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Pahinta avokonttorissa on hiljaisuus
KAARINA HEISKANEN teksti
WIKIMEDIA kuva

Repikää siitä
Olin pudota pätkähtää jakkaraltani, kun kuulin ensimmäisen kerran sanaparin reformaation merkkivuosi. Reformaatio avautuu tavalliselle kuolevaiselle hieman nihkeästi. Jos puhuttaisiin uskonpuhdistuksesta, koulupenkillä korvansa edes raollaan pitäneet kansalaiset pääsisivät jyvälle. Ja merkkivuosi juhlavuoden sijasta. No, uskonasiat eri leireihin jakanutta tapahtumakulkua ei nykytietämyksen valossa voi tyylikkäästi juhlia. Vietämme
siis reformaation merkkivuotta. Se alkoi kuun vaihteessa.

Jos googlaat hakusanoilla ”avokonttori terveys”, saat pitkän listan avokonttorin aiheuttamia terveyshaittoja. Avokonttori nostaa
verenpainetta, heikentää kuuloa,
syö keskittymiskyvyn. Päivä avokonttorissa vastaa yhden promillen humalaa, eikä sen jälkeen au-

tonrattiin ole asiaa – ei kun anteeksi, se olikin yön valvominen, joka
vastaa humalatilaa. No mutta silti.
Avokonttorissa samoihin neliöihin kootaan ihmisiä, jotka eivät
muuten olisi samassa huoneessa.
Se on siis täysin vastoin luomisjärjestystä – lue vaikka Mooseksen
ensimmäistä kirjaa, siellä ei mainita avokonttoria. Ääniavaruuskin
on luonnoton. Sermin (jos sellai-

Reformaation pääjehu oli saksalainen pappismies Martti Luther. Häntä riipi monikin asia, muun muassa se,
että uskonasiat tuntuivat olevan vain rajatulle joukolle.
Kirkoissa kun puhuttiin kielellä, jota tavallinen ihminen
ei ymmärtänyt. Luther halusi muutosta. Muutoksesta
tuli lopulta rajumpi kuin herra Luther oli ehkä ajatellutkaan. Katolisen kirkon rivit repesivät, syntyi luterilaisuus.
Repeämästä on kulunut nyt viisisataa vuotta. Kun kansantajuistamista vaatineen ihmisen ponnisteluja muistetaan reformaation merkkivuoden nimellä, herää kysymys, olisiko taas kansantajuistamisen aika. Ovatko uskonasiat tässäkin ajassa vain rajatulle joukolle? Helsinkiläinen pappismies Teemu Laajasalo tiivisti asian hiljattain jotenkin näin: Kun Raamatussa puhutaan sadasta
lampaasta, joista yksi lähtee karkuteille, Jeesus piti tärkeänä tuon yhden hakemista takaisin laumaan. Tänä
päivänä karkuteillä ovat ne 99, mutta kirkko pysyttelee
visusti sen ainokaisen kupeessa.
Laajasalo osaa provosoimisen taidon, mutta ei liene pahasti väärässä. Jonkinlaista reformaattoria ja reformaatiota tarvitaan, että kirkon sanoma saadaan puhuttelemaan nykypäivän ihmistä. Sitä tavallista kuolevaista. Perussanoman ei tarvitse muuttua,
kyse on siitä, miten sanoma nykyajassa tarjoillaan.
Reformaatio vaatii uskallusta. Jos ovenkarmeja levennetään, sisään saattaa tulla väkeä, jotka ajattelevat eri tavalla kuin
mihin kirkon nurkalla on totuttu. Kirkko
muuttuisi. Siitähän saattaisi syntyä jälkipolville juhlavuoden ainekset.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Tarhatut ihmiset konttorityössään. Ei sermejä. Ei yksityisyyttä. Paljon sosiaalisuutta. Lamppujen sirinää. Tietokoneiden huminaa.

nen on suotu) takana yksi työkaveri käy puhelimessa myyntineuvottelua. Osa aivolohkoistani on
kuulolla ja yrittää arvailla, mitä se
vastapuoli puhuu. Yksi kopsuttaa
korkokengissä, ja kenkäfriikki minussa kuuntelee ääntä kateellisena. Ranskalaiset korot. Toisen sermin takana kilisee, se on Whats
App, työkaverin lapsi kyselee taas,
saako pakastimesta ottaa jäätelöä. Konttorin keskivaiheilta kuuluu hihitystä. Kissavideo menossa,
luulen. Mikrotauko, niitähän ne
käskevät pitää.
Yksi aivastelee, joku köhii. Joopa joo, flunssa-aalto sieltä ryömii
vääjäämättä kohti.

Kuva: Marjo Koivumäki

Isän kaipuu
on Vuoden
kristillinen kirja

Pahinta avokonttorissa on silti
hiljaisuus. Ilmastointi humisee,
ehkä lamppu särisee. Istut ja keskityt kirjoittamiseen ja on taivaallinen rauha. Sermin takaa kuuluu
tasaista näppäimen napsutusta,
ehkä niiskaisu. Nyt saa keskittyä!
Paitsi että ei saa. Koska olet tottunut yleishälyyn, hiljaisuus piinaa.
Siinä sitä istut jännittyneenä kuin
neulatyynyllä peläten seuraava työkaverin innostunutta hihkaisua tai
keskustelun aloitusta. No, aloittakaa jo, ei tätä odotusta kestä.
Evita Haagensenin (vas.) ja Ida Tantun mukaan suomea ja ruotsia on yhtä helppo puhua. Molemmat käyvät koulua Pohjalammen koulussa Kuokkalassa, jossa on
ruotsinkielinen opetusryhmä. Koulussa parasta ovat kaverit. Molemmat pitävät myös liikunnasta.

Sara Ronkaisen tapahtumatärpit
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Hengari, nuortenilta Vaajakosken kirkolla keskiviikkoisin klo 18. Nuorempana kävin rippikoulun jälkeen usein nuortenilloissa. Niissä
oli aina tosi mukavaa. Nuortenilloissa sai ottaa rennosti ja pelata
kivoja pelejä.
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Perjantaikahvila Vaajakosken kirkolla 4.11. ja
18.11. klo 17. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Siellä
voisi varmaan tutustua uusiin ihmisiin. Aikakin on passeli opiskelijalle. Sen jälkeen voisi suunnata
vielä jonnekin muualle.
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Työtupa Tikkakosken kirkolla tiistaisin klo 12 (leivotaan ja tehdään käsitöitä lähetyksen ja diakonian hyväksi). Kiinnostaa, kun itsekin tykkään leipoa ja tehdä käsitöitä. Aina on kiva auttaa myös muita siinä samalla.

Mihin tapahtumaan sinä haluaisit tulla? Valitse omasi sivuilta 12–15. Sara Ronkaisen haastattelu sivulla 16.

Down

Hallitus ei ole ihan
äskettäin tehnyt
kovin paljon esityksiä
eikä päätöksiä.

Unia sekä suomeksi
että ruotsiksi
Pohjanlammen koulun ruotsinkielisen opetusryhmän viidesluokkalaisten Evita Haagensenin ja Ida Tantun mielestä ruotsia
kannattaa opiskella, koska Ruotsi on Suomen naapurimaa.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Hyvä niin.

Millaista on käydä koulua Pohjanlammen koulussa?
Pohjanlammen koulu on opettavainen, kiva ja monipuolinen koulu.
Kuinka paljon Pohjanlammen
koulussa on ruotsinkielisiä oppilaita?
Koulussamme on 28 ruotsinkielistä oppilasta.

Henki &
Kannen kuva: Paljon reissaava Tuomas Kurttila panostaa kotona ollessaan läheisyyteen ja lastensa kohtaamiseen.

Kirkkovaltuuston lokakuun kokouksessa tapahtui muotovirhe.
Tämän vuoksi kokousasiat pitää
käsitellä uudelleen.
Muotovirhe syntyi, kun valtuuston varsinainen jäsen jätti ilmoittamatta olevansa estynyt osallistumaan kokoukseen. Hänen tilalleen kokouspaikalle saapui varajäsen, jota ei ollut kutsuttu kokoukseen virallisen järjestyksen mukaisesti. Varajäsenen läsnäolon
oikeutusta ei kukaan huomannut
kokouspaikalla epäillä. Virhe havaittiin kokouksen pöytäkirjan tekemisen yhteydessä.
Kokousasiat käsitellään uudelleen kirkkovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa 14. marraskuuta.

Eipä sitten
tarvitse kovin paljon
peruakaan.

Mistä pidät koulussa eniten? Lempiaineesi?
Evita: Kivointa koulussa on kaverit, luovien asioiden tekeminen,
opiskelu, varsinkin kuvaamataito,
liikunta ja ympäristötieto. Ne ovat
opettavaisia ja mielenkiintoisia aineita.
Ida: Pidän koulussa eniten kavereista, eri aineista esimerkiksi kuvaamataidosta, liikunnasta ja äidinkielen tunneista (ruotsintunnista).
Missä tilanteissa käytätte ruotsin
kieltä, missä tilanteissa suomen
kieltä?
Suomea kotona, kavereiden kans-

sa leikkiessä, koulussa luokan ulkopuolella esimerkiksi eteisessä.
Ruokasalissa käytämme suomea.
Ruotsia käytämme luokassa ja
joskus myös luokan ulkopuolella
sekä kotona perheen kanssa.
Millä tavoin ruotsin ja suomen
kieli eroavat toisistaan?
Suomen kielellä on helpompi kirjoittaa, mutta suomea sekä ruotsia on yhtä helppo puhua.
Puhutaanko kotonasi molempia
kieliä?
Kotona puhutaan kumpaakin kieltä.

olen vähän tanskalainen ja saksaa
olisi kiva oppia vain huvikseni.
Ida: Latinaa ja ranskaa, koska näitä kieliä voisin ajatella tarvitsevani
myöhemmin.
Miksi ruotsia kannattaa opiskella?
Koska se on Suomen toinen kansalliskieli ja Ruotsi on meidän naapurimaa.
Puhutteko unissanne ruotsia vai
suomea?
Unissamme käytämme varmaakin
molempia kieliä.

Kuinka helppoa Jyväskylässä on
pärjätä ruotsin kiellellä?
Jyväskylässä ei ole helppo pärjätä
pelkällä ruotsin kielellä, mutta
täältä löytyy kyllä ruotsinkielisiä
opiskelupaikkoja.

Miten vietät ruotsalaisuuden päivää?
Emme vietä ruotsalaisuuden päivää mitenkään erityisesti kotona,
mutta käymme koulun kanssa tänä vuonna kirkossa ja laulamme
ruotsin kielellä lauluja.

Mitä muita kieliä osaatte?
Ruotsin ja suomen lisäksi englantia sekä muilla kielillä joitain sanoja.

Mitä harrastat?
Evita: Tanssia ja mediadatapajaa.
Ida: Voimistelua ja poikkihuilun
soittoa.

Mitä muita kieliä haluaisit vielä
oppia?
Evita: Tanskaa ja saksaa, koska

Millaista musiikkia kuuntelette
mieluiten?
Kuuntelemme popmusiikkia ja

kaikkea nuorten musiikkia, englannin- ja suomenkielistä.
Mikä on lempipuuhaanne kotona?
Lempipuuhaa ovat lukeminen, askartelu, kavereiden kanssa oleminen ja television katselu.
Mitä haluaisitte tehdä isona?
Evita: Kondiittori, näyttelijä, valokuvaaja tai laulaja.
Ida: Leipurin ammatti tai voimistelunohjaaja tai -opettaja.

Ruotsalaisuuden päivää vietetään su 6.11.
Keltinmäen kirkossa on su
6.11. klo 13 ruotsinkielinen
messu, joka lähetetään suorana Radio Vegassa. Kuokkalan Pohjalammen koulun
ruotsinkielisen opetusryhmän oppilaat osallistuvat messuun. Päivä jatkuu
klo 14.30 Ruotsalaisuuden
päivän juhlalla.

Saara Kinnusen kirja Isän kaipuu on
Vuoden kristillinen kirja. Voittajateos julkistettiin Helsingin Kirjamessuilla viime viikonloppuna.
Kirjan valitsi Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kinnunen kuvaa teoksessaan,
miten hyvä isäsuhde on voimavara
sekä tytölle että pojalle. Isä näyttelee merkittävää osaa ihmisen itsetunnon kehityksessä, ja isättömyydellä on pitkä varjo.
Saara Kinnunen on koulutukseltaan filosofian ja valtiotieteidenmaisteri. Hän toimii sosiaalipsykologina ja perheterapeuttina.
– Luin kirjaa viiden lapsen isänä ja
myös perhekriisin kokeneen ison sisarussarjan vanhimpana. Kirja saa
miettimään isyyden merkitystä ja arvoa, Pentikäinen toteaa.
Yleisöäänestyksen voitti Jouko
Ikolan teos Hyvyyttä on.

Suomalaiset
tuntevat hyvin
luterilaisuutta
Yli puolet suomalaisista tunnistaa
luterilaisuuden peruspiirteitä hyvin. Peruspiirteisiin lasketaan
muun muassa ajatus kaikkien kyvystä tunnistaa oikea ja väärä,
kristillinen kasvatus, Raamattu kirkon opin ja julistuksen lähteenä
sekä ajatus siitä, että vastuu heikompiosaisista kuuluu kaikille.
Myös kasvatuksen ja koulutuksen tärkeyttä sekä rakkautta virsiin
on historiallisesti pidetty luterilaisuudelle erityisen tunnusomaisina
piirteinä.
Kaksi kolmasosaa suomalaisista
pitää luterilaisuudelle luonteenomaisena ajatusta, jonka mukaan
kristillinen kasvatus kuuluu kirkon
ytimeen, ja lähes sama määrä ajattelee, että virret ja kirkkomusiikki
ovat kirkon sanoman ja rukouksen
tärkeitä ilmaisuvälineitä.
Suomalaisten tunnistamia luterilaisuuden keskeisiä piirteitä on
tutkittu tuoreessa kyselytutkimuksessa, jonka Kirkkohallitus teetti
YouGov Finland Oy:lla. Kyselytutkimuksen tulokset ovat luettavissa
Kirkon tutkimuskeskuksen verkkopalvelussa.
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KUOLEMASTA ELÄVÄSTI

On helpompi olla liikkeellä
kuin istua paikoillaan

Kuolemaan liittyy paljon puhumattomuutta ja pelkoja.
Tuonen tupa on paikka, jossa kuolemasta voi keskustella avoimesti.

