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Yhteiset juhlat
On se totta, että kättelemään jonottavien ihmisten tuijottamisessa on jotain outoa. Että puoli Suomea istuu
ruutujensa ääressä katsomassa tätä rituaalia vuodesta
toiseen. Että itsenäisyyspäivän juhlintaan liittyy oleellisena osana muiden juhlimisen katsominen. Voi tätä itsenäisyyden iloa.

Taas on se aika vuodesta, että
meistä sukeutuu uusia ihmisiä.
Huonot tavat jäävät unhoon, suklaat ja tupakat kaupan hyllylle.
Tervetuloa tipaton tammikuu ja
läskittömät härkä(papu)viikot.
Eihän se helppoa ole, kun nyt
on tarjolla riippuvuuksia, joista ei
ennen ollut aavistustakaan. Nyt

on taisteltava Youtube-riippuvuutta ja somehoukutinta vastaan, ja kännykkä on käden
ojentaman päässä.
Onneksi meille myös satelee hyviä neuvoja. (Voisiko joku vinkata,
miten voin irrottautua ohje- ja
neuvokkipalstojen lukemisesta,
mukaan lukien Niksi-Pirkka?).
Vinkki numero yksi kuuluu: keksi korvaava toiminto. Jos sormesi
ovat tottuneet askaroimaan sa-

Kynttiläparin sytyttäminen ikkunalle itsenäisyyspäivänä
kuvaa hyvin sitä harrasta luonnetta, joka suomalaisten
itsenäisyyden juhlistamiseen on liitetty. Tilanne voisi olla toinen ilman historiamme sotia ja surua. Ja toki myös
silloin, jos itsenäistymisen juhlapäivä sattuisi olemaan
keskellä kesää. Yöttömässä yössä ei kynttilöille ole pahemmin tarvetta.
Alkanut vuosi on Suomen ja suomalaisuuden juhlavuosi. Yksi vuosisata on täynnä. Se on lyhyt aika. Todella
lyhyt. Kansallistunteemme on silti – tai juuri siksi – kiitettävän korkea. Toisaalta kansallistunnetta käytetään
näinä aikoina myös härskisti hyväksi. Suomen leijona
kaverin kaulakoruna ei herätä enää ajatusta ihailtavan
isänmaallisesta ihmisestä.
Suomi 100 -juhlavuoden teemaksi on valittu Yhdessä.
Vaikka itsenäisyys ja yhdessäolo ovat äkkiseltään ajatellen vastakkaisia asioita, Yhdessä on oivaltava teema. Ilman yhteistä sitoutumista itsenäisen valtion puolustamiseen koko itsenäisyyttä ei olisi. Ilman yhteistä tekemistä ja samaan suuntaan katsomista itsenäisyydellä ei
myöskään ole tulevaisuutta.
Itsenäisyys ei ole itsepäisyyttä, omien etujen ja intohimojen jääräpäistä puolustamista. Itsenäisyys on sen arvostamista, että meillä kaikilla olisi jokseenkin hyvä olla.
Tämä vaatii työn tekemistä, rauhan rakentamista omassa lähipiirissä, naapurustossa, työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa. Mitä useampi lipeää porukasta, sen heikommin meillä kaikilla menee.
Suomi 100 -juhlavuosi näkyy ja kuuluu koko
maassa. Vuoden mittaan itsenäistä Suomea
juhlitaan Jyväskylässä ja Jyväskylän seurakunnassakin. Monenmoista tapahtumaa on luvassa isoille ja pienille. Niihin kannattaa
osallistua. Yhdessä.

Hetki hetki, tulen heti kun olen ladannut.... hmm virsikirjani. Se on nykyään sähköinen.

vukkeiden kanssa, vaihda tupakka
virkkuukoukkuun ja ala virkata
pitsiä niillä nikotiinin kellastamilla sormillasi. Jos olet herkkuahmatti, työllistä karkkipapereiden
aukomiseen addiktoituneet hyppyset sukanneulonnalla. Se ei tosin välttämättä auta, sillä suklaansyönti sujuu kevyesti, vaikka
kädet onkin varattu neulomiseen.
Kahdenkin sadan gramman suklaalevyä voi imeskellä (joko keskeltä tai päästä) ja neuloa samalla, ilman että kantapään kavennukset kärsivät.
Uusin kuulemani vinkki neuvoo
korvaamaan kännykän käsipainoilla: kun sormiasi syyhyttää sometus, ota käsipainot ja ala treenata hauista. Voin vain kuvitella,
miten etusormi yrittää hipaista
uutta nettisivua hikisestä treenivälineestä. Vuoden luontokuva jää
ottamatta, kun vempeleestä ei löydy kameran kuvaketta.
Jos kännykästä luopuminen ei
onnistu, voit hämätä lähipiiriäsi.
Osta kirpputorilta arvokas kirja –
vaikka Kalevala – ja tuunaa sen kansista kännykkäkotelo. Voit jatkaa
sometusta rauhassa, ja ystäväsi
ihailevat tyyneyttäsi ja sivistyneisyyttäsi.

Anneli Yabalin tapahtumatärpit
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Kaija Pasanen kertoo
muistoja työvuosiltaan
Afganistanissa Keljonkadun diakonia- ja lähetyspiirissä.
Piiri on on koolla tiistaina 24.1. klo
10 Keljonkatu 26:n B-talossa.
Olen kiinnostunut uusista kulttuureista.
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Osallisuuden kahvihuone
kokoontuu Vanhassa
pappilassa tiistaina 24.1.
kello 14. Se on tarkoitettu eläkeiässä Jyväskylään muuttaneille, ja
olen käynyt siellä joskus kuuntelemassa luentoja ja tapaamassa ihmisiä.
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Kuokkalan kirkossa vietetään Tanssin päivää. Säväytti, että vau, tanssia
kirkossa, ei heti tullut mieleen.
Tanssin päivä on 21.1. klo 15. Ohjelmassa on helppoja kansantansseja, meditatiivisia tansseja ja kansainvälisiä kansantansseja.

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Anneli Yabalin haastattelu sivulla 16.

Hyvä Suomi!

Down

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannen kuva: Palokkalaisen Atte Heikkisen sydän sykkii
teatterille.
Kuva: Sami Saarenpää

Kyllä kirkon pitää
uudistua, mutta hitaasti,
ikään kuin huomaamatta,
ettei synny suurta
tunnekuohua.

Miten ihmeessä
sellainen onnistuisi?

Totta. Kansalaisille
pitäisi saada mielikuva, että
jotakin uutta tapahtuu, vaikka
ei tapahtuisikaan.

Pyydetään
konsulttiapua
sote-uudistajilta.
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Joulun jumalanpalveluksissa
paljon kävijöitä

Ajassa

Jyväskylän seurakunnan jumalanpalveluksiin osallistui jouluna –
aattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä – lähes 7 000 kävijää. Taulumäen kirkossa kävijöitä oli yli
1300 ja Kaupunginkirkossa hieman päälle tuhat. Myös Kuokkalan
ja Palokan jumalanpalveluksissa
oli runsaasti osallistujia.
Suosituimpia joulunajan jumalanpalveluksia ovat yhä jouluaaton
hartaudet.

Jouluradiolla
ennätysmäärä
kuuntelijoita

Kotitalouksilla olisi kierrätyksessä vielä parantamisen varaa, sillä esimerkiksi kuivajätteen sekaan sujahtaa yhä luvattoman paljon biojätettä, sanoo Mustankorkean
viestintä- ja ympäristöpäällikkö Piia Aho.

Joulukuusilla kuohkeutta
kompostointiin
Yhä suurempi osa jätteistä voidaan hyödyntää uudelleen
materiaaleina, raaka-aineena tai energiana, sanoo Mustankorkea
Oy:n viestintä- ja ympäristöpäällikkö Piia Aho.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Kuinka paljon jouluna kertyy kaatopaikkajätettä?
Jätteiden määrä ei mitenkään valtavasti lisäänny joulun aikaan. Ehkä meillä on vain se tuntu, kun kevyet lahjapaperit täyttävät roskiksemme.
Määrän sijaan onkin tärkeää tiedostaa joulun aikaan liittyvät erityiset jätteet ja niiden lajittelu eli
lahjapaperit kuuluvat kuivajätteeseen. Lahjapapereissa on todellisuudessa enemmän väri-, täyte- ja
sidosaineita kuin varsinaista paperia. Uudenvuoden tinat on järkevää säästää uusiokäyttöön seuraavalle vuodelle tai lajitella vaaralliseen jätteeseen.
Kaiken kaikkiaan joulun aikaankin on hyvä muistaa lajitella jätteensä ja tietenkin välttää turhaa
kulutusta.
Mitä tapahtuu jätekeskukseen kerätyille joulukuusille?
Joulukuuset kerätään Mustankorkean jätekeskuksen asfaltoiduille
kentille. Kuuset murskataan ja
murske hyödynnetään kompostoinnin tukiaineena. Tukiaine tuo
kuohkeutta ja ilmataskuja kompostoitavaan jätemassaan ja parantaa kompostoitumista.

Kuinka paljon ihmiset heittävät
pois täysin käyttökelpoista tavaraa?
Valitettavan paljon. Tästä syystä
kokeilimme muun muassa viime
vuonna yhteistyötä Sovatekin
kanssa. Kokeilulla haluttiin lisätä
kierrätystä, sillä asiakkaat saivat
halutessaan lahjoittaa Sovatekille
kierrätyskelvollisia tavaroitaan
kunnostettavaksi ja myytäväksi uudelleen.
Missä kotitalouksilla olisi parantamisen varaa?
Kuivajätteeseen eli sinne perinteisiin roskapusseihin sujahtaa edelleen luvattoman paljon biojätettä.
Olisi ensiarvoisen tärkeää lajitella
biojäte erilleen. Mustankorkealla
biojäte kompostoidaan ja lopputuotteena syntyy erinomaista
kompostimultaa ulospäin myytäväksi.
Mustankorkealle rakennetaan uusi biokaasulaitos. Mitä laitoksessa
voidaan käsitellä?
Tämän vuoden kesällä valmistuvassa biokaasulaitoksessa biojätteet jalostetaan liikennepolttoaineeksi eli pian pääsemme ajamaan paikallisella polttoaineella.
On siis todella tärkeää lajitella
biojätteet, jotta saamme ne hyötykäyttöön.

Kuinka paljon Mustankorkealle
päätyvästä jätteestä pystytään
hyödyntämään uudelleen?
Mustankorkealle saapuvien jätteiden hyötykäyttöaste on yli 90 prosenttia eli yhä suurempi osa jätemäärästä voidaan käsittelyn jälkeen hyödyntää materiaalina, raaka-aineena tai energiana. Hyötykäyttöaste ilmoittaa hyödynnettyjen jätteiden määrän prosentteina.
Hyödyntämisprosentti lasketaan
suhteuttamalla hyödynnettävien
jätteiden määrä kaikkien vastaanotettujen jätteiden määrään ilman
maa-aineksia.
Kuinka paljon jätettä kuljetetaan
muualle hyödynnettäväksi?
Valtaosa Mustankorkealle saapuvista jätteistä jatkaa matkaa toisille toimijoille ja hyödyntäjille eli
Mustankorkea toimii vain tämän
kierrätysketjun osana. Kuivajäte
kuljetaan Tampereelle Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle, jossa
jäte poltetaan energiaksi. Biojätteiden ja jätevedenpuhdistamon
lietteiden osalta jätteet käsitellään
alusta loppuun Mustankorkealla.
Jätteistä jatkojalostetaan kompostimultaa ja jatkossa myös liikennepolttoainetta.
Kuinka hyvä kierrättäjä olet itse?
Jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat

tietenkin luonnollinen osa arkeani.
Kaikki jätteet lajitellaan meillä kotona ja lajitteluun osallistuu koko
perhe. Käyttökelpoinen, itselle tarpeeton tavara laitetaan kiertoon
ystäville, kirpputoreille ja nettikirppiksille. Eli rima heittää jotakin
roskiin on todella korkealla.
Missä omassa kierrättämisessäsi
on vielä parantamisen varaa?
Kierrätys sujuu varmasti mallikkaasti, kun on ammatin tuoma hyvä tietopohja. Se missä on parannettavaa on tietenkin se, että syntymätön jäte on se paras jäte. Kierrätyksen sijaan pitäisi tarkastella
vielä enemmän kulutustottumuksia ja ostaa vähemmän. Tässäkin
olen mielestäni kehittynyt ja harkitsen ostoksiani tarkemmin.
Mikä on suurin oma ympäristötekosi?
Toivon, että olen työni kautta saanut aikaan positiivista suhtautumista lajitteluun ja innostanut ihmisiä muuttamaan käyttäytymistään. Erityisen iloinen olen silloin,
kun jätekeskuksessa vierailulla ollut ryhmä on aidosti yllättynyt ja
vaikuttunut nykyaikaisesta jätteenkäsittelystä. Kaatopaikka-sana saa
aivan uuden merkityksen, ja jätteet
ovatkin tosiasiallisesti raaka-aineita uusille tuotteille.

Loppiaiseen asti soineelle Jouluradiolle vuosi oli ennätyksellinen
verkkokanavien kuuntelijamäärien
perusteella. Kasvu näkyi erityisesti
joulumusiikin kuuntelun kuumimpana aikana jouluaattona ja sitä
edeltävinä kahtena päivänä. Pelkästään Jouluradion pääkanavaa
kuunteli noiden päivien aikana verkossa yli 128 000 uniikkia kuuntelijaa, mikä on 41 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaikkia verkkokanavia kuunteli samanaikaisesti parhaimmillaan yli 20 000 joulumusiikin ystävää.
Suosituimmat kanavat ovat
pääkanavan ohella olleet Kauneimmat joululaulut, Klassinen
joulu sekä Lasten jouluradio. Jouluradion verkkokanavia on kuunneltu yli 145 maassa.

Jukka Helin siirtyy
hiippakunnan
palvelukseen
Yhteisen seurakuntapalvelun johtaja, pastori Jukka Helin siirtyy Jyväskylän seurakunnasta Lapuan
hiippakunnan palvelukseen. Helin
on työskennellyt Jyväskylän seurakunnan palveluksessa nelisen vuotta. Yhteisen seurakuntapalvelun
johtajana hän on vastannut koko
seurakunnan yhteisistä erityistyömuodoista kuten erityisnuorisotyöstä ja kansainvälisestä työstä.
Lisäksi Helin on ollut johtoryhmän
jäsen ja kirkkoherran varahenkilö.
Hiippakuntasihteerin tehtävä vapautui, kun nykyinen hiippakuntasihteeri, rovasti Kai Jantunen siirtyy
hiippakuntadekaaniksi eläkkeelle
jääneen Juha Muilun tilalle.

