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Tapetilla

Fisucraft
palkittiina
mediatekona

Ajassa

Tyylikkäästi juhlien

Kristillinen medialiitto on valinnut Vuoden kristilliseksi mediateoksi 7–10-vuotiaille suunnatun Fisucraft-pelin. Fisucraft on
Lastenkirkon ylläpitämä Minecraft-palvelin. Minecraft on vähintään seitsemän vuotta täyttäneille tarkoitettu, maailmalla
ja Suomessa laajan suosion kerännyt peli. Minecraftissa on
mahdollista muun muassa rakentaa omia rakennelmia, jutella toisten pelaajien kanssa ja
muokata oman hahmonsa ulkonäköä.

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Älä tuputa
Kuukausia kestänyt väsytystaistelu erään naistenlehden
kanssa jatkuu. Jos tilaisin lehden, saisin sen puoleen hintaan. Kylkiäisenä on tarjottu kylpytakkia, torkkupeittoa,
salaattiottimia, erilaisia käsilaukkuja ja hopeakoruja. Tarjoushinta ei ole muuttunut matkan varrella senttiäkään,
mutta tarjotulla kylkiäisten määrällä laittaisi jo pienen
nettikaupan pystyyn.
Lehti on siis edelleen tilaamatta. Vaikuttaa selvältä, että
kovin kannattavaa lehtibisnes ei tässä ajassa taida olla.
Mutta se on sivujuonne. Pääasia on, että tuputtamalla ei
kauppoja meikäläisen kanssa tehdä.
Asiakkaan kohtaaminen on taitolaji. Asiakkaan asian pitää olla palveluammatissa olevalle juuri sillä hetkellä tärkein asia maailmassa. Palvelun pitää olla rentoa mutta ei
liian rempseää, ystävällistä mutta ei lipevää, kunnioittavaa mutta ei nöyristelevää. Ei siihen meistä kaikista ole.
Kirkossa asiakkuuden määrittely on vaikeaa. Kirkolta halutaan palveluita, mutta tavanomaista asiakas–asiakaspalvelija-suhdetta ei ole. Yhä useampien ainoat yhteydet
kirkkoon osuvat elämän tärkeisiin hetkiin, jolloin kaikkien osasten täytyy olla kunnossa. Ristiäisiin ei huolita pönöttävää saarnamiestä ja hääpari haluaa vihkipapin sopivan päivän tunnelmaan ja teemaan – on se sitten miten
taiteellinen tahansa. Erityistä taitoa vaaditaan niiltä kirkon työntekijöiltä, jotka kohtaavat surevia omaisia.
Eräs viestintäammattilainen on nimittänyt kirkkoa tunneosaamisen markkinajohtajaksi – tai ellei kirkko ole sitä, sen pitäisi olla. Kirkon työntekijöiden pitäisi osata olla oikein juuri niissä herkissä kohdissa, jotka ihmisille
ovat merkityksellisiä. Pitäisi olla rento, ystävällinen, kunnioittava, helposti lähestyttävä, lämmin, kuunteleva ja
läsnäoleva. Noin niin kuin ensi alkuun. Ja ellei ihan näitä kaikkia olekaan, tärkeää on
se, mitä ei missään nimessä pitäisi olla.
Ei saisi olla tuputtaja.

Reformaation 500-vuotisuutta voi
juhlia kuivin jaloin, sillä tarjolla on
nilkkasukat, joihin on painettu
Martti Lutherin kuuluisa Tässä seison enkä muuta voi -lausahdus.
Hier stehe ich und kann nicht anders. Ja sama englanniksi.
Hiirimattoon on painettu Lutherin naama tai Lutherin kuuluisimpia lausahduksia. Älykännykän voi
suojata kotelolla, jonka kuvassa on
Luther-ruusu, Lutherin sitaatteja
tai Luther naulaamassa teesejä kirkon oveen.
Eväskahvit voi lorauttaa termosmukiin, joka esittää Lutheria ja reformaation sankareita. Proud Lutheran -muki ajaa saman asian.
Suun saa makeaksi omenanmakuisilla karkeilla tai kekseillä, jotka on
leivottu Luther-piparimuoteilla.
Keittiössä voi häärätä yllään esiliina, jonka painokuosit esittävät
Lutheria ja muita reformaation
sankareita. Kahvi juodaan mukista,
jonka kuva esittää Lutheria ja muita reformaation sankareita. Vau-

Playmobil-Luther saavutti reformaation kotimaassa Saksassa suursuosion
ja on seikkaillut myös Suomessa #Taskumarttina.

Henki&elämän
ulkoasu on
uudistunut

valle voi pukea bodyn, jonka painokuosi esittää… no ehkä arvaat jo
loput. Lapsukaisen iltasadut kerrotaan Martti Luther- ja Katharina
von Bora -käsinukkien avulla.
Isä voi solmia kaulaansa joko solmion, jossa on Martti Lutherin kuva, tai solmion, jossa on sekä Katharina von Boran ja Martti Lutherin kuvat (ihan huippua). Päähän
voi painaa mustan samettipintai-

Uusi vuosi on tuonut muutoksia myös Henki&elämä-lehteen.
Lehden ulkoasu on uudistunut.
Sen toteutuksesta on vastannut
jyväskyläläinen Viestintä-Paprico, joka jatkossa myös taittaa
lehden.
Niin ikään painopaikka on
vaihtunut. Henki&elämä painetaan Lehtiseppien painotalossa
Jyväskylässä.

sen Luther-baretin. Takin kauluksessa kiikkuu Proud to be Lutheran
-pinssi, ja ranteessa komeilee rannekello, jonka kellotaulussa on pikkupräntillä 95 teesiä.
Perheen pikkukoiralle puetaan
fleeceliivi, jonka painokuvio esittää
Lutheria ja muita reformaation
sankareita. Kelpaa siinä iltapissille
tepsutella. Kotiremontit sujuvat
reformaatiovasaralla (15 euroa).

Masa Tammilehdon tapahtumatärpit
Iltakahvila Kuokkalan
Polttolinjalla perjantaina
3.2. klo 17–22. Iltakahvila
on hyvään aikaan töiden ja harrastusten jälkeen. Peli- ja oloiltojen lomassa saattaa löytää myös juttukavereita.
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Nuorten aikuisten sähly
perjantaisin klo 19.45–21
Jokelan koululla Palokassa. Liikunta on mukava harrastus.
On hienoa, että sählyä voi pelata
joukkueessa, johon varmasti kaikki
pääsevät mukaan.
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Naisten asemaa eri vakaumuksissa ja uskonnoissa pohditaan lauantaina 4.2. klo 16–20 Vanhassa pappilassa. Ihmisten ja kulttuureiden
eroavaisuudet ovat mielenkiintoisia ja niistä on aina kiva kuulla.

3

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Masa Tammilehdon haastattelu sivulla 16.
Kirkko ei tarjoa kylkiäisinä koruja eikä kylpytakkeja. Eikä tarvitse. Kirkon tehtävä on luottaa perussanomaansa ja auttaa myös ihmisiä
luottamaan siihen. Se ei tapahdu
väkisin eikä etenkään tuputtamalla.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Jenny Lehtinen haluaa kapinoida ulkoapäin
tulevia, ihmisen kehoa koskevia määreitä vastaan ja antaa
tilaa moninaisuudelle.
Kuva: Anne Hämäläinen

Down

Katujen ja väylien auraamisesta ja hiekoittamisesta riittää kahvipöytiin keskusteltavaa. Ihmisillä tuntuu olevan vankkoja mielipiteitä talvikunnossapidon tasosta, katupäällikkö Tuula Smolander toteaa.

Varautuminenkin maksaa
katujen talvikunnossapidossa
Liukkaat kadut ja auraamattomat väylät poikivat palautetta. Katupäällikkö Tuula Smolander
sai vastattavakseen kysymyksiä, jonka tapaisia hän saa kaupunkilaisilta säännöllisesti.
HEIKKI IMPIÖ teksti
PETRI KANANEN kuva

Mistä tulee eniten palautetta?
Suurin osa palautteesta koskee
liukkauden torjuntaa ja kevyen liikenteen väylien hoitoa. Myös
asuntokatujen aurauksesta tulee
asukkailta kommentteja. Ihmisillä
on vankkoja mielipiteitä organisaatiomme ammattitaidosta tai paremminkin sen puutteesta. Joskus
palaute kuvastaa enemmänkin
omaa pahaa oloa kuin varsinaista
aihetta. Palautteita tulee satoja joka talvi.
Miksi lumityöt aloitetaan niin
aikaisin aamulla?
Väylät pyritään saamaan auki ennen aamun työmatkaliikennettä.
Valitettavasti illalla ja yöllä satanutta lunta päästään poistamaan
vasta sen jälkeen, kun lumi on
maassa.
Miksi lumityöt tehdään aina
myöhässä, jos ollenkaan?
Talvihoito tehdään vahvistetun
luokituksen mukaisessa järjestyksessä. Painoarvo on kadun verkollisella merkityksellä ja liikennemäärällä. Joukkoliikenteen ja pelastusajoneuvojen liikkumisen varmista-

minen on tärkeää, ja vasta sen jälkeen siirrytään asuntokaduille. Auraukseen vaikuttaa myös sataneen
lumen määrä. Pieni sade ei aiheuta
toimenpiteitä.
Ovatko talvikunnossapitotyöt
oikein ajoitettuja?
Mitä lyhyemmällä ajalla toimenpiteet varaudutaan suorittamaan, sitä enemmän kaupunki joutuu
maksamaan. Varautuminenkin
maksaa. Työt tehdään taloudellisesti järkevässä ajassa sateen päättymisen jälkeen.
Onko mitään tehtävissä,
etteivät kadut olisi kuin
kynnöspelto?
Kynnöspelto ei ole hyväksyttävää
laatua. Urakoitsijat tekevät varmasti kaikkensa, ettei tilanne missään vaiheessa ole noin huono.
Harva meistä kai kuitenkaan on
ajanut kynnöspellolla.
Miksi viemärinkansien reunat
ovat pahkuroilla?
Kyse on lämpötilaeroista.
Mihin tiekarhut ovat kadonneet
kaupunkialueelta?
Karhu on kallis investointi, jonka
käyttötunnit jäävät vuositasolla

pieneksi. Kaupungin liikelaitoksella
Altek Aluetekniikalla on kuitenkin
pari, joten eivät karhut vielä täysin
ole kadonneet kaupunkialueelta.
Miksi kevyen liikenteen väylillä
kalustolla ajetaan niin kovaa,
ihmiset saavat pelätä jäävänsä
alle?
Kunnossapitokalusto saa ajaa kevyen liikenteen väylällä erityistä varovaisuutta noudattaen. Muistutamme kaikkia urakoitsijoitamme
liikkujien huomioimisesta. Toivottavasti myös ulkona liikkuvat huomioivat nämä vaativaa ja tärkeää
työtä tekevät ajoneuvot.
Miksi kevyen liikenteen väylät
hiekoitetaan koko leveydeltä?
Kaupunki vastaa väyliensä osalta
myös vahingonkorvauksista liukastumistapauksissa. Vastuu koskee
koko väylää, joten emme valitettavasti voi jättää osaa hiekoittamatta.
Miten talvikunnossapidon
hoitovastuu on Jyväskylässä
järjestetty?
Talvikunnossapidosta vastaavat
kaupungin lisäksi kiinteistöt omakoti- ja paritaloja lukuun ottamatta. Suuremmat kiinteistöt vastaa-

vat kohdallaan olevien jalkakäytävien hoidosta ja vastuu on muilta
osin kaupungilla.
Miten sitä seurataan ja arvioidaan?
Kaupungin vastuulla olevien alueiden hoitoa valvoo palvelun järjestämisestä vastaava henkilöstö ja
ulkopuolinen laadunvalvoja. Työ
on tilattu urakoitsijalta laatukuvauksen mukaisesti ja lopputulosta
arvioidaan suhteessa tilattuun laatuun.
Kuinka paljon rahaa kuluu
talvikunnossapitoon?
Kaupunki käyttää talvihoitoon
vuosittain reilut kolme miljoonaa
euroa. Kuluva talvi ei ainakaan
toistaiseksi ole mitenkään poikkeava.
Millainen olisi kunnossapidon
kannalta ihanteellinen talvi?
Kunnossapidon kannalta ihanteellinen talvi olisi varmasti mieleen
myös muille. Hyvissä ajoin syksyllä
tuleva lumipeite ja vajaa kymmenen asteen pakkaskeli koko talvikauden. Erityisen haasteellisia ovat
lämpötilan vaihtelut nollan asteen
molemmin puolin, pitkät lumisadejaksot ja jäätävä tihku.

Toisenlaisilla
Lahjoilla yli
miljoona euroa
Suomalaiset ostivat Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaisia Lahjoja viime vuonna 1,1 miljoonalla
eurolla.
– Yli miljoona euroa on tänä
aikana erinomainen tulos, iloitsee Toisenlaisen Lahjan koordinaattori Anne Vääränen.
Suosituin lahja oli vuohi, jota
hankittiin 4 300 kappaletta. Varoilla parannetaan köyhimpien
perheiden toimeentuloa kehitysmaissa. Hyvin suosittuja olivat myös Naisten Pankin Ammatti-lahja sekä Koulupuku.
Nämä lahjat ovat muodostaneet kolmen kärjen jo monena
vuonna. Suurin osa Toisenlaisista Lahjoista hankitaan joululahjoiksi. Vääränen muistuttaa, että Toisenlaisia Lahjoja voi hankkia ympäri vuoden.

