopistolta lainattu flyygeli. Laina-aika on
sidottu yliopiston päärakennuksen
remontin kestoon, ja näillä näkymin soitin on palautumassa yliopistolle vuoden loppupuolella.
Hallintojohtaja Anu Lajunen oli
tehnyt joulukuussa kokoontuneelle kirkkoneuvostolle esityksen, että flyygelin hankintaa ei tässä taloustilanteessa hankittaisi. Nopealla aikataululla tulleelle hankintaesitykselle ei myöskään ollut
varattu määrärahaa, ja lisäksi
hankinta tulisi hankintalain ja
seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti kilpailuttaa. Kirkkoneuvosto jätti asian tuolloin äänestyksen jälkeen pöydälle.
Viime viikon kokouksessaan

kirkkoneuvosto äänesti hallintojohtajan pohjaesityksen nurin.
Tuulikki Väliniemi esitti Erkki Puhalaisen kannattamana, että Taulumäen kirkkoon hankitaan flyygeli, ja että se rahoitetaan budjetin
investointiosaan varattavalla 70
000 määrärahalla. Väliniemen esitys voitti äänestyksessä Lajusen
pohjaesityksen äänin 9-1. Kirkkoneuvosto oli muutoin hankinnan
takana, mutta neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Viitala
äänesti hankintaa vastaan. Hallintojohtaja Anu Lajunen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Mikäli valtuusto päätyy neuvoston kanssa samalle kannalle, flyygelin hankinta toteutetaan hankintalain mukaisella kilpailutuksella.

Tapetilla

KAARINA HEISKANEN teksti
ELAINE ASTHON/FLICKR kuva

Nykyaikaisen johtajan pitää olla
ajokoira. Ajokoira on ketterä pinkoja, jonka kestävyys ja ennen
kaikkea itsekuri ovat johtajan ominaisuuksia. Koiran sopusuhtaisessa ruumiinrakenteessa kulminoituvat johtajaan kohdistuvat ulkonäköpaineet: pitää olla timmi ja

hoikka, jotta vakuuttaa omaavansa myös asiaosaamista. Tähän tulokseen ovat tulleet johtamisen
professorit Janne Tienari ja Satu
Meriläinen, jotka ovat julkaisseet
kirjan Palvelukseen halutaan ajokoira
– johtajan ulkonäkö ja esiintyminen.
Hmmm… jotenkin pelkään, että
ei tämä työelämän eläimellistyminen tähän jää. Jos johtajat ovat
ajokoiria, niin taatusti jossain nur-

Kannen kuva: Minna Hokkanen, Jimi Moilanen ja Vili
Immonen harrastavat partiota Vaajan Valppaissa.
Mitä mitä? Saitko pomolta haukkuja, kun et jaksanut nuuskia tarpeeksi yksityiskohtaisia tietoja raporttiisi etkä nuoleskella pomoa. Älä välitä. Muristaan yhdessä.

Aile Waselius edistää saamelaiskulttuuria Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmussa. Yhdistys järjestää erilaisia tapaamisia ja kursseja, joissa tavataan ystäviä ja tehdään
käsitöitä. Waselius kunnioittaa saamelaista käsityötä ja opettamisen kulttuuria, jossa taito siirtyy eteenpäin yhdessä tekemällä.

Saamelaisuus isältä,
suomalaisuus äidiltä
Inarista Jyväskylään muuttanut Aile Waselius ikävöi pohjoisesta
eniten hiljaisuutta ja luontoa. Lähimmäksi kotiseutua hän pääsee
täällä Laajavuoren takametsissä ja Nyrölän luontopolulla.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Ottaisin sittenkin bernhardilaisen
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Kuva: Sami Saarenpää

Toisenlaisia
Lahjoja ostettiin
runsaasti

kassa räksyttää terrierin kaltainen
pikkupomo, joka kiskoo kuittia
alaisen käsistä kuin terrieri sukkaa
vanhassa mainoksessa.
Yhdessä nurkassa sentään nuh
juaa aina luotettava bernhardilainen, joka tarjoaa apua ja terapeuttisen luppasilmäkatseen, kun
työelämän tyrskyt keikuttavat.
Bernhardilaistyökaverin pöytälaatikosta löytyy aina lohdukkeeksi
likööri…konvehteja. Kovin monta
bernhardilaista ei samaan työyhteisöön mahdu, sillä tietolähteitteni mukaan ne ovat suuria ja
kömpelöitä otuksia, jotka syövät
paljon, tiputtavat karvaa ja kuolaavat. (Hei, voit heittää sen liköörikarkin ihan sieltä huoneen toiselta laidalta vaan.)
Eihän tässä sinänsä mitään uutta ole. Tunnettiinhan entinen paavi Benedictuskin ennen paaviuttaan kutsumanimeltä Jumalan
rottweiler. Rotumääritelmän mukaan rottweiler on pohjimmiltaan
ystävällinen, mutta sen olemuksesta näkyy alkukantaisuus, ja koiran käytös on itsevarmaa, lujahermoista ja pelotonta.

Mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Inarista, keskeltä kylää, metsän reunasta.
Mitä teet Jyväskylässä?
Muutin tänne opiskelujen perässä.
Nyt olen töissä. En tiedä palaanko
joskus vielä pohjoiseen. Ehkä tai
sitten en. Kotini on siellä, missä sydämeni on.
Mitä saamelaisuus merkitsee sinulle?
Saamelaisuus on isältäni peritty
arki ja kieli, mitkä ovat osa minua
ja elämääni. Minun on välillä vaikea erottaa sitä suomalaisesta arjesta, jonka olen perinyt äidiltäni.
Kuvaile kolmella sanalla, millainen saamelainen olet?
Kolme sanaa: käsillä kulttuuria
kunnioittava. En korosta elämässäni saamelaisuutta. Olen osittain
suomalainen, osittain saamelainen. Olen kokonaisuus. Kunnioitan saamelaista käsityötä ja opettamisen kulttuuria. Olen saanut
käsillä tekemisen lahjan äidiltäni.
Oppini saamenkäsitöiden tekoon
olen saanut häneltä ja isäni äidiltä,
áhkkulta. Käsillä tekemisen taito

siirtyy yhdessä tekemällä, ja sitä
taitoa siirrän eteenpäin opettamalla muille saamen käsitöitä.
Voiko tyypillistä saamelaista kuvailla jotenkin?
Yleisesti voisi ajatella, että saamelainen on lyhyt, tummatukkainen
ja ruskeasilmäinen. Itse olen toki
lyhyt, mutta en ollenkaan tumma. Saamelaisten aikakäsitystä
arvostellaan myös toisinaan. Tyypillisesti saamelaiset ovat aina vähän myöhässä. Kohta voi olla parin tunnin kuluttua. Huomenna
onkin viikon päästä. Mutta eipä
tämäkään myöhästymisen taito
kaikkiin saamelaisiin päde. Ainakin itse olen yleensä säntillisesti
paikalla.
Miten viihdyt napapiirin eteläpuolella?
Olen viihtynyt etelässä suhteellisen
hyvin. Nautin selvästi pidemmästä
ja lämpimämmästä kesästä. Toisaalta kaipaan Lapin talvea. En ole
ennen etelään muuttamista kärsinyt kaamosmasennuksesta. Niin,
minulle Jyväskyläkin tuntuu etelältä. Vaikka aurinko ei nousekaan
talvella pohjoisessa, niin siellä on
kuitenkin lunta, tähdet ja kuu. Nekin valaisevat ihmeen paljon. Yön
pimeydessä pystyy kulkemaan täh-

tien ja kuun valossa, valkealla hangella. Täällä on yleisesti vain musta maa ja aurinko pilven takana.
Talvesta, tai no marras–joulukuusta, en täällä nauti. Tänä talvena
on ollut mielestäni erityisen ankeaa.
Missä paikassa olet Jyväskylässä
eniten ”Lapissa”?
Jyväskylän Lappi voisi olla vaikka
jossain Laajavuoren takametsissä
tai vaikka Nyrölän luontopolulla.
Mitä ikävöit pohjoisesta eniten?
Hiljaisuutta. Sitä kun seisot metsässä, eikä autojen ääniä kuulu.
On vain linnut ja tuuli, luonnon
omat äänet.
Oletko saamelaisena törmännyt
rasismiin?
Olen. Eniten synnyinseudullani. Ja
valitettavasti voisin sanoa, että
usein myös saamelaiset ovat rasistisia. Toki on ollut saamelaisten ja
suomalaisten välisiä kulttuurieroja ja niistä johtuvia väärinymmärryksiä.
Kuulut Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmuun. Mitä yhdistys tekee?
Edistää saamelaiskulttuuria ja
saamenkieltä täällä Sisä-Suomen

alueella. Tällä hetkellä toimimme
Jyväskylässä ja Tampereella. Järjestämme tapaamisia ja erilaisia
kursseja. Jatkuvana toimintana
meillä on eri teemalla olevia tapaamiskahviloita ja Duodji- eli
käsityökahviloita. Viime kesänä
kävimme isommalla porukalla yhdessä kuuntelemassa Mari Boinea Keitelejazzeilla. Viime viikonloppuna meillä oli esimerkiksi
Tampereella Hopeakoru-leiri,
jonka aikana valmistimme kaulariipukset.
Onko saamelaisten asemassa jokin pielessä?
Tottakai voisin luetella listan asioita. Mutta en luettele. En halua
millään tapaa ottaa kantaa mihinkään poliittiseen asiaan.
Mitä me muut suomalaiset voisimme oppia saamelaisilta?
Kunnioittamaan luontoa.
Miten vietät saamelaisten kansallispäivää 6. helmikuuta?
Yhdistyksemme tukee jäseniä lähtemään Helsinkiin City-sámitien
järjestämään Sámiklubba tapahtumaan. Helsingissä on paljon
saamelaisia, mutta täällä melko
vähän. Kun Helsinki on niin lähellä, menemme porukalla sinne.

Suomalaiset ostivat Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaisia Lahjoja viime vuonna 1,15 miljoonalla eurolla. Se on 15 prosenttia enemmän
kuin edellisenä vuonna.
Suosituin lahja oli vuohi. Jo klassikoksi muodostunutta Vuohi-lahjaa ostettiin 4690 kappaletta. Lähes yhtä suosittu oli Naisten Pankin Ammatti-lahja ja kolmanneksi
suosituin koulupuku. Muita kärkiviisikon lahjoja olivat 15 puuntainta ja huopa.
– Suomalaiset osoittivat viime
vuonna jälleen välittämisensä ja
auttamishalunsa. Keväällä Toisenlaisilla Lahjoilla autettiin Nepalin maanjäristyksen uhreja ja
syksyllä pakolaisia Euroopassa ja
lähtömaissa. Lisäksi lahjoilla on
autettu maailman köyhimpiä ihmisiä hauraissa valtioissa, selvittää varainhankinnan koordinaattori Anne Vääränen Kirkon Ulkomaanavusta.

Ekopaaston
teemana
on ruoka
Ekopaastoa vietetään jälleen
10.2.–27.3. Tänä vuonna kampanjan teemana on ruoka. Valtakunnallista Ekopaasto-kampanjaa
on toteutettu vuodesta 2012. Tämän kevään kampanja on siis jo
viides peräkkäinen. Kampanjassa
innostetaan suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon tavalla,
joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta.

Isostoiminnan
linjaus 2016
otetaan käyttöön
Kirkossa toteutetaan vuosina
2016−2018 rippikoulu-uudistus.
Uudistuksen tavoitteena on
muun muassa vahvistaa rippikoulun ja isostoiminnan välistä yhteyttä.
Isoja ihmeitä – Isostoiminnan
linjaus 2016 luo kirkon isostoiminnalle yhteisiä suuntaviivoja sekä tukee seurakuntia ja kristillisiä
järjestöjä isostoiminnan paikallisessa kehittämisessä.
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Toukokuun valtuusto
ratkaissee tila-asiat
Keskustan alueseurakunnalle, hallinnolle ja
yhteisille työmuodoille etsitään paikkaa.
MARJO RÖNNKVIST,
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI KANANEN kuvat

Selvittely Jyväskylän seurakunnan
uusien toimitilojen löytämiseksi
jatkuu. Paikkaa mietitään Keskustan alueseurakunnalle sekä seurakunnan hallinnolle ja yhteisille
työmuodoille.
Toimitilavaihtoehtoja on mietitty useassa vaiheessa vuodesta
2010 lähtien. Keskusseurakuntatalolta on lähdetty sisäilmaongelmien vuoksi vaiheittain evakkoon
jo vuosia sitten, ja pari viime vuotta talo on ollut lähes tyhjillään.
Vuodesta 2014 on ensisijaisena tilavaihtoehtona viety eteenpäin
Keskusseurakuntatalon peruskorjausta. Seurakunta on teettänyt
hankesuunnitelman ja laskelmia
korjauskustannuksista.
Viime keväänä teetetty laskelma
osoitti, että korjaaminen tulee aiempiin arvioihin verrattuna huomattavasti kalliimmaksi. Museoviraston osittain suojeleman rakennuksen peruskorjaus maksaisi tällä
tietoa noin 8,5 miljoonaa euroa.
Korkeiksi kohonneiden korjauskustannusten vuoksi seurakunta on
halunnut vielä selvittää muita mahdollisia tilaratkaisuvaihtoehtoja.

puiston laidalla olevasta Valtiontalosta. Valtiontalon sijainti olisi seurakunnan toimintaa ajatellen ihanteellinen, mutta rakennuksen huono kunto askarruttaa monia.
Alvar Aallon suunnittelema talo
on sekin suojelukohde. Keskusseurakuntatalon myyminen ja osakkuus Valtiontalon kiinteistöosakeyhtiössä voisivat olla selkeästi
Keskusseurakuntatalon peruskorjausta edullisempi vaihtoehto.
Tarkasteluun on nostettu vielä
myös muita, jo aiemmin esillä olleita vaihtoehtoja, kuten kokonaan uuden toimitalon rakentaminen Taulumäelle sekä hallinnon
ja yhteisten toimintojen muuttaminen Huhtasuon seurakuntakeskukselle remontoitaviin tiloihin.
Päätös tilaratkaisusta tulee tehdä kevään kuluessa. Keskusseurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelu etenee joka tapauksessa
kevään aikana, aiemmin päätetyllä tavalla. Suunnittelu keskeytetään, jos jokin toinen tilavaihtoehto ajaa Keskusseurakuntatalon
edelle. Tarkoitus on, että kirkkovaltuusto päättää tilaratkaisusta
toukokuun kokouksessaan.

Seurakunnalle on tarjottu mahdollisuutta hankkia toimitilat Kirkko-

Seurakunnan tilaratkaisusta
päätettäneen 24.5. kokoontuvassa kirkkovaltuustossa.

Gallup

Mikä paras paikka seurakuntatalolle?
Mikä Jyväskylän seurakunnan
kaavailemista neljästä tilavaihtoehdoista on mielestäsi paras: Keskusseurakuntatalon peruskorjaus,
osakkuus Valtiontalossa, uuden

Sanni Kankainen

Ei rakenneta uutta. Minä kannatan
Valtiontaloa. Se on vanha, historiallinen rakennus ja minun kannaltani
sopivalla paikalla. Olen lapsena leikkinyt paljon Valtiontalon kulmilla.

Reijo Vaheri

Valtiontalo soveltuu parhaiten seurakunnan käyttöön. Se on keskellä
kaupunkia, ja seurakunta olisi varma
taho pitämään tiloista huolta. Tiloissa voisi järjestää erilaista toimintaa,
esimerkiksi taidenäyttelyitä.

Taulumäki-talon rakentaminen vai
hallinnon ja yhteisten toimintojen sijoittaminen Huhtasuon seurakuntakeskukselle remontoitaviin
tiloihin.

Juha-Pekka Paalanen

En osaa hirveän hyvin ottaa kantaa,
sillä en ole paneutunut asiaan. Jos
ajatellaan yksinomaan taloutta, niin
kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto on paras.

Iina Mutanen

Taulumäki-talo olisi kätevin ratkaisu, koska se sijaitsisi Taulumäen
kirkon vieressä. Siellä on enemmän
parkkitilaa ja jos kirkon jälkeen on
jokin tilaisuus, ei tarvitsisi kulkea
kaupunkiin asti.