Henki&elämän
tilaustiedot
päivitettävä
Henki&elämä-lehden tilaustiedot
päivitetään jälleen vuodenvaihteessa. Jos olet saanut lehden
osoitteellisena kotiin ja haluat, että niin tapahtuu myös tänä vuonna, muistathan ilmoittaa siitä
meille 31.1. mennessä osoitteella
anneli.ijas@evl.fi tai puhelimitse
Anneli Ijäs, 040 535 0324.
Lehdellä on myös useita jakelupisteitä ympäri kaupunkia. Lista
jakelupisteistä löytyy seurakunnan
nettisivuilta www.jyvaskylanseurakunta.fi.
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Ajan hermolla
ja elämässä kiinni
Lastenohjaaja Sari Eräjärvi on huomannut, että lasten kanssa touhutessa ei
ole kahta samanlaista päivää. Lasten vilpitön ilo ja spontaani palaute
tarjoavat piristysruiskeen jokaiseen työpäivään.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Sari Eräjärvi arvelee, että hänen
uravalintansa juuret löytyvät lapsuudesta. Lapsena ja nuorena hän
kävi seurakunnan kerhoissa ja toimi itsekin kerhonohjaajana.
80-luvun loppupuolella Eräjärvi
opiskeli Jyväskylän kristillisessä
opistossa lasten- ja leikinohjaajan
linjalla ja sai heti valmistuttuaan
lastenohjaajan paikan Palokan
alueseurakunnasta. Sillä tiellä hän
on edelleen. Työvuosia on kertynyt
kohta kolmekymmentä.
– Työ on mukavaa ja vaihtelevaa, tässä työssä ei ole kahta samanlaista päivää.
Yleensä työpäivä pitää sisällään
kaksi päiväkerhoa, jotka ovat molemmat kahden ja puolen tunnin
mittaisia. Niiden väliin mahtuu
ruokatauko ja lyhyt tuokio, jolloin
voi suunnitella ja valmistella tulevia kerhoja tai pistäytyä tietokoneella.
Päiväkerholaiset ovat 3-5 vuotiaita ja maksimissaan ryhmässä
voi olla kaksitoista lasta. Osa kerhoajasta on vapaata leikkiä, sen
lisäksi askarellaan tai pidetään

jumppa-, satu- tai loruhetkiä.
– Evästauko on lapsille tärkeä
työskentelyn ja leikin lomassa. Jokaiseen kerhoon liittyy myös hartaushetki.
Lastenohjaajan tehtävät ovat
muuttuneet vuosien saatossa. Päiväkerhojen rinnalle ovat tulleet
uudenlaiset perheiden arkea helpottavat toimintatavat. Perhepysäkit yhdistävät lapset ja aikuiset.
Usein pysäkille saapuu äiti lasten
kanssa, mutta joskus myös isä tai
isovanhempi. Samoin kuin päiväkerhoissa, pysäkkiryhmässä toimii
pääsääntöisesti kaksi lastenohjaajaa.
– Enimmillään perhepysäkin koko voi nousta jopa viiteenkymmeneen, ja ikähaitari on vauvasta
vaariin.
Tänä syksynä lapsityö yhdisti
voimansa diakoniatyön kanssa
järjestämällä aamupalapysäkin
kerran viikossa. Se rahoitetaan vapaaehtoisella maksulla. Monipuolisen aamiaisen suosio on kasvanut, ja sitä pääsee nauttimaan
kuka tahansa alueella asuva.
Muutama vuosi sitten Palokassa käynnistyi Apua arkeen -toiminta. Se tarjoaa käytännön apua

lapsiperheiden arkeen. Lastenohjaajat tulevat pyynnöstä kotiin
hoitamaan lapsia, jotta perheen
vanhempi pääsee hetkeksi hoitamaan asioitaan.
Lastenohjaajat ja perhetyötä
tekevät ovat verkostoituneet, ja
yhteistyötä tehdään alueen muiden toimijoiden kanssa.
– Vanhemmat ovat kertoneet,
että he ovat saaneet tietoa Apua
arkeen -toiminnasta myös neuvolan kautta.
Eräjärvelle työ on tuonut pitkää
pinnaa ja elämässä kiinni olemista. Lasten kanssa touhutessa heidän ilonsa tarttuu, ja kaikesta saa
heti suoran ja vilpittömän palautteen.
Eräjärvi on huomannut, että
maailman muuttuessa myös lapset ja perheet ovat muuttuneet.
Perheissä harrastetaan paljon, ja
elämä on muutenkin aikataulutettua. Kun on entistä enemmän kiirettä, se väsyttää.
Lapset tietävät paljon asioita ja
osaavat hyödyntää teknologiaa
monin tavoin.
– Itsekin on elettävä ajan hermolla, että tietää mistä lapset puhuvat.

Sari Eräjärvi on viihtynyt ensimmäisessä varsinaisessa työpaikassaan jo kohta kolmekymmentä vuotta.

Tiesitkö?

Lastenohjaaja
Lastenohjaaja toimii
kasvatus- ja ohjaustehtävissä lasten ja
varhaisnuorten sekä heidän
perheidensä parissa.

Lastenohjaaja soveltaa
kristillistä kasvatusta lasten
persoonallisuuden kasvua ja
kehitystä edistävällä tavalla.
Työssä korostuu perhelähtöinen ja yhteisöllinen
kasvatus.

Hengissä
2. Kor 5:14–20
Kristuksen rakkaus pakottaa meitä.
Me näet päättelemme näin: Kun
yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja
hän on kuollut kaikkien puolesta,
jotta ne, jotka elävät, eivät enää
eläisi itselleen vaan hänelle, joka
on kuollut ja noussut kuolleista
heidän tähtensä.
Niinpä emme enää arvioi ketään
pelkästään inhimilliseltä kannalta.
Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää
tunne. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha
on kadonnut, uusi on tullut tilalle!
Kaiken on saanut aikaan Jumala,
joka Kristuksen välityksellä on
tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran.
Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut
ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen
sanan. Me olemme siis Kristuksen
lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille
meidän kauttamme. Pyydämme
Kristuksen puolesta: suostukaa
sovintoon Jumalan kanssa.

Arki kasvattaa kumppaneiksi
Miten mainostaisit kristittyjen
ykseyden rukousviikkoa?
Se on yksi viime vuosisadan syvimmistä ja laajimmalle levinneistä hengellisistä liikkeistä. Me
suomalaiset emme viimeisimpinä vuosikymmeninä ole olleet
hanakoita liittymään kansanliikkeisiin. Tämä kansanliike ei perustu kovaan ääneen ja vaatimuksiin vaan hiljaiseen rukoukseen ja nöyriin pyyntöihin yhteyden ja ykseyden puolesta.
Jeesus rukoili jäähyväisrukouksessaan: “Minä rukoilen, että he
kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä,
Isä, olet minussa ja minä sinussa.” Siinä taustaa viikolle.
Viikon aineisto on valmisteltu
Saksassa, reformaation kotimaassa. Mitä reformaatio antoi
kristinuskolle?
Reformaation keskeisimmät
asiat olivat Jumalan armo ja rakkaus. Tuolloin ihminen kaipasi
vakuutusta siitä, ettei hän joudu
kadotukseen. Nyt keskeisin kysymys on monelle, onko elämässä
mieltä ja tarkoitusta – kelpaammeko me. Ja kyllä kelpaamme,
olemme Jumalalle korvaamattoman arvokkaita.
Meille on selvää, että saamme
rukoilla Jumalaa ja tutkia Raa-

mattua omin päin, jos haluamme.
Se on reformaation tulosta. On
uskontoja, joissa Jumalan puoleen kääntyminen tai pyhien kirjoitusten tulkinta ei ole jokamiehenoikeus.
Mitä se antoi Euroopalle?
Reformaatio oli kriisi läntiselle
kirkolle.Kriisi on uhka ja mahdollisuus. Nyt voi todeta, että
mahdollisuudet ovat kantaneet
pidemmälle. Reformaation luterilainen haara on korostanut yhteiskunnan rakentamista kutsumuksen kautta, Raamatun merkitystä, järjen ja tieteen arvostusta,
kasvatustyötä kirkon toiminnan
ytimessä sekä hengellisen yhteislaulun nousua. Se oli lähtölaukaus lukutaidolle, kansansivistystyölle ja luonnontieteiden kukoistukselle.
Reformaatio repi Eurooppaa ja
sen jälkeen käytiin sotia. Miksi
uskosta tapellaan?
Balkanilla rauhanturvatehtävissä palvellessani kysyin kriisien
osapuolilta, oliko syy taisteluihin
uskossa tai uskonnossa. Kaikki
vakuuttivat, ettei ollut. Poliitikot
käyttivät paikallisten mielestä hyväkseen uskonnollisia eroavaisuuksia pönkittääkseen ase-

maansa. Samat äänenpainot
kuuluvat myös nyt, eikä niitä
tarvitse hakea omaa maata
kauempaa. Sellainen puhe voi
johtaa ikäviin lopputuloksiin.
Millä mielellä olet seurannut
maailman tapahtumia, joissa
sovinto on kauempana kuin
koskaan?
Keskustelu kaikkialla vaikuttaa koventuneen. Yhteisen hyvän sijaan tunnutaan tavoittelevan oman ryhmän etua. Ymmärryksen lisäämisen sijaan
huudetaan omaa mielipidettä,
yhdistävien asioiden sijaan halutaan korostaa eroja. Kun sanat
loppuvat, turvaudutaan väkivaltaan. Nyt tarvitaan ääniä, jotka
muistuttavat vihapuheen ja populistisen oman edun tavoittelun vaaroista. Olen nähnyt kriisipesäkkeissä, mitä vihapuheen
muuttuminen vihateoiksi saa aikaan. Sovinnon edistäminen on
jokaisen tolkun ihmisen velvollisuus.
Miten voi oppia ymmärtämään
toisin ajattelevaa?
Erilaisimpiakin ihmisiä yhdistää
määrättömästi useampi asia kuin
erottaa. Paras tapa oppia ymmärtämään toisenlaista on tutus-

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukous
viikko 18.–25.1.

TauluAloitus ke 18.1. klo 18
oron
nvu
hee
mäen kirkossa. Pu
lin.
He
ka
Juk
ri
sto
käyttää pa

tua häneen. Erilaisuutta on vaikeaa alleviivata sen jälkeen, kun
on jakanut ihmisen arkea.
Voisitko viettää uskontojen yhteistä rukousviikkoa?
Tehtävänsä jättänyt YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon toivotti jäähyväispuheessa Jumalan siunausta.
Tämä buddhalaisäidin poika ei
ole minkään uskonnollisen yhteisön jäsen. Mielelläni otin vastaan rauhan miehen toivotuksen
ja rukoilen sovinnon puolesta
kenen kanssa tahansa. Niin ovat
tehneet minua fiksummat kristityt eri puolilla maailmaa.
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Ennen muuttoaan Jyväskylään Mirca Kukkasniemi oli käynyt täällä vain tammikuisilla koulutuspäivillä. Niistä hänelle oli jäänyt mieleen hotelli Alexandra, Paviljonki ja vaakasuuntainen jäätihku. – Mielikuvani
kaupungista on monipuolistunut huomattavasti, hän nauraa.

Kaikki hyvä
inhimillisessä koossa
Kesällä Jyväskylään muuttaneen Mirca Kukkasniemen mielestä täällä on kaikki
hyvän kaupunkielämän elementit. On vastaanottavaiset ihmiset, kiireetön
meininki, palvelut lähellä ja vettä ympärillä. Sekä toimiva paikallisliikenne.
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Hiippakuntasihteeri Mirca Kukkasniemi ajeli ensimmäiset päivät
uudessa kotikaupungissaan paikallisbusseilla. Siitä riemusta, että
niitä kulkee tiheästi ja joka paikkaan. Vihdissä busseja meni muutaman tunnin välein.
Riemun tunnetta lisäsi palvelu,
jota hän oli saanut bussikorttia
hankkiessaan. Pääkaupunkiseudun kiireisen elämäntyylin omaksuneena Kukkasniemi oli ajatellut
suoriutua ostotapahtumasta nopeasti ja tiedustellut vain pikaisesti, mistä löytäisi reittikartat.
– Olin aivan äimänä, kun myyjä
tarjoutui katsomaan reittejä kaikessa rauhassa kanssani.
Samanlaista kiireetöntä palvelua hän ja hänen lapsensa ovat
saaneet kouluissa, kaupoissa, terveydenhuollossa ja naapureiltaan.
– Täällä on vahva ihmisten kohtaamisen kulttuuri. Uuden asuk-

kaan on äärimmäisen helppo tulla
Jyväskylään.

Jyväskylässä on
”vahva
ihmisten
kohtaamisen
kulttuuri.
Uuden asukkaan
on helppo
tulla tänne.

Kukkasniemi aloitti Lapuan hiippakunnan hiippakuntasihteerinä
Jyväskylässä syyskuussa. Hän auttaa seurakuntien työntekijöitä kehittämään työtään, erityisesti kasvatukseen liittyvissä asioissa. Hän
vierailee seurakunnissa viikoittain
ja juttelee työntekijöiden kanssa
heidän arjen haasteistaan ja ilon
aiheistaan.

Lapuan hiippakuntaan kuuluu
45 seurakuntaa viiden maakunnan
alueella. Kukkasniemi näkee moninaisuuden vahvuutena.
– Meillä on maailman suurin luterilainen seurakunta Jyväskylässä
ja toisaalta useita yksipappisia
seurakuntia. Osa seurakunnista on
ruotsinkielisiä. Minusta on kiva
nähdä erilaisia paikkoja, ihmisiä ja
toteuttamisen tapoja.
Nuorena Kukkasniemellä oli kolme uravaihtoehtoa: delfiinien suojelija, näyttelijä tai kirkon työntekijä. Oltuaan mukana seurakuntanuorissa ja päästyään opiskelemaan nuorisotyönohjaajaksi valinta oli selvä.
– Kirkko tuntui kertalaakista
omalta jutulta. Se on minun kasvualustani, kotini ja työpaikkani.
Kukkasniemi tunnustautuu kaupunkilaissieluksi, joka nauttii siitä,
että saa palvelut helposti kävelykadun varrelta.
– Jyväskylässä on kaupungin hyvät edut, mutta mittakaava on in-

Tiesitkö?

Mirca Kukkasniemi
Lapuan hiippakunnan
hiippakuntasihteeri,
erityisalana kasvatusasiat.
Asemapaikkana Jyväskylä.
43-vuotias.
Muuttanut Jyväskylään
Vihdistä kesäkuussa 2016.

himillinen.
Hän iloitsee myös veden läheisyydestä, Harjun iltasoitosta ja
Kuokkalan sillasta iltavalaistuksessa. Uuteen kotikaupunkiin solahtaminen on käynyt koko perheeltä
nopeasti.
– Lasten viihtyminen on minulle

Kotoisin Tampereelta.
Kirkon nuorisotyönhjaaja,
suorittanut myös erilaisia
varhaiskasvatuksen, valmennuksen ja johtamisen opintoja.
Perheeseen kuuluvat Siiri, 16
ja Aaro, 14 sekä kääpiösnautseri Kerttu, 7.