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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Kirkon töissä

Yleismies jantunen
Markku Moisio on ehtinyt työuransa aikana tekemään monenlaista.
Toissa kesänä avautui jälleen uudenlainen maailma, kun hänet
valittiin hautausmaalle erityisammattimieheksi.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Markku Moisio kouluttautui alun
perin autonasentajaksi ja kiinteistönhoitajaksi. Nuoresta pitäen hän
oli isänsä mukana asennushommissa. Hän korjasi työkoneita
maastossa ja toimi myös polttohitsarina ja trukkikuskina. Käytyään
armeijan hän haki Valmetille ammattikouluun.
– Minulle sanottiin, että ammattikouluun en pääse, mutta töihin pääsisin heti valimolle.
Oppi saatiin paikan päällä vanhemmilta työntekijöiltä. Moisio
työskenteli Valmetilla kahteen eri
otteeseen, jälkimmäisellä kerralla
parikymmentä vuotta.
Monipuoliselle työuralle mahtuu myös vartiointi- ja järjestysmiestehtäviä. Edelleenkin hän tekee silloin tällöin myös portsarin
hommia ravintoloissa.
– Portsarin hommissa näkee koko elämän kirjon, myös yhteiskunnassa tapahtuvien muutoksien vaikutuksen yksilön elämään.
Moisio ja moni hänen ikätoverinsa joutuivat lähtemään Valmetilta joitakin vuosia sitten. Viiden-

kympin iästä tuntui muodostuneen kynnyskysymys uuden työpaikan löytymiselle.
– Hain paria sataa työpaikkaa,
missään ei tuntunut olevan kiinnostusta tämän ikäiselle.
Lopulta löytyi sopiva ja vakituinen työpaikka Jyväskylän seurakunnasta erityisammattimiehenä.
Nyt takana on jo puolitoista vuotta erilaisia tehtäviä, vuorotellen
Mäntykankaan ja Lahjaharjun hautausmailla sekä Vanhalla hautausmaalla.
– Erityisammattimiehen hommissa pitää tehdä aivan kaikkea,
haudankaivuusta ja hautausmaan
hoidosta aina työskentelyyn krematoriossa ja suntionakin.
Työt alkavat normaalisti aamulla
seitsemältä, mutta varsinkin viikonvaihteessa talviaikaan monesti
jo aamuneljältä. Jos on tullut lunta,
on ehdittävä auraamaan ja hiekoittamaan väylät ennen siunaustilaisuuksien alkua. Kun kaikki etukäteisvalmistelut kappelissa on tehty,
Moisio on vastaanottamassa omaisia heidän saapuessaan kappelille.
– Monet haluavat keskustella ja
usein juttelemme käytännön asi-

Hengissä
Matt. 14: 22–33
Jeesus käski opetuslasten nousta
veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi
väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet,
hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä
yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä
rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen.
Neljännen yövartion aikaan Jeesus
tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä
pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän
järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä
aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui
heille: ”Pysykää rauhallisina, minä tässä
olen. Älkää pelätkö.” Silloin Pietari
sanoi hänelle: ”Herra, jos se olet sinä,
niin käske minun tulla luoksesi vettä
pitkin.” ”Tule!” sanoi Jeesus. Pietari
astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten
rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota.
”Herra, pelasta minut!” hän huusi. Jeesus
ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja
sanoi: ”Vähäinenpä on uskosi! Miksi
aloit epäillä?”
Kun he olivat nousseet veneeseen,
tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä
olivat, polvistuivat hänen eteensä ja
sanoivat: ”Sinä olet todella Jumalan
Poika.”

oista ja tietysti siitä surusta, mikä
on konkreettisesti läsnä. Yllättävän
paljon tässä työssä kohdataan ihmisiä.
Krematorion puolella Markku
Moisio toimii vakituisen työntekijän tuuraajana. Lämpötilojen ja
polttoprosessin seuranta ovat tarkoin määriteltyjä työvaiheita ja sisältävät myös paljon erilaista kirjaamista.
Ulkoilmaihmisenä Moisio tykkää
työskennellä hautausmaalla. Hänen mielestään työssä ehdottomasti parasta on kesä ja luonto.
– Jopa niin mukavaa, että en haluaisi pitää edes lomaa kesällä,
Moisio naurahtaa.
Vaikka haudankaivuu on jo pitkään ollut koneellista, niin kivien
kärrääminen ja haudan reunojen
tukeminen ovat fyysisesti raskaita
työvaiheita. Pakkasrajaa töissä ei
ole ja vaadittavat tehtävät on suoritettava ajallaan, muuten työ on
itsenäistä ja vapaata.
Raskainta työssä on kuitenkin
henkisellä puolella, kun siunattavana on lapsi tai nuori.
– Silloin tuntuu, että elämä jäi
kesken, ja on vaikea löytää sanoja.

Markku Moisio tuntee koneet. Paukkupakkasilla kaivurin ohjaamossa on
lämmin työskennellä, ulkotöissä pakkasrajaa ei ole.

kö?

Tiesit
			

Erityisammattimies
■■ Pääasialliset tehtävät ovat

hautojen kaivuu, peitto ja
peruskunnostus, hautausmaiden ylläpitoon liittyvät työt,
työkoneiden käyttö sekä
korjaus- ja huoltotyöt.

■■ Toimii vuorollaan hautausmaan

kappelin vahtimestarina ja
krematoriosta vastaavan
sijaisena.

■■ Työssä tarvitaan ihmissuhde- ja

vuorovaikutustaitoja, erityisesti
omaisia kohdattaessa.

Helppoa kuin veden päällä kävely
Miten selität veden päällä kävelyn?
Luulenpa, että sellaiselle tyypille joka nousi
kuolleistakin, veden päällä kävely oli aika
helppo juttu. Jeesus oli Jumalan Poika ja siten ihmeet olivat hänelle mahdollisia. Ihmeitä ei voi, eikä kai tarvitsekaan, selittää.
Kaikkeudessa on meille paljon ihmeteltävää.
Halusiko Jeesus koetella opetuslasten
uskoa?
Ei ehkä koetella, vaan vahvistaa. Pelkoon ei
ollut todellista syytä. Jeesuksella oli myrskyinenkin tilanne hallinnassa ja kaikessa hädässä kannatti suuntautua ja turvautua Häneen. Vaikka ympärillä myllersi, niin opetuslapset saivat olla rauhallisina ja luottavaisina. Siinä on meillekin esimerkkiä ja opetusta.
Missä tilanteessa sinun uskosi on
horjunut?
Jumalaa en epäile, mutta kun ihmiset kohtelevat katalasti ja kohtuuttomasti toisiaan,
niin silloin usko ja luottamus ihmiseen on
koetuksella. Jumala on rakkaus, ja sitä rakkautta meidänkin tulisi pyrkiä välittämään
ja vaalimaan.
Olisitko itse loikkinut vaivatta yli järven
Jeesuksen luo? Montako askelta olisit ottanut?
Enpä olisi tainnut lähteä moiseen huimapäiseen yritykseen. Mutta onneksi Vapahtajan

Mitä puhut tekstistä partiolaisille ja
heidän perheilleen?
Juonipaljastukset ovat tylsiä :) Mutta eiköhän me pohdita niitä tilanteita, jolloin me
itse tai joku toinen tarvitsee apua Jumalalta
tai toisilta ihmisiltä. Ja sitä, miten Jumalan
apu voi näkyä ihan arkisessa elämässä ja arkisissa asioissa. Jos haluat kertoa minulle kokemuksiasi saarnaani varten, niin lähetäpä
sähköpostia ja kerro saamastasi avusta: ritva.tuominen@evl.fi. Ja onhan seurakuntaa
verrattu veneeseen tai laivaan, joka seilaa
maailman merellä – että siinäpä myös pohtimista miten eri-ikäisillä veneilijöillä menee
riemuineen ja haasteineen.
Sunnuntain teema on Jeesus auttaa
hädässä. Kolehti on huopakolehti, ja se
kerätään Kirkon Ulkomaanavulle, joka

Kuin missä tahansa perheessä
Menin itseeni, sanoi kolmen lapsen äiti ja pastori Asta Airaksinen nähtyään
Papin perheen Jyväskylän kaupunginteatterissa. Yleisön reaktioista päätellen
klassikkonäytelmä on uudistettu, niin että se osuu nykyperheidenkin kipupisteisiin.

lähellä saavat olla monenlaiset ja -luonteiset
opetuslapset.
Mikä sinua koskettaa tässä tekstissä?
Jeesuksen suuruus – se, että hänellä todellakin on kaikki valta. Hän hallitsee elämää ja
maailmaa yhdessä Isän ja Pyhän Hengen
kanssa. Se tuo suurta turvaa kaiken maailman ja kaikenmaailman myllerryksien keskellä. Myös se on minulle tärkeä huomio, että jopa Jeesus tarvitsi yksinäisyyttä ja rukousta – miten me sitten voisimme selvitä ilman vetäytymistä ja hiljentymistä.

Alkuperäisen Papin perheen kirjoittajan Minna Canthin uskontokritiikki oli kritiikkiä naisen edistystä estäviä yhteiskunnallisia oloja kohtaan. Jyväskylän kaupunginteatterissa tyrannisoivana
perheenpäänä häärää nainen. Olisiko Canth tyytyväinen? Kuvassa Papin perheen poika Jussi Valtari (Miikka Tuominen) ja äiti Henriikka Valtari (Hanna Liinoja).

KAARINA HEISKANEN teksti
JIRI HALTTUNEN kuva

Partiokirkko su 29.1.
klo 17 Korpilahden
seurakuntatalossa.
Saarna pastori Ritva
Tuominen.

lahjoittaa huopia hädänalaisille. Miksi
meillä on sitä hätää niin paljon?
Ihmisillä on vielä paljon opittavaa ja tehtävää, jotta päästäisiin siihen, että maailmasta
tulisi oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi paikka kaikille luoduille.
Kykeneekö ihminen mihin vain, kun
uskoo tarpeeksi?
Jaahas, jos uskoa olisi edes sinapinsiemenen
verran, niin voitaisiin vaikka vuoria siirtää...
Eiköhän tämä ihmisen elämä vähän rämpimistä ole. Jumala meille antaa uskon ja kaiken muunkin. Että aika tavalla taidetaan Jumalan varassa olla. Mutta Jumalalle kyllä
kaikki on mahdollista.

– Sanotaan, että perhe on yhteiskunta pienoiskoossa. Minna Canthin näytelmässä perhettä ajavat
erilleen samat voimat, jotka jakavat nytkin yhteiskuntaamme eri
leireihin. Räikeimmin se näkyy netin keskustelufoorumeilla. Välillä
näyttää, että itsenäisyytensä satavuotisjuhlaa viettävä maamme on
sisällissodassa, ja tuon sodan taistelut käydään sosiaalisessa mediassa, sanoo näytelmän työryhmä
saatesanoissaan katsojille.
Papin perheessä jakolinja menee
konservatiivisen kristillisyyden ja
ateistisen vapaamielisyyden välillä.
Sairaalapastori Asta Airaksisen
mielestä näytelmä kertoo enemmän toimimattomasta perhedynamiikasta kuin aatteista.
– Meillä on paljon eri tavalla toimintahäiriöisiä perheitä, joissa
menneiden sukupolvien taakat
kaatuvat tulevien sukupolvien
päälle.
Papin perheen äiti komentaa
perheenjäseniään ja hyräilee virttä

tajuamatta, mitä hän ”Jeesuksen
nimessä” perheelleen tekee.
– Hän on tyypillisesti itsekäs ihminen. Ehkä jopa niin itsekäs, että
se vie uskottavuutta. Olen tottunut siihen, että järkevät ihmiset
pystyvät elämään kunnioittavassa
suhteessa toisiinsa ja antavat perheenjäsenten ajatella omalla tavallaan.
Rakkaus Papin perheessä ilmenee lähinnä sisarusten solidaarisuutena.
Airaksinen on itse pappi ja aikoinaan 16 vuoden ajan kolmen lapsen yksinhuoltaja.
– Olen kysynyt lapsiltani, ovatko
he kärsineet ammatistani. Eivät
kuulemma ole.
Papin perheen sukupuolenvaihdos on hykerryttävä.
– Oli hyvä juttu, että sukupuoli
oli vaihtunut, sillä usko tai älä,
myös meissä naisissa asuu se sama
vallanhimo ja pahuus kuin miespuolisissa kollegoissamme, Airaksinen heittää.
Minna Canthin näytelmässä perhettään tyrannisoi pastori-isä, joka

huolestuu vapaamielisistä aatteista, siilipuolustaa kirkkoa ja rusikoi
perheenjäsenet mieleiseensä
muottiin.
Kaupunginteatterissa yli kävelee
naispappi, joka kirjoittaa kirkon
oppia puolustavia tekstejä Aamurusko-nettilehteen ja sylkee sanat
”suvaitsevaisuus” ja ”liberalismi”
suustaan kuin myrkyn. Perheen isä
sovittelee ja selittelee asioita parhain päin. Esikoispoika Jussi pukeutuu Bad religion -paitaan ja kirjoittaa uskonnonvastaisia blogeja.
Keskimmäinen lapsi Hanna sovittelee perheenjäsenten välejä, joogaa ja parantaa maailmaa ituhippeilemällä ja feissaamalla Amnestyn jäsenyyttä.
Kuopus Maiju haaveilee teatteriurasta ja ajautuu perheen uhrilampaaksi. Näytelmän ensimmäinen puoliaika sijoittuu pappilan
olohuoneeseen, jossa perhekuva
komeilee kuin alttaritaulu. Perheenjäsenet tuijottavat kännyköitään tai tablettejaan kohtaamatta
toisiaan. Yleisö reagoi perheen
nuorten elekieleen hörähtelemällä
tunnistavaa naurua.