Kun työ alkaa tuntua liiaksi rutiinilta, on aika etsiä jotakin uutta. Näin on
Henrik Ketola huomannut elämässään monta kertaa. Tänä syksynä
uutta on nuorten aikuisten työn koordinaattorina aloittaminen.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Oma rippikoulu ja isosena toimiminen herättivät Henrik Ketolan
pohtimaan, olisiko hänessä ainesta nuorisonohjaajaksi. Työ näytti
mukavalta, ja siltä tuntuivat myös
työajat. Töitä saisi tehdä iltaisin ja
usein viikonloppuisinkin.
Lukio jäi yhteen vuoteen, ja nuorisotyön opinnot Pieksämäellä alkoivat, kun Ketola oli 16-vuotias.
– Minua jännitti opiskeluaikana, olenko riittävän hyvä ja tarpeeksi hengellinen toimiakseni
seurakunnassa.
Kodin perintö oli perusluterilainen. Epäluulot hälvenivät opiskelun ja harjoittelujaksojen myötä.
Ketolalle vakuutettiin, että hänenlaisiaan tarvitaan kirkossa.
– Sellaisia, joilla oli sopivasti ulkopuolisena olemisen tunnetta, ja
joille käytetty sanastokin tuntui
monesti vieraalta.
Palveltuaan armeijassa varusmiesdiakonina hän sai ensimmäinen työpaikkansa Haminan seurakunnasta. Sen jälkeen työpaikat ja
maisemat ovat vaihtuneet tasai-

seen tahtiin. Ketola on huomannut, että viisi vuotta on aika, jolloin alkaa kaivata muutosta.
– Usein uusien ovien aukeneminen on ollut jonkinlaista jatkumoa
aiemmin tehdylle työlle. Myös kaipuu epäsäännölliseen ja säännölliseen työaikaan on usein vaihdellut samaa tahtia.

kehitysvammaisten kanssa. Pienistä asioista kiitolliset ja hyväntuuliset nuoret pääsivät osallistumaan
samankaltaiseen toimintaan kuin
kaikki muutkin nuoret.
Ketola oli paljon tekemisissä
myös nuorten aikuisten kanssa, joita toimi avustajina ja kehitysvammaisten sisupartiossa johtajina.

Vuosien varrella Ketola on työskennellyt seurakunnissa eri puolilla maata. Melkein aina se on tiennyt muuttoa vieraalle paikkakunnalle. Nuorisotyön kenttä on tullut tutuksi, varhaisnuorisotyöstä
erityisnuoristyöhön asti.
Välillä Ketola työskenteli myös
lastenkodissa Hirvensalmella. Töihin hän reissasi ensin Mikkelistä ja
myöhemmin Jyväskylästä. Jyväskylässä hän tutustui muutamaan ihmiseen, joiden kanssa hänellä oli
yhteinen haave. Kaverukset pitivät
taukoa työstä ja lähtivät talveksi
Saksaan laskettelemaan. Siellä ehti pohtia jatkoa.
Uusi mahdollisuus aukeni, kun
Ketola valittiin vammaisnuorisotyönohjaajaksi Jyväskylään.
– Työ avasi ihan erilaisen maailman, vaikka olinkin työskennellyt

Sitten syntyivät omat lapset. Ketolalle tuntui merkitykselliseltä olla
enemmän lasten kanssa, kun he
olivat pieniä. Vanhempainvapaalla
perhe muutti vähäksi aikaa Helsinkiin ja sieltä reiluksi puoleksi vuodeksi Saariselälle. Palattuaan vanhempainvapaalta Ketola jatkoi entisessä työssään, kunnes tänä syksynä hänet valittiin nuorten aikuisten työn koordinaattorin määräaikaiseen tehtävään.
– Kaksivuotinen pesti tarjoaa
uudet haasteet kehittää erilaisissa
elämätilanteissa oleville noin
18–30-vuotiaille mielekäs tapa
osallistua seurakunnan toimintaan.
Ketolat eivät ole pysähtyneet
paikoilleen myöskään perheenä.
He reissaavat paljon ja viettävät
harvoin vapaita kotona. Se ei ole

SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Henrik Ketola on ratkaisukeskeinen ihminen, joka ei näe ongelmia vaan ratkaisuja. Jos rutiinit ottavat suuren vallan, on aika etsiä jotain uutta.

Tiesitkö?

Kohtaamista ja koordinointia
Kirkon nuorisotyönohjaaja
toimii kouluikäisten lasten,
nuorten ja heidän perheidensä
sekä nuorten aikuisten parissa.
Hän koordinoi ja kehittää
seurakunnan lasten ja nuorten
toimintaa yhdessä heidän
kanssaan.

Työssä keskeistä on yksilöiden
kohtaaminen ja erilaisten
ryhmien ohjaaminen.
Työssä tarvitaan kasvatuksen
ja nuorisotyön
asiantuntemusta.

Hengissä

Evankeliumi
Matt. 9: 18–26
Kun Jeesus puhui heille, sinne tuli
synagogan esimies. Hän kumartui
Jeesuksen edessä ja sanoi: ”Tyttäreni on kuollut juuri äsken, mutta
tule ja pane kätesi hänen päälleen,
niin hän virkoaa.” Jeesus nousi ja
lähti miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat häntä.
Silloin Jeesusta lähestyi muuan
nainen, jota kaksitoista vuotta oli
vaivannut verenvuoto. Hän tuli
Jeesuksen taakse ja kosketti hänen
viittansa tupsua. Hän näet ajatteli:
”Jos vain saan koskettaa hänen
viittaansa, minä paranen.” Jeesus
kääntyi, näki naisen ja sanoi: ”Ole
rohkealla mielellä, tyttäreni, uskosi
on parantanut sinut.” Siitä hetkestä
nainen oli terve.
Kun Jeesus tuli esimiehen
taloon ja näki huilunsoittajat ja
hälisevän ihmisjoukon, hän sanoi:
”Menkää pois! Ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu.” Hänelle naurettiin. Mutta kun väki oli ajettu ulos,
Jeesus meni sisään ja otti tyttöä
kädestä, ja tyttö nousi. Tästä levisi
tieto koko sille seudulle.

Armo on kuorenmurtaja
Miksi Jeesus herätti ihmisiä
kuolleista, kun tiesi, että joskus
he kuolevat kuitenkin?
Kertomuksella on vahva viesti
siitä, että elämä on arvokas.
Vaikka kristitty saa luottaa ylösnousemukseen ja kuolemanjälkeiseen elämään, on jo tämä
elämä, ainutkertainen ja lahjaksi saatu elämä, mittaamattoman arvokas. Jeesus antaa isälle tyttären takaisin. Hän puuttuu peliin, kun pahin on tapahtunut. Hän voi antaa jotain, mitä ihminen eniten kaipaa. Minusta tämä on äärimmäisen
lohduttavaa.
Onko sinun elämässäsi hetkiä,
jolloin toivot ihmeitä? Millaisia
hetkiä?
Elämän ruuhkavuosissa on
usein ahtaalla. Lapset, läheiset,
työ, elämä vaativat huomionsa.
Silloin, kun omat teot tai voimat eivät tunnu olevan tarpeeksi, on ihme kun saa kokea sen
armon, että vähemmänkin riittää. Että sittenkin selviää. Armo
rikkoo ihmisessä jonkin kovuuden tai kuoren, joka pitää toiset

etäämmällä. Armo tuo lähemmäksi ja tekee yhteyden mahdolliseksi. Sellaista armoa ja ihmettä kaipaan.
Mikä sinua koskettaa tässä
tekstissä eniten?
Tämä on kertomus uskosta ja
uskaltamisesta. Isä ja nainen
ovat uskon esikuvia. Nainen uskaltautuu omasta yksityisyydestään, intiimin vaivansa kanssa
ihmisten keskelle, julkisesti pyytämään apua Jeesukselta. Naisen usko puhuttelee, kuinka
hän kurkottaa kätensä ja koskettaa Jeesuksen viitan tupsua.
Kuin se olisi hänen viimeinen oljenkortensa. Usko Jeesuksen
mahdollisuuksiin oli niin suuri,
että tupsukin auttaisi.
Jos olisit joku tämän kertomuksen henkilöistä, kuka haluaisit
olla?
On helppo samaistua isän rooliin. Kuvitella, jos menettäisi
lapsensa. Millainen olisi oma
usko silloin? Mistä etsisi, mistä
saisi toivoa pimeimmällä hetkellä?

Kristitty saa luottaa siihen,
ettei kuolemalla ole viimeistä sanaa hänen elämässään. Pitääkö kuolemaa pelätä?
Kuolema on suuri tuntematon. Se luonnollisesti pelottaa ja herättää kysymyksiä.
Tämän päivän ihmisen olisi
ihan hyvä tiedostaa ja ajatella, tulla tutummaksi sen ajatuksen kanssa, että kerran
täältä lähdetään.
Samoin olisi hyvä tulla tutummaksi Jumalan kanssa,
sen Jumalan, joka on luvannut
voiton kuolemasta, elämän taivaassa, määränpään ja toivon.
Silloin pelko voi olla enemmän
kunnioitusta kuin kauhua.
Miten olennainen osa Jeesuksen ihmeet ovat Uudessa testamentissa?
Evankeliumeissa Jeesus näyttäytyy meille erityisesti opettajana
ja parantajana. Myös monista
yliluonnollisilta vaikuttavista
ihmeistä kerrotaan. Niillä on
oma paikkansa ja merkityksensä kuvatessaan Jeesuksen juma-

Sunnuntai 6.11.
Rippikoulusunnuntai rnaa

Kaupunginkir kossa saa
Messu
pastori Ville Tikkanen.
alkaa klo 10.

lallista olemusta.
Opetuksissaan ja tavassa, jolla
hän kohtasi ihmiset, hän näytti
myös suuntaa, miten rakastaa
lähimmäistä ja elää toisten ihmisten kanssa. Hän paransi sairaan naisen. Hän herätti tytön
kuolleista. Hänelle jokaisella on
väliä.

Ennen eläkkeelle siirtymistään
Matti J. Kuronen toimi pitkään
poliisi- ja pelastuslaitoksen pappina Lappeenrannassa. Työ oli rankkaa ja opetti, miten raadollista
elämä ja kuolema voivat olla. Kurosen osana oli viedä kuolinviesti
omaisille. Kaikkein raskainta oli
kohdata lasten kuolema.
– Ensivaste- tai poliisiautosta
katsottuna maailma näyttää kovin
erilaiselta kuin pappilan ikkunasta, Kuronen toteaa.
Työ ei ole jättänyt täysin rauhaan eläkkeelläkään. Palosireenin
soidessa Kuronen huomaa yhä
miettivänsä, mitä on tapahtunut
ja kuka mahtaa olla keikalla.
– Näissä tilanteissa, joissa poliisi- ja pelastusväki toimivat, elämä
on ehdottomasti totta. Elämä on
myös kuolemista. Silti kuolemaan
ei koskaan totu, Kuronen sanoo.
Kurosesta on hyvä, että myös kuolemasta uskalletaan puhua avoimesti. Pari vuotta sitten Lappeen-

rantaan avattiin kaikille avoin
Tuonen tupa – maailmallakin suosituksi tullut Kuoleman kahvila.
Vastaanotto oli niin hyvä, että
kaikki halukkaat eivät aluksi mahtuneet oikein sisäänkään. Nyt kokoontumisia on säännöllisesti.
– Tarkoitus on keskustella kuolemasta elävästi, Kuronen sanoo.
Idea Kuoleman kahvilasta tuli
pietarilaiselta professorilta Anatoly Vlasovilta, entiseltä avaruustutkijalta. Hän on ollut perustamassa
Kuoleman kahvilaa Pietariin.
Lappeenrannan Tuonen tuvassa
kuolemasta on puhuttu monesta
näkökulmasta. Liikkeelle lähdettiin torjutusta kuolemasta – siitä
yksikertaisesta tosiasiasta, että
me kaikki kuolemme.
– Vain elävät voivat puhua kuolemasta, Kuronen huomauttaa.
Tuonen tupaan kokoontuneet
ihmiset ovat halunneet keskustella
muun muassa lapsen kuolemasta,
eutanasiasta ja saattohoidosta.
Lääkärit ovat käyneet selvittämässä, mitä kuolemassa tapahtuu. Lisäksi on ollut alustuksia muun
muassa ortodoksien, luterilaisten

ja vapaa-ajattelijoiden kuolemakäsityksestä.
– Ihmisillä on tarve puhua kaikesta, mistä ei ole hyvä vaieta, Kuronen sanoo.
Diakonian työalasihteeri Heini Lekander on huomannut, miten paljon kuolemaan liittyy puhumattomuutta, osin pelkojakin. Niinpä
Lekander haluaisi viritellä ajatusta
Tuonen tuvasta myös Jyväskylän
seurakunnassa.
– Meidän on helpompi elää tätä
elämää, jos ymmärrämme kuolevamme.
Diakoniatyössä Lekander on
nähnyt, miten paljon kuolemaan
liittyvät teemat askarruttavat.
– Pahimmillaan se voi johtaa siihen, että ihmiset pohtivat näitä
kysymyksiä yksin. Kaikilla ei ole läheisiä, joiden kanssa kuolemasta
voisi keskustella.
Seurakunnan toimintaan Tuonen tupa istuu luontevasti.
– Ajatuksena olisi tarjota paikka, jossa kuolemasta voisi keskustella avoimesti niin, ettei kenenkään näkemyksiä jyrätä.

Kurosen mielestä ihmiset ymmärtävät yhä paremmin oman rajallisuutensa. Kliininen ajattelu on hänen mukaansa tullut tiensä päähän. Entä onko Kuronen itse sinut
kuoleman kanssa?
– Jos 76-vuotias ei ymmärrä, että
kello on jo soinut ja viimeinen kierros on menossa, hän ei tiedä, mitä
tekee. En minä sinut kuoleman
kanssa ole, mutta kunnioitan kuolemaa. Teitittelen, mutta puhuttelen kumminkin, Kuronen sanoo.

Keskustelutilaisuus Tuonen
tuvasta la 12.11. klo 14 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Mukana Matti
J. Kuronen ja saattohoitoon
erikoistunut sairaanhoitaja
Kirsti Marttinen Lappeenrannasta. Tilaisuudessa voi
esittää toiveita ja ideoita toiminnan käynnistämiseksi
Jyväskylän seurakunnassa.

6

7

Kolumni

Ystävänä suru
Äidinrakkaus kestää kaiken, uskoo kaiken, toivoo kaiken
ja kärsii kaiken. Se ei koskaan katoa – ei edes kuolemassa.
Kun kahdeksan lapsensa menettänyttä äitiä kokoontuu,
on suru käsin kosketeltavaa. Kenenkään ei tarvitse selitellä, sillä toiset ymmärtävät jo puolesta lauseesta, jopa
katseesta. Välillä nauretaan mukaville muistoille, sitten
taas itketään ikävää.
Moni sureva kirjoittaa päiväkirjaa, kirjeitä tai jotakin
muuta suruun liittyvää. Onkin todettu, että tämänkaltainen terapiakirjoittaminen lisää hyvinvointia ja auttaa
jaksamaan. Joskus alkuun pääseminen voi olla kuitenkin
vaikeaa. Ajatus on tahmeaa, ei tiedä mistä aloittaa. Ja
sitten kun lopulta aloittaa, ei jaksa enää jatkaa.
Tällaiseen tarpeeseen syntyi tänä syksynä alkunsa saanut
surukirjoittamisen ryhmä. Sen tarkoitus on helpottaa
surevan oloa ja tarjota vertaistukea. Jokainen kirjoittaa
itselleen ja omalla tavallaan. Tavoitteena ei ole julkaisukelpoinen teos, vaan oman pahan olon purkaminen paperille.
Kirjoittamalla ei ainoastaan muistella kuollutta lasta tai
kerrota surusta, vaan yritetään löytää ja vahvistaa kunkin omia voimavaroja elämässä jaksamiseen. Kirjoittamalla päässä myllertävät asiat selkiytyvät, niihin pystyy
ottamaan etäisyyttä ja parhaimmillaan tulee tunne surun hallitsemisesta.
Lapsensa menettänyt ystäväni kertoi minulle ajattelevansa surua ystävänä. Alkuaikoina hän olisi antanut mitä tahansa, että suru lähtisi. Nyt hän ei enää antaisi sitä
pois. Suru on hänen ystävänsä, koska se pitää kuolleen
lapsen lähellä. Näin ajatellen suru saa uuden, pehmeämmän muodon. Se ei valtaa enää koko sisintä, vaan
kulkee vierellä kuin vanha tuttu.
Lohduttava voi olla myös monelle tuttu ajatus särkyneestä saviruukusta. Tippuessa se menee sirpaleiksi ja
hajoaa. Palasia ei kuitenkaan heitetä pois, vaan Jumala
rakentaa niistä uutta. Suru rikkoo ja muuttaa meitä ihmisinä, mutta voi synnyttää myös jotakin uutta. Martti
Lindqvist on todennut, että jos oppii nöyrtymään välttämättömän edessä ja osaa surra sitä, mistä on pakko
luopua, voimat eivät kulu samalla tavalla kuin niiden
voimat, jotka kieltävät avuttomuuden ja käyvät toivotonta taistelua mahdottomuutta vastaan. Tapahtunutta ei voi muuttaa, mutta omaa itseään voi auttaa selviytymään. Et ole yksin.

