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Pääkirjoitus

Tapetilla

Lapsille
leikkipaikka
kirkonmäelle

Ajassa

Nyt on vaihtoehtoisten tilastojen aika

Korpilahden kirkonmäelle ra
kennetaan lasten leikkipaikka.
Jyväskylän seurakunnan kirk
koneuvosto hyväksyi esityksen
ulkoleikkipaikan kalusteiden
hankinnasta. Kalusteet hanki
taan alueseurakunnalle osoi
tetun testamentin varoilla. Ka
lusteiden hankintakustannuk
set ovat 3 600 euroa. Leikki
paikan perustaminen ja kalus
teiden asentaminen kustanne
taan kiinteistötoimen rahoista.

KAARINA HEISKANEN teksti
OKKO PYYKKÖ kuva

Vastuussa
Lupauduin heikkona hetkenä erään yhdistyksen sihtee
riksi. Harrastukseen liittyvässä yhdistyksessä sovitaan yh
teisiä pelisääntöjä, pidetään huolta yhteisistä tiloista ja
omaisuudesta sekä lisätään harrastukseen liittyvää tieto
utta. Näin ainakin on jalo tarkoitus.
Yhdistystoiminnassa vastuupaikoille ei yleensä ole ryn
nistystä. Sihteerin homma työllistää, taloudenhoitaja
joutuu antamaan aikaansa vielä tätäkin enemmän, ja pu
heenjohtaja ottaa viime kädessä kaikenlaista natkutusta
vastaan. Hallituksen rivijäseneksi joku saattaa ilman maa
nittelua suostua – sillä ehdolla, että ei joudu tekemään
muuta kuin osallistumaan kokouksiin.
Yhteisten asioiden hoitaminen ei ole kiitollista puuhaa.
Asioita hoitavat ja niistä päättävät yleensä harvat ja vali
tut, määrätietoisesti omalla tavallaan. Sitten on se ärhäk
kä joukko asianosaisia, joista ei useinkaan löydy riittäväs
ti vastuunkantajia olemaan todellisena vastavoimana ny
kyisille linjaajille, mutta mielipiteitä asioiden hoitamis
tavasta kyllä riittää. Valtaosaa väestä eivät yksityiskohdat
suuremmin kiinnosta.
Kaikesta ristivedosta huolimatta porukan pitäisi pystyä
elämään edes jotenkin sovussa. Uutta pallokerhoa tai ve
neilyseuraa ei voi joka erimielisyyden jälkeen olla perus
tamassa. Saati sitten kirkkoa. Maaliskuun alussa voi
maantuleva avioliittolaki viiltää neljämiljoonaista yhteis
yritystä niin, että nurkissa viuhuu. Jonkun mielestä kirk
ko on rukouspuheineen saivartelun mestari, toisen mie
lestä on tärkeää, että kirkko tulee edes puolitiehen vas
taan. Kolmas ei kelpuuttaisi muuta kuin vihkimisen,
neljäs sulkisi muut kuin heterot ajatusmaailmastaan täy
sin pois.
Kirkon kehittämä kunnioittavan keskustelun
malli keskittyy korostamaan sitä, mikä mei
tä tässä tukalassa tilanteessa yhdistää. Se
voi olla jonkun mielestä säälittävä yritys,
mutta onpahan kuitenkin yritys. Joten
kinhan tässä täytyy saada aikansa ku
lumaan sillä välillä, kun riittävää yksi
mielisyyttä asioiden muuttamisesta
odotellaan. Ja jos muutosta haluaa,
sen eteen täytyy olla valmis tekemään
töitä. Vastuupaikoille mahtuu.

Kirkkoherra Trumppisella oli on
gelma. Kirkkohallitus vaati tilasto
tietoja ja paikallislehden toimittaja
kärtti uusimpia jäsentietoja, ja ne
kaikki näyttivät laskevaa käyrää.
Mutta onneksi on olemassa
vaihtoehtoiset faktat!
Totuus on siellä, missä haluan
sen olevan. Pastori Trumppinen
kirjautui twittertililleen ja antoi pa
laa.
– Sunnuntain messu 3 kertaa
peräkkäin, kun ihmiset eivät mah
tuneet kirkkoon! #Tungos yllätti
suntion! #Jeesus kiittää! Näin
#Saatana.n pakenevan.
– Paikallisradioon tulee kuulija
postia: ei enää tangoa, räppiä ja
humppaa. @Robin & @Cheek: laula
#reformaatio.virsi & #Virsikirjanlisävihko.
– Meidän #seurakunta.an liittyy
väkeä naapurikunnistakin. Jos joku
muuta väittää, saa tulla Trumppi
sen kanssa #kirkontorni.in. Näh
dään kumpi sieltä lentää.
– Joku jakoi Facebookissa kuvan,
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Henki &
Kannessa: Pastori ja perheneuvoja Pekka Puukko uskoo
kunnioittavaan keskusteluun, kun uusi sukupuolineutraali
avioliittolaki herättää mielipiteitä.
Kuva: Mikko Vähäniitty

jossa messussa oli 5 kuulijaa. Val
heellista #photoshoppaus.ta. Tuot
kamerasi tänne, tehdään siitä #diili.
– Kirkkokahvia juotiin 150 kup
pia. Kasvua edellispyhästä sata
prosenttia. Vaihdoimme tumma
paahtoisesta vaaleapaahtoiseen
#Presidentti.in.
– Meidän #hautausmaa.lle teh
dään paikkavaraus jo kastekeskus

telussa. Make Graveyard Great
Again!
– Lukiolaiset vaativat: Trumppi
sen #aamunavaus joka päivä. Ylä
asteella laaja tukimielenosoitus:
#TotuudenHenki-virsi yhteislauluna
salissa.
– Paikallislehden toimittaja väit
tää, että kinkereillä veisattiin virsi
126. Ei pidä paikkaansa. Se oli 1 260.
Tyypillistä median vähättelyä!

Perhekerho Vaajakosken
kirkolla tiistaisin klo 9.
Perhekerho tarjoaa tär
keää vertaistukea pienten lasten äi
deille. Kun nuorin lapsistani oli pie
ni, kävin mielelläni perhekerhossa
joka viikko.
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Hiljaisuuden hetki Kau
punginkirkossa perjan
taisin klo 12. Pappi/dia
koni on paikalla klo 13–14. Mah
dollisuus hiljentyä tai keskustella
seurakunnan työntekijän kanssa,
jos sydämen päällä on jotakin.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Miia Moision haastattelu sivulla 16.

Down

Norjan hiihtäjät ne
menestyvät aina vaan.
Liekö siinä dopingia
takana?
Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Älä väitä, että silmässäni on roska. Se ei ole roska, se on hirsi!

Miia Moision tapahtumatärpit
Messu sunnuntaisin kir
kossa. Käyn mielelläni ju
malanpalveluksissa. Pi
dän erityisesti messumusiikista. Ju
malanpalvelus tarjoaa minulle
mahdollisuuden pysähtyä ja rau
hoittua arjen keskellä.

Katulähetyksen
auton hankintaan
tukea

Tiedä häntä, mutta
olen kuullut huhuja, että
norjalaisilla on uusi kikka:
he voitelevat suksensa
huulirasvalla.

Kansanedustaja Pekka Haavisto on toiminut monenlaisissa asiantuntijatehtävissä Afrikan kriisialueilla, muun muassa EU:n erityisedustajana Darfurissa. – Työ on ennen kaikkea rauhanprosessien tukemista ja neuvotteluratkaisujen etsimistä, Haavisto sanoo.

Pakolaisia pitäisi auttaa
mahdollisimman lähellä

Changemaker
haastaa kuntavaaliehdokkaat

Afrikan kriisialueilla pitkään toimineen Pekka Haaviston mielestä tärkeintä olisi luoda
koulutusta ja työpaikkoja nuorelle, turhautuneelle sukupolvelle.
SIRPA KOIVISTO teksti
PEKKA HAAVISTO kuva

Toimit ulkoministerin erityis
edustajana Afrikan kriisialueil
la. Millaista työ on?
Työ on ennen kaikkea rauhanpro
sessien tukemista ja neuvottelurat
kaisujen etsimistä. Pääpaino on
tällä hetkellä ollut Afrikan sarvessa
– Somalian heikon rauhan tukemi
sessa ja Eritrean-Etiopian jännitty
neiden välien liennyttämisessä.
Yhteydenpitoon ja neuvotteluihin
kuuluvat sekä kokoukset ja tapaa
miset että tutustuminen olosuh
teisiin kentällä.
Miksi toimit juuri Afrikassa?
Johdin kuusi vuotta YK:ssa konflik
tien ympäristövaikutusten selvi
tyksiä kentällä. Aloitimme Koso
vosta, sitten tuli monta muuta
kohdetta: Afganistan, Irak, Palestii
na, Liberia, Sudan… Sudanissa
työskentely johti kutsuun EU:n eri
tyisedustajaksi Sudaniin ja Darfu
riin. Näin Pohjois-Afrikasta tuli
alue, jonka aloin tuntea parhaiten.
Pakolaisvirta Afrikasta kiihtyy.
Onko mitään tehtävissä?
Ihmisiä pitäisi auttaa mahdollisim
man lähellä kriisin syntyaluetta.

Näin auttamisen resurssit hyödyn
nettäisiin parhaiten. Tärkeintä olisi
luoda koulutusta ja työpaikkoja
nuorelle, turhautuneelle sukupol
velle. Tässä Suomikin voi tehdä
osansa.
Millaisena näet maanosan
tulevaisuuden?
Afrikassa väestökehitys on nopeaa.
Taloudellista toimeliaisuutta tarvi
taan, jotta kaikille voidaan taata ih
misarvoinen elämä. Tyttöjen ja nais
ten koulutus on entistä tärkeäm
pää. Afrikan Unioni, joka on ottanut
mallinsa Euroopan Unionista, toimii
nyt ehkä EU:ta dynaamisemmin
mantereen yhdistämiseksi.
Kuinka tärkeänä koet kirkollis
ten toimijoiden työn kehittyvis
sä maissa?
Olen itse Kirkon Ulkomaanavun
hallituksessa, ja on hienoa nähdä,
miten apu menee perille. KUA on
myös laajentanut toimintaansa
rauhanvälityksen suuntaan. Sa
moin on tehnyt Suomen Lähetys
seura. Sillä on ollut tärkeä rooli
muun muassa Syyriassa.
Miten haluaisit vaikuttaa
turvapaikanhakijoiden tilantee
seen Suomessa?

Oikeus turvapaikkaan on yksilölli
nen kysymys. On osoitettava, mil
laisen vainon tai painostuksen
kohteeksi on joutunut. Tällaisille
ihmisille on annettava suojaa. Kiel
teisen päätöksen saaneiden koh
dalla on tärkeää, että he palaavat
järjestäytyneesti, ja heidän paluu
taan tuetaan. Hengenvaaralliseen
tilanteeseen ei ketään pidä palaut
taa.
Viime aikojen koskettavin
kohtaaminen?
Olin kesällä Hondurasissa, jossa al
kuperäiseen intiaanikansaan kuu
lunut ihmisoikeusaktivisti Berta
Caceres oli murhattu. Kävin intiaa
nien kylässä, jonne menemisestä
varoittivat niin Hondurasin halli
tus kuin paikallinen poliisi. Kun
pääsin kylään, vastaanotto oli la
tautunut. Ihmiset, joita ei koskaan
ollut kuunneltu, halusivat puhua.
Kuuntelin ja meistä tuli ystäviä.
Toivottavasti myös viranomaiset ja
Hondurasin hallitus kuuntelisivat
näitä ihmisiä.
Missä asioissa näet toivoa?
Kaikilla konfliktialueilla toimii pai
kallisia ihmisiä, jotka haluavat ra
kentaa rauhaa ja auttaa muita. Ih
misyys ja ihmisarvot ovat yleis

Jyväskylän seurakunta haluaa
auttaa Jyväskylän Katulähetys
ry:tä ruokapankin jakeluauton
hankinnassa. Ruokapankin ny
kyinen auto on erittäin heikko
kuntoinen, eikä Katulähetys ole
talousarviossaan varautunut
uuden auton hankintaan. Ruo
kakuljetuksiin soveltuvan kuor
ma-auton kustannusarvio au
tolle on noin 50 000 euroa. Seu
rakunta harkitsee 30 000 euron
tukea auton hankintaan. Asia
valmistellaan kirkkoneuvoston
seuraavaan kokoukseen 15. hel
mikuuta.

maailmallisia. Somaliassa tapasin
paikallisia naisia, jotka ostivat nuo
rilta kavereilta aseet pois ja mak
soivat omasta pussistaan heidän
koulutuksensa. ”Olemme keksi
neet aseistariisunnan”, naiset sa
noivat ylpeästi. He eivät olleet kos
kaan kuulleet, että joku tekisi vas
taavaa missään muualla.
Mikä Raamatun kertomus on
koskettanut sinua?
Näin joskus listan, johon oli koottu
Raamatun pakolaiset, siirtolaiset ja
karkotetut – alkaen Aatamista ja
Eevasta, päätyen varhaisen kirkon
toimijoihin. Raamattu on länsi
maisen kulttuurimme perustaa, ja
sen ovat käytännössä kirjoittaneet
pakolaiset. Tämä ajatus on aika py
säyttävä. Emme ole tekemisissä
minkään uuden asian kanssa.

Henkesi edestä -kes
kustelutilaisuus ma
20.2. klo 17 Agorassa,
Mattilanniemi 2. Kes
kustelijoina kan
sanedustaja Pekka
Haavisto ja lehtori
Kati Turtiainen. Tilai
suus on osa Aina on
toivoa -tapahtuma
sarjaa. Vapaa pääsy.

Changemaker haastaa tänä
vuonna kaikki kunnat ja kun
nallisvaaliehdokkaat lisäämään
pakolaisten kuntapaikkoja. En
simmäinen kampanjakoulutus
on 11. helmikuuta Jyväskylässä.
Tuhannet Suomesta turvapai
kan saaneet ovat ilman kunta
paikkaa.
Kuntapaikka tarkoittaa, että
kunta tarjoaa asunnon ja tukea
kotoutumiseen turvapaikan
saaneelle. Kuntapaikka on tär
keä tapa kantaa kansainvälistä
vastuuta ja vastata pakolaiskrii
siin paikallisesti, todetaan
Changemakerin kampanjassa.

