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Hormonilla herätykseen
Lumisadepallo
Kaikki mahdolliset äimistelyt Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksesta lienee jo luettu ja kuultu. On revitelty
ja rauhoiteltu, etsitty selityksiä, kerrottu taustoja ja kerrattu historiaa. Olen silti edelleen hämmentynyt. Olen
myös peloissani siitä, mitä tulevaisuus tulevan presidentin johdolla maailmanpolitiikassa tarkoittaa. Tunne on
tuttu nuoruusvuosilta, kun toinen republikaani, ex-näyttelijä Ronald Reagan, laittoi läntisen suurvallan ykkösmiehenä maailman kontalleen.

KAARINA HEISKANEN teksti
FLICKR kuva

Sama hormoni, joka saa äidin
kiintymään vastasyntyneeseen lapseensa, saattaa lisätä ihmisessä
hengellisiä tuntemuksia ja vähentää ahdistusta ja pelkoa. Tutkimustulos julkistettiin Duken yliopistossa Yhdysvalloissa. Hengellisiä väristyksiä aiheuttava hormo-

ni on oksitosiini, joka tunnetaan
myös rakkaushormonina.
Duken yliopiston tutkimuksessa
83 miespuoliselle koehenkilölle annettiin joko oksitosiinia tai lumelääkettä. Hormonia saaneet kokivat hengellisyyden itselleen tärkeämmäksi ja tunsivat elämänsä
mielekkäämmäksi ja merkityksellisemmäksi kuin lumelääkettä saaneet.

Määräajoin näytään kaipaavan ravistelijaa. Ihmistä, joka puhuu eri tavalla kuin muut, ajattelee hieman toisin
tai koskettaa (kuvaannollisesti!) kansalaista jollain tapaa paremmin kuin muut aikalaisensa. Olkoon se ravistelija Donald Trump, Teuvo Hakkarainen, Veikko Vennamo tai Alexander Stubb. Kaivataan jotain uutta, mitä
vain, kunhan tarjolla on riittävä muutos aiempaan.
Monien kohdalla arkeen törmääminen on laittanut ravistelijan ruotuun. Ilman vastuuta on ollut helppo räksyttää ja uhota – enkä nyt todellakaan nimitä kaikkia
edellä lueteltuja henkilöitä räksyttäjiksi tai uhoajiksi.
Vallan kylkiäisenä tullut vastuu on pannut näkemään
asiat toisin. Helppoja ratkaisuja ei sitten ollutkaan.
On myös niitä, joilla räksyttäminen jää päälle. Niitä vastarannankiiskiä, joille ei koskaan tahdo käydä oikein mikään. Lähes kaiken ja lähes kaikkien vastustaminen on
verissä. Heiltä unohtuu, mitä politiikka oikeasti tarkoittaa. Yhteisten asioiden hoitamista. Vastarannankiiskillä
päällimmäisenä pontimena on oma etu, oma kunnia,
oma vallanhimo ja oma kuuluisuus – todellinen tai kuviteltu. Niillä ei kuitenkaan pitäisi olla politiikan kanssa
mitään tekemistä.
Elämme kauhistuttavan mielenkiintoisia aikoja. Historiankirjoista voidaan myöhemmin lukea, miten onnistuneesti herra Trump maataan ja maailmaa kohteli. Pahimmassa tapauksessa hän saa aikaan peruuttamatonta tuhoa. Parhaimmassa tapauksessa maailmalle käy
kuin lumisadepallolle, jota ravistetaan niin että
keinolumi muuttaa maiseman. Trump ottaa
maailman käteensä kuin lumisadepallon, ravistelee sitä niin että tovin kaikki on sumeaa,
ja laskee takaisin paikoilleen. Hetken päästä kaikki on ennallaan.
Rukoilen jälkimmäistä.

Ja tästä se lähtee. Jotkut hiihtävät hormoneilla, mutta tuleeko rokotteesta kirkkojen salainen ase?

No niin. Tämähän avaa ihan
uusia ulottuvuuksia kirkon ja
myös kirkon diakonian toimintaan. Jatkossa hengellisyyttä voi
hoitaa määräaikaisrokotuksin.
Kutsu rokotukseen singahtaa tekstarina kirkkoherranvirastosta pari
viikkoa ennen edellisen rokotuksen
vaikutuksen päättymisaikaa.
Näen sieluni silmillä diakonian
vastaanoton hyllyn, joka on täynnä rokotepulloja. Aulassa asiakkaat odottavat hihat käärittyinä,
ja vastaanotolla diakoniatyöntekijä tuikkaa käsivarteen oikean
annostuksen kullekin asiakkaalle
räätälöityä hengellisyyttä.
– Ja teidän kanssannehan oli
puhetta, että laitetaan tätä vähän
tömäkämpää karismaattisuutta.
– Just, sinun kanssasi kokeiltiin
viime kerralla sitä uutta agnostikko ja viidesläisyys -yhdistelmää.
Tuntuikos se hyvältä vai säädetäänkö annostusta?
– Olikos se körttiläisyyden aste
oikea vai lisätäänkö ahdistusta?
– Ja teillä oli tilanne semmoinen, että perhesyistä haluatte kokeilla Hiljaisuuden ystävät -rokotetta? Kun te asutte siinä kerrostalossa ja naapurit valittivat ylistysveisuista?

Ulla Lehtisen tapahtumatärpit
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Aino Vennan joulu -konsertti Taulumäen kirkossa
28.11. klo 19. Konsertissa kuullaan tuttuja joululauluja ja
Vennan omia sävellyksiä. Aino
Vennalla on hieno ääni ja hän yhdistää musiikissaan kivalla tavalla
eri tyylejä ja kieliä.
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Kauneimmat joululaulut
-yhteislaulutilaisuus Vuorilammen laavulla Huhtasuolla 1.12. klo 18 yhteistyössä
asukasyhdistyksen kanssa. Yhdessä laulaen pääsee parhaiten joulun tunnelmaan, ja luonto tuo siihen ihan uuden ulottuvuuden.
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Keskustelutilaisuus Rohkea kirkko yhteiskunnassa Lahjaharjun kappelissa 20.11. klo 10 alkavan messun
jälkeen. Arvostan tosi paljon sitä,
kuinka kirkko nykyisin kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Aina se ei
ole ollut näin.

Henki &
Kannen kuva: Meeri Koutaniemi kuvasi thaimaalaisella kaatopaikalla asuvia burmalaisia pakolaisia. He lajittelevat ja kierrättävät noin 35 säkillistä jätettä ansaitakseen viikon elannon.
Kuva: Hannu Jukola

Riitta Kalliorinteen ideoima Jouluradio on soinut jo 13 vuotta. Tänä vuonna Jouluradion aloittaa joukkoistamalla tuotettu Hoosianna. Joulumusiikki soi vailla taukoja adventista loppiaiseen. Radion lisäksi jouluradio.fi:n kanavat tarjoavat kuunneltavaa moneen makuun.

Jouluradion äiti ei olekaan
itse jouluihminen
Riitta Kalliorinteen kuningasideasta syntynyt Jouluradio voi ja porskuttaa hyvin.
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina käynnistyvä 14. tuotantokausi laajentaa musiikkivalikoimaa entisestään, kun Jouluradion nettitarjonta laajentuu kymmeneen kanavaan.

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Ulla Lehtisen haastattelu sivulla 16.
HEIKKI IMPIÖ teksti
NIKO JEKKONEN kuva

Down

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto päätti käynnistää selvitykset toimitilojen sijoittamiseksi uuteen Reimarin kiinteistöön. Kirkkovaltuusto piti maanantaina ylimääräisen kokouksen, koska lokakuun kokouksessa tapahtui muotovirhe. Kaikki kokousasiat piti
siten käsitellä uudelleen.
Valtuusto päätti, että tilojen
vuokraaminen tai ostaminen Valtiontalon naapuriin nousevasta
Reimarista on seurakunnan tilaratkaisuille ensisijainen vaihtoehto. Kiinteistö Oy Reimariin sijoittuisivat Keskustan alueseurakunnan, yhteisen seurakuntapalvelun
ja hallinnon tilat.
Kirkkovaltuusto päätti Vanhan
pappilan hankesuunnittelun käynnistämisestä siten, että pappila
saneerattaisiin nykyisessä laajuudessaan. Myös tekniset edellytykset Kaupunginkirkon kryptan rakentamiselle ja kirkkosalin teknisille muutoksille selvitetään.

Mikä se
nyt olikaan se veret
seisauttanut päivämäärä?
9/11 vai 11/9?

Tarkoitatko
New Yorkin terrori-iskua
syyskuun 11. päivänä 2001 vai
Donald Trumpin vaalivoittoa
marraskuun 9. päivänä
2016?

Mikä on Jouluradio?
Se on seurakuntien joulutervehdys
jokaiseen torppaan, autoon ja
mobiililaitteeseen. Se tyydyttää
suomalaisten joulumusiikin nälän
riippumatta siitä, millaiset mediankäyttötottumukset tai musiikkityylilajimieltymykset ovat.
Mikä on Jouluradion suosion salaisuus?
Kova ja pitkäjänteinen työ sekä innostunut ja idearikas moniosaajatiimi. Olemme myös aktiivisesti ottaneet kuulijat mukaan ”tuotekehittelyyn”. Kolmella sanalla sanottuna Jouluradio #kuuluujouluun.
Paljonko radiolla on kuulijoita?
Viime vuonna meitä kuunteli viikottain 664 000 ihmistä eri puolilla Suomea. Nettikanaviemme
kuuntelu aloitettiin 6,6 miljoonaa
kertaa noin 140 maassa, eniten
Pohjoismaissa, Saksassa ja USA:ssa. Facebookissa Jouluradiolla on
100 000 seuraajaa.
Onko Jouluradion innokkaimmilla kuunteljoilla yhteisiä piirteitä?
Se ainakin on tullut selväksi, että
on olemassa melkoinen Joulura-

dion rakastajien heimo. Osa heistä on sitä mieltä, että lähetys voisi
olla käynnissä myös loppiaisesta
adventtiin, koska ikinä ei kuule
tarpeeksi joulumusaa.

häinpäivää ja pääsiäistä. Toisaalta
taas ”joulu on aina luonani”, sillä
Jouluradio on kasvanut niin isoksi
pop-upiksi, että sen pystyttäminen vaatii koko vuoden.

Mikä on paras palaute?
Alkuaikoina ennen sosiaalista mediaa saimme kirjeitä ja postikortteja ihmisiltä, jotka kuvailivat sydäntä särkevästi kuinka Jouluradio tuo heille joulun. Ulkomailta
tulevat sähköpostit ja Facebookviestit kertovat samaa palautetta:
Jouluradio on hyvin tärkeä suomalaisen joulun tuoja kaukomailla.

Mitä joulumusiikkia kuuntelet?
Kuuntelen Jouluradiota. On nerokasta ja käytännöllistä valita jouluradio.fi:stä kanava kulloiseenkin
tilanteeseen tai mielentilaan. Lasten jouluradiota kuuntelen lapsenlasten kanssa, Rouheaa joulua,
jos menokenkä vipattaa, Klassista
joulua sitten sitä seuraavana päivänä… Odotan kovasti, miltä uudet kanavamme Indiejoulu ja Jazz
joulu kuulostavat ja millainen
käyttökokemus minulla niihin
muodostuu.

Eivätkö ihmiset saa tarpeekseen
tavaratalojen joulumusiikista tai
omilta joululevyiltä, pitääkö sitä
varten olla vielä oma radiokin?
Päinvastoin! Olemme huomanneet, että yksi Jouluradio ei riittänyt. Siksi meillä on nyt 10 ”jouluradiota”. Jakelukanavamme laajentuvat entisestään, ja juuri nyt
tuntuu, että joulumusiikkia ja Jouluradiota tarvitaan enemmän kuin
koskaan aiemmin.
Milloin ja miten sinun valmistautumisesi jouluun alkaa?
Vastoin yleistä arvausta, en ole
jouluihminen. Kirkollisista juhlista
juhlistan paljon mieluummin py-

Missä laulat joululauluja?
Olen kova laulamaan ja laulan
mieluummin kuin hyvin. Joululauluja laulan kirkon Kauneimmissa
joululauluissa, kaverien kanssa tilanteen niin salliessa ja ehkä karaokessakin. Joululaulupäivänä
15.12. ajattelin vallata työpaikan
hissin ja vetää siellä joululaulukimaraa kanssamatkustajien iloksi
Mikä on suosikkijoululaulusi?
Kaikessa pateettisuudessaan En etsi valtaa loistoa. Olen kuullut sen

lapsena herkässä kohdassa, ja se
syöpyi sydämeni joulun säveleksi.
Voitko paljastaa myös inhokkisi?
Tästä seuraa ehkä moitteita, mutta lähipiiri jo tietääkin: en pidä
Varpunen jouluaamuna -kappaleesta. Se ei kosketa oikealla tavalla.
Mikä joululauluissa koskettaa?
Vahva tunnelataus. Joulumusiikkia
tehdään omalla tavallaan tosissaan ja vahvalla asenteella.
Toive tai idea, jonka haluaisit toteuttaa Jouluradiossa?
Täytyy olla varovainen mitä toivoo, koska tuntuu, että hulluimmatkin ideat toteutuvat. Toivottavasti jonakin jouluna jokaisen suomalaisen on mahdollista kuunnella Jouluradiota asuinpaikasta riippumatta.
Jyväskylässä Jouluradio
kuuluu Jyväskylän seurakunnan kustantamana taajudella 98,7 MHz. Jouluradio.fi
-sivustolta löytyy kymmenen
erilaiselle musiikkityylille
rakennettua kanavaa.
Ne ovat kuultavissa myös
Radiot.fi-palvelussa.
Adventtisunnuntaina 27.11.
klo. 00.00 Jouluradion aloituskappale Hoosianna on
tehty joukkoistamalla.

Kirkollisveroprosentti
pysyy ennallan
Jyväskylän seurakunnan kirkollisveroprosentti säilyy nykyisellään,
1,45:ssä. Kirkkovaltuusto päätti
asiasta maanantaina pitämässään
ylimääräisessä kokouksessa.
Ellei taloutta pystytä tasapainottamaan, seurakunnan kokonaistulos jää nyt vahvistetulla veroprosentilla noin 2,6 miljoonaa
euroa alijäämäiseksi vuosina
2017–19. Alijäämässä ei ole huomioitu mahdollisia investoinneista syntyviä kustannuksia tai satunnaisia tuottoja.

Kolme miljoonaa
syrjäytymisvaarassa oleville
Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle 3,45 miljoonaa euroa. Varoilla torjutaan nuorten
syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa. Ehkäisevällä työllä vältytään suurelta määrältä inhimillistä
kärsimystä, Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen sanoo. Suomessa kehitetään harrastustoimintaa partiotoiminnan kautta, Ugandassa ammattikoulutusta.
Jyväskylän seurakunnassa keräystuotto oli 44 000 euroa.