Johanna NiilesHautanen
pappi ja sururyhmäohjaaja

oilen
Tänään ruk

Kiitos tästä lapsesta
Tapasin kotoa muuttaneen lapseni kahvilassa. Syvä onnentunne
heräsi, kun näin nuoren naisen
täynnä elämää ja tyytyväisyyttä.

Hänestä on kasvanut hyvä ihminen. Kiitos tästä lapsesta.
nainen, 47

Ihminen rukoilee,
Jumala rukoiluttaa
Päivittäin rukoilevien määrä on kasvanut. Raamattuakin
lukee yhä useampi suomalainen.
PETRI KANANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Ahkerasti rukoilevien määrä on
kasvanut. Joka neljäs suomalainen
ristii kätensä päivittäin, kun vielä
neljä vuotta sitten joka päivä rukoili 21 prosenttia suomalaisista.
55 prosenttia suomalaisista rukoilee vähintään kerran vuoden aikana. Lukema on pysynyt samana
verrattuna neljän vuoden takaiseen tutkimukseen.
Suomessa aktiivisimpia rukoilijoita ovat muiden uskonnollisten
yhdyskuntien jäsenet, vahvasti kristilliseen oppiin sitoutuneet ja aktiivisesti jumalanpalveluksiin osallistujat. Lapsena uskonnollisen kasvatuksen saaneet rukoilevat muita
ahkerammin myös aikuisena.
Tiedot ilmenevät tällä viikolla
julkaistusta Kirkon tiedotuskeskuksen Osallistuva luterilaisuus -tutkimuksesta.

on huolia,
”niinJostoivon
apua.
Kävelykatu kertoo totuuden. Henki & elämän suppea pikagallup
vahvistaa sattumalta Kirkon tutkimuskeskuksen tuloksen. Kahdeksasta jututetusta neljä ei rukoile
lainkaan ja kaksi erittäin harvoin.
Rukoilevia ihmisiä löytyi pari.
Elina Pihlaja rukoilee muutaman kerran vuodessa.
– Kiitän. Jos on huolia, niin toivon apua.
Pihlaja rukoilee itsekseen omin
sanoin, mutta lausuu lasten kanssa tutun iltarukouksen.
Pekka Kämäri ei puolestaan rukoile juuri lainkaan.
– Jos oikein tiukka paikka tulee,
niin silloin voi olla. Ei muuten.
Pasi Kolu on samoilla linjoilla.
Lapsena hänellä oli kuitenkin iltarukous.
– Ei tule rukoiltua. En kuulu
edes kirkkoon.
Martti Paavilainen rukoilee harvakseltaan viran puolesta opettajana.
– Henkilökohtaisessa elämässä
ei ole tarvetta.
Paula Suhonen on rukoillut joka
ilta lapsesta saakka. Hänen ru-

kouksensa on kiittämistä.
– Ensin on se Levolle laske Luojani.
Sitten muistan kaikki läheiset ja
kuolleet. Joskus nukahdan siihen.
Yhteydenpito Jumalaan voi olla
arkipäiväsistä rupattelua.
– Rukous on vuorovaikutusta,
dialogia, elämän jakamista Jumalan kanssa, Keskustan alueseurakunnan pappi Ville Tikkanen sanoo.
Heli Ahonen toimii pappina Palokan aluseurakunnassa. Hänelle
rukous on välillä puhumista ja toisinaan nopeaa huikkaamista ja
kiittämistä.
– Että olethan kuulolla ja matkassa mukana, koska nyt on edessä tiukka paikka.
Vs. kappalainen Päivi Kärkkäinen löytää rukoukselle vertauskohdan nykypäivän teknologiasta.
– Rukous on niinkuin snapchat
ylös Jumalalle.
Moni rukoilee, kun elämässä tulee vastamäkiä itselle tai läheiselle.
- Ihminen rukoilee, kun Jumala
rukoiluttaa, Vaajakosken alueseurakunnan kappalainen Hannu
Huttunen sanoo.
Tikkanen ajattelee, että rukous
on uskon ilmausta. Se hoitaa ja
vahvistaa rukoilijaa.
Ahosella rukous pitää uskoa yllä. Samalla se antaa rohkeutta ja
luottamusta siihen, että hyvä Jumala on elämässä johdattamassa
ja pitämässä huolta.
– Rukoilemalla myös osoitan Jumalalle, että hän on minulle tärkeä. Erityisesti vaikeiden asioiden
kertominen rukouksessa voi myös
selkiyttää omia ajatuksia niin kuin
vaikeista asioista puhuminen ylipäänsä.
Huttunen neuvoo luottamaan
Luojan läsnäoloon.
– Jumala kyllä tietää, mitä tarvitsemme ja missä tilanteessa
olemme.
Tikkanen vinkkaa, että rukoilla
voi milloin ja missä vain. Rukousta
voi olla pieni huokauskin.
Ahosella erityyppisille rukouksille on omat aikansa ja paikkansa.
– Välillä pysähdytään hiljentymään kunnolla, välillä viestitellään
kiireen keskeltä.
– Aika usein tuntuu, että tarvitsee heittää snapchatteja Jumalalle. Rukoilla voi ilossa, surussa,

myrskyssä ja tyynessä, Kärkkäinen
sanailee.
Kun päivittäinen rukoileminen on
lisääntynyt, niin suomalaiset ovat
samaan aikaan myös aiempaa innokkaampia Raamatun lukijoita.
Neljätoista prosenttia suomalaisista lukee Raamattua kerran kuukaudessa. Neljä vuotta aikaisemmin Raamatun lukijoiksi tunnustautui yhdeksän prosenttia suomalaisista. Ylipäätään Raamatun
lukeminen on lisääntynyt hieman.

Rukous on
”niinkuin
snapchat
ylös Jumalalle.

Raamattua lukevat keskimääräistä ahkerammin aktiivisesti hyvätekeväisyyteen osallistuvat, vähän
ansaitsevat, vähän koulutetut ja
työttömät.
Suomessa myös meditaation ja
joogan suosio on kasvanut viimeisten vuosikymmenien aikana.
Suomalaisista kerran kuukaudessa meditoivia on kaksitoista prosenttia ja joogaavia yhdeksän prosenttia.
Kauppakadulla rukoilusta kysyttäessä Minna Koponen sanoo,
että henkiset asiat ovat tärkeitä
hänelle jossakin määrin. Meditointiin kuluu aikaa puolisen tuntia päivässä.
– Meditaatio on muodostunut
minulle elämäntavaksi, joka kuuluu arkeen.
Meditaatio on yhtä yleistä miehillä ja naisilla. Perinteistä miehen
ja naisen avioliittoa kannattavat
meditoivat vain harvoin.
Joogasta kiinnostuneita ovat
suurten kaupunkien naiset. Harrastajia löytyy uskonnollisista ja
ei-uskonnollisista ihmisistä. Tutkijat kytevät joogan suosion hyvinvoinnin ja terveyden tavoitteluun.

Kirkon tutkimuskeskus:
Osallistuva luterilaisuus.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012–
2015. Tutkimus kirkosta ja
suomalaisista.
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Tuomas Kurttilan mielestä vanhemman tärkein tehtävä on
kannustaa ja rohkaista lapsia.
– Rakkauden tulee olla aina
vastikkeetonta. Itse täytyy olla
esimerkkinä ahkeruudesta, sovinnosta, läheisyydestä ja epätäydellisyydestä.

Reissuisä satsaa
kotona läsnäoloon
Tuomas Kurttila edistää työkseen lasten asiaa, mutta joutuu olemaan
reissutyön vuoksi poissa omien lastensa luota. Kotona ollessaan hän
panostaa läheisyyteen ja lastensa kohtaamiseen.
SAILA AARNIO teksti
MARJO KOIVUMÄKI kuva

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas
Kurttilan päivät etenevät minuuttiaikataululla. Haastattelupäivänä hän heräsi Helsingin kodissaan
varhain lukemaan koti- ja ulkomaisia lehtiä. Ensimmäinen palaveri oli oikeusministeriössä kello
8. Tämän jälkeen hän allekirjoitti
toimistonsa sivukonttorilla Helsingin Vuorikadulla vammaispalveluihin liittyvän lausunnon. Kello
10 hän muistutteli taksissa mieleensä ruotsin sanoja, koska oli
menossa kirjamessuille keskustelemaan Pohjoismaiden ministerineuvoston uudesta julkaisusta
ruotsiksi.
Messujen jälkeen Kurttila puhui
tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja
nuorten sekä heidän perheidensä
tukiyhdistys Tatu ry:n 15-vuotisjuhlissa. Hän viipyi juhlissa kaksi
tuntia, jotta ehti kuunnella järjestön ja ihmisten kuulumisia.
Päivän viimeinen tapaaminen oli
Maahanmuuttovirastossa, minkä
jälkeen Kurttila tarkasti antamansa
haastattelun hallituksen pakolaispolitiikasta. Kotiin päästyään hän
luki vielä aineistoa ensi viikon Moskovan virkamatkaa varten.
Kurttila on toiminut lasten, nuorten ja perheiden asialla koko uransa. Hän tutustui tähän maailmaan
päästyään nuorena opiskelijana
opetusministeriöön töihin.
– Siellä lasten, nuorten ja perheiden asiat tulivat työpöydälleni.
Sen jälkeen ne eivät ole sieltä kadonneet.
Aloittaessaan lapsiasiavaltuutettuna vuonna 2014 Kurttila luopui monista luottamustehtävistään. Tämän hän koki selkeämmäksi sekä viranhoidon että ajankäytön kannalta. Keskisuomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia
ja mielenter veyttä edistävän

Haukkalan säätiön hallitukseen
hän kuitenkin suostui, kun häntä
siihen pyydettiin.
Lisäksi Kurttila valittiin hiljattain Euroopan lapsiasiavaltuutettujen tulevaksi puheenjohtajaksi.
Kotona hänellä on kolme kouluikäistä lasta ja vaimo.
Näiden roolien yhdistäminen
onnistuu Kurttilan mukaan rakastavan ja sovinnollisen perheen sekä osaavan ja innokkaan henkilökunnan ansiosta.
Entä mikä rooleista on hänelle
tärkein?
– Ihminen on kokonaisuus mo-

Lapsissani
”konkretisoituu

minun osani
helminauhassa.

– Kenenkään elämä ei ole täydellinen, eikä kukaan ole täydellinen. Paljon pystyy tekemään fiksulla töiden suunnittelulla ja myös
ei-sanan harjoittelulla.
Kurttilan perheessä jokainen osallistuu kodin töihin, kuten pyykkien
ripustamiseen, astianpesukoneen
tyhjentämiseen ja roskien viemiseen. Lisäksi lapset siivoavat omat
huoneensa ja käyttävät perheen
kahta koiraa ulkona. Kodin töistä
saa rasteja, ja viidestä rastista saa
kaksi euroa viikkorahaa. Koulutöistä ei palkita rahalla, koska
koulussa kannustimena ovat elämässä pärjääminen ja tietämisen
ilo.
Peliaikaa Kurttilan lapsilla on
viikossa kolmena päivänä, kunakin päivänä yksi tunti. Mutta Pokémon Gon pelaamista ei lasketa
tähän, sillä sitä Kurttila pitää ulkona liikkumisena.
– Kun säännöt laatii lasten ollessa pieniä, niihin kasvaa sisään.

Hienointa isänä olemisessa on
Kurttilan mukaan se, että siinä saa
pienen kosketuksen omaan rajallisuuteensa ja jatkuvuuteensa.
– Lapsissani konkretisoituu minun osani helminauhassa.
Vaikeinta taas on elämän kantavuuteen luottaminen.
– On vaikea luovuttaa kontrollista, joka onkin harhaa. Voin tehdä osani isänä, mutta jokainen
elää oman elämänsä, kokee omat
kipunsa, saa onnen hetkensä. Vanhemmuus on hyvin erikoinen kokonaisuus suurinta huolta ja kaipausta sekä suurinta iloa ja onnea.
Suomalainen mies ja isä on lapsiasiavaltuutetun silmin tällä hetkellä hyvällä tiellä.
– Annamme yhä enemmän arvoa perheelle, puolisolle ja lapsille. Miehelle isyys ja hyvä parisuhde ovat hyvinvoinnin kannalta todellinen lottovoitto, Kurttila sanoo.

nine eri rooleineen ja tehtävineen.
Syvimmän tunteen minulle tuottaa isyys.
Tuomas Kurttila on yleensä kaksi
päivää viikosta lapsiasiavaltuutetun toimistolla Jyväskylässä, ja
työmatkoja kotimaassa ja ulkomaille on vuoden mittaan satoja.
Reissussa ollessaan hän soittelee
ja viestittelee jonkin verran perheensä kanssa.
– Etäyhteydenpito ei korvaa läheisyyttä, kosketusta, todellista
keskustelua ja kohtaamista. Kun
tähän on arjessa riittävästi aikaa,
poissaolo on vähemmän dramaattista. Lapsia ja perhettä ei voi kauko-ohjata.
Vinkiksi muille paljon matkustaville vanhemmille hän toteaa, että
jokaisella on velvollisuus elää
mahdollisimman tasapainossa
omien odotusten ja läheisten tarpeiden suhteen.

Tiesitkö?