Ulkomaanapu
täyttää
pyöreitä
Kirkon Ulkomaanapu täyttää
tänä vuonna 70 vuotta. Avun
vastaanottajana aloittanut Kir
kon Ulkomaanapu on vuosi
kymmenien kuluessa kasvanut
Suomen suurimmaksi kehitys
yhteistyöjärjestöksi ja toiseksi
suurimmaksi humanitaarisen
avun antajaksi. Viime vuonna
Ulkomaanavun budjetti oli
noin 40 miljoonaa euroa. Työ
keskittyy kaikkein heikoimmas
sa asemassa olevien ihmisten
auttamiseen noin 15 maassa.
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Selkokieli hyödyttää kaikkia

Lahjoitusvaroilla
monenlaista hyvää

Kirkko julkaisi selkokuvat jumalanpalveluksen tueksi niille, joille puhutun ja
kirjoitetun kielen ymmärtäminen on vaikeaa. Kuvina löytyvät myös kirkolliset
toimitukset ja juhlapyhät.

Korpilahden kirkonmäelle rakennetaan lasten leikkipaikka osin
testamenttivaroin. Lahjoitukset näkyvät Jyväskylän seurakunnan
toiminnassa monin tavoin.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

kaurallaan suurin seurakunnan
saama lahjoitus on ollut noin
300 000 euroa.

Korpilahden kirkonmäelle raken
netaan kevään aikana lasten leikki
paikka, jonka kalusteet hankitaan
alueseurakunnalle osoitetun testa
mentin varoilla.
Vt. aluekappalainen Antti Koivisto iloitsee siitä, että hanke to
teutuu, sillä leikkipaikalle on ollut
selkeä tarve. Leikkipaikasta hyöty
vät muun muassa seurakuntatalol
la kokoontuvat päivä- ja perheker
holaiset.
– Halusimme alueseurakunnas
sa olla omalta osaltamme tuke
massa leikkipaikan rakentamista.
Testamenttivarojen avulla siihen
oli mahdollisuus, Antti Koivisto sa
noo.

Testamenttivarojen käytössä
noudatetaan testamentin tekijän
tahtoa mahdollisimman tarkoin.
Joskus varojen käyttö on testa
mentissa määritelty niin tiukasti,
että lahjoitusta on vaikea toimin
nallisesti hyödyntää.
Jokaisesta testamenttilahjoituk
sesta seurakunta tekeekin erikseen
päätöksen, otetaanko lahjoitus
vastaan.
– Jos testamenttimääräys on hy
vin vaikeasti toteutettavissa, voi
käydä niin, ettei seurakunta pysty
ottamaan lahjoitusta vastaan. Ker
ran näin on jopa tapahtunut, Laiti
nen sanoo.

Seurakuntia muistetaan testa
menttilahjoituksin aika ajoin. Jy
väskylän seurakunnassa testa
menttimuistamiset eivät ole ta
louspäällikkö Markku Laitisen
mukaan kovin yleisiä.
– Yksittäisiä lahjoituksia tulee
silloin tällöin, hän sanoo.
Seurakunnalle osoitetut testa
menttilahjoitukset voivat olla mo
nenlaisia. Testamentti voi sisältää
rahalahjoituksen, osakkeita tai
vaikkapa asuinhuoneiston.
Laitinen arvelee, että hänen vir

Lahjoituksilla
voi tehdä
sellaisia
ylimääräisiä
asioita, joita ei
ole muuten
mahdollista
toteuttaa.

”

HEIKKI IMPIÖ teksti
TEEMU JUNKKAALA
KIRKON KUVAPANKKI kuvat

Laitinen pitäisikin hyvänä, jos
lahjoittaja ottaisi seurakuntaan yh
teyttä jo testamentin tekemistä
harkitessaan. Silloin olisi mahdol
lista varmistaa, että testamenttiin
kirjattava käyttötarkoitus ja -tapa
vastaavat lahjoittajan toivomusta
ja ovat seurakunnan kannalta toi
minnallisesti toteutettavissa.
Testamentin tekemisessä kan
nattaa käyttää asiantuntija-apua,
jotta lahjoittajan toivomukset tu
levat mahdollisimman selkeästi
kirjatuksi ja testamentti on toteu
tettavissa ongelmitta.
Jyväskylän seurakunnan saamien
testamenttilahjoitusten tämänhet
kinen arvo on noin 1,3 miljoonaa
euroa ja ne on ryhmitelty käyttö
tarkoituksen mukaan.
Lahjoitusvaroja on kohdistettu
muun muassa vanhusten asumi
sen tukemiseen. Korpilahden alue
seurakunnalle osoitetuilla testa
menttivaroilla on kustannettu esi
merkiksi raamattuluentoja ja ylis
tysmusiikkikurssi. Lastenpsykiatri
Jari Sinkkosen vierailu syksyllä
Korpilahdella toteutui niin ikään
lahjoitusvaroin.
– Testamenttilahjoituksilla voi
tehdä sellaisia ylimääräisiä asioita,
joita ei ole budjetin puitteissa
muuten mahdollista toteuttaa,
Antti Koivisto sanoo.

Selkokeskuksen mukaan selkokie
len tarve on kasvanut viime vuosi
na huomattavasti. Noin puoli mil
joonaa ihmistä tarvitsee selkokiel
tä ja huomattavasti suurempi mää
rä hyötyisi siitä monissa tilanteissa.
Selkokielen tarve voi johtua mo
nista syistä. Syyt voivat olla neuro
biologisia, kuten kehitysvamma,
lukivaikeus tai ADHD. Kielitaidon
heikentyminen voi johtua myös
muistisairaudesta tai afasiasta.
Maahanmuuttajien myötä jatku
vasti kasvavan ryhmän muodosta
vat ne, joille suomi tai ruotsi ei ole
äidinkieli.
Korpilahden päiväkerholaiset pääsevät pian leikkimään kirkonmäelle
rakennettavalle leikkipaikalle.

Tiesitkö?
			

Testamenttilahjoitukset
■■ Testamenttilahjoituksia

tehtiin koko kirkossa vuonna
2015 yhteensä 2,5 miljoonaa
euroa
■■ Viime vuosina testamenttilahjoitukset ovat vakiintuneet
noin 2,5 miljoonaan euroon
vuosittain

■■ Testamentti- ja lahjoitusrahas-

tojen varat olivat edellisvuonna
noin 46,5 miljoonaa euroa
■■ Lapuan hiippakunnassa
seurakunnat saivat testamenttija muita lahjoituksia lähes
600 000 euroa

Hengissä

Kun viimeinen saa siirron jonon keulille
Päivän otsikko on ansaitsematon armo.
No Jeesus tässä lupaa kaikkea hyvää
ansioista: sinä joka luovuit omastasi,
saat satakertaisesti takaisin. Eli onko
kaikesta luopuminen kuitenkin ansio?
Ansaittua armoa on kieltämättä hyvä kau
pata tällä repliikillä. Mutta voisiko se myös
toimia kutsuna Jumalan syliin suremaan sil
loin kun elämässä kaikki on menetetty?
Monet ensimmäiset tulevat olemaan
viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Jippii,
lupa velttoilla? Vai mitä tämä raamatun
kohta tarkoittaa?
Ajattelen, että tämä tarkoittaa samaa kuin
sitä edeltävät ja seuraavat Matteuksen
evankeliumin kohdat – Jumalan erilaista ar
vostuskäsitystä. Lapset saivat ihan oikeasti
tulla Jeesuksen luo siunattaviksi. Vertausten
kielellä Jeesus kertoi, että Jumalan tahdosta
rikkaallakin on mahdollisuus pelastua ja et
tä Jumalan töissä kaikille maksetaan sama
palkka. Pietarille ja meille muille voisi aset
taa vastakysymyksen: mikä riittää minulle?
Aika armotonta, että pitäisi luopua
läheisistäänkin?
Eihän kukaan halua läheisistään luopua – ne

vain tuppaavat arjessa jäämään kakkoseksi
aika turhillekin jutuille. Mutta pitäisikö tosi
aan? En osaa lukea kehotusta saati käskyä
tuosta Jeesuksen vastauksesta. Kuitenkin
hänen sanansa ovat totta. Kristuksen maail
manlaajuisessa kirkossa tänään on valtavaa
vaurautta ja syvää köyhyyttä, on mahdolli
suuksia työhön ja jopa vallan avaimia
omaan käteen sovitettavaksi. On myös hei
tä, jotka menettävät henkensä uskonsa
vuoksi. Tyydymmekö siihen, miten asiat
ovat?
Mitä merkitystä maanpäällisellä
elämällä on, jos kaikesta pitäisi luopua?
Kaikesta luopumisen hetki tulee kerran jo
kaisen kohdalle. Sitä taustaa vasten voisi tä
mänhetkistä elämäänsä peilata silloin täl
löin. Säilytettävät ja poistoon joutavat löy
tävät siten ehkä paikkansa pikkuhiljaa, ar
mollisesti. Jumala ottaa kaikenlaiset meidät
vastaan ja hoitoonsa jo nyt.
Mistä sinä olet joutunut luopumaan
uskosi tähden?
Näen uskoni ja koko elämäni Jumalan suu
rena lahjana. Luopumisteni hinnalla en pys
ty lunastamaan oikeastaan mitään Taivaan

Matt. 19: 27–30
Pietari sanoi Jeesukselle: ”Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä
me siitä saamme?”
Jeesus sanoi heille:
”Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden
maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa
valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette
seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, joka minun
nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai
lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.
Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan
viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.”

todellisuudessa, armon varassa on mentävä.
Aina eivät uskot kohtaa eikä yhteys rakennu
kristittyjen välillä. Sen koen tappioksi.
Mihin sitä armoa tarvitaan? Ihan meidän
ihmisten kesken? Mitä seuraa jos/kun si
tä ei ole?

Pastori Annemari Siistonen
saarnaa sunnuntaina 12.2. Huhtasuon kirkossa kello 10 ja
Halssilan seurakuntakeskuksessa kello 12.

Kaikki virheitä tekevät tarvitsevat armoa.
Muut eivät ehkä keksi sille mitään käyttöä.
Armollisuus toisia kohtaan voi olla helpom
paa, jos itse on tullut armahdetuksi mah
dottomalla hetkellä. Sellainen kokemus voi
muuttaa koko elämän. Ansioton rakkaus on
uudistava voima. Se on Jumalasta lähtöisin.

Selkokuville ja niitä tukevalle
tekstille on ollut tarvetta jo pit
kään myös kirkossa. Keski-Suomen
seurakuntien kehitysvammaisten
pappina työskentelevä Maarit
Nuopponen ja Jyväskylän seura
kunnan kehitysvammaisten diako
ni Mari Tyynelä olivat mukana Ku
vakirjoitettu messu -työryhmässä,
jonka tuloksena joulukuussa jul
kaistiin kirkolliseen työhön tarkoi
tettu selkokuvien sarja.
Jumalanpalveluksen keskeisiä
vaiheita ilmentävät pelkistetyt ku
vat, joita tukee myös kuvien rinnal
la kulkeva lyhyt selkokielinen teks
ti. Messun lisäksi Isä meidän -ruko
us, Herran siunaus ja Uskontun
nustus ovat saaneet kuvat tuek
seen. Samoin kirkkovuoden keskei
set juhlapyhät ja kirkolliset
toimitukset ovat nyt selkokuvalli
sessa muodossa.
Kuvat on piirtänyt graafikko
Teemu Junkkaala. Kuvien piirtä
minen ja valinta oli monipolvinen
prosessi. Työryhmä esitti graafikol
le toiveita, joita Junkkaala pyrki to
teuttamaan. Prosessin aikana syn
tyi yli kaksisataa kuvaluonnosta,
joista lopulliset kuvat valittiin.
– Kun näki pelkän kuvan, tuli
mieleen, että pitäisikö sitä vielä
muuttaa. Kun rinnalle tuli teksti,
kuva alkoi tuntua juuri oikealta,
Tyynelä kertaa prosessia.
Tyynelä kertoo, miten joidenkin
kuvien piirtämiseen liittyi erityisiä
vaikeuksia. Miten kuvata selkeästi
ja yksinkertaisesti Jumalaa, joka on
salattu, ja jota on jopa kiellettykin
kuvaamasta? Prosessi pakotti Tyy
nelänkin tarttumaan kynään ja
luonnostelemaan sanoja kuviksi.
– Paljon piti tehdä pohjatöitä ja
käydä eri taiteilijoiden kuvaamaa

Kun rinnalle
”
tuli teksti, kuva

alkoi tuntua juuri
oikealta.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.

Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen.

Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

symboliikkaa läpi. Myös sitä, millai
sia mahdollisia merkityksiä sanoilla
on, Tyynelä kuvaa työvaiheita.

muassa elokuvaan, videoon, multi
mediaan, teatteriin tai pantomii
miin eli kaikkeen ihmisten väliseen
viestintään.

Tähän saakka kirkossa on käytetty
kansainvälisistä kuvapankeista
hankittuja kuvia. Nyt julkaistavat
kuvat on suunniteltu nimenomaan
suomalaiseen kulttuuriin sopiviksi.
– Kun syötin amerikkalaiseen
kuvapankkiin hakusanan usko,
näytölle ilmestyneessä kuvassa oli
pää ja ajatuskupla, jossa oli joulu
pukki, Nuopponen havainnollistaa
kulttuurieroja.
– Nyt meillä on uskon kohdalla
kuvana ristissä olevat kädet, Tyy
nelä kertoo .
Nuopponen ja Tyynelä ovat omas
sa työssään nähneet, miten selkeät

ja yksinkertaiset kuvat helpottavat
vuorovaikutusta. Uudet kuvat voi
tulostaa paperille, heijastaa seinäl
le datatykin avulla tai niitä voi kat
sella vaikkapa tabletilta. Jos avus
tettavalla on vaikeuksia uusien asi
oiden hahmottamisessa, kuvien
avulla voi myös etukäteen käydä
läpi vaikkapa kastetilaisuuden tai
hautaan siunaamisen vaiheita. Saa
tu palaute tukee käsitystä, että sel
kokuvista hyötyvät aivan kaikki.
– Jumalanpalveluksen jälkeen
on tullut työntekijöitäkin sano
maan, että olipa mukava, kun ker
rankin ymmärsin jotakin, Nuoppo
nen tiivistää kokemuksen.
Nuopposen mielestä selkokieli ei
liity vain kieleen tai kuviin. Selkoil
maisun periaatteita voi soveltaa
edellä mainittujen lisäksi muun

– Olen miettinyt, että miten voi
olla läsnä toiselle ihmiselle ilman
puhetta tai koskettamista, voiko se
olla jonkinlaista selko-olemista?

kö?