Vuoden pappi
Merja Hållfast on
vanhusten asialla
Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi
2016 sairaalapastori Merja Hållfastin Helsingistä. Hållfast on vanhusten avohoidon projektityöntekijänä luonut yhteistyömalleja ja
verkostoja avohoidon, kotisairaalan sekä paikallisseurakuntien kesken. Hän kantaa huolta vanhusten
tilanteesta, kun yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu kotona.
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Ensimmäisen kynttilän
sunnuntai aloittaa kirkkovuoden
Kirkon kalenteri on aikaansa edellä, sillä kirkko aloittaa
uuden vuoden jo marras-joulukuun taitteessa. Käytäntö ei silti ole
kovin moderni, vaan se on keskiaikaista perua.
KAARINA HEISKANEN teksti
ANNIINA MIKAMA kuva

Marras-joulukuun taitteessa kohtaavat vanha ja uusi. Vanhan kirkkovuoden päättää karulta kalskahtava tuomiosunnuntai, josta
nykyään käytetään nimitystä Kristuksen kuninkuuden sunnuntai.
Päivän tekstit kertovat aikojen lopusta, jolloin kaikki ihmiset kootaan Kristuksen tuomioistuimen
eteen. Toiset pääsevät iankaikkiseen elämään ja toiset tuomitaan
kadotukseen, joka on ikuinen ero
Jumalasta.
Tuomiosunnuntain raamatuntekstit puhuvat siitä, miten Kristus
on läsnä lähimmäisen valepuvussa. Olemme vastuussa teoistamme ja tekemättä jättämisistämme.
Seuraavana sunnuntaina kirkoissa
aloitetaan joulun odotus. Hassua
– ja edelleen keskiaikaista – kyllä,
ensimmäisen adventtisunnuntain
teksti liittyy pääsiäistä edeltävän
palmusunnuntain teemoihin: Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin,
ja ihmiset ympärillä huutavat
hoosiannaa.
Sana adventti tulee latinankielisestä sanonnasta adventus Domini, Herran tuleminen. Adventtiaika valmistaa jouluun. Suomalaisittain se merkitsee usein ryntäilyä

kaupasta toiseen ja aamusta iltaan
marketeissa soivia joululauluja.
Kirkollinen perinne puolestaan
suosittelee vielä jarruttelemaan
juhlintaa ja muistuttelee vienosti
hiljentymisestä. Vanhan perinteen
mukaan ensimmäisen adventtisunnuntain jälkeisestä maanantaista on alkanut jouluaattoon asti ulottuva adventtipaasto, jonka
aikana kinkkujen, torttujen, pipareiden ja suklaiden pitäisi vielä pysyä visusti piilossa.

Adventti-		
” kynttilät
ja

kalenteri pitävät
sanomaa esillä.

Adventtipaastoa kutsutaan
myös pieneksi paastoksi erotuksena pääsiäistä edeltävästä suuresta
paastosta.
Ensimmäistä adventtia juhlitaan
laulamalla porukalla Hoosiannaa.
Se on saksalaisen Voglerin
1700-luvun lopulla säveltämä
hymni, joka Suomessa esitettiin
ensimmäisen kerran 1807. Hoosianna -huudahdus on alunperin
rukous ”oi auta, pelasta”, mutta jo

juutalaisessa traditiossa ennen
Jeesusta siitä muodostui yleinen
juhlahuuto ja riemunilmaus.
Ensimmäinen adventtisunnuntai on yksi suosituimmista kirkkopyhistä. Moni haluaa juhlistaa
joulunajan alkua laulamalla Hoosianna-hymnin, vaikka ei muuten
kirkonpenkkejä kuluttaisikaan.
Toisen adventtisunnuntain aiheena on Kristuksen tuleminen
kunniassaan aikojen lopulla, kolmannen adventtisunnuntain raamatullinen keskushenkilö on Johannes Kastaja ja hänen kehotuksensa parannukseen. Neljäs adventtisunnuntai on omistettu lasta odottavalle Marialle, jonka laskettu aika on jo tosi lähellä.
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina kirkoissa otetaan esille adventtikynttelikkö, jossa on neljä
kynttilää – jokaiselle neljälle adventtisunnuntaille omansa. Pohjoisamerikkalaisessa perinteessä
kynttilöillä on nimet: Toivo, Rauha, Rakkaus ja Ilo.
Saksalaiseen perinteeseen kuuluu adventtikranssi. Kerrotaan, että saksalainen teologi Johann Hinrich Wichern teki adventtikranssin
köyhille lapsille, jotka hän oli ottanut hoiviinsa. Lapset odottivat
malttamattomana joulua ja kyselivät jatkuvasti, montako päivää
siihen vielä on. Joka sunnuntai sy-

Gospel Covertajat
Virsikirjan lisälehdillä
-konsertteja:
To 24.11. klo 18
Laukaan seurakuntatalo

tytetään yksi kynttilä lisää. Adventtiloru kuuluu näin:
– Adventti, adventti, pieni valo
palaa. Ensin yksi, sitten kaksi, sitten
kolme, sitten neljä. Kun kaikki neljä
palavat, Kristuslapsi on ovella.
Adventttikalenteri lyhentää joulunodotusta varsinkin lapsiperheissä. Aidon adventtikalenterin
ensimmäinen luukku on numeroitu ensimmäiseen adventtisunnuntaihin eikä joulukuun ensimmäiseen päivään.
Ajatus adventtikalenterin käytöstä partiotyttöjen varainhankinntaan tuli Ruotsista. Idean Suomalaiselle Partiotyttöliitolle toi
suomenruotsalaisen partiotyttö-

järjestön johtaja Tessi Fazer. Suomessa ensimmäinen Lasten adventtikalenteri pääsi partiolaisten
kautta markkinoille syksyllä 1947.
Kalenterin oli kuvittanut Ulla von
Wendt. Adventtikalenteria koristi
ruskea piparkakkutalo.
Adventtikynttilöiden sytyttäminen, jouluvalojen virittäminen ja
adventtikalenteri ovat luontevia
tapoja pitää jouluun liittyviä perinteitä yllä perheissä. Monet
aloittavat adventtina jouluseimen
rakentamisen. Joka päivä seimeen
ilmestyy jotain uutta: aasi, enkelihahmot, tietäjät... joulun lähellä
Maria ja Joosef ja vihdoin jouluyönä Jeesus-vauva. Odotus on täyttynyt.

Hengissä
Evankeliumi
Mark. 11: 1–10
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja
tulivat Betfageen ja Betaniaan
Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti
kaksi opetuslastaan ja sanoi
heille: ”Menkää tuolla näkyvään
kylään. Te näette kiinni sidotun
aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa
se ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi teette niin, vastatkaa,
että Herra tarvitsee sitä mutta
lähettää sen pian takaisin.”
Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen.
Paikalla olevat ihmiset kysyivät:
”Mitä te oikein teette? Miksi te
viette varsan?” He vastasivat
niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja
heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja
Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset
taas lehviä, joita he katkoivat
tienvarresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään,
huusivat: - Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Siunattu isämme
Daavidin valtakunta, joka nyt
tulee! Hoosianna korkeuksissa!

Aasina arkeen
Päivän teksti on kovin tuttu
teksti. Mikä sinua koskettaa
siinä tänä vuonna?
Erityisesti se, että Herra tarvitsi
aasia, ihan tavallista arkeen
kuuluvaa monenlaisten taakkojen kantajaa ja ihmisen auttajaa. Liian usein arki ja pyhä erotetaan toisistaan. Herra tarvitsee meitä arjen keskellä. Ja tietysti tänä adventtina, kun Huhtasuon kirkko täyttää 30 vuotta,
on kiitollisuus heitä kohtaan,
jotka aikanaan vaikuttivat siihen, että Huhtasuon alueella
on oma kirkko. Herra tarvitsi
heitä ja he toimivat.

tä jokainen kelpaa Jeesukselle.
Kukaan meistä ei ole liian heikko tai liian syntinen. Valinta ei
riipu meistä vaan siitä, että Jumala rakastaa jokaista, vaatimatonta aasin varsaakin.

Miten sitä voi mennä aasin ottamaan ja sanoa sen omistajalle, että Herra tarvitsee. Ajoneuvon luvaton käyttöönotto?
Varmaan siksi, että koko tämä
elämä on meille Jumalan lahjaa.
Kaikki on meille periaatteessa
lainaa ja tarkoitettu elämän rakentamiseen ja toinen toistensa
palvelemiseen.

Miten ihmiset tiesivät ylistää
ratsastajaa?
Varmaan moni oli saanut avun
Jeesukselta ja hänen vaikutuksensa tuntui monen elämässä.
Ihmiset olivat kiitollisia siitä, että olivat kohdanneet jotain, jonka ymmärsivät Jumalan lahjaksi.

Mikä idea oli siinä, että piti olla
varsa, jolla ei oltu ratsastettu?
Jo aasi sinänsä oli tuiki tavallinen arjen valinta, josta puuttui
kunnia ja loisto. Aasin varsa kuvastaa varmaan sitä, että meis-

Su 27.11. klo 19
Kuokkalan kirkko. Vapaa
pääsy, kolehti. Tilaisuudessa
myös yhteislaulua.

Taiteilija Anniina Mikama on piirtänyt kirkkovuoden pyhien teemakuvat. Ensimmäisen adventtisunnuntain kuvassa Jeesus tulee aasilla Jerusalemiin.

Mikä teki aasista sopivan?
Joku on sanonut, että aasilla on
suuret korvat, se osaa hyvin
kuunnella. Ja se osaa kantaa
taakkoja. Lähimmäisyys arjessa
on parhaimmillaan varmaan jotain tällaista. Kuuntelemista ja
myös kantamista. Olen kerran
saanut ratsastaa aasilla. Se jaksoi kantaa satakiloista miestä.

Mikähän mahtoi ja mahtaa olla Jeesuksen tunnetila, kun hän
tietää ennakkoon, mitä tulee
tapahtumaan.
Jeesukselle laulettiin Hoosiannaa. Ihmiset odottivat tuossa
historian vaiheessa maallista pelastajaa ja hallitsijaa. Mutta Jee-

sus oli toisenlainen. Hänen
tiensä ei ollut kunnian tie
vaan ristin tie. Adventti valmistaa joulun sanomaan:
ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin. Elämän
rujous ei tee tyhjäksi sitä,
että pahan valta, joka maailmassa riehuu, on kerran jo
kukistettu Golgatan ristillä.
Joulun ja pääsiäisen sanoma
on sanoma Hyvän voitosta.
Millainen voisi olla tämän
päivän spektaakkeli, joka
saisi ihmiset hihkumaan?
Yksinkertainen aasi. Isot korvat ja vahva selkä. Kuuntelijaa
ja taakankantajaa me tarvitsemme. Se on lähimmäinen,
mutta ennen kaikkea Jeesus, joka sanoo: ”Tulkaa minun luokseni te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon”.
Saippuakuplaspektaakkelit
poksahtavat hajalle elämän arjessa. Siksi niin moni on hukassa tänään. Jumalan spektaakkeli aasilla ratsastavasta Jumalan Pojasta kätkee sisäänsä pelastuksen salaisuuden.
Huhtasuolla on kirkon 30-vuotisjuhlat. Miten vietätte niitä?
Aloitamme juhlamessulla 1.

Radio Dei lähettää lauantaina 26.11. klo 19–20 koosteen lokakuisesta Muuramen
kirkossa pidetystä levynjulkaisukonsertista.
Virsikirjan lisävihko– noin
80 virttä – otetaan käyttöön kirkoissa ensimmäisenä
adventtisunnuntaina.
Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama

Gospel Covertajat eli Mikko Miettinen (vas), Hannes Asikainen ja Esko Turpeinen poimivat Virsikirjan lisävihkosta sopivimmat päältä ja tekivät levyn. Hanke on
poikinut myös konserttikeikkoja Keski-Suomen kirkoissa.

Uudet virret
taipuvat moneksi
Gospel Covertajat löysi uusista virsistä heti yhteisen sävelen. Käsissä oli uutta ja
innostavaa materiaalia, josta he työstivät sovituksia levyllisen verran.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Ensimmäinen adventtisunnuntai 27.11.
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Ter vonen. Messu alkaa klo

adventtisunnuntaina kello 10.
Sen jälkeen on tarjoilua ja
30-vuotisjuhla, jossa puhuu
muun muassa kirkkoherra Arto
Viitala. Huhtasuon entisistä
nuorista kaupunginhallituksen
varapuheenjohtaja Jaakko Selin muistelee menneitä ja tuo
k aupungin t er vehdy k sen.
Saamme vieraaksi myös entisen ja nykyisen nimikkolähettiperheen. Juhlassa on myös monenlaista musiikkia. Toivottavasti juhlassa nähdään paljon
seurakuntalaisia, mutta myös
entisiä luottamushenkilöitä ja
työntekijöitä. Herra tarvitsee
meitä jokaista!

Gospel Covertajat eli Hannes Asikainen, Mikko Miettinen ja Esko
Turpeinen pohtivat uuden Virsikirjan lisälehdillä -levynsä myötä suhdettaan virsiin. Virsikirjan lisävihkon lähes kahdeksankymmentä
uutta virttä tarjosivat ainutlaatuisen mahdollisuuden lähteä kehittelemään omia sovituksia.
Ajatus sopi erityisen hyvin myös
yhtyeen perusluonteeseen, Gospel
Covertajathan esittää ja tulkitsee
nimensä mukaisesti muiden tekemiä hengellisiä kappaleita.
Turpeisen mielestä projekti
käynnistyi kuin puolivahingossa.
Yhtye oli jo aiemmin soittanut tilaisuuksissa, joissa esiteltiin mahdollisia tulevia virsiä ja pohdittiin
niiden valintaan liittyviä kysymyksiä.
Näin he pääsivät ensimmäisten
joukossa tutustumaan uusiin virsiehdotuksiin. Myöhemmin he kävivät läpi lisävihkon materiaalin ja
poimivat sieltä kappaleet, jotka
herättivät eniten intohimoja ja sopivat luontevasti yhtyeelle.
Mukaan valittiin virsiä, jotka
tarjosivat sovittajalle ja bändille

sopivasti haastetta. Melodian
vaihtelevuus oli yksi valintakriteeri. Samoin se, että säkeistöjä oli
useita, eivätkä ne olleet liian lyhyitä. Ulos rajattiin hymnimäiset virret, joita lauletaan yleensä myös
useammalla kielellä.
– Me pääsimme tavallaan poimimaan parhaat päältä tälle levylle, Asikainen vahvistaa yhteisen
kokemuksen.
Virsikirjan lisälehdillä -levylle päätyi reilun tusinan verran uusia virsiä. Mukaan mahtui ennen julkaisematonta materiaalia, mutta
myös monelle tuttuja lauluja, kuten Suojelusenkeli ja Kahden maan
kansalainen.
Uutuuslevyllä virret taipuvat jazzin, elokuvamusiikin ja impressionismin sävyihin. Eri mantereiden
rytmimusiikkiakaan ei ole unohdettu.
Jatkoakin virsilevylle saattaa olla
luvassa. Yhtye ehti levyprojektin aikana sovittaa ja äänittää muitakin
uusia virsiä tulevaisuutta silmällä
pitäen. Virsien valintakriteeritkin
voivat olla silloin toisenlaiset.
Myös levynkansi teksteineen kannustaa jatkamaan uusien virsien
parissa.

– Siinähän lukee selvällä suomen
kielellä englanniksi, että Virsikirjan
lisälehdillä Vol.1, Turpeinen naureskelee.
Uuden levyn ajankohtaisuus heijastuu myös keikkarintamalle.
Gospel Covertajien uusiin virsiin
keskittyviä konsertteja on jo sovittu eri seurakuntiin täksi talveksi
ja ensi kevääksi. Levyllä ja tulevissa konserteissa kokoonpanoa
täydentää bassoa soittava Ilona
Rimpilä.

