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Pääkirjoitus

Tapetilla

Faceliftingin paikka
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Kädestä
kiinni
Sieraimista törrötti pitkiä piikkejä. Piikeissä oli puudutusainetta, joilla nenäntienoo piti saada tunnottomaksi.
Vaikka ymmärtäväinen lääkäri antoi pelokkaalle potilaalle tupla-annoksen rauhoittavaa lääkettä ennen operaatiota, vointi ei ollut kaksinen. Makoilin sairaalan käytävällä odottamassa operaatiota. Hereillä, mutta tokkuraisena. Oli yksinäinen ja surkea olo. Vähän itkettikin.
Sitten paikalle pelmahti vanha työkaveri. Tunnisti, vaikka
tavallisesti en piikit sieraimissa ja potilaspaidassa kulje.
Tuula tajusi, että nyt on pysähtymisen paikka. Otti kädestä kiinni. Sanoja en enää muista, mutta ei niillä ollut
edes väliä. Tärkeintä oli rauhallinen läsnäolo.
Miten tärkeää onkaan, että jollain on aikaa pysähtyä rinnalle. Se on tärkeää arjen ja kiireen keskellä, mutta erityisen tärkeää se on silloin, kun arki ja olo ovat sumeita. Sairaalaoloissa arki on vierasta. Kirkkaita valoja, vieraita ääniä ja pistäviä hajuja. Olo on – toki sairauden vakavuudesta riippuen – monesti herkkä ja hauras. Tomerampikin tyyppi on sairaalasängyssä lojuessaan muiden varassa.
Sairaalapapit ovat tehneet työtään Jyväskylässä jo 60
vuotta. He pysähtyvät rinnalle silloin kun potilas sitä
pyytää. He pysähtyvät myös silloin, kun tilanne sitä vaatii, vaikka potilas ei vaatisikaan. Joskus voidaan potilaan
sängyn ääressä veisata tuttu virsi, joskus jakaa ehtoollinen. Toki kaikissa tapauksissa niin, että potilaan tahto
papin läsnäolosta tai läsnäolemattomuudesta tulee huomioiduksi. Sairaalapapit ovat olemassa myös potilaan
omaisia ja sairaalan henkilökuntaa varten. He kuuntelevat ja lohduttavat.
Ovat läsnä. Kenenkään vakaumuksen
laatua kyselemättä.
Sairaalassa työtään tekevät papit tulevat vierelle silloin, kun omat voimat ovat vähissä. He ottavat kädestä kiinni ja kantavat pahan paikan
yli. Aina potilas ei kotiudu, silloin
sairaalapappeja tarvitaan saattamaan omaiset takaisin toisenlaiseen
arkeen. Heillä on lempeä ote. Ihan
kuin Tuulalla.

Sosiaalisella medialla eli somella on
harhaanjohtava nimi. Miten niin
sosiaalinen? Voiko häiriköinti, vihapuhe ja naljailu olla kovinkaan sosiaalista. Eikö sosiaalisuus terminä
tarkoita jotakin positiivista, ja
muut huomioon ottavaa suhtautumista. Jotta saadaan palaset vastaamaan paremmin todellisuutta,
ehdotan käytettäviksi asiayhteyttä
paremmin kuvaavia termejä.
Facebook voisi luoda kategorioita, joista käyttäjän pitäisi valita
vain yksi, itselle parhaiten sopiva.
Valinnan jälkeen henkilön profiilisivu olisi ulkoasultaan valmiiksi sen
näköinen kuin luokitus antaa luvan
odottaa.
Epäsosiaalinen. Laaja kategoria,
joka sisältäisi kaikenlaisen aggressiivisen käyttäytymisen, häiriköinnin, toisten mollaamisen jne. Profiilisivun ulkoasun väri punainen.
Piilososiaalinen tai pakkososiaalinen. Stalkkaajat muodostaisivat

Kannessa: Kampuksen Dynamon Tero Intala on
Henki&elämä-lehden kummipelaaja. Futsal toi Intalan
Tampereelta Jyväskylään.
Kuva: Niko Kuha

Yltiösosiaalinen. Ryhmän suuren
sydämen muodostaisivat tykkääjät, kehujat, spämmääjät ja toisten

seinille omia päivityksiään tekevät.
Ne, jotka muiden mielestä ovat aina joka paikassa kommentteineen.
Väriä en ole vielä keksinyt. Olisiko
vaaleanpunainen?
Negasosiaalinen. Ryhmän ytimessä keskenään epäsovussa temmeltäisivät niin loukkaantujat, ainaiset
valittajat kuin pätijätkin. Sellaista
pohjaväriä tuskin onkaan, joka kelpaisi heille kaikille. Olkoon siis ruskea.

Iiro Toivarin tapahtumatärpit
Nuorten ilta 1.11. klo
18.30 Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuoneessa. Tämä on ihan ehdoton!
Pääsee tapaamaan tuttuja ja voi
vaihtaa kuulumisia niittenkin kanssa, jotka eivät ole samassa koulussa.
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Yhteislauluhetki tiistaisin
klo 14.45 Kortepohjan
seurakuntakeskus. Yhteislaulu on kivaa, ja sitä pääsee
harvoin harrastamaan. Tuollaisessa
tilaisuudessa pääsisi ehkä laulamaan ja soittelemaan yhdessä.
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Joululeiri Koivuniemessä
5–7-luokkalaisille 1.–3.12.,
leiriltä saa lähtölaskennan jouluun. Leirit ovat aina mukavia. Leirille olen tosin liian vanha,
mutta tuonne voisin lähteä isoseksi, jos tarvitaan.

3

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Iiro Toivarin haastattelu sivulla 16.

Down

Hienoa, kun kaupunki
varautuu hyvissä ajoin
lumipyryihin.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &

pääkäyttäjäryhmän. Mukaan laskettaisiin myöskin ne työnsä puolesta pakotetut sosiaalisen median
seuraajat, jotka muutoin eivät vinkuisi Facebookin perään. Pohjavärinä harmaa. Tässä kategoriassa
ongelma on tietysti siinä, että ei ole
paljoa seurattavaa, kun kukaan ei
tee päivityksiä tai kommentoi.

Ei talvikunnossapitoa

3

Korpilahden aluekappalaiseksi
Antti Koivisto

Ajassa

Jyväskylän seurakunnan aluekappalaiseksi Korpilahdelle on
valittu teologian maisteri Antti
Koivisto, 38. Koivisto on työskennellyt Korpilahden aluekappalaisen sijaisena eri otteeseen
yli neljä vuotta. Aluekappalaisen virkaa haki kahdeksan ihmistä, joista sittemmin kaksi
perui hakemuksensa. Valinnan
tehnyt kirkkovaltuusto oli esityksessään yksimielinen.

Kirkollisveroprosentti
säilyy ennallaan
Jyväskylän seurakunnan kirkollisveroprosentti pysyy nykyisellään myös tulevana vuonna.
Kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,45. Taloussuunnitelman mukaan seurakunnan tulos vuosina 2018–20
jää 1,45 prosentin kirkollisverolla 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, ellei taloutta tasapainottavia toimenpiteitä tehdä.
Summassa ei ole huomioitu investoinneista syntyviä kustannuksia tai satunnaisia tuloja.

Kirkon syytä
säilyttää
vihkioikeutensa

Tero Intala pelaa ensimmäistä kauttaan Kampuksen Dynamossa.

KaDyn tulokas haluaa
panostaa futsaliin
Kampuksen Dynamon eli KaDyn futsal-joukkueen Tero Intala on Henki&elämä-lehden
kummipelaaja. Futsal toi Intalan Tampereelta Jyväskylään.
TATU KUUKKANEN teksti
NIKO KUHA kuva