Avustusta
Lapin
turistityöhön
Kirkkohallitus jakoi määrärahoja
ja kolehtituottoja Lapin matkailijoiden parissa tehtävään hengelliseen työhön yhteensä 165 000 euroa. Määrärahasta katetaan paitsi seurakuntien ja järjestöjen turistityötä Lapissa myös Muonion
seurakuntaan sijoitetun Länsi-Lapin turistipapin työn kustannukset.
Kirkkohallitus varasi määrärahasta 60 000 euroa Länsi-Lapin
turistipapin työhön ja jakoi
45 000 euroa turistialueella toimivien seurakuntien ja järjestöjen
kesken.
Lisäksi kirkkohallitus jakoi tunturikappeli- ja tiekirkkotoimintaan
kerätyn kolehdin tuotosta yhteensä 60 000 euroa järjestöille sekä
tunturikappelitoimintaan osallis-

Seurakunnan
henkilöstöuutisia
Pastori Päivi Kärkkäinen toimii
Huhtasuon alueseurakunnan vt.
kappalaisena 31.12.2017 asti.
Esa Jurva työskentelee Säynätsalon alueseurakunnan seurakuntapastorina 31.12.2017 saakka ja
Kirsi Pohjola Keskustan alueseurakunnan osa-aikaisena (50 %)
seurakuntapastorina huhtikuun
loppuun asti.
Ritva Tuominen toimii seurakuntapastorina Kuokkalan ja
Huhtasuon alueseurakunnassa
kesäkuun loppuun.

Hengissä
Evankeliumi
Luuk. 18: 31–43
Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: ”Me
menemme nyt Jerusalemiin. Siellä
käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden
käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Kolmantena päivänä
hän nousee kuolleista.” Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen
sanoista mitään.
Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä.
Kuullessaan, että tiellä kulki paljon
väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä.
Hänelle kerrottiin, että Jeesus oli
menossa ohi. Silloin hän huusi:
”Jeesus, Daavidin Poika, armahda
minua!” Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän huusi
entistä kovemmin: ”Daavidin Poika,
armahda minua!” Jeesus pysähtyi ja
käski tuoda hänet luokseen. Mies
tuli, ja Jeesus kysyi häneltä: ”Mitä
haluat minun tekevän sinulle?” Mies
vastasi: ”Herra, anna minulle näköni.”
Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Saat
näkösi. Uskosi on parantanut sinut.”
Siinä samassa mies sai näkönsä, ja
hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät
tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa.

Yhdessä tekemisen meininkiä
Laskiainen aloittaa paaston.
Paastoatko sinä?
Paastoaminen on eräs vanhimpia hoitokeinoja maailmassa.
Jeesuksen aikana paaston hyötyvaikutukset olivat yleisesti
tunnettuja. Meillä paasto hoitomuotona on jäänyt lääketieteellisempien hoitojen varjoon.
Viime aikoina tutkijat ovat havahtuneet paaston terveysvaikutuksista. Itse tarvitsisin jonkun klinikan paastoamiseni
tueksi.
Miten usko voi parantaa? Eikö
se ole Jeesus joka parantaa?
Ihminen on monimutkainen
psykofyysinen ja sielullinen kokonaisuus. Mieli vaikuttaa vahvasti fysiikkaan ja päinvastoin.
Posket vaihtavat väriä ja kädet
hikoavat ja sydän särkyy tunteiden seurauksena. Vakavan trauman kohdannut voi unohtaa
kohtaamansa kipeät muistikuvat, mutta muistikuvat voivat
palata fyysisten harjoitusten kuten musiikki-, liike- tai tanssiterapian avulla. Rukous, silmien
sulkeminen ja käsien ristiminen
aktivoivat molempia aivopuoliskoja. Rukous on jo pelkästään tästä syystä hyvin tera-

peuttista ja kokonaisvaltaista.
Jeesus kohtasi ja ymmärsi ihmiset kokonaisvaltaisesti ja totuudenmukaisesti. Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa, että antautuu Hänen käytettäväkseen
ja kohtaamisiin, joilla on merkitystä. Jeesus näkee minut oikein
ja katsoo minua hyväksyvästi,
vaikka kukaan muu ei katsoisikaan. Kun ihminen pyytää Jeesukselta apua, koko elämä voi
saada uuden suunnan. Diakoniatyössä olen nähnyt, miten ihminen voi vapautua rankoistakin kahleista ja sidoksista.
Jeesus kysyi sokealta ”Mitä haluat minun tekevän sinulle”.
Mitä tästä voi oppia?
Kysymys on terapeuttinen. Mitä
turvallisempi ja rakastavampi
ilmapiiri, sitä rohkeammin vastaaja tiedostaa omia tunteitaan, tarpeitaan, pettymyksiään, tarkoitusperiään ja päämääriään sekä tärkeimpiä unelmiaan. Jeesus kyllä tietää kaiken, mutta minä en aina tiedä.
On hyvä vastata uudelleen ja
uudelleen Jeesukselle ja siten itselleni, mitä haluan Hänen tekevän minulle, mihin pyrin ja
miten haluan elää.

Auttajana haluan kohdata
ihmisen ilman etukäteistulkintaa ja toista parantelevaa besserwisseröintä. Ainoastaan kohtaamani ihminen itse on avain siihen, mikä on hänen kysymyksensä.
Mikä sinulle on tekstissä
tärkeintä?
Jeesuksen suhtautuminen
kärsivää ihmistä kohtaan on
hyvin pysäyttävää ja dynaamista. Siitä syntynyt kristinusko on muuttanut ihmiskunnan historian. Monet pitävät sitä koko länsimaisen sivistyksen ja arvomaailman pohjana ja esikuvana. Itsearvostus
ja myötätunto itseä kohtaan
auttaa tuntemaan myötätuntoa toista kohtaan. Ihminen voi
ymmärtää toisen pelkoa, epäonnistumista, häpeää ja syyllisyyttä vain, kun hän hyväksyy
samat tunteet itsessään. Mitä
varhaisemmasta vaiheesta lähtien lapsi saa kokea myötätuntoa, sitä syvemmin ja myönteisemmin se vaikuttaa lapsen minäkuvaan ja itsearvostukseen ja
-ymmärrykseen. Lapsena emme
ehkä kaikki ole saaneet kokea
riittävästi myötätuntoa. Siksi

Laskiaissunnuntai 7.2.

Neulaskodissa saarnaa
diakonissa Elina Fuchs.
Messu alkaa klo16.
aa
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Yhteis
on tärkeää tietää, että on olemassa rakastava Jumala! Ihmisen rakkaus ja myötätunto on
vajavaista. On lohduttavaa tietää, että kaiken yläpuolella on
Joku, joka rakastaa varauksetta,
myös silloin kun inhimillinen
rakkaus on puutteellista, pettää, satuttaa ja hylkää.
Mikä sinulle on Yhteisvastuukeräyksessä tärkeintä?
Yhdessä tekemisen meininki innostaa. On hauska nähdä kuinka ihmiset innostuvat ja ponnistelevat, kun he haluavat auttaa. Keräyksen tuotolla saadaan autettua ihmisiä pitkäjänteisesti.

Kirkkoon uudelleen liittynyt
Emmi Väistö haluaa papiksi
Teologiaa opiskelevalle joensuulaiselle papin työ on kutsumus,
jossa voi palvella seurakuntaa ja kohdata ihmisiä elämän eri tilanteissa.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Paluu seurakunnan yhteyteen oli
Emmi Väistölle niin tärkeää, että
hän halusi 13-vuotiaana liittyä uudelleen kirkkoon. Vanhemmat olivat eronneet kirkosta tytön ollessa
aivan pieni.
– Ennen rippikouluikää aloin lukea Raamattua ja tutkia enemmän
uskoa, johon minut oli ehditty kastaa. Halusin mukaan seurakunnan
toimintaan, Väistö kertoo.
Hengellinen kutsumus oli niin
vahva, että opintoja oli luonteva
jatkaa kouluvuosien jälkeen
Itä-Suomen yliopiston teologian
osastolla.
– Haluan auttaa ihmisiä, palvella Jumalaa ja seurakuntaa työni
kautta, Väistö sanoo ja toivoo, että voisi jossakin vaiheessa ottaa
vastaan pappisvihkimyksen.
Väistö on parhaillaan kahdeksan
viikon työharjoittelussa Jyväskylän
seurakunnassa yhdessä muutaman muun teologiopiskelijan
kanssa.
– Jo tähän mennessä meillä on
ollut paljon tapaamisia ja tutustumiskäyntejä. Olen myös päässyt
seuraamaan yhden vihkimisen, ja
toivottavasti myöhemmin saan olla mukana kastetoimituksessa ja
hautaan siunaamisessa. Toimitusten seuraaminen on tosi tärkeää,
sillä niitä ei voi etukäteen harjoitella, Väistö huomauttaa.
Kesäteologina Väistö on työskennellyt paljon rippikoululaisten
ja muiden nuorten parissa. Jyväskylän seurakunnassa Väistö odottaa
erityisesti lasten kanssa toimimista.
– Pidän sitä arvokkaana kokemuksena, koska en ole lapsena
kuulunut kirkkoon.

Olen tarvinnut
”kasvun
aikaa –
aikaa rauhassa
kasvaa kirkon
työntekijäksi.

Harjoittelujakson ansiosta Väistö odottaa saavansa varsin laaja-alaisen käsityksen papin työstä.
Opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet jumalanpalveluselämään,
mutta monet käytännön asiat jännittävät.
– Olen saarnannut aikaisemminkin, mutta liturgiaan pääsen
osallistumaan vasta harjoittelun
loppupuolella. Se on harjoittelun
kruunu, joka etukäteen hieman
jännittää. Väriseekö ääni, muistanko kaiken mitä pitää, osaanko
toimia tilanteen vaatimalla kunnioituksella, Väistö miettii.
Emmi Väistö aloitti teologian
opinnot Itä-Suomen yliopistossa
vuonna 2010. Välivuosi ja työ joensuulaisen urheiluseuran teline-

Teologiaa Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa opiskeleva Emmi Väistö toivoo, että voisi jossakin vaiheessa ottaa vastaan pappisvihkimyksen, vaikka pappien työllistyminen on tällä hetkellä hankalaa. Väistö on parhaillaan kahdeksan viikon työharjoittelussa Jyväskylän seurakunnassa.
voimisteluvalmentajana ovat rytmittäneet opintoja.
– Tuntuu siltä, että kaikki nämä
vuodet yliopistossa ovat olleet tarpeellisia papin työtä ajatellen.
Olen tarvinnut kasvun aikaa – aikaa rauhassa kasvaa kirkon työntekijäksi, Väistö toteaa.
Omana vahvuutenaan Väistö
pitää kiinnostusta ja uteliaisuutta
kaikelle uudelle sekä uskallusta
kohdata ihmisiä.
– Uskon, että oma taustanikin
on vahvuus. Monet ihmiset ovat
minun laillani liittyneet myöhemmin kirkkoon, joten voin jakaa tämän kokemuksen heidän kanssaan.
Väistö uskoo, että tulevaisuudessa papin työ on yhä enemmän vierellä kulkemista.
– Ihmisten kohtaamista monenlaisten ongelmien, hädän ja surun
keskellä. Ihmiset tarvitsevat tukea
erityisesti vaikeina aikoina, mutta
toivottavasti saan olla mukana
myös elämän hyvissä hetkissä,
Väistö pohtii.
Väistön opinnot ovat loppusuoralla, mutta valmistuminen on näköpiirissä aikaisintaan ensi vuonna.

– Pappien työllistyminen on tällä hetkellä hankalaa. Valmistumisen lähestyminen pelottaa, vaikka

en olekaan vielä ehtinyt kantaa
huolta työllistymisestä. Kaipaan
elämässä tietynlaista pysyvyyttä,

mutta tiedän, että harva pääsee
heti kiinni vakituiseen työpaikkaan, Väistö toteaa.

Pappeus houkuttelee
työttömyydestä huolimatta
SIRPA KOIVISTO teksti

Pappisvihkimysten määrä kääntyi
viime vuonna nousuun ensimmäisen kerran viiteen vuoteen. Vuonna
2015 Suomen ev.lut. kirkko sai 85
uutta pappia, mikä on noin kolmannes enemmän kuin edellisenä
vuonna. Seurakuntien taloudellinen tilanne on pitkään vaikuttanut
pappisvihkimysten määrään, sanoo yliopistonlehtori Heikki Salomaa Itä-Suomen yliopistosta.
– Talouden tiukkeneminen ja jäsenmäärän väheneminen ovat johtaneet siihen, että kaikkia virkoja
ei ole täytetty tai ne on täytetty
määräajaksi.
Viime vuonna valmistuneista,
kirkon tehtävissä toimineista papeista vain noin joka kymmenes
aloitti pysyvässä työsuhteessa.

Alan naisistuminen on jatkunut jo
monen vuoden ajan. Vuosina
2010-14 valmistuneista teologian
maistereista ja teologian tohtoreista 61 prosenttia oli naisia. Viime vuonna papiksi vihityissä miehiä oli suhteessa enemmän kuinteologian maistereiksi valmistuneissa. Miehet työllistyvätkin naisia useammin kirkon palvelukseen,
naiset julkiselle sektorille. Hiippakuntakohtaiset erot ovat kuitenkin
suuria. Eniten naisia vihittiin papeiksi viime vuonna Oulun hiippakunnassa (70 prosenttia) ja vähiten Mikkelin hiippakunnassa (35
prosenttia).
Salomaan mielestä puhe pappien sukupuolesta vie sivuraiteelle.
– Kysymys on ennen kaikkea
ammattitaidosta, sitoutuneisuudesta, osaamisesta ja motivaa-

tiosta. Molemmat sukupuolet
täyttävät aivan hyvin tehtävänsä.
Mitään lasikattoa kirkossa ei voi,
eikä saa olla, Salomaa huomauttaa.
Pätkäpappeudesta ja työttömyyden lisääntymisestä huolimatta
teologian opinnot houkuttelevat
yhä runsaasti hakijoita. Esimerkiksi Helsingin ylipiston teologiseen
tiedekuntaan hakee vuosittain kolme kertaa enemmän opiskelijoita
aloituspaikkoihin verrattuna.
– Viimeisen viiden vuoden aikana määrä on pysynyt aikalailla samanlaisena, sanoo professori Auli Vähäkangas.
Itä-Suomen yliopistossa hakijoita on kaksikertaisesti suhteessa
opiskelupaikkoihin. Tilanne on Salomaan mielestä tyydyttävä.

6

7

Perhekahvila on
someton vyöhyke

Kolumni

KAARINA HEISKANEN teksti

Lohikosken perhekahvilan ohjaajat Sari Kantoluoto ja Kati Koskinen ovat tehneet ilahduttavan havainnon: kukaan perhekahvilan äideistä ja isistä ei vietä kahvila-aikaa kännykkä kädessä. Kukaan ei
uppoudu twiittivirtaan eikä napsi
kuvia Facebook-jakoon, kun toisten vanhempien livekohtaaminen
on tärkeämpää.
– Tämä voi olla kotiäidille viikon
ainoa hetki, jolloin näkee toisia aikuisia, kerhonohjaajat toteavat.

Itseni ystäväksi
Lukion jumppasali. Mokaan pallopelissä. Sattuu. Hävettää. Itkettää. Juoksen käytävään rauhoittumaan. Opettaja tulee perässä. ”Heti takaisin saliin!” Painaudun seinää
vasten. Hän tulee lähemmäs. ”Lopeta itkeminen! Tuolla
menolla sinusta ei tule ikinä mitään!” Livahdan pois, soitan kotiin itkuisena. Asiaa selvitellään. Välit liikunnanopettajaan säilyvät jäisinä ja numero putoaa kuutoseen.
Lukuaineitten kiitettävällä pääsen kahteen yliopistoon.

Perhekahvilat toimivat non stop
-periaatteella, eli sinne voi tulla ja
sieltä voi lähteä oman aikataulunsa mukaan.
Lohikoskella kahvitteluaikaa on
keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 ja
torstaisin klo 13–15. Pöydässä on
tarjolla kahvia, teetä, mehua, leipää, leikkeleitä, omenoita ja pork-

Minusta tulee pappi. Ja äiti. Ihan kelvollinen ihminen:
saan arvostusta pään ja sydämen asioista. Liikuntaa en
harrasta. Jumppasalit ja toisten läsnäolo ahdistavat. Yksin lenkilläkin inhoan itseäni. Hikoilu ja kömpelyys hävettävät. Toisille julistan: ”Olet Jumalan kuva, kaunis ja ainutlaatuinen”. Itselleni luen Paavalia: ”Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?”
Väsymys ja kivut ovat luonnollinen tila.

kanoita – mässylinjalla ei mennä.
– Kerhoissa ja perhekahvilassa
käydään luottamuksellisia keskusteluja, on itketty ja naurettu. Arvostamme kovasti vanhempien
kasvatustyötä. Me olemme täällä
lapsia ja perheitä varten ja haluamme tukea kasvattajia, ohjaajat sanovat.
Kerhomummo Kaisa Karhu kuuluu samaan joukkoon – hän on
perheitä ja lasta varten.
Perhekahviloita ja perhekerhoja
järjestetään kaikissa Jyväskylän
seurakunnan alueseurakunnissa.
Kokoontumisketoja oli viime vuonna 1 273. Aikuisten käyntikertoja
oli noin 10 500 ja lasten 14 800.
Aikuisten määrissä oli pieni pudotus edellisvuodesta, lasten käyntimäärät taas kasvoivat.
Koko valtakunnan mitassa perhekerhot kuittaavat reilut 1,1 miljoonaa käyntikertaa vuodessa.