Tiesit
			

Selkokieli ja -kuva
■■ Selkokieli on suomen kielen

muoto, joka on tehty
sisällöltään, sanastoltaan ja
rakenteeltaan yleiskieltä
luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu
ihmisille, joilla on vaikeuksia
lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

■■ Selkokuvat ovat yksinkertaisia

ja selkeitä. Kuvan tunneviesti
tukee sen yhteydessä olevaa
tekstiä.
■■ Hyvä kuvitus antaa lukijalle
tärkeitä ennakkotietoja ja
auttaa virittäytymään tekstin
lukemiseen.
■■ Lisätietoa: selkokeskus.fi
http://selko.evl.fi/
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Kolumni

Miten hyvä
meidän on
Ammanissa satoi yöllä räntää. Lapsilleni se aiheutti kahtalaista
iloa: koulu voi olla peruttu, ja pihalle pääsisi leikkimään lumisotaa.
Minun ajatukseni olivat töiden järjestymisessä, mahdollisissa
poissaoloissa, mutta hetken jälkeen pohjoisessa sijaitsevissa pa
kolaisleireissä.
Meille Länsi-Ammanissa, turvallisessa lämpimässä asunnossa asu
ville talvi ja sen tuomat haasteet ovat kovin erilaisia kuin parakeis
sa asuville syyrialaisille. Jordaniassa on noin 650 000 rekisteröity
nyttä pakolaista, joista noin 150 000 asuu leireissä. Yli puolet pa
kolaisista on lapsia. Omat lapseni viettävät Jordaniassa asuessaan
kin tavallista länsimaisen lapsen elämää. Heidän arkeensa kuulu
vat koulu, kaverit, harrastukset ja älylaitteet. Heitä ei huominen
huoleta.
Syyrialaisten pakolaislasten koulunkäynti on vähemmän itsestään
selvää, heidän elämäänsä kuvaa ennemmin tylsyys ja tulevaisuus
näyttäytyy epävarmana. Työni vuoksi minulla on etuoikeus tava
ta näitä lapsia. Kun tulen leiristä väsyneenä ja pölyisenä vietetty
äni siellä vain muutaman tunnin, on välillä vaikeaa olla kärsivälli
nen omia lapsia kohtaan. Heidän marinansa vaikkapa ruoasta tai
tabletin hallinnasta saa minut hermostumaan.

Pakolaisleiriä
on vaikea
tuntea kodiksi

Pakolaislasten tapaaminen ei koskaan ole lannistanut, päinvas
toin. Autossa paluumatkalla Ammaniin poskilihaksiin koskee,
kun olen hymyillyt niin paljon. Vaikka monet lapset ovat koke
neet kovia, on päällimmäisenä tunteena jutuissamme yleensä ilo
ja toivo. Useimmilla on suuria suunnitelmia tulevaisuudelleen,
ryhmään osuu aina muutama opettaja, lääkäri, sairaanhoitaja. Ul
komaanavun toiminnot pakolaisleireissä on suunnattu lapsille ja
nuorille, niihin kuuluu englannin ja arabian kielen opetusta, ITkoulutusta, jalkapalloa, sirkuskoulu ja muita vapaa-ajan toiminto
ja. Näissä olen saanut nähdä, miten tärkeää lapselle ja nuorelle on
oppiminen, itsensä ilmaiseminen, yhteyden tunteminen muiden
kanssa ja hyväksyntä.

17-vuotiaan Rosen ja hänen perheensä
pakomatka Syyriasta Jordaniaan on
jättänyt ikuiset arvet. Elämä pakolais
leirillä on välillä hankalaa, mutta Kirkon
Ulkomaanavun järjestämä opetus tuo
iloa elämään.

Illalla sängyssä omien lasten kanssa pohdimme aina, miten hyvä
meidän on. Miten meillä, joilla on siihen mahdollisuus, on velvol
lisuus auttaa. Olemmehan kaikki samanlaisia ja elämme kaikki
täällä yhdessä. Miten etuoikeutettuja me olemme, ja miten meis
tä jokainen voi kantaa toista. Jokainen omien voimiensa mukaan.
Siihen ajatukseen on hyvä nukahtaa.

Miina Puntila
Lähi-idän alue-edustaja
Kirkon Ulkomaanapu

ilen
Tänään ruko

Varjele kaikelta pahalta
Rakas Taivaan Isä, pyydän sinulta siunausta ja suojelusta. Varjele kaikelta pahalta ja
suo myös terveyttä. Kiitos kaikista läheisistä ihmisistä, jotka ovat turvanani jokaise
na päivänä. Pidä huolta myös heistä. Aamen.
Nainen, 35

SALLA PELTONEN teksti
VILLE ASIKAINEN kuva

Rose puhuu avoimesti muutaman vuoden
takaisista tapahtumista, mutta ei uskalla
esiintyä oikealla nimellään. Muut perheen
jäsenet haluavat pysytellä täysin nimettö
minä. Oikean henkilöllisyyden paljastami
nen tuntuu liian vaaralliselta.
Syyrian pääkaupungista Damaskoksesta
kotoisin oleva Rose oli koulussa yksi luok
kansa parhaista. Hän osaa jonkin verran
ranskaa ja ymmärtää melko hyvin myös
englantia.
– Kun mellakat kodin ja koulun välillä li
sääntyivät, emme enää voineet mennä kou
luun. Silloin päätimme lähteä kohti Jordani
aa, Rose muistelee.
Pakomatka osoittautui kuitenkin hirvittä
väksi. Rajan läheisyydessä heidät pysäytet
tiin ja Rosen isä ammuttiin perheen silmien
eteen. Loput perheenjäsenet erotettiin toi
sistaan ja heidät, myös lapset, pidätettiin.
– Meiltä kyseltiin kaikenlaisia kysymyksiä
ja jopa kolmevuotiasta pikkuveljeäni epäil
tiin terroristiksi. Lisäksi meitä uhkailtiin ki
duttamisella, Rose kertoo ja jatkaa.
– Sanoin heille, että tehkää minulle mitä
tahansa, mutta en aio kertoa teille mitään.
Tyttö oli tuolloin vain 13-vuotias.
Pahiten kärsivät Rosen vanhin, tuolloin
15-vuotias veli ja hänen isoäitinsä, jonka
pään sisällä on edelleen luoti.
– Meille ei annettu ruokaa ja vettä ja soti
laat nöyryyttivät meitä, Rose sanoo.
Jonkin ajan kuluttua perhe kuitenkin va

pautettiin. Rose muistaa, että he seurasivat
autoja, koska eivät tienneet, mihin suun
taan olisi pitänyt lähteä ja pääsivät näin Jor
daniaan.
Rosen mielestä leiriä on vaikea tuntea ko
diksi. Sääolosuhteet ovat hankalat, parakki
en välissä kulkevat tiet osittain hyvin hei
kossa kunnossa ja sähköä ei ole koko ajan.
Palvelut ovat kuitenkin ajan myötä parantu
neet.

Toivon, että
”
leirillä olisi enemmän
mahdollisuuksia
nuorille.

Elämässä on myös hyviä asioita.
– Etsin englanninopetusta ja pääsin Kir
kon Ulkomaanavun järjestämille tunneille.
Opetus on laajaa ja kielitaidosta on todella
hyötyä minulle tulevaisuudessa, Rose kuvai
lee.
– Syyriassa en ollut koulussa kovin suosit
tu, mutta täällä tulen hyvin toimeen sekä
tyttöjen että poikien kanssa, ja se tuntuu ki
valta.
– Toivon, että leirillä olisi enemmän mah
dollisuuksia nuorille, jotta palatessamme
takaisin Syyriaan pystyisimme rakentamaan
sen uudelleen. Tulevaisuudessa haluaisin
myös kyetä parantamaan perheeni tulota
soa, sillä he ovat aina rohkaisseet minua, Ro
se sanoo.

Syyrialainen Rose ei uskalla antaa haastattelua omalla nimellään, sillä henkilöllisyyden paljastaminen tuntuu hänestä liian vaaralliselta. Jordaniaan paennut Rose opiskelee englantia Kirkon
Ulkomaanavun järjestämillä tunneilla ja toivoo joskus pystyvänsä palaamaan takaisin Syyriaan.

Jordaniassa tuetaan pakolaisten koulutusta
KIRKON ULKOMAANAPU,
SIRPA KOIVISTO, teksti

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 pro
senttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun vä
lityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofi
apuun erityisesti Lähi-idässä.
Painopiste on Jordaniassa tehtävässä
avustustyössä. Keräysvaroilla tuetaan erityi
sesti konfliktien keskellä asuvia nuoria, jotta
he pystyisivät rakentamaan hyvän elämän,
eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ih
miskaupan uhreiksi.
Kaikista maailman maista Jordania on ot
tanut vastaan kolmanneksi eniten pakolai
sia, yli 650 000 ihmistä. Pakolaisia asuu sekä

kaupungeissa että pakolaisleireillä. Pakolais
tilanne koettelee luonnonvaroiltaan köyhää
Jordaniaa, jossa asukkaita on noin 6,6 mil
joonaa. Kouluissa tila loppuu kesken, ja pa
kolaisista yli kolmasosa oli viime vuonna
koulutusjärjestelmän ulkopuolella.
Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä erityi
sesti nuorten koulutuksen ja toimeentulon
parantamiseksi. Ulkomaanapu tarjoaa pa
kolaisille muun muassa englanninopetusta,
ammatillista koulutusta sekä psykososiaalis
ta tukea. Ulkomaanapu järjestää myös va
paa-ajan toimintaa, kuten jalkapalloa ja sir
kuskoulua.
Koulutuskeskuksessa käy Ulkomaanavun
kansainvälisen työn johtajan Tomi Järvisen
mukaan noin 200–300 nuorta päivittäin.

– Se on monille nuorille se hetki päivässä,
jota he elämässään odottavat. Moni har
mittelee ainoastaan sitä, ettei keskuksessa
voi olla paikalla koko päivää, sillä tytöille ja
pojille on järjestetty omat vuorot.
Useimmilla Syyrian pakolaisilla on
toive palata joskus takaisin koti
maahan. Koulutuksen järjestä
minen mahdollistaa perusläh
tökohdan jatkaa elämässä
eteenpäin, Järvinen sanoo.
Yhteisvastuuvaroin tuettava
avustustyö on Kirkon Ulko
maanavulle merkittävä asia. Ke
räystuottoa käytetään Ulkomaan
avun toiminnassa monipuolisesti.

Varoja käytetään Järvisen mukaan muun
muassa omarahoitusosuutena moninker
taisen summan hakemisessa kansainvälisis
tä rahoituslähteistä.
– Näin annettu yhteisvastuueuro monin
kertaistuu ja pystymme jatkamaan
avustustyötä monissa maissa.
– Tällaisena aikana on erittäin
tärkeää, että ylläpidämme
solidaarisuuden hen
keä ja haluamme
auttaa – tapahtui
maailmanpolitii
kassa miten käsit
tämättömiä asioita
tahansa, Järvinen ko
rostaa.
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Vihkipari
kolkuttelee
kirkon ovella
Avioliittolain muutos astuu voimaan maaliskuussa. Keskustelu
samaa sukupuolta olevien liitoista tulee jatkumaan. Kirkon
vastaus tilanteeseen on kunnioittavan keskustelun malli.
KAARINA HEISKANEN teksti
MIKKO VÄHÄNIITTY kuva

Kirkon avioliittokäsityksen mukaan avioliit
to on miehen ja naisen välinen liitto. Kirkko
ei vihi samaa sukupuolta olevia pareja avio
liittoon, mutta voi järjestää heille rukoushet
ken. Osa papeista on silti ilmoittanut, että
vihkii samaa sukupuolta olevia pareja 1.3. jäl
keen.
Avioliittolaista on käyty repivää keskuste
lua, joka ei lopu maaliskuun ensimmäiseen
päivään.
– Erimielisyys on haaste, johon pitää tart
tua. Tilanne räjähtää käsiin, jos asiasta ei kes
kustella. Nykyinen keskustelutapa ei vaikuta
hyvältä. Se johtaa syvempään leiriytymiseen
kirkon sisällä, sanoo perheneuvoja Pekka
Puukko perheasiain neuvottelukeskuksesta.
– Työssäni olen nähnyt, että mikään asia
ei korjaannu, jos sitä ei oteta puheeksi.
Kirkossa on kehitetty kunnioittavan keskus
telun malli, joka auttaa löytämään kuuntele
misen ja ymmärtämisen tavan, vaikka kes
kustelijat ovat asiasta täysin vastakkaista
mieltä.
Avioliittokäsitys ei ole vain sitä, kuka saa
pujottaa sormuksen ja kenen nimettömään,
vaan siihen kilpistyy kirkon jäsenten käsitys
Raamatusta.

Kunnioittavassa
”keskustelussa
ketään ei pyritä
käännyttämään
omalle kannalle.

Avioliittokäsitys testaa sitä, mikä Raamatussa pysyy ja mikä on aikasidonnaista ja
muutettavaa.
Kunnioittavan keskustelun ydinsanoja
ovat kuunteleminen ja vuorovaikutus. Kes
kusteluissa pohditaan avioliiton, perheen ja

seksuaalisuuden merkitystä kristittynä elä
misen kannalta. Keskustelijat joutuvat miet
timään, mikä on kirkon keskeinen tehtävä ja
sanoma tälle maailmalle – sekä mikä on sek
suaalisuuden ja avioliiton merkitys suhtees
sa tähän sanomaan.
Kunnioittavassa keskustelussa ketään ei
pyritä käännyttämään omalle kannalle. Jo
kainen keskustelija tunnistaa ja tuo esille
sen, mikä hänelle on luovuttamatonta kris
tinuskossa. Jokainen tulee myös pois omalta
tontiltaan, suostuu kuuntelemiseen ja epä
varmuuteen ja eläytyy keskustelukumppa
ninsa maailmaan.
– Vuoropuhelu ja kohtaaminen on mah
dollista, kun jokainen keskustelija hahmot
taa sen, että hänellä on asiasta näkemys, ei
totuutta.
Pekka Puukko toivoo, että kunnioittavan
keskustelun malli otettaisiin käyttöön hiip
pakunnissa, seurakunnissa ja kristillisissä jär
jestöissä.
– Se on hyvä työkalu, jonka käyttöönotto
edistäisi tulevaisuuden rakentamista.
Keskustelun pohjaksi laaditusta aineistos
ta löytyy viisas lause:
– Kaikkien osapuolten on tärkeä miettiä
myös sitä mahdollisuutta, että entä jos minä
ja minun laillani ajattelevat olemmekin vää
rässä?
Uuden avioliittolain myötä on kuultu eh
dotuksia siitä, että kirkon tulisi luopua vihki
oikeudesta. Kirkolliskokouksen tulevaisuus
valiokunnan puheenjohtaja Katri Korolaisen mielestä se ei olisi oikea ratkaisu, sillä hä
nen mukaansa kirkollinen vihkiminen on
tärkeä kirkon jäsenille. Se ei myöskään rat
kaise teologista kysymystä siitä, kenet saa
siunata. Hän pitää hyvänä Norjan kirkon
mallia. Norjassa kirkko vihkii samaa suku
puolta olevia pareja, mutta papeilla on mah
dollisuus kieltäytyä vihkimisestä omantun
non syihin vedoten.
Korolainen on pettynyt siihen, että kirkko
on vältellyt päätöksentekoa, vaikka parisuh
delain voimaantulo on ollut tiedossa. Maa
liskuun alusta lähtien jotkut papit vihkivät,

jotkut seurakunnat antavat tiloja käyttöön,
jotkut pitävät kirkon ovet visusti kiinni.
– Kun papit vihkivät, siitä kannellaan tuo
miokapituleihin. Vihkimiset saavat konser
vatiivit eroamaan, liberaalit jäsenet taas ero
avat kanteluiden vuoksi.
Korolainen, joka toimii Vantaan seura
kunnassa kärkihankekoordinaattorina, us
koo ja toivoo, että kiista avioliittolaista ei
hajota kirkkoa. Hänen mukaansa kiista on
peili koko kirkon tilasta ja kipupisteistä,
mutta myös koko yhteiskunnasta. Suhtau
tuminen samaa sukupuolta olevien liittoi

on peili
”kokoKiista
kirkon tilasta
ja kipupisteistä,
mutta myös koko
yhteiskunnasta.