Väliajan jälkeen lavasteet vaihtuvat, seinälle heijastuu kuvia palavasta kirkosta, Juha Sipilästä, Timo Soinista, Päivi Räsäsestä, Donald Trumpista, Isiksen kauhuteoista. Tapahtumapaikka on nuorten asunto, jonka siisteys saisi vanhemman polven suomalaisen
mutisemaan jotain uusavuttomuudesta.
Papin perheen anarkistipoika Jussi analysoi, että kaikkien uskontojen sisimmässä on uhriajattelu ja
Jumala, joka vaatii ihmiseltä alistumista.
Amnesty-feissari Hanna kuvaa
kristinuskoa rististä käsin ja muistuttaa monologissaan, että risti on
joissakin maissa edelleen tappoväline. Kuopus Maiju näkee itsensä
uhrina, kuin Isak-poikana, jonka isä
Abraham oli valmis uhraamaan Jumalalle.
Asta Airaksinen työskentelee
sairaalapappina ja katsoo myös
kristinuskoa ristin kautta.
– Tapaamillani ihmisillä on rankkoja ristejä kannettavanaan. Siitä
näkökulmasta nähtynä kristinus-

kon ydinsanoma ei ole kärsimys,
uhri tai tottelemisen pakko vaan
armo.
Asta Airaksisen saatesanat Papin
perheen katsojalle kuuluvat näin:
– Mene katsomaan näytelmää
avoimin mieli ja tutki, mikä sinua
siinä koskettaa. Mikä kolahtaa, siinä on tutkimisen paikka. Olipa se
vaikka älypuhelimeen uppoutuminen.

Tule keskustelemaan
Papin perheestä
Jyväskylän kaupunginteatteri ja Jyväskylän
seurakunta järjestävät
yhteistyössä keskustelutilaisuuden lauantaina 11.2.
Papin perhe -esityksen jälkeen n. klo 15.30 alkaen
teatterin ylälämpiössä.
Tilaisuudessa keskustelua
johdattelee pastori, perheneuvoja ja pari- ja perheterapeutti Pekka Puukko.
Tilaisuus on kaikille avoin
ja sinne on vapaa pääsy.
Tilaisuuteen voi tulla kuka
tahansa, ei pelkästään näytelmän nähnyt yleisö .
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Kolumni

Mihin maailma
keikahtaa
Maailmassa on enemmän epävarmuutta kuin aikoihin.Yhä useammat näkevät, että pääsyy populististen liikkeiden nousuun ja
nykyistä tasapainoa horjuttaviin ilmiöihin kuten Brexit tai Donald
Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi on ollut eliittien ylimielisyys.
Vuosikausia olen opiskelijoilleni kuvannut maailman kahtiajakoa.
Toisaalla ovat ne, joita yhdistävät englannin kieli, lentokone, internet ja luottokortti, toisaalla muut. Uskoin kai globalisaation vääjäämättömyyteen ja puhuin eri puolille maailmaa kulttuuritaskuihin jäävistä osattomista, noista jälkimmäisistä, jotka eivät kykene
yhdistämään voimiaan.
En uskonut, että voimakkaimmissakin maissa osattomiksi itsensä
kokevia on niin paljon, että he ryhmittyisivät populististen tunnusten alle. Näkökulmani oli läntinen. Länsimailla ei ole kuitenkaan mandaattia maailman johtamiseen, vaikka ovat sellaista suvereenisti pitkään käyttäneet. Kiina ja Intia nousevat näyttämölle, ja on muitakin ehdokkaita. Tulevaisuuden maailma on paljon
totuttua moninapaisempi.
Rahan ja vallan kieli on ymmärrettävää tulevaisuuden robottien
ja keinoälyn maailmassa. Muut arvot ovatkin uhattuina. Maailma
on erikoisessa valinkauhatilanteessa. Tiede ja tekniikka tuottavat
hämmästyttävää uutta ihmisten elämän parantamiseksi.
Samalla ilmastonmuutos tekee yhä suuremmista alueista elinkelvottomia erityisesti Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikan pohjoisosassa, joissa on jo nyt romahtaneita valtioita, sotaa, epätoivoa ja kärjistynyttä uskonnollista fanatismia. Afrikan miljardin
suuruisen väestön sanotaan nelinkertaistuvan sadassa vuodessa.
Jos aavikoituminen jatkuu, tosi monien afrikkalaisten on lähdettävä kotiseuduiltaan. Valtavat ihmismassat vaihtavat asuinalueitaan.
Uskonnot ovat sitkeämpiä kuin luultiin. Niiden rooli nousee, mutta usein kehityksen jarruina ja liberaalien arvojen vastustajina.
Mietin, miksi lännen kulttuurin parhaat puolet, humanismi ja ihmisarvon kunnioittaminen, eivät tuota yhtä elinvoimaista uskonnollisuutta kuin konservatiivisuuteen suojautuva fanatismi.

Mikko Malkavaara
TT, lehtori, Diakoniaammattikorkeakoulu,
dosentti, Helsingin yliopisto

ilen
Tänään ruko

Kiitän lapsesta ja perheestä
Tänään huokailen hiljaisia huokauksia sinulle, Jumala. Huokaan arjen harmautta ja
ikuista väsymystä. Huokaan lapsen pieneksi käyneitä luistimia ja ikuisesti märkiä
rukkasia. Huokaan aikuisten ajan vähyyttä ja oman itseni katoamista arjen viidakkoon. Samalla kuitenkin huomaan huokaavani kiitoksen lapsestani ja perheestäni.
Kiitän ystävistä ja ihmisistä lähellä ja kaukana. Kiitän siitä, että sinä, Jumala, olet aina minua lähellä.
Nainen 44v

Vapaaehtoinen Jukka
Puranen jakaa leipää
Cafe Agapessa.
Työttömänä oleva
Puranen halusi jotain
mukavaa puuhaa ja
aloitti vapaaehtoisena
Agapessa syyskuussa.

Tosiluterilainen
tasaa
hyvinvointia
Uskonpuhdistaja Martti Luther
pettyi yrittäessään uudistaa
oman aikansa
köyhäinapujärjestelmää.
Luterilaisuuden ansioksi on
kuitenkin luettu pohjoismainen
hyvinvointivaltio, jossa kaikki
maksavat ja kaikki saavat.

VEERA VISAPÄÄ teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Uskonpuhdistajan ajatuksissa iti hyvinvointivaltion siemen.
– Lutherista puhuttaessa jää usein sivujuonteeksi se, kuinka tärkeä hänelle oli ajatus köyhäinkassasta, sanoo kirkkohistorian
dosentti Mikko Malkavaara.
Vuonna 1510 nuori augustinolaismunkki
poikkesi Firenzeen matkallaan Roomaan.
Häneen teki suuren vaikutuksen Firenzen
uudenaikainen köyhäinapujärjestelmä. Siinä kukin paikkakunta huolehti omat köyhänsä.
Nuori munkki ei ollut kuka tahansa vaan
Martti Luther. Seitsemän vuotta myöhemmin hän tuli kuuluisaksi naulatessaan teesinsä Wittenbergin linnankirkon seinään.
Teeseissään Luther asetti vastakkain hädässä olevan lähimmäisen auttamisen ja aneen
ostamisen.
– Hänen mielestään oli parempi antaa raha köyhälle kuin ostaa ane oman kiirastuliajan lyhentämiseksi, Malkavaara sanoo.
Wittenbergissä Luther onnistui saamaan
päättäjät puolelleen. Kaupunkiin perustettiin köyhäinkukkaro, josta oli tarkoitus jakaa
varattomille. Köyhistä ei saanut huolehtia
sattumanvaraisesti, vaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.
Luther oli vakuuttunut, että uudesti tulkittu usko synnyttäisi rikkaissa runsaan auttamishalun. Siksi köyhäinhoito rakennettiin
vapaaehtoisten lahjoitusten varaan.

Luther joutui kuitenkin pettymään. Lahjoitukset eivät riittäneet, ja avustustoiminta
kutistui aiottua niukemmaksi.
Reformaatiolle oli tunnusomaista, että
maallinen hallitsija oli myös kirkon päämies.
Hallitsija vahvisti kirkon valtaa, ja kirkko
osoitti uskollisuutta valtiolle. Köyhien auttaminen säilyi pitkään kirkon tehtävänä,
mutta kun se lopulta siirtyi valtion hoidettavaksi, ei kirkko asettunut vastahankaan.
– Kirkko ajatteli, että hyvinvointivaltio
toteuttaa yhteiskunnallista vanhurskautta
parhaalla käytettävissä olevalla tavalla, Malkavaara sanoo.

Kaikki maksavat,
”kaikki
saavat
-periaate onkin jo
tosiluterilaisuutta.

Suomessa hyvinvointivaltiosta alettiin
puhua 1950-luvulla sotien jälkeen. Suomi oli
muita pohjoismaita jäljessä sosiaalipoliittisten päätösten teossa. Malkavaara kertoo,
että samaan aikaan kirkon sisältä kuului
myös kriittisiä kannanottoja hyvinvointivaltiota kohtaan.
– Pelättiin, että valtio ottaa liian suuren
vastuun ja otteen yksilöstä, Malkavaara sanoo.
– Huoli kumpusi tietysti lähimenneisyy-

destä, kun natsi-Saksassa oli nähty, mitä voimakas valtiollinen järjestelmä voi saada aikaan.
1960-luvun alkuun mennessä kirkko oli
kuitenkin jo yksimielinen siitä, että hyvinvointivaltio toteuttaisi luterilaista ajatusta
lähimmäisen auttamisesta.

ihmisten puolesta lainoja pankissa, Malkavaara kertoo.
Seurakunnat huomasivat, että moni ihminen kaipasi puhtaasti hengissäsäilymisapua eli ruokaa. Tampereen seurakunnat
aloitti ruokapankit ensimmäisenä Suomessa.

Sosiaalipolitiikka oli nähty kulueränä, joka
huventaa valtion muutenkin laihaa lompakkoa. 1960-luvun alussa Pekka Kuusen työryhmä esitti, että tasaamalla ihmisten mahdollisuuksia tuotetaan vaurautta kaikille.
– Kaikki maksavat, kaikki saavat -periaate
onkin jo tosiluterilaisuutta, Malkavaara toteaa.
Ajatus otti tulta niin vasemmalla kuin oikealla. Suomeen rakennettiin hyvinvointivaltio, jonka tehtävä oli torjua köyhyyttä ja
syrjäytymistä.
Mallin aukkopaikat huomattiin vasta
1990-luvun lamassa. Valtion ja kirkon välinen työnjako rakoili, kun kunnan työntekijät lähettivät apua kysymään tulleet ihmiset
seurakunnan ovelle.
Seurakunnista ympäri Suomen raportoitiin, kuinka diakoniatyöntekijöiden puheille
virtasi ihmisiä, joilla oli vielä hetki sitten ollut kaikki kunnossa. Nyt heillä ei ollut mitään. Malkavaara kertoo, että kirkon diakoniatyö onnistuttiin siinä ilmapiirissä virittämään ennen näkemättömään iskuun.
– Diakoniatyöntekijöille annettiin pikakoulutusta esimerkiksi velkaneuvonnassa.
Yhtäkkiä he olivat niitä, jotka neuvottelivat

Malkavaara toteaa, että 2010-luvun Suomessa hyvinvointiyhteiskunta nähdään taas
kalliina riippakivenä.
– Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vähitellen. Yhteiskunta on läpikapitalisoitunut, ja olemme jollain lailla tottuneet siihen,
että osalla ihmisistä menee huonosti, hän
sanoo.
Ongelmana ei ole vain köyhyys, vaan mielenterveysongelmat, päihteet ja syrjäytyminen. Kun ongelmat kasautuvat, ihmistä on
yhä vaikeampi tavoittaa.
– Tutkimusten mukaan myös kirkon diakoniatyö tavoittaa ne, joilla menee huonosti, mutta ei niitä, joilla menee huonoiten,
Malkavaara toteaa.
1990-luvun alussa kirkko uskoi antavansa
väliaikaista hätäapua. Malkavaara kehottaa
pohtimaan, mitä tehtäviä valtio voi sysätä
kirkolle tai kolmannelle sektorille tarjoamatta kuitenkaan rahaa työn tekemiseen.
Saksassa kirkko tuottaa hyvinvointipalveluja, joita valtio ostaa ja rahoittaa. Malkavaara pohtii, viekö palvelujen tilaaja-tuottajamalli myös Suomessa siihen, että tulevaisuudessa kirkko tarjoaa vammaispalveluja,
lastenkoteja ja muita hoitolaitoksia.
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Häpeä hellitti otteestaan
Lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö heitti pitkän varjon Arjan elämään.
Raiskaustukikeskus Tukinainen auttoi irti häpeästä ja peloista.
KAARINA HEISKANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Arja joutui lapsena vuosien ajan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Kokemukset
heijastelivat aikuisuudessa jännityksenä,
ahdistuneisuutena ja univaikeuksina sekä
pohjattomana yksinäisyyden tunteena. Arja
kävi terapiassa, jossa muistot kaltoinkohtelusta nousivat pintaan. Häpeä, itseinho ja
eristäytyneisyys sävyttivät elämää.
– Olin hämmentynyt siitä miksi yöt ovat
niin vaikeita, vaikka päivät menevät hyvin.
Olin myös kohtuuttoman huolissani, kun
omat tytöt olivat kasvaneet ikään, jossa heidän piti päästä liikkumaan vapaammin kodin ulkopuolella. Pelkäsin, että heille sattuu

jotakin vastaavaa, hän kertoo.
Seksuaalisesta väkivallasta oli jo ehtinyt
kulua 20 vuotta, kun sosiaalialalla työskentelevä Arja löysi työnsä kautta raiskaustukikeskus Tukinaisen. Yhteydenotto jännitti.
– Siihen aikaan oli vielä vaikea puhua tapahtuneesta sen oikealla nimellä. Pelkäsin,
että leimaudun ammattilaisena.
Tukinaisesta Arja sai kunnollista tietoa
seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksista
sekä itsehoito-ohjeita, empatiaa ja kannustusta. Ymmärrys traumoista ja niiden vaikutuksesta lisääntyi. Arja pääsi myös mukaan
toiminnalliseen vertaistukiryhmään.
– Tulee vieläkin kyyneleet silmiin, kun
muistan henkilökunnan tavan kuulla ja olla

Tulee vieläkin
”kyyneleet
silmiin,
kun muistan
henkilökunnan
tavan kuulla ja
olla ihmisen
puolella.

ihmisen puolella, mutta ei lamaantua tai
”seota” kuullessaan raskaista tapahtumista.
Aloin kunnioittaa itseäni ja huolehtia paremmin itsestäni.
Tukinaisen kautta Arja löysi sanoja kokemuksilleen ja selityksen oudoille tunteille ja
toimintatavoille, joita oli omaksunut. Vertaisryhmä toi tuen lisäksi elinikäisiä ystäviä.
– Tuli helpottava tunne siitä, että en ole
yksin kokemusteni kanssa. Kun opin ymmärtämään traumojen luonteen, sain työkaluja elää tässä hetkessä. Pikkuhiljaa opin
hyväksymään kokemukset osaksi omaa elämäntarinaa. Häpeä väheni huomattavasti,
Arja kertoo.
Haastateltavan nimi on muutettu.