äitinä tärkeintä. He puhuvat sujuvasti jyvääskylää ja kaipasivat tänne, kun palasimme joululomalta.
Kun näin paluumatkalla kyltin Keski-Suomi/Jyväskylä, ajattelin ensimmäistä kertaa, että tämä on
meidän paikka. Se tuntui aika kivalta.
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Kolumni

Kalenterin
sankari
Inhoan työni sähköistä kalenteria. Se on ruma ja kankea.
Käytän mieluummin paperikalenteria. Kirjoitan siihen
merkinnät suurilla kirjaimilla, joiden koko ylittää todellisen aikatarpeen. Ympyröin päivät, jotka uhkaavat täyttyä.
Ympyräni kaartavat myös naapuripäivien puolelle. Suojelen eilisiä ja huomisia.
Pidän öistä. Ne rajaavat ja suojelevat todellista ja erityistä päivää: nyt on tänään. Pidän tavasta, jolla Raamatussa kerrotaan maailman luomisesta. Yhdelle päivälle on
aina tietyt asiat. Kaikenlaiset asiat ja tekemiset eivät saa
olla yhtä aikaa ja samana päivänä minunkaan huolenani.
En kuitenkaan ole kalenterini sankari. Monet asiat kurkottavat yli päivien, viikkojen ja kuukausien. Keskeneräisyyksien vyyhti leviää pöydälle ja päivien päälle. Öiden
suoja särkyy. Väsyn. Suuretkaan kirjaimet tai ympyrät kalenterin lehdillä eivät auta.
Lisäksi kalenteriini kertyy merkintöjä, joita joku toinen
vaatii. Niin kuuluukin olla johonkin rajaan saakka, mutta
tunnistanko toisten vaatimuksissa ja valinnoissa vähääkään itseäni. Kuka elämääni elää?
Tarvitsen kalenteriini sunnuntaihetkiä: juhlaa ja pyhää.
Niitä voivat olla kävelyretki metsään, osallistuminen messuun, päiväkirjan avoin sivu tai kohtaaminen ystävän
kanssa. Pyhä on erityistä ja rajattua aikaa. Olen hetken
suojassa vaatimusten vuorokausilta.
Pyhä on turva-aikaa. Saatan katsella elämäni onnistumisia, epäonnistumisia, kaikkea saatua ja annettua rakkautta, kipuja, pelkoja ja unelmia. Jos rohkenen, katselen elämääni tietoisena aikani rajallisuudesta.
Avaan viime vuoden kalenterini uusin silmin. Mitä elämääni on kuulunutkaan? Mikä on ollut tärkeää ja oleellista? Näkyykö se valinnoissani? Mitä tarvitsen alkaneena
vuonna enemmän? Mitä voisin jättää vähemmälle? Ovatko kalenterini merkinnät niiden viemän ajan arvoisia?
Ehkä pyhä voi parantaa arjen, ja muutos näkyy kalenterissa – myös sähköisessä kalenterissa ja sen käyttäjässä.

Tarjoaako kirkko
kannattavia
jäsenetuja?
Huomattava osa kirkon jäsenistä on ihmisiä, joille kirkosta
eroaminen on vain klikkauksen päässä. Jäsenyyden
houkuttelevuutta pitäisi vahvistaa rehellisesti ja avoimen
mainoshenkisesti, sanoo kouluttaja ja kirkon
jäsenyysasiantuntija Mikko Hormio.
MARKO HONKANIEMI teksti
LINDA SAARENPÄÄ piirros

Mika Lahtinen
Bibliodraamaohjaaja

oilen
Tänään ruk

Eväitä pesästä lentäneille
Mitä pesästä lentäneet lapseni
ovat saaneet reppuunsa kotoa lähtiessään? Toivon ja rukoilen, että
lapsiemme kokemus olisi, että heitä on rakastettu ja arvostettu sellaisina kuin he ovat. Kaikkia omanlaisinaan, Luojan luomina persoo-

nina. Ennen kaikkea toivoisin, että
he kokisivat kasvaneensa kodissa,
jossa asuu rakkaus ja luottamus
Jumalaan.
nainen, 42

Tervetuloa aluksi kirkolliselle aikamatkalle vuoteen 2040!
– Tänään tarjouksessa pala armoa. Jäsenkortilla puoleen hintaan, kuuluu ilmoitus päivän aviisissa, joka tuskin on paperinen.
On kulunut kaksikymmentäkolme vuotta tästä päivästä. Tänä aikana evankelis-luterilaisen kirkon
asema suhteessa Suomen valtioon
on muuttunut ja kirkkoon kuuluu
enää runsaat puolet väestöstä, arvioi kouluttaja ja jäsenyysasiantuntija Mikko Hormio Insight360
Oy:stä.
– Eduskunta on muuttanut kirkon legaalisen (lainmukaisen) aseman lähemmäksi yhdistyselämän
pelisääntöjä. Suuruudestaan huolimatta kirkko on vain yksi muiden
uskonnollisten yhteisöjen joukossa.
Kun kirkon yhteiskunnallinen asema on muuttunut, myös sen rahoitus on muuttunut. Jossain vaiheessa on siirrytty kaksihintajärjestelmään. Jäsenmaksua (joka tuskin
on enää kirkollisvero) varten palvelut ovat joko ilmaisia tai edullisim-

pia jäsenille ja muilta peritään
markkinahintaa tai katetaan kulut
käyttömaksuilla.
Entä millaisilta näyttävät kirkon
tarjoamat jäsenedut tulevaisuudessa Tampereen seurakuntien vs.
kehitysjohtajana työskentelevän
Jussi Laineen kristallipallossa?

korostaa
”etujaMiten
siitä, mikä ei
näy, eikä kuulu.
Eikä varsinkaan
tunnu arjessa.

– Kirkko tarjoaa monia sellaisia
palveluja, jotka ovat tällä hetkellä
pääsääntöisesti kuntien järjestämiä. Päiväkerhot ovat päivähoidon tarjoajia monien muiden vastaavien palveluntarjoajien joukossa. Jäsenet saavat palvelun ilmaiseksi, yhteiskunta tukee ja
omavastuu poistuu jäsenyyden
myötä.

– Jäsen saa määrittää ja korvamerkitä itse mihin haluaa jäsenmaksunsa suunnata. Kirkon perustoiminta, lähinnä messut ja diakoniatyö, ovat edelleen ilmaisia. Kirkolla on omat hautaustoimistonsa, joissa saa roimat jäsenalennukset, Laine ennustaa.
– Kasteet ovat siirtyneet Tampereella lähes täysin yhteisöllisten Aamukaste-tapahtumien kaltaisiksi,
joissa seurakunta hoitaa kastejuhlan oman pitopalvelunsa puitteissa. Messutkin ovat lähes kokonaan
kohdennettuja teemamessuja.
Mikko Hormion mukaan evankelis-luterilaisen kirkon suurin ongelma on, että se ei ole olemassa erityisesti kaupunkilaisten suomalaisten aikuisten arkielämässä.
– Miten korostaa etuja siitä, mikä ei näy, eikä kuulu. Eikä varsinkaan tunnu arjessa, Mikko Hormio
kertoo.
Tutkimusten mukaan kirkko ei
ole useimmille kansalaisille uskonyhteisö eikä yhteisö yleensäkään.
Se on juhlien ja kriisien palvelulaitos sekä keino olla välillisesti mukana hyvän tekemisessä. Lisäksi se
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tarjoaa laadukkaita kasvatuksen ja
nuorisotyön palveluja.
– Nämä ovat toki arvokkaita
piirteitä, mutta eivät jäsenyyteen
perustuvaa yhteisöllisyyttä, josta
koettaisiin saatavan jäsenetuja.
Ensisijainen tehtävä jäsenetujen
korostamisessa on Hormion mukaan määritellä rehellisesti, mikä
se etu on. Kun lähes kaikki on saatavilla, olet jäsen tai et, viestinnän
on keskityttävä kertomaan konkreettisista eduista, vaikka niitä olisikin vähän.
– Tyylin pitäisi olla rehellinen ja
avoimen mainoshenkinen, jos jäsenyyden houkuttelevuutta halutaan
vahvistaa. Mutta erityisesti se pitäisi tehdä yhtenäisesti. Jos kirkko

viestii sekaisin uskoa, palveluita,
hyvän tekemistä tai vaikkapa kulttuuriarvoja, se ei viestinnällisesti
johda mihinkään. Tulevaisuudessa
täytyy valita propagandan yhtenäinen suunta.
Jäseneduista kertominen kasvokkain kuuluu Jussi Laineen mukaan jokaisen palkatun työnkuvaan. Myös kirkkoherrojen.
– Vaikka sitten kadulla kirkkoliivi
päällä kyselemässä kuukausilahjoittajia, hän jatkaa.
Kirkosta etäällä olevat nuoret aikuiset suhtautuvat kirkkoon kuin
asiakkaat palvelun tuottajaan. Tämä ei kuitenkaan missään nimessä
tarkoita sitä, että he haluaisivat it-

seään kutsuttavan asiakkaiksi,
Hormio sanoo.
– Tätä asiakas vs. jäsen -sanavalintaa emme ole tutkineet, mutta
käsitykseni on, että asiakkaat haluavat tulla kohdelluiksi kansalaisina. Eli kirkon palvelut ovat kaikille niin samat, että se muistuttaa
useimmille suhdetta Kelaan, verottajaan tai liikennelaitokseen.
– Viestinnällinen vaikeus on, keitä ovat ei-jäsenet. Jos heillä on samat edut ja oikeudet (mutta ei jäsenmaksua), miksi heidät pitäisi
erottaa jäsenistä sanallisesti. Ja jos
ei voida erottaa, mitä väliä jäsenyydellä on. Palaamme taas takaisin lähtöruutuun: mitkä ovat jäsenyyden edut, Hormio pohtii.

Jäsenyyden syyt vaihtelevat
MARKO HONKANIEMI teksti

Ei liene yllätys, että kirkon toiminnassa aktiivisesti mukanaoleville jäsenille usko ja kaste näyttelevät tärkeää osaa heidän motiiveissaan
kuuluu kirkkoon.
Sitä vastoin veronsa kiltisti maksaville, mutta ei toimintaan osallistuville maltillisille jäsenille mitkään syyt kirkkoon kuulumiselle
eivät ole erityisen tärkeitä, ilmenee
Jäsen360°-tutkimuksesta. Kulttuurihistorialliset arvot, kirkkohäät tai juhlapäivien kristilliset perinteet ovat noin 700 000 suoma-

laiselle aikuiselle melko merkityksettömiä.
Suomalaisten arvoja, odotuksia, asennetta ja hengellisyyttä
suhteessa kirkkoon tarkastelevan
tutkimuksen mukaan 1,5 miljoonaa suomalaisista on niin kutsutuista perinteisistä oganisaatioista irrallisia ihmisiä, joille eroaminen kirkosta on vain klikkauksen
päässä.
Tärkein syy kuulua kirkkoon on
heidän kohdallaan hyvän tekeminen. Toisin sanoen nämä irralliset
voivat olla sekä diakoniatyön kohteina että sen tekijöinä.
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Omana itsenä
ja jalat maassa
Atte Heikkinen on energinen ja ehtiväinen nuorimies. Koulussa hän on mukana
oppilaskunnassa ja tukioppilastoiminnassa. Vapaa-aikansa hän käyttää teatterin
tekemiseen – ohjaajana, koreografina ja näyttelijänä.
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Palokan yhtenäiskoulun ysiluokalla opiskelevalle Atte Heikkiselle
koulu on tällä hetkellä ykkösasia.
– Panostan hyviin numeroihin,
jotta pääsisin opiskelemaan hiusalaa Tampereelle. Uskon, että se
sopisi minulle, koska olen kiinnostunut hiusten laittamisesta ja
asiakkaiden palvelemisesta. Haluan, että oma kädenjälki näkyy
työssäni. Tutustun ihmisiin helposti ja tykkään jutella monenlaisista aiheista.
Oman opiskelunsa ohella hän
satsaa myös muiden oppilaiden
hyvinvointiin toimimalla tukioppilaana ja oppilaskunnan jäsenenä.
Keväällä Heikkinen keskittyy koulun lisäksi kolmoisrooliinsa teatterin lavalla. Hän toimii ohjaajana,
koreografina ja näyttelijänä Yksin
Yhdessä -näytelmässä, joka saa ensi-iltansa aprillipäivänä Veturitalleilla. Näytelmä kertoo yksinäisyydestä ja seksuaalisesta heräämisestä, ja sen on käsikirjoittanut
Heikkisen ohjaajakollega Sofia
Sarkava työr yhmän toiveiden
pohjalta.
Näytelmän idea syntyi Heikkisen
ja Sarkavan pohdinnoista.
– Mietimme aiheita, joita tässä
ajassa liikkuu. Yksinäisyyttä on
kaikkialla, ja haluamme herättää
ihmisiä ajattelemaan tätä ongelmaa, kuvaa Heikkinen.
Näyttelemisestä ja tanssimises-

ta Heikkisellä on useamman vuoden kokemus, mutta ohjaajan ja
koreografin saappaissa hän astelee nyt ensimmäistä kertaa. Ohjattavia näyttelijöitä on neljä.
Koreografian suunnittelu käynnistyy tanssiin valitun musiikin
kuuntelemisella. Sitten tarvitaan
teetä ja hunajaa, paperia ja kynää.

Saan usein
”kavereiltani

tsemppiviestin,
että ole vain oma
itsesi. Se on lause,
joka auttaa
eteenpäin.
– Lähden miettimään ensin joitain tiettyjä, esimerkiksi käden liikkeitä ja esiintymistilaa, sitten kokeilen niitä ja kirjaan toimivat ratkaisut ylös. Yksin Yhdessä -näytelmän koreografioissa on eniten nykytanssia ja balettia, mutta myös
valssia saattaa näkyä, hän vihjaa.
Ohjaajana Heikkisellä on esiintyjille kaksi avainohjetta: ole rauhallinen ja kärsivällinen.
– Etenkin läpimenoissa joutuu
olemaan tiukkana. Joskus jotain
kohtausta voidaan tehdä vaikka
kuusi kertaa peräkkäin. Silloin pi-

tää vaan koittaa jaksaa ja tehdä
parhaansa.
Heikkinen kertoo, että toimiminen ohjaajana, koreografina ja
näyttelijänä onnistuu, kun roolit
pitää järjestyksessä omassa päässään.
– Kun olen jossain roolissa ja tilanteessa, olen täysillä siinä. Tykkään siitä, että minulla on monenlaista meneillään, vaikka se onkin
välillä stressaavaa.
Tärkeintä koko jutussa on hänen mielestään huolehtia siitä, että jalat pysyvät maassa.
– Haluan kertoa ohjaustyöstä,
koska se on minulle tärkeä, mutta
en halua leuhkia sillä. Olen pyytänyt läheisiäni kertomaan, jos he havaitsevat, että se nousee päähän.
Läheisiinsä Heikkinen on tukeutunut aiemminkin.
– Elämässäni on ollut paljon

alamäkiä, joissa olen saanut apua
läheisiltäni. Kun minulla on joku
jännittävä tilanne, saan usein kavereiltani tsemppiviestin, että ole
vain oma itsesi. Se on lause, joka
auttaa eteenpäin. Saan voimaa
myös positiivisesta ajattelusta ja
huumorista.
Muutama vuosi sitten hän oivalsi,
että haluaa ilmaista itseään liikkeiden sijaan puhumalla. Balettitunnit saivat jäädä. Samoihin aikoihin
hän oli kiinnostunut lähtemään
mukaan isoskoulutukseen, mutta
teatteri vei voiton.
Oma rippileiri Virossa oli Heikkiselle ikimuistoinen kokemus.
– Tykkäsin erityisesti yhdessäolosta ja siitä, että sain uusia ystäviä. Rippikoulu on hyvä juttu, nuorimies toteaa ja näyttää kaulallaan
roikkuvaa ristiä.