hin on muuttunut koko yhteiskunnassa no
peasti. Muutosnopeus näkyy myös kirkossa.
– Pappisliiton tutkimuksessa 2000-luvun
alussa kävi ilmi, että noin neljäsosa papeista
vihkisi samaa sukupuolta olevia pareja. Nyt
osuus on noin 60 prosenttia.
Korolainen uskoo, että tulevaisuudessa
kirkko vihkii samaa sukupuolta olevia pare
ja. Eräiden ennusteiden mukaan siihen me
nee 40 vuotta, mutta Korolainen arvioi, että
se voi toteutua jo seuraavalla kirkollisko
kouskaudella. Hän hakee tilanteelle vertaus
kohtia 1960-luvulta, jolloin kiisteltiin eron
neiden vihkimisistä.
– Silloinkin oli kapinapappeja, jotka vih
kivät eronneet uuteen avioliittoon. Nyt siitä
ei kiistellä, mutta silti kirkko ei ole luopunut
avioliitto-opetuksestaan, jonka mukaan
avioliitto on elinikäinen.
Korolainen muistuttaa, että maaliskuun
ensimmäinen päivä on suuri päivä ihmisoi
keuksien ja seksuaalivähemmistöjen kan
nalta.
– Toivoisin, että voisimme iloita siitä kirk
kona.

Jyväskylässä toimitaan kirkon linjan mukaisesti

Perheneuvoja ja pastori Pekka Puukko
toivoo, että kunnioittavan keskustelun malli otettaisiin laajasti käyttöön
kirkossa. Sen käyttöönotto edistäisi
tulevaisuuden rakentamista.

Miten Jyväskylän seurakunnassa
toimitaan, jos tulee kyselyjä samaa
sukupuolta olevien vihkimisestä,
kirkkoherra Arto Viitala
Jyväskylän seurakunnassa toimitaan
kirkkomme yhteisten päätösten mukai
sesti. Jos ainakin toinen vihittävistä on
seurakuntamme jäsen, voidaan aviolii
ton esteiden tutkinta tehdä kirkkoher
ranvirastossa, ja jumalanpalveluksessa
voidaan lukea kuulutukset. Itse avioliit
toon vihkimisen täytyy tapahtua maist
raatin suorittamana ja muualla kuin kir
kossa, mutta samaa sukupuolta olevan
avioparin kanssa voidaan järjestää ru
koushetki, jossa heidän puolestaan ru
koillaan. Se voidaan toteuttaa myös kir

kossa. Rukoushetki ei ole avioliiton vih
kiminen tai vihkimistä lähes vastaava
avioliiton siunaamisen toimitus, mutta
siitä voi muodostua kaunis ja tärkeä het
ki niin kyseiselle avioparille kuin mukana
oleville sukulaisille ja ystäville. Seurakun
ta voi lahjoittaa rukoushetkessä Raama
tun avioparille. Vihkimisen jälkeinen
hääjuhla voi olla seurakunnan tiloissa
myös silloin, kun vihkimisestä on vas
tannut maistraatin edustaja.
Mitä teet, jos joku Jyväskylän
papeista vihkii samaa sukupuolta
olevan parin?
Menettelyä arvioidaan piispan johdolla.
Toivon kuitenkin, että papisto voisi

mahdollisimman hyvin sitoutua palvele
maan pareja niissä puitteissa, jotka kir
kossa on yhdessä sovittu.
Mitä teet, jos joku ulkopuolinen
pappi tulee ja vihkii Jyväskylässä
– löytyykö tiloja, ja millaisia tiloja?
Myös muiden kuin Jyväskylän seurakun
nan virassa olevien pappien kohdalla ti
lannearvio tehdään piispan johdolla. Jos
pappi kuuluu toiseen hiippakuntaan,
tieto menisi hänen omalle piispalleen.
Seurakunnan tiloja voidaan käyttää ru
koushetkeen samaa sukupuolta olevan
avioparin kanssa ja heidän hääjuhlaansa,
mutta kirkon linjauksista poikkeavien ti
laisuuksien järjestäminen ei saa tukeani.
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Armo saa jalat alleen ja
matkustaa Kambodzaan
Facebookissa
nähdään!
Anna meille juttuvinkkejä
ja palautetta!!

verkossa

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Henki &

Henki &

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

Hieronta, kuppaus,
jalkojenhoito, äänipurenta koko kehon hoito
(voicewell-hoito)
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A, 2. krs
p. 0400 647 547

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
p. 0500 545 689
Vapaudenkatu 40-42, 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivela.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

Henki &

Puheluhinnat:
8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

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

Luterilaisessa Suomessa on ilmisel
vä armovaje. Armopuhe sopii ai
kaamme huonosti, sillä sitä ei voi
myydä eikä rahassa mitata, sanoo
toimittaja ja armon matkasaarnaa
ja Aino Suhola. Aikaa kuvastaa hä
nen mukaansa vanhan körttivirren
kokema uudistus. Virren vanha asu
tunnustaa: Huono on ollut palveluksein.
– Updeitattu virsi sanoo huonosti suoritin tehtävät sen. Palvelu
on eri asia kuin tehtävän suoritta
minen. Sydän edellä tekeminen on
mennyttä aikaa.
Armottomuus koskee niin työ
elämää kuin ihmissuhteita. Armo
on Suholalle lapsenuskoa siihen,
että Jumala ei tee virheitä – ihmi
nen sen sijaan tekee. Armo koskee
kaikkea epätäydellisyyttä, mitä
meissä on.
– Kotiseudullani oli körttimum
mo Huivi-Tiina, jota toisen herätys
liikkeen edustajat pelottelivat, että
et pääse taivaaseen, jos et tee pa
rannusta. ”Jos ei Jumala minua sin
ne huoli, niin pankoonpa minne
haluaa”, mummo sanoi.
Suhola tunnustaa kyllä, että esi
merkiksi Tuhlaajapoika-kertomuk
sen opetuksen vastaanottaminen
tekee joskus tiukkaa. Omaisuuten
sa törsänneelle teurastetaan juot
tovasikka ja kotona töitä paiskinut
saa kuulla, ettei kannata valittaa –
olet sentään saanut asua tässä.
– Mutta eihän se Jumala olisi
kaan, jos minä häntä ymmärtäisin.
Kambodzassa Suomen Lähetys
seuran palkkalistoilla kolme vuotta
työskennellyt kehitysyhteistyön
maisteri Hanna Londo tietää, mil
tä puhe armosta kuulostaa budd
halaisen korvissa. Hän työskenteli
Phnom Penhissä orpokodissa asu
vien ja sieltä pois muuttavien
nuorten parissa. Buddhalaisuus nä
kyy maan kulttuurissa vahvasti.
– Kodeissa ja kauppojen pihois

SIRPA KOIVISTO
teksti

torjuu ihmiskauppaa.

Tule kerääjäksi
www.vapaaehtoistyo.fi/jyvaskyla

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

KAARINA HEISKANEN teksti
JOANNA LINDEN-MONTES/
SUOMEN LÄHETYSSEURA kuva

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Some of the best smiles are made, not born

Some ofLaatua
the best smiles
are made, not born
ja nopeutta

Jyväskylän seurakunnan hautaus
maiden kesätyöntekijöiksi pyrkii
lähes saman verran hakijoita kuin
viime vuonna. Kesätyöpaikka kiin
nosti 496 hakijaa, joista naisia on
selvä enemmistö. Kesätyöpaikka
on luvassa noin sadalle hakijalle.
Hakuaika päättyi tammikuun lo
pussa.
Etusijalla ovat hautaustoimen

Laatua ja nopeutta
Some Laatua
of the best smiles
are made, not born
nopeutta
tyytyväisyystakuulla
Laatua jaja
nopeutta
Some of the best smiles are made, not born
Laatua
ja nopeutta
tyytyväisyystakuulla
• Kokoja osaproteesit
tyytyväisyystakuulla
Laatua ja nopeutta
tyytyväisyystakuulla
•
Kruunuja
siltaproteesit
•
Kokoja
osaproteesit
• Koko- ja osaproteesit tyytyväisyystakuulla
Some of the best smiles are made, not born

Kuvassa Fredrik Ahlstedtin maisema Korpilahdelta. Ahlstedtit viettivät lukuisia kesiä Korpilahdella.

Kambodzhan luterilainen kirkko kutsuu Hyvän Paimenen toimintakeskuksen tilaisuuksiin lapsia ja nuoria.

sa on alttareita, joilla ihmiset uh
raavat hengille. Buddhalaisuudessa
pyritään tekemään hyviä tekoja ja
varmistamaan niiden avulla hyvää
karmaa seuraavaa jälleensyntymis
tä varten.
Kristinuskon opetus armosta pi
ti sovittaa tähän ympäristöön.
– Kun puhuimme kristinuskos
ta, me kerroimme, että Jeesus teki
hyvät teot sinun puolestasi. Mei
dän ei tarvitse tehdä hyviä tekoja
paremman tuonpuoleisuuden ta
kia, sen sijaan teemme hyviä teko
ja rakkaudesta Kristukseen.
London pariskunnan työ Kam
bodzassa ei ollut kristinuskon
opettamista, mutta kristillisyys tuli
esiin tavassa tehdä työtä.
– Ihmisten kohtaamisissa emme
korostaneet hierarkioita ja valtaasemaa, Londo analysoi.
Kambodzha on yksi maailman
köyhimmistä maista. Synkin jakso
maan historiassa oli punaisten
khmerien kausi 1970-luvun loppu
puolella. 1990-luvulta alkaen po
liittinen tilanne on vakiintunut ja
olot rauhoittuneet. Kambodzhan
väestöstä puolet on alle 18-vuoti
aita. Monilla lapsilla ei ole mahdol
lisuutta käydä koulua. Orpoko

deissa on paljon lapsia, sillä köyhät
perheet lähettävät niihin lapsiaan
paremman tulevaisuuden toivossa.
Suomen Lähetysseuran lähetys
työ alkoi Kambodzassa vuonna
2000. Kirjallisuus- ja lukutaitotyön
sekä siihen liittyvän muun yhtei
sönkehitystyön tavoitteena on pa
rantaa vähemmistökansojen yh
teiskunnallista asemaa.
Hankkeisiin sisältyy myös ruoka
turvan parantamista sekä maata
louden ja eläintenhoidon kehittä
mistä.

Aino Suhola ja Hanna
Londo kutsuvat lähe
tyskäskyn ja kahvikupin
äärelle Nikolainsaliin tors
taina 16.2. klo 18. Suhola
on puutteellisten apostoli,
joka luottaa siihen, että
ihminen on pieni, Jumala
suuri ja armo kantaa.
Hanna Londo tiesi jo vii
sivuotiaana haluavansa
lähetystyöhön ja pyrki
tavoitteeseen melkein 30
vuotta. Vapaa pääsy.
Lähetystapahtuma su 19.2.
klo 10. Messu Kaupungin
kirkossa. Kahvit ja nimik
kolähettiperhe Londojen
tulojuhla Vanha pappila.

Hautausmailla kesätöitä
noin sadalle hakijalle
Yhteisvastuukeräys 2017

Seppälän Citymarket

päällikön Antti Pekurin mukaan
ne, joilla on jo aikaisempaa koke
musta hautausmailla työskentelys
tä. Joka vuosi hautausmaille vali
taan myös ensikertalaisia, joista
haastatteluun pyydetään noin sa
ta. Kesätyöpaikan saa 30–40 ensi
kertalaista. Haastateltavien suu
rempi määrä johtuu siitä, että kaik
ki valitut eivät ota paikkaa vastaan.
Kesätyöntekijöiden pestit vaihte
levat kuukauden mittaisesta kesä

työstä runsaan viiden kuukauden
pituisiin jaksoihin. Kausityönteki
jöitä haetaan hautausmaiden ja
kiinteistöjen ulkoalueiden hoito- ja
ylläpitotehtäviin Korpilahden, Lah
jaharjun, Mäntykankaan, Säynätsa
lon ja Tikkakosken hautausmaille
sekä Puistokadulla sijaitsevalle
Vanhalle hautausmaalle.
Kesätyöntekijöiltä edellytetään
vähintään 18 vuoden ikää. Kaikille
valituksi tulleille lähetetään tieto
postitse 17.3. mennessä.