Miksi lajiksesi valikoitui
juuri futsal eli sisäjalkapallo?
Aikaisemmin pelasin futsalia Tampereella lähinnä talvisin jalkapallokauden ollessa tauolla. Viime vuosina on alkanut tuntua, että futsal
voisi olla se laji, johon panostan.
Tästä syystä siirryin KaDyn joukkueeseen täksi kaudeksi.
Miten futsal eroaa vaatimuksiltaan tavallisesta jalkapallosta?
Futsalissa on paljon nopeampi
tempo kuin jalkapallossa. Kentällä
jokaisen pelaajan on oltava koko
ajan hereillä ja osattava niin hyökätä kuin puolustaakin. Myös futsalin pelaajien tekninen vaatimustaso on yleensä korkeampi kuin jalkapallossa.
Mitkä ovat vahvuutesi jalkapalloilijana? Entä kentän
ulkopuolella?
Vahvuuteni on yksi vastaan yksi
-pelaamisessa ja maalintekotaidos-

sa. Kentän ulkopuolella vahvuuksiani ovat luotettavuus ja avoimuus.
Pelaat ensimmäistä kautta Kadyssä. Tulit Jyväskylään Tampereelta. Mikä toi sinut Jyväskylään ja miten olet viihtynyt kaupungissa?
Muutin tosiaan Jyväskylään vasta
muutama viikko sitten. Alkuvaikutelma on ollut hyvä: kiva kaupunki.
Vaikka isommin en ole vielä ehtinyt tutustumaan. Suurin osa palveluista on ihan kävelymatkan päässä, josta tykkään paljon. Ensisijaisesti muuton takana oli juuri siirto
KaDyn joukkueeseen.
KaDyn ja Riemun derbyissä tunnelma Monnarilla on kuulemma
mieletön. Pitääkö tämä paikkansa ja oletko päässyt kokemaan derbyjen riemun?
Keskiviikkona pääsin itse ensimmäistä kertaa paikan päällä todistamaan Jyväskylän derbyä. Aikaisemmin oli tullut seurattua TV:n
tai striimin välityksellä. Paikan

päällä tunnelma oli vielä hienompi.
Tuntui mahtavalta osallistua tapahtumaan ja vielä paremmalta olla voittamassa derbyä.
Miten sinut otettiin vastaan
pukukopissa?
Vastaanotto joukkueessa on ollut
mahtava. Heti ensimmäisistä treeneistä alkaen on tuntunut siltä, että olen osa joukkuetta. Kaikkiin kysymyksiin olen saanut vastauksen
nopeasti ja muutenkin apua aina,
kun olen tarvinnut.
Mitä opiskelet ja miksi?
Olen valmistunut jo Tampereella
ammattikorkeakoulusta tradenomiksi. Alalle lähdin, koska liiketalous on hyvin kiinnostava ala ja
tulevaisuudessa haluan työskennellä alan parissa.
Mistä lempinimesi Terdelli
kumpuaa?
Lempinimi on syntynyt vasta Jyväskylässä ensimmäisten KaDyn
treenien aikana ja siitä se sitten jäi
ilmoille.

Mitkä ovat suosikkipaikkasi
Jyväskylässä?
En ole vielä isommin ehtinyt tutustua Jyväskylän elämään. Revolutionissa on hyvät lounaat ja tietysti
Monnari, koska siellä tulee vietettyä niin paljon aikaa treenien parissa.
Kuinka monta kertaa viikossa
harjoittelet?
Joukkueen kanssa harjoittelemme
viikolla jokaisena arkipäivänä. Lisäksi omalla ajalla teen kehonhuoltoa, jotta harjoituksista palautuu
parhaalla tavalla. Harjoitukset ovat
olleet hyvin erilaisia kuin mihin
Tampereella olin tottunut. Uutta
asiaa on tullut paljon.
Olet Henki&elämä-lehden kummipelaaja. Onko sinulla kummilapsia ja millainen on hyvä
kummi?
Itse en ole vielä saanut tilaisuutta
olla kummi. Hyvän kummin uskon
olevan sellainen, joka auttaa ja tukee lasta. Muutenkin on tärkeää
olla läsnä lapsen elämässä.

Kirkon on nykyisessä tilanteessa
syytä säilyttää vihkioikeutensa.
Näin esittää Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispainkokous lähettäessään kirkon vihkioikeudesta luopumista ja
avioliittoon vihkimisen merkitystä käsittelevän vihkioikeusselvityksen kirkolliskokoukselle.
Vihkioikeuden säilyttäminen
tukee kirkon identiteettiä evankeliumia julistavana, jäseniään
palvelevana ja kulttuuriperinnettä ylläpitävänä kirkkona, todetaan piispainkokouksen saatteessa. Kirkollisella avioliittoon
vihkimisellä on vahva kannatus
niin kirkon jäsenten kuin kaikkien suomalaisten keskuudessa.

Sepässä
avajaiset ja
nimikilpailu
Jyväskylän seurakunnan uudet
toimitilat avataan Kauppakeskus Sepässä 26. lokakuuta. Toimitilat ovat vielä nimeä vailla,
joten avajaisten yhteydessä järjestetään nimikilpailu. Hyviä
ehdotuksia otetaan vastaan
seurakunnan tiloissa Sepän toisessa kerroksessa 17. marraskuuta asti. Nimi julkistetaan
Sepän ensimmäisessä messussa,
ensimmäisenä adventtina. Kaikkien nimikilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan useita
yllätyspalkintoja. Kauppakeskuksen ja samalla seurakunnan
toimitilojen avajaisia vietetään
26.–29.10.
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Kirkon töissä

Rinnalla kulkija
Diakoniatyössä tapaa monenlaisia
ihmisiä. Avun tarpeet vaihtelevat.
TATU KUUKKANEN teksti
NIKO KUHA kuva

Diakonissa Tuija Emaus-Etindelle
on tehnyt auttamistyötä lähes 30
vuoden ajan sekä pienissä että
isoissa seurakunnissa. Vanhustyöhön erikoistunut Emaus-Etindelle
aloitti työuransa sairaalassa, mutta
pian seurakunta vei mennessään.
Halu auttaa ihmisiä oli alkuperäinen syy hypätä diakonian urapolulle. Sana diakonia on kreikkaa
ja tarkoittaa palvelua. Sen ajatellaan perustuvan alkukirkossa vakiintuneeseen tapaan huolehtia
vähäosaisista.
Emaus-Etindelle tapaa työssään
lähinnä näkövammaisia, huonokuuloisia ja omaishoitajia. Työ
koostuu sekä kotikäynneistä että
ryhmätapaamisista. Kotikäynneillä
käydään ulkoilemassa ja hoidetaan
arkisia asioita yhdessä.
– Tämä on sellaista rinnalla kulkemista. Joku voi kaivata apua esimerkiksi Kelan lomakkeiden täyttämisessä, Emaus-Etindelle kertoo.

– Omaishoitajina toimivat puolisot saattavat toivoa tuurausta kotona, jotta he pääsevät hetkeksi
tuulettumaan, vaikka kävelylenkille itsekseen, hän jatkaa.
Eri ryhmille järjestetään monipuolista virkistystoimintaa: leirejä,
kerhoja, metsäretkiä, brunsseja.
Seurakunta tekee yhteistyötä kaupungin, keskussairaalan ja erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden, kuten Keski-Suomen Näkövammaisten, Jyvässeudun Omais
hoitajien ja Keski-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa.

Diakonissa Tuija Emaus-Etindelle kohtaa työssään näkövammaisia, huonokuuloisia ja omaishoitajia.

Tämä on
”sellaista
rinnalla
kulkemista.

silla ja näkövammaisilla erilaisia.
Huonokuuloisten kanssa oppii puhumaan rauhallisesti ja selkeästi.
Heikkonäköisille on oltava isot
tekstit. Näkövammaisille saatetaan
lukea kirkossa laulettavan virren
sanoja.

– Vertaistuki on todella tärkeää,
samoin riittävä ulkoilu – että ihmiset pääsevät tapaamaan toisiaan.
Jokainen kaipaa sosiaalista kontaktia, Emaus-Etindelle sanoo.
Avun tarpeet ovat huonokuuloi-

Parasta diakoniatyössä on Emaus-Etindellen mukaan ihmisten tapaaminen ja yhdessä tekeminen.
Yksin töitä ei tarvitse tehdä. Siitä
pitävät huolen uskolliset vapaaehtoiset, joita ilman seurakunta ei

pärjää. Näkövammaistyössä vapaaehtoiset auttavat esimerkiksi
kerhotoiminnassa sekä äänilehden
lukemisessa.
Emaus-Etindelle vietti kuusi
vuotta Kamerunissa diakoniatyössä. Afrikan-reissuilta jäi vaikutteena uskallus ottaa rukoukset rohkeammin osaksi diakoniatyötä.
Matkalta jäi myös arvostus sitä
kohtaan, kuinka hyvin Suomessa
monet asiat ovat: turvallisuus,
luonto ja puhdas juomavesi.
– Ja että osaa iloita pienistä asi-

oista. Koen sen jonkinlaisena johdatuksena.
Tärkeitä ominaisuuksia diakoniatyössä ovat tietynlainen tilannetaju, herkkyys kuunnella ja
taito reagoida. Taitojen lisäksi vaaditaan tietoja, mitä erityisryhmät
vaativat. Kaikki sokeat eivät esimerkiksi kaipaa värien selostamista. Pitää osata asettua toisen ihmisen rooliin.
– Avoin mieli on tärkeää, sillä
ensimmäiselle kerralla ei tiedä, millainen ihminen odottaa vastassa.