Kunnes tuttuni kertoo elämänmuutoksestaan. Samankaltaisista lähtökohdista hän on löytänyt uuden suunnan.
Löytänyt itsensä, ja se näkyy. Hakeudun samaan valmennusryhmään. Siellä puhutaan häpeästä, pelosta, uskomuksista. Olen paennut kehollisuuttani koko ikäni. Haluan lopettaa paon, kääntyä kohtaamaan itseni. Haluaisin olla kehossani kotona. Ensimmäiset kerrat ryhmätunneilla ovat hirvittäviä. En jaksa enkä osaa. En kestä katsoa
peiliin. Itken häpeästä kesken tunnin. Jatkan ja itken. Vähitellen lakkaan itkemästä. Katson peilikuvaani rohkeammin. Kuva ei ole muuttunut, mutta pystyn katsomaan.
Hyväksymään.
Olen luullut, että liikunta on vain urheilullisia, kauniita ja
rohkeita varten. Mutta entä jos ”urheilu” ei olekaan pelottomuutta, vaan sitä, että pelosta huolimatta uskaltaa?
Olin luullut, että on oltava joutsen: nyt alan oivaltaa, miten hienoja lintuja ovat pingviini ja pelikaani. Voimakkaita, kauniita ja tarkoituksenmukaisia.
Ennen urheilun käsitettä puhuttiin kilvasta tai kilvoituksesta (niistä kilpailu). Se on hengellisessä kielessä tuttua. Kilvoitus ei ole kilpailua toisten kanssa, vaan yksilön omaa
jaakobinpainia Jumalansa edessä. Liikunta ei ole harrastus,
vaan minä olen oma kehoni. Kehoni liike on minua. ”Keho
on ihmisen maailmassa olemisen instrumentti”, sanoi ystäväni. Minun on koko ihmisenä muututtava. Olen vielä
alussa. En esimerkiksi osaa oikein ulkoilla. En tiedä, miksi. Luulen, että vastaukset eivät löydy kotona miettien. On
lähdettävä kokeilemaan kehon kautta. Pelon läpi.

Hanna Hyvönen pompottaa polvellaan tytärtään Elsi Mäkistä. Eero Mäkinen on löytänyt leikkiautot - varsinkin sen monsteriauton. Kerhomummo Kaisa Karhu on päässyt mukaan leikkeihin. Kerhonohjaajat Kati Koskinen (vas.) ja Sari Kantaluoto pyörittävät perhekahvilaa Lohikoskella keskiviikkoisin ja torstaisin. Kaisa Karhu on keskiviikon kerhomummo.

KERHOMUMMO KONTTAA JA KUUNTELEE
Kaisa Karhulla on takanaan kahden vuoden pesti perhekahvilan kerhomummona. Hän
kannustaa suurten ikäluokkien eläkeläisiä mukaan kerhomummoiksi ja -papoiksi.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuvat

Eeva-Kaisa Rossi
pastori Vaajakosken
alueseurakunnassa

oilen
Tänään ruk

Kiitos perheenjäsenistä
Kiitän mummosta, mummusta,
Jeesuksesta äidistä ja isästä. Ja Taivaan Isän poikaakin kannattaa
kiittää.
Poika 5 v

Olen kiitollinen pikkusiskosta.
Poika 3 v

– Minulla on uudet rukkaset, Eero
Mäkinen (3 v) ilmoittaa heti Lohikosken perhekahvilan ulko-ovella
ja esittelee punaisia rukkasiaan.
Kun rukkaset ovat naulassa ja
kädet on pesty, Eero vilahtaa hetkessä liikennematolle leikkimään
Kaisa-kerhomummon kanssa.
Eeron pikkusisko Elsi Mäkinen
(8 kk) räväyttää silmänsä auki päivänokosilta ja hämmästelee riippumatossa kiikkuvia pyykkipuhtaita pehmoeläimiä.
Lasten äiti Hanna Hyvönen hakee kahvia ja kertoo lastenohjaajille, että Elsi tekee hampaita.
Eero konttaa keskittyneenä
monsteriauton perässä, ja Kaisa-kerhomummo Eeron perässä.
Kaisa Karhu on hoitanut kerhomummon pestiä Lohikosken per-

hekahvilassa parin vuoden ajan.
Mummottelukertoja on yksi viikossa, aina keskiviikkoisin.
– Kaisa on meille oikea kultakimpale, lastenohjaajat Sari Kantoluoto ja Kati Koskinen kehaisevat.
Kaisa Karhun kerhomummous
alkoi, kun hän jäi eläkkeelle.
– Mietin siinä vaiheessa vapaaehtoistöitä, ja ensimmäisenä tuli
seurakunta mieleen. Seurakunnan
arvopohja on minulle tuttu.

Sukupolvien
”kohtaamiselle

on tarvetta.

Tuumasta toimeen: Kaisa Karhu
etsi seurakunnan nettisivuilta
työntekijöiden yhteystietoja ja
osui lähettämään sähköpostia Ka-

ti Koskiselle.
– Kati otti minut heti vastaan,
ei sanonut, että katsotaan nyt ja
että meillä on tätä koulutusta
tässä, käy se ensin. Olen sujahtanut hyvin joukkoon, leikin ja heittäydyn välillä ihan lapseksi. Lapset ja perheet ovat ottaneet minut
hyvin vastaan, Kaisa Karhu kiittelee.
– Olit helppo tapaus, hoitoalalla työsi tehnyt, joten tiesit jo valmiiksi nämäkin vaitiolovelvollisuudet, Kati Koskinen sanoo.
Kerhomummon kokemukset vapaaehtoistyöstä lasten parissa
ovat niin hyvät, että hän suosittelee pestiä muillekin ikätovereilleen.
Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä, joten reserviä riittäisi.
Mummo- ja pappaenergialle ja
sukupolvien kohtaamiselle on kerhoissa tarvetta, sillä monen lapsen isovanhemmat ovat etäällä.

Kaisa Karhu on paikannut mummon kokoista aukkoa kerholaisten
elämässä muun muassa laulamalla ja laulattamalla ”vanhan ajan ”
lastenlauluja ja kertomalla niin
lapsille kuin lasten vanhemmille
muisteluksia omista lapsuusvuosistaan Kempeleellä.
Kaisa Karhu on tehnyt elämäntyönsä terveydenhoitoalalla, viimeksi muistikuntoutusohjaajana
Keski-Suomen keskussairaalassa,
joten hyppääminen ikähaitarin
toiseen päähän on tervetullutta
vaihtelua.
Karhulla on yksi lapsi ja kolme
leikki-ikäistä lastenlasta, jotka
asuvat Jyväskylässä. Syliä ja huomiota riittää silti muillekin lapsille. Karhu puhuukin laajentuneesta äitiydestä ja mummoudesta.
Vierastakin lasta voi rakastaa ja
hänen seurastaan voi nauttia ja
iloita.

– Lapsi edellyttää sataprosenttista läsnäoloa ja rehellistä vuorovaikutusta. Kerhotilatkin on suunniteltu lapsilähtöisesti, kerhomummo viittaa mataliin pöytiin ja
tuoleihin.

”onKerhomummon
lupa
rakastaa lasta.

Laajentuneeseen mummouteen
kuuluu se, että kerhomummo ottaa vastaan jokaisen lapsen yksilönä, hyväksyy hänet juuri sellaisena kuin hän on.
– Kerhomummolla on lupa rakastaa lasta!
Hanna Hyvösen lapsilla ei ole
mummo- ja pappapulaa, sillä iso-

vanhemmat asuvat Jyväskylässä.
Kaisa-kerhomummo on siihen
päälle mukava bonus.
– Kaisa-mummo on ihana! Hän
jaksaa olla lapsen kanssa ja olla
kiinnostunut jokaisesta lapsesta
persoonana. Mummous on lapsen
huomioimista ja arvostamista sellaisena kuin hän on. Kaisa-mummo osaa löytää jokaisen lapsen
hienoudet.
Lastenohjaajat Sari Kantoluoto
ja Kati Koskinen kertovat omasta
näkövinkkelistään, kuinka tärkeää
eri sukupolvien kohtaaminen perhekahvilassa on. He tietävät, että
kerhomummolle olisi ottajia
muuallakin.
– Meillä oli se onni, että kysyit
meiltä ensin.
– Kerhomummo on meille ihan
täysi työntekijä, lisäkäsipari lasten
kanssa toimimisessa ja vanhempien kanssa keskusteluissa, lastenohjaajat kiittelevät.

Perhekahvilassa kun saattaa olla jopa neljäkymmentä kävijää, joten äitien ja isien kanssa juttelijoita ja lasten leikittäjiä tarvitaan.
Sari Kantoluoto toivoo, että
mummoja ja pappoja tulisi muihinkin perhekerhoihin ja –kahviloihin.
– Kun olin töissä Säynätsalon
alueseurakunnassa, järjestimme
siellä matalan kynnyksen porkkanaillan, jossa seurakuntalaisille oli
tarjolla porkkanakeittoa ja tietoa
vapaaehtoistehtävistä. Se toi mukavasti lisää vapaaehtoisia
Mutta onko kaikista välttämättä kerhomummoiksi tai –papoiksi? Mitä heiltä vaaditaan?
– Hyvää käytöstä! Normaalia
kanssakäymistä. Sen tajuamista,
että ketään ei syrjitä eikä suosita,
ei puhuta rumia eikä kenellekään
käännetä selkää.
Ihan kuulostaa ihmisen kokoiselta tehtävältä.

Pehmolelut viihtyvät verkkokeinussa.

8

9

”Partio on ihan parasta”

Aina valmiina – Vaajan Valppaiden partioryhmä Seikkailijoiden
Eemeli Lauronen, Maija Lappalainen (ensimmäisenä oikealla),
Lotta Koskinen ja Minna Hokkanen.

Vaajan Valppaissa toimii kahdeksan innostunutta partioryhmää, eikä vetäjistäkään ole puutetta.
Monipuolinen harrastus on huomioitu myös tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksessä.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Vaajan Valppaiden Seikkailijat joutuivat tositoimiin viime viikolla,
kun ryhmä pääsi tekemään pelastautumisharjoituksia Vaajakosken
kirkolla. Heittoköysi ja naskalit
olivat ulkona kovassa käytössä
kunkin ”pudotessa” vuorollaan
heikkoihin jäihin.
– Vaikeinta oli vetäminen. Se oli
aika raskasta, ja oikeassa tilanteessa jäihin pudonneen vaatteet
olisivat olleet vielä ihan märät,
kommentoi Vilho Mäki-Puhtila.
Illan aikana puhuttiin myös paleltumista ja hypotermiasta.
– Kerran koulumatkalla kädet
olivat aivan jäässä, kun soitin puhelimella paljain käsin. Silloin käsiä
pisteli, tiesi Vili Immonen kertoa.
Seikkailijat saivat kotitehtäväksi

lukea jutun, jossa kerrottiin sormensa pahoin palelluttaneesta
miehestä.
– Keskustelkaa vanhempien
kanssa, millä tavoin mies toimi tilanteessa väärin, Seikkailijoita johtava Satu Huhtala pyytää.
BMWD-ryhmä Seikkailijat (nimen
tausta on salainen) on yksi Vaajan
Valppaiden monista partioryhmistä. Se on tarkoitettu 10-12-vuotiaille tytöille ja pojille. Nuoresta
iästään huolimatta seikkailijat
ovat jo oppineet monenlaisia taitoja: solmujen tekemistä, ensiapua ja tulentekoa. Seikkailijoiden
paidanhihassa on useita taitomerkkejä muun muassa suunnistuksesta, leipomisesta ja valokuvauksesta. Monella on jo mielessä,
mikä merkki on mukava saavuttaa
seuraavaksi.

– Kalastusmerkki, Vili Immonen
suunnittelee.
Partio on ihan parasta, vakuuttaa
Vaajan Valppaiden lippukunnanjohtaja Satu Huhtala.
Hän myös tietää mistä puhuu,
sillä partiotoimintaa on takana jo
35 vuotta. Partio on vienyt mukanaan koko Huhtalan seitsenhenkisen perheen.
– Koko ajan joku on menossa johonkin partiojuttuun.
Vaajan Valppaiden lippukunnan
johtaja on ehtinyt olla monessa
mukana; lippukunnan toiminnan
lisäksi Järvi-Suomen piirin luottamushenkilönä, Suomen partiolaisten projekteissa sekä aluevaliokunnassa. Huhtala myöntääkin
olevansa huono sanomaan ei.
– Olen hyvä innostumaan asioista, vaikka omasta jaksamisestakin

pitäisi huolehtia. Toisaalta olen
saanut toteuttaa itseäni, ottaa
vastuuta ja tarttua sellaisiin tehtäviin, jotka kiinnostavat.
Huhtalan elämään partio on
tuonut monenlaista hyvää.
– Partiosta olen saanut paljon
hyviä, samanhenkisiä ystäviä.
Olen oppinut kaikenlaisia taitoja,
joita olen tarvinnut omassa elämässäni. Osaan myös toimia tilanteessa kuin tilanteessa niin, ettei sormi mene suuhun.
Vaajan Valppaissa toimii kahdeksan eri-ikäisille lapsille ja nuorille
tarkoitettua partioryhmää. Harrastajia on yhteensä 156. Monipuolinen ja edullinen harrastus vetää jäseniä. Huhtalan mukaan
Valppaissa tilanne on vetäjienkin
osalta hyvä.
– Toiminnassa on ollut mukana

innostuneita r yhmänjohtajia
monta vuotta. Lisäksi vanhemmat ovat auttamassa aina tarpeen mukaan. Hyvä johtajuus on
laadun ja toiminnan tae, Huhtala
muistuttaa.
Pitkään mukana ollut Huhtala
sanoo, että partio on vuosien varrella muuttunut hyvin vähän.
– Partiossa on aina opetettu perustaitoja. Yleistä levottomuutta
on nykyisin enemmän, mutta
monta ryhmää vetäneenä olen
huomannut, että ylivilkkaatkin
lapset ryhmäytyvät ja saavat kavereita. Partio on tekemällä oppimista, joten pyrimme välttämään
paikallaan istumista.
Partiotoiminta on huomioitu tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksessä.
– Keräyksessä mukana oleminen

on mielettömän hieno kunnianosoitus, Huhtala sanoo.
Yhteisvastuuvaroilla tuetaan
paikallisia hankkeita, joilla helpotetaan erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien ja erityistä tukea
tarvitsevien osallistumista partiotoimintaan.
Huhtala toivoo, että varoilla voitaisiin tukea leiritoimintaa ja mahdollistaa pienemmät ryhmäkoot.
Vaajan Valppaat osallistuvat keräykseen monin tavoin. Partiolaiset ovat mukana keräyksen avajaismessussa Vaajakosken kirkossa
7. helmikuuta. Ystävänpäivänä Aina valpas -kuoro järjestää konsertin Yhteisvastuun hyväksi ja partioviikolla huhtikuussa partiolaiset osallistuvat lipaskeräykseen.
Keräyksen päätyttyä monen partiolaisen hihaa koristaa Yhteisvastuu2016-merkki.

Tiesitkö?

Yhteisvastuukeräys 2016
Yhteisvastuu 2016 torjuu
nuorten syrjäytymistä
Suomessa ja Ugandassa.
Suomessa yhteisvastuuvaroin
tuetaan nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä
ja osallisuutta partiotoiminnan avulla.
Oman seurakunnan osuus
Yhteisvastuukeräyksestä on
10 %. Jyväskylän seurakunnassa osa tuotosta käytetään

nuorisotyöhön. Tuotolla on
tarkoitus kouluttaa ja rekrytoida vapaaehtoisia erityistyömuotojen ryhmien
vetäjiksi ja ohjaajiksi.
Jyväskylän seurakunnassa
toimivia erityistyömuotoja
ovat erityisnuorisotyö,
vammaisnuorisotyö, nuorisomusiikki, partiotyö sekä
Lehtisaaren kesäkodin
toiminta.
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Tapahtukoon sinun tahtosi
on vastaisku uskontofobialle
taja, Sana-lehden päätoimittaja
Heli Karhumäki perusteluissaan.
– Sarja ei ohjaa yksiulotteisiin
vastauksiin, vaan haastaa katsojan elämään jännitteet läpi itse
pohtien. Koukuttavia tarinoita tukee myös erinomainen kristillisen
teologian ja roomalaiskatolisen
kirkon asiantuntemus, hän sanoo.

KRISTILLINEN MEDIALIITTO teksti

Kristillinen Medialiitto on myöntänyt Vuoden 2015 kristillinen mediateko –tunnustuksen Yle Teeman
sarjalle Tapahtukoon sinun tahtosi.
Tunnustus jaetaan vuosittain. Sarja esitettiin televisiossa viime syksynä. Kolmas tuotantokausi esitetään kokonaisuudessaan pitkäperjantaina.
Sarjassa viisi nuorta miestä on
päättänyt mennä pappisseminaariin ja omistaa elämänsä kutsumukselleen. Jokaisella on menneisyytensä. Oman taustan sovittaminen kirkon oppeihin on niin merkittävä kysymys, että nuorukaiset tekevät toisilleen lupauksen: koska
maailma muuttuu, myös kirkon on
muututtava. Nuoret pappisseminaarilaiset lupaavat olla tämän
sopeuttamisen etulinjassa.