Alttaritauluista kiista,
jossa ei sanoja säästelty
Sahanomistaja Julius Johnsonin lahjoitustauluista
taidekiista,
Leveä mallisyntyi
1
Korkeus
3,0
cm
jota puitiin jopa eurooppalaisissa lehdissä. Nyt
Kuokkalan
Leveys 9,9 cm
kartanossa voi tutustua Kaupunginkirkon alttaritaulun
maalanneiden Ahlstedtien muuhunkin tuotantoon.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Musta vastaan vaalea. Näin voi ki
teyttää alttaritaulua koskevan tai
deriidan, joka repi Jyväskylän kau
punkiseurakuntaa reilut sata vuot
ta sitten. Sahanomistaja ja monen
alan vaikuttaja Julius Johnson lu
pasi hopeahääpäivänään kustan
taa osan Kaupunginkirkon alttari
taulusta, järjesti pienimuotoisen
kutsukilpailun ja valitsi mesenaatin
oikeudella neljän taiteilijan joukos
ta Eero Järnefeltin aiheen, jossa
Jeesus kävelee vetten päällä ja pe
lastaa Pietarin.
Kun taulu valmistui ja tuotiin jy
väskyläläisten nähtäväksi, taulu sai
nuivan vastaanoton. Liian tumma,
rahvaanomainen ja nykyaikainen.
Liekö ollut aikansa vihapuhetta,
kun taulun opetuslapset nimettiin
”murjaanien näköiseksi” ja koko
taulu epäkristilliseksi.
Järnefelt korjasi teosta, mutta
sekään ei miellyttänyt tilaajia. Seu
rakunnassa järjestettiin kansanää
nestys, jossa taulu hylättiin äänin
364–81. Lisänimen ”Musta” saanut
taulu palautettiin taiteilijalle, joka
laittoi taulun nähtäville Helsinkiin.
Pääsymaksutulot 413 markkaa tai
teilija lahjoitti hyväntekeväisyy
teen.
Järnefelt maalasi vielä kokonaan
toisen taulun, jonka teema oli Jee
sus siunaa lapsia. Etualalla oli alas
ton poika, ja taulun tilaajat pyysi
vät taiteilijaa vaatettamaan hänet.
Järnefelt luopui hankkeesta. Taide
kiistaa käsiteltiin jopa eurooppalai
sissa sanomalehdissä.
Järnefeltin maalaus päätyi silti
Jyväskylään, silloisen maaseura

kunnan kirkkoon Taulumäelle. sekä Kaipuu-taulu, jonka malli on
Käytetään
Siellä vastaanotto oli lämmin. - Vaihtoehto,
korpilahtelainen
pyykkärityttö.
ei käytössä
– Ihanasta alttaritaulusta virtaa
Ahlstedtien maalausten lisäksi
taivaallista valoa yltympäri kirkon, Kuokkalan kartanon taideaarteisto
sanomalehti Keski-Suomi ylisti.
esittelee monen muun suomalai
sen mestarimaalarin teoksia Akseli
Taulumäen kirkko siis sai Julius Gallen-Kallelasta Hugo Simbergiin
Johnsonin osittain rahoittaman ja Alvar Caweniin.
alttaritaulun, mutta punatiilinen
Kaupunginkirkko oli edelleen tau Kuokkalan kartanon isäntä Julius
lua vailla. Johnson piti kiinni lupa Johnson itse nousi vaatimattomis
uksestaan ja päätti tilata taulun ta oloista sahanomistajaksi, moni
Fredrik Ahlstedtilta. He molem en alojen yrittäjäksi ja kunnallisvai
mat olivat syntyneet Turussa ja kuttajaksi. Hän syntyi suomalaisen
asuneet Paraisilla.
äidin ja venäläisen isän aviottoma
Ahlstedt ehti pitkän uransa aika na lapsena. Myöhemmin vanhem
na opettaa muun muassa Eero Jär mat tosin menivät naimisiin.
nefeltiä ja Akseli Gallen-Kallelaa.
Hänen enonsa perehdytti hänet
Ahlstedtit oleskelivat Korpilahdel liike-elämään, ja Johnson nosti
la Fredikin ruustinnasisaren luona, monta konkurssikypsää yritystä ja
ja maalasivat siellä sekä maisemia loilleen. Jyväskylässä hän perusti
että muotokuvia. Nina Ahlstedt sahan Kuokkalaan ja toimi taidetunnetaan herkistä lapsikuvista.
elämän mesenaattina ja valtuus
Fredrik Ahlstedt aloitti Jeesus miehenä eli kaupunginvaltuuston
siunaa lapsia -teemaisen alttaritau jäsenenä.
lun maalaamisen, mutta kuolema
Rivakkaotteinen patruuna sai
keskeytti työn. Puoliso Nina Ahl sekä ystäviä että vihamiehiä. Kuok
stedt maalasi loppuun taulun, jon kalan kartanon, arkkitehti Wivi
ka heleät värit ja henkilöiden käsit Lönnin suunnitteleman ”pytingin”,
telytapa miellyttivät tilaajia.
hän rakennutti vuonna 1904.
– Taulun aihe sopii koulukau
Kun saha ajautui vaikeuksiin en
punkiimme, jossa on niin runsas simmäisen maailmansodan vuoksi,
määrä lapsia, suurempia ja pie kartano toimi mallitilana. Myö
nempiä. Taiteellisesti se ei ehkä ole hemmin siellä oli muun muassa
yhtä arvokas kuin Järnefeltin taulu, hydrobiologinen tutkimuslaitos ja
mutta se on onnistunut taideteos synnytyssairaala 1949–1967. Nyt
ja kirkon valaistussuhteisiin edulli sen omistaa Kauko Sorjosen säätiö.
sempi, kirjoitti Suomalainen-lehti
taulun valmistuttua vuonna 1901.
Ahlstedtin taiteilijapariskunnan
Kuokkalan kartano on
Keski-Suomeen sijoittuvia maa
avoinna yleisölle ti–su klo
12–17. Siellä toimii myös
lauksia on parhaillaan nähtävillä
kahvila. Kevään ohjelmisto
Kuokkalan kartanossa. Esillä on
löytyy osoitteesta
muun muassa keskisuomalaisia ke
www.kuokkalankartano.fi.
sämaisemia, perhe- ja lapsikuvia

siltaproteesit
Laminaatit
•KruunuKoko- jajajaosaproteesit
• Koko- ja osaproteesit
• •Kruunusiltaproteesit
•• Laminaatit
• Kruunu- ja siltaproteesit
Keinojuuret
Kruunu- ja siltaproteesit
• •Laminaatit
• Laminaatit
Keinojuuret
•
Kokonaishoito
Laminaatit
• Keinojuuret
• •Keinojuuret
Kokonaishoito
• Kokonaishoito
• Keinojuuret
• Antti
Kokonaishoito
Antti Koskela
Koskela

• Kokonaishoito

Antti Koskela

Antti Koskela
Erikoishammasteknikko
Erikoishammasteknikko
CDT
Erikoishammasteknikko CDT CDT
Erikoishammasteknikko CDT
014-212917/
antti@koskela.fi
014-212917/
014-212917/
antti@koskela.fi 014-212917/ antti@koskela.fi
Antti
Koskelaantti@koskela.fi
Kysy Suomi 100
Tuula Koskela
Tuula
Erikoishammasteknikko
CDT
Tuula
AnttiKoskela
Koskela
Tuula
Koskela
Hammaslääkäri DDS
Hammaslääkäri
DDS
-tarjousta EHT-töistä
014-212917/
antti@koskela.fi
Hammaslääkäri
DDS
Erikoishammasteknikko
Hammaslääkäri
DDS CDT
0102738170/tuula@koskela.�i
0102738170/tuula@koskela.�i
014-212917/ antti@koskela.fi Oma Hammaslääkäri
0102738170/tuula@koskela.�i
0102738170/tuula@koskela.�i
Oma Koskela
Hammaslääkäri
Tuula
Kauppakatu 31 B, Jyväskylä
Oma
Hammaslääkäri
Oma
TuulaHammaslääkäri
Koskela DDS31 B, Jyväskylä
Hammaslääkäri
Kauppakatu
Hammaslääkäri DDS
0102738170/tuula@koskela.�i
0102738170/tuula@koskela.�i
Oma
Hammaslääkäri Laatukivet kohtuuhintaan
Oma Hammaslääkäri
www.HautakiviHalvemmalla.fi

Kauppakatu 31 B, Jyväskylä

Kauppakatu
Kauppakatu31
31B,
B,Jyväskylä
Jyväskylä
99 €

156 €

2425 €

960 €
1195 €

510 €

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

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

EkoCenter Harjunporras

EkoCenter Muurame Autotalo

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
020 712 1580

Gummeruksenkatu 13
40100 Jyväskylä
040 765 3303

Punasillantie 4
40950 Muurame
040 545 0353

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

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

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

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
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TAULUMÄEN KIRKKO
Tuomasmessu su 12.2. klo 18, Puupponen, Pohjola, Ridanpää, Tuomaskuoro ja -bändi.
Messu su 19.2. klo 18, Kärkkäinen, R.
Laine, Hassinen. Iltatee.
Lapsen tähden -konsertti ti 21.2. klo
18. Pekka Simojoki, Lux Auribus ja Viisi kieltä -kvartetti. Ohjelma 10/5 e.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.2. klo 12 srk-keskus, Siistonen, Valjus.
Messu su 19.2. klo 12 srk-keskus, Kaukometsä, Siistonen, Keltakangas.

ELÄMÄ TÄYNNÄ TARINOITA
n Tarinoita ja lauluja kuullaan naistenpäivillä Huhtasuon kirkos
sa lauantaina 11.2. klo 13. Päivän puhujavieras on evankelista Eliina
Heinonen (kuvassa), Runotuikut esittävät Päivi Hammaren-Jokelan
kokoaman Elämänmenoa-runosikermän, ja musiikkia esittävät Es
ter-lauluryhmä ja Tuula Hakkarainen.
VOIMAA JA LUJUUTTA MIESTENPÄIVILLÄ
n Voimaa sieluun, lujuutta sydämeen on tiedossa Vaajakosken kir
kossa lauantaina 11.2. klo 13. Puheenvuoroja käyttävät teollisuus
neuvos Jorma Nokkala, pastori Arto Kauppinen ja evankelista Kari
Valkonen. Musiikkia esittää Seppo Marttisen musiikkiryhmä.
TIKKAKOSKELLA ELETÄÄN PÄÄSIÄISEN JÄLKILÄMMÖISSÄ
n Tikkakosken naistenpäivien teema on Pääsiäisen jälkeen. Ihmei
tä tekevästä Jumalasta puhuvat Leena Lehtinen ja Inkeri Tuunanen.
Tilaisuus on lauantaina 24.2. klo 13 Helluntaiseurakunnan tiloissa,
Koivulammenkatu 1.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys Halssila ma ja ke
klo 9–10.30. Muuna aikana juha.halonen@evl.fi 050 549 7024.
Lapsille ja lapsiperheille
Iltaperhekerho ma klo 17.30–19. Telkäntie 2 C kerhotila.
Päiväkerhot 3–5-vuotiaille ma ja to
klo 13–16 Telkäntie 2 C. Vapaita paikkoja! Ilm. 050 3018 233.
Päiväkerhot 3–5-vuotiaille ti ja to klo
9–11 Telkäntie 2 C. Kerhoon mahtuu.
Ilm. 050 3018 233.
Vauvakahvila ti klo 13–15. Telkäntie
2 C. Kaikille vauvaperheille avoin.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2 C.
Hukkaperän pyhis ke 22.2. klo 17.30
Hukkaperä 6 D. Eskareiden ja koululaisten oma pyhäkoulu.

Pikkukirkko ke 22.2. klo 9.30.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ma klo 13–14.30
ja ti 10–11.30 kirkko. Muuna aikana
elina.vepsalainen@evl.fi 050 549 7005.
Mahdollisuus jakaa elämän huolia,
murheita ja iloja.
Aamupuuro ke klo 11–12 kirkko.
Puuro ja kahvi perhekahvilassa kävijöille ja alueella asuville.
Torstaitapaaminen to klo 14–15
kirkko. Päiväkahvi ja hartaus.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva-ryhmä ma klo 13.30. Tied.
050 3235 355.
Lapsi–aikuinen käsityöpaja ma 13.2.
klo 17.30 kirkko. Aikuisille ja 5–9-vuotiaille. Materiaalimaksu 10 €/perhe/
kausi. Ilm 050 3235 355.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20.
Päiväkerhot 3–6-v. ti ja to klo 12.30.
Kysy kerhopaikkoja 050 4414215.

Heppoja ja kasvomaalausta Huhtasuolla
Makkaraa, kahvio, hevosajelua (säävaraus), onnenpyörä, kasvomaalausta ja muuta
kivaa koko perheelle on sunnuntaina 19.2. klo 14 Huhtasuon kirkolla. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Messu klo 16.

Toimintakerho 8–11-v. ti klo 18. Telkäntie 2 C. Tied. leila.jokiniemi@evl.fi
050 5497 021 ja jari.tuukkanen@evl.fi
050 5497 017.
Talvileiri 8–12-vuotiaille 1.–3.3. Vesalan Rysässä. Yhteiskuljetus Huhtasuolta ke 1.3. klo 10, paluu pe 3.3. n. klo
14.30. Hinta 35 €. Ilm. 15.2. mennessä
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.
fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket. Tied.
leila.jokiniemi@evl.fi 050 5497 021.

Perhekahvila ke klo 9.30–11. Kahvilan jälkeen ilmainen puurolounas.
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 12.2.
ja 26.2. klo 16 kirkko.
Äitien hyvinvointi-ilta ma 20.2. klo
17.30. Vertaistukea. Ilm. 050 3235355.
Pikkukirkko ke 22.2. klo 9.30.
Sählykerho 5.–6. luokat ma klo
8–19 kirkko.
Sählykerho 1.–2. luokat ti klo
16.30 kirkko.
Sählykerho 3.–4.luokat ti klo
17.30–18.30 kirkko.
Sählykerho 7.–8. luokat ma klo
19–20 kirkko.
Tyttöjen liikuntakerho ti klo
18.30–19.30 kirkko.
Talvileiri 8–12-vuotiaille 1.–3.3. Vesalan Rysässä. Yhteiskuljetus Huhtasuolta ke 1.3. klo 10, paluu pe 3.3. n.
klo 14.30. Hinta 35 €. Ilm. 15.2. mennessä www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket. Tied. leila.jokiniemi@evl.fi 050549 7021.

KUOROMUSIIKIN HELMET SOIVAT HELMIKUUSSA
n Kimmel-kvartetti esittää kuoromusiikin helmiä Tikkakosken
kirkossa sunnuntaina 19.2. klo 16. Luvassa on sopivasti vanhaa
musiikkia sekä uudempia hengellisiä lauluja ja yksinlauluja. Ohjel
ma 5 euroa.

Nuorille ja aikuisille
Aamurukouspiiri ke klo 8 srk-keskus.
Torstai-tapaaminen to 16.2. klo 13
srk-keskus, Halonen. Laulamme kanttori Jussi Keltakankaan kanssa.
Miesten tupailta ke 22.2. klo 18 srkkeskus. TT Mauri Tervonen.
Raamattupiiri to 23.2. klo 17 srkkeskus.

Nuorille ja aikuisille
Isos-, jatkoisos-, avustajakoulutus
ke klo 17.30 kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45–20.30
kirkko.
Pietarin Kilta ti 21.2. klo 18 kirkko.
Apostolien matkat.
Naisten kuntojumppa to klo 18 kirkko. Kevyttä ja hauskaa liikuntaa.

NUORET ESIINTYVÄT YHTEISVASTUUN HYVÄKSI
n Yhteisvastuukonsertti kuullaan Kuokkalan kirkossa keskiviik
kona 22.2. klo. Konsertissa esiintyvät Kuokkalan alueseurakunnan
nuoret taitajat. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

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

koissa
Musiikkia kir

			

GOSPEL COVERTAJAT ESITTÄVÄT UUSIA VIRSIÄ
n Virsikirjan lisälehdillä -konsertissa kuullaan uusia virsiä Gospel
Covertajien tapaan. Tilaisuudessa on myös yhteislauluja. Konsertti
on Kaupunginkirkossa tiistaina 14.2. klo 19.