Tiesitkö?

Atte Heikkinen
17-vuotias koululainen.
Asuu Puuppolassa.
Toimii ohjaajana, koreografina ja näyttelijänä keväällä
ensi-iltaan tulevassa Yksin
Yhdessä -näytelmässä.

Perheeseen kuuluvat sijaisvanhemmat, muutama sisarus
ja koira.
Jyväskylässä on parasta hyvät
kulkuyhteydet ja kaupunginteatteri.
Elämässä on tärkeintä ajatella
positiivisesti: ”Huononakin päivänä
yritän olla iloinen ja tehdä
parhaani.”
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LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
p. 0500 545 689
Vapaudenkatu 40-42, 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

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

Onnella on juuret

Viserrämme
Twitterissä tilillä
@Henkielämä

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat:
8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Keskiviikko 18.1.
Kristittyjen ykseyden rukousviikon avaus klo 19 Taulumäen kirkko
Kristittyjen ykseyden rukoushetki klo 18 Kortepohjan seurakuntakeskus, Isännäntie 4
Kristityt yhdessä Tikkakoskella klo 18.30 helluntaiseurakunnan kirkko,
Koivulammenkatu 1
Torstai 19.1.
Ekumeeninen päivärukous klo 13 Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto.
Urban Light nuorille ja nuorille aikuisille klo 19 Vapaakirkko, Puutarhak. 16
Perjantai 20.1.
Aamurukoushetki klo 7 Vaajakosken baptistiseurakunta,
Savonmäentie 14.
Vesper ja teeilta klo 19 Pyhän Olavin kirkko, Yrjönkatu 36
Lauantai 21.1.
Jumalanpalvelus klo 11 Adventtikirkko, Ilmarisenkatu 18
Sunnuntai 22.1.
Jumalanpalvelukset eri seurakunnissa
Maanantai 23.1.
Rukouslauluilta klo 18 NNKY, Puistotori 4
Tiistai 24.1.
Pyhän Hengen ilta klo 19 Helluntaiseurakunta, Lyseonkatu 3
Keskiviikko 25.1.
Ehtoopalvelus ja iltatee klo 18 Kristuksen ylösnousemuksen kirkko, Rajak. 39

Pyhäkoulukirjeessä on pieniä tehtäviä, arkasteluohjeita ja Lastenkirkko-lehti. Kirjeen sisältö on suunniteltu siten, että lapset
pystyvät tekemään tehtäviä itsenäisesti.

Pyhäkouluun voi osallistua
pian myös kotona
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI KANANEN kuva

Kevään aikana moni lapsi saa Jyväskylän seurakunnalta henkilökohtaista postia. Kirjeessä on pieniä tehtäviä, askarteluohjeita sekä
Lastenkirkko-lehti. Kysymys on kirjepyhäkoulusta, joka käynnistyy seurakunnassa piakkoin.
Kirje ei kuitenkaan kolahda postiluukusta automaattisesti, vaan
kirje lähetetään niille, jotka ovat
sen ennakkoon tilanneet.
Jyväskylän seurakunnassa järjestään monenlaisia pyhäkouluja kirkoilla ja muissa seurakunnan toimitiloissa. Perinteisen pyhäkoulun
rinnalla toteutettava kirjepyhäkoulu on suunnattu niille lapsille, joilla
ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta osallistua tavalliseen pyhäkouluun, sanoo lapsi- ja perhetyön
työalasihteeri Ritva Parkkali.
Kirjepyhäkoulu on tarkoitettu
ensisijaisesti alakouluikäisille lapsille, jotka osaavat jo lukea. Pienemmät lapset voivat osallistua
pyhäkouluun vanhempien avustuksella.
– Kirjepyhäkoulun yhtenä tavoitteena on tukea lasten oppimista.
Kirjeen sisältö toteutetaan niin, että lapset pystyvät sen itsenäisesti
lukemaan ja tekemään tehtäviä,
Parkkali huomauttaa.
Kirjepyhäkoulussa käsitellään samoja teemoja kuin tavallisessakin

pyhäkoulussa, muun muassa kirkkovuoteen liittyviä Raamatun kertomuksia sekä kasvuun liittyviä tärkeitä asioita, kuten ystävyyttä, kiitollisuutta ja kavereita. Samalla tuetaan lasten kristillistä kasvatusta.

Kirjepyhä”koulun
yhtenä

tavoitteena on
tukea lasten
oppimista.
Pyhäkoulukirje on henkilökohtainen. Se lähetetään kotiin lapsen
omalla nimellä.
– Aikaisemman kokemukseni perusteella henkilökohtainen kirje on
tuntunut lapsista erityisen tärkeältä, Parkkali tietää.
Uusi kirje saapuu kotiin kerran
kuukaudessa. Kirjepyhäkouluun
voi liittyä mukaan ja kirjeen voi lopettaa milloin tahansa.
Eija Ahonen muistaa lapsuudesta,
miten jännittävältä tuntui saada
pyhäkoulukirje kotiin. Helluntaiseurakuntaan kuulunut ystävä kuljetti kirjeen Ahoselle. Kirjeen mukana tuli tehtäviä ja askarteluohjeita.
– Kyse taisi olla lasten raamattukurssista tai jostakin sen suuntai-

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

EkoCenter Harjunporras

EkoCenter Muurame Autotalo

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
020 712 1580

Gummeruksenkatu 13
40100 Jyväskylä
040 765 3303

Punasillantie 4
40950 Muurame
040 545 0353

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

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

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

sesta. Olin silloin muistaakseni ensimmäisellä luokalla ja juuri oppinut lukemaan.
Erityisen hyvin Ahosen mieleen
on jäänyt kirjanmerkiksi tarkoitettu pahvinen risti, jonka Ahonen
askarteli kirjeen ohjeiden mukaan.
– Risti päällystettiin hyllypaperilla ja siihen tehtiin villalangasta
tupsu.
Kirjeestä jäi erityisen mukava
tunne, koska se oli henkilökohtainen.
– Tuntui erityiseltä saada kirje
omalla nimellä kotiin, Ahonen
muistelee.
Palokan kirkolla Ahonen on pitänyt pyhäkoulua lapsille jo 25 vuoden ajan ja on ollut innoissaan
mukana myös kirjepyhäkoulun
suunnittelussa.
– Pyhäkoulu on ollut minulle hirveän rakas asia pienestä pitäen.
Vaikka pyhäkoulussa kävijöiden
määrä on koko ajan laskenut, niin
Ahonen kuin Parkkalikin uskovat,
että pyhäkoulu pitää pintansa. Kirjepyhäkoulu on hyvä esimerkki siitä, miten toiminta kehittyy ja uudistuu jatkuvasti.

Kirjepyhäkouluun voi ilmoittautua lapsityönohjaaja Eija
Simpaselle, eija.simpanen@
evl.fi. Kerro samalla lapsesi
nimi, ikä ja osoite.
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Heikki Tynkkynen jatkaa
kirkkovaltuuston johdossa
MARJO RÖNNKVIST
teksti ja kuva

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa
Heikki Tynkkynen. Hän on johtanut puhetta kirkkovaltuustossa
kaksi vuotta.
– Toivon, että jatkamme valtuustossa samoilla linjoilla kuin tähänkin asti, keskustellen ja sopua etsien, Tynkkynen sanoo.
Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin tiistain kirkkovaltuustossa Erkki Puhalainen. Valtuuston
puheenjohtajien sekä kirkkoneuvoston jäsenten toimikausi on kak-

sivuotinen.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajuus on kirkkoherra Arto Viitalalla.
Varapuheenjohtajaksi valittiin
Mauri Sompa, ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Riitta-Liisa Göös.
Neuvoston varsinaisiksi jäseniksi valittiin Raija Pekkarinen (henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Marketta Korhonen), Pauli Hintikka (Tapani Kalenius), Anu Alenius-Taipalus (Eeva Harjula), Juha
Suonperä (Juha Venäläinen), Pipsa Wilhelms (Raija Sipinen), Hilkka Illman (Aarno Lahtinen), Tuulikki Väliniemi (Vesa Karvinen),

Heikki Tynkkynen
Inkeri Tuunanen (Mia Puolimatka), Maria Taivassalo (Pertti Pekkarinen), Erkki Puhalainen (Pentti
Vilpunaho) sekä Mikko Jegoroff
(Esko Latvala).

Lähetysseuran hanke ehkäisee
tyttöjen ja naisten syrjäytymistä
SUOMEN LÄHETYSSEURA teksti

Suomen Lähetysseura osallistuu
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvaan
100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen,
jolla tehdään uusia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja parannetaan
erityisesti naisten näkyvyyttä.
Suomen Lähetysseura aloittaa
tänä vuonna Tansaniassa pilottihankkeen, jonka avulla syrjäytymisvaarassa olevat ja prostituutio-

ta harjoittavat nuoret naiset saavat äänensä kuuluviin ja mahdollisuuden muuttaa elämäänsä. Kehityshankkeen pitkäaikaisvaikutuksina nuorten naisten elämänlaatu
paranee ja heidän pelkonsa vähenevät. Nuoria naisia arvostetaan ja
he arvostavat itse itseään.
– Suomen Lähetysseura on lähes
160 vuotta tehnyt työtä kaikkein
haavoittuvimpien ryhmien kanssa.
Etenkin köyhyydessä elävät tytöt ja
naiset tarvitsevat mahdollisuuden

koulutukseen ja työllistymiseen.
Muuten he joutuvat toisten hyväksikäyttämiksi. Hankkeen avulla haluamme kehittää menetelmiä, joilla voimme voimaannuttaa naisia ja
tyttöjä, jotka yhteiskunta on syrjäyttänyt, sanoo Suomen Lähetysseuran ulkomaantyön johtaja Rolf
Steffansson.
– Haluamme myös saada miehet
mukaan toimimaan naisiin kohdistuvaan syrjintää vastaan, Steffansson painottaa.

Suomalainen enkeli sai
tuotantotukea mediasäätiöltä
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Kirkon mediasäätiö myönsi viime
vuonna tuotantotukea 145 000
euroa 22 eri ohjelmahankkeeseen.
Suurin tuki, 20 000 euroa, myönnettiin ranskalaisen ohjaajan Jean
Michel Roux’n dokumenttielokuvalle Suomalainen enkeli. Tv-dokumentti on elokuva Suomesta ja
suomalaisuudesta. Elokuvan ytimessä on Hugo Simbergin rakastettu taideteos Haavoittunut enkeli.

Elokuvassa suomalaiset kertovat
suhteestaan taideteokseen, enkeleihin ja maailmanmenoon.
Ohjaaja Virpi Suutarin tv-dokumentille Kuka minä olen myönnettiin
ennakkovalmistelutukea 6000 euroa. Elokuva kertoo identiteetin
murtumisesta muistisairaaksi diagnosoinnin jälkeen. Tuotantotukea
sai myös käsikirjoittaja ja ohjaaja
Juha-Pekka Tanskasen tv-dokumentti Barcelona tai kuolema, joka
käsittelee yhteiskunnan ulkopuo-

lella elävien paperittomien siirtolaisten taistelua Barcelonassa.
Ohjaaja Heikki Kujanpään elokuva Suomen hauskin mies pohjautuu sadan vuoden takaiseen tositapahtumaan, jossa kuolemaan tuomittu punavanki saa teatteriryhmineen viimeisen mahdollisuuden
uuden oikeudenkäynnin toivossa.
Tuottaja Kirsi Rostamon radio-ohjelmasarja Armoa 2017 kertoo laajasti kirkon reformaation
merkkivuodesta.

Tuonen tuvassa
keskustellaan eutanasiasta
KAARINA HEISKANEN teksti

Kansalaisaloite eutanasiasta eli
armokuolemasta etenee eduskuntaan. Vaadittava 50 000 allekirjoittajan raja ylittyi joulukuun
puolivälissä. Aloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyy lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa.
– Kun on käytetty loppuun lääketieteelliset kivunlievittämisen
keinot ja kärsivät kanssaihmisemme haluavat omasta vapaasta

tahdostaan ja oman vakaan päätöksen mukaan kuolinapua, eutanasia merkitsee heille sanamukaisesti hyvää kuolemaa, aloitteen
käynnistäjät perustelevat.
Evankelisluterilainen kirkko puolestaan suosittelee kannantotossaan saattohoidon ja palliatiivisen
hoidon kehittämistä. Kristillisen
uskon mukaan ihmisellä on Jumalan kuvana erityinen arvo. Syntymisen ja kuolemisen valtakirja ei ole
ihmisen hallussa.
Sosiaali- ja terveysalan eettinen

neuvottelukunta ETENE on tehnyt
kannanoton ihmisarvosta, saattohoidosta ja eutanasiasta vuonna
2011. Kirkon asiantuntija on ollut
mukana laatimassa kannanottoa.
Neuvottelukunnan käsityksen mukaan saattaa olla yksittäisiä tilanteita, joissa ei ole eettistä perustetta täysin poissulkea eutanasian
mahdollisuutta.
Tuonen tupa lauantaina 21.1.
klo 14–16 Vanha pappila,
Vapaudenkatu 26. Teemana
eutanasia.

Jyväskylän seurakunnan
jäsenmäärä pysynyt vakaana
SIRPA KOIVISTO teksti

Suomalaisista hieman alle neljä
miljoonaa kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jyväskylän seurakunta oli vuoden vaihteessa viime
vuosien tapaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurin seurakunta. Jyväskylän seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt hyvin vakaana. Se oli vuoden ensimmäisenä
päivänä 95 809 henkeä, missä on
vähennystä vuoden takaiseen 180
henkilöä.
Seurakunnasta erosi vuoden ai-

kana 1297 henkeä. Se on hieman
enemmän kuin vuotta aiemmin,
mutta huomattavasti vähemmän
kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.
Seurakuntaan liittyneitä oli vuoden aikana 391, mikä on seurakunnan historian toiseksi korkein luku
heti edellisvuoden jälkeen. Luvut
kertovat, että kirkon jäsenyyttä pidetään arvossa ja sen tehtävää tärkeänä.
Lopulliset jäsentilastot vuoden
2016 osalta valmistuvat tammikuussa.

Kirkkotekstiilien taitajan ja
pellavan kuvittajan työt esillä
KAARINA HEISKANEN teksti

Suomen käsityön museosa on esillä Dora Jungin kutomossa valmistettuja tekstiilejä ja Tampellalle
suunnittelemaa tuotantoa. Jung
(1906–1980) on merkittävimpiä
Suomen itsenäisyyden ajan tekstiilitaiteilijoita.
Teollisten tekstiileiden ohella hä-

net tunnetaan ja muistetaan kirkollisten tekstiileiden suunnittelijana. Muun muassa Korpilahden kirkossa on hänen suunnittelemansa
papin kasukka.
Jung tunnetaan erityisesti damastimalleistaan, kuten Sata ruusua
ja Viivaleikki, jotka ovat somistaneet juhlahetkien kattauksia kodeissa.