Pääsimme
”poimimaan

parhaat päältä.
Turpeisella on rumpalina vuosien kokemus hyvin sujuneesta yhteistyöstä komppiparinsa kanssa
muissa kokoonpanoissa.
Myös Miettinen ja Asikainen
ovat iloisia ja tyytyväisiä Rimpilän
mukaantulosta. Se on tuonut uusia sävyjä ja lisäväriä kokoonpa-

non soittoon.
– Ilona on yksi meistä jätkistä,
ihan yhtä pöllöt jutut sillä on kuin
meillä muillakin, Esko Turpeinen
toteaa.
– Hyvä kun on oikea muusikko
tullut meidän joukkoon. Taso
nousee kaikilla mittareilla, Hannes
Asikainen innostuu.
Kummeli tv-sarja teki aikoinaan
Virsikirjan lisälehdillä -sketseissä
tutuiksi hahmot, jotka harmonin
säestyksellä kajauttivat ilmoille tavallisuudesta poikkeavan virsiehdotuksen.
Myös Gospel Covertajille huumori on ensiarvoisen tärkeää. Turpeisen mukaan osassa heidän sovituksistaan on lähdetty liikkeelle
huumorin kautta.
– Vakavat aiheet eivät estä musiikillista leikittelyä.
Vaikka jäsenten musiikki
mauissa on eroja, he pitävät levyntekoprojektia yhtyeen helpoimpana. Levy tehtiin studiolive-tyyliin, soittimet ja äänityskalusto laitettiin valmiiksi, ja sitten
alkoi soitto. Lopputulos on kuultavissa levyllä.
– Tekeminen oli aikuisempaa
kuin koskaan. Metodi antoi tilaa

ja asiat hoituivat helpommin,
vaikka edelleen ollaan välillä hiekkalaatikolla lapioiden kanssa,
Mikko Miettinen kertaa prosessia.
Lähes viisitoista vuotta kestänyt yhteinen taipale ei ole saavuttanut kyllästymispistettä, ja musiikin tekeminen maistuu edelleen. Kaikki kolme suitsuttavat
yhteistyötä ja hyvin toimivia henkilökemioita.
– Tiedämme aika hyvin toistemme vahvuudet, eikä niitä heikkouksiakaan tarvitse enää niin
paljoa korostaa, Hannes Asikainen naurahtaa.
– Sitä tietää valmiiksi, että mistä
narusta ei kannattaisi vetää kaveria, mutta vetää silti, Esko Turpeinen löytää heti poikkeuksen säännöstä.
Vaikka jokaisella soittajalla on
useita muitakin kokoonpanoja,
yhteen palaaminen tuntuu kaikista erityisen merkitykselliseltä. Esko Turpeinen vertaa kokemusta
vanhalla tutulla mopolla ajamiseen.
– Ei se kauhean hyvin kulje, eikä
se aina suju niin kuin haluaisit. Aina kuitenkin tietää mitä saa, kun
sen kyytiin hyppää.
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Kolumni

Tyypillistä
nuorisoa
Voi meitä nykynuoria. Käyttäydymme niin epäkunnioittavasti aikuisia kohtaan. Olemme laiskoja, välinpitämättömiä, itsekkäitä ja selviydymme kaikesta aivan liian helpolla. Valitamme turhimmistakin pikkuasioista. Tällaisiahan
me olemme, eikö niin?
Minun mielestäni emme. Emme läheskään kaikki ole.
Kuulen usein kuinka nuoria yleistetään tällä tavoin. Mitä tämä meidän ikäluokkaamme kohdistuva stereotypia
oikein on? Meistä muistetaan valitettavasti aina pahin.
Nuorille huomautetaan usein, kuinka helppoa koulunkäynti nykyään on. Se saa meidän saavutuksemme kuulostamaan arvottomilta. Se saa meidät uskomaan, että
me todella olemme huonoja, ja silloin myös motivaatio
kärsii. Kuri ei ehkä ole yhtä tiukkaa kuin ennen, mutta
todellisuudessa uutta opittavaa tulee tässä ajassa koko
ajan lisää.
Yleistäminen ei koske pelkästään nuorten luonteenpiirteitä, vaan myös sitä, mitä me teemme. Jotkut ihmiset unohtavat, että kaikki nuoret eivät tee samoja asioita. Joillekin
ei ehkä tule mieleenkään, että osa nuorista voisi vapaa-ajallaan esimerkiksi kirjoittaa runoja. Tai että poika
voisi harrastaa balettia ja tyttö jääkiekkoa.
Kaikki aikuiset eivät ole samanlaisia keskenään. He eivät
ole kiinnostuneita samoista asioista, eikä heillä kaikilla
ole samanlaisia mielipiteitä asioista. Sama koskee nuoria
ja lapsia. Sitä ei kuuluisi unohtaa. Me kaikki olemme erilaisia. Enkä minä nyt yleistä aikuisia, vaan sanon, että osa
aikuisista tekee sitä.
Kysyin 29 lapselta ja nuorelta, kokevatko he olevansa samanlaisia kuin muut ikäisensä eli niin sanotusti normaaleja. 45 prosenttia heistä vastasi kieltävästi ja sanoi olevansa mielestään toisista poikkeava. 38 prosenttia sanoi
olevansa mielestään välillä kumpaakin tai että kukaan ei
ole varsinaisesti normaali, eikä ”normaaleja” ja ”epänormaaleja” voi noin vain jaotella kahteen osaan. Vain 17
prosenttia koki olevansa sellainen kuin muutkin ovat. Ketkä muut? Mitä normaali edes loppujen lopuksi tarkoittaa? Mitä jos vain unohtaisimme koko käsitteen.
Mielestäni nuoria ei saisi tuomita yleisen maineen perusteella, vaan yksilön, sillä jokainen on erilainen ja omanlaisensa.

Kolme uskontoa
yhteisillä juurilla
Joskus kahden eri tavalla uskovan ihmisen on helpompi
ymmärtää toisiaan kuin uskovan ja uskonnottoman.
Ensimmäinen askel ymmärrykseen on se, että avautuu
kuuntelemaan toisen tarinaa.
ANU HEIKKINEN teksti
TROND TROSDAHL kuvat

Kristitty saattaa löytää tuttuuden
tunteen juutalaisten ja muslimien
kanssa, sillä heitä yhdistää usko
yhteen Jumalaan. Juutalaisuus ja
islam korostavat tiukasti Jumalan
ykseyttä. Kristityt puolestaan uskovat kolmiyhteiseen Jumalaan,
joka on kuitenkin yksi.
Yhteisiä käsitteitä ovat myös Jumalan armo, kuolemanjälkeinen
elämä ja lähimmäisenrakkaus.
Juutalaisuudessa ja islamissa ihmisen hyvät teot ja Jumalan tahdon noudattaminen ovat keskeisemmässä asemassa kuin kristinuskossa, mutta niidenkin mukaan
ihminen pelastuu lopulta Jumalan
armosta. Kristinuskossa ratkaisevaa on Jeesuksen pelastustyö.
Simon Livson,
Suomen ylirabbiini

Jessica van Leeuwen
Kilpisen koulu, 9 E

oilen
Tänään ruk

Kiitän puolisosta
Kiitän rakkaasta puolisosta, joka
on ollut rinnallani 25 vuotta. Vuosiin on mahtunut paljon iloa, surua ja luopumistakin.

Rukoilen meille rakkautta, voimia
ja terveyttä tulevaisuudessakin.
nainen 42 v.

”Juutalaisuus merkitsee minulle
kuulumista johonkin. Juutalaisuus on enemmän kuin uskonto,
se on elämäntapa, joka koskettaa
ihmistä syvästi. Uskomme Kaikkivaltiaaseen, joka haluaa parastamme ja on sekä Kuninkaamme
että Isämme.
Usko antaa elämälleni tarkoituksen sekä tuo toivoa ja järjestystä elämääni. Se inspiroi minua
olemaan parempi henkilö joka
päivä. Se on elämän mittainen positiivinen haaste.
Olin aina enemmän tai vähemmän kytköksissä juutalaiseen kansaani. 22-vuotiaana palasin uskonnollisille juurilleni ja aloin
noudattaa Tooran ohjesääntöjä.
Tunsin kipinän vahvempana sisälläni ja seurasin sitä. Sain mahdollisuuden opiskella Israelissa vakavasti juutalaisuutta.
Juutalaisuudessa minulle on
luovuttamattominta ajattelun syvyys, kärsivällisyys, rakkaus elämään sekä perhekeskeisyys.
Juutalaisuus toimii jokaisella
elämän osa-alueella, niin ajattelussa kuin teoissa. Jos usko on autenttinen, sen voi huomata kai-

kessa mitä teen. Usko näkyy esimerkiksi siinä, mitä syön ja mitä
siunauksia sanon ennen ja jälkeen
syömisen, miten autan muita ihmisiä ja miten taistelen epäoikeudenmukaisuutta vastaan parhaani
mukaan.
Toivon eläväni juutalaisesti kunnioittaen kaikkia ihmisiä ja luontoa yleisesti. Kunnioitan teoillani
kaikkea sitä mitä Jumala on minulle luonut ja suonut.”
Jaakko Heinimäki,
pappi ja kirjailija
”Kristinusko on se kulttuuri, johon
olen kasvanut ja jonka olen saanut
esivanhemmiltani. Se merkitsee
tapoja ja vuotuisia juhlia, mutta
myös arkipäiväisiä asioita, joita en
aina edes huomaa.
Lapsuudenperheeni ei ollut erityisen uskonnollinen, vaikka kuuluimmekin kirkkoon. Varhaisin uskonnollinen esikuvani oli muslimi,
ihailemani nyrkkeilijä Muhammad
Ali. Hänestä oivalsin ensimmäistä
kertaa hengellisen virittyneisyyden. Vasta rippikoulun ja seurakuntanuorissa mukana olemisen
myötä juurruin seurakunnan yhteyteen.
Kristittynä eläminen merkitsee
minulle uskoa ihmistä rakastavan
Jumalan huolenpitoon. Riipun
kiinni siinä luottamuksessa, että
Jumala on rakkaus. Ilman sitä uskosta katoaa merkitys. Jumala ei
ole vain kaukainen ja etäinen,
vaan hän on ilmoittanut itsensä
meille. Lyhyesti tämän ilmoituksen
voi tiivistää siinä, että Jumala on
rakkaus.
Kristinuskossa erityislaatuista
on Kristuksessa ihmiseksi tullut
Jumala. Kyse ei ole vain aineettomista ja tuonpuoleisista asioista,
vaan pyhyys on konkreettista. Jumalan hyvyys tulee suussa maistettavaksi ja käsin kosketeltavaksi
kaikessa jokapäiväisessä hyvässä.
Usko on minulle elämän ja
maailman hahmottamista siitä
käsin, että kaikki on lahjaa. Siksi
esimerkiksi huokaisen pienen
ruokarukouksen kiitollisuuden

merkkinä.
Suomalaisessa kristillisyydessä
on varsinkin aiemmin korostettu
sydämen uskoa, ja tapakristillisyyttä on karsastettu. Minusta sisäinen ja ulkoinen eivät ole vastakohtia. Sisäisyys voi löytyä myös
ulkoisen kautta.”
Sara Salmani,
yrittäjä
”Olen syntynyt shiiamuslimiperheeseen. Isäni on iranilainen, äitini
suomalainen. Meillä on aina ollut
avoin ajattelutapa. Vanhempani
opettivat islamia meille lapsille,
mutta saimme itse tehdä omat valintamme. Halusin alkaa käyttää
huivia, kun olin 10-vuotias.
Islam on minulle elämäntapa.
Usko on sekä henkilökohtainen että näkyvä asia. Se näkyy arkipäivän
valinnoissani. Esimerkiksi pukeudun ja syön islamin mukaan, enkä
käytä alkoholia.
Uskonto tuli minulle aiempaa
tärkeämmäksi, kun menin naimisiin nelisen vuotta sitten. Aloin
ymmärtää monia asioita selkeämmin ja miettiä, mitä haluan elämältäni ja miten haluan kasvattaa
tyttäreni.
Islam tuo tarkoituksen ja päämäärän elämääni. Se muistuttaa,
mikä on oikeasti arvokasta. Tärkeintä islamissa on usko yhteen Jumalaan. Ihmiset asettavat usein
Jumalan edelle esimerkiksi rahan
tai vallanhimon ja käyttävät uskontoa väärin. Jumala on kuitenkin kaiken yläpuolella.
Minulle islam on suvaitsevainen
uskonto, vaikka nykyään moni ei
niin ajattele. Haluan, että pystymme elämään yhdessä toisin uskovien kanssa.
Henkilökohtainen suhde Jumalaan on minulle tärkeä. Viiden
päivittäisen rukoushetken lisäksi
puhun paljon Jumalalle mielessäni, kiitän häntä ja kerron hänelle
kaikki huoleni. Minulla on vahva
usko siihen, että kaikella on tarkoituksensa ja että Jumalalla on
parempi suunnitelma elämäni varalle.”

– Suomalaisessa kristillisyydessä on varsinkin aiemmin korostettu sydämen uskoa, ja tapakristillisyyttä on karsastettu. Minusta sisäinen ja ulkoinen eivät ole vastakohtia. Sisäisyys voi
löytyä myös ulkoisen kautta, sanoo pappi ja kirjailija Jaakko Heinimäki.

Toivon eläväni
”juutalaisesti
kunnioittaen
kaikkia ihmisiä ja
luontoa yleisesti.

Kristittynä
”eläminen
merkitsee
uskoa ihmistä
rakastavan Jumalan
huolenpitoon.

Suomen ylirabbiini Simon Livson palasi 22-vuotiaana juutalaisille juurilleen ja alkoi noudattaa Tooran
ohjesääntöjä.

Islam tuo
”tarkoituksen
ja

päämäärän elämääni
ja muistuttaa mikä on
oikeasti arvokasta.

Sara Salmani on syntynyt shiiamuslimiperheeseen. Islam on Salmanille elämäntapa, joka näkyy arkipäivän valinnoissa.
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Pahan jälkeen
TERHI LOIMUNEVA teksti

Pahan jälkeen on Arman Alizadin ja
Meeri Koutaniemen tekemä dokumentaarinen televisiosarja, jota
esitetään hiljattain Livillä.
Televisiosarja esittelee kahdeksan selviytymistarinaa, joita ovat
muun muassa happoiskusta selvinneet naiset, ympärileikkausta
vastustavat kyläläiset, väkivallasta,
sairaudesta tai muusta tragediasta
toipuneet sekä arkielämässään
vaativaa selviytymiskykyä osoittaneet ihmiset.
Sarjassa on mukana myös Koutaniemen aiemmasta tyttöjen ympärileikkauksia käsittelevästä näyt-

telystä tuttu Elizabeth Nkere.
Nuori maasai-nainen on aktivoitunut omassa kylässään. Hän kiertää
kirkoissa ja kouluissa puhumassa
ympärileikkausten vaaroista sekä
kouluttaa toisia tyttöjä samaan
työhön.
Kiasmassa lokakuussa avautunut Pahan jälkeen -näyttely esittelee
Koutaniemen valokuvia sekä Arman Alizadin ja Koutaniemen
lyhytelokuvan Norjan joukkosurmista vuodelta 2011. Näyttelyn
teokset pohjautuvat kyseisen televisiosarjan taustatyöhön ja Koutaniemen aikaisempaan dokumentaatiotyöhön.
Näyttely on avoinna taidemuseo
Kiasmassa Helsingissä 26.2.saakka.

			
Tiesitkö?

Meeri Koutaniemi
Syntynyt Kuusamossa 1987
Koti Helsingin Kalliossa ja 		
Mallorcalla, kiertelee 		
maailmalla noin kahdeksan
kuukautta vuodesta

Kirkon Ulkomaanavun
rauhan lähettiläs vuosina
2013–2016. Tehnyt
hyväntekeväisyystyötä ja
dokumentoinut 		
Somalimaassa rauhan
sanan ja kuvan saattajana

Tunnetaan muun muassa 		
tyttöjen ympärileikkausta 		
käsittelevästä kuva- 		
reportaasista, joka julkaistiin
myös yhdysvaltalaisessa 		
Time-aikakauslehdessä

Dokumenttisarja Pahan
jälkeen tv:ssä ja Kiasmassa.