LAULUJA LAPSEN TÄHDEN
n Lapsen tähden -konsertissa esiintyvät Pekka Simojoki, Lux Auri
bus ja Viisi kieltä -kvartetti Taulumäen kirkossa tiistaina 21.2. klo 18.
Ohjelmat 10/5 euroa, tuotto jyväskyläläiselle Karitsaiset ry:lle ensi
kesän lasten- ja nuortenleirin hyväksi.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Henki &

Lapsiparkki päivystää
maanantaina
Äiti tai isä, tarvitsetko hengähdystä tai aikaa omille
asioinneille? Ilmainen lastenhoitopaikka 2–6-vuotiaille on maanantaina klo
9–12 Telkäntie 2 C:ssä.
Ilmoittaudu 050 3018 233.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Naistenpäivät Elämä täynnä tarinoita la 11.2. klo 13–17.30 kirkko. Eliina
Heinonen, lauluryhmä Ester, Runotuikkuset, Ulla-Maija Kovanen.
Messu su 12.2. klo 10 kirkko, Siistonen, Valjus.
Viikkomessu ke 15.2. klo 18. Messun
jälkeen teetä ja pitsaa 1€.
Yhteisvastuutapahtuma su 19.2. klo
14 kirkolla.
Messu su 19.2. klo 16, Olli-Pekka Kaukometsä, Siistonen, Keltakangas.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Huoltamomessu su 12.2. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Nieminen.
Toivon torstai to 16.2. klo 18.30 Neulaskoti. Siellä missä Herrani ja kuninkaani on, Miika Mäkinen, Johanna
Manninen ja Tauonpaikka. Iltatee.
Mahd. keskusteluun ja rukoukseen.
Tilkkutäkkimessu su 19.2. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Tahkola.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys ti klo 9–11 Neulaskoti. Keskusteluapua ilman ajanvarausta 050 5497 015 Elina Fuchs.
Ruokailu ti klo 12–13 Neulaskoti.
Tied. 050 5497 015.
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulas-

koti. Käsitöitä ja iloista kahviseuraa!
Tied. elina.fuchs@evl.fi 050 5497 015.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 12.2. klo 16 Neulaskoti.
Nuorille ja aikuisille
Tule lipaskerääjäksi. Yhteisvastuutempaukseen to 9.3. Keljon Prismaan.
Tied. 050 5980 951 tai 050 5497 015.
Lapsille ja perheille
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Alle 2–v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 5863056.
Perhekerho pe 17.2. klo 9.30
Neulaskoti.
Perhekerho pe 24.2. klo 9.30
Neulaskoti.
Perhekerhon kirkkohetki pe 24.2.
klo 9.30 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.2. klo 10 kirkko, Vilkko,
Pitkänen, Lintunen. Kahvit, pyhäkoulu
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8–8.30
kirkko.
Messu su 19.2. klo 10 kirkko, saarna
teol. harj. Turunen, Salminen, Ridanpää, Nieminen. Kahvit. Pyhäkoulu
Rukoushetki pe 24.2. klo 8.30 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Saihokadun lounas ti 14.2. ja 21.2. klo
12–13 Saihokatu 4, Kypärämäki. Hyvää kotiruokaa 4 €, alle kouluikäiset
1 €. Myyjäiset Yhteisvastuun hyväksi.
Suolaisia ja makeita leivonnaisia sekä
muita tuotteita. Tied. 050 5497 026.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Voit tulla uusimaan/
hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut
ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Lapsille ja perheille
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
1–2 v. taaperoille vanhemman kanssa.
Tied. 050 4088852.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
15.2. klo 9.15 kirkko.
Kypärämäen perheolkkari to klo 9
Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille to
16.2. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.

Uusi lapsikuoro aloittaa
Keltinmäen kirkossa
Ensimmäinen kokoontumiskerta on Keltinmäen kirkossa
keskiviikkona 15.2. klo 16. Tule
mukaan! Sinua odottaa kanttori Heli Nieminen. Lisätietoja
050 5497 049.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 15.2. klo 18.30 kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 17.2. klo 18
Kortepohjan seurakuntakeskus.
Kuohun päiväpiiri ma 13.2. klo 12 kylätalo. Ystävänpäivä. Tuo oma runo,
mietelause tai ajatus ystävyydestä.
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Miesten ilta ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen Olohuone ke 15.2. klo 13
kirkko. Vapaaeht. kahvimaksu 1€.
Keskiviikkoilta ke 15.2. klo 18 kirkko.
Myötätuuleen! Mielenvirkistysryhmä
to 16.2. klo 14–15.30 kirkko. Jos koet
olevasi alavireinen tai kaipaat juttuseuraa, tule ryhmään! Ystävyyden
merkitys. Tied. Ainoleena Laitinen.
Seurakuntakuoro to klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 5215 4.
Saihokadun olohuone ti 21.2. klo

11–12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Vanhat lorut ja runot. Laitinen.
Keltinmäen Olohuone ke 22.2. klo 13
kirkko. Raamattuvisailua. Vapaaehtoinen kahvimaksu 1€. Leppäpuisto.
Taka-Keljon lähetysilta ke 22.2. klo
18.30 Rahikkalassa, Hamarintie 36.
Sanaa, laulua ja lähetystä.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko. Pappi/diakoni paikalla
klo 13–14.
Messu su 12.2. klo 10 Kaupunginkirkko. Mannström, Watia, Vuorenoja
Viikkomessu to 16.2. klo 13 Kaupunginkirkko.
Messu su 19.2. klo 10 Kaupunginkirkko. Ilvesmäki, Mannström, Valtasaari.
Lähetystilaisuus ja kahvit Vanha Pappila. Londojen tulojuhla.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 19.2. klo 17 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 23.2. klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Virsikirjan lisälehdiltä -konsertti ti
14.2. klo 19 Kaupunginkirkko. Gospel
Covertajat.
Laulurinki ti klo 13 Vanha pappila.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19 Vanha pappila.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenk. 60. Pietiläinen 050 549 7027,
Pelkonen 050 549 7001, Kukkonen
050 340 0665, Lintulahti 050 549 7006.
Leskien klubi to 16.2. klo 10–12. Huhtasuon Ilona Senioritalot, Kangasvuorentie 22. Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso. Toiminnanjohtaja
Sinikka Tyynelä. Yhteisöllisen
senioriasumisen toimintamalli.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Pappilan perhepyhäkoulu su 19.2.
klo 16 Vanha pappila.
Perhekahvila ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Retkis-retkiperhekerho ti 21.2. klo
17.30–19.30 Halssilan hiihtomaa.
Omat eväät, pulkat, liukurit ja kelin
mukainen vaatetus. Nuotiossa tulet!
Kettukokit pe 10.2. klo 15.30 Yliopistonkatu 26 B. Kokkikerho 1–4-luokkalaisille. Maksu 10 €/kevät.
Happy Chefs -kokkikerho ti 14.2. klo
17 Yliopistonk. 26 B. 3–6-lk. 5 €/kevät.
Äksönikerho to klo 17 Yliopistonkatu 28 B. Toimintakerho 1–3-luokkalaisille. Ei maksua.
Kysy kerhoista lisää: Kirsi Piippanen.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten Raamis ke klo 17
Yliopistonkatu 26 B.
Nuortenilta ke klo 18.45–20.30
Yliopistonkatu 26 B
Seniorikammari ma 13.2. klo 14
Vanha pappila Vapaudenkatu 26.
Keskustelu- ja vertaisryhmä. Ystävyys,
Kukkonen.
Diakonia- ja lähetyspiiri ti 14.2. klo
10, Keljon Muistipäiväkeskus, Keljonkatu 26, Kukkonen.
Osallisuuden puuhapaja ti 14.2. klo
13 Vanha pappila. Askartelua ja käsitöitä seniorinaisille, Kukkonen.
Seniorikammari ma 13.2. klo 14 Vanha pappila. Ystävyys. Kukkonen.
Raamattupiiri klo 10 Vanha pappila.
Keljon diakonia- ja lähetyspiiri ti
14.2. klo 10 Keljon Muistipäiväkeskus,
Keljonkatu 26, Kukkonen.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13. Puistotori 4
Eläkeläisten piiri ke 15.2. klo 14 Viitakoti.
Menkää ja tulkaa – vai miten se

meni? Lähetyskäskyn ja kahvikupin
äärellä Aino Suhola ja nimikkolähetti
Hanna Londo to 16.2. klo 18 Nikolainsali, Asemakatu 6.
Keskustelu- ja kahvitilaisuus Seniorit vertaisvapaaehtoisina pe 17.2. klo
9.30–12 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Kukkonen
Lähetystapahtuma su 19.2. klo 10.
Messu Kaupunginkirkossa. Kahvit ja nimikkolähettiperhe Londojen
(Kambodža) tulojuhla Vanha pappila.
Diakonia- ja lähetyspiiri ti 21.2. klo
10 Keljon Muistipäiväkeskus, Keljonkatu 26. Kukkonen.
Osallisuuden kahvihuone eläkeiässä muuttaneille ti 21.2. klo 14. Retki
Muuramen kirkkoon. Tied. Kukkonen
050 3400 665.
Kylän kammari to 23.2. klo 14 Vanha pappila.

Syntymäpäiväjuhlamessu
ja juhlakahvit
Syntymäpäiviä juhlitaan
12.3. Messu on klo 10 Kaupunginkirkossa ja juhlakahvit Vanhassa pappilassa.
Kutsumme Sinua Keskustan
alueseurakuntalainen, joka
täytät 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän tammi-, helmi-,
maalis- tai huhtikuussa 2017.
Messuun ja kahveille voi ottaa
mukaan puolison tai läheisen.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 6.3. mennessä aluesihteeri KaisaTuomi 040 535
0492, diakonissa Eevi-Riitta
Kukkonen 050 340 0665 tai
Lea Pietiläinen 050 549 7027.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.2. klo 10 srk-talo, Tuominen, Perttilä.
Kinkerit su 12.2. klo 13. Putkilahti,
Nokkosenpolku 30, Hakanen.
Yhteiskristillinen Raakel-ilta naisille
su 12.2. klo 16 Korpikeidas.
Kinkerit to 16.2. klo 13. Moksin koulu
Nakkerintie 14.
Messu su 19.2. klo 10 srk-talo, Arto
Mikkola, Tuominen, Laiho, Gideonit.
Kahveilla Gideonien työn esittelyä.
Sanan ja rukouksen ilta Hinnalla millä hyvänsä to 23.2. klo 18 srk-talo.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonissan vastaanotto ajanvaraus
kirsi.lepoaho@evl.fi 050 5579 003.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma 13.2. klo 9.30
srktalo.
Ystävänpäivän Lyhtymäki
Mäenlaskua, musiikkia,
yhdessäoloa ulkosalla ja puffetin herkkuja on tarjolla tiistaina 14.2. klo 18 Kultaniityn
päiväkodin pihassa ystävänpäivän teemoissa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Mäenlaskua myös perhekerhoissa 16.2. kirkonmäellä ja
pohjoisilla kylillä 22.2.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
15.2. klo 9–11.
Iltaperhekerho ke 15.2. klo 18 srk-talo. Mäenlaskua ja makkaranpaistoa
(omat makkarat mukaan, talo tarjoaa
mehut ja kahvit). Säävaraus.
Perhekerho to 16.2. klo 9.30 srk-talo.
Mäenlaskua.
Pohjoisten kylien perhekerho ke

22.2. klo 9–11 Patajärventie 99. Lasketaan mäkeä. Kuumaa mehua ja kahvia. Omat eväät, makkaran paistoa.
Perhekerho to 23.2. klo 9.30 srk-talo.
Kirkkohetki to 23.2. klo 9.30 srk-talo.

Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta ti klo 9–10. Muissa asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle 050 5497
034 paivi.heikkila@evl.fi tai 050 5497
007 kirsti.kataikko@evl.fi.

Nuorille ja aikuisille
Nuorten iltakahvila pe 17.2. klo 18
srk-talo.
Hengari ti 21.2. klo 15 Sumbpi.
Diakoniatalkoot ma 13.2. klo 13 srktalo.
Ylistysryhmä ma 13.2. klo 17.30 srktalo.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Pastorin pysäkki ma 20.2. klo 12–14
Putkilahden kyläkauppa.
Pastorin pysäkki ti 21.2. klo 12–14
Saakosken Koskibaari.
NOJA-ryhmä ti 21.2. klo 18–20 srktalo.
Palvelupäivä ke 22.2. klo 10 srk-talo.
Miestenilta ke 22.2. klo 18 srk-talo.
Näkö-ja kuulovammaisten kerho to
23.2. klo 11.30 srk-talo.
Aamupysäkki pe 24.2. klo 9–11 srktalo.

Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 15.2. klo 19.
Raamattupiiri ma 13.2. klo 19.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 15.2.
klo 13, Heikkilä
Rukouspiiri ke 15.2. klo 19.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten
kerho to 16.2. klo 13 kirkko.
Raamattupiiri ma 20.2. klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 21.2. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 22.2. klo 13,
kirkko, Kataikko.

Musiikkitapahtumat
Kirkkokuoro to 16.2. klo 17.45 srk-talo. Lisätietoja 050 5579 004.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe klo 13 srk-keskus.
Messu su 12.2. klo 16 srk-keskus, Vilkko, Lintunen.
Messu su 19.2. klo 16 srk-keskus, teol.
harj. Turunen, Salminen, Nieminen.
Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki ti 21.2. klo 14.45–
15.45 srk-keskus. Tied. Laitinen.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
9–10 seurakuntakeskus. Voit tulla uusimaan tai hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot.
Muut ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 15.2. klo 18.30 kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 17.2. klo 18
seurakuntakeskus.
Tiistaitapaaminen ti 14.2. klo 13 seurakuntakeskus. Ystävänpäivä. Tuo
mukanasi ystäväteemainen runo,
mietelause tai oma ajatus.
Seurakuntakuoro to klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 5215 414.
Lähetyspiiri ti 21.2. klo 10 srk-keskus.
Lapsille ja perheille
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 15.2.
klo 9.15 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu ja Kristillisen opiston kirkkopyhä su 12.2. klo 11 kirkko. Reukauf,
saarna kirkkoherra Reijo Leino, Väisänen, Heikkilä, nuoret.
Hiljaisuuden ilta ke 15.2. 18 kirkko. Arkiretriitti ja vesper-iltahartaus.
Lampinen.
Reformaation lukupiiri to 16.2. klo
19. Pauliina Rauhalan Taivaslaulu,
Reukauf.
Messu su 19.2. klo 11. Reukauf, teol.
harj. Ossi Martikainen, Väisänen, Korhonen. Kirkkokahvit
Aamurukous to 23.2. klo 10–10.15.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatoimisto, Kuokkalan kirkko,
alakerta

Lapsille ja perheille
Muskarit 050 340 9893.
Pyhäkoulu su 12.2. klo 11 kirkko.
Vauvakirkko su 12.2. klo 16 kirkko.
Kari, Väisänen, Tarvainen, Korhonen.
Taaperotupa ti klo 9.30.
Café Kide avoin olohuone ke 15.2. klo
9–11. Kataikko.
Iskän kaa -ilta ke 15.2. klo 18 kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13 kirkko.