Tukinainen auttaa raiskauksen uhreja ja purkaa tabuja
KAARINA HEISKANEN teksti

Seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuminen syö luottamuksen tunnetta ja saattaa
näkyä myös fyysisinä oireina, esimerkiksi
epämääräisinä kipuina tai tulehdustiloina.
Jo peiliin katsominen saattaa aiheuttaa itseinhoa, ja raiskatun voi olla vaikea olla läsnä
omassa kehossaan.
Moni kantaa syyllisyyttä ja häpeää ja
miettii, olisiko voinut välttää tapahtuneen.
– Me autamme häntä kyseenalaistamaan
tuon ajattelukulun. Korostamme, että sinul			
Tiesitkö?
■■ Raiskauskriisikeskus Tukinainen on

toiminut vuodesta 1993. Toimintaa
rahoittaa RAY. Tukinainen toimii
Jyväskylässä ja Helsingissä. Kolmas
toimipiste aloittaa Rovaniemellä.
■■ Valtakunnallinen, maksuton kriisija juristipäivystysnumero sekä
Nettitukinainen-neuvonta
palvelevat seksuaalista väkivaltaa
kokeneita, heidän läheisiään sekä
ammattilaisia.
■■ Jyväskylässä Tukinainen on
toiminut kymmenen vuotta.

le on tehty pahaa, sinä olet rikoksen uhri etkä syyllinen, Katja-Mari Ottelin ja Sanna
Virsu sanovat.
Seksuaalinen väkivalta on monelle vaiettu salaisuus, joka voi olla painettu syvälle
vuosikymmenien kerrostumien alle. Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa tukea yli
15-vuotiaille. Vanhimmat kävijät ovat tähän
mennessä olleet noin 80-vuotiaita. Väkivallanteko voi olla tuore – tai hyvinkin vanha
tapaus.
– Väkivallanteosta on voinut kulua aikaa
neljäkymmentä vuotta, ja nyt sen kokeneet
ovat valmiita puhumaan esimerkiksi lapsena koetusta seksuaalisesta väkivallasta.
Turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen näkyy myös Tukinaisen vastaanotolla.
Moni turvapaikanhakija on kokenut seksuaalista väkivaltaa jo lähtömaassaan, ja väkivalta on ollut läsnä vaarallisella pakomatkalla. Moni nainen tulee maasta, jossa raiskaukset ovat osa suunnitelmallisia sotatoimia.
– Monet tulevat kulttuureista, joissa raiskausta pidetään naisen vikana. Häpeä ja
syyllisyys tulevat korostetusti esiin – raiskattu nainen on pilalle saastunut. Usein heillä
ei ole edes sanoja, joilla kertoa tapahtuneesta.
Naiset yllättyvät, kun he ke kuulevat, että

suomalaisessa kulttuurissa naisilla on seksuaalinen itsemääräämisoikeus.
Tukinainen tarjoaa maksuttomasti keskusteluapua ja oikeudellista neuvontaa. Tukinaiseen voi ottaa yhteyttä puhelimitse,
minkä jälkeen on tarjolla erimittaisia kriisi-

hoitojaksoja. Sen jälkeen voi osallistua noin
kuuden hengen vertaisryhmiin. Ryhmissä
on tarjolla myös kuvallisia ja toiminnallisia
menetelmiä. Useimmat asiakkaat ovat naisia tai tyttöjä, mutta Tukinainen palvelee
myös seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneita miehiä.

Yhteisvastuukeräys auttaa
ihmiskaupan uhreja ja pakolaisia
KAARINA HEISKANEN teksti

Yhteisvastuun keräystuotosta 60 prosenttia
käytetään konfliktialueilla ja pakolaisleireillä
asuvien nuorten auttamiseksi, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän,
eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.
Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste
ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.
Jyväskylän seurakunnan oma osuus eli
noin 10 prosenttia keräystuotosta menee
raiskaustukikeskus Tukinaiselle. Summalla
rahoitetaan Jyväskylässä ensi syksynä alkavan vertaisryhmän toimintaa.

		
■■ Tule yhteisvastuukerääjäksi! Ota

yhteyttä oman alueseurakuntasi
diakoniatyöntekijään tai ilmoittaudu
osoitteessa www.vapaaehtoistyo.fi
■■ Yhteisvastuukeräys alkaa
sunnuntaina 5.2. Alueseurakunnissa
on erilaisia talvi- ja perhetapahtumia
keräyksen alkajaisiksi.
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Kehitysyhteistyötuki väheni kriittisesti

Laukaan
seurakunta

KYLVÄJÄ
teksti ja kuva

Matka Saksaan 24.-29.4.2017

Laukaan seurakunta järjestää matkan Luther-kaupunkeihin. Oppaana
teol. toht. Juhani Forsberg. Hinta n. 1280 €. Ilmoittautumiset Laukaan
kirkkoherranvirastoon, puh. 0400 821 132. Lisätietoja kirkkoherra
Harri Romar, puh. 040 5166 332 ja www.laukaasrk.fi/Luther-matka.

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Etsitkö kristittyä terapeuttia?

Suomen ulkoasiainministeriön
hanketukipäätökset julkaistiin joulun alla. Lähetysyhdistys Kylväjä oli
hakenut tukea kahdelle hankkeelle
Bangladeshissa ja Mongoliassa neljälle. Hakemuksista hyväksyttiin
vain kaksi hanketta Mongoliaan.
Tukea saavat yksinhuoltajaäitien
voimaannuttamisen sekä liikuntavammaisten vertaistuen ja lisääntymisterveyden hankkeet.
Hankkeet edistävät yksinhuoltajaäitien kouluttautumista ja työllistymistä sekä vahvistavat liikuntavammaisten naisten asemaa ja
pääsyä heille soveltuvien lisääntymis- ja synnytyspalvelujen piiriin.
Alkoholistien kuntoutustyöhanke ja Arhangain läänin vammaistentukiprojektin jatkohakemus eivät saaneet tukea. Näin ollen alkoholistien kuntoutustyötä ei voida
laajentaa ja Arhangain vammaiskomitea joutuu ottamaan täyden
vastuun vammaistyöstä Arhangain
läänissä ilman ulkopuolista tukea.
Molemmat Bangladeshin kehitysyhteistyöhankkeet saivat kieltävät päätökset. Tämä on suuri isku
Kylväjälle ja bangladeshilaiselle yhteistyökumppanillemme BLM-F:lle
sekä kymmenille tuhansille köyhille, jotka olisivat hyötyneet hankkeista.
Terveys ja turvallisuus -hanke

Marjatta Ollikainen
sielunhoitoterapeutti,
sh, th
sielunhoitoterapeutti
psykoterapia
, sensorimotorinen

Jyväskylä
p.050 377 0167
www.helmimaria.net

14 90

1890
Paavo Kettunen

C.S. Lewis – Elämä
14,90 (40,50)

Kätketty ja vaiettu

– Suomalainen hengellinen häpeä
18,90 (39,90)

8 90

L. Jensen, I. Gao, J. Montero

Lasten aktiiviraamattu
9,00 (22,90)

14 90

Naeem Fazal

Tuomo Mannermaa

8,90 (28,00)

14,90 (21,50)

Ex-muslimi

9 00

olisi edistänyt kyläläisten pääsyä
terveydenhuollon piiriin ja parantanut kylien turvallisuutta esimerkiksi aitojen rakentamisella lampien ympärille estämään pienten lasten hukkumistapauksia.
Ruokaturvahanke olisi parantanut maaseudun ihmisten mahdollisuuksia saada ravitsevaa ruokaa

”

Näillä
hankkeilla olisimme
voineet auttaa
köyhiä maattomia
ihmisiä
syrjäseuduilla
Bangladeshissa.

vuoden ympäri. Hankkeeseen olisi
sisältynyt muun muassa keittiöpuutarhojen rakentamista ja pienten lasten ravitsemusohjelma.
Kylväjän kehitysyhteistyökoordinaattori Rowan Clusker on pettynyt päätöksiin.
– Oli todella surullista kuulla
näistä päätöksistä. Näillä hankkeilla olisimme voineet auttaa köyhiä
maattomia ihmisiä syrjäseuduilla
Bangladeshissa – juuri sellaisia ihmisiä, jotka eivät muuten saa apua.
Bangladeshiin kohdistetun joulukeräyksen turvin voidaan edelleen tukea naisten säästöryhmiä ja
jatkaa vuohi- ja kyyhkyslakkatyötä
sekä kyläkätilöiden koulutusta ja
Uzirpurin koulutuskeskusta omakustanteisesti.

Pieni kirja Jumalasta

9 90

Jyrki Härkönen

– Kaupunki ennen Istanbulia
15,90 (29,60)

15,90 (32,00)

7 90

Martti Lindqvist

Gill Guile

14,90 (21,50)

7,90 (16,90)

6,90 (14,90)

14 90

Minun pieni Raamattuni

9 90

Eero Ojanen

A. Pesonen, K. Valkama

Raamatun kertomuksia

9,90 (29,20)

14,90 (29,90)

9,90 (46,90)

9,90 (15,90)

Kirkkovuosi tutuksi

Lapsen filosofia

VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi

Minne lampaani katosi

9 90

Risto Kormilainen

Arkielämä Raamatun aikaan Kristillinen seurakunta dvd

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

Armon välähdyksiä Lutherin seurassa
9,90 (15,00)

6 90

Tom Dowley

Pieni kirja ihmisestä

Jaakko Mäkelänen (toim.)

Konstantinopoli

The Bible 4-dvd

9 90

15 90

15 90

14 90

Vuokratakuu on kahden kuukauden
vuokran suuruinen. Asukkaiden valintakriteerinä
edellytämme luottokelpoisuutta.
Tällä hetkellä vapaana olevat asunnot:
• Haavikatu 1–3, 2h+k (58,5 m2) 702 e/kk
• Silokkaantie 9, 2h+k (60 m2) 560 e/kk
• Vapaudenkatu 20, 2k+k (67 m2) 850 e/kk
• Vapaudenkatu 75, 2h+kk (37 m2) 610 e/kk
• Lehtokatu 15, 2h+k (53 m2) 630 e/kk
• Emännäntie 3–3, 3 h+k (78,5 m2) 864 e/kk
• Sienitie 4, 3 h+k (72 m2) 700 e/kk
• Lampikuja 5, 4 h+k (100 m2) 1 095 e/kk
• Vaajakoskentie 7, 2 h+k (52,5 m2) 715 e/kk
• Vapaudenkatu 20, 3 h+k (87 m2) 1 015 e/kk
• Hovilantie 3, 3 h+k+s (73 m2) 870 e/kk
Lisätiedot: jklsrk.kiinteistopalvelut@evl.fi
050 382 4424, Kiinteistötoimisto

Bangladeshin kehitysyhteistyöhankkeet saivat kieltävät päätökset.

KRISTILLISEN KIRJAN ALE 16.1.–11.2.2017

Alister McGrath

Jyväskylän seurakunnan
vapaat vuokra-asunnot

14 90
Exodus, Gods and Kings
dvd
14,90 (19,90)

9 00
Juha Vähäsarja

7 00
Martti Luther

Toivon ja lohdutuksen sanoja

Avioliitosta

9,00 (19,00)

7,00 (22,00)

AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15

puh. 020 754 2350

Vainajan hautaaminen on surutyön kannalta tärkeä vaihe, sillä surun läpikäyminen alkaa usein vasta hautajaisten jälkeen. Käytännön järjestelyjen pitkittyminen voi viivästyttää suremisen alkamista.