Palkittu Music Road Africa
rakentaa rauhaa Ruandassa
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Suomen kristillinen rauhanliike ry
– Finlands kristliga fredsrörelse antaa vuoden 2017 rauhanpalkinnon
Music Road Africa ry:lle. Palkinnolla halutaan korostaa kulttuurien kohtaamista ja rauhan rakentamista musiikin avulla.
Music Road Africa ry tekee rauhan ja hyvinvoinnin rakentamistyötä musiikin opettamisen avulla Kigalin musiikkikoulussa Ruandassa.
Yhdistys tukee musiikkikoulun joh-

tajan työtä tuomalla korkeatasoisen koulutusosaamisen ruandalaisten saataville. Koulutusta annetaan pakolaisleireillä, orpokodeissa ja kouluissa, joissa tällä hetkellä
ei ole musiikin opetusta. Yhdistyksen teemana on Music transforms
lifes.
Rauhanpalkinto on jaettu vuodesta 1982 alkaen. Palkinnon saajia ovat olleet muun muassa Martti Ahtisaari, Suomen Ekumeeninen
Neuvosto sekä Riku Rantala ja
Tunna Milonoff.

Kesätyöntekijöiden palkkaus
seurakunnan hautausmaille
Jyväskylän seurakunta palkkaa kesäkaudeksi 2017 kausityöntekijöitä hautausmaiden ulkoalueiden hoito- ja ylläpitotehtäviin.
Hautausmaat ovat Korpilahden, Lahjaharjun, Mäntykankaan,
Säynätsalon, Tikkakosken ja Vanha hautausmaa. Hakijan tulee
olla 18 vuotta täyttänyt aloittaessaan työt.
Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen
rekrytointipalvelumme kautta
www.jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet työpaikat.
Hakemukset tulee palauttaa 31.1 mennessä.
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Tuomasmessu su 15.1. klo 18,
Puupponen, J. Tikkanen, Palola,
Tuomaskuoro ja -bändi.
Kristittyjen ykseyden rukousviikon
avaustilaisuus ke 18.1. klo 19, Helin,
Viitala, Hassinen.
Iltamessu su 22.1. klo 18, von Gross,
Vallipuro, Piilonen, Candela-kuoro.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

perjantaina 20.1. klo 19. Åström on konsertoinut noin kolmenkymmenen vuoden ajan, kolmessakymmenessä maassa – Euroviisulavalta slummeihin ja venäläisiin vankiloihin. Vapaa pääsy.

Messu su 15.1. klo 12 seurakuntakeskus, Siistonen, Olli-Pekka Kaukometsä, saarna, Mertanen. Gideonien
kirkkopyhä.
Messu su 22.1. klo 12 seurakuntakeskus, Kauppinen, Keltakangas.
Viittomakielinen messu su 22.1. klo
15 seurakuntakeskus, Marja Saukkonen, Päivi Lehtinen. Kirkkokahvit.

KUOKKALASSA VIETETÄÄN TANSSIN PÄIVÄÄ

Musiikkitapahtumat

NINA ÅSTRÖM KONSERTOI KORPILAHDELLA

n Laulaja ja lauluntekijä Nina Åström konsertoi Korpilahden kirkossa

Iloset-lauluryhmä ke klo 11.30 seurakuntakeskus. Tied. jussi.keltakangas@
evl.fi 044 728 7719.

n Tanssin päivä on Kuokkalan kirkossa lauantaina 21.1. klo 15. Helppoja,

kansainvälisiä ja meditatiivisia kansantansseja ohjaa Wim van der Kooij.
Vapaa pääsy. Kahvikolehti, tarjolla teetä, kahvia ja purtavaa.

Apua ja tukea tarvitseville

lla
istystä tarjo
Mielenvirk

Diakoniapäivystys Halssila ma ja
ke klo 9–10.30. Mahdollisuus jakaa
elämän huolia, murheita ja iloja.
Muuna aikana 050 549 7024 / juha.
halonen@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Lapsiparkki ma klo 9–12 Telkäntie 2 C kerhotila. Äiti/ isä, tarvitsetko
hetken hengähdystä tai aikaa omille
asioinneille? Ilmainen lastenhoitopaikka 2–6 vuotiaille. Lapsi voi olla
hoidossa koko tai osan aikaa. Ilmoittaudu Jaanalle 050 3018233.
Päiväkerhot 3–5 vuotiaille ti ja to
klo 9–11 Telkäntie 2 c kerhotila. Kerhoon mahtuu! Ilm. Jaana0503018233
tai Elina 050 4079126.
Vauvakahvila ti klo 13–15.
Telkäntie 2 c kerhotila. Kaikille
vauvaperheille.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2 c
kerhotila.
Päiväkerhot 3–5 vuotiaille ma ja to
klo 13–16 Telkäntie 2C. Vapaita
paikkoja! Ilm. 050 3018233.
Hukkaperän pyhis ke 25.1. klo 17.30.
Hukkaperä 6 D kerhohuone. Eskareiden ja koululaisten oma pyhäkoulu
kerran kuukaudessa.

MIELENVIRKISTYSLEIRI KUTSUU VESALAAN

n Säynätsalon ja Keltinmäen alueseurakunnat järjestävät yhden yön

mielenvirkistysleirin 23.–24.1. Leirillä keskitytään erityisesti oman hengellisen elämän hoitamiseen. Hinta 20 euroa sisältää majoituksen, ruoat
ja ohjelman. Leiri alkaa 23.1. klo 11. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 16.1.
mennessä Säynätsalo/Keljonkangas: Elina Fuchs, 050 549 7015, Keltinmäki: Ainoleena Laitinen, 050 549 7026.
MIELI MAASTA -VERTAISRYHMÄ MASENTUNEILLE

n Mieli Maasta -vertaisryhmä kokoontuu Tikkakosken pappilassa tiis-

taina 17.1. klo 18. Ryhmä on tarkoitettu masentuneille ja heidän omaisilleen. Lisätietoja Joni Hakala p. 0409115796 jontte10@koti.luukku.com.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukouspiiri ke klo 8 seurakuntakeskus. Rukousta yhteisten
asioiden puolesta.
Torstai-tapaaminen to 19.1. klo 13
seurakuntakeskus, Juha Halonen,
Eevi-Riitta Kukkonen. Osallisuutta
lähiympäristöstä.

ARMOA!

Tupaillassa etsitään
toivoa miehen elämässä

Johtava sairaalapastori
Heikki Lepoaho puhuu
miesten tupaillassa Halssilan seurakuntakeskuksessa
25.1. klo 18. Teema on Toivo
miehen elämässä.

Raamattupiiri to 26.1. klo 17 seurakuntakeskus. Raamatun tutkimista
keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.
Tule rakentumaan yhdessäolosta!

LUTHER LUENTOSARJA
SÄYNÄTSALO, SRK-KOTI, KLO 18.00

HUHTASUO

19.1.2017 Isän, Pojan ja Pyhän Hengen lahjat –

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Martti Lutherin jumalakuvasta
Tuija Mannström

Tuija Mannström

9.2.2017 Kuinka rakastaa Jumalaa?
Marjut Haapakangas

16.3.2017 Herätyspappi Renqvist ja
Lutherin opetus armosta

Marjut
Haapakangas

Mauri Tervonen

Mauri Tervonen

6.4.2017 Luterilaisuus
vapaakirkollisissa oloissa
18.5.2017 Uusia tuulia: Luther, Pannenberg –

Matti Väätäinen

Tarjolla iltatee
Tervetuloa!

Moderni ekumeeninen teologia
Matti Väätäinen

www.jyvaskylanseurakunta.fi

www.katsedesign.fi

Tuomas Palola

Tuomas Palola

Messu su 15.1. klo 10. kirkko,
Tervonen, Mertanen. Lähetyksen
kirkkokahvit.
Leipäsunnuntai ja ehtoollinen
su 15.1. klo 16 kirkko.
Viikkomessu ke 18.1. klo 18. Messun
jälkeen teetä ja pitsaa 1€.
Messu su 22.1. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Keltakangas.
Pikkukirkko ke 25.1. klo 9.30 kirkko.
Siistonen, Kettunen, Keltakangas.
Pieni kirkkohetki pienille ja isoille.
Raamattu- ja lähetysilta ke 25.1.
klo 18.30 kirkko, Tervonen.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ma klo 13–14.30
ja ti 10–11.30. Muuna aikana 050 549
7005 / elina.vepsalainen@evl.fi.
Perhekerhon aamupuuro ke klo
11–12 kirkko. Aamupuuro ja kahvi
perhekahvilassa kävijöille ja alueella
asuville.
Torstaitapaaminen to 26.1. klo 14–15
kirkko. Päiväkahvi ja hartaus. Mukana
seurakunnan työntekijä.

Lapsille ja perheille

Ekavauva-ryhmä ma klo 13.30.
Vertaisryhmä ensimmäisen lapsen
saaneille perheille. Vauvan toivotaan
olevan alle 7 kk:n ikäinen aloittaessaan
ryhmän. Ilm. Seijalle 050 3235355.
Mahtuu 8 perhettä. Ensimmäinen
kokoontumiskerta 16.1.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20.
Tule tekemään omia tai ohjattuja
kädentöitä.
Perhekahvila ke klo 9.30–11. Kahvilan
jälkeen ilmainen puurolounas.
Päiväkerhot 3–6-v ti ja to klo 12.30.
Vapaita kerhopaikkoja tied. 050 4414215
Pikkukirkko ke 25.1. klo 9.30 kirkko,
Siistonen, Kettunen, Keltakangas. Pieni
kirkkohetki pienille ja isoille.
Sählykerho, 5.–6.luokat ma klo 18–19
kirkko.
Sählykerho, 7.–8. luokat
ma 16.1. 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.

Nuorille ja aikuisille

Isos-, jatkoisos-, avustajakoulutus
ke klo 17.30 kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45–20.30
kirkko.
Pietarin Kilta ti 24.1. klo 18 kirkko.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 15.1. klo 16 Neulaskoti,
Väätäinen, Vuorenoja.
Toivon torstai to 19.1. klo 18.30
Neulaskoti.
Huoltamomessu su 22.1. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Juha Parkkinen,
musiikki Niina Heinonen.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ti klo 9 Neulaskoti.
Ruokailu ti klo 12–13 Neulaskoti.
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulaskoti.
Mielenvirkistysleiri Vesalassa
23.1.–24.1. Säynätsalon ja Keltinmäen
alueet järjestävät yhden yön mielenvirkistysleirin, jossa keskitytään erityisesti oman hengellisen elämän
hoitamiseen. Hinta 20 € sisältää
majoittumisen, ruokailut ja ohjelman.
Leiri alkaa ma 23.1. klo 11. Ilmoittautuminen ma 16.1. mennessä. Säynätsalo/Keljonkangas: Elina Fuchs, 050
549 7015, Keltinmäki: Ainoleena Laitinen, 050 549 7026. Lisätietoja voit
kysellä em. diakoniatyöntekijöiltä.
Lähde mukaan virkistymään!

Lapsille ja perheille

Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Alle 2-v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 5863056
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 22.1. klo 16 Neulaskoti.
Perhekerhon kirkkohetki pe 27.1.
klo 9.30 Neulaskoti.

Nuorille ja aikuisille

Miesten keskustelupiiri ma 16.1.
klo 17 Neulaskoti. Keskustelua maan
ja taivaan asioista. Keijo Ilmavirta.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 15.1. klo 10 kirkko, Vilkko,
Pitkänen, Lintunen. Kahvit. Pyhäkoulu.
Sirpa Talvitien tehtävään siunaaminen.
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko. Voit
rukoilla paitsi omien, myös yhteisten
asioiden ja sunnuntain messussa esille
tulleiden esirukousten puolesta.
Hiljainen aamurukous to klo 8–8.30

kirkko. Luetaan viikon raamatunkohdat, joita seuraa n. 20 minuutin
rukoushiljaisuus.
Messu su 22.1. klo 10 kirkko, Ridanpää, Salminen, Nieminen. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.

Apua ja tukea tarvitseville

Saihokadun lounas ti klo 12–13
Saihokatu 4, Kypärämäki. Hyvää kotiruokaa 4€, alle kouluikäiset 1€. Tule
yhteisen pöydän ääreen! Tied.
Laitinen 050 5497 026.
Mielenvirkistysleiri Vesalassa 23.1.24.1. Säynätsalon ja Keltinmäen alueet
järjestävät yhden yön mielenvirkistysleirin, jossa keskitytään erityisesti
oman hengellisen elämän hoitamiseen. Hinta 20 € sisältää majoittumisen, ruokailut ja ohjelman. Leiri alkaa
ma 23.1. klo 11. Ilm. ma 16.1. mennessä. Säynätsalo/Keljonkangas: Elina
Fuchs, 050 549 7015, Keltinmäki:
Ainoleena Laitinen, 050 549 7026.
Lisätietoja em. diakoniatyöntekijöiltä.
Lähde mukaan virkistymään!
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Voit tulla uusimaan/
hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman
ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Leppäpuisto 050 549 7008, Häyrinen
050 549 7008, Rantanen 050 549 7032,
Laitinen 050 549 7026.

Lapsille ja perheille

Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
1-2v. taaperoille vanhemman kanssa.
Tied. 050 4088852.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 18.1.
klo 9.15 kirkko.
Kypärämäen perheolkkari to klo 9
Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille to 19.1.
klo 9.15 Erämiehenkatu 6.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten avoimet ovet pe 13.1. klo 18
Kortepohjan seurakuntakeskus.
Nuortenilta ke 18.1. klo 18.30 Keltinmäen kirkko.
Kuohun päiväpiiri ma 16.1. klo 12
Kuohun kylätalo.
Lähetyspiiri ma 16.1. klo 18 kirkko.
Kokoontuminen lähetystyön ja käsitöiden merkeissä kirkon alakerrassa.
Saihokadun olohuone ti 17.1. klo
11–12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Piispa
Henrik ja Suomen kirkkohistoriaa.
Miesten ilta ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen olohuone ke 18.1.klo 13.
Vapaaeht. kahvimaksu 1€. Seurustelua
ja kahvit Ei ohjattua toimintaa.
Seurakuntakuoro pe klo 18 kirkko.
Tiedustelut 050 521 5414
Lähetyspiiri ma 23.1. klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 24.1. klo
11–12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Kuvia
Lähi-Idästä, Jukka Rantanen.
Ohjelmallinen olohuonehetki ke
25.1. klo 13 Keltinmäen kirkko.Korkeimman suojassa. Vapaaeht. kahvimaksu 1€. diakoni Suvi Leppäpuisto

KESKUSTA

Kaupunginkirkko avoinna
ke–pe klo 11–14.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Hiljaisuuden hetki pe 13.1. klo 12–14,
Kaupunginkirkko. Pappi / diakoni
paikalla klo 13–14.
Messu su 15.1. klo 10, Kaupunginkirkko, Watia, Tikkanen
Nuortenmessu ke 18.1. klo 18
Kaupunginkirkko.
Ekumeeninen päivärukous to 19.1.
klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 20.1. klo 12–14,
Kaupunginkirkko. Pappi /diakoni paikalla klo 13–14.
Messu su 22.1. klo 10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Wuolio, Vuorenoja.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 22.1. klo 17 Kaupunginkirkko.
Nuortenmessu ke 25.1. klo 18
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 26.1. klo 13 Kaupunginkirkko. Mukana kanttorien säestyskurssin opiskelijat ja opettajat.
Hiljaisuuden hetki pe 27.1. klo 12–14,
Kaupunginkirkko. Pappi / diakoni
paikalla klo 13–14.