Hengissä

Yksinkertaista uskoa
Miten epäuskon kanssa voi kamppailla
arkisessa elämässä?
Omissa korvissani kysymys epäuskon kanssa kamppailemisesta kääntää katseen ihmiseen. Ikään kuin ihmiseltä vaadittaisiin uskoa, joka on mitattavissa, onko uskoa riittävä määrä tai onko se oikeanlaista.
Voisiko ajatella, että siirrät uskon päästä
sydämen kohdalle. Latinan credo, minä uskon, kun tarkoittaa myös, ”annan sydämeni”, siis sitoudun. Kun siirrät uskon päästä
sydämeen, usko muuttuu väitelauseesta
teoksi. Voit ojentautua sydämestä käsin
kohti Jumalaa.
Tämän päivän tekstissä sana usko voidaan kääntää sekä uskona että luottamuksena. Luottamuksella saamme kiinnittyä Jumalaan ja luottavaisesti takertua Häneen,
heittää itsemme Jumalan varaan. Hän ei ole
kiinnostunut meidän uskomisen määrästä
tai laadusta, vaan siitä, että kurottaudumme kohti Häntä, koska Hän haluaa pitää
meistä huolen. Vaikka emme ymmärtäisi tai
kokisi mitään, minkä voisi nimetä uskoksi,
voimme luottaa, että Hän on tässä.
Onko sinulla epäuskon hetkiä?
Ajattelen, että usko ei ole minusta lähtöisin,
vaan se on Pyhän Hengen työtä minussa,
Pyhän Hengen, minkä olen saanut kasteessa. Jos koen jotain, mitä voisi ajatella epäuskoksi tai epäuskon hetkiksi, koen, että kyse
on minun tuntemuksistani, ehkä mielialas-

ta. Epäusko kohdistuu pikemminkin itseeni,
ei Jumalaan. Ja silloin, jos itse en jaksa rukoilla, tiedän, että Jeesus rukoilee minun puolestani. Myös koko Kristuksen kirkko rukoilee. Rukoilemme ympäri maailman ympäri
vuorokauden, niin kirkoissa kuin luostareissa. Ei tämä ole omassa varassa, onneksi.
Yksinkertainen usko riittää, kuten
näkönsä saaneella miehellä?
Voitko rakastaa tai luottaa monimutkaisesti? Ei ole muuta kuin yksinkertaista uskoa.
Toki saamme kasvaa lähemmäs Jumalaa ja
toivoa Johannes Kastajan sanoin, että Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Usko on luottamista Jumalaan,
ei Jumalaa koskeviin väitteisiin. Ehkä tähän
liittyy sanonta uskomisesta, mutta ei niin
kuin kirkko opettaa. Tosin käsitys siitä, mitä
tuo sanonta ”niin kuin kirkko opettaa”, sisältää varmaankin ajassa liikkuvia mielipiteitä,
ei niinkään sitä, mitä kirkko tosiasiassa
opettaa.
Mitä teksti puhuu sinulle?
Eniten minua tekstissä puhututtaa Jeesuksen sanat: ”Hän on tässä ja puhuu kanssasi.”
Uskossa kyse on läsnäolosta, ei jonkin asian
uskomisesta. Usko on suhde ja se on vastavuoroisuutta. Niin kuin Jeesus sanoo, ”hän
puhuu kanssasi”.
Jumala ei niinkään ole kiinnostunut meidän uskostamme, vaan Hän haluaa olla

Evankeliumi
Joh. 9: 24–38
Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle: ”Anna
kunnia Jumalalle! Me tiedämme, että se mies
on syntinen.” Mies vastasi: ”Onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä,
joka olin sokea, nyt näen.” He kyselivät: ”Mitä
hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi?”
Mies vastasi: ”Johan minä sen teille sanoin, te
vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte
sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen
opetuslapsikseen?” He vastasivat hänelle pilkallisesti: ”Sinä hänen opetuslapsensa olet,
me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle,
mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme
tiedä.” ”Merkillistä”, mies vastasi, ”että te ette
tiedä, mistä hän on - ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme,
että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää
hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole
kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän
ei olisi pystynyt sellaiseen.” Silloin fariseukset sanoivat: ”Sinä olet syntymästäsi syntinen,

meille kaiken hyvän antaja. Hän halusi antaa
sokealle miehelle kaiken hyvän, näkökyvyn.
Vasta sen jälkeen Jeesus kysyy, uskotko.
Evankeliumissa minulle keskeistä on, että

Seurakuntapastori Kirsi Pohjola
saarnaa su 22.10. Kaupunginkirkon
messussa klo 10 sekä Lahjaharjun
kappelin messussa klo 12.

syntiä täynnä koko mies - ja sinä rupeat opettamaan meitä!” He ajoivat miehen ulos.
Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja
tavatessaan tämän hän kysyi: ”Uskotko Ihmisen Poikaan?” ”Herra, kuka hän on?” mies kysyi.
”Sano, jotta voisin uskoa.” Jeesus sanoi: ”Sinä
olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi.” ”Minä uskon, Herra”, mies sanoi ja lankesi
maahan hänen eteensä.

ensin Jumala lahjoittaa, Hän haluaa olla lähellä ja kanssakäymisissä, kysyäkin, uskotko,
mutta ei vaatien, vaan lempeydellä. Koska
Jumala on armahtava.
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Irja Ahonen tuli työpäivän päätyttyä syömään Keltinmäen kirkon kahvioon. Bernhard ja Mirja Tervotukia
(oikealla) pitävät tarjottua ruokaa laadukkaana ja maukkaana.

Keltinmäessä kohdataan
ruokapöydässä
Kirkon yhteisöruokailusta tuli jymyjuttu. Vapaaehtoiset kattavat maanantaiaterian lähes sadalle kävijälle.
PÄIVI ESKELINEN
teksti ja kuva

Maanantaisin väkeä virtaa Keltinmäen kirkolle tasaiseen tahtiin. Yhteinen, edullinen ruokailu vetää
paikalle työssäkäyviä, eläkeläisiä,
opiskelijoita, yksinasuvia ja lapsiperheitä. Pöytään on katettu lämmin ruoka, tällä kertaa tonnikalapastaa, kahdenlaista salaattia, riisipuuroa ja mustikkakeittoa.
Diakoni Jukka Rantanen ylistää
vuolaasti vapaaehtoisia, jotka
mahdollistavat jokaviikkoisen tapahtuman.
– Ilman vapaaehtoisia tätä ei
voisi toteuttaa. On hienoa, että
niin monet ovat löytäneet tästä
ruokailujutusta mielekkään tavan
osallistua yhteisön toimintaan,
Rantanen toteaa.
Vapaaehtoiset kattavat pöydän,
tiskaavat, jakavat mahdollisen ylijääneen ruuan ruokailijoitten
omiin astioihin kotiin vietäväksi ja
huolehtivat, että kaikki sujuu joustavasti. Lämmin sana, hymy ja olal-

le taputus tulevat vielä kaupan
päälle.
Valtaosa vapaaehtoisista on eläkeläisiä, mutta joukossa pyörii
myös 19-vuotias Iina Talvitie. Lastenohjaajaksi opiskeleva Talvitie
pitää yhteisöruokailua hyvänä ideana.
– Tässä tulee hävikkiruoka järkevään käyttöön, ja täällä työskentely on mukavaa. Ruokailussa kohtaa
erilaisia ihmisiä, joihin ei välttämättä muuten tutustuisi, hän perustelee.
Alueneuvoston varapuheenjohtaja Annikki Jokinen on samoilla
linjoilla. Hän iloitsee siitä, että keltinmäkeläiset ovat löytäneet yhteisöruokailun. Kävijämäärä on kasvanut jatkuvasti, ja pian ollaan lähellä sadan ruokailijan rajaa.
– Ei täällä kysellä kirkon jäsenyydestä tai elämänkatsomuksesta.
Useimmat jäävät syötyään istuskelemaan ja seurustelemaan. Kiirettä
ei ole. Ja aivan selvästi ruokapöydissä on syntynyt uusia kontakteja.
Hän uskoo, että kirkon kynnys
on tapahtuman myötä tullut ma-

talammaksi. Useimmat ruokailijat
eivät osallistu muuhun seurakunnan toimintaan, mutta kertakäynnin jälkeen voi olla helpompi tulla
tuttuun paikkaan uudestaan.

hienoa, että
”niinOnmonet
ovat
löytäneet tästä
ruokailujutusta
mielekkään tavan
osallistua yhteisön
toimintaan.

Idea Keltinmäen yhteisöruokailuun on tullut Kirkkohallituksen ja
sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisesta Yhteinen keittiö
-hankkeesta, jonka tarkoitus on
ehkäistä syrjäytymistä ja hyödyntää hävikkiruokaa.
Kyseessä on syyskuussa alkanut
kokeilu, jonka jatkamista harkitaan
kokemusten valossa myöhemmin.