Yksi Suomen kansainvälisesti
tunnetuimmista ja 		
palkituimmista

Harrastaa ruuanlaittoa,
tanssimista, uimista ja
juoksemista

Avoliitossa entisen Hanoi
Rocks -basisti Sam Yaffan
kanssa

Meeri Koutaniemi kuvattiin Gita Mahorin perheelle omistetussa näyttelyhuoneessa. Isä heitti pullollisen happoa äidin ja tyttäriensä päälle, koska Gita ei ollut synnyttänyt hänelle poikalasta. Puolitoistavuotias tytär kuoli saamiinsa vammoihin. Äidin ja toisen tytön kasvojen iho paloi täysin. Koutaniemen valokuvanäyttely on nähtävissä Kiasman taidemuseossa Helsingissä

VALOKUVA RIKKOO HILJAISUUDEN
Kansainvälisestikin tunnettu valokuvajournalisti Meeri Koutaniemi on rohkea keskustelun herättelijä, joka tallentaa
kamerallaan kipeitä tarinoita ja yhteiskunnallisia epäkohtia.
TERHI LOIMUNEVA teksti
HANNU JUKOLA kuva

Kohtaamisiin heittäytyvä Meeri
Koutaniemi on ollut usein todistamassa, kuinka toivottomankin
keskellä säilyy usko siihen, että elämä kantaa. Hänen kuvissaan kivun keskeltä kumpuaa toivo.
Pahan jälkeen on taiteilijan tuorein televisio- ja taideprojekti, joka
esittelee muun muassa happoiskun kohteeksi joutuneen intialaisperheen sekä tyttöjen ympärileikkausperinnettä eli sukuelinten silpomista vastaan nousevan maasai-yhteisön kyläläisiä Keniassa.
”Huom! Näyttelyssä on valokuvateoksia ja video, jotka saattavat
järkyttää herkkiä katsojia.” Näin
varoittaa kyltti ennen Koutaniemen näyttelyhuoneita Kiasmassa.
Tv-sarjaan pohjautuvan näyttelyn yksi keskeinen kysymys on, voiko pahan antaa anteeksi.

Anteeksi voi antaa monella tavalla.
– Intialaisperheen äiti ei ole henkisesti antanut anteeksi happoiskun tehneelle miehelleen, jonka
toimesta yksi perheen tyttäristä
menetti henkensä. Toinen happoiskun kohteeksi joutuneista tyttäristä on taas kasvanut vuosien
varrella välittämään isästään, vaikkei voikaan unohtaa. Kysymys on
lähinnä käytännön anteeksiantamisesta, elämän on jatkuttava.
Henkilöitävissä olevasta pahasta yksi esimerkki on koulukiusaaminen. Koutaniemi itsekin on joutunut kiusaamisen kohteeksi. Hän
päätti antaa kiusaajilleen anteeksi, vaikka he eivät edes pyytäisi.
– Vihasta tulee päästää irti sen
takia, ettei anteeksiantamattomuus hallitsisi elämää. Katkeruus
myrkyttää kaiken ympäriltään.
Anteeksiantaminen on kyky, jota kaikki eivät hallitse.
– On ihmisiä, jotka kantavat

mieluummin kaunaa. Kosto ei kuitenkaan koskaan osu niihin, joille
halutaan kostaa, vaan muihin, lähipiirille ja lopulta itseen.
Pahan jälkeen -sarjan ihmiset eivät suostuneet pahan määrittelemiksi, vaan ovat valinneet uhriutumisen sijasta selviytymisen. Tehokkain työkalu tähän oli toiminta.

” Naiset
astuivat

pahan päälle.

Kenialainen Elizabeth Nkere pakeni 9-vuotiaana kotoaan, ettei joutuisi silvotuksi ja avioliittoon vastoin tahtoaan. Hän teki itsestään
orvon, mutta palasi kotikyläänsä
myöhemmin ja avasi siellä turvatalon kaltaisilleen tytöille.
Happoiskusta selviytyneet, kas-

vonsa menettäneet naiset eivät
suostuneet pysyttelemään poissa
kaduilta tai työelämästä.
– He astuivat pahan päälle,
naisten elämää tallentanut kuvaaja kiteyttää.
Lapsuuttaan Koutaniemi muistelee lämmöllä.
– Arvot ja tapa toimia juontavat
siihen, miten minut on kasvatettu.
Tulen rakastavasta perheestä.
Kuusamossa luonto oli lähellä.
Lapsia kannustettiin ilmaisemaan
itseään taiteellisesti. Meeri tanssi
ja soitti, näytteli ja maalasi. Hän
luki paljon ja ahmi tietoa. Pohjoisen tyttö halusi lähteä maailmalle
tietääkseen lisää.
– Olin kiinnostunut vieraista
kulttuureista ja niiden suhteesta
omaani. Lukioaikoina kiinnostuin
maailmanpoliittisesta tilanteesta,
kuten USA:n ulkopolitiikasta ja
Irakin sodasta.

Epäoikeudenmukaisuudet koskettivat. Meeriä mietityttivät erityisesti köyhyys ja nälänhätä.
– Ihmisoikeusrikokset olivat räikeitä ja maailmanjärjestyksen horjuttaminen tietoisen politiikan tulosta. Oli turhauttavaa huomata,
että julkisessa keskustelussa asioista ei puhuttu, niin kuin ne olivat.
Koutaniemi halusi tarjota tietoa,
muttei halunnut ryhtyä raportoijaksi. Vietnamin sodan aikaiset kuvat todistivat valokuvan voimaa ja
informatiivisuutta tuomalla maailman globaalisti nähtäväksi.
– Halusin ryhtyä dokumentoijaksi. Minua kiinnosti ihmisen
identiteetti, miten se muokkautuu ja miten ihminen toimii eri
olosuhteissa. Miten ihmismieli
nousee olosuhteiden yläpuolelle.
Jo opiskeluaikana Koutaniemi
osoitti peräänantamatonta rohkeutta lähtiessään Israeliin ja Pa-

lestiinaan dokumentoimaan paikallisten vastarintaryhmien tarinoita. Siitä syntyi kuvajournalistinen tutkielma Tampereen yliopistoon. Hän oli mukana myös järjestötoiminnassa tehden yhteistyötä
eri kansalais- ja kenttäjärjestöjen
kanssa.
Kuvaajana ja dokumentaristina
Koutaniemi liikkuu journalismin
ja taiteen välimaastossa. Hän ei
luokittele itseään taidekuvaajaksi.
Kuvat eivät tyydytä katsojan estetiikan kaipuuta, vaan niiden tarkoitusperät ovat tiedollisia.
– Toisaalta, jos kuva tarjoaisi
pelkästään tietoa, asiasta jäisi paljon ymmärtämättä.
Koutaniemi korostaa, että vaikka dokumentaatiolla on aina todellisuuspohja, valokuva on näkökulmavalinta.
– Valokuva ei ole vastaus. Pyrin
totuudenmukaisuuteen, mutta va-

lokuva on aina vapaasti tulkittavissa, kuten taiteen perusolemukseen kuuluu. Sen tulisi herättää
kysymyksiä ja oivalluksia. Motivoida katsojaa selvittämään lisää.
– Koen ammatillisena saavutuksena jo sen, että hiljaisuus rikotaan. Sen, että ihmiset puhuvat
ääneen.

” Valokuvan
tulee herättää
kysymyksiä.

Elizabeth Nkere on hyvä esimerkki
työn konkreettisista saavutuksista.
Tyttöjen tur vataloa luotsaava
maasai-nainen löysi projektilleen
suomalaisen rahoittajan Koutaniemen lehtijutun kautta.
Valokuvaaja auttaa itsekin. Jokin aika sitten hän aloitti sosiaali-

sessa mediassa käytettyjen puhelimien keräyksen ja toimitti niitä
turvatalon tytöille Keniaan.
– Konkreettinen muutos motivoi.
Se, että voin olla mukana muuttamassa tuhansien ihmisten elämää.
Maailmanmatkaaja on projektiensa kautta oppinut, että ihminen
on äärettömän sinnikäs ja sisukas
otus. Ihminen ei anna periksi,
vaikka olosuhteet sitä vaatisivat.
– Haastattelin muutama vuosi
sitten Syyrian rajalla Rauli Virtasen kanssa naisia, jotka olivat lähteneet pakoon yksin lapsiensa
kanssa ja jättäneet miehensä kotikylään kuolemaan. Naisilla ei ollut
varmuutta huomisesta. Ainoastaan sillä oli merkitystä, että juuri
tänä päivänä oli katto pään päällä. Voisi kuvitella, että siinä epävarmuuden tilassa ei jää muita
vaihtoehtoja kuin luovuttaa, mutta itseasiassa heillä ei ollut muuta

vaihtoehtoa kuin selviytyä.
Yksi selviytymiskeinoista on
huumori.
– Mitä rankempi paikka, sitä
enemmän ihmisellä on sarkasmin
ja ironian tajua. Huumorilla voidaan rikkoa jäitä.
Ääriesimerkkien ohella on hyvä
muistaa, että jokainen meistä selviytyy jostakin. Elämään kuuluu
se, että jokaiselle sattuu jotakin.
– Kysymys on samaistumispinnan ymmärtämisestä. Olosuhteet
ovat erilaisia, mutta selviytyminen
ei ole arvotettavissa. Jokainen selviytymistarina on arvokas.
Koutaniemi lähtee pian Väli-Amerikkaan dokumentoimaan naisvankien elämää El Salvadorissa.
Hän tekee aiheesta kirjaa toimittaja Maija Salmen kanssa. Muiden töiden rinnalla kulkee tietokirja tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Tähän hän käyttää suurimman

osan työajastaan.
– Kirja valmistunee neljän vuoden päästä, sillä haluan kerätä
siihen kattavasti materiaalia eri
puolilta maailmaa. Tulevaisuudessa siintävät myös fiktiivinen
elokuvakäsikirjoitus ja kenties ravintolan avaaminen Helsinkiin.
Koutaniemi unelmoi siitä, että kulutuksen rooli ihmisten elämässä
vähenisi ja tilanne tulisii toimijuus.
– Meidät nähdään kuluttajina,
mutta kasvatuksellisesti ja yhteiskunnallisesti voitaisiin puuttua siihen, että meillä on muutakin tekemistä kuin maapallon materiaalinen kuormittaminen.
Vaikuttaa, että pohjoisen kylästä ponnistanut tyttö menestyy ja
elää paraikaa omaa unelmaansa.
– Olen onnellinen, että työni
tunnustetaan. Olen onnellinen kodista, terveydestä ja rakastavasta
parisuhteesta.
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Laatukivet kohtuuhintaan

www.HautakiviHalvemmalla.fi
99 €
2425 €

156 €

960 €
1195 €

510 €

Hauta- ja hautauspalvelumaksut
nousevat vuoden alusta

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

Palveleva puhelin

SIRPA KOIVISTO teksti
KAARINA HEISKANEN kuva

Jyväskylän seurakunnan hauta- ja
hautauspalvelumaksut nousevat
vuoden alusta.
Hautamaksuja on edellisen kerran korotettu kolme vuotta sitten.
Hautauspalvelumaksuja tarkastellaan vuosittain. Palvelumaksujen
korotuksiin vaikuttavat muun
muassa työvoimakustannusten sekä työaineiden- ja tarvikkeiden
hintojen nousu.
Hautamaksu muodostuu hautausmaiden perustamisesta sekä
yleisalueiden hoidosta aiheutuvis-

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

Vuokra-asuntoja
Jyväskylän seurakunnassa

ta kustannuksista. Hautauspalvelumaksu koostuu muun muassa
haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta.
Hautaustoimilain mukaan seurakunnat voivat periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja
haudan hoidosta.
Valtio korvaa seurakunnille
osan hautaustoimen kuluista, loput kustannuksista katetaan hautaustoimen maksuilla.
– Kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan hautaustoimen maksujen
tulisi kattaa 20-25 prosenttia hau-

taustoimen kustannuksista. Jyväskylässä maksujen osuus menoista
on ollut noin 20 prosenttia. Myös
tältä kantilta katsottuna maksuja
on ollut tarvetta tarkistaa, hautaustoimen päällikkö Antti Pekuri
sanoo.
Hautamaksut ovat Hautaustoimilain mukaan samat kaikille, joilla
on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle. Jyväskylässä henkikirjoilla oleville rintamatunnuksen omaaville sotaveteraaneille ja heidän aviopuolisoilleen
hautapaikka luovutetaan veloituksetta. Heiltä ei myöskään peritä
hautauspalvelumaksuja.

Oscar Lema esittelee
tansanialaista kasvun ihmettä
KAARINA HEISKANEN teksti
SUOMEN LÄHETYSSEURA kuva

Tansanialainen Victoriajärven itäisen hiippakunnan apulaispiispa
Oscar Lema saapuu viikonloppuna viikon mittaiselle vierailulle Jyväskylään. Tansanian kirkko on yksi suurimmista luterilaisista kirkoista maailmassa, ja se kasvaa
nopeasti.
Tansanian itäisessä hiippakunnassa on varakkaita ihmisiä ja
seurakunnat ovat aktiivisia, var-

sinkin kaupungeissa. Mutta ei tarvitse mennä kauas löytääkseen
köyhiä ihmisiä ja köyhiä seurakuntia.
Alueen väestö on pääosin sukumoita, joista 90 prosenttia on perinteisen uskonnon kannattajia.
Lähetystyölle on edelleen tarvetta.
Noituuden vuoksi naisia ja albiinoja tapetaan. Valtio tekee kaikkensa
asian eteen, mutta lähetystyöllä
voidaan auttaa ja jopa lopettaa
väkivalta.
Suomen Lähetysseura tukee Vic-

Keltinmäki 2 h + k perusvuokra 620 € / kk
Savela 2 h + k perusvuokra 630 € / kk
Kortepohja 3 h + k perusvuokra 864 € / kk
Keskusta 2 h + k perusvuokra 850 € / kk
Kangaslampi 2 h + k perusvuokra 600 € / kk
Keltinmäki 3 h + k perusvuokra 750 € / kk
Asunnot vuokrataan nopeasti, ja asunnon varauksena toimii maksettu
takuuvuokra. Vuokratakuu on kahden kuukauden vuokran suuruinen.
Asukkaiden valintakriteerinä edellytämme luottokelpoisuutta.
Jyväskylän seurakunta kiinteistötoimisto
Tellervonkatu 5, 3. kerros
050 382 4424 ja 050 340 9890
jklsrk.kiinteistopalvelut@evl.fi

Mutanen – Vesala – Koivuniemi

Hautauspalvelumaksuja tarkastellaan vuosittain. Maksu koostuu muun muassa haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta.

Sururyhmä vanhempansa
menettäneille lapsille

Lisätiedot maukkaista tarjoiluista
Vesala:

Leena Maukonen 050 4384324
leena.maukonen@evl.fi
Koivuniemi: Riitta Lapp-Koskinen 0400 805 691
riitta.lapp-koskinen@evl.fi
Mutanen:
Kirsti Jokinen 050 557 9010
kirsti.s.jokinen@evl.fi
Kappelit ja Riihikirkko käytettävissä ryhmällenne veloituksetta
Varaa aikasi, sillä parhaat ajat tarjotaan nyt!

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.

Sanalla sanoen ja laulaen
Nahkakantinen Raamattu

piplia.fi

■
Viserrämme
Twitterissä tilillä
@Henkielämä

uutuus

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

Ilmoita
lehdessä,
jolla on asiaa.

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

` t ™

Henki &
jklsrk.ilmoitukset@evl.f i

Tarjoushinta on voimassa 31.12.2016 saakka ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja
voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.
*Puhelun hinta: lankapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min, matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.

Apulaispiispa Oscar Lema on kiertänyt eri puolilla Lapuan hiippakuntaa kertomassa tansanialaisen seurakunnan kasvusta.

Varaa ryhmällesi Pikkujoulut
ja perinteiset joulu- tai puuroateriat
Jyväskylän seurakunnan leirikeskuksissa

toriajärven itäisen hiippakunnan
seurakunta- ja lähetystyötä, vuonna 2010 toimintansa aloittanutta
Nyakaton raamattukoulua ja
muuta työntekijäkoulutusta, kummilapsityötä sekä nais-, lapsi- ja
nuorisotyötä.
Apulaispiispa Leman vierailu on
osa Lapuan hiippakunnan kansainvälisyyshanketta. Hankkeen
tavoitteena on hakea lähetysyhteistyökirkolta vaikutteita seurakuntien kasvatustyöhön.
Oscar Lema on toiminut 12
vuotta pappina. Viimeiset neljä
vuotta hän on työskennellyt apulaispiispana Victoriajärven itäisessä hiippakunnassa.
Oscar Lema on mukana
seuraavissa tapahtumissa
Messu su 20.11. klo 10,
Keltinmäen kirkko, saarna
Oscar Lema. Lähetyslounas
ja tietoa Victoriajärven itäisen hiippakunnan työstä.
Huoltamomessu su 20.11.
klo 16, Neulaskoti, Lema.
Majataloilta ti 22.11. klo 18,
Vaajakosken kirkko. Kahvit,
musiikkia ja tieoa Tansaniasta.
Nuortenilta ke 23.11. klo 19,
Polttolinja, Kuokkala.
Virtailta / Nightbreak, to
24.11. klo 18 Yliopistonkatu
26 B. Virtaa, valoa ja kasvun
ihmettä Tansaniasta
Piispalliset iltapäiväkahvit
pe 25.11. klo 14, Tikkakosken
kirkko, mukana Lema.