Surustakin on tullut
yhä yksityisempää
SIRPA KOIVISTO teksti
HANNU JUKOLA kuva

Tuhkahautausten yleistymisen
myötä myös hautajaiset ovat
muuttuneet. Vainajan siunaamisen
ja hautaan saattamisen välillä ei ole
enää ajallista yhteyttä, vaan lopullinen tuhkauurnan hautaaminen
tai tuhkan sirottelu voi tapahtua
jopa vuoden kuluttua tuhkauksesta.
Kun arkku tai tuhkauurna haudataan tai tuhka sirotellaan, vainajan hautaaminen saa lopullisen
päätöksensä. Se on tärkeä vaihe
myös surutyön kannalta.
– Kaikilla kuolemaan liittyvillä
vaiheilla on oma merkityksensä.
Shokkia seuraa sureminen, joka
käynnistyy yleensä vasta hautaamisen jälkeen, surututkija, terveystieteiden dosentti Anna Liisa Aho
kertoo.
– Jos käytännön järjestelyt pitkittyvät, se voi viivästyttää suremisen alkamista.
Hautajaisiin liittyvät perinteet ja
seremoniat ovat hyvin samanlaisia
riippumatta siitä, onko kyseessä
arkku- vai tuhkahautaus. Perinteillä on hautajaisissa tärkeä rooli, sillä
ne tuovat turvallisuutta surevien
elämään.
Jyväskylän seurakunnan pastorin Eeva-Kaisa Rossin mukaan ihmiset ovat hautajaisten suhteen
vielä hyvinkin konservatiivisia.
– Omaiset haluavat varmistaa,
että kaikki menee oikein ja asiat

tehdään niin, kuten on ollut tapana. Se helpottaa surutyötä.
Tuhkahautauksen myötä on
syntynyt uusia perinteitä. Kun tuhkauurna haudataan tai tuhka sirotellaan, voivat omaiset järjestää
uuden muistotilaisuuden, jossa keräännytään muistelemaan vainajaa
vähän eri tavalla kuin siunaustilaisuudessa.
Rossi on ollut muutaman kerran
mukana uurnanlaskussa, vaikka
yleensä uurna halutaan laskea
maahan omaisten kesken.
– Ne ovat olleet pienimuotoisia
tilaisuuksia, joissa on laulettu virsi
ja luettu rukous.
Hautajaisista on tullut yhä yksityisempiä, Anna Liisa Aho sanoo. Se
on merkinnyt sitä, että monelle
keski-ikäisellekin hautajaiskulttuuri voi olla täysin vieras. Perinteiden
merkitys vähenee.

Vainajaa
”
halutaan

muistella yhä
useammin
vain oman
perheen kesken.
– Aikaisemmin omaan kirkkomaahan hautaaminen on ollut hirveän tärkeää, mutta on pikkuhiljaa
menettämässä merkitystään. Tuh-

ka voidaan ripotella vaikka ulkomaille ja vainajaa muistella virtuaalisesti. Uusille sukupolville kirkon
rooli, rituaalit ja uskonnollisuus eivät ole välttämättä kovin merkittäviä, Aho pohtii.
Myös papin rooli on muuttunut,
sanoo Eeva-Kaisa Rossi.
– Pappi kuuluu kirkkoon, mutta
muistotilaisuuteen pappia ei välttämättä enää kutsuta tai papin
roolina on olla tilaisuudessa vieraana. Vainajaa halutaan muistella yhä
useammin vain oman perheen kesken.
Ennen siunaustilaisuuteen saatettiin kutsua koko kylä, nyt ihmisten toiveena on pienet hautajaiset.
– Surustakin on tullut yksityisempää. Ennen tukea antoivat naapurit ja muu lähipiiri, nyt vertaistuki pitää organisoida. Usein kuolema halutaan sivuuttaa nopeasti
pois alta. Se on surevien omaisten
kannalta ikävää, sillä surun läpikäyminen alkaa vasta hautajaisten jälkeen, Aho toteaa.
Kun läheinen kuolee, sureminen
on tärkeää, Aho muistuttaa.
– Se on tunteiden osoittamista,
rakkautta läheistä, menetettyä ihmistä kohtaan. Emme sure, jos emme ole rakastaneet.
Jokainen käsittelee surua omalla
tavallaan, toinen tarvitsee apua surun läpikäymisessä.
– Apua suruun pyydetään harvemmin kuin siihen olisi mahdollisuus, vaikka olemme seurakunnassa sitä varten, Rossi sanoo.

Ilmoita
lehdessä,
jolla on asiaa.
Henki &

0600 95 050

1,48r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

www.kotidata.fi

Testamenttiasiain
infotilaisuus
Keskiviikkona 8.2.2017 klo 13.00-15.00
Pelastusarmeijassa, Ilmarisenkatu 2, Jyväskylä
Asiantunteva lakimies jakaa tietoa
testamentti- ja perintöasioista.
Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.
TERVETULOA kuuntelemaan ja keskustelemaan!

§

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI RIITTA KIVELÄ

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
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Tapahtumat 27.1.–10.2.2017
Taulumäen kirkko

issa
usiikkia kirko
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Messu (suomi-englanti) su 29.1. klo
18, R. Laine, Palola. Iltatee.
Messu su 5.2. klo 18. Luterilaisuuden
sydänääniä – reformaation merkkivuoden messu Isä meidän -rukouksen
äärellä, saarna piispa Seppo Häkkinen,
Viitala, Korhonen, Hassinen, Viisi kieltä -kvartetti. Iltatee.
Halssila
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.2. klo 16. Ennen messua
klo 14 alkaen Yhteisvastuutapahtuma Telkäntie 2 c kerhotilassa ja pihamaalla.

BAROKKIA JA PERUUKKEJA -KONSERTTI PALOKASSA
n Barokkia ja peruukkeja -konsertti soi Palokan kirkossa Yhteisvastuukeräyksen ja musiikkityön hyväksi. Konsertissa esiintyvät Maija Tynkkynen, urut ja cembalo, ja Liisa Partanen, sopraano, sekä jousitrio.
Konsertissa kuullaan 1600- ja 1700-lukujen musiikkia kuten Scheidemannin ja Buxtehuden cembalo- ja urkumusiikkia, Corellin kirkkosonaatti ja Händelin barokkiaarioita. Reformaation juhlavuoden merkeissä konsertissa on myös Lutherin virsiä sekä urkukoraaleina että yhteislauluina.
Oulun tuomiokirkon urkurina toiminut Maija Tynkkynen on konsertoinut kotimaan lisäksi eri puolilla Eurooppaa solistien ja erilaisten
soitinryhmien kanssa.
Konsertti on sunnuntaina 5.2. klo 16. Ohjelmat 10 euroa Yhteisvastuun ja musiikkityön hyväksi. Konsertin jälkeen iltatee.
KIRKKOKUORO JA PELIMANNIT MUSISOIVAT
n Korpilahden kirkkokuoro juhlii 90-vuotisuuttaan Korpilahden seurakuntatalolla sunnuntaina 5.2. messun jälkeen eli noin kello 11.30.
Kirkkokuoro ja Korpilahden Pelimannit musisoivat. Esillä on kuoron
historiikki ja valokuvanäyttely. Tervetuloa myös kaikki entiset kuorolaiset.
UUDET VIRRET TUTUIKSI
n Virsikirjan lisävihkon virsiä lauletaan Tikkakosken kirkossa sunnuntaina 29.1. messun jälkeen kirkkokahveilla. Messu alkaa klo 10.
Vaajakosken kirkossa on yhteislaulutilaisuus sunnuntaina 5.2. klo 16.
Tule laulamaan virsikirjan lisävihkon virsiä Maria Salmelan ja seniorikuoron kanssa.
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Onnenpyörä pyörähtää
Yhteisvastuulle
Onnenpyörä ja hevosajelu
(säävaraus) käynnistävät
Yhteisvastuukeräyksen Telkäntie 2 C:n kerhotilassa ja
pihamaalla sunnuntaina 5.2.
klo 14. Tarjolla on myös makkaraa ja kahvia.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. Halssila ma ja ke
klo 9–10.30. Muuna aikana
050 549 7024 / juha.halonen@evl.fi.
Lapsille ja perheille
Lapsiparkki ma klo 9–12 Telkäntie 2
C kerhotila. Äiti/isä, tarvitsetko hengähdystä tai aikaa omille asioinneille?
Ilmainen lastenhoitopaikka 2–6 vuotiaille. Lapsi voi olla hoidossa koko tai
osan aikaa. Ilm. Jaana 050 3018233.
Päiväkerhot 3-5 vuotiaille. ma ja to
klo 13–16 Telkäntie 2C. Vapaita paikkoja! Ilm 050 3018233.
Iltaperhekerho ma 30.1. klo 17.30–
19. Telkäntie 2C kerhotilassa. Mukavaa yhdessäoloa, puuhailua, iltapalaa.
Päiväkerhot. 3–5 vuotiaille ti ja to klo
9–11 Telkäntie 2 c kerhotila. Kerhoon
mahtuu! Ilm. Jaana 0503018233 tai
Elina 050 4079126.
Vauvakahvila ti klo 13–15. Telkäntie
2 c kerhotila. Kaikille vauvaperheille.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2 c
kerhotila.
Nuorille ja aikuisille
Aamurukouspiiri ke klo 8 seurakuntakeskus. Rukousta yhteisten asioiden
puolesta.
Torstai-tapaaminen to 2.2. klo 13
seurakuntakeskus, Halonen, Kärkkäinen. Asiaa reformaatiosta.
Raamattupiiri to 9.2. klo 17 seurakuntakeskus. Tule rakentumaan yhdessäolosta!
Musiikkitapahtumat
Iloset lauluryhmä ke klo 11.30 seurakuntakeskus. Tied. jussi.keltakangas@
evl.fi 044 728 7719.

LUTERILAISUUDEN SYDÄNÄÄNIÄ
n Taulumäen kirkossa vietetään vuoden aikana seitsemän reformaation merkkivuoden messua kirkossa Isä meidän -rukouksen äärellä.
Ensimmäinen messuista on kynttilänpäivänä 5.2. klo 18. Sen teema on
”Isä meidän joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.” Mesussa saarnaa Mikkelin piispa Seppo Häkkinen. Muut messun toimittajat
ovat Arto Viitala, Minna Korhonen ja Jukka Hassinen. Musiikissa Viisi
kieltä -kvartetti. Iltatee.
LUTTINEN – VAELLUS LUTHERIN AJATUKSIIN
n Tule vaeltamaan Lutherin kanssa ja koe reformaatio nykyajassa.
Mitä merkitsee reformaatio tänään, siihen voi tutustua Keltinmäen
kirkolla 7.2. klo 17 ja 19 ja 8.2. klo 18 ja 19. Vapaa pääsy, kesto noin 45
minuuttia.
KUINKA RAKASTAA JUMALAA?
n Luther-luentosarja jatkuu Säynätsalon seurakuntakodissa torstaina 9.2. klo 18 Marjut Haapakankaan pohdinnalla, kuinka rakastaa Jumalaa. Iltatee.

Huhtasuo
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 29.1. klo 10 kirkko, Siistonen, Vuorenoja.
Kynttilänpäivän messu su 5.2. klo 10
kirkko, Kärkkäinen, Keltakangas, Vepsäläinen. Yhteisvastuukeräyksen avaus
ja kirkkokahvit.
Leipäsunnuntai ja ehtoollinen su 5.2.
klo 16 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys Ma klo 13–14.30
ja ti päivystää myös Juha Halonen 10–
11.30. Muuna aikana elina.vepsalainen@evl.fi 050 549 7005.
Perhekerhon aamupuuro ke klo 11–
12 kirkko. Puuro ja kahvi perhekahvilassa kävijöille ja alueella asuville.

Ruokailta ke 1.2. klo 17 kirkko. Ruokamaksu 1€ aikuinen ja 0,50€ lapsi.
Alkuhartaus ja yhteislauluja.
Torstaitapaaminen to 9.2. klo 14–15
kirkko. Kahvi ja hartaus. Mukana seurakunnan työntekijä.

Hiljainen aamurukous to klo 8–8.30
kirkko. Luetaan viikon raamatunkohdat,
joita seuraa n. 20 min. rukoushiljaisuus.
Messu su 5.2. klo 10 kirkko, Ridanpää,
Pitkänen, Lintunen. Yhteisvastuukeräys
alkaa. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.

Lapsille ja perheille
Ekavauva-ryhmä ma klo 13.30. Vauvan toivotaan olevan alle 7 kk:n aloittaessaan ryhmän. Tied. Seija
050 3235355.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ma 30.1. klo 17.30–19.30. Lapsille
oman aikuisen seurassa, aikuisille ilman lapsia.
Aikuisten käsityökerho. ti klo 18–20.
Tule tekemään omia tai ohjattuja
kädentöitä.
Perhekahvila ke klo 9.30–11. Kahvilan jälkeen mahdollisuus ilmaiseen
puurolounaaseen.
Päiväkerhot 3–6 vuotiaille ti ja to
klo 12.30. Kysy vapaita kerhopaikkoja
050 4414215
Vauvateatteriesitys Suuri ihme ke 8.2.
klo 18.

Apua ja tukea tarvitseville
Saihokadun lounas ti 31.1. klo 12–13
Saihokatu 4, Kypärämäki. Hyvää kotiruokaa 4€, alle kouluikäiset 1€. Tied.
0505497026
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Voit tulla uusimaan/
hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman
ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.

Teatteria vauvaperheille
Vauvateatteriesitys Suuri
ihme on Huhtasuon kirkossa
keskiviikona 8.2. klo 18. Iltaan
kutsutaan erityisesti Huhtasuon ja Vaajakosken alueella
vuonna 2016 kastettuja pikkuisia läheisineen.
Sählykerho, 5.–6. luokat ma
klo 18–19 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 7.2. klo 18 kirkko.
Psalmien sanomaa, Mikkola.
Naisten kuntojumppa to klo 18 kirkko.
Keljonkangas
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 29.1. klo 16
Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola.
Messu su 5.2. klo 16 Neulaskoti, Jurva,
Fuchs.
Lapsille ja perheille
Perhekerho pe 27.1. klo 9.30 Neulaskoti.
Perhekerhon kirkkohetki pe 27.1. klo
9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti. Alle 2v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 5863056
Perhekerho pe 3.2. klo 9.30 Neulaskoti.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys Neulaskodilla ti
klo 9–11 Neulaskoti. Keskusteluapua
ilman ajanvarausta Elina Fuchs
050 5497 015
Ruokailu ti klo 12–13 Neulaskoti.
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulaskoti. Käsitöitä ja iloista kahviseuraa! tied:
elina.fuchs@evl.fi 0505497015
Keltinmäki
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 29.1. klo 10 kirkko, Salminen, Pitkänen, Lintunen. Kirkkokahvit.
Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko. Voit
rukoilla omien ja yhteisten asioiden
puolesta ja sunnuntain messussa esille
tulleiden esirukouksien puolesta.