Keltinmäen alueseurakunnan
vapaaehtoisten järjestämä ruokailu on avoin kaikille. Ruoka tulee
lahjoituksena Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Caterina-henkilöstöruokalasta. Ruoan kuljettaa Keltinmäen kirkolle Jyväskylän Katulähetys.
Ateriasta peritään aikuisilta euro, lapsilta 50 senttiä ja alle 4-vuotiaille ateria on ilmainen. Vaikka
ruoka tulee lahjoituksena, jonkin
verran tarvitaan varoja muun muassa kuljetuskustannuksiin. Vararahasto on tarpeen myös yllättävien
tilanteiden varalle.
– Lupaamme, että kaikille on
tarjolla lämmin ateria. Jos Caterinan ruoka ei riitä, voimme nopeasti tehdä keiton tai puuron omista
tarvikkeista, Rantanen kertoo.
Salaatit maistuvat Irja Ahoselle,
joka tuli aterialle työpäivän päätteeksi. Kun Ahosen puhelin soi kesken ruokailun, hän arvuuttelee
soittajalle olinpaikkaansa.
– Keltinmäen kirkossa, täällä on
euron ruokailu, hyvää ruokaa ja

hirveästi ihmisiä, hän mainostaa.
Kun puhelu päättyy, hän myöntää kehuneensa kaikille kirkon yhteistä ruokahetkeä.
– Tämä tekee kirkon jotenkin inhimillisemmäksi, tuo lähemmäksi
ihmisiä. Tosi hieno juttu, saa syödä
eikä ruoka mene hukkaan.
Eläkeläispariskunta Bernhard ja
Mirja Tervotukian kotiaskareita
maanantain ruokailu on helpottanut. Jos ylijäämäruokaa on tarjolla
vielä ruokailun jälkeenkin, sitä on
otettu kotiin mukaan. Muina arkipäivinä käydään koululla, jossa eläkeläisille tarjoillaan päivän lounas
kouluruokailun päätyttyä.
– Ei tarvitse kuin viikonloppuisin laittaa itse ruokaa, Bernhard
Tervotukia myhäilee.

Keltinmäen kirkolla on tarjolla lahjoituksena saatua,
samana päivänä valmistettua ruokaa maanantaisin
klo 17–18.30. Hinta aikuisilta euron, 4–12-vuotiailta 50 senttiä.

6

Kolumni

Sairaalasielunhoito
tänään
Kun sairaalapappi kohtaa ihmisen, kuolema on monesti mukana
kolmantena, ei-toivottuna vieraana, kuin varjona. Toisinaan tuo
varjo on heikko ja etäinen, joskus se on uhkaavan lähellä. Mutta
toisinaan edes kuoleman varjo ei pysty peittämään tuossa hetkessä loistavaa Jumalan valoa.
Monet ihmiset haluavat käydä läpi elämäänsä: Millaista elämä on
ollut? Mitä sairaus on muuttanut? Mitä edessä? Miten kestän kaiken? Mitä Jumala tarkoittaa tällä kaikella? Silloin sairaalapappi
kuuntelee, kyselee ja avaa myös sellaisia näkökulmia, jota keskustelukumppani ei kenties ole havainnut. Toisinaan taas yritämme
vain yhdessä sietää tilannetta, jossa ihmisten mahdollisuudet ovat
kovin vähäiset. Ehkä on vain hiljaista huokailua Jumalan puoleen:
Herra, auta meitä!
Nykyään ehtoollispyyntöjä tulee vähemmän kuin menneinä vuosikymmeninä. Sen sijaan rukoushetkiä on viikoittain. Potilas voi
olla niin huonokuntoinen, ettei keskustelu ole mahdollista. Silloin
tuttu rukous tai virsi voi olla ainoa mahdollinen linkki Jumalaan.
Rukoushetki voidaan viettää myös silloin, kun ihminen on kuollut.
Se voi tapahtua potilashuoneessa välittömästi kuoleman tapahduttua tai sairaalan kappelissa ennen kuin vainaja siirretään hautausmaan kappeliin odottamaan hautausta. Tällaisia rukoushetkiä on viikoittain. Usein läsnä on vain muutamia lähiomaisia. Arkun kansi on auki. Omaiset voivat vielä nähdä vainajan ja jättää
jäähyväisiä. Joku ehkä haluaa vielä silittää poskea tai hiuksia.
Perinteisesti sairaalasielunhoitoon ovat kuuluneet yhteiset hartaudet osastoilla. Ne ovat kuitenkin vähentyneet varsinkin nopeatempoisessa työssä Keskussairaalassa. Sen sijaan terveyskeskussairaaloissa yhteisiä ehtoollishartauksia on edelleenkin.
Hoitohenkilökunta työskentelee nykyisin aika kovien paineiden
alaisina. Heidän jaksamistaan me sairaalapapit yritämme osaltamme helpottaa. Käytännössä se voi olla koulutusta, työnohjausta tai vain senhetkisen työtilanteen jakamista.
Missä kaksi ihmistä löytää yhteyden, siellä Jumala on läsnä kolmantena. Sitä ihmettä sairaalasielunhoidossa koetaan viikoittain.

Heikki Lepoaho
Johtava sairaalapastori
Jyväskylän seurakunta

ilen
Tänään ruko

Auta elämään hetkessä
Välillä tapahtuu niin paljon. Välillä aika ei kulu millään. Jumala, auta minua elämään
tässä hetkessä. Anna tyyneyttä kestää kaikenlaisia paineita.
Mies, 36

Uuden elämän syntyminen on kätilö Helena Tedderin mielestä aina yhtä kiehtovaa.
”Ensin on vaikeaa ja tekee kipeää. Meidän tehtävä on kannustaa ja auttaa äitiä.”

Taakkojen
ja ilon
jakajat
Sairaalassa ollaan päivittäin tekemisissä
elämän ja kuoleman kanssa. Surun, kivun
ja kärsimyksen ohella siellä koetaan
paljon iloa ja toivoa. Miten hengellisyys
näkyy sairaalapapin, kätilön ja lääkärin
arjessa?
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Sairaalapappi Katriina Ilvesmäki ja sairaanhoitajat Eveliina Toikkanen ja Pia Vesander tekevät tiivistä yhteistyötä. Ilvesmäki keskustelee hoitajien kanssa
usein kahvikupin ääressä tai käytävillä.

SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Sairaalapappi Katriina Ilvesmäen huone
Palokan terveyskeskussairaalassa on osasto
1:n tuntumassa, mutta useimmiten hänet
löytää osastolta – potilaiden tai hoitajien
kanssa keskustelemasta, hartautta tai ehtoollishetkeä valmistelemasta.
– Olen tosi kiitollinen siitä, että kirkolla
on mahdollisuus olla sairaalassa läsnä. Seurakunnan työntekijänä haluan tuoda toivoa
kärsimyksen keskelle.
Palokassa hoidetaan monisairaita potilaita. Hoito on pääsääntöisesti lyhytaikaista ja
kuntouttavaa, mutta hoidettavana on myös
saattohoitovaiheen potilaita. Ilvesmäki käy
tapaamassa potilaita, jos he ovat sitä toivoneet. Jos potilaalla on mielen päällä asia,
jonka hän haluaa jakaa, Ilvesmäki kuuntelee. Rukous on läsnä monessa kohtaamisessa, asioita viedään yhdessä suurempiin käsiin.
Uskon määrää tai oppisuuntia ei tiedustella. Ilvesmäki palvelee myös eri kirkkokuntaan kuuluvia ja kirkkoon kuulumattomia.
– Jokaisella on oma vakaumus, eikä sairaalapapilla ole minkäänlaista pyrkimystä
muuttaa sitä. Pyrin kohtaamisissa hienotunteisuuteen ja keskinäiseen kunnioitukseen. Papin kanssa voi jakaa myös epäilyksen tunteita. Vaikka tuntuisi, että oma usko
on aika heiveröinen, se ei estä turvautumasta Jumalaan.

Kaikki tapahtuu potilaan ehdoilla. Hän
päättää, mistä puhutaan. Jos puhutaan. Toisinaan ollaan vain hiljaa, joskus sanoja ei
tunnu edes olevan.
– Kärsimys jauhaa ihmisen sellaiseksi, että hän ei jaksa edes nauraa. Tämä työ on
rinnalla kulkemista ja taakkojen jakamista,
Ilvesmäki toteaa.
Keskussairaalassa kätilönä toimiva Helena Tedder rientää haastatteluun koulutuksesta, jossa on opeteltu hieromista. Se on
yksi keino tukea ja auttaa synnyttäjää.
– Pyrimme ohjaamaan äitejä löytämään
itsestään keinoja kivun lievittämiseen ja
synnytyksen edistämiseen. Rohkaisemme
synnyttäjiä tunteiden ilmaisuun. Salissa saa
huutaa, kiroilla, olla hiljaa, nauraa, itkeä,
kuunnella musiikkia, rukoilla kielillä. Me
olemme tottuneet kaikkeen, hän kertoo.

Meille kätilöille
”hengellisyys
on äidin
rinnalla kulkemista,
tukemista ja
kunnioittamista.

Kätilö kannustaa synnytyksessä sekä äitiä
että isää.
– Kyselemme äidin toiveita ja tarpeita
etukäteen ja pyrimme vastaamaan näihin.