Adventti- ja joulumyyjäiset
LAUANTAI 26.11.
Adventtimyyjäiset klo 10–13, Vanha pappila, Vapaudenkatu 26
Lähetysmyyjäiset klo 12–13.30, Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
SUNNUNTAI 27.11.
Lähetyksen ja diakonian adventtimyyjäiset ja lounas messun
jälkeen (n. klo 11.30), Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Adventtitori klo 16 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen,
Korpilahden kirkko ja seurakuntakeskus, Kirkkotie 1–3
Adventtimyyjäiset klo 16 alkavan messun jälkeen (n. klo 17) ,
Neulaskoti, Pihkatie 4
KESKIVIIKKO 30.11.
Lähetyksen adventtijuhla, myyjäiset ja puurotarjoilua klo 17–18,
adventtijuhla klo 18.15, Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6
Myyjäisissä mm. lahjatavaraa, adventtikalentereita, käsitöitä,
Reilun kaupan teetä, kirjoja maailmalta. Mukana eri
lähetysjärjestöjen edustajia. Vapaaehtoinen kolehti lähetystyölle.
SUNNUNTAI 11.12.
Joulumyyjäiset klo 15–19 Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4
Lähetysmyyjäiset Kauneimpien joululaulujen välissä 11.12.
klo 16–17.30 Palokan kirkko, Rovastintie 8
Joulumyyjäiset klo 16 alkavan Kauneimpien joululaulujen jälkeen
(n. klo 17) Säynätsalon srk-koti, Saarnatie
LAUANTAI 17.12.
Lähetysmyyjäiset klo 10–12, Kortepohjan srk-keskus, Isännäntie 4
Lähetyksen ja diakonian myyjäiset klo 12–14 Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10

Saa toivoa.
Uskoa, toivoa ja rakkautta.
Itselle tai lahjaksi.

Askel-lehti
10 kk vain

40 €
(norm. 74 €)

Askel on Suomen suurin kristillinen aikakauslehti.
Se on kuin hyvä ystävä, joka tuo tullessaan lämpöä ja välittämistä.
Kun tilaat Askelen itsellesi tai läheisellesi 31.12.2016 mennessä,
saat sen edulliseen tarjoushintaan!

TILAUSKORTTI
Askel
maksaa
postimaksun.

Kyllä kiitos!
Tilaan Askel-lehden

itselleni

lahjaksi.

Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 10 kk vain 40,- (norm. 74,-).
Tilaaja/maksaja

H&e_18_16

Nimi ______________________________________________________________________________________________________

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Postinumero ja -toimipaikka ____________________________________________________________________________
Tunnus 5001582
Puhelin ___________________________________________________________________________________________________
00003 Vastauslähetys
Osoite ____________________________________________________________________________________________________

Tee tilaus
haluamallasi
tavalla.

Sähköposti _______________________________________________________________________________________________

Saaja, jos eri kuin maksaja
Nimi _____________________________________________________________________________________________________
Osoite ___________________________________________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka ___________________________________________________________________________

Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi. > Soita 020 754 2333* > Tilaa sähköpostilla: asiakaspalvelu@kotimaa.fi > Tilaa verkosta: www.askellehti.fi/tarjous
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WIENISTÄ POHJOISEEN
n Wienistä pohjoiseen -konsertissa esiintyvät Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri Eveliina Aijasahon johdolla, Annastiina Tahkola, laulu, Paula
Muli, huilu, Otto Räsänen, käyrätorvi, Ulriika Lustig, oboe. Illassa kuullaan Wolfgang Amadeus Mozartia, Tauno Pylkkästä ja Einar Englundia.
Konsertti on Taulumäen kirkossa keskiviikkona 23.11. klo 19. Liput: 7/9
euroa.
JAO KÄY PÄIN JOULUA SÄYNÄTSALOSSA
n JAO:n opiskelijoiden perinteinen joulukonsertti kuullaan Säynätsalon
seurakuntakodilla maanantaina 28.11. klo 18.30.
AINO VENNAN JOULU
n Aino Venna on levyttänyt tutuista joululauluista "Aino Vennan
Joulu" -nimisen albumikokonaisuuden. Lisäksi kuullaan hänen omia
sävellyksiään. Vennan musiikissa on vaikutteita muun muassa ranskalaisista chansoneista sekä vanhasta rock and roll -musiikista. Konsertti
kuullaan Taulumäen kirkossa maanantaina 28.11. klo 19. Liput Tiketti.fi.
VAPUT LAULAA JOULUMIELTÄ

n Naiskuoro Vappujen Joulu saapuu kaupunkiin -konsertissa Taulu-

mäen kirkossa kuullaan uusia ja perinteisiä joululauluja. Konsertti on
tiistaina 29.11. klo 19. Liput 10 euroa.

VOICE-KUORO MATKALLA JOULUUN
n Voice-kuoron Matkalla jouluun-konsertti tuo hetken kiireetöntä
aikaa joulun alla. Ohjelmisto sisältää tuttujen joululaulujen lisäksi myös
uudempia säveliä. Konsertti on Taulumäen kirkossa keskiviikkona 30.11.
klo 19. Ohjelma 10 euroa, lapsilta 5 euroa.
SCHILDTIN LUKION MUSIIKKILINJAN JOULUKATTAUS

n Schildtin lukion musiikkilinjalaiset tarjoilevat joulunajan musiik-

kia Taulumäen kirkossa torstaina 1.12. klo 18. Esiintyjäjoukko koostuu
lukion kuorosta, orkesterista ja solisteista. Konsertissa kuullaan gospelia, O. Kotilaista, G.F. Händeliä, G.Torellia sekä uudempien säveltäjien
teoksia. Vapaa pääsy, ohjelma 10/ 5 euroa Kirkon Ulkomaanavulle.

SAMULI EDELMANN JA HILJAISUUDEN VALO
n Edelmann konsertoi Taulumäen kirkossa 2.12. kello 19. Liput 20
euroa Lippu.fi ja 30 euroa ovelta.

o 30 vuotta
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TAULUMÄEN KIRKKO
Tuomasmessu su 20.11. klo 18,
Siistonen, Puupponen, Lekander,
Tuomaskuoro ja bändi. Aikuisrippikoulun konfirmaatio.
Wienistä pohjoiseen -konsertti ke
23.11. klo 19, Jyväskylän yliopiston
sinfoniaorkesteri, Annastiina Tahkola,
Otto Räsänen, Ulriika Lustig. Liput:
7/9 euroa.
I adventtisunnuntain piispanmessu
su 27.11. klo 18, piispa Simo Peura, Viitala, Hassinen, Partanen, kirkkokuorot.
Aino Vennan joulu ma 28.11. klo 19.
Liput Tiketti.fi.
Joulu saapuu kaupunkiin ti 29.11.
klo 19. Naiskuoro Vaput Liput 10 e.
Matkalla jouluun, Voice-kuoro ke
30.11. klo 19. Ohjelma 10/5 e.
Schildtin lukion musiikkilinjan joulukonsertti to 1.12. klo 18. Ohjelma
10/5 e Kirkon Ulkomaanavulle.
Samuli Edelmannin joulukonsertti
pe 2.12. kello 19. Liput Lippu.fi

nuntaina 27.11. Juhlamessu alkaa klo 10.
n Messun jälkeen on tarjolla riisipuuroa ja täytekakkukahvit. Samalla voi
tehdä ostoksia lähetyksen myyjäispöydästä. Onnittelutervehdyksiä voi esittää klo 12.15–12.30 kirkkosalissa.
n Juhla alkaa kello 12.30. Puheenvuoroja juhlassa käyttävät kirkkoherra
Arto Viitala, alueneuvoston puheenjohtaja Marjatta Hynynen, aluekappalainen Mauri Tervonen ja lapsityönohjaaja Anne Kettunen.
n Hyvän mielen konsertti on illalla klo 18. Konsertissa esiintyvät Päivi Kautto-Niemi ja Jussi Niemi (kuvassa). Mukana Pohjanlammen koulun oppilaita.
Ohjelma 10 euroa. Tuotto Huhtasuon diakoniatyön hyväksi. Kahvit.
n Kolmekymppiset pääsevät juhlimaan tiistaina 29.11. klo 18. Gospel
Covertajat laulaa ja laulattaa kaikkien aikojen riparilauluja. Tervetuloa erityisesti Huhtasuon alueella tänä vuonna 30 vuotta täyttävät läheisineen.

Neulojien ja virkkaajien retriitti
Neuleretriitissä voit neuloa tai virkata omaa käsityötäsi, rukoilla ja
hiljentyä ja osallistua yhteiseen rukoushetkeen. Retriitti on 11.12. klo
9.30–16.30 Mutasen leirikeskuksessa Korpilahdella. Hintaan 15 euroa
sisältyy ohjelman lisäksi lounas, kahvit ja bussikuljetus. Ilmoittaudu
27.11. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.

Lapsille ja perheille

Iloset-lauluryhmä ke klo 11.30
srk-keskus.

Apua ja tukea tarvitseville

Nuorille ja aikuisille

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.11. klo 12 srk-keskus,
Siistonen, Tiusanen, Ilona Rimpilä ja
Esko Turpeinen.
Hoosiannamessu su 27.11. klo 16
srk-keskus., Kärkkäinen, Tiusanen. Partiolaisten lupausten anto ja myyjäiset.

Musiikkitapahtumat

Diakoniapäivystys srk-keskus ma ja
ke klo 9–10.30. Muuna aikana juha.
halonen@evl.fi 050 549 7024.

Lapsille ja perheille

Toimintakerho 4–6.luokkalaisille ti
klo 18 Telkäntie 2C, kerhotila.
Tied. 050 549 7021.
Lapsiparkki ma klo 9–12 Telkäntie 2 C kerhotila. Kysy vapaita paikkoja: Jaana 050 3018 233, Elina 050
4079 126.
Päiväkerhot 3–5 vuotiaille 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 mahdollisia vapaita kerhopaikkoja 050
3018 233 tai 050 4079 126.
Vauvakahvila ti klo 13–15. Telkäntie 2 c.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2 c.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukous ke klo 8 srk-keskus.
Torstai-tapaaminen to 24.11. klo 13
srk-keskus. Elämän kaari, rovasti Arvo
Repo
Miesten Tupailta ke 30.11. klo 18
seurakuntakeskus. Aluekappalainen
Mauri Tervonen.

HUHTASUO

JUHLAT JA RIPARILAULUJA KOLMIKYMPPISILLE

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys. Ma klo 13–14.30
ja ti 10–11.30. Muuna aikana elina.
vepsalainen@evl.fi 050 549 7005.
Torstaitapaaminen to 1.12. klo 14
kirkko. Päiväkahvit ja hartaus.
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 20.11.
klo 16.
Ekavauva-ryhmä ma klo 13.30–15.30.
Päiväkerhot ti klo 12.30–15.30.
Kysy vapaita paikkoja 050 3235355.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20.
Perhekahvila ke klo 9.30–11. Kahvilan
jälkeen puurolounas.
Pikkukirkko ke 23.11. klo 9.30. Pieni
kirkkohetki pienille ja isoille.
Päiväkerhot ti klo 12.30–15.30.
Päiväkerhot to klo 12.30–15.30.
Äitien hyvinvointi-ilta to 1.12. klo
17.30–19.30. Ilm. Seija 050 3235355.
Kouluikäisille
Sählykerho, 5.–6.luokat ma klo 18–19
kirkko.
Sählykerho, 7.–8. luokat ma klo 19–20
kirkko.
Sählykerho, 1.–2. luokkalaisille
ti klo 16.30 kirkko.
Sählykerho, 3.–4.luokkalaiset
ti klo 17.30–18.30 kirkko.
Tyttöjen liikuntakerho ti
klo 18.30–19.30 kirkko.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

n Huhtasuon kirkon 30-vuotisuutta juhlitaan ensimmäisenä adventtisun-

sesti tänä vuonna 30 vuotta täyttävät
läheisineen.
Kauneimmat joululaulut to 1.12. klo
18 Vuorilammen laavu Yhteistyössä
Huhtasuon asukasyhdistys.

Messu su 20.11. klo 10 kirkko, Siistonen, Keltakangas.
Viikkomessu ke 23.11. klo 18. Messun
jälkeen teetä ja pitsaa 1€
Huhtasuon kirkon 30-vuotisjuhlamessu, 1. adventti su 27.11. klo 10
kirkko, Kärkkäinen, Tervonen, Siistonen, Keltakangas, Salmela ja muita
työntekijöitä. Tarjoilu. Lähetyksen
myyjäispöytä. Lyhyitä onnittelutervehdyksiä klo 12.15–12.30. Riisipuuro,
kakkukahvit.
Kirkon ja seurakuntakeskuksen
30-vuotisjuhla klo 12.30. Kirkkoherra
Arto Viitala, kaupungin tervehdys,
Marjatta Hynynen, nimikkolähettiperheet, Tervonen, Kettunen, Kuorot,
Keltakangas.
Hyvän mielen konsertti klo 18 kirkko.

Musiikkitapahtumat

Hyvän mielen konsertti su 27.11. klo
18 kirkko, Päivi Kautto-Niemi & Jussí
Niemi, Pohjanlammen koulun oppilaita. Ohjelma 10 €. Tuotto Huhtasuon diakoniatyölle. Kahvitarjoilu.
Huhtasuon kolmekymppiset ti 29.11.
klo 18. Gospel Covertajat ja kaikkien
aikojen riparilaulut. Kutsutaan erityi-

Isos-, jatkoisos-, avustajakoulutus ke
klo 17.30 kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45–20.30 kirkko.
Naisten kuntojumppa to klo 18 kirkko.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Huoltamomessu su 20.11. klo 16 Neulaskoti, Jurva, Tahkola. Oskar Leman,
Tansanian lut. kirkon apulaispiispa.
Perhemessu su 27.11. klo 16 Neulaskoti, Jurva, Tahkola. Myyjäiset.

Apua ja tukea tarvitseville

Salminen, Lintunen, Nieminen, Seurakuntakuoro. Kahvit. Pyhäkoulu
1. Adventin sanajumalanpalvelus su
27.11. klo 13 Sotainvalidien sairaskoti,
Keskussairaalantie 40, Vilkko, Lintunen. Kypärämäkeläiset tervetuloa.
Rukoushetki pe 2.12. klo 8.30 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. 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.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Kypärämäen perheolkkari to klo 9
Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke 30.11. klo 9 kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke klo 18.30 Keltinmäen
kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 25.11. klo
18 Kortepohjan seurakuntakeskus.
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 22.11. klo
11–12 Saihokatu 4,Kypärämäki. Katsellaan vanhoja kuvia. Tuo tullessasi
muisto menneestä.
Saihokadun lounas ti 22.11. klo
12–13 Saihokatu 4, Kypärämäki. Pääruoka, salaatti, jälkiruoka/kahvit 4€.
Lapset alle kouluiän 1€.
Miesten ilta ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen olohuoneen avoimet ovet ke 23.11. klo 13–15 kirkko.
Vapaaeht. kahvimaksu 1€. .
Seurakuntakuoro to klo 18
Keltinmäen kirkko.
Saihokadun olohuone ti 29.11. klo
11–13 Saihokatu 4, Kypärämäki, Laitinen. Saihokadun pikkujoulut. Ilm.
etukäteen Saihokadulla. Jouluateria 6
€. Tied. diakoni Ainoleena Laitinen
Keltinmäen olohuone ke 30.11. klo
13–15 kirkko. Virsikirjan lisävihko.
kanttori Petri Lintunen. Vapaaeht.
kahvimaksu 1€.