Lapsille ja perheille
Taaperoryhmä ma 30.1. klo 14.30
kirkko. 1–2 v. taaperoille vanhemman
kanssa. Tied. 050 4088852.
Perheolkkari ke 1.2. klo 9 kirkko.
Kypärämäen perheolkkari to klo 9
Erämiehenkatu 6.
Nuorille ja aikuisille
Seurakuntakuoro pe 27.1. ja 3.2. klo 18
Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 31.1. klo 11–
12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Kynttilänpäivä, kevään toivo. Laitinen
Miesten ilta ti 31.1. klo 18 kirkko.
Keltinmäen Olohuone ke 1.2. klo 13.
Seurustelua ja kahvit. Vapaaeht. kahvimaksu 1€. Ei ohjattua toimintaa.
Huom! Ei Olohuonetta viikolla 6.
Kakkutapahtuma ja kirkkokahvit su
5.2. klo 12 kirkko. Ilmoittaudu Yhteisvastuukerääjäksi

Kakkutapahtuma
Yhteisvastuun hyväksi
Leivo kakku ja tuo se Keltinmäen kirkolle sunnuntaina
5.2. klo 9–10 ennen messua.
Kakut myydään messun jälkeen kirkkokahvien yhteydessä. Tied. 050 549 7026.
Samalla voit ilmoittautua
Yhteisvastuukerääjäksi. Listoja ja lippaita on jaossa.
Tied. 050 549 7032.
Keskusta
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe 27.1. klo 12–14
Kaupunginkirkko, pappi/diakoni paikalla klo 13–14.
Messu su 29.1. klo 10 Kaupunginkirkko, Ilvesmäki, Valtasaari, Harri Romar,
NMK. Messun jälkeen kirkkokahvit
Vanhassa pappilassa.
Nuorten messu ke 1.2. klo 18 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 2.2. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 3.2. klo 12–14,
pappi/diakoni paikalla klo 13–14.
Messu su 5.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Watia, Wuolio, Björninen. Yhteisvastuukeräyksen aloitus. Messun jälkeen Yhteisvastuutapahtuma Toivolan Vanhalla Pihalla.
Nuorten messu ke 8.2. klo 18 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 9.2. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 10.2. klo 12–14
Kaupunginkirkko, pappi/diakoni paikalla klo 13–14.
Musiikkitapahtumat
Laulurinki ti klo 13 Vanha Pappila.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19 Vanha Pappila.
Naiset eri uskonnoissa ja vakaumuksissa la 4.2. klo 16–20 Vanha
pappila.

Naisten asema eri
vakaumuksissa
YK:n yhteisymmärryksen
viikon tapahtumassa pohditaan naisten asemaa uskonnoissa ja vakaumuksissa
lauantaina 4.2. klo 16–20 Vanhassa pappilassa. Konsertti
alkaa klo 16 ja keskustelutilaisuus klo 18 kahvien jälkeen.
Järjestää Jyväskylän seurakunta ja Jyväskylän uskontojen ja vakaumusten välinen
verkosto USVA.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549 7027,
Pelkonen 050 549 7001, Kukkonen 050
340 0665 tai Lintulahti 050 549 7006.
Lapsille ja perheille
Perhekerho to klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekahvila ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Pappilan perhepyhäkoulu su 5.2.
klo 16 Vanha pappila.
Kettukokit pe klo 15.30 Yliopistonkatu 26 B. Kokkikerho 1–4-luokkalaisille.
Maksu 10 €/kevät.
Kokkikerho ma klo 16.15 Yliopistonkatu 26 B. 1–4-luokkalaisille. Maksu
10 €/kevät.
Happy Chefs-kokkikerho ti 31.1. klo
17 Yliopistonkatu 26 B. 3–6-luokkalaisille joka toinen tiistai. Maksu 5 €/kevät.
Reppari-retkeilykerho ti klo 17 Yliopistonkatu 28 B. Suunnattu 1–3luokkalaisille. Tehdään pikkuretkiä mm. puistoihin ja Harjulle. Omat
eväät. Ei maksua.
Äksönikerho to klo 17 Yliopistonkatu 28 B. Toimintakerho 1–3-luokkalaisille. Ei maksua. Kaikkiin kerhoihin
ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi 5.2. asti. Tied. Kirsi Piippanen.
Yhteisvastuutapahtuma su 5.2. klo
11–14 Toivolan Vanha Piha.

Yhteisvastuuta Toivolan
Vanhassa Pihassa
Koko perheen tapahtumassa
on tohinaa kolikolla Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
sunnuntaina 5.2. klo 11–14
Toivolan Vanhassa Pihassa.
Kahvila Muistossa brunssi
26 euroa, hinnasta 2 euroa
Yhteisvastuukeräykseen.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten Raamis ke klo 17 Yliopistonkatu 26 B.
Nuortenilta ke klo 18.45-20.30
Yliopistonkatu 26 B.
Virtailta / Nightbreak to 2.2. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Kutsua kuulostellen, Jer.1.4-10, Ville Tikkanen / Listening
to the Call, Jer.1:4-10, Ville Tikkanen.
Tied. Säde Pirttimäki 040 560 9904.
Seniorikammari ma 30.1. klo 14 Vanha pappila. Ikääntymisen ilot ja haasteet, Kukkonen.
Keljon Avoin diakonia- ja lähetyspiiri
ti 31.1. klo 9 Keljonkatu 26, B-talo. Hartaus, kahvi, yhdessä oloa, Kukkonen.
Raamattupiiri kaikenikäisille klo 10
Vanha pappila.
Osallisuuden puuhapaja ti 31.1. klo
13 Vanha pappila. Askartelua ja käsitöitä seniorinaisille, Kukkonen.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Eläkeläisten piiri ke 1.2. klo 14 Viitakodilla.
Hannatyön rukouspiiri ma 6.2. klo 18
Vanha pappila. Rukousta maailman

naisten puolesta. Tied. Kuulasmaa 045
2674614 tai Puukari 050 4933459.
Osallisuuden kahvihuone ti 7.2. klo
14 Vanha Pappila. Runoiltapäivä, Sirpa Teräväinen, Eevi-Riitta Kukkonen.
Lähetyspiiri ke 8.2. klo 10 Vanha pappila.
Kylän kammari to 9.2. klo 14 Vanha
pappila.
Korpilahti
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Partiokirkko su 29.1. klo 17 Seurakuntatalo, Tuominen, Laiho. Soitinyhtye, partiolaisia. Kirkkokahvit.
Kinkerit to 2.2. klo 13. Hurttia-Heinosniemi Iloniementie 20, Ikonen
Eero Junkkaalan raamattuluennot la
4.2. klo 11–16 srk-talo. Hyvän elämän
salaisuus -luentosarja Roomalaiskirjeestä. Lounas. Tervetuloa kauempaakin!
Kynttilänpäivän juhlamessu su 5.2.
klo 10 kirkko, Koivisto, Junkkaala Eero,
Laiho. Kirkkokuoro 90-v., Yhteisvastuukeräyksen aloitus. Kuoron juhlat jatkuvat messun jälkeen srk-talolla. Keittolounas, musiikkia, historiikki, kahvit.
Eero Junkkaalan raamattuluennot su
5.2. klo 14–17 srk-talo. Hyvän elämän
salaisuus - luentosarja Roomalaiskirjeestä osa 2. Alussa kahvit.

Junkkaala ja hyvän
elämän salaisuus
Raamatun opettaja, teologian tohtori ja arkeologisia
kaivauksia Israelissa tehnyt
Eero Junkkaala avaa hyvän
elämän salaisuutta Roomalaiskirjeiden kautta Korpilahden seurakuntatalolla 4.–5.2.
Lauantaina on tarjolla lounas.
Junkkaala saarnaa sunnuntain
messussa. Samalla juhlitaan
90 vuotta täyttävää kirkkokuoroa ja avataan yhteisvastuukeräys. Kirkko on tuolloin
viimeistä päivää auki ennen
pitkää remonttia.
Musiikkitapahtumat
Kirkkokuoron harjoitukset to 2.2. klo
17.45 srk-talo. Lisätietoja 050 5579 004
Kirkkokuoron 90-vuotisjuhla su 5.2.
klo 11.30 srk-talo. Keittolounas ja kahvit. kirkkokuoro ja Pelimannit, kuoron
historiikki ja valokuvanäyttely.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonissan vastaanotolle ajanvaraus
kirsi.lepoaho@evl.fi 050 557 9003.
Lapsille ja perheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo. Lasten
ja aikuisten yhteinen paikka.
Taaperoryhmä ma 30.1. klo 9.30
srk-talo. Taaperomuskari.
Pohjoisten kylien perhekerho ke 1.2.
klo 9.30–11. Kylätalon kirkkohetki klo
9.30, lounasta pikkurahalla.
Iltaperhekerho ke 1.2. klo 18 srk-talo.
Lautapeli-ilta, voi ottaa oman pelin
mukaan. Iltapala.
Nuorille ja aikuisille
Hengari ti 7.2. klo 15 Sumbpi.
Aamupysäkki pe 27.1. klo 9–11 srk-talo.
Ylistysryhmä ma 30.1. klo 17.30 srk-talo.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
NOJA-ryhmä ti 7.2. klo 18–20 srk-talo.
Kortepohja
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 27.1. klo 13 srk-keskus. Hiljentymistä seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä. Oma Raamattu ja
muistiinpanovälineet mukaan.
Messu su 29.1. klo 16 srk-keskus, Salminen, Turunen, Lintunen.

Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 10.2. klo 13 srk-keskus.
Musiikkitapahtumat
Yhteislauluhetki ti klo 14.45–15.45
srk-keskus. Hengellisiä lauluja ja veisuja.
Laulattajana 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.
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus. Kaikenikäisten kohtaamispaikka kahvi/tee/mehu+ voileipä/makea
leipä, ei maksua.
Lapsille ja perheille
Perheolkkari ke 1.2. klo 9 srk-keskus.
Nuorille ja aikuisille
Seurakuntakuoro pe klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.
Tiistaitapaaminen ti 31.1. klo 13 srkkeskus. Suomen historian naisvaikuttajia.
Lähetyspiiri ti 7.2. klo 10 srk-keskus.
Vieraana Kaija Pasanen.
Kuokkala
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 29.1. klo 11 kirkko, Kari,
Bucht, Lampinen, Grönholm. Pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke klo 18 kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Messu su 5.2. klo 11 kirkko, Bucht,
Reukauf, Lampinen, Luomala, Kehittyvät laulajat, Eero Vuorinen, piano. Diakoni Kirsti Kataikon ja lastenohjaaja
Marjatta Tuomisen tehtävään siunaaminen. Kirkkokahvit
Aamurukous to 9.2. klo 10–10.15
kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislaulutilaisuus su 5.2. klo 16.30
Kuokkalan kirkko.

Valokuvat esittelevät
pakolaisleirin sirkusta
Sirkus keventää pakolaisleirin arkea Jordaniassa.
Kuokkalan kirkon valokuvanäyttely tutustuttaa sirkukseen sunnuntaina 5.2 klo
16.30. Myytävänä arpoja ja
Yhteisvastuutuotteita. Klo 17
on yhteislaulutilaisuus, jossa
lauletaan virsiä Virsikirjan lisävihkosta. Kolehti Yhteisvastuulle.
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.
Lapsille ja perheille
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Taaperotupa ti klo 9.30–11 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11
kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 1.2. klo 18–20 kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13–14.30
kirkko.
Äitien ilta ke 8.2. klo 18–20 kirkko.
Muskarit. Tied 050 340 9893.
Kouluikäisten kerhot alkavat uusilla
ryhmillä. Tiedustelut henna.luomala@
evl.fi, p. 050 436 8619.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja 37. rippikoululaisille ja muille halukkaille ohjattu iltaohjelma klo 19–20.

Muuten vapaata pelaamista ja oleilua.
Iltakahvila pe 3.2. klo 17–22 Polttolinja 37. Peli- ja oloilta, myynnissä kahvia
ja pikkupurtavaa lähetystyön hyväksi.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin-ryhmä 1.2. klo
13 kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke 1.2. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten kerho 2.2. klo 13 kirkko, yläkerta.
Kuokkamiehet ti 7.2. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 8.2. klo 13
kirkko, alakerta.
Lohikoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 29.1. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Mannström, Vuorenoja.
Messu su 5.2. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Niiles-Hautanen, Valtasaari. Kirkkokahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549 7027,
Pelkonen 050 549 7001, Kukkonen 050
340 0665 tai Lintulahti 050 549 7006.
Lapsille ja perheille
Yhteisvastuutapahtuma su 5.2. klo
11–14 Toivolan Vanha Piha. Yhteistä
touhua ja tohinaa kolikolla Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kahvila Muistossa brunssi tarjolla hintaan 26€/hlö,
hinnasta 2€ Yhteisvastuukeräykseen.
Pappilan perhepyhäkoulu su 5.2. klo
16 Vanha Pappila.
Nuorille ja aikuisille
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun
kappeli.
Miesten Raaamattupiiri klo 18 Lahjaharjun kappeli. Tied. martti.mononen@saunalahti.fi 014 620 856,
Kolikkotuvan Olohuone to 2.2. klo
12–13.30. Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2.
Palokka
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 29.1. klo 10 kirkko, Laine,
Vähäjylkkä, Tenkanen.
Miestenpiiri ti 31.1. klo 18 kirkko.
Keskustelua maailmanmenosta Raamatun sanan äärellä.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali.
Heikki Ilola
Kynttilänpäivän messu su 5.2. klo 10
kirkko, Ahonen, Laine, Partanen. Kaiken kansan messu. Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Talvitapahtuma ja YV-keräyksen
avaus su 5.2. klo 11.30 kirkko.