Kristillisen pohdinnan lisäksi sarjalla on myös yhteiskunnallinen
ulottuvuus.
– Kristillisyys on Euroopan eettisen ja kulttuurisen arvopohjan
ydintä, ja tämän perustan ymmärtäminen on yhä tärkeämpää uskontojen ja katsomusten maailman muuttuessa. Maailmanpolitiikan kriisit ja konfliktit liittyvät mitä
suurimmassa määrin uskontoihin.
– Yle Teema on ohjelmavalinnalla vahvistanut avointa keskustelua
uskontojen ja katsomuksen syvämerkityksistä Suomessa ja maailmalla. Se on viesti avoimen ja demokraattisen keskustelukulttuurin
sekä positiivisen uskonnonvapauden puolesta. Se on vastaisku uskontofobialle, joka vaatii uskontojen ahdistamista pois julkisesta
tilasta, Karhumäki arvioi valintaperusteluissa.

Sarjassa seurataan, miten nuorten miesten uskolle käy.
– Sarjan henkilöhahmot ovat
uskottavia. Heidän elämänvalintansa törmäävät perheen, yhteiskunnan ja katolisen kirkon asenteisiin, ja leikkaavat samalla myös
kirkon ja spiritualiteetin maailmaa, toteaa tunnustuksen luovut-

Yksin vai sylityksin
Jyväskylän Talvessa
källe huhtikuuhun, ja niissä puhutaan muun muassa puhuttelevasta hiljaisuudesta, työstä ja työttömyydestä, etsitään terveyttä taiteesta ja kulttuurista.
Tapahtuman suojelija on presidentti Tarja Halonen.

KAARINA HEISKANEN teksti

Yksinäisyys, perheet ja rakkauden
riesa ovat Jyväskylän Talven avaustapahtuman teemoja. Keskustelutilaisuudessa puhutaan yhteiskunnan, perheiden ja seksuaalipolitiikan kipupisteistä. Puheenvuoroja
käyttävät Jyväskylän seurakunnan
perheneuvoja Pekka Puukko, kansanedustaja Anna Kontula, lastenpsykiatri Hannu-Olavi Piilinen
ja Demokraatin päätoimittaja, pastori Mikko Salmi.
Koko Jyväskylän Talven teema
on tänä vuonna työ, terveys ja yhteiskunta. Tapahtumia riittää pit-

Yksin vai sylityksin – yksinäisyys, perheet ja rakkauden riesa. Maanantaina 15.2.
klo 17 Jyväskylän työväenyhdistyksen Aalto-sali, Väinönkatu 7.
http://jyvaskylantalvi2016.
blogspot.fi/

Jaakko Löytty sai
Kirkon kulttuuripalkinnon
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
KIRKON KUVAPANKKI kuva

Kirkon kulttuuripalkinto 2015 on
myönnetty gospelmuusikko Jaakko
Löytylle. Palkinnon jakoi arkkipiispa Kari Mäkinen. Palkinnon saajan
valinnut työryhmä katsoo, että
Löytty on yli 40 vuoden ajan levittänyt lauluillaan uskon, oikeuden-

mukaisuuden ja kansainvälisen
vastuun sanomaa Suomen ja maailmanlaajuisen kirkon parissa.
– Taiteen tehtävä on pitää yllä
toivoa, näin ajattelen. Ymmärrän,
että Kirkon kulttuuripalkinto liittyy jotenkin sen huomioimiseen,
että minun on nyt katsottu sitä
myös tehneen, Löytty totesi kiitospuheessaan.

– Olen yli 40 vuoden aikana
useimmiten seissyt hyvin pienillä
paikoilla laulamassa laulujani. En
ole läheskään aina ollut toivotun
kaltainen. Lauluni ovat olleet milloin liian karheita, milloin liian
hurskaita. Olen useasti käynyt
yt-neuvotteluja itseni kanssa. Sellaisesta varjosta on pitkä matka tämän päivän valokeilaan.
Jaakko Löytty, 60, muutti alle vuoden vanhana vanhempiensa kanssa
Afrikkaan. Lapsuus Ambomaalla,
nykyisen Namibian pohjoisosissa,
jätti häneen elinikäiset jälkensä.
Löytyn laulut ovat olleet rippikoulun ja Nuoren seurakunnan veisukirjan ja kestävintä materiaalia.
Löytyn musiikissa kuulee vaikutteita vanhoista virsistä, amerikkalaisesta juurimusiikista ja afrikkalaisesta perinteestä.

Gospelmuusikko Jaakko Löytty uskoo, että Kirkon kulttuuripalkinnon saaminen
liittyy hänen pyrkimykseensä pitää yllä toivoa.

Kirkon kulttuuripalkintoa on jaettu vuodesta 1992 lähtien tunnustuksena kristillisen sanoman kannalta merkityksellisestä taiteellisesta toiminnasta tai kulttuuriteosta.
Palkinto on 6 000 euroa.

Parisuhdeongelmiin
haetaan apua entistä enemmän
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Kirkon perheneuvonnan asiakasmäärä kasvaa. Perheneuvonnasta
sai apua yli 18 000 ihmistä viime
vuonna. Autettavien määrä lisääntyi
edellisestä vuodesta lähes 700 henkilöllä. Asiakkaista reilut 40 prosenttia on miehiä. Yhä useammin
miehet ovat myös yhteydenottajia.
– Parisuhdeasiat ovat tärkeitä
myös miehille, ja kirkon perheneuvonta tavoittaa heidät erinomaisesti. Muissa auttamisjärjestelmissä miesten osuus on huomattavasti alhaisempi, kertoo Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat
-yksikön johtaja Päivi Kähkönen.

..
..
Piplia ystavalle

IKUINEN YSTÄVÄ –RIIPUS

Vuonna 2015 suurin osa asiakkaista oli 30–39-vuotiaita pienten
lasten vanhempia. Hyvien asioiden ohella pikkulapsivaihe myös
kuormittaa perhe-elämää. Puhumisen ja kuuntelemisen taidot
joutuvat koetukselle, samoin kyky
tehdä kompromisseja.
Yleisimmät syyt hakeutua perheneuvontaan ovat vuorovaikutusongelmat, eroon liittyvät kysymykset sekä uskottomuus.
Vanhempien ero koskettaa vuosittain yli 30 000 lasta. Eron vaikutusten ymmärtäminen lasten näkökulmasta on erotilanteessa perheneuvontatyön keskiössä. Perhe

www.piplia.fi ■

asiain neuvottelukeskukset tarjoa
vat myös lakisääteisiä erosovit
telupalveluja.

JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

365 PÄIVÄÄ RAAMATUN KERTOMUKSIA

Itsellesi tai ystävälle lahjaksi
hopeinen suojelusenkeli. 39 €

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Uskonnoista puhuminen on turhaan nähty mörkönä. Vakaumuksia ei pidä lakaista maton alle siinä
pelossa, että puhuminen nostaa
erilaisuudet pintaan.
Parhaillaan vietettävä Uskontojen ja vakaumusten yhteisymmärryksen viikko antaa hyvän syyn
avoimelle keskustelulle. Teemaviikkoa vietetään YK:n aloitteesta.
Jyväskylässä viikon järjestelyistä
vastaa USVA eli Jyväskylän Uskontojen ja vakaumusten verkosto.
Vajaa vuosi sitten perustetun verkoston tavoitteet menevät yksiin
yhteisymmärryksen viikon tavoitteiden kanssa.
– Tavoitteena on luoda avoin
keskustelufoorumi ja turvallinen
paikka, jossa ihmiset voivat jakaa
ajatuksiaan siitä, mikä meitä yhdistää. Haluamme luoda yhteisymmärrystä ja hälventää ennakkoluuloja ja pelkoja, kertoo Roija Aflatuni Jyvälän kansalaisopiston Avaimet onnistumiseen -koulutuksesta.
– USVA käynnistyi monikulttuurisen nuorisotyön tiimin seminaarin jälkeen, jossa käsiteltiin uskontoja ja vakaumuksia. Mukaan on
tullut eri-ikäistä väkeä, kertoo Tiinu Ristinen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuesta.
Molemmat naiset työskentelevät nuorten parissa Monikulttuurikeskus Gloriassa.
USVAssa on ollut mukana yli

Lastenraamatussa jännittävä kertomus
jokaiselle päivälle. 29 €

NIMIPAINATUS

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

uutuus!

BIBLE JOURNALING

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

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

Tämänvuotisen Uskontojen ja vakaumuksen yhteisymmärryksen
viikon teema on Yhteiset arvomme. Niitä ei tarvitse tikulla kaivaa.
– Kaikkien uskontojen pyhissä
kirjoituksissa on ilmaistu Kultai-

”saaUskonnoista
ja pitää
puhua.

nen sääntö: Tee lähimmäisellesi se
mitä toivoisit itsellesi tehtävän.
Myös kymmenen käskyä tunnetaan uskonnoissa, ja meitä yhdistävät niiden ohjeet siitä, kuinka
meidän tulee kohdella toisiamme,
Aflatuni sanoo.
Aflatunin mukaan kiinnitämme
liiaksi huomiota ulkonaisiin seikkoihin; millaiseen kirkkoon tai palvontapaikkaan kokoonnumme,
miten monesti rukoilemme.
– Tärkeintä on, miten osaamme
elää sovussa toistemme kanssa.
Monen mielestä uskonnot ovat

Tiinu Ristinen ja Roija Aflatuni tietävät, että uskonnoista ja vakaumuksista keskustelu ei ole pelottavaa. Erimielisyyksistäkin voi puhua hyvässä ilmapiirissä.

Viserrämme
Twitterissä tilillä
@Henkielämä

Vanhusten ja vammaisten hyväksi
tehtävä työ sekä hautausmaiden
ylläpito ovat suomalaisille tärkeimpiä syitä kuulua kirkkoon.
Niitä pitää hyvin tärkeänä tai melko tärkeänä kirkkoon kuulumisen
syynä yli 85 prosenttia kirkon jäsenistä. Lapsille ja nuorille tarjottava toiminta on tärkeää 80 prosentille jäsenistä.
Neljän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattaessa erilaisten ihmisryhmien auttamiseen liittyvät
tehtävät (vanhukset ja vammaiset,

köyhät ja syrjäytyneet, kolmannen
maailman ihmiset) ovat nousseet
hieman tärkeämmiksi. Kirkollisista toimituksista hautaan siunaamista pidetään tärkeänä, mutta
kaste, kummius ja kirkkohäät ovat
menettäneet hieman merkitystään
varsinkin miesten keskuudessa.
Uskon ja kristillisten arvojen
merkitys korostuu yli 50-vuotiailla, samoin mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen.
Eron syiden kärjessä ovat erimielisyys kirkon päätöksien tai kannanottojen suhteen että pettymys seu-

voitteensa osallistumiselleen.
– Tavoite voi olla vaikka se, että
oppii kohtaamaan ja hyväksymään tosiasiat ja tunteet – kuten
surun ja pettymyksen. Eroon johtaneiden syiden analysointi on tärkeää, samoin omaa hyvinvointia
edistävien selviämisstrategioiden
löytyminen, Piispanen sanoo.
Itsestä ja lapsista välittäminen
sekä omista oikeuksista huolehtiminen ovat eron jälkeisellä to do
-listalla, samoin tukiverkoston
luominen.
Ryhmä on tarkoitettu tuoreessa
erokriisissä painiskeleville miehille,
mutta myös jo pidempään eronneena olleille, jotka kokevat eron
jälkimaininkien yhä koettelevan.

KAARINA HEISKANEN teksti

kaikkien kähinöiden äiti. Tiinu Ristinen näkee toisin.
– Erimielisyyksillä ei aina ole uskonnon kanssa mitään tekemistä.
Uskontoja käytetään riitojen tekosyinä, vaikka syyt ovat yksilöissä
tai kulttuureissa, jotka riitelevät.
Uskonnosta ja politiikasta ei vanhan sanonnan mukaan pidä puhua, jos haluaa säilyttää leppoisan keskusteluilmapiirin. Aflatuni
ja Ristinen ovat toista mieltä.
– Saa ja pitääkin puhua. Eihän
se että ollaan eri mieltä, tarkoita
sitä, että emme voi keskustella ja
yrittää ymmärtää, Ristinen sanoo.
– Meillä suomalaisilla on ehkä
pelko, että astumme liian henkilökohtaiselle reviirille. Avoin keskustelu edellyttää turvallista ilmapiiriä, jossa on lupa kysyä ja olla utelias ja jossa ei tarvitse pelätä käännyttämistä. Edustan itse bahá’í-uskontoa, jossa tärkeänä sanomana
on uskontojen ja ihmiskunnan ykseys.. Siksi minua kiehtoo sillanrakentaminen eri uskontokunnista
tulleiden välillä, Aflatuni jatkaa.
Tiinu Ristinen on havainnut, että nuorten kanssa uskonnoista
puhuminen on luontevaa. Varsinkin monikulttuurisissa tapaamisissa uskonnot liittyvät arkipäivään.
– Kerrankin yksi tyttö kysyi kesken arkisen keskustelun, uskotko
sinä Tiinu Jumalaan. Asiasta keskusteltiin ja sitten siirryttiin sujuvasti muihin aiheisiin.
Ristinen arvelee, että monelle
suomalaiselle uskonnosta puhumisen vaikeus on itse tehty mörkö.
– Voi kysyä, kävitkö kirkossa tai
haluatko mennä rukoilemaan.
Meillä on ollut Gloriassa nuorten
kanssa Puhetta uskonnoista -iltoja, joissa on kyselty erilaisten tapojen taustoja ja sitä, mitä itse
kunkin pyhissä kirjoissa sanotaan.
Uskontojen ja vakaumusten
yhteisymmärryksen viikkoa
vietetään helmikuun ensimmäisellä viikolla.
Yhteisymmärryksen konsertti la 6.2. klo 18 Nikolainkulmassa. Virvoketarjoilu.
Keskustelua yhteisymmärryksestä klo 19.30 Nikolain
kulma. Yhteiset arvomme
– käytännön polkua henkisin
askelin. Illan isännöi/emännöi
Jyväskylän bahá’í-yhteisö.

Kirkon auttamistyö yhä
tärkeämpi syy liittyä kirkkoon
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

uutuuksia!

kymmenen uskonnollista tahoa adventista zarathustralaisiin. Myös Jyväskylän evankelis-luterilainen seurakunta kuuluu joukkoon.
USVA järjestää neljä keskusteluiltaa vuodessa, ja jäsenyhteisöt
isännöivät tapahtumia vuorotellen. Aflatuni kiittelee kokoontumisten hyvää henkeä. Niissä ei
käännytetä, kilpailla eikä kaupata
vakaumuksia.

Säästöpaineiden keskellä on hyvä
muistaa, että perheiden tukemisesta tinkiminen aiheuttaa mittavia kustannuksia myöhemmin.
– Perheiden tuki on tehokkainta
silloin, kun se on oikea-aikaista ja
riittävää, toteaa Kähkönen.
Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat ammatillista
keskusteluapua parisuhteen ja
perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Suomessa
toimii 41 perheasiain neuvottelukeskusta.

HIEROJA - KUPPARI

Mies, näin selviät
erosta elossa

Uskonto ei ole
puheenaiheiden mörkö

rakunnan toimintaan. Niillä oli
ratkaisevasti tai melko paljon merkitystä reilulle kolmannekselle
eronneista. Eri mieltä oleminen
kirkon linjauksien kanssa on saanut sekä alle 25-vuotiaita että yli
65-vuotiaita eroamaan kirkosta.
Kirkon suvaitsemattomuus seksuaalivähemmistöjen suhteen vaikutti päätökseen 28 %:lla ja liika
suvaitsevaisuus 9 %:lla kirkosta
eronneista.
Merkittävimpiä syitä kirkosta
eroamiseen olivat kuitenkin se, ettei henkilö koe itseään uskonnolliseksi ja se, ettei hän usko Jumalaan.