Diakonian päivystys ti klo 9
Neulaskoti.
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulaskoti.
Ruokailu ti klo 8 Neulaskoti

Kaupunginkirkko avoinna
ke–pe klo 11–14.

Lapsille ja perheille

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 20.11. klo 16 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Alle 2-v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 5863 056

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 20.11. klo 10 kirkko, saarna
apulaispiispa Oscar Lema Tansaniasta,
Ridanpää, Pitkänen, Nieminen. Lähetyslounaalla afrikkalaista ruokaa ja terveisiä Victoriajärven itäisen hiippakunnan
seurakuntaelämästä. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko. Voit
rukoilla omien ja yhteisten asioiden
puolesta ja sunnuntain messussa esille
tulleiden esirukouksien puolesta.
Adventin iltakirkko sekä Valo ja villasukka -myyjäiset ke 23.11. klo 18.
Kuohun Marjomäen riihikirkko.

Valo ja villasukka
-myyjäiset Marjomäessä

Adventin iltakirkko sekä
myyjäiset pidetään keskiviikkona 23.11. klo 18 Kuohun
Marjomäen riihikirkossa,
Konttimyllyntie 141. Glögitarjoilu.

Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Viikon raamatunkohdat ja rukoushiljaisuus.
Messu: Hoosianna Kuninkaasi tulee
nöyränä su 27.11. klo 10 kirkko, Vilkko,

KESKUSTA

Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14
Kaupunginkirkko.
Messu su 20.11. klo 10 Kaupunginkirkko. Tikkanen, Watia, Vuorenoja.
Viikkomessu to 24.11. klo 13
Kaupunginkirkko.
Messu su 27.11. klo 10 Kaupunginkirkko. Wuolio, Niiles-Hautanen,
Björninen.

Musiikkitapahtumat

Laulurinki ti klo 13 Vanha pappila.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19
Vanha pappila.
Virsi- ja lauluhetki ke klo 12
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 1.12. klo 13–13.45
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 050 549 7006.

Lapsille ja perheille

Lapsen päivän iltapäiväleikit su
20.11. Kuokkalan kirkko. Klo 15–17
toimintapisteet kaikenikäisille lapsille
vanhempineen, klo 17 Tuomo Rannankarin lastenkonsertti. Maksuton
koko perheen tapahtuma.
Perhepyhäkoulu su 20.11. klo 16
Vanha Pappila.
Perhekahvila ti klo 13–15
Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho to klo 9.30–11.30
Yliopistonkatu 28 B.
Lasten Hoosiannakirkko su 27.11.
klo 16 Kaupunginkirkko.
Retkis – retkiperhekerho ti 29.11.
klo 17.30–19.30 Sarpatin laavu. Sukel-

lamme adventtiin. Omat kyydit,
kokoonnumme Sarpatin leirikeskuksella, Sarpatintie 99. Eväät, kelin muk.
varustus ja taskulamput mukaan. Ei
ilmoittautumista. Tied. 050 3409 895.
Perheiden joulupaja ke 30.11. klo
17.30–19.30 Yliopistonk. 28 B (sisäpiha). Jouluisia askarteluja, iltahartaus
ja glögiä ja pipareita. Materiaalimaksu
5€/perhe. Tied. 050 3409 895.
Kouluikäisille
Tied. Kirsi Marja Piippanen
050 595 3945.
Kaupunkiretki vol 2 Lentävä pannukakku la 26.11. klo 13 Kaupunginkirkko. Aladdin-musiikkisatu
Kaupunginteatterilla, kirkkohetki ja
välipalaherkku Pannukakkutalossa.
1–6- luokkal. Hinta 15 €. Ennakkoilm.
Mahtava Joululeiri pe–su 2.–4.12.
Mutanen. Oma leiri 5–7- luokkalaisille. Ilmoittaudu netissä.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten Raamis ke klo 17
Yliopistonkatu 26 B.
Nuortenilta ke klo 18.30
Yliopistonkatu 26 B.
Virtailta/Nightbreak to 24.11.
klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Virtaa,
valoa ja kasvun ihmettä Tansaniasta,
Oscar Lema visiting! Energy, light and
miracles about growth from Tanzania,
Oscar Lema visiting.
Café Taukopaikka to 1.12. klo
18–20.30 Yliopistonk. 26 B. Haluatko
kokata edullisesti? Heidi Martoista
antaa vinkkejä. Valmistamme pikku
purtavaa yhdessä. Lopuksi hartaus.
Hiljaisuuden Talo la 19.11. klo 10–16
Vanha pappila.
Raamattupiiri ti klo 10 Vanha pappila.
Osallisuuden Puuhapaja ti 22.11. klo
13–15 Vanha pappila, Vapaudenkatu
26, Kukkonen. Sanaa, seurustelua,
käsitöitä ja askartelua seniorinaisille.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13. Puistotori 4.
Avoin diakonia- ja lähetyspiiri to
24.11. klo 15–17 Muistipäiväkeskus,
Keljonkatu 26, B-talo 1 krs.
Adventinaika, Kukkonen
Seniorikammari ma 28.11. klo 14
Vanha pappila Kukkonen. Tulevaisuuteen varautuminen.
Osallisuuden kahvihuone eläkeiässä
muuttaneille ti 29.11. klo 14 Vanha
pappila. Opastusta ikääntyvän ihonhoitoon, Katariina Maunuksela ja
Sirpa Teräväinen
Kylän kammari to klo 14 Vanha pappila. (parilliset viikot)

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.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.11. klo 10 kirkko,
Koivisto, Sievänen. Kirkkokahvit.
Hartaushetki ke 23.11. klo 10
Korpihovi.
Samassa veneessä – kristittyjen yhteyden ilta to 24.11. klo 18 Korpikeidas.
1. adventti, Hoosianna-kirkko su
27.11. klo 16 kirkko, Koivisto, Laiho.
Kirkkokuoro. Uuden virsikirjan
lisävihkon käyttöönotto.
Adventtitori su 27.11. kirkon jälkeen
srk-talo. Riisipuuroa ja rusinasoppaa,
joulukortti- ja paperikuusiaskartelua,
myyjäiset ja arpajaiset. Tuotto nimikkokohteelle Keniassa.
Kauneimmat joululaulut to 1.12.
klo 10 Korpihovi.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonissan vastaanotto
ajanvarauksella kirsi.lepoaho@evl.fi
050 557 9003.

Lapsille ja perheille

Taaperoryhmä ma 21.11. klo 9.30
srk-talo. Alle 3-vuotiaiden perheille.
Sisarukset voi ottaa mukaan.
Pohjoisten kylien perhekerho
ke 23.11. klo 9–11 Ylä-Muuratjärven
kylätalo. Jouluista askartelua.
Perhekerho to 24.11. klo 9.30 srk-talo.
Lasten ja aikuisten yhteinen paikka.
Hoosianna-kirkko su 27.11. klo 16
kirkko. Adventtitori: myyjäiset, ruokailu, askartelua, arpajaiset.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
30.11. klo 9–11 Ylä-Muuratjärven
kylätalo.

Nuorille ja aikuisille

Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Hengari ti 22.11. klo 15–17 Sumbpi.
Miestenilta ke 23.11. klo 18 srk-talo.
Kirkkokuoro to 24.11. klo 17.45-19.30
srk-talo. Tied. Laiho 050 557 9004.
Diakoniatalkoot ma 28.11. klo 13
srk-talo.
NOJA-ryhmä ti 29.11. klo 18 srk-talo.
Vastuunkantajien kiitosjuhla to 1.12.
klo 18 srk-talo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Perjantain puolipäivä pe 18.11. klo 13
srk-keskus. Hiljentymistä sunnuntain
tekstien äärellä arkiretriitin hengessä.
Raamattu ja muistiinpanovälineet.
Tied. Eivor Pitkänen 050 5900 265.
Puuhamessu su 20.11. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Yli-Suvanto, Noronen,
Nieminen. Toimintapisteet alkavat klo
15.45. Messun jälkeen nakkikeittoa.
Messu Hoosianna! Kuninkaasi tulee
nöyränä su 27.11. klo 16 srk-keskus,
Vilkko, Nieminen.
Perjantain puolipäivä pe 2.12. klo 13
seurakuntakeskus.

Apua ja tukea tarvitseville

Ruokapankkisetelipäivystys to klo
9–10 srk-keskus. Voit tulla uusimaan
ruokapankkisetelisi 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.
Torstaikahvila to 24.11. klo 12 srk-keskus. Kaikille avoin kohtaamispaikka
kahvi/tee/mehu + voileipä/ makea
leipä, ei maksua.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ke 30.11. klo 9 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
30.11. klo 9.15 srk-keskus.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke klo 18.30 Keltinmäen
kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 25.11.
klo 18 srk-keskus.
Lähetyspiiri ti 22.11. klo 10 srk-keskus.
Tiistaitapaaminen ti 22.11. klo 13
srk-keskus. Suomalaisen koulun historiaa, Jyväskylän yliopiston museon
johtaja Pirjo Vuorinen
Seurakuntakuoro to klo 18
Keltinmäen kirkko.
Lähetyspiiri ti 29.11. klo 10 Nuorten
avoimet ovet pe 25.11. klo 18 srk-keskus. Joulumyyjäisten suunnittelua.
Yhteislauluhetki ti 29.11. klo 14.45–
15.45 srk-keskus, Laitinen.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 20.11. klo 11 kirkko, Tuominen, Mäkinen, Lampinen, Luomala.
Puhkupillien vaskiduo, Kehittyvät laulajat. Pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 23.11. klo 18
kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Perhemessu su 27.11. klo 11 kirkko,
Mäkinen, Bucht, Väisänen, Korhonen,
Siitari. Jukka Majuri kitara ja perkussiot. Riisipuuro
Äänekkäiden viikkomessu ke 30.11.
klo 18 kirkko.
Aamurukous to 1.12. klo 10 kirkko.
Musiikkitapahtumat
Virsikirjan lisälehdillä su 27.11. klo 19
kirkko. Gospel Covertajat. Kts. s. 5.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniatoimisto, Kuokkalan kirkko,

alakerta. Ruokapankkisetelit ilman
ajanvarausta tiistaisin klo 9–10.
Muissa asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: 050 5497034 paivi.
heikkila@evl.fi tai 050 5497007 ulla.
palola@evl.fi (viikoilla 47, 49 ja 51).

Apua ja tukea tarvitseville

Lapsille ja perheille

Lapsille ja perheille

Muskarit. Tied. 050 340 9893.
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Taaperotupa ti klo 9.30–11 kirkko.
Café Kide avoin olohuone
ke klo 9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 23.11. klo 18–20
kirkko.
Lasten kirkkohetki to 24.11. klo 9.30
kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13–14.30
kirkko.

Rannankari lasten päivän
iltapäiväleikeissä

Lastenpäivää vietetään sunnuntaina 20.11. Kuokkalan
kirkossa. Toimintapisteet
ovat auki klo 15–17 kaiken
ikäisille lapsille vanhempineen. Tuomo Rannankarin
lastenkonsertti kuullaan klo
17. Maksuton koko perheen
tapahtuma.
Äitienilta ke 30.11. klo 18–20
Polttolinja 29.
Muksun kaa -ilta to 1.12. klo 18 kirkko.
Mahtava Joululeiri pe–su 2.–4.12.
Mutanen.Leiri 5–7- luokkal. Ilm. netissä.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke klo 19–21
Polttolinja 37.
Iltakahvila pe 2.12. klo 17–22 Polttolinja 37. Kaikille avoin nuorten olo- ja
peli-ilta. Myynnissä kahvia ja pikkupurtavaa lähetyksen hyväksi.
Kuokkalan työttömien jouluretki
Vesalaan 12.12. Riihikirkko ja lounas.
Hinta 5 €. Lähtö klo 9.30 Kuokkalan kirkon pysäkiltä, Syöttäjänkatu 4.
Paluu n. klo 13. Ilm. 2.12. mennessä p.
050 549 7034 tai paivi.heikkila@evl.fi.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin-ryhmä ke 23.11.
klo 13 kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke 23.11. klo 19
Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten
kerho to 24.11. klo 13 kirkko, yläkerta.
Kuokkamiehet ti 29.11. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 30.11. klo 13
kirkko, alakerta.
Reformaation juhlavuoden lukupiiri
to 1.12. klo 19 Polttolinja 37. Mannermaa: Pieni kirja Jumalasta.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Yhteiskunnallinen kirkkopyhä,
messu ja keskustelu su 20.11.
klo 12.

Millainen on rohkea
kirkko yhteiskunnassa

Lahjaharjun kappelissa on
yhteiskunnallinen kirkkopyhä 20.11. klo 12. Teema on
Rohkea kirkko yhteiskunnassa. Saarnaa Tapio Lampinen, kirkkososiologian
eläkkeellä oleva professori.
Keskustelussa alustuspuheenvuoron pitää Eino Nissinen, joka jäi vapaaehtoisesti
eläkkeelle Karstulan kunnanjohtajan virasta.
Keskustelua johdattavat
Juha Lappalainen, Jyväskylän Energian entinen toimitusjohtaja ja Arvi Tuomi,
Lohikosken eläkkeellä oleva
kappalainen.
Messu su 27.11. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Wuolio, Laulurinki, Valtasaari, glögi.

Diakonian päivystys ma, ke ja to klo
9–11 Vapaudenk. 60. Pietiläinen 050
549 7027, Kukkonen 050 340 0665,
Pelkonen 050 549 7001, Lintulahti
050 549 7006.
Lapsen päivän iltapäiväleikit su
20.11. kirkko. Klo 15–17 toimintapisteet kaikenikäisille lapsille vanhempineen, klo 17 Tuomo Rannankarin
lastenkonsertti. Maksuton koko
perheen tapahtuma.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30
Kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Lasten Hoosiannakirkko su 27.11.
klo 16 Kaupunginkirkko .
Retkis – retkiperhekerho ti 29.11.
klo 17.30-19.30 Sarpatin laavu. Sukellamme adventtiin. Omat kyydit,
kokoonnut. Sarpatin leirikeskuksella,
Sarpatintie 99, Tikkakoski. Eväät, kelin
muk. varustus ja taskulamput mukaan.
Ei ennakkoilm, tied. 050 3409 895.
Perheiden joulupaja ke 30.11. klo
17.30–19.30 kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Jouluisia askarteluja, hartaus ja glögiä
ja pipareita.

Nuorille ja aikuisille

Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun
kappeli.
Miesten Raamattupiiri ti klo 18
Lahjaharjun kappeli (ei viikko 49).
Tied. 014 620856 martti.mononen@
saunalahti.fi
Kolikkotuvan Olohuone to 1.12.
klo 12–14. Kolikkotupa, Kolikkotie 2.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 20.11. klo 10 kirkko, Kari,
Hautalahti, Partanen. Ry:n alueellinen
kirkkopyhä, alueseurat klo 12. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Rukousmessu su 20.11. klo 17 kirkko,
Hautalahti. Ehtoollinen, rukousta,
laulua ja yhdessäoloa.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, Opintosali. Heikki.Ilola@jkl.fi
I adventtisunnuntain messu su 27.11.
klo 10 kirkko, Sulkala, Hautalahti,
Partanen, Tenkanen, Kirkkokuoro ja
soitinryhmä. Virsikirjan lisävihkon
käyttöönotto. Pyhäkoulu. Kahvit. Seurakuntapastori Tarja Sulkalan ja seurakuntapastori Niina Karin lähtöjuhla.
KohtaamisPaikan iltamessu su 27.11.
klo 17 kirkko, Mika Kilkki, Hautalahti.
Laulamme hoosiannan illan alussa.
Lasten ohjelmat.
Miestenpiiri ti 29.11. klo 18 kirkon
Kahvio, Hautalahti. Keskustelua ja
iltakävely Palokan raitilla.