Poni ja muuta mukavaa
talvitapahtumassa
Talvitapahtuma avaa Yhteisvastuukeräyksen sunnuntaina
5.2. klo 11.30 Palokan kirkolla.
Tarjolla on makkaraa, kahvia,
poninratsastusta /-ajelua,
ongintaa, kasvomaalausta,
askartelua. Tuotto menee
Yhteisvastuukeräyksen kautta
ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja ihmiskaupan
uhrien tukemiseen.
Raamattu-ja keskustelupiiri ti 7.2.
klo 13–14.30 kirkko. Raamattu mukaan. Markuksen evankeliumi.
Musiikkitilaisuudet
Barokkia ja peruukkeja -konsertti
su 5.2. klo 16 kirkko. Maija Tynkkynen,
urut ja cembalo, Liisa Partanen, sopraano, sekä jousitrio. Ohjelma 10 €
Yhteisvastuun ja musiikkityön hyväksi. Iltatee.

Lapsille ja perheille
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko. Lauluja, leikkejä, hiljentymistä,
rentoa yhdessäoloa. Kahvia, teetä ja
mehua sekä pientä syötävää.
Taaperopysäkki ti klo 9.30–12 kirkko. 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
kirkko. Lauluja, leikkejä, hiljentymistä, rentoa yhdessäoloa. Monipuolinen aamupala, vapaaehtoinen maksu
1 euro/henkilö.
Pyhäkoulu su klo 10 (messun aikana)
kirkko, päiväkerhotila. Laulua, leikkiä, rukousta – turvallisesti lähellä Taivaan Isää.
Apua arkeen. Kaipaatko apua lapsiperheeseen? Autamme kotitöissä, lastenhoidossa, keskustelemalla; juuri siinä, missä te tarvitsette apua. Ota yhteyttä Sari Eräjärvi 040 500 7820 tai
Pirjo Johansson 040 535 2276.
Kouluikäiset. Kerhot alkavat viikolla
4. Ei kerhoja talvilomaviikolla. 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. Lisätietoja:
Minna Junttila 0407739851
Nuorille ja aikuisille
Nuorten aikuisten sähly pe klo
19.45–21 Jokelan koulu.
Yökahvila pe 10.2. klo 19–23 kirkon
alakerta. Tule viettämään iltaa yhdessä rennolla meiningillä. Päihteetön.
Lähetyspysäkki ti 31.1. klo 10–12 kirkko, takkahuone. Kahvihetki lähetystyön
ajankohtaisten kuulumisten äärellä.
Lähimmäisen Kahvitupa to 2.2. klo
12–14.30 kirkko, takkahuone. ohjelmahetki klo 13: Yhteisvastuu 2017.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. ke 9–11 ja to 12–
14. Diakoniatoimistot kirkon alakerrassa. Kotikäyntejä pyynnöstä. Diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen puh.
040 7090142 ja Elina Romar puh. 040
5609910, etunimi.sukunimi@evl.fi
Vanhemmuuden kaari -vertaisryhmä päihteitä käyttävien lasten vanhemmille alkaa maaliskuussa. Kipuiletko oman lapsesi päihteidenkäytön
vuoksi? Tule jakamaan kokemuksiasi
toisten samaa kokeneiden vanhempien kanssa ja etsimään keinoja, miten
jaksat elämässä eteenpäin ja miten
toimia oman nuoren tai aikuisen lapsen kanssa. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa ke-iltaisin klo 18–20 Palokan kirkon takkahuoneessa: 8.3. / 15.3. / 22.3.
/ 1.4. ja klo 10–16 Vesalan leirikeskus
/ 12.4. / 19.4. Mahtuu 8 hlöä. Ryhmää
vetävät Jkl:n seurakunnasta Päivi Itkonen sekä Sininauhaliitosta Tarja Hiltunen. Tied. ja ilm pe 24.2. mennessä
Päivi 040 7090 142 .
Aamupalapysäkki kirkon alakerran
takkatuvassa. Kiireetön monipuolinen aamupala yhdessä toisten kanssa.
Vapaaehtoinen maksu 1 euro.
Säynätsalo
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 29.1. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Messu su 5.2. klo 10 kirkko, Jurva, Tahkola, Kiviranta.
Luther-luentosarja to 9.2. klo 18 srkoti, Väätäinen, Marjut Haapakangas.
Kuinka rakastaa Jumalaa?
Musiikkitapahtumat
Neulaset-kuoroke 1.2. klo 18 srk-koti.
Tied. Tahkola 040 6842050
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Tapahtumat 27.1.–10.2.2017
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ti klo 9–11 srk-koti.
Diakoniapäivystys to klo 9 srk-koti.
Lapsille ja perheille
Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 9.2. klo 17.30 srk-koti.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 8.2. klo 19 srk-koti.
Miestenpiiri su 29.1. klo 18 srk-koti.
Teetarjoilua.
Olohuone ke 1.2. klo 13 srk-koti. Yhteisvastuukeräyksen keräyskohteiden
esittely.
Naisten solu ti 7.2. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 8.2. klo 13 srk-koti. Tosi
kirkko ja sakramentit, Väätäinen.
Tikkakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 29.1. klo 10, von Gross, Partanen. Kirkkokahvit ja virsikirjan lisävihkon laulantaa I (901–912)
Siioninvirsiseurat su 29.1. klo 18 pappila.
Kinkerit Puuppolassa ke 1.2. klo 18.30
Heinälöilla, Pajakuja 19.
Kynttilänpäivän perhemessu su 5.2.
klo 11 kirkko, von Gross, Tenkanen.
Kirkkokahvit, yhteisvastuutapahtuma. Isoskoulutus alkaa yhteisellä jumalanpalveluksella.
Kinkerit Kuikan Kylätalolla ke 8.2.
klo 18.30.
Musiikkitapahtumat
Lapsikuoron harjoitus ke klo 14
Luonetjärven koulu.
Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta vertaisryhmä ti 31.1.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen. Joni Hakala
0409115796, jontte10@koti.luukku.com
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko. Vapaaehtoinen kahviraha nimikkolähetykselle.
Ruokajakelu to klo 10.30 aamupalan
yhteydessä.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauva- ja taaperokerho to 9.2. klo
9.30 Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Lapsille ja perheille
Perhekerho ma klo 13 kirkko. Tule tapaamaan toisia lapsiperheitä!
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko. Yhteistä puuhastelua, kahvit ja hartaus.
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila. Kahvit ja yhteistä puuhastelua.
Vauva- ja taaperokerho to klo 9.30
Puuppolan kerhotila. Ensimmäisen lapsensa saaneille perheille. Kahvit ja yhteistä puuhastelua. Ryhmä
0–2-vuotiaiden vanhemmille.
Yhteisvastuun aloitustilaisuus su 5.2.
messun jälkeen noin klo 12. Yhteisvastuutapahtuma lapsityön kanssa.
Kouluikäisten toiminnasta tiedot
netissä www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Lisätietoja Outi
Pirttimäki 040 5609915.
Nuorille ja aikuisille
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Lukupiiri ke 1.2. klo 13 pappila. Kaikille lukemisesta kiinnostuneille.

Yhteisvastuukeräyksen
aloitustapahtuma
Yhteisvastuukeräys käynnistetään sunnuntaina 5.2. klo 12
kirkossa. Ohjelmaa on tarjolla
ulkona ja sisätiloissa. Kahvila
avoinna. Jaossa on myös keräyslistoja.

Yhteisvastuukeräyksen aloitustapahtuma su 5.2. klo 12 kirkko.
Naisten ilta a ma 6.2. klo 18 pappila. Teetarjoilu. Tied. inkeri.tuunanen@
kolumbus.fi
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12 kirkko. Yhdessäoloa, leivontaa
ja käsitöitä. Päiväkahvit ja ohjelmahetki klo 14.
Vaajakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Leppälahden päiväpiiri pe 27.1. klo
12. Vanhalla kaupalla.
Messu. Tölskän kirkkopyhä su 29.1.
klo 10 kirkko, Rossi, Huttunen, Salmela. Tölskän pyhäkoululaiset, Kalevi Issakainen, sahan soitto. Kerttu
ja Heimo Savelan vihkimisen muistopäivä.
Raamattuluento Elämästä on kyse! ti
31.1. klo 18.30 kirkko. Kari Valkonen.
Musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 18.
Valtakunnan salaisuus.
Miesten päiväraamattupiiri to 2.2.
klo 12 kirkko.
Messu su 5.2. klo 10 kirkko, Kauppinen, Salmela, Majakka-kuoro. YV-info
ja -keräys alkaa.
Tölskän srk-ilta ke 8.2. klo 18.30. Kerttu ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
Miestenpiiri to 9.2. klo 18.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Senioreiden lauluryhmä ke klo
12.15–13.15 kirkko.
Majakka-kuoro ke klo 19, Taulumäen kirkko.
Valoa-lauluryhmä, harjoitukset sovitaan erikseen.
Ihanaiset ke klo 17.30, Taulumäen
kirkko. Tied. Maria Salmela
050 380 0608.
Yhteislaulutilaisuus su 5.2. klo 16
kirkko. Virsikirjan lisävihkon virsiä.
Maria Salmela ja seniorikuoro.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset. Vaajakosken kirkolla ja
Jyskän srk-kodilla ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden kautta. marjaleena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926,
ja tero.reingoldt@evl.fi.040 560 9927.
Jyskän aamupuuro ”porinat” ke klo
8.30–9.30 Jyskän seurakuntakoti. Tule
yhteiselle aamupuurolle ja kahville.
Lapsille ja perheille
Kaunisharjun perhekerho pe klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila. Tervetuloa viettämään yhteistä aamupäivää.
Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su klo 14.
Perhekerho ti klo 9 kirkko.
Perhekerho ti 31.1. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaperhekerho ti 31.1. klo 17.30–19
kirkko. Iltaperhekerho, Vaajakosken
kirkko.
Taaperokerho to klo 9–11 kirkko.
Taaperokerho on 1–2 vuotiaille lapsille vanhempineen. Tervetuloa!
Vaajakosken kouluikäisten toiminta. Lisätietoja satu.harjula@evl.fi
040 558 2542. Ajankohtaiset tiedot
kerhoista, leireistä jne. http://www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Talvileiri 3–7-luokkalaisille tytöille
ja pojille 10.–12.3. Koivuniemen leirikeskus. Ilm. 6.2. klo 8.00 alk. osoitteessa http://www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Nuorille ja aikuisille
Leppälahden päiväpiiri pe 27.1. klo
12 Vanhalla kaupalla.
Lähetyspiiri ti 31.1. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerho, Jyskän seurakuntakoti ke 1.2. klo 13–14.30 Jyskän seurakuntakoti. Hartautta virsien ja kahvin kera.
Keskiviikkokerho ke 8.2. klo 13 kirkko.

Yhteiset
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, lisäksi pieni kirpputori/vaihtori Hannikaisenkatu 27–29.
Avoinna ma, ti ja to klo 11–15.
Tied. Antti Laitinen 050 360 3484
antti.laitinen@evl.fi
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 6.2. kello 12.
Kansainvälinen työ
Virtailta / Nightbreak to 2.2. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Kutsua kuulostellen, Jer.1.4-10, Ville Tikkanen/ Listening
to the Call, Jer.1:4-10, Ville Tikkanen.
Tied. Säde Pirttimäki 0405609904
Hannatyön rukouspiiri ma 6.2. klo 18
Vanha pappila. Rukousta maailman
naisten puolesta. Myös miehet tervetulleita! Lisätied. Kuulasmaa 045 2674
614 tai Puukari 050 4933 459
Naiset eri uskonnoissa ja vakaumuksissa – YK:n yhteisymmärryksen viikon tapahtuma la 4.2. klo 16–20 Vanha pappila. Konsertti (klo 16), kahvit,
keskustelutilaisuus (klo 18). Järjestää
Jyväskylän seurakunta ja Jyväskylän
uskontojen ja vakaumusten välinen
verkosto (USVA)
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 29.1. klo 11, Voionmaankatu
18. Nyyttäribrunssi, kirkko, lasten
ohjelmat.

ALFA – mietityttääkö elämän isot
kysymykset? #kokeileALFAA! ALFA
maanantaisin klo 18–20 Vanhassa Pappilassa Vapaudenkatu 26. (ei
vko 9, 11). Tied. ja ilm. tiina.kilkki@
kohtaamispaikka.net / 044 524 3904.
Muut toimintatiedot mm. KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä /
instagram @kohtaamispaikka

Miesten lentopallokerho to klo
19–21.
Paluumuuttajien kerho to
klo 10–12, takkahuone.
Futsal, kongolaisten ryhmä to
klo18–19.30. Papu Nkunda ja John
Nize Mubiri.

Maahanmuuttajatyö
Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), diakoni, 050
549 7033, mirja.hytonen@)evl.fi, Oxana Usova, avustaja, 041 705 2329,
oxana.usova@evl.fi
Päivystys ti klo 9–15, ke klo 9–12 ja
to 11–15, Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Kuokkala:
Naisten Suomi-kerho ti klo 10–11.30,
Polttolinja 37. Karikko.
Keskusta:
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–
11.30, Kauppakatu 13. 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. 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.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä
Tuija Emaus-Etindelle. Päivystys ma ja
ke klo 9–11, p. 050 549 7023.
Näkövammaisten ja huonokuloisten
kerho ke 8.2. klo 13–14.15 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Mukana diakonia-avustaja. Kahvit klo 12.40 alkaen.
Omaishoitajien Oma hetki ke 15.2.
klo 12–13.30 Vanha pappila.