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu

Kotoisin Oulusta, asuu
Helsingissä

38-vuotias

Teologian ja hallintotieteiden maisteri

Lapsiasiavaltuutetun
toimisto sijaitsee
Jyväskylässä

Perheeseen kuuluu
Jenni-vaimo ja 		
kouluikäiset lapset

Lapsiasiavaltuutetun kolme tärkeintä ohjetta
tämän päivän isille:
Pidä huolta itsestäsi.
Pidä huolta parisuhteestasi.
Kun kaksi edellä mainittua toteutuu, lapsillasi on moni asia hyvin.
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Pakolaisleirillä
elämä on tauolla

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuvat

Kaipaatko vierelläkulkijaa ja kuuntelijaa?
Anja Kuhno

Markku Lehmuskoski

anja.kuhno@sielunkieli.fi
markku.lehmuskoski@gmail.com
0400 646 232
040 707 8356
Kaisa Pihlajamäki
kaisa.pihlajamaki@gmail.com
0400 373 685

www.suomensielunhoitoterapeutit.fi
Laatukivet kohtuuhintaan

www.HautakiviHalvemmalla.fi
99 €
960 €

156 €

1195 €

510 €

Puh: 045 109 1809 – Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi

Kankitie
Muurame
s
Harjunporra
Monipuoliset valikoimat & edulliset hinnat!
EkoCenter Kankitie

EkoCenter Harjunporras

EkoCenter Muurame Autotalo

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
020 712 1580

Gummeruksenkatu 13
40100 Jyväskylä
040 765 3303

Punasillantie 4
40950 Muurame
040 545 0353

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-17.00
la 9.00-14.00

KAARINA HEISKANEN teksti

Auttavat kädet -järjestö on auttanut pakolaisia Ateenassa 25 vuotta, ja sen taustayhteisö on kristillinen. Kun turvapaikanhakijat tulevat tiistain perheruokapäivään,
keskiviikon naisten suihkupäivään,
torstain miesten suihkupäivään
tai perjantain yhteiseen teetuokioon, näytöllä pyörii Jeesus-video. Tarjolla on arabian- ja darinkielisiä Raamattuja. Vierailijat voivat osallistua lyhyeen hartaushetkeen – tai olla osallistumatta. Uskontoa ei tuputeta eikä piiloteta.
– He ovat kiinnostuneita uskonnostamme ja tietävät, että Eurooppa on kristillinen maanosa,
Auttavat kädet -järjestössä työskentelevät Katriina ja Vesa Sipari
toteavat
Auttavat kädet saa rahoituksensa evankelisilta kirkkokunnilta.
Auttavat kädet -järjestössä työskentelee myös vapaaehtoisia, jotka
tulevat lähinnä USA:sta, Englannista ja Saksasta. Sen yhteistyökumppanit ovat kristillisiä kirkkoja ja järjestöjä Kreikassa ja Kreikan ulkopuolella.

Suttuisesta porttikongista löytyy ovi, ja oven takana toimii
Auttavat kädet. Se on hengähdyspaikka pakolaisille Ateenassa.

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

2425 €

Auttavat kädet
tarjoaa yhteisön

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-18.00
la 10.00-15.00

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-17.00
la 9.00-14.00
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Nuori afgaaninainen imettää puolivuotiasta vauvaa. Vauva on syntynyt ateenalaisella pakolaisleirillä. Samalla äiti näyttää kännykältään kuvia Kabulista: ruumiita kadulla, räjäytettyjä autoja. Hän kertoo olevansa hazara ja näyttää
käsimerkillä kaulanleikkauseleen:
they kill us – he tappavat meitä.
Ateenalaisen, pakolaisia auttavan Auttavat kädet -avustusjärjestön tiloissa on naisten ja
lasten suihkupäivä. Paikalla on
12 äitiä ja heidän alle kymmenvuotiaita lapsiaan. Lapset etsivät
heti tutut lelut, ja pian on käynnissä puuhakas kotileikki. Kuusivuotias Fatime-tyttö äkkää suomalaisvieraat ja perustaa pikaisen käsihoitolan.
– And you – nyt sinä, hän ottaa
vieraan vuorollaan käsittelyyn ja
lakkaa kynnet, jokaisen erivärisellä
lakalla.
Äidit kuivattelevat ja kampaavat
hiuksiaan ja juttelevat keskenään.
He ovat tulleet läheisiltä pakolaisleireiltä, joita Ateenaan on
pystytetty urheiluhalleihin.
Pakolaisleireillä on tarjolla välttämätön: ruoka, nukkumapaikat,
suihkut ja saniteettitilat. Joissakin
leireissä lapset pääsivät aloittamaan syyskuussa koulun.
– Auttavat kädet -järjestö tarjoaa pakolaisille yhteisön, jossa
voi tavata tuttuja ja saada pientä
huojennusta arkeen, kertoo ter
veydenhoitaja Katriina Sipari.
Hän on työskennellyt Kansanlähetyksen kautta Auttavat kädet
-järjestössä puolisonsa apuvälineteknikko Vesa Siparin kanssa reilun vuoden ajan. Molemmilla on
takanaan työvuosia terveysprojekteissa Keski-Aasiassa. Suurin osa
Auttavat kädet -järjestön vierailijoista tulee juuri Keski-Aasiasta.

Vuosi sitten Kreikka tuntui olevan
tapahtumien keskipisteessä, kun
turvapaikanhakijoiden määrä yllätti Euroopan. Välimeren ylittäneet turvapaikanhakijat etsivät
kuumeisesti matkareittejä Ateenasta eteenpäin, ja matkoja myytiin ja ostettiin läheisessä Victoria
Parkissa. Uutiskuvista tuttu puisto
on yllättävän pieni, mutta silloin
se oli täynnä kuhinaa. Turvapaikanhakijat nukkuivat puistossa tai
kadulla. Osa oli yön, osa viikon.
– Se näkyi kaikkien avustusjärjestöjen toiminnassa. Ihmiset eivät
ehtineet löytää tietään päiväkeskuksiin, koska he jatkoivat matkaa
rajojen ollessa auki. Yritime jalkautua puistoihin ja leireille ihmisten luo, Katriina Sipari muistelee.

Säikähdettiinkö
”Suomessa
pakolaisia liikaa?

Nyt tilanne on tasoittunut, kun
kulkureitti Turkista Kreikkaan on
poikki, ja turvapaikkaa etsivät ovat
pakolaisleirillä tai taivasalla muun
muassa Turkissa. Kun Euroopan
maat sulkivat rajansa, noin 60 000
pakolaisen kohtaloksi koitui jumittuminen Kreikkaan. Heistä
noin 35 000 on Ateenan alueella.
Pakolaisleirillä puolisonsa,
15-vuotiaan poikansa ja 14- ja
10-vuotiaiden tyttäriensä kanssa
asuva Latifa (nimi muutettu) selittää asumisolojaan piirtämällä
muistivihkooni teltan. Hänen perheensä lähti Kabulista talebaneja
karkuun ja asettui Iraniin. Monen
paperittomina Iranissa asuvan afgaanin tavoin he kokivat syrjintää:
lapset eivät päässeet kouluun, poliisi kohteli huonosti.
Viimeinen niitti oli uhka, että

Sanalla sanoen ja laulaen
Nahkakantinen Raamattu

piplia.fi

Iran värvää perheen pojan taistelemaan Syyriaan. Perhe päätti yrittää Eurooppaan.
Salakuljettajan perässä kuljettu
reitti oli vaarallinen. Vuoristoinen
polku oli välillä niin kapea, että
moni oli luiskahtanut siltä rotkoon ja kuolemaan. Venematkaa
Turkista piti yrittää kolmesti. Lopulta huonokuntoinen 30 matkustajalle tarkoitettu vene kuljetti
58 aikuista ja liudan lapsia Khioksen saarelle. Sieltä perhe tuli lautalla Ateenaan.
– Odotamme, että rajat aukeaisivat. Haluamme Ranskaan. Haluan, että lapseni pääsevät kouluun, Latifa sanoo. Tyttäret nyökyttävät vakavailmeisinä vieressä.
Salla ja Aleksi Soininen suorittavat Auttavat kädet -järjestössä
kolmen kuukauden työharjoittelua, joka liittyy kansaisnvälisyys- ja
nuorisotyönohjaajaopintoihin.
– Leikitämme lapsia, siivoamme, laitamme ruokaa, keskustelemme ihmisten kanssa. Uskonto
on turvapaikanhakijoille maailman normaalein asia. He hämmästyvät, jos siitä ei puhuta.
Keskusteluissa kuuluu sekä turhautumista että toivoa.
– Ihmiset tietävät, että he eivät
voi jäädä tänne – Kreikassa ei ole
töitä. Elämä on tauolla.
Ilon hetkiä on, kun taitava räätäli korjaa rikkinäisiä vaatteita
Auttavat kädet -järjestön ompelukoneella tai kun perheet saavat
taikoa kotimaansa tuttuja ruokia
keskuksen keittiössä.
Soinisille työharjoittelu ateena
laisessa pakolaisia auttavassa keskuksessa on tuonut perspektiiviä
suomalaiseen turvapaikanhakijatilanteeseen.
– Säikähdettiinkö meillä vähän
liikaa? Jos tämä maa pystyy selviämään turvapaikanhakijoista, niin
Suomikin pystyy.

KIRKON TIEDOTUSKESKUSteksti

Kukitamme
elämäsi juhlat

Kolmikielinen Vuorisaarna
Upeasti kuvitettu Vuorisaarna.
Kielet arabia-englanti-suomi.
6,50 €

Uudet virsikirjat
Virsikirjoissa on nyt 79
uutta soinnutettua virttä.
Tilaa uusi virsikirja adventiksi!
Suomen Pipliaseura |

myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi

voimasanoja

PIPLiA.
| pipliakauppa.fi

Niks naks. Auttavat kädet auttavat, kun pakolaisleirillä asuvan pikkutytön otsatukka tarvitsee siistimistä.

Malli kunnioittavaan
avioliittokeskusteluun

■

uutuus

Laadukas Raamattu kultaisella nimipainatuksella.
Myös nahkakantisia virsikirjoja.
Valikoiman löydät netistä www.pipliakauppa.fi

Ateenalaisilla pakolaisleireillä asuvat lapset pinkaisivat leikkimään Auttavat kädet -järjestön leluilla, kun he tulivat äitiensä kanssa keskiviikon suihkupäivään. Pakolaisleireillä on nukkumapaikat, ruokaa ja saniteettitilat, mutta Helping Hands tarjoaa yhteisön.

Onnella on juuret

` t ™

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

Yhteensä 45 kirkollista keskustelijaa vaihtoi ajatuksiaan samaa sukupuolta olevien avioliitosta.
Avioliittolain muutos astuu voimaan maaliskuun alussa, ja kirkko
on uudenlaisen haasteen edessä:
kuinka suhtautua mies- ja naisparienkirkolliseen vihkimiseen? Kirkon nykyisen käsityksen mukaan
avioliitto on miehen ja naisen välinen. Kirkon jäsenten ja papiston
piirissä kuuluu paine muutoksen
suuntaan. Kuinka eri tavalla ajattelevat mahtuvat tulevaisuudessa
samaan kirkkoon?
Skotlannissa sekä Englannin
anglikaanikirkon vastaavassa prosessissakäytettyjen materiaalien
pohjalta Kirkkohallituksen asiantuntijatovat laatineet Suomen

evankelis-luterilaiselle kirkolle aineiston Armo ja Yhteys -aineisto eri
tavoin ajattelevien keskusteluihin
kirkossa. Aineiston avulla avioliitosta eri tavoin ajattelevat voivat
oppia ymmärtämään toistensa
näkemyksiäja käydä rakentavaa
keskustelua avioliitosta ja perheestä.
Ensimmäiseen keskusteluun oli
kutsuttu erityisesti Lapuan, Turun
ja Kuopion hiippakunnista kirkon
työntekijöitä, luottamushenkilöitä,seurakuntalaisia sekä muita kirkollisia vaikuttajia. Joukossa oli
myös seksuaalivähemmistöjen
edustajia. Tavoitteena ei ollut yksimielisyyden tavoittelu. Myötätuntoinen kuuntelu ja toisen kokemuksen kunnioittaminen toteutuivat
monenosallistujan mielestä paremmin kuin he osasivat odottaa.

Katriina Sipari (oik) ottaa vastaan jyväskyläläisvieraiden viemiset Jyväskylän seurakunnan Säde Pirttimäeltä ja Osmo Väätäiseltä.

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

Noin 12 miljoonan asukkaan
Kreikka kärvistelee talouskriisin
kourissa, mutta majoittaa pakolaisia ja paperittomia, jotka tulevat muun muassa Albaniasta, Irakista, Iranista, Ukrainasta, Filippiineiltä, Keniasta, Somaliasta,
Sudanista ja Etiopiasta.
Kreikkalaiset ovat auttaneet turvapaikanhakijoita suhteellisen pitkäpinnaisesti. Historia on opettanut auttamaan avun tarvitsijoita.
Auttavat kädet -järjestön tilat sijaitsevat Ateenassa lähellä Omonia-aukiota. Vastapäätä on aidattu puisto, jossa kaupunki jakaa
ruoka-apua. Talojen seinät ovat
täynnä graffiteja, ja kaikki huutaa
talouskriisiä. Paperittomat ihniset
tienaavat elantoaan myymällä kadulla piraattituotteita – aurinkolaseja, kelloja, elektroniikkaa – ja
narkomaanit piikittävät tai vetävät kokaa nokkaan keskellä kirkasta päivää. Kaiken tämän keskellä
pakolaisäidit puikkelehtivat lastenrattaiden kanssa Auttavat kädet -järjestön suihkupäivään.

Testamenttiasiain
infotilaisuus
Perjantaina 11.11.2016 klo 13.00-15.00
Pelastusarmeijassa, Ilmarisenkatu 2, Jyväskylä
Asiantunteva lakimies jakaa tietoa
testamentti- ja perintöasioista.

Facebookissa
nähdään!
Henki &

Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.
TERVETULOA kuuntelemaan ja keskustelemaan!

§

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI RIITTA KIVELÄ
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Tapahtuma

4.11.–18.11.2016
TAULUMÄEN KIRKKO

i
Kirkoissa so

Pyhäinpäivän iltakirkko la 5.11. klo
18, Vähäjylkkä, Väisänen, Sonja Niskanen, viulu.
Messu su 6.11. klo 18, suomi-englanti,
Palola, Vähäjylkkä, Salmela, Gospelkuoro Ihanaiset.
Messu su 13.11. klo 18, Wuolio,
Mannström, Vuorenoja.
Arja Korisevan joulukonsertti Rakkaudesta jouluun to 17.11. klo 19.
Minna Lintukangas, piano. Liput 25/10
e Ticketmasater ja ovelta tuntia ennen.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN JUHLAKONSERTTI
n Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen 60-vuotisjuhlakonsertti on Kuokkalan
kirkossa 6.11. klo 16. Jyrki ja Maija Anttila esittävät Merikantoa, Puccinia
ja Händeliä. Vox Aurealta kuullaan Eric Tuania ja Tellu Turkkaa sekä lauluja
Piae Cantiones -kokoelmasta. Ohjelma 20 euroa ovelta tai ennakkoon K-S
Syöpäyhdistyksen toimisto, (Kilpisenk. 5 B9, 2 krs. p. 014 3330 220.
PYHÄINPÄIVÄN ILTAMUSIIKKIA
n Kuokkalan kirkossa perinteistä suomalaista hengellistä musiikkia esittävät Olli Pautolan johtama Vuokattikvartetti, Kehittyvät laulajat, Jubilate
Deo ja Pekka Partanen. Konsertti on lauantaina 5.11. klo 18 (huom kellonaika). Ohjelma 10 euroa, tuotto alueseurakunnan musiikkityölle.
JOUKO MÄKI-LOHILUOMA KONSERTOI HUHTASUOLLA

n Jouko Mäki-Lohiluoman konsertti kuullaan tiistaina 8.11. klo 18 Huh-

tasuon kirkossa. Rippikoulukonsertti on avoin kaikille. Vapaa pääsy.
Mäki-Lohiluoma konsertoi myös lapsille tiistaina 8.11. klo 9.30.

BAROKKIMUSIIKKIA VAAJAKOSKELLA

n Ilpo Vuorenoja, kitara, ja Christine Bürklin viola da gamba, esittävät

barokkimusiikkia 16.11. klo 19 Vaajakosken kirkossa. Vapaa pääsy.