Tule ystäväksi, kutsuu
Jukka Salmisen konsertti
Salmisen huumorilla sävytetyissä lauluissa kuullaan elämänmakuisia tarinoita, joiden
teemoja ovat ystävyys, luonto,
kansainvälisyys, juhlahetket
ja hengellinen sanoma. Tule
ystäväksi -lastenkonsertissa
kierretään maapallon ympäri
Kuokkalan kirkossa torstaina
16.2. klo 18.
Perhekerho ma 20.2. klo 9.30 kirkko.
Äitienilta Ke 22.2. klo 18 kirkko.
Musiikkitapahtumat
Nuorten yhteisvastuukonsertti ke
22.2. klo 18 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.2. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Pohjola, Vuorenoja.
Messu su 19.2. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Wuolio, Björninen.
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 lapsiperheille
Pappilan perhepyhäkoulu su 19.2.
klo 16 Vanha pappila.
Nuorille ja aikuisille
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjunkappeli.
Nuottakadun kerho varttuneille ti
14.2. klo 14 Nuottakatu 3 B.
Miesten Raamattupiiri ti klo 18 Lahjaharjun kappeli. Tied. martti.mononen@saunalahti.fi 014 620 856.
Lapsille ja perheille
Retkis-retkiperhekerho ti 21.2. klo
17.30–19.30 Halssilan hiihtomaa.
Omat eväät, pulkat ja liukurit sekä
kelin mukainen vaatetus. Nuotiossa tulet.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.2. klo 10 kirkko, Katariina
Kankaanperä, Hautalahti, Tenkanen.
Rukousmessu su 12.2. klo 17 kirkko,

Laine. Ehtoollinen, rukousta, laulua ja
yhdessäoloa.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali. Ilola.
Tilkkutäkkimessu su 19.2. klo 10 kirkko, Ahonen, Hautalahti, Tenkanen.
Rippikoulusta tuttuja veisuja.
Raamattu-ja keskustelupiiri ti 21.2.
klo 13–14.30 kirkko. Markuksen evankeliumi.
Musiikkitilaisuudet
Kimmel-kvartetin konsertti su 19.2.
klo 16 kirkko. Ohjelma 5 €.
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. Jaa kokemuksia ja etsi keinoja, miten toimia oman nuoren tai aikuisen lapsen
kanssa. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa ke
klo 18–20 Palokan kirkon takkahuoneessa: 8.3. / 15.3. / 22.3. / 1.4. ja klo
10–16 Vesalan leirikeskuksessa / 12.4.
/ 19.4. Ryhmää vetävät Päivi Itkonen
Jkl:n seurakunnasta sekä Tarja Hiltunen Sininauhaliitosta. Tied. ja ilm. pe
24.2. mennessä Päivi 040 7090 142
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkon
takkatupa. Kiireetön aamupala mukavassa seurassa! Vapaaeht. maksu 1 e.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauvapysäkki ekavauvaperheille ma
klo 12.30–16 kirkko.
Taaperopysäkki ti klo 9.30–12 kirkon
alakerrassa. Perheille, joissa on n. alle
2-vuotias lapsi.
Palokan perhepysäkki kirkko ke klo
9–11.30. Takkatuvassa klo 9–11
aamupala, vapaaeht. maksu.
Mannilan perhepysäkki ke klo 9.30
Mannilan Lyhty, Mankolantie 3. Pientä tarjoilua, vapaaeht. maksu.
Pyhäkoulu su klo 10 (messun aikana)
kirkon alakerrassa.
Apua arkeen Autamme kotitöissä, lastenhoidossa ja keskustelemalla.
Soita Eräjärvi 040 500 7820 tai Johansson 040 535 2276.
Kouluikäiset:
Palloilukerhossa, askartelukerhossa ja
Mannilan lyhdyn toimintakerhossa tilaa. Perhesählyyn voi osallistua huoltajan kanssa. Kerhotiedot ja retki-ilmoittautuminen: www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Nuorille ja aikuisille
Yökahvila pe 10.2. klo 19–23 kirkon
alakerta. Rento päihteetön meininki.
Nuorten aikuisten sähly pe klo
19.45–21 Jokelan koulu.
Lähetyspysäkki ti 14.2. klo 10–12
kirkko, takkahuone.
Lähimmäisen Kahvitupa to 16.2. klo
12–14.30 kirkko. Ohjelmahetki klo 13,
Hannu Tenkanen, yhteislaulua
Lähimmäisen Kahvitupa to 23.2. klo
12–14.30 kirkko. Ohjelmahetki klo 13,
diakoniapappi Seppo Hautalahti

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.2. klo 10 kirkko, Väätäinen, Nieminen.
Hartaus pe 17.2. klo 12 Säynätsalon
päiväkeskus Urheilukentäntie 3.
Messu su 19.2. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoro ke 22.2. klo 18 srkkoti. Tied. 040 6842 050.
Virsilauluilta ja hartaus la 18.2. klo
18–19 kirkko. Rauhanyhdistys.

15

14

Tapahtumat 27.1.–10.2.2017
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ti ja to klo 9.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Perhekerhon kirkkohetki to 23.2. klo
9.30 kirkko.
Pyhäkoulu to 23.2. klo 17.30 srk-koti.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 22.2. klo 19 srk-koti.
Miestenpiiri su 12.2. klo 18 srk-koti.
Teetarjoilu.
Olohuone ke 15.2. klo 13 srk-koti. Ystävänpäiväjuhla. Nyyttärit.
Naisten solu ti 21.2. klo 18 srk-koti.

Nuorille ja aikuisille
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12 kirkko. Kahvi ja ohjelma klo 14.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila. Kahvi ja ohjelma klo 14 työtupa.
Lukupiiri ke 15.2. klo 13 pappila.
Päiväpiiri pe 17.2. klo 12.30 Jylhänperä Tikkakosken rauhanyhd. talo.
Naisten ilta ma 20.2. klo 18 pappila.
Tutkimme Raamattua, rukoilemme.
Tied. inkeri.tuunanen@kolumbus.fi
Miesten saunailta Sarpatissa ke 22.2.
klo 17.30. Pyyhe ja piplia mukaan!
Naisten päivä Pääsiäisen jälkeen la
24.2. klo 13 Helluntaiseurakunta, Koivulammenkatu 1. Leena Lehtinen, Inkeri Tuunanen.

VAAJAKOSKI
Keräyslippaat helisemään
marketissa
Tule lipaskerääjäksi Yhteisvastuutempaukseen torstaina
9.3. Keljon Prismaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 050
5980 951 tai 050 5497 015.
Olohuone ke 22.2. klo 13 srk-koti.
Laulamme Näkkärikerhon kanssa ja
katsomme Raamattu-DVD:tä.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 12.2. klo 10
kirkko, Laine, Piilonen.
Sanan ja rukouksen ilta Armon voima kantaa su 12.2. klo 18 kirkko, Heimo Kajasviita, Piilonen.
Kinkerit ke 15.2. klo 18.30 Nyrölässä
Mieskosilla, Mäkituulentie 3.
Messu su 19.2. klo 18 kirkko, saarna
Jaakko Sääskilahti, von Gross, Partanen. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä,
kuoro, Maria Paukkunen, kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 14 Luonetjärven
koulu.
Candela-kuoro to klo 17.30 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian vastaanotto pappila.
Marja-Liisa Jaakonaho 040 5609 916.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 14.2.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Joni Hakala 040
9115 796 jontte10@koti.luukku.com.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Ruokajakelu to klo 10.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden kirkkohetki ti 14.2. klo 10
kirkko.
Perhekerho ja kirpputori ti 14.2. klo
10.30 kirkko.
Valokuvausviikolla 8 ei ole kerhoja.
Pyhäkoulu ke 15.2. klo 18 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2.
Perheilta ke 22.2. klo 18 kirkko. Rakennetaan Wittenbergiä legoista ja
duploista. Lutherin satuja ja iltapala.
Kouluikäisten toiminta www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Tied. 040 5609 915.

Tapaa Iso paha susi
teatterissa
Iso paha susi -teatteriretki
8.4. Lahteen on tarkoitettu
3.–7.-luokkalaisille. Hinta
20 euroa sisältää ruokailun, teatterilipun, retkieväät,
bussimatkan ja vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.
Ilmoittautumiset 20.2.–12.3.
Mahtuu 30 lasta. Tied. Minna
Junttila, 040 7739 851.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.2. klo 10 kirkko, Kauppinen, saarna Kari Valkonen, Salmela.
Kansan Raamattuseuran kirkkopyhä.
Raamattuluento Elämästä on kyse!
ti 14.2. klo 18.30 kirkko, Kari Valkonen, Saara Mörsky. Kahvit klo 18.
Miesten päiväraamattupiiri to 16.2.
klo 12 kirkko.
RY:n kirkkopyhä su 19.2. klo 10 kirkko, Rossi, saarna Eero Katainen, Valjus.
Oravasaaren seurakuntailta ke 22.2.
klo 18.30 Helena Kalliolla ja Timo Hakasella Teerilahdentie 190.
Miestenpiiri to 23.2. klo 18.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Senioreiden lauluryhmä ke klo
12.15–13.15 kirkko.
Ihanaiset ke klo 17.30 Taulumäki.
Majakka-kuoro ke klo 19 Taulumäki.
Valoa-ryhmä, tied. 050 380 0608.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset Vaajakosken kirkolla
ja Jyskän srk-kodilla, ajanvaraus diakoniatyöntekijöiltä marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 5609 926 ja tero.
reingoldt@evl.fi 040 5609 927.
Jyskän aamupuuro ”porinat” ja kahvi
ke klo 8.30–9.30 Jyskän srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Kaunisharjun perhekerho pe klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su klo 14.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 16.2. klo 10.30
kirkko.
Perhekerho ti 21.2. klo 9 kirkko.
Taaperokerho to 23.2. klo 9–11 kirkko 1–2 v lapsille vanhempineen.
Tule talvileirille
Koivuniemeen
Talvileiri 3–7-luokkalaisille
tytöille ja pojille on 10.–12.3.
Koivuniemen leirikeskuksessa.
Ilmoittaudu www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Kouluikäisten toiminta tied. satu.
harjula@evl.fi 040 558 2542. /www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Nuorille ja aikuisille
Hengari ke klo 18 kirkon nuorisotilat.
Miestenpäivät la 11.2. klo 13–16 kirkko, Arto Kauppinen, Kari Valkonen.
Lähetyspiiri ti 14.2. klo 13 kirkko.
Yhteisvastuun lipaskeräys ti 14.2. klo
14–16. Tapaaminen kirkolla klo 13.45.
Keskiviikkokerho ke 15.2. klo
13–14.30 Jyskän srk-koti.
Majataloilta ti 21.2. klo 18 kirkko.
Musiikkia, yhdessäoloa, sanoja uskosta ja elämästä, esirukouspalvelu,
lapsille ohjelmaa.
Keskiviikkokerho ke 22.2. klo 13
kirkko.
Leppälahden päiväpiiri pe 24.2.
klo 12 Vanhalla kaupalla.

merkkivuosi 			
Reformaation
Yhteiset

n Kinkerit reformaatioaiheella 12.2. klo 13 Putkilahti: Hakanen,
Nokkosenpolku 30

Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 20.2. klo 18 Vesalan leirikeskus.

044 5243904. Katso www.kohtaamispaikka.net/Facebook KohtaamisPaikka

Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, lisäksi pieni kirpputori/vaihtori Hannikaisenkatu 27–29.
Avoinna ma, ti ja to klo 11–15.
Tied. antti.laitinen@evl.fi 050 360
3484,
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 (Kaupunginkirkko).
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi-ja laulutunti 20.2. klo 12.

Maahanmuuttajatyö
Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti) diakoni 050
54970 33 mirja.hytonen@evl.fi,
Oxana Usova avustaja 041 7052 329
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.
Keskusta:
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–11.30,
Kauppakatu 13.
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12,
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10.
Huhtasuo, Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6:
Naisten Suomi-kerho ma parittomat
viikot), takkahuone.
Naisten jumppa ti klo 12–13.
Koripallokerho ti klo 20–21.
Karen-nuorison lentopallokerho ke
klo 19.30–21.
Miesten lentopallo to klo 19–21.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–
12, takkahuone.
Futsal, kongolaisten ryhmä to klo
18–19.30.

Kansainvälinen työ
Virtailta / Nightbreak to 16.2. klo 18
Nikolainsali, Asemakatu 6 (HUOM
PAIKKA!) Menkää ja tulkaa – vai miten se meni? Aino Suhola ja nimikkolähetti Hanna Londo (NOTE PLACE!)
Go and come or how did it go? Sharing the Great Commission and a cup
of tea. Tied. Säde 040 5609 904.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @Kristillinen koulu su
12.2. klo 11. Nyyttärit, kirkko, lasten
ohjelmat.
KohtaamisPaikan iltamessu @Kaupunginkirkko su 19.2. klo 17, Mika
Kilkki, Jukka Jämsén.
ALFA – tutustumisretki kristinuskon
perusteisiin ma 6.2.–27.3. klo 18–20
(ei viikoilla 9, 11) Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.Tied. ja ilm tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net/

Naisten saunailta
Naisten saunailta Vesalan leirikeskus
ti 21.2. klo 17

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä
Tuija Emaus-Etindelle. Päivystys ma ja
ke klo 9–11, p. 050 549 7023.
Omaishoitajien Oma hetki ke 15.2.
klo 12–13.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 8.3. klo 13–14.15 Vanha pappila, Jenni Paanala Kuurosokeat ry:stä.
Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen ilta Armon voima kantaa su 12.2. klo 18 Tikkakosken kirkko, Heimo Kajasviita, Piilonen.
Elämästä on kyse! Luento Markuksen evankeliumista ti 14.2. klo 18 Vaajakosken kirkolla. Kari Valkonen, Saara Mörsky.
Majataloilta ti 21.2. klo 18 Vaajakosken kirkko. Musiikkia, rentoa yhdessäoloa, hyviä sanoja uskosta ja elämästä.
Lapsille ohjelmaa.
Sanan ja rukouksen ilta Hinnalla millä hyvänsä to 23.2. klo 18 Korpilahden
seurakuntatalo.
Viittomakieliset
Diakonissa 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 messu su 19.2. klo
15 Tikkakosken kirkko.
Viittomakielinen raamattupiiri to
23.2. klo 17.30, Vapaudenkatu 60.

n Kinkerit reformaatioaiheella 14.2. klo 19 Kaupunginkirkko.
n Reformaatiovuoden lukupiiri 16.2. klo 19 Polttolinja 37.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

n Kinkerit reformaatioaiheella 16.2. klo 13 Moksin koulu:, Nakkerintie 14

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

n Jukka Salmisen reformaatiohenkinen konsertti 16.2. klo 18
Kuokkalan kirkko: lapsiperheille, lasten isovanhemmille ja kummeille
n Menkää ja tulkaa – vai miten se meni? Aino Suhola ja Hanna
Londo kutsuvat lähetyskäskyn ja kahvikupin äärelle Nikolainsaliin torstaina 16.2. klo 18. Vapaa pääsy.
n Henkesi edestä -keskustelutilaisuus ma 20.2. klo 17 Agorassa,
Mattilanniemi 2. Keskustelijoina kansanedustaja Pekka Haavisto ja lehtori Kati Turtiainen. Tilaisuus on osa Aina on toivoa -tapahtumasarjaa.