Musiikkitapahtumat

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

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys. ke 9–11 ja to
12–14 kirkko. Kotikäyntejä pyynnöstä. Päivi Itkonen 040 7090 142,
Elina Romar 040 5609 910, etunimi.
sukunimi@evl.fi.
Vaihtotori kirkon alakerrassa. Omistajalleen tarpeeton tavara vaihtaa
omistajaa.
Aamupalapysäkki ke 23.11. ja 30.11.
klo 9–11 kirkko. Aamuhartaus noin
klo 9.30. Tervetuloa kaikenikäiset.

Lapsille ja perheille

Perhepysäkit. Avoimia, lasten ja
aikuisten kohtaamispaikkoja. Kirkon
pysäkin kanssa samaan aikaan Aamupalapysäkki, vapaaeht. maksu 1 euro.
Vauva- ja taaperopysäkillä sekä
Mannilassa tarjoilua (vapaaehtoinen
maksu), voi tuoda myös omia eväitä.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Ensimmäisen lapsensa saaneille.
Taaperopysäkki ti klo 9.30 kirkko.
Kirkon perhepysäkki ke klo 9 kirkko.
Mannilan perhepysäkki ke 23.11. klo
9.30 Lyhty, Mankolantie 3.
Lasten ja perheiden joulupaja
kirkolla la 26.11. klo 10. Kädentöitä,
puuroa, pipareita, musiikkia, kynttilähetki. Tied. 040 560 9908.
Kirkkohetki ke 30.11. klo 9 kirkko.
Mannilan perhepysäkki kirkolla! ke

30.11. klo 9–11. Mannilan Lyhdyn perhepysäkkiläiset osallistuvat kirkkohetkeen ja sen jälkeen jatketaan pysäkille.
Päiväkerhot 3–6-vuotiaille.
Muskarit. Tied. Jenni Jurva 050 340
9898 ja Miia Syrjä 050 571 5155.
Vaihtotori kirkon alakerrassa. Omistajalleen tarpeeton tavara vaihtaa omistajaa.
Apua arkeen. Autamme mielellämme
kotitöissä, lastenhoidossa, keskustelemalla; juuri siinä, missä tarvitsette
apua. Soita Sari Eräjärvi 040 500 7820
tai Pirjo Johansson 040 535 2276.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut Marja-Terttu Kivelä 040 560 9908.
Kouluikäisten toiminta
http://www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Kerhokausi
loppuu marraskuun loppuun. Ilmoittautuminen kevätkauden kerhoihin
viikolla 3. Kerhot alkavat viikolla 4.
Perhesähly huoltajan kanssa lauantaisin klo 17–18.30. Ei 24.12. ja 31.12.
Kouluikäisten toiminnasta tied.
Minna Junttila 040 7739851.
5–7-lk joululeiri 2.–4.12. Mutasen leirikeskuksessa. Ilm. 20.11. mennessä
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.
fi/kouluikaiset/leirit
Ilm. joulupajaan 18.11. mennessä 040
560 9908. Ei tekstiviestillä.

Tule vapaaehtoiseksi
joulukuvaelmaan

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

Nuorille ja aikuisille

Mannilan nuortenilta pe 2.12. klo 18
Mankolantie 3.
Yökahvila pe 18.11. klo 19–23 kirkon
alakerta. Luvassa yhdessäoloa ja ohjelmaa. Ilta on päihteetön.
Nuorisotyö katso www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi. Tied. Paula
Raatikainen 040 5609909.
Raamattu-ja keskustelupiiri ti 22.11.
klo 13–14.30 kirkko.
Lähimmäisen Kahvitupa to 24.11.
klo 12 kirkko, ohjelmahetki klo 13,
Terveystuvan opiskelijat klo 12 alkaen.
Lähetyspysäkki ti 29.11. klo 10–12
kirkko, takkatupa. Lähetystyön ajankohtaisia kuulumisia.
Lähimmäisen Kahvitupa to 1.12.
klo 12 kirkko. Klo 13 yhteislaulua
Lyydiat-kutojaryhmä kirkko. Tied.
paivi.itkonen@evl.fi 040 7090 142.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.11. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola.
Messu su 27.11. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola,Neulaset-kuoro, Tiirolan
perhe. 1. Adventin Hoosianna-kirkko.
Virsikirjan lisävihko otetaan
käyttöön.

Syntymäpäiväjuhlat
Säynätsalossa

Syntymäpäiväjuhla 70, 75,
80, 85, 90 vuotta ja sitä vanhemmille on torstaina 8.12.
klo 13 Säynätsalon seurakuntatalolla. Kutsu on
tarkoitettu kahdelle. Ilmoittautuminen juhlaan elina.
fuchs@evl.fi, 0505497015

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro ke klo 17 srk-koti. Tied.
Kanttori Pertti Tahkola 040 6842050
Neulaset-kuoro ke klo 18 srk-koti.
Tied. Tahkola 040 6842050
Päin Joulua ma 28.11. klo 18.30 srkkoti. JAO:n konsertti.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
srk-koti.

14

15

Sururyhmä to 1.12. klo 18–19.30 srkkoti. Tied. Kiviranta
050 5980 951.

Lahjoita joulukassi
säynätsalolaiselle

Haluatko antaa joululahjan
apua tarvitsevalle säynätsalolaiselle? Voit lahjoittaa joulukassin, jossa voi
olla esimerkiksi puuroriisiä, luumuja, sekahedelmiä,
rusinoita, pähkinöitä, piparkakkuja, suklaata, kynttilä,
lautasliinoja, kahvia, teetä,
sokeria, kanelia ja glögiä tai
mehua. Voit lahjoittaa myös
osan mainituista tuotteista.
Pakkaa tuotteet kassiin ja
tuo ne seurakuntakodille
viimeistään 9.12. Lisätiedot
050 5980 951.

Lapsille ja perheille

Joulumyyjäiset su 11.12. klo n. 17–19
srk-koti. Kauneimpien joululaulujen
jälkeen. Myyjinä yksityisiä ja yhteisöjä.
Varaa myyntipöytä (10 €) Paulalta
050 598 0951.
Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 24.11. klo 17.30 srk-koti.

Joulunavaus
ja soihtukulkue

Askel jouluun otetaan
lauantaina 26.11. Seurakuntakodilla on jouluaskartelua,
piparin paistoa, jouluisia lauluja ja satunurkkaus klo 15.
Soihtukulkue lähtee Juurikkasaaren joulun avaukseen.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke 23.11. klo 19–21
srk-koti.
Miestenpiiri su 20.11. klo 18 srk-koti..
Teetarjoilua.
Olohuone ke 23.11. klo 12.30 Säynätsalon päiväkeskus, Urheilutie.
Huomaa kellonaika!
Naisten solu ti 29.11. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 30.11. klo 13 srk-koti.
Rakennamme kirkkoa.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.11. klo 10, Vallipuro, Tenkanen, Kottaraiset. Jyväskylän mlk:n
Eläkeliiton kirkkopyhä, kirkkokahvit.
Sanan ja rukouksen ilta su 20.11. klo
18 kirkko. Kristus Elämän Valo, Martti
Muurikainen, Vallipuro
Piispalliset iltapäiväkahvit pe 25.11.
klo 14 kirkko. Oscar Lema.

Piispalliset iltapäiväkahvit
Tikkakoskella

Iltapäiväkahveilla voi tavata
vieraan Tansaniasta eli apulaispiispa Oscar Leman. Hän
kertoo Viktoriajärven itäisen hiippakunnan kuulumisia perjantaina 25.11. klo 14
Tikkakosken kirkossa.
1. adventtisunnuntain messu 27.11.
klo 10, Vallipuro, von Gross, Luiro,
Lapsikuoro. Tule laulamaan Hoosiannaa! Virsikirjan lisävihkot käyttöön.
Myyjäiset ja lounas, tuotto lähetykselle ja diakonialle.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro ke klo 14 Luonetjärven
koulu.
Candela-kuoroto to 24.11. klo 17.30
kirkko.
Kauneimmat joululaulut Puuppolan
koulu to 1.12. klo 18.
Candela-kuoro pe 2.12. klo 16 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus diakoniatyöntekijä marja-liisa.jaakonaho@evl.
fi 040 560 9916.
Ruokajakelu to klo 10.30. Lahjoitus-

ruokaa tarvitseville.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 22.11.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja omaisille. Joni Hakala 0409115796,
jontte10@koti.luukku.com.

Lapsille ja perheille

Perhekerho ma klo 13 kirkko.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2.
Vauvakerho to klo 9.30 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2.
Kouluikäisten toiminta
Katso www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Lisätietoja Outi
Pirttimäki 040 5609915.
5–7-lk joululeiri 2.–4.12. Mutasen leirikeskus. Ilm. 20.11. mennessä www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta to klo 19 kirkko.
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 18.11. klo
12.30 Tikkakosken Rauhanyhd. talo.
Vapaaehtoisten kahvitilaisuus ma
21.11. klo 14 pappila.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila.
Keskustelua maan ja taivaan väliltä.
Kahvi klo 14.
Lukupiiri ke 23.11. klo 13 pappila.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko. Ruokajakelu
klo 10.30.
Raamatturyhmä to klo 17.30
kirkon nuorisotila.
Naisten ilta pappilassa pe 25.11. klo
18. Tulevan sunnuntain jumalapalveluksen teemat.Tied. inkeri.tuunanen@
kolumbus.fi.
Myyjäistalkoot la 26.11. klo 14–19.
kirkko.
Adventtimyyjäiset ja lounas su
27.11. klo 11.30–13 messun jälkeen,
kirkko. Tuotto lähetyksen ja diakonian hyväksi.
Päiväpiiri ke 30.11. klo 13 pappila.
Päivähartaus ja keskustelua, kahvit.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 20.11. klo 10 kirkko, Kauppinen, Tiusanen.
Oravasaaren seurakuntailta Sirkka
ja Jaakko Palmulla ke 23.11. klo 18.30
Oravasaarentie 750.
Miesten päiväraamattupiiri to 24.11.
klo 12 kirkko.
Leppälahden päiväpiiri la 25.11.
klo 12 vanhalla kaupalla.
Messu. 1. Adventti. su 27.11. klo 10
kirkko, Huttunen, Kauppinen, Laitinen, Rossi, Tiusanen, Palander.
Miesten raamattupiiri to 1.12.
klo 18.30 kirkko.

Musiikkitapahtumat

Musiikkiryhmät kirkolla.
Tied. Maria Salmela 050 3800 608.
Seniorikuoro ke klo 12 kirkko.
Majakka-kuoro ke klo 18.15, Taulumäen kirkko
Valoa-yhtye ke klo 16.30, kirkko.
Nuorten naisten lauluryhmä.
Gospelkuoro Ihanaiset to klo 17.30,
Taulumäen kirkko

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset kirkolla marja-leena.
liimatainen@evl.fi 040 560 9926 ja
Jyskän srk-kodilla tero.reingoldt@evl.fi
040 560 9927.
Sururyhmä läheisensä menettäneille
kirkko. Pastori Arto Kauppinen 040
560 9920 ja diakonissa Marja-Leena
Liimatainen 040 560 9926. Ilm. 2.12.
mennessä aluesihteeri Leena Syrjälälle
p. 050 5510 440. Ens. kokoontuminen12.1. klo 18–19.30.
Jyskän aamupuuro ke klo 8.30 Jyskän
seurakuntakoti.

Lapsille ja perheille

Perhekerho pe 18.11. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su 20.11. klo
14. Tervetuloa 3 v. täyttäneet lapset.
Perhekerho ti 22.11. klo 9 kirkko.
Jyskän perhepysäkki ti 22.11. klo 9
Jyskän seurakuntakoti.
Pallerot-ekavauvatyhmä ti klo 13
kirkko.
Iltaperhekerho ti 22.11. klo 17.30
kirkko.
Taaperokerho to 24.11. klo 9 kirkko.
Leivontailta kummilapsen kanssa to
klo 18.30 Jyskän srk-koti. Noin 5–10-v.
kummilapsille. Ilm www.jyvaskylan-

seurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Tied. Outi Syrjälahti 040 591 2033.
Perhekerho pe 25.11. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Pyhäkoulu su 27.11. klo 14. Mutkatie 14.
Iltaperhekerho, leluesittely ti 29.11.
klo 17.30 kirkko.
Perheiden aamu to 1.12. klo 9 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 1.12. klo 10.30
kirkko.
Alakoululaisten avoimet ovet ke

23.11. klo 13–15 kirkko, nuorisotilat.

Nuorille ja aikuisille

Hengari, nuortenilta ke klo 18 kirkko.
Perjantaikahvila pe 18.11. klo 17
kirkko.
Perjantaikahvila pe 2.12. klo 17
kirkko.
Askarrellaan lähetysmyyjäisiin ma
21.11. klo 17.30 kirkko. Iltapala.
Lähetyspiiri ti klo 13 kirkko.
Majataloilta ti 22.11. klo 18 kirkko.

Musiikkia, rentoa yhdessäoloa, esirukous, lapsille ohjelmaa. Itsetunnon
rakennuspalikoita.
Lähetysmyyjäiset la 26.11. klo
12–13.30 kirkko. Leivonnaisia, käsitöitä, arpoja ja onnenpyörä. Ruokailu
ja kahvit. Lahjoituksia otetaan vastaan
pe 25.11. ja la ennen myyjäisten alkua.
Keskiviikkokerho ke 30.11. klo 13
kirkko.
Keskiviikkokerho ke 30.11. klo 13
Jyskän seurakuntakoti.

Piispa Peura adventtimessussa

Pienryhmien ohjaajakoulutus

1. adventtisunnuntaina 27.11. Taulumäen kirkossa on
piispanmessu. Messu alkaa klo 18 ja siinä saaarnaa piispa Simo
Peura. Muut messun toimittajat ovat kirkkoherra Arto Viitala ja
kanttorit Jukka Hassinen ja Liisa Partanen. Mukana ovat myös
kirkkokuorot.

Koulutuspäivät ja -paikat klo 10–14
La 19.11. Neulaskoti. Juha Parkkinen, Osmo Väätäinen.
La 14.1. Palokan kirkko. Juhani Hokkanen, Seppo Hautalahti
La 11.3. Huhtasuon kirkko. Juha Parkkinen, Mauri Tervonen.
Koulutus antaa valmiudet erityyppisten pienryhmien ohjaamiseen
sekä uusia ideoita jo toimiviin ryhmiin. Koulutukseen osallistuneille
jaetaan todistus.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen ensisijaisesti sähköpostilla
aino.viitanen@sro.fi 040 761 6293. Ilmoita samalla mahdollinen
erityisruokavalio. Koulutus on maksuton. Järjestävät Jyväskylän
seurakunta, Suomen Raamattuopisto, Agricola opintokeskus

Yhteiset
Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 21.11. klo 18
Vesalan leirikeskuksessa.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29. Tied. 050 360
3484, antti.laitinen@evl.fi. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Tietovisa ma klo 13.30
Lenkkiryhmä to klo 12.
Viikkomessu to klo 13. Kaup.kirkko
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30
Virsi- ja laulutunti ma 28.11. klo 12.

Huoltamo

Huoltamomessu su 20.11. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Tahkola. Oskar
Leman, Tansanian lut. kirkon apulaispiispa.