PALOKAN KULTTUURIPÄIVÄT SOIVAT KIRKOSSA
n Palokan kulttuuripäivien konsertti on Palokan kirkossa torstaina 17.11.
klo 18. Siinä esiintyvät Liisa Partanen, OP-kvartetti, Heikki Niininen ja
Marianne Mäenpää. Ohjelma 10 euroa Palokan musiikkityölle.

iviä
Syntymäpä

SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAMESSU KAUPUNGINKIRKOSSA

n Messu su 13.11. klo 10 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Wuolio,

Valtasaari. Kutsumme Sinua Keskustan alueseurakuntalainen, joka
täytät 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän syys– joulukuussa 2016.

KUOKKALASSA JUHLITAAN IKÄIHMISIÄ
n Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla to 17.11.klo 13-15 kirkolla. Kuokkalan
alueseurakunnan juhlaan kutsutaan heinä-joulukuun aikana 70, 75, 80,
85, 90 ja enemmän täyttäviä. Mukaan voi kutsua yhden läheisen. Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi 10.11. mennessä 050 5497 034 Päivi Heikkilä.
PALOKASSA SYNTTÄRIPERJANTAI

n Syntymäpäiväjuhla on Palokan kirkossa 18.11. klo 13–15. Juhla on

tarkoitettu kuluvan vuoden aikana 70, 75, 80, 85, 90 ja siitä eteenpäin
vuosia täyttäneille palokkalaisille. Ilmoittautuminen 11.11. mennessä
Elina Romar 040 560 9910.

SÄYNÄTSALON JA KELJONKAAN YHTEISET JUHLAT

n Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla on torstaina 8.12. klo 13 Säynätsa-

lon seurakuntakodissa. Juhlaan kutsutaan kuluvan vuoden aikana 70,
75, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttävät Säynätsalon ja Keljonkankaan
alueella asuvat seurakuntalaiset. Mukaan on tervetullut myös puoliso/
kaveri. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 30.11. mennessä 050 549 7015.

Pyhäinpäivän iltakirkko la 5.11. klo
16 srk-keskus, Kärkkäinen, Keltakangas. Sytytämme kynttilät vuoden
aikana poisnukkuneille Huhtasuon
alueseurakuntalaisille.
Messu isänpäivänä su 13.11. klo 12
srk-keskus, Laitinen, Tiusanen.

Musiikkitapahtumat

Iloset lauluryhmä ke klo 11.30
srk-keskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. srk-keskus ma ja
ke klo 9–10.30. Muuna aikana juha.
halonen@evl.fi 050 549 7024.

Lapsille ja perheille

Lapsiparkki ma klo 9–12 Telkäntie 2
C kerhotila. Kysy vapaita paikkoja:
050 3018233 tai 050 4079126
Päiväkerhot 3–5 v. ma ja to klo
13–16 Telkäntie 2C. Vapaita paikkoja!
Ilm 050 3018233.
Päiväkerhot 3–5 v. ti ja to klo 9–11
Telkäntie 2 c kerhotilassa. Kysy
vapaita kerhopaikkoja 050 3018 233
tai 050 4079 126.
Vauvakahvila ti klo 13–15
Telkäntie 2 c kerhotila.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2 c
kerhotila.
Hukkaperän pyhis ke 9.11. klo 17.30–
19. Eskareiden ja koululaisten oma
pyhis Hukkaperä 6 D kerhohuone.
Kerho 1–3-luokkalaisille ma ja to klo
13. Telkäntie 2 C kerhotila. Koulupäivän jälkeen leikkiä, ulkoilua, läksyjen
tekoa ym. kivaa. Sis. välipalan, 30 €
lukukausi. Ilm. 050 301 8233
tai 050 407 9126.
Toimintakerho 4–6-luokkal. ti klo
18 Telkäntie 2C, kerhotila. Leikitään,
askarrellaan, kokataan, puuhataan
kaikkea kivaa! Tied. 050 549 7021.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukous ke klo 8 srk-keskus.
Torstai-tapaaminen to 10.11. klo 13
seurakuntakeskus. Tule tapaamaan
toisia halssilalaisia.

Tunturihiihtoleiri Raattamassa Pallaksen pakeilla

Keväthanget kutsuvat Raattamaan Pallastuntureiden läheisyyteen 25.–31.3.
Hinta noin 530 euroa sisältää meno-paluukyydin lounaineen, kaksi retkeä perillä,
ruoan, retkieväät, iltapalan
ja majoituksen Tunturihotelli Vuontispirtillä. Ilmoittaudu Halonen 050 5497024.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Sururyhmä vanhempansa
menettäneille lapsille
Jyväskylän seurakunta järjestää vanhempansa menettäneille noin
7–12-vuotiaille lapsille vertaisryhmän, jossa käsitellään surua musiikin,
taiteen, leikin, toiminnan ja keskustelun keinoin. Ryhmä tukee lapsen
tulevaisuutta vanhemman kuoleman jälkeisessä tilanteessa.
Ryhmä kokoontuu Palokan kirkolla torstaisin klo 17–19: 19.1. / 26.1. /
2.2. / 16.2. / 9.3. / 23.3. ja päätösjuhla 30.3.
Sururyhmän vetäjinä toimivat Jyväskylän seurakunnan perhetyöntekijä Anne Savolin ja diakoni Elina Romar. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
16.12. mennessä Anne 050 380 0583 tai Elina 040 560 9910.

Pyhäinpäivän iltakirkko la 5.11. klo
18 kirkko, Tervonen, Keltakangas,
Vepsäläinen. Sytytämme kynttilät
vuoden aikana poisnukkuneille Huhtasuon alueseurakuntalaisille.
Messu ja rippikoulupyhä su 6.11.
klo 10 kirkko, Siistonen, Keltakangas,
nuorisotyönohjaajat. Kahvit. Messun
jälkeen infoa ensi vuoden rippikouluista riparilaisille ja vanhemmille.
Messu isänpäivänä su 13.11. klo 10
kirkko, Tuominen, Tiusanen. Kakkukahvit.
Leipäsunnuntai ja ehtoollinen su
13.11. klo 16 kirkko.

Raamattu- ja lähetysilta ke 16.11. klo
18.30 kirkko, Kaija ja Tapio Karjalainen,
Tervonen. Jumalalle on kaikki mahdollista. Tarjoilu.
Huhtasuon kirkko 30 v ensimmäisenä
adventtina. Messu 27.11. klo 10. Klo
12.30 vietetään 30-vuotisjuhlaa.

Musiikkitapahtumat

Jouko Mäki-Lohiluoman konsertti
ti 8.11. klo 18 kirkko. Rippikoulukonsertti on avoin kaikille. Vapaa pääsy.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ma klo 13–14.30
ja ti 10–11.30. Muuna aikana 050 549
7005 / elina.vepsalainen@evl.fi
Ruokailta ke 9.11. klo 17 kirkko. Hartaus ja hengellisiä lauluja, ruokailu.
Ruoka 1€/aikuinen ja 0,50€/lapsi.
Torstaitapaaminen to 17.11. klo 14
kirkko. Kahvit kirkolla, hartaus.

Lapsille ja perheille

Jouko Mäki-Lohiluoman ilmaiskonsertti lapsille ti 8.11. klo 9.30.
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 6.11.
klo 16.
Ekavauvaryhmä ma klo 13.30–15.30.
Tied. Seija 050 323 5355.
Sählykerho 5.–6.luokat ma klo 18–19
kirkko.
Sählykerho, 7.–8. luokat ma klo 19–20
kirkko.
Sählykerho, 1.–2. luokat ti klo 16.30
kirkko.
Sählykerho, 3.–4.luokat ti klo
17.30–18.30 kirkko.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18-20.
Tule tekemään omia tai ohjattuja
kädentöitä.
Tyttöjen liikuntakerho ti klo 18.3019.30 kirkko.
Perhekahvila. ke klo 9.30–11. Kahvilan
jälkeen ilmainen puurolounas.
Päiväkerhot ti ja to klo 12.30–15.30.
Kysy vapaita paikkoja 050 3235 355.
Käsityöpaja yli 5 v oman aikuisen
kanssa to klo 17.30–19.30. Materiaalimaksu 10 € perhe Tied. 050 323 5355.

Nuorille ja aikuisille

Tunturihiihtoleiri 25.–31.3. Katso
menovinkki Halssilan kohtalta.
Messu, rippikoulupyhä su 6.11. klo 10.
Siistonen, Keltakangas, nuorisotyönohjaajat. Kirkkokahvit. Messun jälkeen
infoa ensi vuoden rippikouluista riparilaisille ja heidän vanhemmilleen.
Rippikoulukonsertti ti 8.11. klo
18. Kaikille avoin konsertti, Jouko
Mäki-Lohiluoma. Vapaa pääsy.
Isos-, jatkoisos-, avustajakoulutus ke
klo 17.30 kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45-20.30 kirkko.
Naisten kuntojumppa to klo 18
kirkko.
Pietarin Kilta ti 15.11. klo 18 kirkko.
Psalmi 20, Arto Mikkola.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Tilkkutäkkimessu su 6.11. klo 16 Neulaskoti, Jurva, Tahkola.
Laavukirkko su 13.11. klo 14 Keljonkankaan laavu, Väätäinen,
Vuorenoja.

Isänpäivän laavukirkko
Keljonkankaalla

Yhteislähtö isänpäivän 13.11.
laavukirkkoon liikuntapuiston parkista kello 13.45.
Ehtoollinen. Messun jälkeen makkaranpaistomahdollisuus, omat makkarat
mukaan.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Rukoushetki pe 4.11. klo 8.30 kirkko.
Messu la 5.11. klo 16 kirkko, Ridanpää, Vilkko, Lintunen, Nieminen.
Kutsutaan kuluvan vuoden aikana
läheisensä menettäneitä.
Ruotsinkielinen messu, radioidaan su
6.11. klo 13 kirkko

Svenska dagen fest
i Keltinmäki

Ruotsinkielinen messu
radioidaan 6.11. klo 13 Keltinmäen kirkosta. Pitkänen,
Ridanpää, Lintunen, Studiokuoro, joht. Hannu Ikonen.
Svenska dagen fest 6.11. klo
14, Kjell Herberts, kören
Paletten, KUs Blåsorkester,
Sixten Ekstrand. Allsång, kaffeservering.

Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8–8.30
kirkko.
Martinpäivän seurat to 10.11. klo 18
kirkko. Risto Krogerus, Arvi Tuomi,
Hautalahti ja Vilkko. Kahvi klo 17.30.
Messu su 13.11. klo 10 kirkko, Salminen, Vilkko, Lintunen. Isänpäivä, rippikoulupyhä. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Isänpäivä Vesalassa Syvälahden Riihellä. Hartaus klo 11–11.30. Keitto
11.30–13. Mukana poni! Kts. s. 15.

Apua ja tukea tarvitseville

Aikuisten kokkikerho ma klo 17–20
kirkko. Yksinkertaista, monipuolista ja
edullista ruokaa. Maksu 3–5 €/ kerta.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Voit uusia ruokapankkiseteliäsi koko alueseurakunnan
alueelta ilman ajanvarausta. Muut ajat
diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Leppäpuisto 050 549 7008, Häyrinen
050 549 7008, Rantanen 050 549 7032,
Laitinen 050 549 7026.
Myötätuuleen to 17.11. klo 14–15.30
kirkko, Laitinen. Mitä haluan ja voin
tehdä hyvinvointini puolesta?

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Lyhtyilta ti 8.11. klo 17.30–19
kirkko.

Perheiden lyhtyillassa
askarrellaan ja leivotaan

Perheiden illassa tehdään
lyhtyaiheisia kädentöitä, leivotaan pikkuleipiä yhteiseen
pöytään ja grillaillaan porukassa – tuo omat makkarat
mukanasi. Lapsille on temppurata. Kahvi-, tee- ja mehutarjoilu. Musiikkia esittää
lauluyhtee Lipstikka.
Alumiinisten tuikkukuorien
keräyspiste. Lyhtyilta on Keltinmäen kirkolla tiistaina
8.11. klo 17.30–19.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Perheolkkarin kirkkohetki ke 16.11.
klo 9.15 kirkko, Ridanpää, Lintunen.
Kypärämäen perheolkkari to klo 9
Erämiehenkatu 6.

Nuorille ja aikuisille
Toivon torstai to 17.11. klo 18.30 Neulaskoti. Kiitollisuuden voima, Saija Väätäinen, Kyösti Kytöjoki, Andras Szabo.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ti klo 9 Neulaskoti.
Olohuone ke klo 1314.30 Neulaskoti.

Lapsille ja perheille

Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Tied. 050 5863056

Ruotsinkielinen juhla, Svenska
dagen fest su 6.11. klo 14 kyrkan, Kjell
Herberts, kören Paletten, KUs Blåsorkester, Sixten Ekstrand. Allsång, kaffeservering. Päivässä eri tilaisuuksia.
Kuohun päiväpiiri ma 7.11. klo 12. Eira
Lausamon luona Sarvenperäntie 18.
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 8.11. klo
11–12 Saihokatu 4, Kypärämäki,
Laitinen. Kiitollisin mielin.
Saihokadun lounas ti klo 12–13
Saihokatu 4, Kypärämäki. Hyvää kotiruokaa. Pääruoka, salaatti, jälkiruoka/

kahvit 4€. Lapset alle kouluiän 1€.
Miesten ilta ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen olohuoneen avoimet ovet
ke 9.11. klo 13–15 kirkko. Seurustelua
ja kahvit. Martti Luther, Erkki Helle.
Kaikki ovat Jumalan kuvia ke 9.11.
klo 18. Rukoushetki ja iltatee kirkko.
Järj. Jyväskylän NNKY, Jyväskylän
NMKY ja Keltinmäen alueseurakunta.
Taka-Keljon lähetysilta to 10.11. klo
18.30 Ronsuntaipaleent. 575. Kilpisellä.
Seurakuntakuoro pe 11.11. klo 18
Keltinmäen kirkko.
Saihokadun olohuone ti 15.11. klo
11–12 Saihokatu 4, Kypärämäki, Laitinen. Lauletaan Taize-lauluja.
Keltinmäen olohuone ke 16.11. klo
13–15 kirkko. Keltinmäen kirkolla.
Toiveita ja unelmia. Vapaaeht. kahvimaksu 1€. Leppäpuisto.
Seurakuntakuoro to 17.11. klo 18
kirkko.

KESKUSTA

Kaupunginkirkko avoinna
ke–pe klo 11–14.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Hiljaisuuden hetki pe 4.11. klo 12–14
Kaupunginkirkko, pappi paikalla klo
13–14.
Pyhäinpäivän messu la 5.11. klo 10
Kaupunginkirkko, Wuolio, Tikkanen,
Valtasaari. Muistamme vuoden aikana
poisnukkuneita Keskustan alueseurakunnan jäseniä.
Messu su 6.11. klo 10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Ilvesmäki. Rippikoulusunnuntai.
Perhemessu Sukupolvien ketju su 6.11.
klo 15 Lahjaharjun kappeli. Watia, lapsityö, Pappilan perhepyhäkoululaiset.
Lasten ja isovanhempien perhemessu.
Kahvit ja mehut.
Nuorten messu ke 9.11. klo 18, Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 10.11. klo 13
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 11.11. klo
12–14 Kaupunginkirkko, pappi
paikalla klo 13–14.
Messu su 13.11. klo 10 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Wuolio,
Valtasaari. Tervetuloa Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70, 75,
80, 85, 90 tai enemmän syys–joulukuussa 2016.
Messu su 13.11. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Niiles-Hautanen, Valtasaari,
kirkkokahvit.
Nuorten messu ke 16.11. klo 18, Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 17.11. klo 13
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 18.11. klo
12–14, pappi paikalla
klo 13–14.