Naisten saunailta
Naisten saunailta Vesalan leirikeskuksessa 7.2. klo 17.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4. Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi >
Paikallinen toiminta > Jyväskylän
NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen (aamupala 5 euroa) ti 31.1.
klo 9–11. Päihdekuntoutujan toipumistarina, Riitta Keuramo.
Lauluryhmä Jännät harjoittelee
ke 1.2. klo 18.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 3.2. klo 13.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 euroa) ti 7.2. klo 9–11.
Runopalatsia rakentamassa turvapaikanhakijoiden kanssa, Kirsti Becker.
Kirjapiiri II ti 7.2. Geraldine Brooks:
Kirjan kansa.
Muskariryhmät keskiviikkoisin:
Taaperot 1–2 v. klo 9.45–10.15.
Perhemuskari II (yksi tai useampi alle 5
v. lapsi samasta perheestä) klo 10.15–11.
Perhemuskari I (yksi tai useampi alle 5 v.
lapsi samasta perheestä) klo 11.15–12.
Ilmoittautumiset toiminnanohjaajalle.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Omakielinen Raamattu – kansallisaarteemme ma 30.1. klo 13.30
Sepänkeskus. Matti Kuosmanen. Lähteellä-kuoro. Kahvi klo 13.30.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Nuortenilta la 28.1. klo 18, ry.
Seurat su 29.1. klo 16, ry; n. klo 17.30
Seurat, ry.
Tiistaikylä ti 31.1. klo 13, ry.
Seurat ke 1.2. klo 19, ry.
Talvimyyjäiset la 4.2. klo 16, ry; klo 19
Seurat, ry.
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Palveleva
puhelin
Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys numerosta
01019 0071
su–to klo 18–01 ja
Pe–la klo 18–03.

Sana ja rukous
Elämästä on kyse! Luento Markuksen evankeliumista ti 31.1. klo 18.30
Vaajakosken kirkko. Valtakunnan salaisuus, Kari Valkonen, musiikki Saara
Mörsky. Kahvit klo 18.

Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Avoin Raamattupiiri 27.1. klo 11.
(huom. aika) Sanan Kulma.
Teatterikerho, ma 30.1. klo 18 uudessa toimitilassa Vapaudenkatu 24,
Mika Lahtinen, p. 040 557 5535, osallistumismaksu 8 e
SenioriFoorum ti 31.1. klo 15 Sepänkeskus Kyllikinkatu 1. Kahvit klo 14.30.
Seniori savenvalajan pajassa, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Sirpa Salo, kirjailija Leena Impiö, pastori Tuija Mannströn. Musiikki Tuula
Hakkarainen.
Tiedustelut Inkeri Virkkala-Järvinen
0400547753
Avoin raamattupiiri pe 10.2. klo 11
Sanan Kulma.
Tulossa:
Naistenpäivät la 11.2. klo 13, Huhtasuon kirkko, Eliina Heinonen, Esterlauluryhmä, Tuula Hakkarainen.
Miestenpäivät la 11.2. klo 13, Vaajakosken kirkko, Jorma Nokkala, Arto
Kauppinen, Kari Valkonen, Seppo
Marttisen musiikkiryhmä.
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, Kauppakatu 13, 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.
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille ti klo 18–21.

Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30.
Pyhäpäivän kahvihetki su 29.1.
klo 16.
Naisten raamattupiiri ti 7.2. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 29.1.
klo 16 Huhtasuon kirkossa, Nevakatu
6. Lapsille raamatunkertomus ja leikkiä. Vanhemmilla raamattupiiri. Päätteeksi iltapala.
Isä-lapsi -sähly pe 3.2. klo 18–19.30
Huhtasuon kirkon liikuntasalissa, Nevakatu 6.
Leipäsunnuntai su 5.2. klo 16. Huhtasuon kirkossa, Nevakatu 6. Raamattuopetusta, ehtoollinen ja kahvitarjoilu.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Vaajakosken miestenpiiri to 9.2. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11.
3:16 -ilta 4.–8.-luokkalaisille pe 10.2.
klo 18–20 Myrskylyhdyn päiväkoti,
Antinmutka 18, Kinkomaa.

Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 1.2. klo 18.30
Nikolainsali, Asemakatu 6. Johdatusta etsimässä, Miika Auvinen, musiikki
Valoa, joht. Maria Salmela.

Aseman Pysäkki
Antti Laitinen 050 360 3484,
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri 050 521 5416
Hallintopalvelu
Lajunen Anu, hallintojohtaja 050 340 9888
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri 050 382 4424

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, seurakuntapastori 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö 050 549 7033

torjuu ihmiskauppaa.

Keräys alkaa 5.2.
Ilmoittaudu kerääjäksi
www.vapaaehtoistyo.fi/jyvaskyla
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Henki &
7. vsk. ISSN 1798-1255
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Taitto: Viestintä-Paprico Oy
Paino Lehtisepät Oy
Painosmäärä 60 000 kpl
Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu,
puh. 0200 71 000,
www.posti.fi/palaute
Päätoimittaja Marjo Rönnkvist
040 535 1064

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
Järvenpää Hannes, 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
Taloushallinto
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

Henki &

Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron piiri to 2.2. klo 17 Jyväskylän
NNKY:n tilat, V. Pasanen.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su 29.1. klo 12 Harju. Sleyn Jyväskylän osaston vuosikokous messun jälkeen
Messu su 5.2. klo 12 Harju.
Evankelisten opiskelijoiden ilta
keskiviikkoisin klo 18.30:
1.2. Onko Jumala todella sanonut?
Valtteri Tikkakoski; 8.2. EO-kaverit
maailmalla, Aktiolaiset.
Hamona-kuoro ma 30.1. klo 18.30.

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

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407

Yhteisvastuukeräys 2017
Seurat su 5.2. klo 16, ry; n. klo 17.30
Seurat, ry.
Seurat ke 8.2. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 10.2. klo 19, ry.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen,
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 lähetyspiiri su 29.1.
klo 14, Vapaudenkatu 60.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Kotiseurat ti 31.1. klo 18 Äijälässä,
Reuter (Äijälänkuja 6).

Facebookissa
nähdään!

Jyväskylän
seurakunnan
yhteystietoja
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Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Heikki Impiö 050 303 3180
Petri Kananen 050 360 3459
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai etunimi,
sukunimi@evl.fi
Faksi 014 636 785
Osoite Tellervonkatu 5, PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti:
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

Viestintä
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö 040 535 1064
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6, 050 549 7041
Aluekappalainen,
Tervonen Mauri 050 549 7031/
Kärkkäinen Päivi 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
Kukkonen Eevi-Riitta 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
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 Väätäinen Osmo 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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Vaakakapina
opastaa
muutokseen
SIRPA KOIVISTO teksti

Vaakakapina ohjaa armollisempaan ja pysyvämpään elämänmuutokseen, johon apua antavat myös
asiantuntijat. Kapinajohtaja, toimittaja Jenny Lehtisen mukaan ihmisen arvoa ei mitata puntarilla.
Vaakakapinan verkkosivuilla julkaistaan koko tämän vuoden ajan
tehtäviä ja työkaluja, joiden avulla
voi pyrkiä kohti parempaa fyysistä
ja henkistä hyvinvointia ja omannäköistä elämää.
Vaakakapina pyörii verkossa ja
sosiaalisessa mediassa sekä myöhemmin syksyllä myös televisiossa.
Verkossa osoite on http://yle.fi/aihe/vaakakapina.
Toimittaja Jenny Lehtinen (keskellä) haluaa kannustaa ihmisiä voimaan sekä fyysisesti että henkisesti hyvin. Jokaisella on oltava valta omaan vartaloonsa ja oikeus rakastaa itseään juuri sellaisena kuin on, hän sanoo.

Älä laihduta, kehottaa kapinajohtaja
Toimittaja Jenny Lehtisen mielestä jokainen on hyvä ja arvostettava juuri
sellaisena kuin on. – Ihmisen arvoa ei mitata puntarilla, hän sanoo.
SIRPA KOIVISTO teksti
ANNE HÄMÄLÄINEN kuva

elämänlaatua kokonaisvaltaisesti,
Lehtinen sanoo

vä ja arvostettava juuri sellaisena
kuin on, Lehtinen korostaa.

Pikadieettejä, syömishäiriöitä, jatkuvaa painon tarkkailua. Lähes koko nuoruus- ja aikuisikänsä painonsa kanssa kamppaillut Jenny
Lehtinen päätti viime keväänä, että nyt riittää.
– Olin ikilaihduttaja, joka oli kokeillut kaikki mahdolliset konstit
painon pudottamiseksi. Välillä
laihduttaminen onnistui, mutta kilot tulivat aina takaisin. Nyt haluan
tehdä asiat eri tavalla. En aio enää
laihduttaa, enkä aloittaa yhtään
laihdutuskuuria. Haluan parantaa

Muutos alkoi Jenny ja läskimyytinmurtajat -Facebook-ryhmässä ja
on jatkunut pari viikkoa sitten
Yleisradion nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa alkaneen Vaakakapina-projektin myötä. Toimittajana ja juontajana työskentelevä
Lehtinen on yksi projektin keulakuvista, kapinajohtaja.
– Haluan kapinoida ulkoapäin
tulevia, ihmisen kehoa koskevia
määreitä ja kuvastoa vastaan ja antaa tilaa moninaisuudelle, kaiken
kokoisille ihmisille. Jokainen on hy-

Tuoreen tutkimuksen mukaan
vain 16 prosenttia naisista ja noin
joka viides mies on tyytyväinen
omaan painoonsa. Luvut ovat hätkähdyttäviä. Lehtinen ei halua kiistää ylipainoon liittyviä terveydellisiä riskejä, mutta ei myöskään pidä
siitä, että lihavuus on demonisoitu.
– Ylipainoiset ovat viimeinen
ryhmä, jota vastaan saa olla avoimen vihamielinen ja syrjivä. Asenneilmapiiri on niin synkkä, että se
heijastuu jo lapsiin. Ihan pienetkin
lapset pelkäävät lihomista ja käyt-

tävät ylipainoa aseena toisiaan vastaan.
Lehtisen mielestä puhetavan
täytyy muuttua.
– Pitää keskittyä positiivisiin asioihin, joilla muutosta saadaan aikaan.
Vaakakapinan tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vaakakapinan nettisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa puhutaan
muun muassa syömisestä, nukkumisesta, liikunnasta ja henkisestä
hyvinvoinnista.
– Haluamme vaikuttaa ihmisiin
yksilöinä, mutta myös siihen, miten esimerkiksi media, terveyden-

hoito ja liikuntapalvelujen tuottajat suhtautuvat ylipainoisuuteen,
Lehtinen sanoo.
Lehtinen on käynyt omaa elämänmuutostaan läpi maaliskuusta lähtien.
– Olen aina tykännyt itsestäni
ihmisenä ja persoonana, mutta
olen tuntenut, ettei kehoni ole vastannut sitä määritelmää, joka on
ulkoapäin annettua hyvälle vartalolle. Oman kehoni tunnistamisessa ja tunnustamisessa olen vielä
selkeästi matkalla. Tärkein tavoitteeni on kuitenkin voida hyvin. Jos
paino samalla putoaa, hyvä niin.

Elämästä

Haaveissa työpaikka ja oma asunto
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Olen Masa Tammilehto, 17 vuotta. Asun Hämeenlinnassa, mutta
juuri nyt olen työssäoppimisjaksolla Jyväskylässä. Opiskelen Hyvinkään ammattiopistossa turvallisuusalan perustutkintoa. Opinnot
ovat suurin piirtein puolivälissä ja
toivon valmistuvani turvallisuusvalvojaksi vuoden päästä keväällä.
Olen aina ollut kiinnostunut
turvallisuusalasta, poliisin ja vanginvartijan työstä. Ehkä juuri siksi,
että tällä alalla ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu. Jokainen päivä

on erilainen. Puolentoista vuoden
jälkeen on tuntunut siltä, että olen
oikealla alalla. Ennen valmistumista haluaisin vielä lähteä koulun
kautta vaihtoon Maltalle ja parantaa kielitaitoani. Siitä olisi varmasti
etua työpaikan saannissa.
Opintoihin kuuluu paljon työssäoppimista. Hyvinkäällä työssäoppimispaikan saaminen ei olisi ollut kovin helppoa, koska alan opiskelijoita on paljon. Halusin uusia
kokemuksia, siksi hain paikkaa Jyväskylästä. Siihen vaikutti myös se,
että kumppanini asuu Kuokkalassa. Jyväskylä on mukava kaupunki,
jossa on helpompi irtautua arjesta.

Hämeenlinnassa tuntuu, että melkein kaikki tuntevat toisensa.
Omassa elämässäni asiat ovat
hyvällä mallilla. Olen saanut opiskelupaikan ja päässyt opiskelemaan alaa, josta pidän. Tiedän kaveripiiristä niitäkin, jotka vielä etsivät suuntaansa, eivätkä tiedä, mitä
haluavat. Monet pelkäävät tekevänsä vääriä valintoja, siksi opiskeluun sitoutuminen on vaikeaa.
Tykkään ilmaista itseäni valokuvaamalla ja kirjoittamalla. Kuvaan
paljon muun muassa luontoa ja rakennuksia ja julkaisen kuvia Instagramissa. Kirjoitan omaksi ilokseni
runoja ja pistän paperille omia aja-

tuksiani. Olen joskus pitänyt myös
blogia. Haaveena on, että voisin
joskus kirjoittaa kirjan. Käyn myös
kuntosalilla ja harrastan longboard-lautailua.
Tulevaisuudentoiveeni ovat ihan
perusjuttuja. Asun Hämeenlinnassa vielä äitini luona, joten haluaisin
jossakin vaiheessa päästä muuttamaan omaan asuntoon. Toiveissa
on myös työpaikka, joka tuntuisi
omalta jutulta. Haluaisin toimia
järjestyksenvalvojana isommissa
tapahtumissa ja festareilla tai vanginvartijana. Yksi vaihtoehto on,
että jatkan opiskelua ammattikorkeakoulussa. Aika näyttää.

Masa Tammilehto
Turvallisuusvalvojaksi opiskeleva
Masa Tammilehto haluaisi työskennellä järjestyksenvalvojana isoissa
tapahtumissa tai vaikkapa
vanginvartijana.