Suhteellisen kivaa!
parisuhdepäivä
12.3. klo 10-16
Vesalan leirikeskuksessa

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Raamattulähetystilaisuus ma 13.2.
klo 13.30 Sepänkeskus. Pipliaseurasta
Seppo Riikonen ja Tapio Markkanen.
Lähteellä-kuoro.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Ystäväilta la 11.2. klo 16.30, ry; alkuhartaus, ajatuksia ystävyydestä; klo 19
seurat, ry.
Vuosikokousseurat su 12.2., ry; klo 16
Seurat, 17.30 vuosikokous.
Seurat ke 15.2. klo 19, Kaupunginkirkko.
Seurat la 18.2. klo 19, ry.
Messu su 19.2. klo 10, Vaajakosken
kirkko; klo 16 Seurat, ry; n. klo 17.30
Seurat, ry.
Tiistaikerho ti 21.2. klo 13, ry.
Seurat ke 22.2. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 24.2. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19

Naistenpäivä Elämä täynnä tarinoita la 11.2. klo 13–17 Huhtasuon kirkossa, Nevakatu 6. Yhteislaulua, Ester-lauluryhmä ja Tuula Hakkarainen,
Timon ja Tyynen tarina, Eliina Heinonen; Musiikkia, Ester-lauluryhmä, Elämänmenoa, Runotuikuille koonnut
Päivi Hammarén-Jokela, Elän–kuolen–
elän, Eliina Heinonen, loppusiunaus.
Miestenpäivä la 11.2. klo 13 Vaajakosken kirkko, Jorma Nokkala, Arto
Kauppinen, Kari Valkonen, Seppo
Marttisen musiikkiryhmä.
Viisikielisen toivelauluilta ma 13.2.
klo 18 Sanankulma, Tuula ”Haxu”
Hakkarainen.
Teatterikerho ma 13.2. klo 17.30, Uusi
toimitila, Vapaudenkatu 24, Mika
Lahtinen, osallistumismaksu 8 e.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille ti klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30.
Sanan Keidas su 19.2. klo 16. Jumalan
sanan kylvö, Reino Saarelma.
Naisten raamattupiiri ti 21.2. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 12.2.
klo 16 Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6.
Isä–lapsi-sähly pe 17.2. klo 18–19.30
Huhtasuon kirkko.
Vaajakosken miestenpiiri to 23.2. klo
18.30 Vaajakosken kirkko.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Messu ja lähetystilaisuus su 26.2. klo
10 Huhtasuon kirkossa. Nimikkolä-

hettiperheen Johanna, Jüri ja Touko
Perendin matkaan siunaaminen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
Tulossa:
Raamattu- ja Lähetyspäivät 25.–
26.3. Mukana Jukka Norvanto.
Pääsiäisleiri 12.–17.4. Tunturi-Lapissa, tied. 040 0545 128, erkki.puhalainen@gmail.com. Majoitus Muoniossa 2–4 hengen huoneissa. Hiihtoretket Pallakselle, Ylläkselle ja Olokselle,
hiljentymistä pääsiäisen sanoman äärellä ja tuokioita lähetyksen näköalojen parissa.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su 12.2. kello 12. ja Siionin kannel -messu su 19.2. klo 12, Petri Harju.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
klo 18.30.
15.2. Viikkomessu + opetus ehtoollisesta.
22.2. Kun sielu joutuu kolariin, Raimo
Lähteenmaa.
To 23.2. Siionin kannel -seurat klo
18.30 Lutherin kirkko, Petri Harju.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 16.2. klo 18.30 Neulaskoti, Pihkatie 4. Siellä missä Herrani ja
kuninkaani on, Miika Mäkinen, musiikissa Johanna Manninen ja Tauonpaikka. Iltatee. Mahd. keskusteluun ja
rukoukseen.
Lapsen tähden -konsertti ti 21.2. klo
18 Taulumäen kirkko. Pekka Simojoki, Lux Auribus, Viisi kieltä -kvartetti.
Ohjelma 10/5 €.
Aviopariviikonloppu 17.–19.3. Konsertti: Eve & Ossi. Ilm. Kiponniemen
toimistoon 6.3. mennessä 010 3288
041 tai 040 7722 844. Vetäjäparit: Kaija ja Tapio Karjalainen, Leena ja Lasse
Pesu, Heli ja Jussi-Pekka Kurikka, Aino
ja Heikki Viitanen.

KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Antti Laitinen 050 360 3484,
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri 050 521 5416
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
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013

Kumman vuoro vaikuttaa?
Lastenhoito järjestetty.
Lounas 5e aikuinen/2e lapsi, maksathan käteisellä.

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, seurakuntapastori 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö 050 549 7033
Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011

estöt
Kristilliset järj
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi >
Paikallinen toiminta > Jyväskylän
NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Kirjapiiri I ma 13.2. klo 13. Minna
Canth: Kauppalopo.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen (aamupala 5 e) ti 14.2. Myötätuntoisuus, Anne Laimio.
Latinanpiiri ti 14.2. klo 18.
Lauluryhmä Jännät ke 15.2. klo 18.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen (aamupala 5 e) ti 21.2. klo 9–11.
Runolaulu: kuollutta kansanperinnettä? Anne Karppinen
Tulossa: Naisten päiväretriitti la 4.3.
Hinta 10 e sis. ruoka. Ilm. toiminnanohjaajalle.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 3.3. mennessä:
Anne Savolin, p. 050 380 0583, anne.savolin@evl.fi

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Seuraava
lehti

24.2.

• Päihteet veivät lapseni
• Elämän tarkoitus selvisi
• Hiihtolomalla Jyväskylässä

Henki &

Päätoimittaja Marjo Rönnkvist
040 535 1064

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
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori 050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

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

Opiskelijatyö
Korhonen Minna, yliopiston
oppilaitospappi vs. 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja ammatti
korkeakoulun oppilaitospappi 050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden
oppilaitosdiakoni 050 549 7006

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

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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Valokuvakilpailu
Jyväskylän
peruskouluille
PETRI KANANEN teksti

Jyväskylän seurakunta järjestää Jy
väskylän kouluikäisille Armoa!-va
lokuvakilpailun. Alakoulujen sarjat
ovat luokkakohtaisia ja kilpailuihin
osallistutaan opettajan johdolla.
Yläkoululaiset voivat osallistua kil
pailuun yksin tai enimmillään kol
men oppilaan ryhmänä.
Kilpailuun osallistutaan digiku
villa. Kilpailussa mietitään, miten
armo määritellään ja miten sitä voi
kuvata. Kilpailuaika päättyy 7.4.
Kilpailun tarkat ohjeet löytyvät
osoitteesta www.jyvaskylanseura
kunnannuoret.fi
Rasmus Lindequist (vas), Valtteri Ursin ja Tuuta Heikkinen suunnittelevat Keljonkankaan koulun reformaation teemapäivän ohjelmaa. Oppilaat
pääsevät päivän aikana osallistumaan esimerkiksi draamaseikkailuun ja painamaan koululle omaa seinävaatetta.

Tavoitteena että anteeksianto voittaa
Keljonkankaan koulun oppilaille reformaatio ei ole pölyistä historiaa. Koululaiset valmistelevat yhdessä
teemapäivää, jossa 500 vuotta sitten Martti Lutherin alulle laittamat uudet tuulet istutetaan nykypäivään.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Keljonkankaan 4D-luokassa kuu
luu iloinen porina. Oppilaat suun
nittelevat tulevan reformaation
teemapäivän draamaseikkailuun
kiusaamiskohtausta. Samalla he
miettivät, miten kiusaamiseen
voisi reagoida.
Opettaja Tuuta Heikkinen on
antanut oppilaille väljät ohjeet ja
jättänyt samalla tilaa mielikuvituk
selle. Heikkisen mielestä opettajan
ajatuskartan siirtäminen oppilaille
ei toisi uusia ideoita.
– Kun oppilaita ei aliarvioi, niin
heiltä syntyy vaikka mitä, Heikki
nen sanoo.

Draamaseikkailussa Valtteri Ursin on kavereitaan kiusaava Janne.
Hän härnää kaikin keinoin Martin
roolissa olevaa Rasmus Lindequistia ja Iinaa näyttelevää Hilma
Kunttua.
Martti ja Iina miettivät, että pi
täisikö kiusaaja-Jannelle kostaa.
Keskustelun pohjalta koulun oppi
laat pääsevät puntaroimaan, mikä
olisi oikea ratkaisu.
Janne joutuu kiusaamisen vuoksi
tyrmään 1500-luvun Saksaan. Jos
hän jäisi telkien taakse, kiusaami
nen loppuisi. Tehtävässä mahdolli
nen ratkaisu on armo. Oppilaat
miettivät, pitäisikö hänet vapaut
taa.

– Tavoitteena on, että hyvyys ja
anteeksianto voittavat, vaikka Jan
ne ei olisikaan kiusannut konkreet
tisesti heitä.
Seikkailu päättyy koulun ulla
kolle, jossa oppilaat tapaavat Sak
sassa opiskevan Mikael Agricolan.
Samalla saadaan yhteys siihen, mi
ten Lutherin aatteet lähtevät leviä
mään Suomeen.
Draamaseikkailussa opitaan elä
mysten ja kokemusten avulla.
Keljonkankaan koulun reformaa
tion teemapäivässä tehdään draa
maseikkailun lisäksi koululle oma
seinävaate. Samalla oppilaat tutus
tuvat reformaation mukanaan
tuomaan innovaatioon, kirjapaino

taitoon. Kankaaseen tehdään risti
perunapainantamenetelmällä.
– Jokainen saa tehdä ristiin
oman kuvion, Tuuta Heikkinen
kertoo.
Teemapäivässä mietitään myös
kieltä. Oppilaat pääsevät jo draa
mapolulla kääntämään virren lati
nasta suomeksi. Samalla havaitaan,
mikä merkitys on, kun voi käyttää
omaa äidinkieltään. Oppilaat pää
sevät suomentamaan tekstiä, jossa
on sekaisin Agricolan aikaista kiel
tä ja emoji-merkkejä.
Seurakuntakin on mukana Kel
jonkankaan koulun reformaatio
päivässä. Päivä alkaa yhteisellä har
taushetkellä. Lisäksi seurakunta
kannustaa koululaisia osallistu

maan Armoa!-valokuvakilpailuun.
Tuuta Heikkinen on innoissaan
teemapäivästä.
– Toivon, että muissakin kou
luissa tartutaan tähän aiheeseen.
Heikkinen lupailee Keljonkan
kaan teemapäivän materiaaleja
kaikkien käyttöön. Hänen mieles
tään opetuspuolella kannattaisi
tehdä nykyistä enemmän yhteisiä
projekteja.

Reformaation teemapäivä
Keljonkankaan koulun
oppilaille 16.2.
Tietoa reformaatiosta:
www.reformaatio2017.fi

Elämästä

Perushoitajan työ on unelma-ammatti
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Olen Miia Moisio, 43 vuotta. Työs
kentelen Keljon muistipäiväkes
kuksessa muistisairaiden parissa.
Olen koulutukseltani perushoitaja.
Kyllön terveysasemalla ehdin olla
töissä kymmenen vuotta ja sen jäl
keen Akseli ja Elina -kodissa jonkin
aikaa ennen kuin vuoden alussa
sain vakituisen paikan muistipäivä
keskuksesta.
Vuosien varrella olen kouluttau
tunut lisää ja tehnyt muun muassa
muistihoitajan syventävät opin
not. Perushoitajan työ on unelmaammattini ja Keljon muistipäivä

keskus haaveideni työpaikka. Ko
en, että saan tehdä sydämen työtä.
Uskon johdatukseen tämän työ
paikan saamisessa. Kun lääkäri
suositteli kevyempää työtä kipeän
olkapääni takia, sain paikan Keljos
ta.
Olen aina halunnut tehdä työtä
nimenomaan ikäihmisten ja muis
tisairaiden parissa. Kanssakäymi
nen ikäihmisten kanssa on ihmislä
heistä ja välitöntä. Koen, että mi
nulla on aikaa olla läsnä heidän ar
jessaan.
Työ ja koti vievät kaiken energiani
– hyvällä tavalla. Molemmat vah
vistavat toisiaan. Tasapainoinen

perhe-elämä on vastapainoa työlle
ja auttaa irtautumaan työasioista.
Asumme Vaajakoskella ja perhee
seeni kuuluvat aviomieheni Vesa
sekä lapset Saara, Elisa ja Niilo. Ty
töt ovat jo muuttaneet muualle
opiskelemaan, joten kotona on
enää 10-vuotias Niilo.
Tyttöjen poismuutto oli minulle
kriisi. Napanuoran höllentäminen
ei ole helppoa, vaikka olenkin on
nellinen siitä, että nuorten siivet
kantavat. Pidämme onneksi tiivisti
yhteyttä.
Tykkään juoksemisesta, mutta
kipeän olkapääni takia en uskalla
kaatumisen pelossa juosta talvella.
Pidän myös pihatöistä ja puutar

hanhoidosta. Huvimaja on pieni
kesäparatiisini. Tällä hetkellä ko
timme remontti vie kaiken vapaaaikani.
Olen saanut kasvaa hyvässä ja tur
vallisessa kodissa. Äitini oli kotiäiti
ja lähdin kouluun suoraan kotoa.
Sosiaaliset taitoni eivät olleet kovin
hyvät. Olin herkkä ja vetäytyvä. En
pärjännyt koulussa ja olin hyvin
yksinäinen.
Vasta seurakuntanuorissa koin
itseni hyväksytyksi. Ilman turvallis
ta kotia ja seurakuntayhteyttä en
olisi nyt tässä. Kristilliset arvot ovat
minulle tärkeitä. Usko tuo perus
turvaa elämääni.

Miia Moisio
Keljon muistipäiväkeskuksessa
työskentelevä Miia Moisio on aina
halunnut tehdä työtä ikäihmisten
ja muistisairaiden parissa. – Tämä
on sydämen työtä, hän sanoo.