Hiljaisuuden Talo
avaa ovensa

Hiljaisuuden Talo on lauantaina 19.11. klo 10–16 Vanhassa pappilassa. Kauniissa
miljöössä voit rauhoittua
ja nauttia hiljaisuudesta,
rukoilla, kirjoittaa omia
rukouksia, lukea kirjoja ja
värittää hengellisiä värityskuvia. Rukoushetki kappelissa klo 12 ja 15.

Musiikkitapahtumat

Laulurinki ti 8.11. klo 13 Vanha pappila.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti 8.11. klo 19
Vanha pappila.
Virsi- ja lauluhetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ma, ke ja to
klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549 7027, Kukkonen 050 340
0665, Pelkonen 050 549 7001 tai Lintulahti 050 050 549 7006.

Lapsille ja perheille

Sukupolvien ketju -perhemessu su
6.11. klo 15 Lahjaharjun kappeli.
Perhekahvila ti klo 13–15 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho to klo 9.30–11.30 Yliopistonkatu 28 B.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten Raamis ke klo 17
Yliopistonkatu 26 B.
Nuortenilta ke klo 18.30
Yliopistonkatu 26 B.
Virtailta / Nightbreak to 10.11. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Aika ylistää with
Sakari Heikkilä! Time to praise with
Sakari! Lisätied. Säde 040 560 9904.
Café Taukopaikka to 17.11. klo
18–20.30 Yliopistonk. 26 B. Titta kertoo
kuulumisia Kanadasta, jossa hän oli
vaihdossa. Iltapala, hartaus.Tied. elina.
lintulahti@evl.fi 050 549 7006.
Hannatyön rukouspiiri ma 7.11. klo
18 Vanha pappila. Rukousta maailman naisten puolesta. Tied. Kuulasmaa
0452674614 tai Puukari 050 493 3459.
Raamattupiiri ti klo 10 Vanha pappila.
Osallisuuden Puuhapaja ti 8.11. klo
13.15 Vanha pappila, Kukkonen.
Lähetyspiiri ke 9.11. klo 10–11.30
Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri
ke klo 13. Puistotori 4.
Leskien klubi to 10.11. klo 10 Vanha
pappila. Hortonomin opastuksella
havukranssin askartelua adventin ajan
lähestyessä, kahvit.
Seniorikammari ma 14.11. klo
14–15.30 Vanha pappila, Kukkonen.
Harrastukseni ennen ja nyt.
Osallisuuden kahvihuone ti 15.11.
klo 14 Vanha pappila, Vapaudenk. 26.
Syyslaulajaiset, Teräväinen, Kukkonen.
Kylän kammari to klo 14 Vanha pappila. (parilliset viikot)

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Pyhäinpäivän iltakirkko la 5.11. klo
18 kappeli, Haapakangas, Valtasaari.
Messu su 6.11. klo 10 kirkko, Koivisto, Valtasaari. Rippikoulusunnuntai. Kahvit.
Messu su 13.11. klo 10 kirkko, Haapakangas, Laiho. Kirkkokahvit.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Taaperoryhmä ma 7.11. klo 9.30 srktalo. Isänpäiväkortteja.
Kirkkohetki Tikkalassa ke 9.11. klo
9.30 Tikkalan koulu.
Kirkkohetki to 10.11. klo 9.30 srk-talo.
Perhekerho to 10.11. klo 9.30 srk-talo.
Kirkkohetki ja lounas.
Pohjoisten kylien perhekerho ke 16.11.
klo 9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Juhlitaan lasten oikeuksia. Nyyttärit.
Iltaperhekerho ke 16.11. klo 18 srktalo. Leipomista ja voileipäbaari-nyyttärit (tuo jotain hauskaa ja hyvää
leivän päälle laitettavaa, talo tarjoaa
leivät, korput, ym. keksit).
Perhekerho to 17.11. klo 9.30 srk-talo.
Lasten ja aikuisten yhteinen paikka.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten iltakahvila pe 11.11. klo
18–22 srk-talo. Kahvia ja pientä
purtavaa.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Hengari ti klo 15–17 Sumbpi. Tule
kahville, pelailemaan, juttelemaan,
hengailemaan!
Näkö-ja kuulovammaisten kerho
to 10.11. klo 11.30 srk-talo. Ruokailu
ja kahvit 6 €. Kyytiä tarvitsevat ota
yhteys diakonissaan paria päivää aikaisemmin 050 5579 003.
Kirkkokuoro to 10.11. klo 17.45–19.30
srk-talo. Tied. Laiho 050 557 9004.
Aamupysäkki pe 11.11. klo 9 srk-talo.
Eu-ruuan jako, aamupalaa ja hartaus.
Pastorin pysäkki ma 14.11. klo 11–13.
Putkilahden kyläkaupalla.
Pastorin pysäkki ti 15.11. klo 11–13.
Saakosken Koskibaarissa.
NOJA-ryhmä ti 15.11. klo 18 srk-talo.
Palvelupäivä ke 16.11. klo 10 srk-talo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 4.11. klo 13 srk-keskus.
Tied. Pitkänen 050 5900 265.
Messu su 6.11. klo 16 srk-keskus,
Vilkko, Nieminen. Kirkkokahvit.
Martinpäivän seurat to 10.11.

klo 18 Keltinmäen kirkko. Risto Krogerus, Arvi Tuomi, Hautalahti ja Vilkko.
Kahvi klo 17.30.
Messu su 13.11. klo 16 srk-keskus,
Salminen, Lintunen.
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä 18.11. klo 13 srk-keskus.

Apua ja tukea tarvitseville

Aikuisten kokkikerho ma klo 17–20
kirkko. Yksinkertaista, monipuolista ja
edullista ruokaa. Kerhomaksu 3–5 €/
kerta. Tule nauttimaan ja oppimaan
ruuanlaiton ihmeellistä maailmaa.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
9–10 srk-keskus. Voit tulla uusimaan
ruokapankkiseteliäsi koko alueseurakunnan alueelta ilman ajanvarausta.
Muut ajat diakoniatyöntekijälle vain
ajanvarauksella. Leppäpuisto 050 549

7008, Häyrinen 050 549 7008, Rantanen
050 549 7032, Laitinen 050 549 7026.

Torstaikahvila to klo 12 srk-keskus.
Kahvi/tee/mehu + voileipä/ makea
leipä, ei maksua.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.

klo 13 kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke 9.11. klo 19
Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten
kerho to 10.11. klo 13 kirkko, yläkerta.
Kuokkamiehet ti 15.11. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 16.11. klo 13
kirkko, alakerta.
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla to
17.11. klo 13–15 kirkolla. Tervetuloa
heinä–joulukuun aikana 70, 75, 80, 85,
90 ja sitä enemmän täyttävät. Voitte
kutsua myös yhden läheisenne. Ilm.
tarjoilun vuoksi 10.11. mennessä 050
5497034 Päivi Heikkilä.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Pyhäinpäivän messu la 5.11. klo 15
Lahjaharjun kappeli. Ilvesmäki, Valtasaari. Muistamme vuoden aikana
poisnukkuneita Keskustan alueseurakunnan jäseniä. Kappelin alakerrassa
avoimet ovet ja lämmintä juotavaa
klo 14–17.
Perhemessu Sukupolvien ketju su 6.11.
klo 15 Lahjaharjun kappeli.

Nuorille ja aikuisille

Lähetyspiiri ti 8.11. klo 10 srk-keskus.
Ulla Klemettinen.
Tiistaitapaaminen ti 8.11. klo 13
srk-keskus. Runo-ja lauluesitys Valoa
kohti. Valoon. Draamaryhmä Toivo.
Yhteislauluhetki ti 8.11. klo 14.45–
15.45 srk-keskus, Laitinen. Tule laulamaan yhdessä hengellisiä lauluja.
Lähde-kuoro to 10.11. klo 18 srk-keskus. Tied. 050 549 7049
Seurakuntakuoro pe 11.11. klo 18
Keltinmäen kirkko.
Seurakuntakuoro to 17.11. klo 18
Keltinmäen kirkko.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus
la 5.11. klo 11 kirkko, Palola, Lampinen. Muistamme vuoden aikana kuolleita Kuokkalan alueseurakuntalaisia.
Stemmakuoro.
Messu su 6.11. klo 11 kirkko, Bucht,
Palola, Väisänen, Nieminen. Rippikoulusunnuntai. Pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke klo 18 kirkko.
Arkiretriitti ja iltahartaus.
Viikkomessu to 10.11. klo 18 kirkko,
Lampinen.
Kohtuudella-messu su 13.11. klo 11
kirkko, Reukauf, Lekander, Bucht, Väisänen, Ronkainen. Pyhäkoulu. Lounas.
Aamurukous to 17.11. klo 10 kirkko.

Musiikkitapahtumat

Pyhäinpäivän iltamusiikki la 5.11.
klo 18 kirkko. Vuokattikvartetti/mieskuoro, johtaa Olli Pautola, Kehittyvät
laulajat ja Jubilate Deo, Pekka Partanen. Ohjelma 10 €.
Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen
60-vuotisjuhlakonsertti su 6.11. klo
16 kirkko. Vox Aurea, johtaa Sanna
Salminen, Jyrki Anttila, tenori ja Maija
Anttila, urut /piano. Ohjelma 20 €.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniatoimisto, kirkko, alakerta.
Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9–10. Muissa
asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: p. 050 5497007 marjo.ronkainen@evl.fi tai 050 5497034 paivi.
heikkila@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Muskarit. Tied. Hassinen
050 340 9893.
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Taaperotupa ti klo 9.30–11 kirkko.
1–2-v. taaperoille vanhempineen
Café Kide avoin olohuone ke
klo 9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 9.11. klo 18–20
kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13–14.30
kirkko.
Äitienilta ke 16.11. klo 18–20
Polttolinja 29.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke klo 19–21
Polttolinja 37.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 9.11.

Lasten ja isovanhempien
perhemessu

Perhemessu Sukupolvien
ketju on Lahjaharjun kappelissa sunnuntaina 6.11. klo
15. Sen toteuttavat Heidi
Watia, lapsityön tekijät sekä
pappilan perhepyhäkoululaiset. Kahvi- ja mehutarjoilu.

Messu su 13.11. klo 12 kappeli. Niiles-Hautanen, Valtasaari, kirkkokahvit.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys. ma, ke ja to klo
9–11 Vapaudenk. 60. Pietiläinen 050
549 7027, Kukkonen 050 340 0665,
Pelkonen 050 549 7001 tai Lintulahti
050 050 549 7006.

Lapsille ja perheille

Perhekahvila ke klo 9.30–11.30
Kerhotila, Katajatie 1 as 5.

Nuorille ja aikuisille

Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun
kappeli.
Miesten Raamattupiiri ti klo 18 Lahjaharjun kappeli. (ei vko 49) Tied.
martti.mononen@saunalahti.fi 014
620856.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Pyhäinpäivän messu la 5.11. klo 10
kirkko, Pääkkönen, Kari, Partanen,
Romar, Itkonen, Kirkkokuoro. Muistetaan vuoden aikana poisnukkuneita
palokkalaisia. Kahvit. Mahdollisuus
ostaa hautaseppeleitä omaisten haudalle. Tuotto lähetystyölle.
Pyhäinpäivän hartaus la 5.11. klo 16
Vanhan hautausmaan kappeli.
Messu su 6.11. klo 10 kirkko, Kari,
Pääkkönen, Partanen ja Mikko Oinonen, Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
KohtaamisPaikan iltamessu su 6.11.
klo 17 kirkko, Jukka Jämsén, Mika
Kilkki. Lasten ohjelmat.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, Opintosali. Heikki.Ilola@jkl.fi
Messuavustajien kokoontuminen ke
9.11. klo 18 kirkko. Seurakuntalaiset
voivat osallistua messun palvelutehtäviin monin tavoin. Onko jokin tehtävä
juuri sinua varten?
Messu su 13.11. klo 10 kirkko, Ahonen,
Tenkanen. Pyhäkoulu. Kahvit.
Tilkkutäkkijumis, rippikoulusunnuntai
su 13.11. klo 15 kirkko, Ahonen, Tenkanen, Junttila. Rippikouluinfoa rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen.
Kansanlaulumessu ke 16.11. klo 17.30
kirkko. Liittyy Palokan kulttuuripäiviin.

Musiikkitapahtumat

Palokan kirkkokuoro to 10.11. klo
17.30 kirkko. Tied. liisa.partanen@evl.
fi, 050 358 1860.

Palokan kulttuuripäivien konsertti
to 17.11. klo 18 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ke 9–11 ja to
12–14. Diakoniatoimistot kirkon alakerrassa. Kotikäyntejä pyynnöstä. Diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen 040
7090142 ja Elina Romar 040 5609910,
etunimi.sukunimi@evl.fi.
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkon
Takkatupa. Hartaus noin klo 9.30.

Lapsille ja perheille

Perhepysäkit. Avoimia, lasten ja
aikuisten kohtaamispaikkoja, joihin ei
tarvitse ilmoittautua. Kirkon pysäkin
kanssa samaan aikaan runsas Aamupalapysäkki, vapaaeht. maksu 1 e.
Vauva- ja taaperopysäkillä sekä
Mannilassa pientä tarjoilua (vapaaehtoinen maksu), voi tuoda omia eväitä.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Ensimmäisen lapsensa saaneille.
Taaperopysäkki ti klo 9.30 kirkko.
Perheille, joissa n. alle 2-v. lapsi.
Perhepysäkki ke 9.11. klo 9 kirkko.
Kaiken kansan kirkkohetki ke 9.11.
klo 9.30 kirkko. Mannilan pysäkkiläiset, tervetuloa kirkkohetkeen ja jatkamaan yhdessäoloa kirkon alakertaan!
Urkusatu ke 16.11. klo 9 ja 10 kirkko.
Sadun maailmaan musiikin siivillä!
Muskarit.Lisätietoja Jenni Jurva 050
340 9898 ja Miia Syrjä050 571 5155.
Päiväkerhot 3–6-vuotiaille.
Apua arkeen. Kaipaatko apua lapsiperheen arkeen? Autamme kotitöissä,
lastenhoidossa, keskustelemalla. Ota
yhteyttä Sari Eräjärveen 040 500 7820
tai Pirjo Johanssoniin 040 535 2276.
Ilmoittautuminen isien ja lasten
iltaan 7.11. mennessä. Toiminnallinen
ilta kirkon alakerrassa 9.11. klo 18. Ilm.
040 560 9908. Ei tekstiviestillä.
Ilmoittautuminen joulupajaan.
31.10.–18.11. Marja-Terttu Kivelä 040
560 9908. Ei tekstiviestillä.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut. Marja-Terttu Kivelä 040 560 9908.
Kouluikäisten toiminta tiedot: www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Palloilu-, askartelu- ja tyttökerhossa on tilaa.
5–7-lk joululeiri 2.–4.12.Mutasen leirikeskuksessa. Ilm. 20.11. mennessä
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.
fi/kouluikaiset/leirit
Perhesähly huoltajan kanssa lauantaisin klo 17–18.30, sählyä ei ole 12.11.
Vapaista kerhopaikoista ja muusta
kouluikäisten toiminnasta tied. Minna
Junttila 040 7739 851.