Kehumme ja tsemppaamme häntä jaksamaan. Isälle tapaamme korostaa, että vaikka hän ei voi viedä vaimonsa kipua pois, hänen läsnäolonsa on todella tärkeää. On ihana hetki, kun saa nostaa vastasyntyneen
vaippasillaan isän lämpimälle iholle.
Synnytyssalissa hengellisyys näkyy Tedderin mukaan harvoin.
– Muista kulttuureista tulevat synnyttäjät harjoittavat uskontoaan usein avoimemmin kuin suomalaiset. Meille kätilöille hengellisyys on äidin rinnalla kulkemista, tukemista ja kunnioittamista. Tuli hän mistä
taustasta tahansa.
Surullisimpia hetkiä kätilön työssä on se,
kun lapsi on kuollut kohtuun. Äiti joutuu
kuitenkin synnyttämään lapsen normaalisti.
– Näissä tilanteissa ei yleensä tarvita sanoja, vain läsnäoloa. Rohkaisemme vanhempia katsomaan kuollutta lastaan ja pitämään häntä sylissä. Tarjoamme heille
myös mahdollisuutta keskustella sairaalapapin kanssa.
Emma Honkanen toimii Jyväskylän kotisairaalan lääkärinä. Sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteinen kotisairaala tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa. Honkanen tekee kotikäyntejä yksin tai hoitajan kanssa. Valtaosa
kotisairaalan potilaista sairastaa lyhytaikaisia ja paranevia sairauksia. Neljäsosa potilaista on kotisairaalassa saattohoidossa.
Saattohoitopotilaiden kohtaamisessa
Honkanen pitää tärkeänä kuuntelemista,

empaattisuutta ja turvallisuuden tunteen
luomista.
– Kaikkein tärkeintä on saada potilas ymmärtämään, että vaikka mitään ei ole tehtävissä, on silti vielä paljon tehtävää. Oloa voidaan helpottaa pienilläkin asioilla. Jokainen

tuntuisi,
”ettäVaikka
oma usko on

aika heiveröinen, se ei
estä turvautumasta
Jumalaan.
saattohoitopotilas on erilainen, joten heidät
tulee kohdata yksilöinä.
Hengellisyys ei juurikaan näy Honkasen
työssä. Joskus hän pohtii potilaiden kanssa
sitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Jos
hän arvelee potilaalla olevan hengellisen
keskustelun tarvetta, hän tarjoaa herkästi
sairaalapapin apua.
Honkanen kertoo, että ihmisestä näkee,
kun hän alkaa olla lähellä kuolemaa.
– En osaa sanoa, näkeekö sen katseessa,
eleissä, sanoissa vai missä, mutta kuoleman
läsnäolon jotenkin aistii ja tuntee. Se ei yleensä ole huono tunne, vaan rauhoittava ja helpottava. Kuoleman lähestyessä ja sen jälkeen
potilaiden kotona on usein harras tunnelma.
Tunteita on paljon. Surun lisäksi näkee paljon lämpöä, toivoa, uskoa ja rakkautta.
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Tuntematon
hengellinen
sotilas
Väinö Linnan Tuntemattomassa
sotilaassa jermuillaan, kirotaan ja
pilkataan auktoriteetteja. Todellisuudessa
usea suomalainen sotilas haki turvaa
Raamatusta, kävi hartauksissa ja rukoili.
JANNE KÖNÖNEN teksti
JUHA MUSTONEN kuva

Ristiriidan huomaa helposti. Väinö Linnan
Tuntemattomassa sotilaassa suomalainen
taistelija kuvataan tavallisimmillaan ruokottomana, kaikkea ylempää halveksivana korpisoturina.
Suomen mies juo kiljua, päästää perkelettä suustaan ja nälvii, Mannerheimin ja upseerien ohella kirkkoa ja Jumalaa.
Toivakkalaisen, rajuihin Tali-Ihantalan
torjuntataisteluihin osallistuneen Antti
Niemisen päiväkirjamuistiinpanoista saa
toisenlaisen kuvan (Tie Tali-Ihantalaan, Minerva 2017). Nieminen ei tekstinsä perusteella ole varsinaisesti uskovainen, mutta
kaikkialla huokuu kunnioitus pyhiä asioita
kohtaan.
Niemisen muistelmissa suomalainen sotilas osallistuu nurkumatta kenttäpappien
järjestämiin hartauksiin, veisaa sotilasvirsikirjasta Jumala ompi linnamme, jopa paheksuu kovaa kiroilua ja ristii kätensä, jos nyt ei
ihan joka päivä, niin ainakin taistelun alla.
Yleiskuva on pikemminkin nöyrän kunnioittava kuin kirkkoa pilkkaava.
Erityisesti kuva sotilaspastoreista on Linnalla ja Niemisellä täysin päinvastainen. Nieminen antaa ymmärtää miesten arvostaneen rintamapastoreita, kun taas Linnan
Tuntemattomassa on kohtaus, jossa sotilaspastori koettaa joukkosidontapaikalla lohduttaa kuolemaa tekevää sotilasta, epäonnistuen surkeasti. Kuoleva hoilottaa ”Jeesus
lähti kiljua juomaan..”
Åbo Akademin tutkija André Swanström
on käynyt läpi valtavan määrän suomalaisia
sotilaspastoreita käsittelevää arkistomateriaalia. Swanströmin mielestä Tuntemattoman hahmot on tarkoituksellisesti rakennettu suomalaisen sotahistorian arkkityypeiksi.
Linna on jättänyt teoksestaan jotain
olennaista pois.

– Hengellisyys oli ehdottomasti läsnä
monen yksittäisen sotilaan sielunelämässä.
Käytännössä jumalanpalveluksiin osallistuttiin jermuilematta, mutta toisaalta niin kuin
siviilissäkin, raamattupiirityyppiset jutut jäivät sotilaspastoreiden ja hyvin pienen ydinporukan toiminnaksi.
Swanström arvioi, että keskimääräinen sotilas lienee ollut omassa mielessään hengellisiin asioihin positiivisesti suhtautuva, mutta uskonnosta ei juuri puhuttu julkisesti.
– Linnan antamalla kuvalla jermuista on
toki varmasti yhtymäkohtansa todellisuuteen. Pilkkaajiakin esiintyi, mutta heidän sanoistaan myös moni pahoitti mielensä. Toisaalta näillä jermullakin saattoi mielen sopukoissa olla joku sija uskonasioille.
Tyypillistä suomalaiselle sotilaalle oli, ettei pokkurointia tapahtunut natsojen, vaan
tiukoissa paikoissa ansaitun arvostuksen perusteella.
– Tämä päti myös sotilaspastoreihin. Jermu pystyi kunnioittamaan pastoria, jolla oli
muutakin annettavaa kuin risti kauluslaatoissa.
Väinö Linnan pääteokset, Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjantähden alla, eivät ole vain
romaaneja, vaan osa suomalaista itseymmärrystä. Jo teosten ilmestyessä riideltiin
siitä, miten hyvin ne kuvasivat historiaa, oikeaa mennyttä todellisuutta.
Linna oli niin hyvä kertoja, että usein ihmiset unohtivat lukevansa romaaneja. Historiantutkijat pahoittivat tästä mielensä,
etenkin Pohjantähden kohdalla, sillä aina
Linnan kuvaukset eivät menneet yksi yhteen tiedetyn kanssa.
Eräs maan parhaista Linna-tuntijoista on
professori Yrjö Varpio. Varpio tunsi Linnan
myös henkilökohtaisesti.
Matti Salminen sanoo teoksessaan Toisinajattelijoiden Suomi (2016) Linnan olleen
Tuntemattoman kirjoittamisen aikoihin
"selkeä ateisti". Varpio on samaa mieltä, to-

sin kiihkomielinen Linna ei ollut.
– Kyllä hän oli siinä mielessä käsittääkseni ateisti, että Jumalalla ei ollut varsinaisesti
sijaa hänen maailmankatsomuksessaan
muuten kuin aatehistoriallisena ilmiönä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi
jotenkin sotinut ateisminsa puolesta.

Uskoa kohtaan Linna oli kriittinen, muttei välinpitämätön.
– Tämä näkyy esimerkiksi hänen keskenjääneestä Messias-käsikirjoituksestaan, jossa
ihmisenä olemisen ongelmia peilataan kirkkoa ja uskonnollista ajattelua vasten, Varpio
arvioi.

”

Tapaus Salpakari on asia erikseen. Pohjantähdessä Koskelan suopellot itselleen hamuava kirkkoherra kulkee riistävän kirkkopatruunan maineessa. Varpio näkee Salpakarissa moniselitteisemmän hahmon.
– Kirkkoherran kautta Linna pohtii raamatullisen lähimmäisenrakkauden opin
mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Salpakari
haluaa toimia oikein ja kristillisesti, ja kun
hän joutuu lipeämään tästä ihanteestaan
kirkkoneuvoston ja ruustinnan painostuksen vuoksi, se aiheuttaa hänessä omantunnontuskia ja mielipahaa.
Uutta, Aku Louhimiehen Tuntematonta
Varpio odottaa innolla, ja toivoo elokuvantekijöiden välttäneen kliseet.
– Toivon, etteivät roolihenkilöiden ulkonäkö ja ajattelu lähesty liikaa 2000-luvun
teinien maailmaa ja maailmankatsomusta,
Varpio toteaa.