Avioero voi tulla ihan puun takaa
tai päätös on voinut kypsyä pitkään. Kummassakin tapauksessa
ero on rankka elämänmuutos.
Tunnekuohuisissa auttaa, kun voi
kertoa omista kokemuksistaan.
Vastaavasti toisten erokokemusten kuuleminen auttaa oman
eroprosessin jäsentämisessä.
– Eroon liittyy usein myös kriisi,
jonka rankkuutta voi verrata siihen, että läheinen on kuollut.
Miesten keskinäinen tuki ja ymmärrys luovat edellytyksiä kriisin
läpielämiselle, vanhasta irti päästämiselle ja menetyksen suremiselle, eroryhmäohjaaja Hannu Piispanen sanoo.
Miessakit ry Erosta Elossa -toiminta järjestää Miesten eroryhmän, jossa voi tuulettaa tuntoja.
Keskustelujen lisäksi ryhmässä tehdään toiminnallisia harjoituksia, ja
osallistujat saavat kokoontumiskertojen välille kotitehtäviä. Ensimmäinen kerta on varattu tutustumiselle. Kukin määrittelee omat ta-

Miesten eroryhmä maanantaisin 7.3.–16.5. klo 18–20 kansalaistoiminnan keskus Mataran
kokoustila Sauniossa, Matarankatu 6. Ryhmä on maksuton. Kokoontumisia on
kymmenen. Ilm. 27.2. mennessä Hannu Piispanen, 040
8699685 hannu.piispanen@
miessakit.fi.

Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuuston kokous
Palokan kirkolla, Rovastintie 8, tiistaina 9.2. klo 18 alkaen.
Kokous on avoin yleisölle.

Bach

-konsertti

TAULUMÄEN KIRKOSSA
lauantaina 12.3.2016 klo 18
Kantaatit 138, 179, 95, cembalokonsertto D-duuri
Ingrida Gápová, sopraano Teppo Lampela, kontratenori
Ian Honeyman, tenori Cornelius Uhle, basso EMO Ensemble
Helsingin Barokkiorkesteri johtaa Aapo Häkkinen, cembalo
Liput 27/23/15 € Lippupalvelusta

ilmo
Henki &

040 535 0047
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi

Elämää
!
verkossa

www.jyvaskylanseurakunta.fi
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Tapahtuma

5.2.–19.2.2016
TAULUMÄEN KIRKKO

irkoissa
Musiikkia k

Vilho Kekkosen muistokonsertti
su 7.2. klo 15. Tuomas Katajala, Aki
Hietala, Jukka Hassinen. Ohjelma
20/15/10 euroa.
Messu su 7.2. klo 18. Palola, Helin,
Väisänen.
Konsertti la 13.2. klo 15 Musica-kuoro
ja lauluyhtye Fiori. Liput 10/5 e ovelta.
Tuomasmessu su 14.2. klo 18, Puupponen, Watia, Väisänen, Tuomaskuoro ja bändi.
Konsertti su 14.2. klo 12. Suomen
Naiskuoroliiton liittokuoro Louhi.
Liput 10/5 e ovelta.

HALSSILA
KIMMEL-KVARTETTI KONSERTOI KUOKKALASSA
n Kimmelin konsertti on Kuokkalan kirkossa sunnuntaina 7.2. klo 18.
Kvartetissa laulavat Liisa Partanen, sopraano, Sirpa Lampinen, altto,
Antti Nissinen, tenori, ja Kyösti Nuorva, basso. Konsertissa kuullaan
Hans Leo Hasslerin, J.S. Bachin ja Ilkka Kuusiston sävellyksiä sekä suomalaisia kansankoraaleja. Ohjelma 5 euroa.
VILHO KEKKOSEN MUISTOKONSERTTI TAULUMÄELLÄ
n Vilho Kekkosen muistokonsertti on Taulumäen kirkossa 7.2. klo 15.
Siinä esiintyvät tenorit Tuomas Katajala ja Aki Hietala sekä kanttori
Jukka Hassinen, urut ja piano. Ohjelma 20/15/10 euroa. Konsertin järjestävät Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö ja Jyväskylän seurakunta.
LAULUJA YSTÄVÄLLE VAAJAKOSKELLA
n Maritta ja Heikki Tynkkynen sekä Kottaraiset-kuoro ovat mukana
Ystävänpäivän lauluissa Vaajakosken kirkossa perjantaina12.2. klo 12.
TULE NUOTION LOIMUUN -KONSERTTI PARTIOHENGESSÄ
n Yhteisvastuukonsertti Tule nuotion loimuun on ystävänpäivänä eli
sunnuntaina 14.2. klo 15 Vaajakosken kirkossa. Konsertissa esiintyvät Aina valpas -kuoro, Tiina Asikainen ja Maria Salmela. Tilaisuudessa
ovat mukana Marja-Leena Liimatainen, Tero Reingoldt sekä partiolaiset. Vapaa pääsy. Kolehti ja vapaaehtoinen kahvimaksu Yhteisvastuulle.
KÖÖRI LAULAA JA LAULATTAA HYVÄNTEKEVÄISYYDELLE
n Vapaiden suuntien hengelliset laulut raikuvat Huhtasuon kirkon
hyväntekeväisyyskonsertissa sunnuntaina 14.2. klo 18. Lauluja laulaa ja
laulattaa Kööri. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu viisi euroa Huhtasuon
diakoniatyölle.
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Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 7.2. klo 12. seurakuntakeskus, Kärkkäinen, Vuorenoja.
Leipäsunnuntai su 7.2. klo 16
seurakuntakeskus.

Perhetapahtuma
Halssilan Hiihtomaassa

Lettuja, kahvia, makkaraa,
arpajaiset ja muuta mukavaa
on tarjolla Yhteisvastuutapahtumassa Halssilan Hiihtomaassa sunnuntaina 14.2. klo
14. Mukana partiolaiset.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Nuorille ja aikuisille

Aamurukoushetki ke klo 8,
seurakuntakeskus.
IloSet, eläkeläisten kuoro ke klo
12–13, seurakuntakeskus.
Tied. 044 7577170.
Raamattupiiri to 11.2. klo 17, seurakuntakeskus. Raamatun tutkimista,
keskustelua ja rukousta yhdessä.
Torstai-tapaaminen to 18.2. klo 13
seurakuntakeskus. Yhteinen olo- ja
keskusteluhetki, alkaa kahvilla. Maastamuutto Afganistanista pitkällä aikavälillä, lähetti Kaija Pasanen.

Lapsille ja perheille

Lapsityön kerhot ovat Telkäntie 2 C:n
kerhotilassa. Päiväkerhoissa vapaita
paikkoja. Ilm. Jaanalle 050 301 8233.
Avoin vauvaryhmä ma klo 9.30.
Perhekerho ke klo 9.30.
Lapsikuoro ke klo 17–18, seurakuntakeskus. Tied. 044 7577170.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys: ti–ke klo 9–10.30,
muuna aikana elina.vepsalainen@evl.
fi 050 549 7005.

Lapsille ja perheille

Ekavauvaryhmä ma klo 14. Ensimmäisen lapsen saaneille, vauvan toivotaan olevan alle 7 kk:n ikäinen
aloittaessaan ryhmän. Mahtuu 8 perhettä. Ilm. Seijalle 050 323 5355.
Sählyä pojat 3–4-luokat ma klo 17,
kirkko.
Sählyä pojat 5–6 luokat ma klo 18,
kirkko.
Sählyä pojat 1–2 luokat ti klo 17,
kirkko.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18,
kirkko Voit tulla tekemään omia tai
ohjattuja kädentöitä.
Perhekahvila ke klo 9.30–11 kirkko.
Kahvilan jälkeen perheillä mahdollisuus ilmaiseen puurolounaaseen.
Äitien hyvinvointi-ilta to 11.2. klo
17.30 kirkko. Ilm. Seija 050 3235355.
Käsityöpaja yli 5 v. lapsille (oman)
aikuisen kanssa to 18.2. klo 17.30–
19.30 kirkko. Mater.maksu 10€/ perhe.
Ilm. Seijalle 050 3235355.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus ke klo 17.30,
rippikoulusali.
Nuorten ilta ke klo 18.45,
rippikoulusali.
Lentopalloa to klo 15, kirkko.
Naisten jumppa to klo 18–19, kirkko.
Kaikenikäisille naisille jumppatunti,
helppoa ja mukavaa!
Hiihtoleiri Hetassa 2.–9.4. (viikko
14). Keväiset ladut kutsuvat. Muutama paikka vapaana. Hinta n. 480
€, sis. matkat lounaineen, ruokailut
ja majoituksen (4 hh.) hotelli Hetan
majatalossa. Tied. Juha Halonen 050
549 7024.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 7.2. klo 16, Neulaskoti,
saarna Fuchs, Väätäinen, Laasonen.
Yhteisvastuukeräyksen aloitus.
Toivon messu su 14.2. klo 16 Neulaskoti, Jurva, Tahkola. Pasi Heikkilä &
Band, Pyhäkoulu.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys to klo 9–11. Neulaskoti, Pihkatie 4, tai ajanvarauksella
elina.fuchs@evl.fi 050 549 7015.
Avoin olohuone ja rentoa yhdessäoloa ti klo 13, Neulaskoti. Mahdollisuus käsitöiden tekemiseen.

SUHTEELLISEN KIVA PARISUHDEPÄIVÄ
n Suhteellisen kivaa on parisuhdepäivässä 13.3. klo 10–16. Vesalan leirikeskuksessa. Päivässä luennoivat Maria ja Markku Ihonen. Lastenhoito järjestetty. Ruokailu 5 euroa aikuiselta ja kaksi euroa lapselta.
Käteismaksu. Ilmoittautuminen anne.savolin@evl.fi 050 380 0583.
NAISTEN PÄIVÄSSÄ PELON TALOSTA RAKKAUDEN TALOON

n Naisia kaivolla -iltapäivä on 13.2. Huhtasuon kirkolla. Sinikka Vuorela

Kriisikeskus Mobilesta puhuu pelosta turvaan -teemasta, ja Emiliaasiakas kertoo pelosta, avusta ja tuesta omasta näkökulmastaan. Pastori ja Kansan Raamattuseuran työntekijä Aino Vesti kertoo, kuinka
pelon talosta voi päästä rakkauden taloon. Onko pelko vaaroilta varjelija vaiko elämän rajoittaja? Pelon talo syntyy ihmissuhteissa. Rakkauden talossa kristityn elämään tulevat läheisyys, luovuus ja ilo. Musiikkia
esittää Saara Mörsky.
Naisten päivät alkavat lauantaina 13.2. klo 13–17 ja jatkuvat sunnuntaina 14.2. Tuolloin messussa klo 10 saarnaa Aino Vesti.
KRITO-OHJAAJAKOULUTUS

n Krito-ryhmä on kristillinen toipumisryhmä. Ohjaajakoulutus on tar-

koitettu Krito-ryhmän vetäjille tai sellaiseksi haluaville. Koulutuksen
käyneellä on valmiudet aloittaa seurakunnassaan Krito-ryhmä. Koulutuksessa perehdytään Krito-ryhmän mahdollisuuksiin sielunhoidon välineenä, ryhmän sääntöihin sekä ryhmänohjaajan rooleihin ja tehtäviin.
Kristillinen toipumistyö osana seurakunnan sielunhoitotyötä -koulutus
on lauantaina 12.3. klo 10–18 Cafe Agapessa, Sammonkatu 5. Kurssinvetäjä on Kansan Raamattuseuran sielunhoidollisen työn koordinaattori
Ulla Halttunen. Osallistumismaksu 25 euroa sisältää kurssimateriaalin ja
keittolounaan sekä kahvit/teet. Ilmoittautuminen 040 3203 716 /Heidi/
Marja 15.2–3.3. Koulutuksen järjestää Jyväskylän seurakunnan Sanan ja
rukouksen työryhmä.

Messu su 7.2. klo 10, kirkko,
Tuominen, Vuorenoja.
Torstaitapaaminen to 11.2. klo 14,
kirkko. Kahvihetki ja hartaus.
Naisten päivät la–su 13.–14.2.
La 13.2. klo 13 kirkko, Aino Vesti,
Saara Mörsky, Sinikka Vuorela Mobilesta, Ulla-Maija Kovanen, Liisa Latvakoski, Mari Valkonen, Siistonen.
Messu su 14.2. klo 10, kirkko, Aino
Vesti, Siistonen, Tiusanen. Messun jälkeen kahvit ja Naisten päivien päätös.
Hyväntekeväisyyskonsertti su 14.2.
klo 18. Vapaiden suuntien hengellisiä
lauluja, Kööri. Vapaaeht. maksu 5€.
Yhteisvastuuhenkinen Pikkulauantai ke 17.2. klo 17–19.

Yhteisvastuuhenkinen
Pikkulauantai perheille

Kasvomaalausta, hevosajelua ja muuta mukavaa on
tarjolla lapsille ja aikuisille
Huhtasuon kirkolla keskiviikkona 17.2. klo 17–19. Mahantäytteeksi on hernekeittoa
ja makkaraa. Klo 18.30 on
pienet kirkonmenot. Tuotto
Yhteisvastuukeräykselle.
Pääsiäisvaellus Huhtasuolla.
Haluatko tulla näyttelemään pääsiäisvaellukseen kirkolle hiljaisella viikolla
12? Ilmoittaudu Annelle 050 3400638.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
1–2-v. taaperoille vanhemman kanssa.
Tied. 050 4088852.
Perheolkkari ke 10.2. klo 9 kirkko.
Perheolkkarin kirkkohetki ke 10.2.
klo 9.15 kirkko. Kaikille avoin.
Perheolkkari ke 17.2. klo 9 kirkko.

Pikkupaloauto mukana
perhetapahtumassa

Yhteisvastuun perhetapahtuma on 14.2. klo 13.30–15.30
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Paloauton lisäksi on
luvassa satutunti. Mahantäytettä saa makkarasta, letuista
ja munkkikahveista. Tuotto
Yhteisvastuulle.

Nuorille ja aikuisille

Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Maahanmuuttajat ti klo 10 kirkko.
Tied. Irina Aranson 050 5497033.
Miesten piiri ti klo 19 kirkko. Tied.
Alpo Toivola 040 563 1360.
Olohuone ke 10.2. klo 13–15 kirkko.
Paaston alkaessa.
Seurakuntakuoro to 11.2. klo 18
kirkko. Tiedustelut 050 521 5414.
Olohuone ke 17.2. klo 13-15 kirkko.
Tarjoilua, vapaaehtt 1 € maksu. Erkki
Puhalainen: pakolaistyö Ateenassa.

Israelin matkan
infotilaisuus

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

paastosta pääsiäiseen. Klo 18 Mahdollisuus keskusteluun ja henkilökohtaiseen esirukoukseen.
Hiljainen aamurukous to klo 8
kirkko. Luetaan viikon raamatunkohdat, joita seuraa n. 20 minuutin mittainen rukoushiljaisuus.
Messu su 14.2. klo 10 kirkko, Saarna
teologian opiskelija Aija-Riina Ojala,
Salminen, Lintunen. Kahvit, pyhäkoulu.
Ristintien ilta ke 17.2. klo 18 kirkko,
K. Ridanpää. Jeesuksen kärsimystien
mietiskelyä kuvien äärellä. Rukousta,
raamatunlukua, laulua.

Tietokoneen käytön
alkeita oppimaan

Tietokoneen käytön opetusta
on tarjolla Neulaskodilla torstaisin klo 9. Ilmoittautuminen
Elina Fuchs 0505497015

Ruokailu to klo 11–12 Neulaskoti. 4€/
aikuinen, 1€/lapsi, 6€/ työssäkäyvä.

Lapsille ja perheille

Vauvaryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti.
Tied. 050 5863056.
Taaperoryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Alle 2-v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 4420198.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 14.2. klo 16, Neulaskoti. Lasten hetki Raamatun sanoman
äärellä sekä yhdessä puuhailua.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 7.2. klo 10, Vilkko, K Ridanpää, M Ridanpää. Kahvit, Yhteisvastuukeräyksen aloitus. Pyhäkoulu.
Bibelgruppen ma 8.2. klo 18.30.
22.2.,7.3. Fråga närmare Tom Riska tlf.
050 0884 208
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Tuhkakeskiviikon Taizé-messu ke
10.2. klo 19 kirkko, Pitkänen, K Ridanpää, Salminen, Vilkko, Lintunen, M
Ridanpää. Tule aloittamaan matka

Matka Israeliin ja Jordaniin
tehdään 30.9.–8.10. Matkasta kertovat matkanjohtajat Matti Väätäinen ja Jukka
Rantanen. Keltinmäen kirkolla
17.2. klo 18–20.30.

Seurakuntakuoro to 18.2. klo 18
kirkko. Tiedustelut 050 521 5414.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe 5.2. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 7.2. klo 10, Kaupunginkirkko,
Wuolio, Watia, Valtasaari. Yhteisvastuukeräyksen aloitus. Messun jälkeen
Yhteisvastuutapahtuma.

Perhetapahtuma
aloittaa Yhteisvastuun

Yhteisvastuukeräys alkaa 7.2.
klo 10 messulla Kaupunginkirkossa ja kahveilla ja perhetapahtumalla klo 11.30 Vanhassa
pappilassa. Arvontaa, lapsille
ohjelmaa ulkona, makkaran
paistoa ja kivaa yhdessäoloa.
Yhteisvastuuinfo, keräyslistojen
jako ja myyjäiset, jonne tuotteita ovat valmistaneet Osallisuuden puuhapajalaiset ja
Keljon käsityöpiiriläiset.