Tule vapaaehtoiseksi
joulukuvaelmaan

Perinteinen joulukuvaelma
tarvitsee Sinua! Joulukuvaelma toteutetaan
jouluaattona klo 15 Palokan
kirkossa. Kenraaliharjoitukset pidetään 23.12.
klo 17.30–20. Ilmoittaudu
0447203115 hanna-maire.
leppanen@evl.fi.

Nuorille ja aikuisille

Mannilan nuortenilta pe 4.11. klo 18
Mankolantie 3.
Yökahvila pe 18.11. klo 19–23 kirkon
alakerta. Yhdessäoloa ja ohjelmaa.
Nuorisotyön tiedot: www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/. Lisätiedot
Paula Raatikainen 040 5609 909.
Lyydiat-kutojaryhmä kirkko. Tied.
040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi
Syntymäpäiväjuhla pe 18.11. klo
13–15 kirkko. Kuluvan vuoden aikana
70, 75, 80, 85, 90 ja enemmän täyttäneille. Tarjoilun takia ilm. pe 11.11.
mennessä Romar 040 560 9910.
Vapaaehtoiseksi joulukuvaelmaan
aattona klo 15 kirkossa. Kenraaliharj.
23.12. klo 17.30–20. Ilm. hanna-maire.
leppanen@evl.fi 044 7203 11.,
Raamattu-ja keskustelupiiri ti 8.11.
klo 13–14.30 kirkko.
Lähimmäisen Kahvitupa to 10.11. klo
12. Tuija Pennasen kuulumisia Pieta-
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rista klo 13.
Lähetyspysäkki ti 15.11. klo 10–12.
kirkko.
Lähimmäisen Kahvitupa to 17.11. klo
12 kirkko. Mukana Arja Melleri klo 13.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Pyhäinpäivän musiikillinen hartaus la 5.11. klo 16 kirkko, Väätäinen,
Tahkola, Kiviranta. Kutsutaan kuluvan vuoden aikana läheisensä menettäneitä. Kirkon ovet avoinna klo 12
alkaen. Paikalla seurakunnan työntekijöitä keskustelua varten klo 12–16.
Messu su 6.11. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Kylväjän kirkkopyhä.
Saarna Erkki Puhalainen. Kirkkokahvit
Kairosmaja-ilta su 6.11. klo 18 srkkoti.

Kairosmajaillassa armon
valoa kaamokseen

Armon valoa kaamoksen
keskelle tarjoaa Kari Heiskanen Kairosmajalta. Kairosmajailta on Säynätsalon
seurakuntakodissa sunnuntaina 6.11. klo 18. Teetarjoilu.
Messu su 13.11. klo 10 kirkko, Isänpäivä. Naisten solu, saarna Kaarina
Salminen. Väätäinen, Vuorenoja.
Hartaus Säynätsalon päiväkeskus ma
14.11. klo 12.30.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro ke klo 17 srk-koti.
Tied. 040 6842050
Neulaset-kuoro ke klo 18 srk-koti.
Tied. Tahkola 040 6842050.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti 8.11. klo 9
srk-koti.
Diakoniapäivystys to 17.11. klo 9
srk-koti.

Lapsille ja perheille

Joulumyyjäiset su 11.12. klo n. 17–19
Säynätsalon srk-koti. Myyjinä yksityisiä ja yhteisöjä. Varaa myyntipöytä
(10 €) Paulalta 050 598 0951.
Perheolkkari ma 7.11.
klo 17.30–19.30 srk-koti.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 10.11. klo 17.30 srk-koti..
Perheolkkari ma 14.11. klo 9.30
srk-koti.
Iskän kaa -ilta to 17.11. klo 18 srk-koti.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke 9.11. klo 19–21 srk-koti.
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhlat to
8.12. klo 13 Säynätsalon srk-koti. Tervetuloa kuluvan vuoden aikana 70,
75, 80, 85, 90 ja yli 90 v täyttävät Säynätsalon ja Keljonkankaan alueella
asuvat. Mukaan on tervetullut myös
puoliso/kaveri. Tied. ja ilm 30.11.
mennessä 050 549 7015.
Iltatee la 5.11. klo 17 srk-koti.
Miestenpiiri su 6.11. klo 18 srk-koti.
Miestenpiiri su klo 18, parilliset
viikot.Teetarjoilua.
Olohuone ke 9.11. klo 13 srk-koti.
Ohjelmassa kätten töitä.
Naisten solu ti 15.11. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 16.11. klo 13 srk-koti.
Ulla Klemettisen kuulumisia Kiinasta.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Pyhäinpäivän messu la 5.11. klo 10,
von Gross, Vallipuro, Luiro. Edellisen
pyhäinpäivän jälkeen haudattujen
Tikkakosken alueseurakuntalaisten
muistaminen, kirkkokahvit.
Pyhäinpäivän/Autiokankaan 40-vuotishartaus hautausmaan muualle haudattujen ristillä la 5.11. klo 15.
Iltakirkko su 6.11. klo 18, saarna Pekka
Tissari, Vallipuro, Luiro, Tikkakosken
Rauhanyhdistyksen kuoro. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä, kahvit.
Seurakuntailta ke 9.11. klo 18 Kuikan
kylätalo.
Messu su 13.11. klo 10, von Gross,
Luiro, Tikkakosken naislaulajat. Isänpäivän täytekakkukahvit ja ohjelmaa.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro ke klo 14 Luonetjärven
koulu.

Hengellisen musiikin ilta Jumalan
huolenpidossa kaiken ikää ke 9.11. klo
18 kirkko. Tikkakosken Rauhanyhdistyksen kuoro. Urkumusiikkia, kuoroja yhteislaulua, Hartaus ja iltapala.
Candela-kuoro to klo 17.30 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi 040 560 9916.
Ruokajakelu to klo 10.30.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 8.11.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Joni Hakala
0409115796 jontte10@koti.luukku.com.

Lapsille ja perheille

Perhekerho ma 7.11. klo 13 kirkko.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti 8.11. klo 9.30 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2.
Pyhäkoulu ke 9.11. klo 18 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2.
Vauvakerho to 10.11. klo 9.30 Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Perheiden kirkkohetki ti 15.11. klo 10
kirkko. Hartaus lasten ehdoilla.
Kouluikäisten toiminta: www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset ja Outi Pirttimäki 040 5609 915.

Nuorille ja aikuisille

Työtupa ti klo 12 kirkko. Leivotaan ja
käsitöitä lähetykselle ja diakonialle.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila. Päiväkahvit työtuvalla klo 14.
Lukupiiri ke 9.11. klo 13 pappila.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala to
klo 10 kirkko. Ruokajakelu klo 10.30.
Raamatturyhmä to klo 17.30 kirkko.
Nuortenilta to klo 19 kirkko.
Päiväpiiri ke 16.11. klo 13 pappila. Päivähartaus, keskustelua, kahvit.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 16.11.
klo 17.30. Pyyhe ja piplia mukaan!
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 18.11. klo
12.30 Tikkakosken Rauhanyhd. talo.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Pyhäinpäivän messu la 5.11. klo 10
kirkko, Kauppinen, Salmela. Einari
Kärnä, viulu. Luetaan vainajien nimet
ja sytytetään kynttilä heidän muistokseen.
Messu su 6.11. klo 10 kirkko, Rossi,
Salmela. Majakka-kuoro..
Ry:n seurat su 6.11. klo 15 kirkko.
Miesten päiväraamattupiiri to 10.11.
klo 12 kirkko.
Tölskän seurakuntailta Kerttu ja
Heimo Savelalla ke 9.11. klo 18.30
Mutkatie 14.
Messu su 13.11. klo 10 kirkko, Laitinen, Salmela. Huhta-siskot ja Terttu.
Raamattuopetusilta ti 15.11. klo 18
kirkko. Tulevaisuus on toivoa täynnä,
Kari Valkonen. Musiikki Saara Mörsky.
Miesten raamattupiiri to 17.11.
klo 18.30 kirkko.

Sururyhmä
alkaa tammikuussa

Sururyhmä läheisensä
menettäneille kokoontuu
kevättalven aikana Vaajakosken kirkolla. Ensimmäinen kokoontuminen on 12.1.
klo 18. Ryhmän vetäjät ovat
pastori Arto Kauppinen
040 560 9920 ja diakonissa
Marja-Leena Liimatainen
040 560 9926, joilta saa lisätietoja. Ilmoittautuminen
2.12. mennessä Leena Syrjälä
050 5510 440.

Musiikkitapahtumat

Pyhäinpäivän aaton iltamusiikki pe
4.11. klo 18 kirkko. Lauluyhtye Aava
(Antti Ikonen, Jussi Keltakangas, Mikko
Miettinen, Minna Lassila, Maria Salmela, Saila Aarnio), hengellisiä lauluja
ja iltavirsiä. Iltarukous Huttunen.
Barokkikonsertti ke 16.11. klo 19
kirkko. Ilpo Vuorenoja, kitara Christine Bürklin, viola da gamba.
Seniorikuoro ke klo 12, kirkko.Tied.
Maria Salmela 050 3800 608.
Majakka-kuoro ke klo 18.15, Taulumäen kirkko. Tied. Maria Salmela.
Gsus-lauluryhmä ke klo 16.30, kirkko.
Gospelkuoro Ihanaiset to klo 17.30,
Taulumäen kirkko. Tied. Salmela.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset Vaajakosken kirkko ja
Jyskän srk-koti ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden kautta. marja-leena.
liimatainen@evl.fi 040 560 9926, ja
tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Sururyhmä alkaa 12.1. Ilm. 2.12.

mennessä Syrjälä 050 5510 440.

Jyskän aamupuuro ”porinat” ke
16.11. klo 8.30 Jyskän seurakuntakoti.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su klo 14.
Tervetuloa 3-vuotta täyttäneet lapset.

Perhekerho ti klo 9 kirkko.
Jyskän perhepysäkki ti klo 9 Jyskän
seurakuntakoti.
Pallerot-ekavauvatyhmä ti klo 13
kirkko.
Iltaperhekerho ti klo 17.30 kirkko.
Taaperokerho to klo 9 kirkko.
Perhekerho pe klo 9 Kaunisharjun
kerhotila.
Alakoululaisten avoimet ovet ke
16.11. klo 13–15 kirkko, 1–6-luokkal.

Nuorille ja aikuisille

Hengari nuortenilta ke klo 18 kirkko,
nuorisotilat.
Perjantaikahvila pe 18.11. klo 17
kirkko, nuoritotilat.
Askartelua lähetysmyyjäisiin ma
7.11. klo 17.30 kirkko. Iltapala.
Lähetyspiiri ti 8.11. klo 13 kirkko. Ulla
Klemettinen.
Keskiviikkokerho ke 9.11. klo 13
Jyskän srk-koti.
Keskiviikkokerho ke 16.11. klo 13
kirkko.

Suhteellisen
kivaa!
Parisuhdepäivä
20.11. klo 10–16 Vesalan
leirikeskuksessa, Vesalantie 136.
Lastenhoito järjestetty.
Ruokailu 5 € aikuiselta ja
2 € lapselta (käteismaksu).
Ilmoittautuminen 11.11. mennessä
anne.savolin@evl.fi
050 380 0583.

Perjantaikahvila pe 4.11. klo 17 kirkko.

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29. Tied. antti.
laitinen@evl.fi 050 360 348, .
Avoinna ma, ti ja to klo 11–15.
Tietovisa ma klo 13.30
Lenkkiryhmä to klo 12.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi- ja laulutunti ma 14.11. klo 12.
Askartelutuokio ti 15.11. klo 13.

Kansainvälinen työ

Hannatyön rukouspiiri ma 7.11. klo
18 Vanha pappila. Tied. Kuulasmaa
045 267 4614 tai Puukari 050 493
3459.
Virtailta/Nightbreak to 10.11. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Aika ylistää with
Sakari Heikkilä! Time to praise with
Sakari! Lisätied. Säde, p. 040 560 9904.
Naisten Pankin lukupiiri ti 15.11. klo
17 Vanha pappila. Ljudmila Ulitskaja
Naisten valheet.

KohtaamisPaikka

KohtaamisPaikan iltamessu @ Palokan kirkko su 6.11. klo 17, Jukka
Jämsén, Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta kts www.kohtaamispaikka.net /
Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä
/ instagram@kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö

Mirja Hytönen (Kutti), diakoni 050
549 7033, mirja.hytonen@evl.fi,
Oxana Usova, avustaja 041 705 2329,
oxana.usova@evl.fi.
Päivystys ti klo 9–15, ke klo 9–12 ja
to 11–15, Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Kuokkala:
Naisten Suomi-kerho ti klo 10–11.30,
Polttolinja 37. Mervi Karikko.
Keskusta:
Naisten Suomi-kerho keklo 10–11.30,
Kauppak. 13. Marianne Mäkeläinen.
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12,
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10.
Huhtasuo, kirkko, Nevak. 6:
Naisten Suomi-kerho joka toinen
viikko ma (paritt. viikot). Mäkeläinen.
Naisten jumppa ti klo 12–13. Valentina Ikko.
Koripallokerho ti klo 20–21. Thomas
Chatzitolios.
Karen-nuorison lentopallokerho ke
klo 19.30–21. Say Reh.
Miesten lentopallo to klo 19–21.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12.
Futsal, kongol. ryhmä to klo 18–19.30.
Papu Nkunda, John Nize Mubiri.

Naisten saunailta

Naisten saunailta Vesalan leirikeskus
15.11. klo 17. Sauna, ohjelmaa, iltapala.

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle. Päivystys ma ja ke klo 9–11 050
549 7023.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 9.11. klo 13–14.15
Aseman Pysäkki, Heini Lekander.
Kahvit klo 12.40.
Omaishoitajien Oma hetki ke 16.11.
klo 12.30–14 Vanhassa pappilassa,
Vapaudenk. 26. Muistiyhdistyksen
kanssa, omaisten tarinoita.

Sana ja rukous

Profeettojen poluilla! Luentosarja
Vanhan testamentin profeetoista ti
15.11. klo 18.30 Vaajakosken kirkko.
Tulevaisuus on toivoa täynnä, Kari Valkonen, Saara Mörsky. Kahvi klo 18.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen,
p. 050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.
fi. Vastaanotto ti 9–12, ke 9–11 (puh.
ja web.kamera-aika klo 11–12) ja to
15.30–16.30.
Viittomakielinen messu la 5.11. klo
15 Kortepohjan kirkko.
Viittomakielinen raamattupiiri to
10.11. klo 17.30 Vapaudenkatu 60,
kerhohuone.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 20.11.
klo 14 Vapaudenk. 60, kerhohuone.

Jyväskylän seurakunnan yhteystietoja
Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Pyhäinpäivänä lauantaina 5.11. muistetaan rakkaita vainajia.
Kirkoissa sytytetään kynttilät viimeisen vuoden aikana kuolleille.
Tiedot tilaisuuksista löytyvät kirkkojen tapahtumatiedoista.
Lahjaharjun kappelin alakerrassa avoimet ovet ja lämmintä
juotavaa klo 14–17.
Palokan kirkon messu alkaa klo 10. Messun jälkeen voi ostaa
hautaseppeleitä omaisten haudalle. Tuotto lähetystyölle.
Säynätsalossa kirkon ovet avoinna klo 12 alkaen. Paikalla on
seurakunnan työntekijöitä keskustelua varten klo 12–16.
Pyhäinpäivän hartaus la 5.11. klo 16 Vanhan hautausmaan
kappeli, Hautalahti.
Pyhäinpäivähartaus ja Autiokankaan hautausmaan
40-vuotishartaus muualle haudattujen ristillä klo 15.