Jermu pystyi
kunnioittamaan
pastoria, jolla oli
muutakin annettavaa
kuin risti kaulus
laatoissa.
– Hän ymmärsi myös sen positiivisen voiman, mikä uskonnolla saattoi olla ihmisen
elämässä. Muistan, kuinka Linna kerran keskustellessamme naurahti hyväntahtoisesti
ystävälleen Veikko Sinisalolle, joka oli televisiohaastattelusta puhunut Jumalasta ja
vilkaissut samalla yläilmoihin kuin Jumalan
paikan osoittaakseen.
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Hengellisyys oli läsnä monen yksittäisen
sotilaan sielunelämässä talvi- ja
jatkosodassa, sanoo tutkija André
Swanström, vaikka Väinö Linnan
Tuntematon sotilas -kirjassa hengellisyydestä
ei juuri puhutakaan. Kuva Aku Louhimiehen
ohjaamasta uudesta Tuntematon sotilas
-elokuvasta.

”Tykistökeskityksessä Herran siunaus tulee äkkiä mieleen”
JANNE KÖNÖNEN teksti
NIKO KUHA kuva

Jyväskyläläisille sotaveteraaneille, Pekka Helinille, 92, ja Pentti Haloselle, 96, sotilaspastori jäi rintamalla etäiseksi hahmoksi. Syynä
olivat komennuspaikat. Helin taisteli Rukajärven korpimailla, Halonen yhtä syrjäisillä
lohkoilla Uhtualla.
– Alokasaikana Hyrylässä pappina oli unkarilaissyntyinen, erittäin huumorintajuinen mies, kova laulamaan ja miesten keskuudessa pidetty. Mutta kun rintamalla
asuttiin keskellä korpia teltoissa, siellä oli
vain se oma porukka, Helin muistelee.
– Ilta-Sanomien toimittaja kävi kerran
haastattelemassa, mutta en muista, että olisin pappia nähnyt. Ei siellä tosin näkynyt
komppanian päälliköitäkään, Halonen hymähtää.
Halonen muistaa erään omassa porukassa pidetyn keskustelun, jossa hengelliset asiat nousivat esiin.
– Tulin juuri ovesta sisään, kun korsussa

kysyttiin kuka pelkää ja kuka ei. Joku sanoi
että ”tuo Matti ei pelkää”. Miksi ei? Matti oli
pienen tilan vaatimaton mies ja myönsi, ettei häntä pelota. ”Matti uskoo”, joku sanoi.
”Joo, olen Jumalan kädessä,” Matti lisäsi.

Meidän
”sukupolvemme
opetettiin kyllä
luottamaan
kristinoppiin
vankasti.

Halonen ja Helin muistuttavat, että tykistökeskityksen tapaisissa ääritilanteissa ”Herran siunaus” tulee äkkiä mieleen.
– Meidän sukupolvemme opetettiin kyllä
luottamaan kristinoppiin vankasti.
Vastapuolella, Neuvostoliitossa, kristinuskoa koetettiin kaikella voimalla kitkeä pois.

Pekka Helinille (oik.) ja Pentti Haloselle sotilaspastori jäi rintamalla etäiseksi.
Syrjäisillä korpimailla ei sotilaspastoreita näkynyt.
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Seppälän Citymarket

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

Asianajotoimisto Urtti
AA Elina Saari & AA, VT Erkki Urtti & OTM Eero Urtti
Palveluitamme:
Perhe- ja perintöoikeus, mm. edunvalvontavaltakirja,
testamentit, perukirjat, perinnönjaot, avioero-ositukset.

Ympäristöoikeus, mm. kaavoitusasiat, tie- ja lunastusriidat,
maa-ainesten käyttö, yhteisalueiden asiat.

Asuminen ja rakentaminen, mm. kauppakirjat ja sopimukset,
asunto- ja kiinteistökauppariidat, rakennusriidat.
Maksukyvyttömyys, mm. yrityksen konkurssi- ja
saneerausmenettely.
Yhdistysten ja vesiosuuskuntien asiat.

osoite:
Kauppakatu 27 A 7,
40100 Jyväskylä
puhelin
050- 336 93 26/ Elina
sähköposti:
asianajo@urtti.fi
kotisivut:
www.urtti.fi

Henki &

0600 95 050

1,48r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

www.kotidata.fi

ONKO KOMEROISSA AHDASTA?
> Nyt on hyvä hetki päivittää talvivaatevarasto. Tuo sinulle ylimääräiset
talvivaatteet Fidalle. Otamme ne
kiitollisuudella vastaan.
Myyntituloilla teemme työtä,
jotta jokaiselle on toivo ja tulevaisuus.

Laulu- ja tanssiryhmä Valkia on kiertänyt Suomalaisen messun juhlaversion kanssa ympäri maata. Jyväskylässä
messu kuullaan 26. lokakuuta.

Suomalainen uskoo,
luottaa ja toivoo
Suomalainen Messu on messun muotoon rakennettu sävelteos, jonka
juhlaversio 100-vuotiaan Suomen kunniaksi kuullaan Jyväskylässä.
PÄIVI ESKELINEN teksti
SUOMALAINEN MESSU kuva

Säveltäjä Lasse Heikkilän Suomalainen messu on messun muotoon
rakennettu sävelteos. Se esitettiin
ensimmäisen kerran marraskuussa
1998 Turku-areenalla ja vuosituhannen vaihteen jälkeen esittämistä varten perustettu Valkia-ryhmä
esitti sen erilaisissa yhteyksissä
noin 250 kertaa.
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden
toteutukseen on rakennettu messusta juhlavampi ja näyttävämpi
versio, jota on jo kuultu eri puolilla
Suomea.
Suomalaisen Messun juhlaesityksessä Jyväskylän yliopiston juhlasalissa päätehtävissä ovat messun säveltäjä Lasse Heikkilä ja musiikki- ja
tanssiryhmä Valkia. Mukana on
myös laulajia neljästä eri jyväskyläläiskuorosta. Edustettuna ovat
Lähde!, Astaha, Majakka ja Hamona.
Yhteiskuoroa ohjaa kanttori Heli Nieminen.
Yksi kuorolaisista on Keltinmäen
alueseurakunnan Lähde!-kuorossa
bassoa laulava Lasse Pynnönen.

– On ollut hieno kokemus harjoitella isolla porukalla. Lauluissa
kajahtaa rukouksen voima, Pynnönen sanoo.
Suomalaisessa Messussa hän
kiinnitti ensimmäiseksi huomionsa
laulujen melodioihin, mutta harjoittelun myötä myös sanoitukset
alkoivat puhutella. Messu saa rytminsä ja melodiansa kansanmusiikista, mutta laulujen sanoissa kuuluu voimakkaasti uskonnollinen
vakaumus.
– Messu kertoo siitä, mitä usko
on merkinnyt suomalaisille eri aikoina. Meidän on hyvä muistaa,
mistä edelliset sukupolvet ovat
saaneet voimansa. Usko, luottamus ja toivo ovat tässä musiikin sanoma, Pynnönen määrittelee.
Juhlaversio tuo esiintyjien taakse
heijastettavan kuvamateriaalin.
Videomateriaali vie esiintyjät luontomaisemiin vaihtuvien vuodenaikojen keskelle. Arkistomateriaalin
avulla siirrytään välillä sota-aikaan
ja muihin kansakuntamme historian vaiheisiin.
Lasse Heikkilä on säveltänyt
Suomalaisen messun juhlaversioon
neljä uutta musiikkinumeroa. Soti-

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tapionkatu 12 . www.fida.fi

en muistot kertoo evakoista ja Siunaamme sinua Suomi -laulussa kiitetään juhlallisesti perinnöksi saamastamme isänmaasta. Messusta
löytyy myös yksi uusi instrumentaalikappale.
Heikkilä tuo messussa esiin Suomen historiaa ja kristinuskon merkitystä. Se yhdistää kaikki Suomen
heimot yhden kokonaisuuden, itsenäisen Suomen, sisään.
– On ollut suuri ilo lähteä mukaan näin hienoon toteutukseen.
Tämä yhdistää meitä myös toisiimme ja musiikin kautta tulemme
siunatuiksi, toteaa jyväskyläläisten
osuudesta vastaava kanttori Heli
Nieminen.
Suomalainen messu -konsertti esitetään 28.10. klo
19 yliopiston juhlasalissa.
Järjestäjinä ovat Jyväskylän seurakunta, Jyväskylän
vapaaseurakunta, Jyväskylän helluntaiseurakunta ja
Vaajakosken baptistiseurakunta.
Lippuja voi ostaa ennakkoon järjestäjien tiloista.
Jyväskylän seurakunnan
myyntipisteenä toimii
kirkkoherranvirasto (Tellervonkatu 5.)

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

Elämää
hempää!
ei sen vä

Henki &
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Reformaation merkkivuosi huipentuu
uusien teesien julkistamiseen
Oman teesinsä voi käydä
kirjoittamassa netissä.
Sata tykätyintä teesiä
luovutetaan päättäjille,
seurakunnille ja
arkkipiispalle

konkreettisiin asioihin tarttuvia,
osa arvoja ja teologiaa käsitteleviä
teesejä.
Jotta teeseistä tulisi myös tekoja,
sata tykätyintä teesiä luovutetaan
suomalaisille päättäjille, seurakunnille ja arkkipiispa Kari Mäkiselle.