Tuhkakeskiviikon messu ke 10.2.
klo 18 Kaupunginkirkko, Watia, Valtasaari.
Viikkomessu to 11.2. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 12.2.
klo 12–14, Kaupunginkirkko.
Messu su 14.2. klo 10, Kaupunginkirkko, Ilvesmäki, Niiles-Hautanen,
Laasonen.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 14.2. klo 17 Kaupunginkirkko.
Nuorten messu ke 17.2. klo 19.15,
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 18.2. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 19.2. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Paastovesper ma–pe klo 18, Vanha
pappila. (12.2.–18.3.)

Musiikki

Virsi- ja lauluhetki ke 10.2.
klo 12–12.15, Kaupunginkirkko.
Virsi- ja lauluhetki ke 17.2.
klo 12–12.15, Kaupunginkirkko.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19,
Vanhan pappilan rippikoulusali.
Johtaa Valtasaari 050 521 5411.
Laulurinki ti klo 13 Vanha pappila.
Laitoksia ja jumalanpalveluselämää
palveleva avoin lauluryhmä ilman ikärajoja ja pääsyvaatimuksia. Johtaa ja
tied. Valtasaari.
Lauluyhtye Stemmina to klo 18,
Lahjaharjun kappeli. Johtaa Björninen
0400 746 372.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystykset ma, ke ja to
klo 9–11 Cygnaeuksenkatu 8.
Lea Pietiläinen 050 549 7027, EeviRiitta Kukkonen 050 340 0665, Auni
Pelkonen 050 549 7001 tai Elina Lintulahti 050 549 7006.
Sururyhmä ke 24.2. klo 18 Vanhassa
pappilassa (Vapaudenkatu 26). Sururyhmä läheisensä menettäneille.
Mukana Heidi Watia ja Tarja Allén.
Keskustelemme yhdessä surusta ja
menetyksestä. Ilmoittautumiset 20.2.
mennessä pastori Heidi Watia,
050 5978278 tai heidi.watia@evl.fi

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekerho ja ekavauvaryhmät, Kerhotila Yliopistonk. 28 B
(sisäpiha) Tied. 050 340 9895.
Perhekerho to klo 9.30-11.30.
Tuunaus ja tekele – perheiden kädentaitoaamu ma klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu su klo 16, 7.2., 21.2.
Vanha pappila.
Muskarit: Tied. p. 050 340 9893.
Kouluikäisten kerhot netissä tai kysy
Kirsiltä 050 595 3945/kirsi-marja.piippanen@evl.fi

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. vkot).
Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi
Seniorikammari Vanha pappila ma klo
14 (paritt. viikot) tied. 050 340 0665.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri ti
9.30–11.30 (HUOM! uusi aika) Keljon
palvelutalo Keljonk. 26 B-talo 4. krs.
Tied. 050 340 0665.
Eläkeläisten piiri Viitakoti ke klo 14
(paritt. vkot)
Fransiskus-ilta 17.2. klo 17 Vanha
pappila. Tied. laatinen.liisa@gmail.
com 050 3754504.
Hannatyön rukouspiiri 7.3. klo 18,
Vanha pappila. Rukousta maailman
naisten puolesta. Myös miehet tervetuloa. Tied. 045 267 4614, 050 493 3459.
Kylän kammari Vanha pappila
to klo 14 (parill. vkot)
Osallisuuden kahvihuone eläkeiässä
muuttaneille Vanha pappila ti klo 14
(paritt.viikot). Tied. 050 340 0665.
Osallisuuden puuhapaja seniorinaisille Vanha pappila ti klo 14 (parill.
viikot). Tied. 050 340 0665.
Leskien klubi 25.2. klo 10 Vanha pap-

pila. Paula Juuti: Liikunta.
Lähetyspiiri ke 10.2. klo 10–11.30
Vanha pappila.
Messuosasto to 10.3. klo 17,
Vanha pappila.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10,
Vanha pappila.
Seniorikammari Vanha pappila ma
klo 14 (parittomat viikot)
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri
Puistotori 4. ke klo 13.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 7.2. klo 10 kirkko, Haapakangas, Laiho. Yhteisvastuuinfo. Kirkkokahvit. Ehtoollinen Iltatähdessä.
Kinkerit su 7.2. klo 13. Pohjoiset kylät,
Ylä-Muuratjärven kylätalo
Raakel-ryhmä su 7.2. klo 16 Korpikeidas. Yhteiskristillinen Raamattu-ja
keskusteluryhmä naisille.
Kahvit.

Viisi sukellusta
Raamattuun

Tutustu Raamattuun vuorovaikutuksen keinoin. Viiden
kerran sukellus ei edellytä Raamatun tuntemusta
eikä erityistietoja tai -taitoja. Ryhmää ohjaa draamapedagogi Mika Lahtinen.
Ensimmäinen sukellus on
maanantaina 8.2. klo 17.30
Korpilahden seurakuntatalossa ja toinen 15.2. klo 17.30.

Messu su 14.2. klo 10 kirkko, Koivisto,
Luiro. Kirkkokahvit.
Sukella Raamattuun! ma 15.2. klo
17.30 seurakuntatalo.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluilta to 11.2. klo 18 seurakuntatalo. Lauletaan Viisikielisestä
laulukirjasta, mukana Korpilahden
Kirkkokuoro Tiina Laihon johdolla.
Kolehti Yhteisvastuukeräykseen.
Kahvit klo 17.45 alkaen.

Apua ja tukea tarvitseville

Ajanvaraus diakonissan vastaanotolle
kirsi.lepoaho@evl.fi 050 557 9003.

Lapsille ja perheille

Taaperoryhmä ma 8.2. klo 9.30 srktalo. Alle 3 v lasten perheille, sisarukset mukaan. Valokuvaaja paikalla.
Eppu-toppujen olokolo ti klo 12.30
srk-talo. Tied. 050 557 9006.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Puuhamessu su 7.2. klo 16 seurakuntakeskus. Toimintapisteet alkavat klo
15.45, messun jälkeen nakkikeittoa ja
laskiaispullia yhteisvastuun hyväksi.
K. Ridanpää, M Ridanpää.
Messu su 14.2. klo 16 seurakuntakeskus, Saarna teologian opiskelija
Johanna Södergård, Salminen, Lintunen. Seurakuntakuoro. Kirkkokahvit.
Ristintien ilta ti 16.2. klo 18 srk-keskus. Jeesuksen kärsimystien mietiskelyä kuvien äärellä. Rukousta,
raamatunlukua, laulua.

Pikkupaloauto aloittaa
Yhteisvastuun

Yhteisvastuun perhetapahtuma on 14.2. klo 13.30–15.30
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Paloauton lisäksi on
luvassa satutunti. Mahantäytettä saa makkarasta, letuista
ja munkkikahveista. Tuotto
Yhteisvastuulle.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluhetki ti klo 14.45–15.45
seurakuntakeskus. Hengellisiä lauluja
ja veisuja. Tied. 050 549 7026.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta to klo 9–10,
seurakuntakeskus. Muissa asioissa
ajanvaraus diakoniatyöntekijälle:
ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549
7026, suvi.leppapuisto@evl.fi 050 549
7008, jukka.rantanen@evl.fi 050 549
7032.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma 8.2. klo 9 srk-keskus.
Perheolkkari ma 15.2. klo 9
srk-keskus.

Nuorille ja aikuisille

Torstaikahvila klo 12 srk-keskus.
Lähde! -kuoro to klo 18 srk-keskus.
Seurakuntakuoro to 11.2. ja 18.2. klo
18 Keltinmäen kirkko.
Tied. 050 521 5414.
Tiistaitapaaminen ti 16.2. klo 13
srk-keskus. Paastonaikaa.
Lähetyspiiri ke 17.2. klo 10 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Lattarimessu su 7.2. klo 11 kirkko.
Reukauf, Pia Lehtinen, Lampinen,
Grönholm, nuoret, pyhäkoulu. Yhteisvastuukeräys alkaa. Kahvit.
Tuhkakeskiviikon messu ke 10.2. klo
18 kirkko. Korhonen, Väisänen.

Pohjoisten kylien perhekerho ke
10.2. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Valokuvaus.
Perhekerho to 11.2. klo 9.30 srk-talo.
Lapsille sekä aikuisille.Valokuvaus.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
17.2. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Iltaperhekerho ke 17.2. klo 18 srktalo. Avoin kaikille perheille! Ystäväleikkejä Ystävänpäivän jälkeenkin.

Nuorille ja aikuisille

Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Hengari ti klo 15–17. Tule kahville,
pelailemaan, hengailemaan! Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Nuorisopalvelujen kanssa, nuorisotila
Sumpbissa (Koulumäentie 8).
NOJA-ryhmä ti 9.2. klo 18 srk-talo.
Aamupysäkki pe 12.2. klo 9 srk-talo.
Eu-ruuan jakoa, aamupala ja hartaus.
Palvelupäivä ke 17.2. klo 10 srk-talo.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Perhekerho ma klo 9.30 kirkko.
Isovanhemman kaa -ryhmä ma klo
14 kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 17.2. klo 18 kirkko.
Lasten kirkkohetki pe 18.2. klo 9.15 ja
10.15 kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Raamattupiiri ma klo 19 kirkko, alakerta.
Sateenkaareva raamattupiiri ma klo
19 Polttolinja 29. Tied. Joona 050 461
8352 tai Taani 045 1618 155, desimius@gmail.com.
Kuokkamiehet ti 9.2. klo 18 kirkko,
alakerta.
Café Kide avoin olohuone
ke klo 9–11 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 10.2. klo
13–14.30 kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke klo 18.30
Polttolinja 29.
Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja 37.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 17.2.
klo 13–14.30 kirkko, alakerta.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
18.2. klo 13–14.30 kirkko, yläkerta.

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA
Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystykset. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta to klo 9–10
Kortepohjan seurakuntakeskus ja to
klo 12–13 Keltinmäen kirkko. Muissa
asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: ainoleena.laitinen@evl.fi 050
549 7026, suvi.leppapuisto@evl.fi 050
549 7008, jukka.rantanen@evl.fi 050
549 7032.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari to klo 9 Erämiehenk. 6.
Perheolkkarin kirkkohetki to 11.2.
klo 9.15 Erämiehenk. 6. Kaikille avoin.
Koko perheen kinkerit su 14.2. klo
15 Kuohun kylätalo, Suvitie 7. Laulua,
opetusta, keskustelua. Kahvi- ja
mehutarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa.

Satuja ja paloautoja
perhetapahtumassa

Lyhtymäki Kultaniityn
päiväkodilla

Koko perheen laskiaistapahtuma on tiistaina 9.2. klo 18.
Mäenlaskua lyhtyjen valossa,
musiikkia, puffetti, partiolaiset leikittävät. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

sopraano, Sirpa Lampinen, altto, Antti
Nissinen, tenori, Kyösti Nuorva, basso.
Ohjelma 5e.
Konsertti to 11.2. klo 18 kirkko. Keuruun Serena. Liput 10/5 e ovelta.

Lattarimessun ja tuhkakeskiviikon kautta paastoon

Kirkkovuodessa tähytään jo
pääsiäiseen. Laskiaissunnuntaina 7.2. Kuokkalan kirkossa
on lattarimessu, jossa on
mukana nuoria. Kirkkokahvien
yhteydessä tietoa alkavasta Yhteisvastuukeräyksestä.
Tuhkakeskiviikon messu on
10.2. klo 18.

Aamurukous to 11.2. klo 10–10.15
kirkko.
Messu, Kristillisen opiston kirkkopyhä su 14.2. klo 11 kirkko. Tuominen, saarna Hannu Pöntinen, Heikkilä,
Gospel Covertajat. Pyhäkoulu. Lounas
ja seurat. Opistolaispäivät.
Kristillisen opiston kannatusyhdistyksen vuosikokous klo 14.30 opistolla.
Hiljaisuuden ilta ke 17.2. klo 18
kirkko. Arkiretriitti ja iltatee.

Musiikkitapahtumat

Del Monte -rumpuryhmän harj.
to klo 19.15 kirkko.
Kimmel-kvartetin konsertti kirkossa
su 7.2. klo 18. Liisa Partanen, urut ja

Yhteisvastuun perhetapahtuma on 14.2. klo 13.30–15.30
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Paikalla on pikkupaloauto. Lisäksi on luvassa
satutunti. Myytävänä makkaraa, lettuja ja munkkikahvit.
Yhteisvastuun hyväksi.

Nuorille ja aikuisille

Saihokadun olohuone ti 9.2. klo
11–12 Saihokatu 4, kerhohuone. Värityskuvat. Väritetään ja jutellaan.
Saihokadun lounas ti 9.2. ja 16.2. klo
12–13 Saihokatu 4. Hyvää kotiruokaa.
Aikuiset 4 € ja alle kouluikäiset 1 €.
Hartaus to 11.2. klo 12.30 Salokatu
20. Kypärämäen päiväkeskus.
Seurakuntakuoro to 11.2. ja 18.2. klo 18
Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.
Saihokadun olohuone ti 16.2. klo
11–12 Saihokatu 4. Toivevirsiä ja
yhteislauluja.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 7.2. klo 12, Lahjaharjun kappeli, Wuolio, Valtasaari.
Messu su 14.2. klo 12, Lahjaharjun

kappeli, Pohjola, Laasonen, kahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys ma, ke ja to klo
9–11 Cygnaeuksenk. 8. Ks. Keskustan
diakonia.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekahvila, ekavauvaryhmät. Kerhotila Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30 ja
to 13–15.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9895.
Kouluikäisten kerhot netissä tai kysy
Kirsi-Marja Piippanen 050 5953945.
Muskarit Lahjaharjun kappelissa.
Tied. 050 340 9893.
Kts. Keskustan Lapsille ja perheille.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten tapahtumat: katso Keskustan alueseurakunta. Tied. Teresa
Muhonen 050 549 7016. Facebook:
Keskustan Panda.
Avoin solu ti klo 16.30–18, Lahjaharjun kappeli. (paritt. vko, ei viikolla 9)
Tied. Hely Järvinen 050 3595611.
Miesten raamattupiiri ti klo 18, Lahjaharjun kappeli. (Ei viikolla 9). Tied.
Pertti Viitanen 050 312 5288.
Nuottakadun kerho 23.2. klo 14
Nuottakatu 3, Lehtisali.
Olohuone ti klo 9 Lahjaharjun kappeli. Tied. Auni Pelkonen 050 549
7001.
Kolikkotuvan Olohuone kuukauden
1. torst. klo 12–13.30 Kolikkotuvalla.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Perhemessu su 7.2. klo 10 kirkko,
Ahonen, Hautalahti, Ruhanen, lapsija perhetyöntekijät sekä lapsikuoro.
Yhteisvastuukeräys alkaa.
Laskiaistapahtuma su 7.2. n. klo 11.30
kirkko. Koko perheen tapahtuma.
Raamattupiiri ti 9.2. klo 13 kirkko,
Takkatupa. Tuo oma Raamattusi.
Rukouspiiri ke 10.2. klo 18 kirkko,
Opintosali. Heikki.Ilola@jkl.fi (ei piiriä
ke 17.2., Majataloilta).
Messu su 14.2. klo 10, teologian opiskelija Sinipetra Paatola, Sulkala, Partanen. Kirkkokahvit.
Majataloilta ke 17.2. klo 18 kirkko,
Eliina Heinonen. Hengähdys arjen keskellä. Musiikkia, yhdessäoloa, hyviä
sanoja uskosta ja elämästä, esirukouspalvelu, lapsille ohjelmaa. Kahvi tai tee.
Kaiken kansan kirkkohetki to 18.2.
klo 9.30 kirkko. Noin 20 minuutin
mittainen, erityisesti lapsille ja perheille suunniteltu aamuinen hetki.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro to klo 16.15 kirkko. Kuoroon otetaan uusia laulajia! Tied.
tuovi.ruhanen@evl.fi 040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro to klo 17.30
kirkko. Tied. Liisa Partanen 050 358
1860.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ke 9–11 ja to
12–14. Päivystys muina aikoina sopimuksen mukaan. Elina Romar 040 560
9910 ja Päivi Itkonen 040 709 0142.
Diakoniatoimistot sijaitsevat kirkon
alakerrassa. Kotikäyntejä pyynnöstä.
Sururyhmä aikuisille alkaa kirkolla ke
30.3. Tied. ja ilm. pe 18.3. mennessä:
Päivi Itkonen 040 709 0142.
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko,
Takkatupa. Aloitetaan hartaudella.
Vapaaehtoinen maksu aamupalasta.
Lisätietoja Elina Romar 040 560 9910.
Tukea arkeen. Oletko väsynyt? Tarvitsetko tilapäistä apua omien asioittesi tai lasten hoitoon? Painaako jokin
mieltäsi? Varhaiskasvatus ja perhetyö
tarjoaa konkreettista apua perheille!
Tulemme tarvittaessa kotiin. Tied.
Sari Eräjärvi 040 500 7820, Sirpa Talvitie 040 548 3216, Mira Maasola 050
408 8813.