Kansainvälinen työ
Piispa Oscar Lema Tansaniasta vierailee Jyväskylässä
Messu su 20.11. klo 10 messu, Keltin-

mäen kirkko, saarna Lema. Lähetyslounas ja tietoa Victoriajärven itäisen
hiippakunnan työstä Tansaniassa.
Huoltamomessu su 20.11. klo 16,
Neulaskoti, Lema.
Majataloilta ti 22.11. klo 18, Vaajakosken kirkko. Kahvit, musiikkia ja Leman
terveiset Tansaniasta
Nuortenilta ke 23.11. klo 19, Polttolinja, Kuokkala.
Virtailta / Nightbreak to 24.11.
klo 18, Yliopistonkatu 26 B. Virtaa,
valoa ja kasvun ihmettä Tansaniasta,
Oscar Lema visiting! Energy, light and
miracles about growth from Tanzania,
Iltapäiväkahvit pe 25.11. klo 14, Tikkakosken kirkko, Lema.
Lähetyksen adventtijuhla ke 30.11.
Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6
klo 17–18 myyjäiset ja puurotarjoilu

klo 18.15 adventtijuhla

Kohtaamispaikka

BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu
su 20.11. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamon kadulta. Nyyttärit,
kirkko, lastenohjelmat.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Palokan kirkko su 27.11. klo 17, Mika
KIlkki. Laulamme Hoosiannan illan
alussa. Lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net /

Maahanmuuttajatyö

Mirja Hytönen (Kutti),maahanmuuttajatyön diakoni, 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Oxana Usova, maahanmuuttajatyön 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 ke klo 10–11.30,
Kauppak. 13. Marianne Mäkeläinen.
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho ti klo 10-12,
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10.
Huhtasuo, Huhtasuon kirkko, Nevak. 6:
Naisten Suomi-kerho joka toinen
viikko ma (paritt.t viikot), takkahuone. Marianne Mäkeläinen.
Naisten jumppa ti klo 12–13. Valentina Ikko.
Koripallokerho ti klo 20–21. Thomas
Chatzitolios.
Karen-nuorison lentopallokerho ke
klo 19.30–21. Ohjaaja Say Reh.
Miesten lentopallokerho to klo 19–21.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12,
takkahuone.
Futsal, kongolaisten ryhmä to klo

18–19.30. a Papu Nkunda ja John Nize
Mubiri.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472 jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY
www.facebook.com/jklnnky
Sääntömääräinen syyskokous su
20.11. klo 14. Aluksi esiintyy lauluryhmä Jännät
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 e) ti 22.11. klo 9–11,
Arjen visuaaliset ilot, Hanna Veander
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 e) ti 29.11. klo 9–11, Maa
Nooan jälkeen, Kaisa Rossi
Joulumyyjäiset ja keittolounas pe
2.12. klo 11–14. Jouluisia leivonnaisia
ja ruokia, arpajaiset.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Tilaisuus ma 21.11. klo 14 Pelastusarmeija, Ilmarisenk. 2. Kahvi klo 13.30.
Puhuu Jouko Rajala Avainmedia-lähetyksestä; mediatyö. Lähteellä-kuoro.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 19.11. klo 19, ry.
Messu su 20.11. klo 10, Palokan
kirkko; klo 12 Alueseurat, Palokan
kirkko; klo 16 Lasten seurat, ry; julkaisutilaisuus; n. klo 17.30 Seurat, ry.

Seurat ke 23.11. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 25.11. klo 19, ry.
Nuortenilta la 26.11. klo 18, ry.
Alueseurat su 27.11. klo 14, Petäjäveden srk-talo; klo 16 Seurat, ry; n. klo
17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 30.11. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Avoin raamattupiiri pe 25.11. klo 10
Sanan Kulma.
SenioriFoorum ti 29.11. Sepänkeskus,
Kyllikinkatu 1. Onko Lutherissa vielä
ytyä vai haudataanko hänet historian
hämärään, teol.tri Juhani Forsberg,
musiikki Tuula Hakkarainen. Kahvit
klo 14.30, ohjelma klo 15.
Joulu sinulle ti 13.12. klo 13 Sanan
kulma klo 13, Mika Lahtinen ja Tuula
Hakkarainen.
Tiedustelut 0400 547 753.

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppak. 13 p. (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.
sekl.fi Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
LÄHETYSKOTI
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Kolme Kohtaamista nuorille aikuisille
ja opiskelijoille maklo 18.30–21.30.
Pointti-nuortenilta ti klo 18–21. (Ei
22.11.)
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30.
Neuvottelupäivien kaikille avoimet
seurat ti 22.11. klo 18. Mukana Mika
Tuovinen, Teijo Peltola, Anssi Savonen
ja Juho Hintikka.
Sanan Keidas su 27.11. klo 16. Minun
jouluni, Hintikka. Sanaa, laulua ja kahvit.

Henki &

Naisten saunailta

Naisten saunailta Vesalan leirikeskus
22.11. klo 17. Ohjelmaa ja iltapala.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle. Päivystys ma ja ke klo 9–11,
050 549 7023.
Omaishoitajien kirkkopyhä su 20.11.
Omaishoitajien ja hoidettavien joulujuhla to 8.12. klo 10–14.15 Vesala.
Lähtö Keskusrk-talon (Yliopistonkatu
12) edestä klo 9.15 (ilmainen kyyti).
Ehtoollishartaus Riihikirkossa, jouluateria, ohjelmaa. Hinta 10 e. Tied. ja
ilm. 28.11. mennessä 050 549 7023.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten joulujuhla Vesalassa 15.12.

Kauneimmat joululaulut
28.11. klo 13 		 Nuutinkoti, Nuutinkorventie 9
1.12. klo 18 		 Puuppolan koulu, Puuppolankoskentie 93
1.12. klo 18 		 Huhtasuon laavu
4.12. klo 15 		 Grooveimmat joululaulut, Taulumäen kirkko, 		
4.12. klo 16 		 Jyskän seurakuntakoti, Asmalammentie 4
Lisätietoja joululaulutilaisuuksista Henki & elämä -lehdessä, joka
ilmestyy 2.12. , sekä www.jyvaskylanseurakunta.fi

Luentosarja Vanhan testamentin profeetoista ti 15.11. klo 18.30 Vaajakosken kirkko. Tulevaisuus on toivoa
täynnä, Kari Valkonen, musiikki Saara
Mörsky. Kahvi klo 18.
Majataloilta ti 22.11. klo 18 Vaajakosken kirkolla. Itsetunnon rakennuspalikoita. Musiikkia, yhdessäoloa, hyviä
sanoja uskosta ja elämästä, esirukous.
Lapsille ohjelmaa. Kahvi ja tee.

Hallintopalvelu
Lajunen Anu, hallintojohtaja
050 340 9888
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 535 2167

98,7 MHz

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su kello 12:
20.11. Petri Harju, 27.11. Messu
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
klo 18.30. Ke 23.11. Viikkomessu
Petri Harju, 30.11. Paikkani lähetystyössä, Ari Lukkarinen
Hamona-kuoro ma 21.11. klo 18.30
Naistenilta 29.11. klo 18–20.30 Olennaisia, kokonaisia, Pyhän kirjan naisia:
Saara, teologi Kirsi Ryösö, Sinä, opetusta, rukousta, yhdessäoloa ja nyyttäri-iltapala.

Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri
050 549 7013
Leirikeskusten varaukset
040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407

#kuuluujouluun

Lähetysyhdistys Kylväjä

SLEY

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

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 521 5416

Kuurojendiakonissa paivi.lehtinen@
evl.fi 050 549 7012, . Vastaanotto ti
9–12, ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo 11–12) ja to 15.30–16.30.
Viittomakielinen lähetyspiiri su
20.11. klo 14 Vapaudenkatu 60.
Askartelutalkoot ke 23.11. klo 17,
Vapaudenkatu 60.
Viittomakielinen raamattupiiri to
24.11. klo 17.30, Vapaudenkatu 60.

Messu ja Huhtasuon kirkon 30-vuotisjuhla su 27.11. klo 10 Huhtasuon
kirkko, Nevakatu 6.
Messu ja lähetystyön myyjäiset su
27.11. klo 16 Neulaskodilla, Pihkatie 4,
Keljonkangas.
Lähetystyön adventtijuhla ke 30.11.
klo 17 Huhtasuon kirkko.
Viron piiri to 1.12. klo 17 NNKY:n
tilat, V. Pasanen.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Aseman Pysäkki
Tied. ma ja to klo 11–15
Tied. Antti Laitinen 050 360 3484,
antti.laitinen@evl.fi

Viittomakieliset

JYVÄSKYLÄ
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 20.11.
klo 16 Huhtasuon kirkko, Nevak. 6.
Lapsille raamatunkertomus ja leikkiä.
Vanhemmilla raamattupiiri. Iltapala.
Isä-lapsi -sähly pe 25.11. klo 18-19.30
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6.
Vaajakosken naistenpiiri ma 28.11.
klo 18–20, Lintulenkintie 3.
Vaajakosken miestenpiiri to 1.12. klo
18.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
3:16 -ilta 4–-8.-luokkalaisille pe 2.12.
klo 18-19.30 Myrskylyhdyn päiväkodissa, Antinmutka 18, Kinkomaa.

Jyväskylän seurakunnan yhteystietoja

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

Sana ja rukous

rjestöt
Kristilliset jä
Jyväskylän NMKY
Jyväskylän NMKY:n syyskokous ti
22.11. klo 18 Hannikaisenkatu 12,
nuorisoasuntojen kokoustilat. Sääntömääräiset asiat: uusien jäsenien
valinta johtokuntaan 2017–2019,
puheenjohtajan valinta, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2017.
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Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Heikki Impiö 050 303 3180
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Sirpa Koivisto 040 703 0350
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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
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
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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Ilona Tomin ja Anna-Liisa Tarvaisen mielestä lastenkirjoissa tekstin tulee olla selkeää ja kuvien konkreettisia. Suden lahja -kirjan kuvitus on tehty öljyväreillä, joilla kuviin saadaan lämmin ja pehmeä jälki.

Valoisa kirja vakavasti
sairastuneille lapsille
Kun Ilona Tomin ystävän lapsenlapsi sairastui vakavasti, perhe etsi
satua, jonka avulla asiaa voisi käsitellä. Koska sitä ei löytynyt, Tomi
päätti tehdä sellaisen.
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Ensin Ilona Tomi lähti hakemaan
taustatietoa psykologilta, terveydenhoidon opettajalta ja vakavasti sairastuneen lapsen vanhemmilta. Mitä perheessä tapahtuu, kun
lapsi sairastuu vakavasti? Minkälaisia hoitoja lapselle annetaan ja
missä? Miten käytännön asiat järjestetään? Minkälaisia tunteita
perheenjäsenillä on tässä kaoottisessa tilanteessa?
Tomin mieleen alkoi piirtyä kuvia
kokonaisuudesta. Näiden avulla

tarina soljui kuin itsestään. Syntyi
Suden lahja, satu kahdesta karhunpennusta, joista toinen sairastuu.
Hän saa hoitajakseen aluksi hieman pelottavan, mutta viisaaksi ja
luotettavaksi osoittautuvan suden. Kirjassa eläydytään sairaan
karhunpennun ja hänen perheensä tunteisiin sairauden aikana. Tarina päättyy onnellisesti.
– Päätin, että kirjassa ei oteta
mitään muuta mahdollisuutta
huomioon kuin paraneminen. Se,
että tilanne voi päättyä toisin, vaatisi oman kirjansa. Kun lapsi on
sairas, hän tarvitsee toivoa, Tomi
kertoo.

Tarinan kuvittajaksi Ilona Tomi
pyysi taideterapeutti ja nukketeatteritaiteilija Anna-Liisa Tarvaisen.
Tomi oli ihastunut hänen toteuttamiinsa lavasteisiin tamperelaisessa värivarjoteatteriesityksessä.
– Niistä oikein aisti, miten muodot ja värit hoitavat pientä katsojaa.
Tarvainen lähti liikkeelle kirjan
yleistunnelmasta, sillä se tuo värityksen. Koska tavoitteena oli valoisa ja lohduttava kirja, hän valitsi taustaväreihin paljon hentoa
vihreää, ruskeaa ja sinistä.
Sitten hän mietti tarinan hah-

moja ja sitä, miten niiden sisäistä
olemusta ilmennetään ilmeissä,
eleissä ja liikkeissä.
– Tunnetiloja ei voi kuitenkaan
laittaa vain hahmolle, vaan niiden
täytyy näkyä myös taustassa. Värityksellä ja erilaisilla muodoilla voi
tukea vahvasti esimerkiksi surua,
pelkoa ja iloa, Tarvainen kuvaa.
Hän maalasi kuvat öljyväreillä ja
räsyllä, joilla syntyy pehmeää ja
herkkää jälkeä.
– Mietin, mikä tekniikka hoitaisi
kipeää lasta, jota pelottaa. Halusin, että hänelle tulisi kuvista hyvä
olo. Öljyväreillä saa tehtyä myös
useita ohuita kerroksia päällek-

käin. Ne tuovat kuviin hengittävyyttä ja lämpöä.
Suden lahjan ar vomaailma on
yleisinhimillinen.
– Olemme pyrkineet siihen, että
tarinasta olisi apua ihan kaikille
vakavasti sairastuneille lapsille,
uskontokuntaan katsomatta.
Tekstissä on paljon viittauksia
luontoon ja sen parantavaan voimaan, Ilona Tomi valottaa.
Kirjoja myydään kirjakaupoissa.
Yksityiset ihmiset ja yritykset ovat
lahjoittaneet niitä myös sairaaloiden lastenosastoille.

Elämästä

Suvimäen Klubitalossa kynnys on matalalla
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen UIla Lehtinen, 63 vuotta.
Olen toiminut Suvimäen Klubitalon toiminnanjohtajana vuodesta
2003 lähtien.
Suvimäen Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun
henkilökunnan muodostama yhteisö. Toiminnanjohtajana vastaan
viime kädessä talon toiminnasta,
taloudesta ja henkilöstöstä. Minusta on kuitenkin tärkeää, että
kaikki ovat mukana toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa.
Olen viihtynyt työssäni erinomaisesti. Minulle on ollut tärkeää, että olen saanut tehdä työtä

sellaisessa yhteisössä, jossa toimintaa voi kehittää yhteisön sisältä käsin, ja että yhteisön eettiset
arvot ovat sopusoinnussa omien
arvojeni kanssa.
Hoito- ja terapiapalvelujen saatavuus ei ole läheskään riittävää
mielenterveyden häiriöiden yleisyyteen nähden, siksi Suvimäen
Klubitalon kaltaisten matalan
kynnyksen paikkojen rooli on entistä tärkeämpi.
Yritämme yhdessä poistaa niitä
haittoja, joita sairaus aiheuttaa,
kuten yksinäisyyttä ja toimettomuutta. Täällä jokaisen on mahdollista saada onnistumisen koke-

muksia. Monilla mielenterveyskuntoutujilla on tavoitteena opiskelu tai pääsy työelämään, toisilla
tulla omassa arjessa toimeen sairauden kanssa. Molemmat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä.
Minusta on huolestuttavaa, miten yksin pärjäämisestä on tullut
yhteiskunnassa vallitseva normi.
Ilman tukiverkkoa monien asioiden hoitaminen on vaikeaa.
Toivon, että mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien toipumista
tukeva järjestölähtöinen toiminta
turvataan myös tulevassa sote-uudistuksessa. Vapaaehtoistyöstä ja
vertaistuesta ei saa tehdä kauppatavaraa.

Työ on iso osa elämääni, mutta se
myös antaa paljon. Siksi voin hyvin ja jaksan hyvin. Olen asunut
Vastatuuli-nimisessä pienkerrostaloyhteisössä Kuokkalassa jo 25
vuotta. Meillä on yhteisiä tiloja ja
järjestämme yhdessä juhlia. Saamme jakaa toistemme huolia. Yhteisöasumisen lisäksi voimaa arkeen
antavat perhe, ystävät ja luonnossa liikkuminen.
Jään eläkkeelle kahden vuoden sisällä. Silloin olisi mukava matkustaa ja tutustua uusiin maihin ja
kulttuureihin. Haluaisin päästä
käymään vaikkapa Japanissa, Islannissa ja Australiassa.

Ulla Lehtinen
Vapaaehtoistyöstä ja vertaistuesta ei saa tehdä kauppatavaraa,
sanoo Suvimäen Klubitalon toiminnanjohtaja Ulla Lehtinen.