13

Musiikkitapahtumat

Laulurinki ti 17.1. klo 13
Vanha pappila.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti 17.1. klo 19
Vanha pappila.
Virsi- ja lauluhetki ke klo 12
Kaupunginkirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystys ma, ke ja to klo 9–11
Vapaudenkatu 60. Lea Pietiläinen
050 549 7027, Auni Pelkonen 050 549
7001, Eevi-Riitta Kukkonen 050 340
0665 tai Elina Lintulahti 050 549 7006.

Lapsille ja perheille

Perhekahvila ti klo 13
Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho to klo 9.30
Yliopistonkatu 28 B.
Pappilan perhepyhäkoulu su 22.1.
klo 16 Vanha pappila.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten Raamis ke klo 17
Yliopistonkatu 26 B.
Nuortenilta ke klo 18.45–20.30
Yliopistonkatu 26 B.
Virtailta / Nightbreak to 19.1. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Pietarin poluilla,
Johanna Puupponen. Virtailloissa
lähemmäs Jumalaa opetuksen, iltapalan, musiikin & yhdessäolon merkeissä. On the Paths of Peter, Johanna
Puupponen. On Nightbreaks closer to
God through teaching, evening snack,
music & spending time together. Tied.
Säde Pirttimäki 040 5609 904.
Raamattupiiri kaikenikäisille klo 10
Vanha pappila.
Seniorikammari ma 16.1. klo 14
Vanha pappila (Vapaudenkatu 26).
Yhdessä ja yksin, Kukkonen
Avoin diakonia- ja lähetyspiiri ti 17.1.
klo 10, Keljonkatu 26, B-talo. Hartaus,
kahvi, yhdessä oloa ja jakamista, Kukkonen.
Osallisuuden puuhapaja askartelusta
ja käsitöistä kiinnostuneille seniorinaisille ti 17.1. klo 13. Vanha pappila
Mirja Rouhiainen ja Martta-nukke ja
Kukkonen.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri
ke klo 13. Puistotori 4.
Eläkeläisten piiri ke 18.1. klo 14
Viitakoti. Parittomat keskiviikot.
Leskien klubi to 19.1. klo 10–12
Vanha pappila.
Avoin diakonia- ja lähetyspiiri ti 24.1.
klo 10, Keljonkatu 26, B-talo.

Kaija Pasanen kertoo
muistoja Afganistanista

Keljonkadun diakonia- ja
lähetyspiiri on koolla tiistaina 24.1. klo 10 Keljonkatu
26.n B-talossa. Kaija Pasanen
kertoo työvuosistaan Afganistanissa.
Osallisuuden kahvihuone eläkeiässä
muuttaneille ti 24. 1. klo 14 Vanha
pappila, Teräväinen, Kukkonen
Kylän kammari to 26.1. klo 14 Vanha
pappila. Kylän kammari kokoontuu
torstaisin klo 14 (parilliset viikot).

SenioriFoorumin teema
savenvalajan pajassa

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sirpa
Salo, kirjailija Leena Impiö
ja pastori Tuija Mannström
puhuvat Seniorifoorumissa
tiistaina 31.1. klo 15. Paikka
on Sepänkeskus (Kyllikinkatu 1.)

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 15.1. klo 10 kirkko, Koivisto,
Perttilä. Messun yhteydessä messuopetus. Mukana rippikoululaisia.
Messu su 22.1. klo 10 kirkko. Koivisto,
Valtasaari. Mukana rippikoululaisia.
Messun yhteydessä messuopetus.
Sanan ja rukouksen ilta to 26.1.

klo 18 Korpikeidas.
Musiikkitapahtumat
Kirkkokuoro to klo 17.45 srk-talo.
Tied. kanttori 050 5579 004.
Nina Åströmin konsertti pe 20.1.
klo 19 kirkko. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Pohjoisten kylien perhekerho ke
klo 9–11. Oman kylän perheiden
kohtaamispaikka.
Iltaperhekerho ke 18.1. klo 18 srktalo. Illan iloksi perhekerhoon, suunnitellaan kevättä yhdessä.
Perhekerho to 19.1. klo 9.30 srk-talo.
Lasten ja aikuisten yhteinen paikka.
Taaperoryhmä ma 23.1. klo 9.30 srktalo. Oma perhekerho alle 3 -vuotiaiden perheille. Sisarukset mukaan!
Kirkkohetki to 26.1. klo 9.30 srk-talo.
Pieni jumalanpalvelus lapsille, perheille ja muillekin.
Perhekerho to 26.1. klo 9.30 srk-talo
Kirkkohetki ja lounasta pikkurahalla.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten avoimet ovet pe 13.1. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Nuortenilta ke 18.1. klo 18.30
Keltinmäen kirkko.
Tiistaitapaaminen ti 17.1. klo 13
srk-keskus.
Seurakuntakuoro pe 20.1. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.
Lähetyspiiri ti 24.1. klo 10. Kokoontuminen joka toinen viikko lähetystyön
ja käsitöiden merkeissä. Tervetuloa
mukaan!
Seurakuntakuoro pe 27.1. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 15.1. klo 11 kirkko, Bucht,
Mäkinen, Väisänen, Nieminen. Kalle
Kinnunen ja Anne Rahkonen, laulu.
Pyhäkoulu, kirkkokahvit. Lionskirkkopyhä
Hiljaisuuden ilta ke 18.1. klo 18
kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Suomalainen messu su 22.1. klo 11
kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten iltakahvila pe 13.1. klo 18
srk-talo.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Hengari ti klo 15 Sumbpi.
Pastorin pysäkki ma 23.1. klo 11–13.
Putkilahden kyläkaupalla.
Ylistysryhmä ma 23.1. klo 17.30
srk-talo. Tervetuloa mukaan!
Pastorin pysäkki ti 24.1. klo 11–13
Saakosken Koskibaari.
NOJA-ryhmä ti 24.1. klo 18–20
srk-talo.
Palvelupäivä ke 25.1. klo 10 srk-talo.
Miestenilta ke 25.1. klo 18 srk-talo.
Näkö-ja kuulovammaisten kerho
to 26.1. klo 11.30 srk-talo.
Aamupysäkki pe 27.1. klo 9–11
srk-talo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 15.1. klo 16 srk-keskus,
Vilkko, Lintunen.
Kristittyjen ykseyden rukoushetki
ke 18.1. klo 18 srk-keskus, Pitkänen.
Ajatuksia, rukousta ja lauluja kristittyjen ykseydestä. Iltatee.
Messu su 22.1. klo 16 srk-keskus,
Ridanpää, Nieminen. Kirkkokahvit
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 27.1. klo 13 srk-keskus. Hiljentymistä seur. sunnuntain tekstien
äärellä arkiretriitin hengessä. Oma
Raamattu ja muistiinpanovälineet.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluhetki ti 17.1. klo
14.45–15.45 srk-keskus. Tule laulamaan hengellisiä lauluja ja veisuja.
Laulattaa diakoni Ainoleena Laitinen.

Apua ja tukea tarvitseville

Ruokapankkisetelipäivystys to klo
9–10 srk-keskus. Voit tulla uusimaan
tai hankkimaan ruokapankkiseteliä
ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut
ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella. Leppäpuisto 050 549 7008, Häyrinen 050 549 7008, Rantanen 050 549
7032,
Laitinen 050 549 7026.
Torstaikahvila to klo 12–13.30
srk-keskus. Kaikenikäisten kohtaamispaikka. Kahvi/tee/mehu+ voileipä/
makea leipä, ei maksua.
Mielenvirkistysleiri Vesalassa 23.1.24.1. Säynätsalon ja Keltinmäen alueet
järjestävät yhden yön mielenvirkistysleirin, jossa keskitytään erityisesti
oman hengellisen elämän hoitamiseen. Leirin hinta 20 € sis. majoituksen,
ruokailut ja ohjelman. Leiri alkaa ma
23.1. klo 11. Ilm. ma 16.1. mennessä.
Säynätsalo/Keljonkangas: Elina Fuchs,
050 549 7015, Keltinmäki: Ainoleena
Laitinen, 050 549 7026. Lisätietoja voit
kysellä em. diakoniatyöntekijöiltä.
Lähde mukaan virkistymään!

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 25.1.
klo 9.15 srk-keskus.

Suomalainen messu
Kuokkalassa

Sunnuntain 22.1. messussa
klo 11 kuullaan Konneveden Reserviläisten kuoroa,
jota säestää Ulla Mehto-Hämäläinen. Messussa saarnaa Ossi Martikainen, muut
messun toimittajat ovat
Kati Reukauf, Kirsti Kataikko
ja Sirpa Lampinen. Pyhäkoulu, lounas 4/2 euroa.
Siionin virsien teologia ti 24.1. klo
17.30 kirkko. Siionin virsien uudistus,
Jukka Hautala, H-Y:n pj.. Kahvit klo
17.30, luento sen jälkeen kirkkosalissa.
Äänekkäiden viikkomessu ke 25.1.
klo 18 kirkko.
Aamurukous to 26.1. klo 10–10.15
kirkko.
Reformaation juhlavuoden lukupiiri
to 26.1. klo 19 Polttolinja 37. Keskustellaan Dietrich Boenhoefferin kirjasta
Kirjeitä vankilasta.

Musiikkitapahtumat

Tanssin päivä la 21.1. klo 15 kirkko,
Wim van der Kooij. Vapaa pääsy.
Helppoja kansantansseja, meditatiivisia ja kansainvälisiä kansantansseja. Paria ei tarvita. Kahvikolehti,
teetä, kahvia ja purtavaa. Tied. 050
436 5435.

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, kirsti.kataikko@evl.fi.

muille halukkaille ohjattu iltaohjelma
klo 19–20. Muuten vapaata pelaamista ja oleilua.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä 18.1.
klo 13 kirkko, alakerta..
Rukouspiiri ke 18.1. klo 19
Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten
kerho 19.1. klo 13 kirkko, yläkerta.
Kuokkamiehet ti 24.1. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 25.1. klo 13
kirkko, alakerta.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 15.1. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Niiles-Hautanen.
Messu su 22.1. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Watia, Björninen, kahvit.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystys ma, ke ja to klo 9–11
Vapaudenkatu 60. Lea Pietiläinen
050 549 7027, Auni Pelkonen 050 549
7001, Eevi-Riitta Kukkonen 050 340
0665 tai Elina Lintulahti 050 549 7006.

Lapsille ja perheille

Perhekahvila ke 18.1. klo 9.30 kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Pappilan perhepyhäkoulu su 22.1.
klo 16 Vanha pappila.

Nuorille ja aikuisille

Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun
kappeli.
Nuottakadun kerho varttuneille
ti 17.1. klo 14. Nuottakatu 3 B kerhohuone.
Miesten Raaamattupiiri klo 18
Lahjaharjun kappeli.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 15.1. klo 10 kirkko, Vähäjylkkä, Hautalahti, Partanen. Pyhäkoulu.
Rukouspiiri ke 18.1. klo 18 opintosali.
Heikki Ilola
Messu su 22.1. klo 10 kirkko, Hautalahti, Kankaanperä Katariina, Tenkanen. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Rukousmessu su 22.1. klo 17 kirkko,
Hautalahti. Ehtoollinen, rukousta,
laulua ja yhdessäoloa.
Kaiken kansan kirkkohetki ke 25.1.
klo 9.30 kirkkosali. Erityisesti lapsille
suunnattu lyhyt jumalanpalvelus,
johon kaikenikäiset ovat tervetulleita!
Kesto n. 20 min.
Majataloilta ke 25.1. klo 18 kirkko,
Teija Laine. Majataloillassa on hyvä
huokaista arjen keskellä. Musiikkia, rentoa yhdessäoloa, hyviä sanoja
uskosta ja elämästä, esirukouspalvelu
sekä lapsille omaa ohjelmaa. Ilta alkaa
kahvi-/teetarjoilulla.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ke 9–11 ja to
1–14. Diakoniatoimistot kirkon alakerrassa. Kotikäyntejä pyynnöstä.
Diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen 040
7090142 ja Elina Romar 040 5609910,
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Muskarit. Tied. 050 340 9893.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma 16.1. 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 18.1. klo 18–20
kirkko.
Lasten kirkkohetki to 19.1. klo 9.30
kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13–14.30
kirkko.
Äitienilta ke 25.1. klo 18–20 kirkko.
Kouluikäisten kerhot alkavat uusilla
ryhmillä 23.1. Kerhoihin ilmoittaudutaan 16.–22.1. osoitteessa www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi. Tied.
henna.luomala@evl.fi 050 436 8619.

Nuorille ja aikuisille

Iltakahvila pe 13.1. klo 17–22 Polttolinja 37. Kaikille nuorille avoin olo- ja
peli-ilta. Myynnissä pikkupurtavaa ja
kahvia lähetystyön hyväksi.
Nuortenilta ke 18.1. klo 19–21
Polttolinja 37. Rippikoululaisille ja

Aamupalapysäkillä aamupala mukavassa seurassa

Tule nauttimaan kiireettömästä, monipuolisesta
aamupalasta yhdessä toisten kanssa. Aamupala tarjolla kirkon alakerrassa
keskiviikkona 25.1. klo 9–11.
Vapaaehtoinen euron puuromaksu

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhepysäkit ja muskarit
alkavat viikolla 3. Myös pyhäkoulu on
alkanut. Tied. Marja-Tertulta
040 560 9908.
Vauvapysäkki ma klo 13–15 kirkon
alakerta. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lauluja, leikkejä, hiljentymistä,
rentoa yhdessäoloa. Kahvia, teetä ja
mehua sekä pientä syötävää tarjolla.
Taaperopysäkki ti klo 9.30–12 kirkon
alakerta. Avoin pysäkki tarkoitettu
perheille, joissa on n. alle 2-vuotias

lapsi. Lauluja, leikkejä, hiljentymistä,
rentoa yhdessäoloa. Kahvia, teetä ja
mehua sekä pientä syötävää.
Avoin perhepysäkki ke klo 9–11.30
kirkon alakerrassa. Lauluja, leikkejä,
hiljentymistä, rentoa yhdessäoloa.
Takkatuvassa monipuolinen aamupala, vapaaeht. maksu 1 euro/henkilö.
Mannilan perhepysäkki ke klo 9.30–
12 Mannilan Lyhdyssä, Mankolantie
3. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Lauluja, leikkejä, hiljentymistä, rentoa
yhdessäoloa. Tarjolla kahvia, teetä ja
mehua sekä pientä syötävää.
Pyhäkoulu su klo 10 (messun aikana)
kirkon alakerrassa, päiväkerhotilassa.
Laulua, leikkiä, rukousta – turvallisesti
lähellä Taivaan Isää.
Kouluikäiset. Kerhotiedot ja kerhoilmoittautuminen vkolla 3 netissä
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.
fi/kouluikaiset. Kerhot alkavat viikolla
4. Talvilomaviikolla ei ole kerhoja. Kerhokausi kestää huhtikuun loppuun.
Talvileiri 3–7-luokkalaisille Koivuniemessä 3.–5.2. Hinta 35 €, leiri loppuu
sunnuntaina kaiken kansan messuun
Palokan kirkossa. Mahdollisuus osallistua messun jälkeen koko perheen
yhteisvastuutapahtumaan kirkolla
omien huoltajien kanssa. Ilm: 16.–
22.1. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket .
Kerhonohjaajien koulutuspäivä
Marttisissa la 21.1.Yhteiskuljetus
lähtee Harjun tilausajolaiturista klo 8.
Lisätietoja: Minna Junttila 040 7739
851 ja Mira Maasola 050 4088 813.