SIRPA KOIVISTO teksti

Reformaation merkkivuosi on
päättymässä. Merkkivuosi huipentuu uusien teesien julkistamiseen
lokakuun viimeisenä päivänä – tasan 500 vuotta sen jälkeen, kun
Martti Luther julkaisi kuuluisat
teesinsä. Tuoreita teesejä kerätään
parhaillaan netissä teemalla Yhdessä – Armo on sitä, ettei jää yksin.
Lutherin teesit muuttivat kirkollisen elämän lisäksi kieltä, hallintoa,
kulttuuria ja lainsäädäntöä, mutta
uusilla teeseillä on paikkansa myös
tässä ajassa, sanoo Reformaation
merkkivuoden projektisihteeri Timo-Matti Haapiainen.
– Teesejä tarvitaan tuomaan
esille ihmisten ajatuksia, ideoita ja
muutostarpeita, jotta saisimme
paremman kuvan siitä todellisuudesta, jossa elämme. Teesit toimivat laajemman keskustelun pohjana.
Tähän mennessä teesejä on jätetty jo lähes 350, osa hyvinkin

Reformaation merkkivuosi on
täyttänyt monenlaisia odotuksia.
– On ollut huikean hieno nähdä,
miten merkkivuoteen on tartuttu
paikallisesti, ja yhdessä on tehty
hienoja sisältöjä. Olen valtavan
iloinen myös siitä, millainen ekumeeninen vuosi on ollut. Mukana
on ollut monien kirkkojen ja yhteisöjen ihmisiä, Haapiainen toteaa.
Haapiainen toivoo, että merkkivuosi innostaisi uudella tavalla näkemään kristinuskon ja evankeliumin ytimeen niin, että osaisimme nähdä ja tulkita sitä tässä ajassa.
– Ettei merkkivuosi jäisi historiaan vain yhtenä tapahtumana,
vaan se voisi olla käynnistämässä
prosesseja, jotka uudistavat ja vievät eteenpäin, Haapiainen huomauttaa.

– Luterilaisuudella on pohjimmiltaan aika iso ja hyvä vaikutus
meissä, Viitala sanoo.
Jyväskylän seurakunnassa merkkivuosi on ollut monipuolisten tilaisuuksien vuosi. Viitalan mieleen
on jäänyt erityisesti helatorstai, jolloin eri puolilla seurakuntaa aterioitiin yhdessä ja istutettiin omenapuita toivon merkiksi. Presidentti Mauno Koiviston hautajaiset antoivat oman sävynsä päivälle.
Merkkivuosi huipentuu piispanmessuun Kaupunginkirkossa, jossa
saarnaa piispa Simo Peura.
Merkkivuoden teemana on ollut
armo.
– Martti Luther kyseli reformaation alussa, kuinka löytäisin armollisen Jumalan. Toivon, että tämä
vuosi olisi vahvistanut meissä luottamusta Jumalan hyvyyteen ja armoon sekä samalla antanut meille
suuntaa jakaa hyvyyttä lähimmäisillemme, sanoo kirkkoherra Arto
Viitala.

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala näkee merkkivuoden merkityksen siinä, että
olemme saaneet tukea oman identiteettimme hahmottamisessa niin
seurakuntana ja yksittäisinä kristittyinä kuin suomalaisena yhteiskuntana.

Reformaation merkkivuoden päätös,
piispan viikkomessu
Kaupunginkirkossa ti
31.10. klo 19. Saarna
piispa Simo Peura.
https://teesit2017.fi/

Arvon lahjat
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Löydä sinäkin maailman luetuin kirja,

RAAMATTU
auki 24/7

pipliakauppa.fi
Suomen Pipliaseura on maamme johtavin
raamatunkustantaja.

Suomen Pipliaseura | myynti@piplia.fi | piplia.fi | pipliakauppa.fi

Seurakunnan
toimitilojen avajaiset
Kauppakeskus Sepässä 26.–29.10.
Toimitilat avoinna
to 8-20
pe 10-20
la 9-19
su 11-19
Tule tapaamaan seurakunnan työntekijöitä. Kahvitarjoilu

Ryhmämatka Etiopiaan
23.2. - 7.3.2018
Matkalla vierailemme Jyväskylän seurakunnan lähetystyön
kohteissa ja tutustumme etiopialaiseen vanhaan kulttuuriin ja
kauniiseen luontoon. Vielä on muutama paikka vapaana.
Hinta noin 1600 e, sisältäen täyden ylöspidon (all-inclusive)
Etiopiassa, lentomatkan Helsinki – Addis Abeba – Helsinki sekä
matkat omalla pienbussilla Etiopiassa. Mukana on matkatoimiston matkanjohtaja sekä Etiopiassa pitkään lähetystyössä
työskennellyt rovasti Hannu Huttunen.
Ilmoittautuminen viimeistään 10.11.2017 mennessä.
Aluekappalainen Hannu Huttunen, 050 521 5405 tai Lähetyksen ja kansainvälisen työn työalasihteeri Ulla Klemettinen,
050 340 9889.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Palveleva puhelin

0400 22 11 80

KIRKON Arkisin
KESKUSTELUAPUA¤
18–01,

Palveleva chat

viikonloppuisin 18–03

Palveleva netti

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

kirkonkeskusteluapua.fi
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Tapahtumat 20.10.–3.11.
TAULUMÄEN KIRKKO

koissa
Musiikkia kir

		

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.10. klo 18, K. Nieminen,
Tiusanen.
Sairaalasielunhoito
60 vuotta
Sairaalasielunhoidon 60-vuotisjuhlamessua vietetään
sunnuntaina 29.10. klo 18
Taulumäen kirkossa. Saarnan
pitää johtava sairaalapastori
Heikki Lepoaho. Messussa
mukana Harjun Laulu Rita
Varosen johdolla.
Felix Mendelssohnin Elias-oratorio
ke 1.11. klo 19.

HALSSILA
PETRI LAAKSOSEN GOSPELKONSERTTI
n Laulaja, säveltäjä Petri Laaksonen konsertoi Kuokkalan kirkossa sunnuntaina 29.10. Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä. Täällä Pohjantähden alla -konsertti alkaa klo 18. Liput 20 euroa. Konsertin tuotto
käytetään Vaajakosken nuorisotyön ja Naissaaren ympäristön kehittämisen hyväksi.
KUOROJEN YHTEISKONSERTTI TIKKAKOSKELLA
n Mieskuoro Vaajan laulun ja Tikkakosken Mieslaulajien yhteiskonsertin teemana on Suomi 100 vuotta. Konsertti on sunnuntaina 22.10. klo
16 Tikkakosken kirkossa. Kuoroa johtaa Jukka Parviainen. Konsertissa
kuullaan muun muassa Sibeliuksen, Madetojan ja Kuulan musiikkia.
Ohjelma 5 euroa. Kahvitarjoilu.
LUTHERIN AJATUKSIA MUSIIKISTA
n Tikkakosken kirkossa kuullaan Lutherin ajatuksia virsistä ja musiikista sunnuntaina 29.10. klo 14. Iltapäivässä mukana Candela-kuoro ja
Palokan kirkkokuoro Sirpa Piilosen ja Liisa Partasen johdolla. Tilaisuudessa lauletaan myös yhteislauluja. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
GOSPEL COVERTAJAT VIRSIKIRJAN LISÄLEHDILLÄ
n Gospel Covertajat esittää Martti Lutherin virsiä maanantaina 30.10.
klo 19 Palokan kirkossa. Yhtyeessä soittavat Mikko Miettinen, Hannes
Asikainen ja Esko Turpeinen.
ELIAS-ORATORIO TAULUMÄEN KIRKOSSA
n Felix Mendelssohnin Elias-oratorio on keskiviikkona 1.11. klo 19 Taulumäen kirkossa yhteistyössä Jyväskylä Sinfonian ja Jyväskylän seurakunnan kanssa. Kamarikuoro Valo, Pertti ja Annastiina Tahkolan
luotsaamana, vastaa oratorion runsaista kuoro-osuuksista.

eretriitti
Hiljainen taid

			

LAUANTAI 25.11.
n Kuokkalan kirkossa järjestetään taideretriitti lauantaina 25.11. klo
9–18. Taideretriitissä voi latautua tai vetäytyä päiväksi hiljaisuuteen ja
rukoukseen. Päivän aikana on mahdollisuus maalaamiseen, piirtämiseen ja kirjoittamiseen. Kirkon sopukoissa voi myös ottaa päiväunet,
rentoutua parhaaksi katsomallaan tavalla ja tulla valmiiseen ruokapöytään. Ilmoittautuminen 13.11. saakka seurakunnan nettisivuilla www.
jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat. Osallistumismaksu 30/20 euroa.
Retriitin ohjaajina ovat pastori Minna Korhonen (050 594 8167) ja diakonissa Kikka Kataikko (050 549 7007).