Lapsille ja perheille

Pysäkit ovat avoimia ja iloisia tapaamisia lapsille ja aikuisille. Kahvia,
mehua ja pientä välipalaa.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkon alakerta. Vertaisryhmä perheille, joihin
on syntynyt ensimmäinen lapsi.
Taaperopysäkki ti klo 9.30 kirkon ala-
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kerta. Vertaisryhmä n. alle 2-vuotiaille
ja heidän läheisilleen.
Kirkon perhepysäkki to klo 9 kirkko.
Mannilan perhepysäkki to klo 9.30
Mannilan Lyhty, Mankolantie 3.
Tukea arkeen toiminta, katso apua ja
tukea tarvitseville -kohta.
Muskarit keskiviikkoisin, kirkko. Tied.
050 340 9898.

Ponikin on mukana
kun Yhteisvastuu alkaa

Poniratsastusta, ongintaa,
askartelua, kasvomaalausta
ja rastipolku on Palokan Laskiaistapahtuman ohjelmassa.
Poliisiauto tai paloauto vierailee (hälytysvaraus).Tarjolla on
makkaraa, kahvia ja laskiaispullia. Yhteisvastuutapahtuma
alkaa sunnuntaina 7.2. noin klo
11.30 eli messun jälkeen. Tuotto
Yhteisvastuukeräykseen.

Lapsi- ja perhetyön tiedustelut: marja-terttu.kivela@evl.fi 040 560 9908.
Facebookissa Palokan alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö.
Kouluikäisten kerhot
Tarkemmat tiedot jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset sekä
Minna Junttila 040 773 9851.
Ei kerhoja talvilomalla viikolla 9. Kerhokausi päättyy huhtikuun loppuun.
3.–7.-luokkalaisten talvileiri Mutasella 11.–13.3. Ilm. 21.2. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset/leirit. Leikitään,
ulkoillaan, askarrellaan, saunotaan ja
hiljennytään. Mahtuu 20 lasta ilm.järjestyksessä. Maksu 35 €/lapsi.
Kaiken kansan kirkkohetki to 18.2.
klo 9.30 kirkko. Noin 20 minuutin
mittainen, lapsille ja perheille suunniteltu hetki. Laulamme, leikimme,
olemme ihan lähellä Taivaan Isää!

Nuorille ja aikuisille

Nuorten aikuisten sähly (yli 18-v.
nuorille) joka pe klo 19–20.30 Jokelan
koulu, liikuntasali.
Kaikkien isoskoulutus ke 10.2. klo 17
kirkko.
Nuortenilta ke klo 18.30 kirkko, Harrastetila. Vietä leppoisaa iltaa tavaten
kavereita, pelaten biljardia, nauttien
kaffesta. Lopuksi iltahartaus.
Seurustelun palikat – nuorten tapahtuma su 14.2. klo 12 kirkon alakerta.
Houseband ti 16.2. klo 17 kirkko. Tule
musisoimaan Palokan bändikämpälle
Punaisen laulukirjan sävelin. Yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille.
Perusisoskoulutus ke 17.2. klo 17
kirkko.
Mankolan nuortenilta pe 19.2. klo 17
Mannila, Mankolantie 3.
Ripariralli la 20.2. klo 11 kirkko. Rippikoululaisille välttämätön tutustuminen kirkon toimintamuotoihin.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12
kirkko, takkahuone. Ohjelmahetki 13.
Alfa-kurssi to klo 18 kirkko. Elämän
tarkoitusta etsiville, epäilijöille ja niille,
jotka haluavat tutustua kristinuskon
peruskysymyksiin keskustellen.
Lähetyspysäkki ti 16.2. klo 10 kirkko,
takkatupa. Kahvihetki lähetystyön
ajankohtaisten kuulumisten äärellä.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 7.2. klo 10 kirkko, saarna
Kiviranta, Väätäinen, Laasonen.
Yhteisvastuukeräyksen aloitus, infoa
kirkkokahvilla.
Tuhkakeskiviikon messu ke 10.2. klo
18 kirkko, Väätäinen, Jurva, Tahkola.
Messu su 14.2. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola.
Odotuksesta näkemiseen! Raamattu
ilta Väkevä Jumala - Kipujen mies ennustukset messiaasta, to 18.2. klo 18
seurakuntakoti, Esa Jurva.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
seurakuntakoti, Saarnatie. Ajanvarauksella paula.kiviranta@evl.fi. Ei ti 9.2.

Lapsille ja perheille

Näkkärikerho ke klo 12.30 Seurakuntakoti. Koululaisten iltapäiväryhmä
1–3 luokkal. Ilm. ja tied. 050 9172802
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.

Pyhäkoulu to 11.2. klo 17.30 srk-koti.
Lasten hetki Raamatun sanoman
äärellä, puuhailua. Tied. 050 3400 639.

Hernekeittoa ja laskiaispullia lähetyksen hyväksi

Hernekeittomyyjäiset lähetyksen hyväksi tiistaina 9.2. klo
11–13 seurakuntakodissa Mahdollista syödä lounasta tai ostaa
kotiin. Myös laskiaispullia.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke 17.2. klo 19-21 seurakuntakoti.
Naisten solu ti 9.2. klo 18 seurakuntakoti. Parill. tiistait, Kaarina Salminen.
Olohuone ke 10.2. klo 13 seurakuntakoti. Lutheria, katumusta ja paastoa.
Neulaset-kuoro ke klo 18 seurakuntakoti. Tied. 0505497035
Miestenpiiri su 14.2. klo 18 seurakuntakoti. Teetarjoilua.

Perhekerho Puuppolassa
ti klo 9.30–11.30 Takalantie 2.
Perhekerho ti klo 9.30–11.30 kirkko.
Perhekerho to klo 9.30–11.30 kirkko.
Vauva- ja taaperokerho to klo 9.30
Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Vertaistukiryhmä vanhemmille ja hoitajille, joilla on 0–2-vuotias lapsi hoidettavana. Kahvit ja pientä ohjelmaa.
Puuppolan pyhäkoulu ma 8.2. klo
18 Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Pyhäkoulu kaikille lapsille maanantaisin parillisilla viikoilla klo 18–19.
Perhemuskari ke klo 9.45. ja klo 10.30,
kirkko. Lisätiedot 050 571 5155.
Kouluikäisten kerhot. Syksyllä alkaneet kerhot jatkuvat. Kysy vapaita kerhopaikkoja Outi Pirttimäeltä 040 560
9915.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille ke klo
14–17 kirkon nuorisotila. Oleile,
pelaile tai tee läksyjä. Pöytäjalkapallo,
xbox ja lautapelejä.
Talvileiri Sarpatissa 1.–4.-luokkalaisille 29.2.–2.3. Ilmoittautuminen 14.2.
mennessä www. jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.

Nuorille ja aikuisille
Ystävänpäivätapahtumassa
musiikkia, runoja ja kahvia

Säynätsalon eläkeläiset, Säynätsalon eläkkeensaajat, Martat
ja seurakunta järjestävät ohjelmallisen iltapäivähetken
keskiviikkona 17.2. klo 13 seurakuntakodissa. Musiikkia, runoja,
kahvittelua. Avoin kaikille.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Naisten ilta pe 5.2. klo 18 Pappilassa.
Sulkala. Seuraavan sunnuntain tekstien pohdintaa.
Laskiaissunnuntain perhekirkko
su 7.2. klo 11, Vallipuro, Piilonen.
Yhteisvastuutapahtuma ja yhteisvastuu-info. Lastenohjaaja Emilia Virtasen tehtävään siunaaminen.
Sanan ja rukouksen ilta Rukous ja
paasto su 7.2. klo 18 kirkko, rovasti
Heimo Kajasviita, Vallipuro, Piilonen.
Lopuksi iltatee.
Tuhkakeskiviikon rukoushetki 10.2.
klo 13, kirkko. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 10,
Ulla Palola, Tuovi Ruhanen.
Kinkerit Nyrölässä ke 17.2. klo 18 Asikaisilla, Nyröläntie 435.

Herättäjän pyhässä
Siioninvirsiä ihan urakalla

Tikkakosken kirkon Herättäjän kirkkopyhässä veisataan
uusia Siioninvirsiä lisävihkosta.
Veisuu alkaa sunnuntaina 21.2.
klo 9–10.30 kirkossa. Messu
alkaa klo 11, ja siinä saarnaa
Kalle Hiltunen. Messun jälkeen
juodaan kahvit ja jatketaan
Siioninvirsien veisuuta.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro Luonetjärven koululla
ke klo 13.
Nuortenkuoro to klo 15–16 kirkko.
Lapsikuoro kirkolla to klo 17–18.
Candela-kuoro to 11.2. klo 18 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus diakoniatyöntekijälle. marja-liisa.jaakonaho@
evl.fi 040 560 9916.
Hernekeittolounas Yhteisvastuun
hyväksi ti 9.2. klo 11 kirkko.
Torstaiaamun hartaus ja aamukahvi
to klo 10 kirkko, vapaaehtoinen maksu
nimikkolähetykselle. Ruokajakelu 18.2.
klo 10.30 aamupalan yhteydessä.
MieliMaasta -vertaisryhmä ti 16.2.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Paula Rinne
0408244561, paurinne77@gmail.com.

Lapsille ja perheille

Perhekerhot. Kerhot ovat avoimia kaikille vanhemmille, isovanhemmille ja
hoitajille yhdessä lasten kanssa. Pientä
yhteistä puuhastelua, hartaushetki ja
kahvit. Voit tuoda omia eväitä.

Isoskoulutus ke klo 18 kirkon
nuorisotila.
Nuortenilta to klo 18–20 kirkon
nuorisotila.
Työtupa ti klo 12 kirkko. Käsitöitä
ja leivontaa diakonian ja lähetyksen
hyväksi.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila. Päiväkahvit työtuvalla klo 14.
Yhteisvastuutapahtuma ja -info su
7.2. jumalanpalveluksen jälkeen.
Päiväpiiri ke 10.2. klo 13 pappila. Hartaus ja keskustelua. Päiväkahvit.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 10.2.
klo 17.30. Pyyhe ja piplia mukaan!
Kutsutilaisuus 80-vuotiaille ke 17.2.
klo 13–15 kirkko. Järj. Tikkakosken
alueseurakunta ja Oiva-keskus.
Lukupiiri ke 17.2. klo 13 pappila. Piiri
lukemisesta kiinnostuneille.
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 19.2. klo
12.30 Tikkakosken Rauhanyhdistyksen talo, Hiidenjärventie 37.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Laskiaissunnuntain messu su 7.2. klo
10 kirkko, Kauppinen, Salmela, Liimatainen, Reingoldt. Mikko Miettinen,
huilu ja laulu. Yv-keräys alkaa.
Laskiaistapahtuma messun jälkeen.

Laskiaisen herkkuja
Yhteisvastuun alkajaisiksi

Hernekeittoa ja laskiaispullia
myytävänä Vaajakosken kirkolla
sunnuntaina 7.2. messun jälkeen. Tuotto Yhteisvastuulle.

Tuhkakeskiviikon messu ke 10.2. klo
19 kirkko, Koli, Salmela, Ester-lauluryhmä.
Miesten raamattupiiri to 11.2. klo
18.30 kirkko.
Miesten päivät la 13.2.
klo 13–16 kirkko.
Messu su 14.2. klo 10 kirkko, Huttunen, Salmela, Reingoldt. Harmaat
herrat, joht. Dir. cant. Matti Siipola.
Raamattuluento Murheesta iloon
ti 16.2. klo 18 kirkko. Kari Valkonen.
Kahvi klo 18. Musiikki Saara Mörsky.
Miesten päiväraamattupiiri to 18.2.
klo 12 kirkko.

Musiikkitilaisuudet

Kirkkokuoro to klo 18 kirkko. Tied.
Vuorenoja 044 757 7170
Gospelkuoro Ihanaiset ma klo 17.30–
19 Taulumäen kirkko. Työikäisten
naisten kuoro. Ohjelmisto lähinnä
englanninkielistä.
Senioreiden lauluryhmä ke klo 12
kirkko.
Gsus-lauluryhmä ke klo 16.30–18,
kirkko. Nuorten naisten lauluryhmä.
Majakka-kuoro ke klo 18–20 kirkko.
Suomenkielistä gospelmusiikkia.
Uusia laulajia otetaan ryhmiin koelaulun kautta. Tied. kanttori Maria Salmela 050 380 0608
Ystävänpäivän laulut -tilaisuus pe
12.2. klo 12 kirkko. Maritta ja Heikki
Tynkkynen. Kottaraiset-kuoro.
Yhteisvastuukonsertti Tule nuotion
loimuun Ystävänpäivänä su 14.2. klo
15 kirkko, Salmela, Liimatainen, Rein-

goldt. Partiolaiset, Aina valpas -kuoro,
Tiina Asikainen. Yhteisvastuulle.

Miesten päivät
Vaajakoskella

Miesten päivässä puhuvat Kari
Valkonen, Heimo Lajunen, Timo
Hakanen ja Hannu Huttunen. Musiikki Seppo Marttisen

Koko perheen yhteinen hetki.
MusaPampulat ke 10.2. klo 13–14.30
Kaunisharjun kerhotila. Musiikkipainotteinen vauvaryhmä on vertaistukiryhmä vauvoille ja vanhemmille.
Perhekerho ti 16.2. klo 9 kirkko.
Perheiden yhteinen aamupäivä.
Kaunisharjun Perhepysäkki pe 19.2.
klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Lasten ja aikuisten aamupäivä.

Nuorille ja aikuisille
Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset Vaajakoskella ja Jyskässä
ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden kautta. marja-leena.liimatainen@
evl.fi 040 560 9926 ja tero.reingoldt@
evl.fi 040 560 9927.
Jyskän aamupuuroporinat ke klo
8.30 Jyskän seurakuntakoti.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu su klo 12. Tervetuloa 3 v
täyttäneet lapset alttarin äärelle ja
mukaviin puuhiin. Mutkatie 14, Tölskä.
Jyskän perhepysäkki ti Jyskän seurakuntakoti. Perheiden yhteinen aamupäivä. Aamupuuroa klo 9 alkaen.
Pallerot-ekavauvaryhmä tiistaisin 9.2.
klo 13–14.30 kirkko. Vertaistukiryhmä
ensimmäisen vauvan vanhemmille.
Iltaperhekerho ti klo 17.30 kirkko.

Isoskoulutus la 6.2. klo 10 kirkon
nuorisotilat.
Hengari, nuortenilta ke 10.2. klo 18
kirkon nuorisotilat.
Perjantaikahvila pe 12.2. klo 17
kirkon nuorisotilat.
Hengari nuortenilta ke 17.2. klo 18
kirkon nuorisotilat.
Merimieskirkkopiiri ti 9.2. klo 13
kirkko. Merimieskirkkotyötä ja -ystävyyttä tukeva keskustelupiiri. Askartelua, ajankohtaista, yhdessäoloa.
Keskiviikkokerho ke 10.2. klo 13 kirkko.
Yhteisvastuutempaus ma 15.2.
Kokoonnutaan kirkolle klo 17.30 ja lähdetään yhdessä keräämään. Iltapala.
Lähetyspiiri ti 16.2.klo 13 kirkko.
Vieraana Johanna Perendi.
Keskiviikkokerho Jyskän srk-koti ke
17.2. klo 13 Jyskän seurakuntakoti.
Keskustelua kahvia, virsiä ja hartaus.

Yhteiset
Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 15.2. klo 18
Vesalan leirikeskuksessa.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29. Tied. ma ja to
klo 11–15, p. 0400 785 345 tai heini.
lekander@evl.fi.
Askartelua to klo 11.30, kuukauden
1. torstai.
Tietovisa ma klo 13.30 joka viikko.
Rukouspiiri to klo 11 joka viikko.
Lenkkiryhmä to klo 12 joka viikko.
Papintunti to klo 14 joka viikko.
Yksinäisten illat alk. 20.2. klo 18, joka
kuukauden 3. lauantai. Teemana: Yksilöitten seinälehti. Yhteyshenkilö Seppo
Rajaviita 045 111 4522.

Kansainvälinen työ

Missiotiimi to 4.2. klo 18, Cygnaeuk
senkatu 8. Näe minut. Lähi-itä
kaukana ja keskellämme. Mukana työalasihteeri Ulla Klemettinen.
Missiotiimi to 18.2. klo 18 Cygnaeuksenkatu 8, Terkkuja Keniasta, Matongon orpokodilta.