Nuorille ja aikuisille

Yökahvila pe 20.1. klo 19–23 kirkon
alakerta. Yhdessäoloa ja mahd. pientä
ohjelmaa. Ilta on päihteetön.
Lähetyspysäkki ti 17.1. klo 10–12
takkahuone.
Lähimmäisen kahvitupa to 19.1. klo
12–14.30 takkahuone, ohjelmahetki
klo 13.
Raamattu-ja keskustelupiiri ti 24.1.
klo 13-14.30 kirkko, takkahuone. Oma
Raamattu mukaan. Käymme läpi
Markuksen evankeliumia.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 15.1. klo 10 kirkko, Väätäinen, Vuorenoja.
Luther-luentosarja to 19.1. klo 18 srkkoti, Tuija Mannström. Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen lahjat – Martti Lutherin
jumalakuvasta. Iltatee.
Messu su 22.1. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9
srk-koti.
Mielenvirkistysleiri Vesalassa
23.1–24.1. Säynätsalon ja Keltinmäen
alueet järjestävät yhden yön mielenvirkistysleirin, jossa keskitytään erityisesti oman hengellisen elämän
hoitamiseen. Hinta 20 € sisältää
majoituksen, ruokailut ja ohjelman.
Leiri alkaa ma 23.1. klo 11. Ilm. ma
16.1. mennessä. Säynätsalo/Keljonkangas: Elina Fuchs, 050 549 7015, Keltinmäki: Ainoleena Laitinen, 050 549
7026. Lisätietoja voit kysellä em.
diakoniatyöntekijöiltä. Lähde mukaan
virkistymään!

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti
Perhekerhon kirkkohetki to 26.1.
klo 9.30 kirkko.
Pyhäkoulu to 26.1. klo 17.30 srk-koti.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke 25.1. klo 19 srk-koti.
Avoimet ovet Säynätsalon kirkossa ja
srk-kodissa pe 13.1. klo 12–20. Säynätsalon kirkko 90 vuotta. Juhlanäyttely.
Miestenpiiri su 15.1. klo 18 srk-koti.
Miestenpiiri su klo 18, parilliset viikot
srk-koti.Teetarjoilua.
Olohuone ke 18.1. klo 13 srk-koti.
Kevätkausi alkaa ennakkotiedosta
poiketen jo tänään Pirjo Turusen
johdolla.
Naisten solu ti 24.1. klo 18 srk-koti.
Naistensolu ti klo 18, parilliset viikot.
Olohuone ke 25.1. klo 13 srk-koti.
Kaikille avoin ohjelmallinen ryhmä.
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TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 15.1. klo 10, von Gross,
Ruhanen. Isoskoulutus alkaa!
Kristityt yhdessä Tikkakoskella,
helluntaiseurakunnan kirkko ke 18.1.
klo 18.30.
Sanajumalanpalvelus su 22.1. klo 10,
Vallipuro, Piilonen.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoron harjoitus ke klo 14
Luonetjärven koulu.
Candela-kuoron harjoitus to klo
17.30 seurakuntasali.

Apua ja tukea tarvitseville

MieliMaasta -vertaisryhmä ti 17.1.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Joni Hakala
0409115796, jontte10@koti.luukku.
com.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko. Vapaaeht. kahviraha
nimikkolähetykselle.
Ruokajakelu to klo 10.30 aamupalan
yhteydessä.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot ja perhekerhot alkavat
viikolla 3.
Perhekerho ma klo 13 kirkko. Tule
kahville ja tapaamaan lapsiperheitä!
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2. Tule kahville ja
tapaamaan lapsiperheitä!
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko. Tule
kahville ja tapaamaan lapsiperheitäPyhäkoulu ke 18.1. klo 18 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2. Tule pyhäkouluun ihmettelemään ja kyselemään.
Tutustumme Raamatun maailmaan
erilaisin menetelmin.
Vauva- ja taaperokerho to klo 9
Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Tule tapaamaan toisia vauva- ja taaperoperheitä. Ryhmä on suunnattu
0–2-vuotiaiden vanhemmille.

Alussa teetarjoilu. Tutkimme rupatellen Raamattua, rukoilemme ja pohdimme naisen elämän eri vaiheita.
Kaikenikäiset naiset ovat tervetulleita!
Tied. inkeri.tuunanen@kolumbus.fi
Miesten saunailta Sarpatissa ke 25.1.
klo 17.30. Pyyhe ja piplia mukaan!

Lapsiperheiden illat alkavat
keskiviikkona 25.1. klo 18
Tikkakosken kirkossa. Illoissa
rakennetaan kevään aikana
Wittenbergin kaupunki
legoista ja duploista. Lapsille
Lutherin iltasatuja. Iltapala.
Tervetuloa koko perheellä!

Kouluikäisten toiminnasta tiedot
netissä: www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Lisätietoja Outi
Pirttimäki 040 5609915.

Nuorille ja aikuisille

Diakonian ja lähetyksen työtupa
ti klo 12 kirkko.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13
pappila. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Lukupiiri ke 18.1. klo 13 pappila.
Parittomien viikkojen keskiviikot.
Päiväpiiri Jylhänperä pe 20.1.
klo 12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo.
Vapaaehtoisina toimivien iltapäiväkahvi ma 23.1. klo 14 Pappila. Kahvia
ja keskustelua.
Naisten ilta ma 23.1. klo 18 pappila.

Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 16.1. klo 18.

Aseman Pysäkki
Vapaaehtoisten kahvit
Tikkakoskella

Vapaaehtoisina toimivien
iltapäiväkahvit juodaan Pappilassa maanantaina 23.1.
klo 14. Ohjelmassa kahvia ja
keskustelua.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 15.1. klo 10 kirkko, Laitinen,
Salmela.
Raamattuluento Elämästä on kyse ti
17.1. klo 18.30 kirkko, Kari Valkonen.
Musiikki Saara Mörsky. Kahvi klo 18.
Illan aihe Aika on täyttynyt!
Miesten päiväraamattupiiri to 19.1.
klo 12 kirkko, Kauppinen, Hassinen.
Messu su 22.1. klo 10 kirkko.
Oravasaaren seurakuntailta Vuokko
ja Matti Jurvasella ke 25.1. klo 18.30
Haukanmaanväylä 35 A.
Miestenpiiri to 26.1. klo 18.30 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset. Vaajakosken kirkolla ja
Jyskän srk-kodilla ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden kautta:
marja-leena.liimatainen@evl.fi
040 560 9926 ja tero.reingoldt@evl.f
040 560 9927.
Jyskän aamupuuro ”porinat” ke klo
8.30-9.30 Jyskän srk-koti. Tule aamupuurolle ja kahville. Aloita aamu
uudella tavalla!

Lapsille ja perheille
Perheillassa rakentuu
lego-ja duplo-Wittenberg

Yhteiset

Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su 15.1.
klo 14.
Perhekerho ti klo 9 kirkko.
Perhekerho ti klo 9 Jyskän srk-koti.
Jyskän perhepysäkki ti klo 9–11
Jyskän srk-koti.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaperhekerho ti klo 17.30 kirkko.
Taaperokerho to klo 9–11 kirkko.
Taaperokerho on 1–2-vuotiaille lapsille vanhempineen.
Kaunisharjun perhekerho pe klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila. Tervetuloa viettämään yhteistä aamupäivää.
Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su 22.1. klo
14. Tervetuloa 3-vuotta täyttäneet
lapset.

Nuorille ja aikuisille

Perjantaikahvila pe 13.1. ja 27.1.
klo 17 kirkko, nuorisotilat.
Hengari ke 25.1. klo 18 kirkon
nuorisotilat.
Lähetyspiiri ti 17.1. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerhoke 18.1. klo
13–14.30 Jyskän srk-koti. Hartautta
virsien ja kahvin kera.
Hengari ke 18.1. klo 18 kirkko,
nuorisotilat.
Keskiviikkokerho ke 25.1. klo 13
kirkko.
Leppälahden päiväpiiri pe 27.1.
klo 12 Vanhalla kaupalla.

Yhteisvastuukeräys 2017
torjuu ihmiskauppaa.
Keräys alkaa 5.2.
Ilmoittaudu kerääjäksi
www.vapaaehtoistyo.fi/jyvaskyla

Hannikaisenkatu 27–29. Tied. antti.
laitinen@evl.fi 050 360 3484, .
Avoinna ma, ti ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Tietovisa ma klo 13.30
Lenkkiryhmä to klo 12 (pakkasraja
-15 astetta).
Viikkomessu to klo 13
Kaupunginkirkko.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi- ja laulutunti ma 23.1. klo 12.

Huoltamo

Huoltamomessu su 22.1. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Juha Parkkinen,
musiikki Niina Heinonen.

Kansainvälinen työ

Sunday Service su 15.1. klo 18 Old
vicarage, Vapaudenkatu 26., Laine
Virtailta / Nightbreak to 19.1. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Pietarin poluilla,
Johanna Puupponen. Virtailloissa
lähemmäs Jumalaa opetuksen, iltapalan, musiikin & yhdessäolon merkeissä. On the Paths of Peter, Johanna
Puupponen. On Nightbreaks closer to
God through teaching, evening snack,
music & spending time together. Tied.
Säde Pirttimäki 040 5609 904.

KohtaamisPaikka

BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
15.1. klo 11, Voionmaankatu 18. Nyyttärit, kirkko, lastenohjelmat.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 22.1. klo 17, Jukka
Helin, Mika Kilkki.
#kokeile ALFAA! Hyppää elämäsi
seikkailuun ALFA on tutustumisretki
kristinuskon perusteisiin. Kevätkauden ALFA maanantaisin 6.2. –27.3.
klo 18–20 (ei vko 9 , vko 11) Vanhassa
pappilassa, Vapaudenkatu 26. Olet

tervetullut! Tied. ja ilm. tiina.kilkki@
kohtaamispaikka.net / 044 524 3904
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta
kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @kohtaamispaikka

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, Nevakatu 6:
Naisten Suomi-kerho joka toinen
viikko ma (parittomat 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. Say Reh.
Miesten lentopallokerho
to klo 19–21.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12,
takkahuone.
Futsal, kongolaisten ryhmä to
klo 18–19.30. Papu Nkunda ja John
Nize Mubiri.

Naisten saunailta

Naisten saunailta Vesalan leirikeskuksessa tiistaina 24.1. klo 17.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä
Tuija Emaus-Etindelle. Päivystys ma ja
ke klo 9–11, p. 050 549 7023.
Omaishoitajien Oma hetki ke 18.1.
klo 12–13.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Aiheena mm. suun terveys.
Näkövammaisten ja huonokuloisten
kerho ke 8.2. klo 13 Vanha pappila.

Sana ja rukous

Elämästä on kyse! Viiden tiistai-illan luentosarja Markuksen evankeliumista Vaajakosken kirkolla. Kari
Valkonen. Kahvit alk. klo 18, luento
klo 18.30. Mus. Saara Mörsky.
17.1. Aika on täyttynyt! 31.1. Valtakunnan salaisuus, 14.2. Minä tässä olen!
28.2. Uskokaa Jumalaan 14.3. Menkää
ja julistakaa!
Majataloillat Musiikkia, rentoa
yhdessäoloa, hyviä sanoja uskosta ja
elämästä, esirukouspalvelu, lapsille
omaa ohjelmaa. Tule ja tuo ystäväsikin! Palokan kirkko ke 25.1. ja 17.5. klo
18. ja Vaajakosken kirkko ti 21.2. ja
18.4. klo 18.
Rukousretriitti Tule Pyhä Henki
Vesalan leirikeskuksessa pe– su 27.–
29.1. Kari ja Mari Valkonen, Enni Pitkäsen ylistysryhmä ja rukousystäviä.
Ilm. kari.valkonen@kolumbus.fi tai
050 3843702.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen, p.
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi,
Vapaudenkatu 60. Vastaanotto
ti 9–12 ja ke 13–15. Web-kamera-aika
ke klo 11–12.
Viittomakielinen raamattupiiri to
21.1. klo 17.30, Vapaudenkatu 60.
Viittomakielinen messu su 22.1. klo
15 Halssilan kirkossa.
Viittomakielinen raamattupiiri to
26.1. klo 17.30, Vapaudenkatu 60.

rjestöt
Kristilliset jä
Herättäjä-Yhdistys

Siionin virsien teologia ti 24.1. klo
17.30 kirkko. Siionin virsien uudistus,
Jukka Hautala, H-Y:n pj.. Kahvit klo
17.30, luento sen jälkeen kirkkosalissa.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4. Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi >
Paikallinen toiminta > Jyväskylän
NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee
musiikkia pe 13.1. klo 13
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 euroa) ti 17.1. klo 9–11,
Jeesuksen pikkusisaret-nukketeatteriesitys, pikkusisar Leila.
Lauluryhmä Jännät ke 18.1. klo 18
Exodus-raamattupiiri to 19.1. klo 14.
Aloitamme Luukkaan evankeliumin
käsittelyn.
Ekumeeninen rukousviikko: rukouslauluilta ma 23.1. klo 18, iltatee.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 euroa) ti 24.1. klo 9–11,
Katekismus, Heidi Watia
Kamalat äidit – Murrosikäisten
lasten äitien vertaisryhmä käynnistyy Jyväskylän NNKY:llä 25.1. klo
18–19.30. Ilmoittautuminen ja lisätietoja toiminnanohjaajalta.
Muskariryhmät keskiviikkoisin:
Vauvat 6–12 kk klo 9.00–9.30
Taaperot 1–2 v. klo 9.45–10.15
Perhemuskari II (1 tai useampi alle 5 v.
lapsi samasta perheestä) klo 10.15–11
Perhemuskari I (1 tai useampi alle 5 v.
lapsi samasta perheestä) klo 11.15–12.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Suomi 100 vuotta -tilaisuus ma 16.1.
klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu1.
Kahvit klo 13.30. Kajasviidat ja
Lähteellä-kuoro.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 14.1. klo 19, ry.
Seurat su 15.1. klo 16, ry; n. klo 17.30
Seurat, ry.
Tiistaikerho ti 17.1. klo 13, ry.