Rukoushetki Kaikki ovat Jumalan
kuvia ja iltatee Keltinmäen kirkossa
ke 9.11. klo 18. NNKY:n ja NMKY:n
rukousviikon tapahtuma. Järj. Jyväskylän NNKY, Jyväskylän NMKY ja Keltinmäen alueseurakunta.
Jyväskylän NMKY:n syyskokous ti
22.11. klo 18 Vanhan asemapäällikön
talolla, Hannikaisenk. 10. Johtokunnan puheenjohtajan valinta, johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja
talousarvion sekä jäsenmaksu.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4 Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi /Paikallinen toiminta/ Jyväskylän NNKY
www.facebook.com/jklnnky
Laku-ryhmä pe 4.11. klo 13.
Runon ja sävelen iltapäivä: Pyhäinpäivän ajatusten äärellä su 6.11. klo 15.
Keskusteluilta: Kuolema – kaiken
loppu vai uuden alku? su 6.11. klo 16
yhteistyössä Jyväskylän uskontojen ja
vakaumusten välisen yhteisymmärryksen verkosto USVAn kanssa.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 e) ti 8.11. klo 9–11. Liikunnasta iloa, Greta Laurio-Eronen.
Latinanpiiri ti 8.11. klo 18.
Rukoushetki Kaikki ovat Jumalan
kuvia ja iltatee ke 9.11. klo 18 Keltinmäen kirkko. NNKY:n ja NMKY.n vuosittaista maailman rukousviikko.
Exodus-raamattupiiri to 10.11. klo 14.
Kirjapiiri I ma 14.11. klo 13. Hannu
Väisänen: Elohopea.
Avoin kohtaamispaikka (aamupala
5 e) ti 15.11. klo 9–11. Genomitutkimuksen anti sukututkimukselle, Antti
Knuuttila.
Lauluryhmä Jännät ke 16.11. klo 18.
Yhdistyksen sääntömäär. syyskokous
su 20.11. klo 14. Lauluryhmä Jännät.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Tilaisuus ma 7.11. klo 14, Siiontemppeli, Lyseonkatu 3. Kahvi klo 13.30.

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
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
Tied. Antti Laitinen 050 360 3484,
antti.laitinen@evl.fi
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 521 5416
Hallintopalvelu
Lajunen Anu, hallintojohtaja
050 340 9888

Puhuu Kauko Vehniäinen. Lähteellä-kuoro. Lähetysmyynti ja kahvi.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 5.11. klo 16, ry.
Alueseurat / keskustelutilaisuus su
6.11. klo 15, Vaajakosken kirkko; klo
16 Seurat, ry; klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 9.11. klo 19, ry.
Seurat la 12.11. klo 19, ry.
Seurat su 13.11. klo 16, ry; n. klo 17.30
Seurat, ry.
Tiistaikerho ti 15.11. klo 13, ry.
Seurat ke 16.11. klo 19, Kaupunginkirkko.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Naisia kaivolla -ilta ma 7.11. klo
18.30 Sanan Kulma. Naisen murheet
– tuskan kohtaaminen, pastori Leena
Lehtinen, musiikki Tuula Hakkarainen.
Kahvit klo 18. Osallistumismaksu 10 €.
Päiväkahvit ti 8.11. klo 13.30 Sanan
Kulma. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, pastori Leena Lehtinen,
musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 13.
Avoin raamattupiiri pe 11.11. ja
28.11. klo 10 Sanan Kulma.
Avoimet ovet: tutustu uuteen toimitilaan. Vapaudenkatu 24, la 12.11. klo
13–15, mm. Mika Lahtinen.
Viisikielisen toive- ja yhteislauluilta
ma 14.11. klo 18 Sanan kulma, Tuula
"Haxu" Hakkarainen.
SenioriFoorum ti 29.11. klo 15
Sepänkeskus, . Onko Lutherissa vielä
ytyä vai haudataanko hänet historian
hämärään, teol.tri Juhani Forsberg.
Tiedustelut 0400 547 753.

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
LÄHETYSKOTI:
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Kolme Kohtaamista nuorille aikuisille

Syvälahden Riihellä
sunnuntaina 13.11.
Hartaus klo 11–11.30
Keittolounas 11.30 –13.
Aikuiset 5 €, perhe 2+2 15 €,
suuremmat perheet lapsi 1–2 €
iän mukaan. Mukana poni!

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

rjestöt
Kristilliset jä
Jyväskylän NMKY

Isänpäivä
Vesalassa

Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 535 2167

ja opiskelijoille ma klo 18.30–21.30.
Pointti-nuortenilta ti klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30.
Pyhäpäivän kahvihetki su 6.11. klo
16. Hyvää seuraa ja kahvia.
Naisten Raamattupiiri ti 8.11. klo 13.

Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 382 4424

MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 6.11.
klo 16 Huhtasuon kirkolla, Nevak. 6.
Lapsille raamatunkertomus ja leikkiä.
Vanhemmilla raamattupiiri. Iltapala.
Isä-lapsi-sähly pe 11.11. klo 18–19.30
Huhtasuon kirkon liikuntasali.
Leipäsunnuntai su 13.11. klo 16 Huhtasuon kirkko. Antakaa lasten tulla
minun tyköni. Ehtoollinen ja kahvit.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Vaajakosken naistenpiiri ma 14.11.
klo 18–20, Lintulenkintie 3.
Vaajakosken miestenpiiri to 17.11. klo
18.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
3:16 -ilta 4.–8.-luokkalaisille pe 18.11.
klo 18–19.30 Myrskylyhdyn päiväkodissa, Antinmutka 18, Kinkomaa.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Messu su 6.11. klo 10 Säynätsalon
kirkko, os. Saarnatie 1, Kylväjän kirkkopyhä, saarna Erkki Puhalainen. Kahveilla ajankohtaista Kylväjän työstä.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu sunnuntaisin kello 12: 6.11.
Petri Harju; 13.11. Sakari Ylönen.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
klo 18.30. Ke 9.11. Maailman loppuun
asti? Aleksi Kuokkanen; 16.11. Vainotut veljet ja sisaret, Mika Tenetz.
Hamona-kuoro ma 7.11. klo 18.30.
Joululeiri Enontekiön Hetan Kodalla
21.–27.12. Hinta 580 e. Ilm/tied. 040
8225 039 Heinäaho /050 4947 295
Helle.

Suomen Raamattuopisto

Toivon torstai 17.11. klo 18.30 Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas. Kiitollisuuden voima, Saija Väätäinen,
Kyösti Kytöjoki ja András Szabó.

Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri
050 549 7013
Leirikeskusten varaukset
040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407
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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
Minna Korhonen, yliopiston oppilaitospappi vs. 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Elina Lintulahti, lukioiden oppilaitosdiakoni 050 549 7006.

Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Puupponen Johanna, seurakuntapastori
040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taloushallintopalvelu
Laitinen Markku, talouspäällikkö
040 545 8750
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori
050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
Viestintä
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
040 535 1064
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
050 549 7041
Aluekappalainen,
Tervonen Mauri 050 549 7031/Päivi
Kärkkäinen 050 523 4149
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
Häyrinen Leena 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, Mannström 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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Yksin keikalle
lähteminen on
helppoa
PETRI KANANEN teksti

Yksin vai kavereiden kanssa keikalle? Jouko Mäki-Lohiluoma tekee
molempia. Isot bändit ovat Mäki-Lohiluoman mielestä hienoja,
mutta monen soittajan kanssa
keikkojen sopiminen on vaikeaa.
Mäki-Lohiluoma on myös realisti.
Yksin keikkailemalla hänen on
mahdollista saada elantonsa. Tällä hetkellä hän on mukana Herra
Heinämäen Lato-orkesterissa
rumpalina. Bändissä mukana on
myös muun muassa Heikki Salo.
80-luvulla Mäki-Lohiluoma niitti
menestystä Takapulpetin pojissa.
Jouko Mäki-Lohiluoman levyistä parhaiten on menestynyt paljon radiosoittoakin saanut Transitmies. Tällä hetkellä miehellä on monta kappaletta odottamassa
pääsyä levylle. Uusinta musiikkivaltaustaan Mäki-Lohiluoma kutsuu perhemusiikiksi.

YHDEN JOUKON TARINA
Jouko Mäki-Lohiluoma on kirkon portin pielessä notkuileva tarinankertoja
ja Pelle Peloton. Hän osaa nauraa itselleen.
PETRI KANANEN teksti
LIISA LANKINEN kuva

Seurakunnan nuortenilta Seinäjoella joskus 70-luvulla. Nuori Jouko
Mäki-Lohiluoma näppäilee kitaraansa ja laulaa. Yleisö pitää kuulemastaan.
– Siellä kävivät kaikki ikäiseni.
Olin esiintymishaluinen jo silloin.
Älysin, että tässä on yleisöni.
Laulujen kirjoittaminen kiinnosti Mäki-Lohiluomaa jo nuorena. Lapsena hän luki paljon.
Johnny Cashin musiikki avasi portin laulujen kirjoittamisen maailmaan.

– Oivalsin heti, että näinhän
näitä lauluja kirjoitetaan. Jotenkin
sanat asettuivat heti.
Mäki-Lohiluoman sanoitukset
lähtivät seurakuntanuorena nykyistä enemmän uskonnollisesta näkökulmasta. Silti hän ei ollut eikä ole
julistaja tai käännyttäjä.
– Kappaleissa pitää olla tarina,
jota vähän liioitellaan, jossa varsinainen sanottava jätetään rivien
väliin.
Mäki-Lohiluoman laulut kertovat ihmisistä, ja lauluissa toivotaan heille hyvää. Lauluja on aina
kuvannut kristinuskosta nouseva
humaani perusvire.

– Olen koko elämäni notkuillut
siinä kirkon portin pielessä.
Mäki-Lohiluoma on ahkera keikkailija. Hän on tehnyt 70-luvulta
lähtien yhteensä noin 5000 keikkaa, 150 esiintymistä vuodessa.
Hän kohtaa monesti samalla keikkareissulla monta yleisöä – vaikkapa nuortenillan väen, vankilan
vangit ja kapakan asiakkaat.
Viime vuodet Mäki-Lohiluoma
on kiertänyt pääasiassa yksin. Yhden Joukon Yhtyeenä hän hoitaa
yhtä aikaa rummut, kitaran, basson, huuliharpun ja lauluosuudet.
– Avainsana on pelkistäminen.

Mäki-Lohiluoma esiintyy eri-ikäisille yleisöille. Vaikka kappaleet eivät olekaan samoja, hän lähestyy
kuulijoitaan samalla tavalla.
– Vaikka esiinnyn lapsille, en lässytä. Samalla olen havainnut, että
jos artisti tekee itsestään vähän
naurettavan, yleisöllä on helpompi olla.
Mäki-Lohiluoma pitää itseään
enemmän keksijänä kuin muusikkona. Vuosien varrelle mahtuu
useita keksintöjä. Yhden Joukon
Yhtyeen oivallus on, että noinkin
voi rytmimusiikkia soittaa. 80-luvulla Mäki-Lohiluoma hoksasi, ettei nuorille ollut kelvollista rock-

musiikkia suomeksi.
– Aloin kirjoittaa lauluja Tourujoen Tarzanista, hammasraudoista, etupulpetin tytöistä ja takapulpetin pojista.
Mäki-Lohiluoman uusin keksintö on perhemusiikki.
– Oivalsin, että lasten kasvamisesta ei ole kirjoitettu lauluja.
Yhden Joukon Yhtye Huhtasuon kirkolla 8.11. klo
18. Tilaisuus on avoin kaikille. Paikalle toivotaan erityisesti Huhtasuon alueen
riparilaisia ja heidän vanhempiaan.

Elämästä

Sairastuminen lisäsi kiinnostusta itsensä tuntemiseen
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Sara Ronkainen, 20 vuotta.
Neljä vuotta sitten, kun olin saanut ysiluokan päätökseen, sairastuin aivokalvontulehdukseen. Rippikoulu, jossa toimin isosena, jäi
kesken vain muutama päivä sen
alkamisen jälkeen. Viruspohjaisen
aivokalvotulehduksen jälkeen olen
taistellut kipujen ja oireiden kanssa. Kielellinen hahmotushäiriö ja
pienet lukemisen vaikeudet sekä
pehmytkudosreuma ovat löytyneet jälkitutkimuksissa. Myös masentuneisuutta on ollut. Ylioppilaaksi valmistuminen vaati todella
kovan työn. Ylioppilaaksi tulon jäl-

keen olen ollut nyt toista vuotta
opiskeluvapaalla.
Viime vuoden keväällä hain yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. Ovet eivät auenneet. Pyrin uudelleen, ja otinkin ensimmäiset
pääsykokeet hyödyllisenä kokemuksena tulevaisuutta ajatellen.
Sapattivuonna olen ajatellut, että
minun on kuunneltava omaa ääntäni ja huomioitava oma jaksamiseni. Terveys on etusijalla, ja sen
eteen olen nähnyt vaivaa. Psykologia kiinnostaa, ja erityisesti neuropsykologia on minulle suorastaan intohimo. Sairastuminenkin
on lisännyt kiinnostusta oppia
tuntemaan itseään paremmin.

Keskustelen näistä asioista ystävieni kanssa. Minua kiinnostaa
myös ihmisen anatomia ja terveellinen ruoka. Pyrin syömään terveellisesti. Kiinnitän huomiota
myös aterioiden ajoitukseen ja rytmiin, jotta pysyisin terveenä ja toipuminen edistyisi. Tarkoituksena
on alkaa blogin kirjoittaminen. Se
olisi lifestyle-tyyppinen blogi, jossa
käsittelisin näitä aihepiirejä.
Olen luonteeltani iloinen ja pirteä,
mutta pikkuisen hiljainen tietyissä
tilanteissa. Opiskeluvapaalla olen
työskennellyt ruokakaupan kassalla ja muissakin tehtävissä. Ihmisiä
tavatessa olen huomannut, että on

helpompi olla oma itsensä. Se on
tuonut luontevuutta kohtaamisiin.
Harrastan paljon musiikkia.
Elämästä nauttiminen ja oma perhe sekä ystävät ovat tärkeitä. Arki
ja sen rutiinit auttavat. Jos ei tekisi
mitään, sitä jäisi helposti sängyn
pohjalle makaamaan.
Pidän matkustamisesta. Maailmantilanne huolestuttaa matkustellessa. Olimme varanneet matkan Nizzaan ennen iskua kaupunkiin. Lähdimme sinne noin kuukausi iskun jälkeen. Huomasin
pelkääväni, että jotakin voisi tapahtua. Emme jääneet Nizzaan,
vaan kiertelimme muissa Ranskan
kaupungeissa ja Monacossa.

Sara Ronkainen
Aivokalvontulehdus ja sen mukanaan tuomat muut vaivat saivat
Sara Ronkaisen kuuntelemaan
omaa ääntään entistä tarkemmin.