KohtaamisPaikka

BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu
su 7.2. klo 11, Voionmaank 18, käynti
Vellamonkadulta. KohtaamisPaikka
maukkaasti: NyyttäriBrunssi, kirkko,
lastenohjelmat.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 14.2. klo 17, Mika
Kilkki. Koppis 2–5 v lapsille alk. klo
16.45 Vanhassa Pappilassa, Vapaudenk 26. Lapset tulevat kirkkoon
ehtoolliselle.
ALFA – mahdollisuus miettiä elämän
isoja kysymyksiä kristinuskon näkökulmasta maanantaisin 8.2.–21.3.
klo 18–20 (ei vko 9). Kokoonnumme
Vanhassa pappilassa, Vapaudenk 26.
Olet lämpimästi tervetullut löytöretkelle! Tied ja ilm tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net / 044 5243904.
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta
kts. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / Instagram @kohtaamispaikka.

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8, Mirja Hytönen
(Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, 050 549 7033, mirja.hytonen@)
evl.fi, Irina Aranson, maahanmuuttajatyön avustaja, 041 705 2329, irina.
aranson@evl.fi
Päivystys ti klo 9–11 ja ke klo 13.30–
15.30, Cygnaeuksenkatu 8, to klo

14–15.30, Huhtasuon kirkko (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 (Keltinmäent. 10) ti klo 10–12.
HUHTASUO
Huhtasuon kirkolla (Nevakatu 6):
Naisten jumppa ti klo 12–13
Naisten Suomi-kerho ke klo
13–14.30.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12.
Futsal to klo 17–18 ja la klo 14–15.45.
Miesten lentopallokerho ja sauna to
klo 19–21.
Koripallokerho la klo 12–13.45.

Naisten saunailta

Naisten saunailta Vesalan leirikeskuksessa ti 9.2. klo 17.30. Lähtö Keskusseurakuntatalolta (Yliopistonkatu 12)
klo 17. Kyytitiedustelut 050 444 0933.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenk. 8. Virkavapaalla 14.2. saakka.
Omaishoitajien Oma hetki ke 10.2.
klo 12–13.30 Vanhassa pappilassa,
mukana diakonian työalasihteeri
Heini Lekander.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 17.2. klo 13–14.15
Aseman Pysäkillä. Kahvit klo 12.30.

Sana ja rukous

Luento 2. Korinttilaiskirjeestä Vaajakosken kirkolla ti 16.2. klo 18.30. Murheesta iloon, Kari Valkonen. Musiikki
Saara Mörsky. Kahvi klo 18 alkaen.
Majataloilta ke 17.2. klo 18 Palokan
kirkolla, vieraana Eliina Heinonen.
Musiikkia, yhdessäoloa, hyviä sanoja
uskosta ja elämästä. Lapsille omaa
ohjelmaa.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen,
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.
fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto
ti 9–12, ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo 11–12) ja to 15.30–16.30.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 7.2.
klo 14, Cygnaeuksenkatu 8.
Viittomakielinen raamattupiiri to
11.2. klo 17.30, Cygnaeuksenkatu 8.

Palveleva puhelin
Keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.
Päivystysnumerosta 01019 0071
su–to klo 18–01 ja pe–la klo 18–03.

rjestöt
Kristilliset jä
Herättäjä-Yhdistys

Jyväskylän kristillisen opiston kirkkopyhä su 14.2. klo 11 Kuokkalan kirkossa. Jumalanpalvelus ja seurat.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen 040 740 4472, jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY
www.facebook.com/jklnnky
Kirjapiiri I ma 8.2. klo 13. Panu Rajala:
Intoilija.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 9.2. klo 9–11. Jyväskylän seurakunnan
Palveleva puhelin, Jaana Ristonmaa.
Latinanpiiri ti 9.2. klo 18, Pirkko Sintonen.
Lauluryhmä Jännät ke 10.2. klo 18.15.
Exodus-raamattupiiri to 11.2. klo 15,
Heidi Watia.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 16.2. klo 9–11. Jyväskylän huoneteatteri, Raili Kivelä.
Muskariryhmät vauvoista taaperoihin keskiviikkoisin, 50 e lukukausi.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus ma 15.2. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Kahvi klo 13.30.
Heimo Kajasviita. Israel-teema. Kuoro.
Arpajaiset. Rakkauden lahja.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 6.2. klo 19, ry.
Seurat su 7.2. klo 16, ry; noin klo 17.30
Seurat, ry.
Seurat ke 10.2. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 12.2. klo 19, ry.
Ystäväilta la13.2. klo 16.30, ry; Ruokailu ja ohjelmaa; klo 19 Seurat, ry.
Vuosikokousseurat su 14.2. klo 14.30,
ry; klo 16 Seurat, ry; klo 17.30 Vuosikokous, ry.
Tiistaikerho ti 16.2. klo 13, ry.
Seurat ke 17.2. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Viisikielisen toivelauluilta, Sanan
Kulma, ma 8.2. klo 18, Tuula Hakkarainen.
Avoin raamattupiiri Sanan Kulma pe
5.2., 19.2 ja 4.3. klo 10.
Päiväkahvit ti 16.2. klo 13 Sanan
Kulma. Ihmisen suunnitelmat ja Jumalan johdatus, Hilkka Nisula, Kaija Tuomikoski.
SenioriFoorum ti 23.2. klo 15.Sepänkeskus Kyllikink. 1, Kiitollinen seniori,
Arto Mikkola ja Markku Rantanen.
Musiikki Haxu Hakkarainen. Kahvit
klo 14.30. Tied. Inkeri Virkkala-Jävinen.

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:
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Kolme Kohtaamista nuorille aikuisille
ja opiskelijoille ma klo 18.30.
Naisten ystäväpiiri ti klo 11. Jutustelua, yhdessäoloa, rukousta, kahvia.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 15.
Keskustan Raamattupiiri ti 9.2. klo 18.
Sanan Keidas su 14.2. klo 18, Jeesus,
kiusausten voittaja, Paavo Suihkonen.
Naisten Raamattupiiri ti 16.2. klo 13.
Tyttöjen Donkki-ilta 3.–8.-luokkalaisille tytöille pe 19.2. klo 18–20.
JYVÄSKYLÄ
Isä-lapsi -sähly la 6.2. klo 10–12 Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.
Leipäsunnuntai su 7.2. klo 16 Halssilan srk-keskus Kasvakaa Kristuksen
armossa ja tuntemisessa, Juho Hintikka.
Ehtoollinen. Musiikki Vastavirta.
Lapsille oma opetus.
Vaajakosken naistenpiiri ma 8.2.
klo 18–20, Lintulenkintie 3.
Vaajakosken miestenpiiri to 11.2. klo
18.30 kirkko, Kirkkotie 11.
3:16 -ilta 4.–8.-luokkalaisille pe 12.2.
klo 18–20.30 Myrskylyhdyn päiväkoti,
Antinmutka 18. Tied. 050 309 7212.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis-kerho su 14.2. klo 11 Päiväkoti
Aarresaaressa Toritie 22, Kuokkala.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Kehitysvammaisten kerho 9.2. klo
17.30, Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 29. Johanna Perendi.
Lähetyspiiri 16.2. klo 13 Vaajakosken
kirkko, Kirkkotie 19. Johanna Perendi.
Olohuone 17.2. klo 13, Keltinmäen
kirkko. Pakolaistyö Ateenassa. Puhalainen.
Kylväjän pääsiäisleiri Tunturi-Lapissa
24.–29.3.Tied. 0400 545 128

SLEY

Lutherin kirkolla, Kansakoulukatu 5:
Messu sunnuntaisin kello 12:
7.2. Esa Luomaranta 14.2. Petri Harju
Evankelisten opiskelijoiden ilta keskiviikkoisin klo 18.30: 10.2. Paastolakko, paastopakko, paastotakko?
Joona Vuorine. 17.2.Täyttäkää kirkot mitkä kirkot? Aleksi Kuokkanen.
Hamona-kuoron harjoitukset 8.2. klo
18.30. Uudet laulajat tervetulleita!
Hamona-kuoron laululeiri Lutherin
kirkolla 13.2. klo 10–17.

Sururyhmät läheisensä menettäneille
Keskustan sururyhmä alkaa 24.2. klo 18 Vanhassa pappilassa (Vapaudenk.
26). Sen ohjaajat ovat Heidi Watia ja Tarja Allén. Keskustelemme yhdessä
surusta ja menetyksestä. Ilmoittautumiset 20.2. mennessä heidi.watia@evl.fi
tai 050 5978278.
Palokan sururyhmä alkaa Palokan kirkolla 30.3. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset 18.3. mennessä Päivi Itkonen 040 709 0142.
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Vauvateatterihetki
Suuri ihme

Ole kuulolla!

Kuokkalan kirkossa sunnuntaina 21.2. klo 16.
Vauvateatterihetki on tarkoitettu vuonna 2015 kastetuille
lapsille perheineen. Vapaa pääsy. Tarjoilua.
Draamapurkin Suuri ihme -esitys etenee hitaasti, jolloin vauva
ehtii seuraamaan tarinan kulkua ja siinä tapahtuvia muutoksia.
Esityksen kesto on noin 30 minuuttia

Seurakunnan
radio-ohjelmat
Radio Yle Jyväskylä
99,3 MHz tiistaisin ja
torstaisin noin klo 13.15
Henki &

Jyväskylän seurakunnan yhteystietoja
Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131

Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770

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

Rippikoulutyö
Puupponen Johanna, seurakuntapastori
040 560 9934

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
Tied. ma ja to klo 11–15 Lekander Heini
0400 785 345 tai heini.lekander@evl.fi
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 521 5416
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

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
Rantanen Jukka 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
Eevi-Riitta Kukkonen 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, Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri, Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
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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Kuorolaulun
ystäville makeaa
mahan täydeltä
PETRI KANANEN teksti

Jyväskylän neljättä Kuoroviikkoa
vietetään 8.–14.2. Kuoroviikon
aloittavat Jyväskylän Naislaulajat,
Mieskuoro Sirkat ja Harjun Laulu
Hannikaissalissa maanantaina
8.2. klo 19.
Tiistaina 9.2. ovat vuorossa Vox
Aurea ja Jyväskylän Studiokuoro
Hannikaissalissa kello 19. Torstaina 11.2. kuullaan Kuokkalan kirkkossa Keuruun Serenaa kello 18.
Taulumäen kirkossa laulavat Musica-kuoro ja lauluyhtye Fiori
13.2. kello 15. Kuoroviikko päättyy sunnuntaina kello 12 Suomen
Naiskuoroliiton liittokuoro Louhen konserttiin Taulumäen kirkossa. Kaikkiin konsertteihin liput
ovat 10/5e. Lippuja saa ovelta.
Jyväskylän Kuoroviikko on Sulasolin Keski-Suomen piirin perustama kuorofestivaali, jossa esiintyy
paikallisia ja vierailevia kuoroja.
Kehittyvät laulajat piti kuoron kymmenvuotisen taipaleen merkeissä juhlakonsertin Kuokkalan kirkossa 18. tammikuuta. Kuorolaulu voi hyvin Jyväskylässä. Seurakunnassa toimii kymmeniä eri kuoroja.

KUOROLAULU KANNATTAA
Monella on tuskallisena mielessään koulun laulukokeet, joissa laulettiin
yksin luokan edessä. Aikuisiällä kuoroissa voi paikata lapsuuden
kokemuksia.
PETRI KANANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Vanhan ajan koulun laulukokeet
ovat jääneet mieliin karvaina kokemuksina Kari Vuorenmaalle.
Oppilaat seisoivat vuorotellen luokan edessä ja lauloivat yksin. Laulusta sai sitten numeron nelosen ja
kympin väliltä.
Vuorenmaallekin jäi lapsuudesta olo, että pitäisi olla täydellinen,
jos aikoi laulaa.
– Ei täällä tarvitse olla täydellinen. Tänne on mukava tulla ja
täällä voi oppia.
Vuorenmaa laulaa Kehittyvissä

laulajissa, jonka kotipesä on
Kuokkalan kirkko.
Kuoroon liittymisen kynnys oli
Vuorenmaalle aika suuri. Ensimmäinen kerta oli kuitenkin positiivinen. Muut kuorolaiset ja kuoronvetäjä Sirpa Lampinen saivat
hänet tuntemaan itsensä tervetulleeksi joukkoon.
– Sen jälkeen en ole ollut montaakaan kertaa pois. Tänne on aina mukava tulla ja täällä paranevat pienet vaivatkin.
Vuorenmaa on laulanut Kehittyvissä laulajissa nyt yli kuusi vuotta.
Tämän lisäksi hän on ollut mukana Stemmakuorossa, jossa laule-

taan nimensä mukaan stemmoja
”äänissä”.
Kirsti Laurikaisella ei ollut kynnystä liittyä Kehittyviin laulajiin, kun
kuoro perustettiin kymmenen
vuotta sitten.
– Toivoin, että olisi sellainen
paikka, jossa voisi vähän huonompikin laulaja laulaa oikein
kunnolla.
Hänelle olisi ollut kynnys liittyä
sellaiseen kuoroon, jossa vaaditaan kunnon sävelkorvaa ja kykyä
laulaa stemmoja.
– Siihen en kykene. Kansakoulussa pääsin kuoroon, jos kaik-

ki otettiin. Mutta jos valittiin, niin
en päässyt.
Laurikaiselle on ollut tärkeintä
olla mukana ja laulaa. Hän on
myös oppinut käyttämään ääntään paremmin.
Jyväskylässä on paljon hyviä kuoroja, kanttori Sirpa Lampinen
iloitsee. Ryhmiä löytyy miehille,
naisille, lapsille ja nuorille – erikseen ja yhdessä.
Laulutaitoa Lampinen pitää
ominaisuutena, jota voi kehittää.
– Laulutaito voi kehittyä. Se on
sellainen taito kuin pyörällä ajo tai
karjalanpiirakoiden teko. Sitä voi

harjoitella aina.
Lampinen muistuttaa, että kuorolaulaminen tekee ihmiselle hyvää kokonaisvaltaisesti. Tutkimusten mukaan kuorossa laulavat voivat muita paremmin, elävät pidempään, ovat onnellisempia,
heillä paljon ystäviä ja elämä on
muutenkin mukavampaa.

Seurakunnan kuorot:
jyvaskylanseurakunta.fi/
musiikki
Katso video osoitteessa:
youtube.com/henkielama

Elämästä

Tietokoneesta löytyi musiikki
Olen Otso Iivari. Olen tällä hetkellä työkokeilussa Jyväskylän IT-aluekeskuksessa. Työkokeilu kestää
seitsemän viikkoa. Työpaikkani on
Jyväskylän seurakunnan tietohallinnossa. Vastailen puhelimessa
ihmisten kysymyksiin ja neuvon,
kun heillä on ongelmia tietokoneiden kanssa.

Ala-asteen kävin Huhtaharjun
koulussa ja yläasteen steinerkoulussa. Minulla on CP-vamma, joka
vaikuttaa siihen, että jalat eivät toimi niin kuin niiden pitäisi. Siksi tarvitsen kävellessäni kyynärsauvoja.
Vamma vaikeuttaa liikkumistani,
mutta ei muuten vaikuta elämääni.
Koulussakin kaikki meni hyvin, sopeuduin hyvin joukkoon. Yleensäkin tulen hyvin toimeen ihmisten
kanssa, olen sosiaalinen tyyppi.

pelejä, mutta olen tehnyt musiikkiprojekteja tietokoneella, esimerkiksi räppääjäkavereille taustoja.
Sävellän omaksi ilokseni, ja musiikin teon olen opiskellut itse, netistä löytyy tietokoneen äänitysohjelmien käyttöön hyviä ohjeita. Parin kaverin ja minun kaksi kappaletta on levyllä, jonka Vaajakosken
alueseurakunnan nuorisotyö teki
muutama vuosi sitten. Nyt teen
hiphop-tyyppistä musiikkia.

Olen syntynyt Jyväskylässä ja asunut kouluaikoina Kypärämäessä ja
Vaajakoskella. Nyt asun omassa
asunnossa Kuokkalassa.

Datanomiksi opiskelin yläasteen
jälkeen. Tietokoneet ovat kiinnostaneet minua pienestä pitäen. En
ole juurikaan pelannut tietokone-

Vapaa-ajalla tulee musiikin teon
lisäksi laitetuksi autoa, ja nyt olen
hankkinut 27 megahertzin alueella
toimivan LA-puhelimen. Jännä ko-

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

keilla vanhoja laitteita, että saako
niistä kuulumaan jotain muutakin
kuin kohinaa.
Seurakunnan nuorisotoiminnassa
olin aktiivisesti mukana rippikoulun jälkeen, mutta nyt se on vähän
jäänyt. Niiltä ajoilta minulla on
hyviä kavereita, joiden kanssa pidän vieläkin yhteyttä.
Tulevaisuudelta toivon töihin
pääsyä. Jos työpaikkaa tai työharjoittelupaikkaa ei löydy, voisin tietysti opiskella lisää, vaikka digitointia. Se olisi minulle sopiva
homma.

Otso Iivari
Tietokoneet ovat kiinnostaneet
aina, ei niinkään pelaaminen vaan
musiikin tekeminen.