Seurat ke 18.1. klo 19, Kaupunginkirkko.
Seurat la 21.1. klo 19, ry.
Seurat su 22.1. klo 16, ry; n. klo 17.30
Seurat, ry.
Seurat ke 25.1. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 27.1. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Viisikielisen toive- ja yhteislauluilta
ma 16.1. klo 18, Sanan kulma Tuula
"Haxu" Hakkarainen.
Teatterikerho, KRS:n uusi toimitila,
Vapaudenkatu 24, ma 16.1. klo 17.30,
Mika Lahtinen. Voit harrastaa teatteria ilman, että valmistetaan näytelmää. Ei tarvitse aiempaa kokemusta
teatterin tekemisestä tai erityistaitoja.
Opitaan ilmaisutaitoja ja roolityöskentelyn kautta kenties lisää itsestäänkin. Tausta-aineistona käytetään
lyhyitä katkelmia Raamatun Markuksen evankeliumista. Tarkoitettu n.
18–100 vuotiaille. Kerhoa ohjaa draamapedagogi Mika Lahtinen. Pelisääntöjä ovat vapaaehtoisuus sekä oikeus
omaan katsomukseen ja kokemukseen ilman, että muut analysoivat tai
arvostelevat niitä. Kokoontuminen
joka toinen maanantai. Kerhomaksu 8
e/kerta. Vähintään neljän kerhokerran
passilla 5 e / kerta. Tied: 040 557 5535,
mika.lahtinen@sana.fi
Sytytä meissä rukouksen tuli ti 24.1.
klo 13 Sanan Kulma, Mari ja Kari Valkonen, musiikki Eija Rantatalo.
Avoin raamattupiiri pe 27.1. klo 11
(huom aika) Sanan kulma
Tied. Virkkala-Järvinen 0400 547 753.
Tulossa: SenioriFoorum ti 31.1. klo
15 Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1.
Seniori savenvalajan pajassa, , perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Sirpa Salo, kirjailija Leena Impiö, pastori Tuija Mannström.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi

Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
LÄHETYSKOTI
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Kolme Kohtaamista nuorille aikuisille
ja opiskelijoille ma klo 18.30–21.30.
Nuortenilta Breikki ti klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien
puolesta ke klo 14.30.
Sanan Keidas su 22.1. klo 16. Jeesus
herättää uskon. Ulla Mustonen ja
Matias Jokinen.
Naisten raamattupiiri ti 24.1. klo 13.
JYVÄSKYLÄ
3:16 -ilta 4.–8. -luokkalaisille pe 13.1.
klo 18–20 Myrskylyhdyn päiväkoti,
Antinmutka 18, Kinkomaa.
Leipäsunnuntai su 15.1. klo 16.
Huhtasuon kirkko. Uskon lahja, Juho
Hintikka. Lapsille ohjelmaa.
Donkkis Big Night ma 16.1. klo 17–20
Vesangan kylätalossa, Rientolantie 2,
Vesanka. Alakouluikäisille toimintapisteitä, raamatunkertomus ja nyyttärit. Osallistua voivat myös isommat
lapset ja vanhemmat.
Isä-lapsi -sähly pe 20.1. klo 18–19.30
Huhtasuon kirkon liikuntasali.
Vaajakosken miestenpiiri to 26.1. klo
18.30 kirkko, Kirkkotie 11.
3:16 -ilta 4.–8. -luokkalaisille pe 27.1.
klo 18–20 Myrskylyhdyn päiväkodissa, Antinmutka 18, Kinkomaa.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Viron piiri 2.2. klo 17. NNKY:n tilat.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su 15.1. ja 22.1. kello 12:
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
klo 18:30: Ke 18.1. Elämämme epäjumalat, Juha Heinonen. Ke 25.1. Mind
fullness, jooga ja kristinusko? Pekka
Huhtinen & Lasse Karjalainen

Suomen Raamattuopisto

Toivon torstai 19.1. klo 18.30 Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas. Pyhien
vaatteiden vartijan vaimo, Aino Viitanen, musiikki Pasi Heikkilä. Iltatee.
Mahd. henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen.
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Elätkö uusperheessä

Palveleva
puhelin

Pienryhmä uusperheen vanhemmille kokoontuu kuusi kertaa
keskiviikkoisin 1.2.–15.3. klo 17.30–19.30, Jyskän seurakuntakodilla
(Asmalammentie 4). Ryhmänvetäjinä diakoni Tero Reingoldt ja
uusperheneuvoja, diakoni Jaana Ristonmaa.
Kokoontumisten teemat:
1.2. Mikä on uusperhe?
8.2. Uusperheiden kehitysvaiheet
15.2. Roolit uusperheessä ja vuorovaikutus ke
22.2. Elämänkaari ke
8.3. Kaksi kotia – monta sukua
15.3. Arjessa eteenpäin

Facebookissa
nähdään!

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

a!

oss
Anna meille
verkjuttuvinkkejä
ja palalutetta!
Henki &

Ilm. ma 30.1. mennessä Jaana Ristonmaa 050 307 6734
Lisätietoja: Tero Reingoldt 040 560 9927
Lastenhoito järjestetään tarvittaessa. Talvilomaviikolla 9 ei ryhmää.

Sururyhmä lapsena tai
nuorena kuolleiden vanhemmille
Jyväskylän seurakunta ja Jyväskylän kaupungin perheneuvola
järjestävät yhteistyössä sururyhmän. Se kokoontuu perheneuvolan
tiloissa (Väinönkatu 6, 3 krs.) ma 30.1. alkaen yhteensä seitsemän
kertaa tammi-huhtikuun aikana 1,5 tuntia kerrallaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut sairaalapastori Asta Airaksinen,
050 413 9294.

Rukousretriitti Tule Pyhä Henki!
27.–29.1. Vesalan leirikeskuksessa

Opetushetkissä esillä katsaus merkittävimpiin rukousherätyksiin.
Tavoitteena on antaa eväitä rukouselämän syvenemiseen Jumalan
läsnäolon tuntemisen ja hänen äänensä kuulemisen kautta.
Raamatun opetusta sekä rukous- ja ylistyshetkiä. Alustajina muun
muassa Kari ja Mari Valkonen. Musiikissa Enni Pitkäsen
ylistysryhmä. Täysihoitomaksu 95–190 euroa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 20.1. mennessä Kari Valkoselle
kari.valkonen@kolumbus.fi tai 050 384 3702.

Jyväskylän seurakunnan yhteystietoja
Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Tied. ma ja to klo 11–15
Tied. Antti Laitinen 050 360 3484,
antti.laitinen@evl.fi
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 521 5416
Hallintopalvelu
Lajunen Anu, hallintojohtaja
050 340 9888
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 535 2167
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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
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, 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
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Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
040 535 1064
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HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
050 549 7041
Aluekappalainen,
Tervonen Mauri 050 549 7031/Päivi
Kärkkäinen 050 523 4149
Aluesihteeri, Koho Ulla/Härköjärvi Esa
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 Koivisto Antti vs.
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
Kirsti Kataikko 050 5497007
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911
Aluekappalainen, Laine Teija
040 560 9906
Aluesihteeri, Laakso Tuija/Tarvaala Sari
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/Tarvaala Sari
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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Jyväskylän Latu
on muutakin
kuin hiihtoa
SIRPA KOIVISTO teksti

Jyväskylän Latu ry:n puheenjohtaja Heikki Parviainen vastaa Taka-Keljossa, Kolmisoppisen rannalla sijaitsevan Lajun Majan toiminnasta. Ladun Maja on tärkeä kohtaamispaikka, jossa kuumaa mehua on tarjoiltu hiihtäjille jo monen vuosikymmenen ajan.

Jyväskylän Latu ry tarjoaa kuntoa,
terveyttä ja virkistystä kaiken ikäisille monipuolisesti. Puheenjohtaja Heikki Parviainen muistuttaa,
että Jyväskylän Latu on paljon
muutakin kuin hiihtoa. Yhdistyksen puitteissa voi harrastaa muun
muassa lentopalloa, sählyä, soutua ja pyöräilyä. Uudet harrastajat
ovet tervetulleita mukaan.
– Esimerkiksi lauantaisin Keljonkankaan koululla pelataan sählyä
perheiden voimalla. Nuorimmat
harrastajat ovat esikouluikäisiä.
Perhesählyyn kaivattaisiin lisää pelaajia, Parviainen toteaa.
Jyväskylän Ladun toimintaan voi
tutustua netissä osoitteessa www.
jyvaskylanlatu.fi.

Kuumaa mehua tarjolla
tuhansille hiihtäjille
Jyväskylän Latu ry:n ylläpitämällä Lajun Majalla on mukava pistäytyä
tankkaamassa ja lämmittelemässä hiihtolenkin lomassa. Toimintaa
pyöritetään talven ajan vapaaehtoisvoimin.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Jyväskylän Latu ry:n puheenjohtaja
Heikki Parviainen harjaa lunta Ladun Majan portailta. Parin viikon
aikana lunta on tullut sen verran
mukavasti, että hiihtokausi on saatu vihdoin kunnolla käyntiin. Innokkaimmat hiihtäjät ovat tosin
sivakoineet Taka-Keljon maisemissa heti, kun se tänä talvena on ollut
mahdollista.
Ladun Majasta on tullut hiihtäjille tärkeä levähdys- ja kohtaamispaikka. Kolmisoppisen rannalla on
kuumaa mehua tarjoiltu hiihtäjille

jo 1950-luvulta lähtien. Kuumaa
mehua tarjoillaan hiihtäjille yhä –
koko talven ajan. Parviainen tietää, miten houkutella myös lapset
hiihtolenkille.
– Kun luvassa on tauko Ladun
Majalla kaakaon ja munkkien kera, hiihtäminen sujuu lapsiltakin
mukavasti.
Talven aikana Ladun Majalla pistäytyy noin 10 000 hiihtäjää lämmittelemässä ja tankkaamassa.
Vaikka hiihtokelit vaihtelevat talvesta toiseen, Parviaisen mielestä
hiihtoinnostus ei ole hiipumassa.
– Muutamana talvena etelässä-

kin on päässyt hyvin hiihtämään,
joten se on lisännyt kiinnostusta
lajia kohtaan.
Hiihtäminen ei ole jäänyt yksin
vanhemman sukupolven harrastukseksi, vaan ladulla näkee entistä enemmän myös lapsiperheitä.
Ladun Majan maastossa järjestettävään Muumien hiihtokouluun
riittää innokkaita lapsia joka talvi.
– Perheiden yhteinen liikuttaminen on minulle tärkeää. Sitä kautta ihmiset oppivat liikkumaan ja
pitämään kunnostaan huolta.
Parviainen vastaa yhdistyksessä
Ladun Majan toiminnasta. Kaikki

perustuu vapaaehtoisuuteen, joten
talkoohenkeä tarvitaan. Onneksi
innokkaita talkoolaisia vielä löytyy.
Yksi heistä on eläkkeellä oleva
Aune Koivunen, joka on aktiivisesti mukana niin yhdistyksen kuin
Ladun Majan toiminnassa. Talvella
Koivusen tapaa viikonloppuisin ja
talvilomaviikkoina Ladun Majan
tiskin takaa. Viime keväänä Koivunen innostui mukaan myös miesten puuporukkaan, joka tekee majalle talkoilla polttopuita.
Niin Parviaisen kuin Koivusenkin
mielestä parasta vapaaehtoistyössä on yhteisöllisyys, yhdessä tekemisen ilo. Vuosien varrella monet

kasvot ovat tulleet tutuiksi ladun
varrella ja Ladun Majalla.
– Yhdistyksen ja Ladun Majan
porukasta on tullut minulle kuin
oma perhe. Liikkuminen porukassa ja vapaaehtoisena toimiminen
antaa paljon sisältöä elämään, Aune Koivunen sanoo.

Ladun Maja on avoinna
la–su klo 10–16 sekä talvilomaviikoilla 8–9 joka
päivä klo 10–16. Mukaan
kannattaa varata käteistä
rahaa.

Elämästä

Kyllä Nigeria opettaa
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Olen Anneli Yabal. Työskentelin
myyjänä kotikylässäni Lopella ja
myöhemmin Helsingissä. Kämppäkaveri lähti Lontooseen ja houkutteli minut mukaansa. Lontoossa opiskelin sairaanhoitajaksi ja
menin naimisiin nigerialaisen miehen kanssa. Muutimme Nigeriaan
vuonna 1974. Kolme lasta syntyi
siellä. Työskentelin sairaalassa ja
mieheni terveydenhuollon hallintotehtävissä Josin kaupungissa
maan keskivaiheilla.
Elämä oli kahtiajakoista. Toisella puolella katua oli muurin suojaama palatsi, toisella puolella

köyhien majoja. Kaikilla potilailla
ei ollut rahaa lääkkeisiin eikä ruokaan. Sähkö- ja vesikatkot olivat
yleisiä.
Maan epävakaus lisääntyi, joten
muutimme Suomeen vuonna 1992.
Jouduin täydentämään opintojani
vastaamaan suomalaista sairaanhoitajakoulutusta ja jatkoin yliopistossa gerontologian opinnoilla. Samalla työskentelin vanhainkodissa. Opintojen jälkeen siirryin
ammattikorkeakouluun opettamaan hoitotyötä. Erityisesti nautin
kansainvälisten ryhmien kanssa
työskentelystä. Useat, varsinkin afrikkalaiset, opiskelijat halusivat
jatkaa opintojaan yliopistossa.
Suomessa kaikki puhuivat la-

masta. Minä ihmettelin, että mitä
te valitatte. Sairaaloissa on lääkkeitä, ruokaa ja liinavaatteita, ja sähköä ja vettä riittää. Myöhemmin tajusin, mitä lama monelle merkitsi.
Etukäteen mietin, mitä eläkkeellä
tekisin. Lähdin mukaan vapaaehtoistyöhön. Olin omaishoitajan tukena kolmen vuoden ajan. Nyt toimin Ikääntyvien yliopistossa tietokonetutorina. Käyn viikoittain kirjastolla opastamassa ikäihmisiä
tietokoneiden, älypuhelinten ja
tablettien käytössä. Lisäksi syksyllä
ja keväällä on tietotekniikkakursseja. Opetetaan sähköpostin, verkkopankkiasioinnin ja muiden toimintojen käyttöä.

Suomessa ikäpolvet eivät kohtaa
toisiaan. Lapset ovat päiväkodeissa,
työikäiset työssä ja vanhukset keskenään. Nigeriassa vanhuksia kunnioitetaan ja heidän mielipiteitään
kysytään. Suomessa on hyvin pärjääviä vanhuksia ja heitä, jotka asuvat yksin eivätkä pääse kodistaan
ulos. Vanhusten auttamisessa olisi
paljon työsarkaa. Lähetänkin haloo-huudon kaikille, jotka jäävät
eläkkeelle. Jokaiselle löytyy vaikka
pienikin juttu, jolla voi auttaa. Auttamisesta saa hyvän mielen.
Käyn kuntosalilla ja luen. Ikääntyneiden yliopiston luennot pitävät
ajan hermolla, ja saksan opiskelu
kansalaisopistossa ärsyttää sopivasti aivoja.

Anneli Yabal
Saan toivoa ja voimia lähi-ihmisistä. Minulla on kolme lasta ja kahdeksanvuotias lapsenlapsi. Vapaaehtoistyössä tapaan samanhenkisiä ihmisiä.