Syntymäpäiväjuhlat

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.10. klo 10 srk-keskus, Helenius, Tiusanen.
Aamurukous ke klo 8 srk-keskus.
Messu su 29.10. klo 10 srk-keskus, Siistonen, Nieminen. Pyhäkoulu
Leipäsunnuntai su 29.10. klo 16 srkkeskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. Halssilan kirkolla,
Kärpänkuja 5 (käynti kirkon alapuolelta) ma ja ke klo 9–10.30. Muuna aikana sop. mukaan 050 549 7024 tai
juha.halonen@evl.fi.
Pietarin Kilta ti 31.10. klo 18 srk-keskus. Keskustelupiiri miehille.
Aikuisille
Iloset-kuoron harjoitus ke klo 12 srkkeskus. Joht. Heli Nieminen 050 549
7049.
Miesten tupa-ilta ke 25.10. klo 18.
Vieraana pastori Tapio Karjalainen.
Torstai-tapaaminen to 26.10. klo 13.
Hammaslääkäri Sari Kyytinen puhuu
suunhoidosta.
Raamattupiiri to 2.11. klo 17 srkkeskus.
Nuorille
Lisätiedot nuorten toiminnasta ja
isoskoulutuksesta Leila 050 549 7021
ja Maria 050 549 7017.
Isoskoulutus ke 25.10. klo 17.30. Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone (käynti pääovesta).
Isoskoulutus ke 1.11. klo 17.30. Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone.
Nuortenilta ke 1.11. klo 18.30. Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone.
Lapsille ja lapsiperheille
Pikkuleipä su 22.10. klo 16 srk-keskus.
Päiväkerho 3–5 v Telkänpesä 2 c kerhotila ti klo 9–11 ja to klo 13–16. Vapaista paikoista tied. Jaanalta 050 301
8233 tai Elinalta 050 407 9126.
Puuhakerho ti klo 17–18 Telkänpesän kerhotila, Telkäntie 2 c.
Perhekahvila ma klo 17.30–19.30
Kauppakeskus Seppä, seurakunnan
tila.

HUHTASUO

Kaupunginkirkossa on sunnuntaina 19.11. klo 10
messu ja sen jälkeen juhlakahvit Vanhassa pappilassa
(Vapaudenkatu 26) Keskustan alueseurakuntalaisille, jotka täyttävät
70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän syys–joulukuussa 2017. Ilm. 10.11.
mennessä Kaisa Tuomi p. 040 535 0492, Lea Pietiläinen p. 050 549
7027 tai Eevi-Riitta Kukkonen p. 050 340 0665.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Yhteiskuljetus Halssilan kirkkoon
lähtee Huhtasuon kirkon bussipysäkiltä klo 9.45.

Keltinmäen kirkossa on syntymäpäiväjuhla sunnuntaina 29.11. klo
14 Keltinmäen, Kypärämäen, Kortepohjan ja Kuohu-Ruoke-Vesanka
alueella asuville, jotka täyttävät vuoden 2017 aikana 70, 75 , 80, 85, 90
tai sitä enemmän. Ilm. 6.11. mennessä 050 549 7032/ 050 549 7026/
044 7164959 tai jukka.rantanen@evl.fi/ suvi.leppapuisto@evl.fi.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. Yhteys puhelimitse tai tulemalla Mäntykankaan
kappelin takana olevaan toimistorakennukseen, Laukaantie 5, ma klo
13–14.30 tai ti klo 10–11.30, 050 549
7005, elisa.vainio@evl.fi.

Syntymäpäiväjuhlaan voi tulla yksin tai yhdessä läheisen kanssa.

Aikuisille
Aikuisten käsityökerho ti klo 18
Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
Nuorille
Tied. Leila Jokiniemi 050 549 7021 ja
Maria Hurme 050 549 7017.
Isoskoulutus ke 25.10. klo 17.30. Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone (käynti pääovesta).
Isoskoulutus ke 1.11. klo 17.30. Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone.
Nuortenilta ke 1.11. klo 18.30. Paikka Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauvaryhmä ma klo 14–16. Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisalissa.
Tied. 050 323 5355.
Puuhakerho 8–11-vuotiaille ma klo
17–18 Huhtasuon päiväkeskuksen
kerhotila, Nevakatu 2. Maksuton.
Iltaperhekerho ma 23.10. klo 17.30
Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali. Omat eväät.
Päiväkerho. 3–5 v Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone ti klo
13–16 ja to klo 9–11. Tied. 044 705
6480.
Perhekahvila pe klo 9.30–11 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
PopUp-päiväkerho ma klo 12.30–
15.30 Kauppakeskus Seppä, leikkihuone. 3–5 -vuotiaiden yhden kerran kerho. Ilm. edellisviikon pe klo 12 mennessä 050 301 8233 tai 050 4079126.
Omat eväät.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ma 30.10. klo 17.30 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
Vauvakahvila ti klo 13–15 Sepän
kauppakeskus seurakunnan tilat.
Perhekahvila pe klo 9.30–11 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 22.10. klo 16
Neulaskoti, Jurva.
Hyvää hedelmää
Toivon torstaissa
Toivon torstai -illan aiheena
on Hyvää hedelmää torstaina
26.10. klo 18.30 Neulaskodilla,
Pihkatie 4. Puhe Saija Väätäinen ja musiikki lauluryhmä
Ester. Tilaisuuden jälkeen iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja
rukoukseen.
Toivon torstai to 26.10. klo 18.30
Neulaskoti. Hyvää hedelmää, Saija
Väätäinen, lauluryhmä Ester. Iltatee.
Evästä elämään su 29.10. klo 16 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian avoin vastaanotto ti klo
9–11 Neulaskoti. Tied. 050 549 7015.
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti. Tied. 050 549 7015.
Neulaskodin olohuone ke klo 13–
14.30 Neulaskoti. Tied 050 549 7015.
Aikuisille
Neulaskodin olohuone ke 25.10. klo
13 Neulaskoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe 20.10. klo 9.30–11.30
Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taapero-ryhmä ke klo 9 Neulaskoti.
Perhekerho pe 27.10. klo 9.30 Neulaskoti.
Perhekerhon kirkkohetki pe 27.10.
klo 9.30 Neulaskoti.

Perhekerho pe 3.11. klo 9.30 Neulaskoti.
Muu
Tuo Raamattusi näyttelyyn. Näyttelyymme 30.10.–5.11. tarvitaan erilaisia Raamattuja. Lasten-, perhe-, vihki-,
pistekirjoitus-, ääni-, tai vaikka täynnä muistiinpanoja oleva arkiraamattu.
Tuo kirkkoon tai seurakuntakodille.
Tied. 050 598 0951 tai 050 054 5611.
Näyttely avoinna ti, pe 9–15, ke–to
9–19, la 12–16, su 11–13. Vapaa pääsy. Raamattuja voi tuoda näyttelyyn
27.10. saakka.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukousjumalanpalvelus su 22.10. klo
10 kirkko, Salminen, Ridanpää, Lintunen. Kahvit.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä ti 24.10.
klo 18 kirkko, Ridanpää.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 29.10. klo 10 kirkko, Mäkinen, Salminen, Lintunen. Rippikoulupyhä, kahvit. Pyhäkoulu.
Apua ja tukea tarvitseville
NastaHomma
Keltimäessä
Tule vaihtamaan talvirenkaat
autoosi Keltinmäen kirkolle
lauantaina 21.10. klo 10–14
(vapaaehtoinen maksu). Palvelu koskee tavallisia henkilöautoja. NastaHomman
toteutuksesta vastaavat alueseurakunnan vapaaehtoiset.
Tapahtuman tuotolla tuetaan vähävaraisia diakoniatyön kautta. Varaa renkaiden
vaihtoon kaksi tuntia. Odottaessasi voit juoda edulliset
kirkkokahvit.
Yhteisöruokailu ma 23.10. ja 30.10.
klo 17–18.30 Keltinmäen kirkko. Hinta 1/0.50 euroa.Tarjolla vähintään leipää, juotavaa, mahdollisesti puuroa
tai kevytkeittoa.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12 kirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Taka-Keljon lähetysilta ma 23.10. klo
18.30. Rahikkalassa, Hamarintie 36.
Aikuisille
Saihokadun olohuone ti klo 11
Saihokatu 4.
Saihokadun ruokailu ti klo 12 Saihokatu 4. 4€/hlö.
Keltinmäen Olohuone ke 25.10. klo
13 kirkko. Ekumeeninen vastuuviikko,
Hautamäki.
Seurakuntakuoro to klo 18. Tied. 050
521 5414.
Keltinmäen Olohuone ke 1.11. klo 13
kirkko. Valoa kohti valoon, Draamaryhmä Toivo.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet pe 3.11. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Tied. 050 408 8852.
Perheolkkari ti klo 9–11 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 9–11 kirkko.
Lapsikuoro ke klo 16 kirkko.
Pyhäkoulu su 29.10. klo 10 kirkko.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
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Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 22.10. klo 10 Kaupunginkirkko. Pohjola, Niiles-Hautanen, Valtasaari.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 22.10. klo 17 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 26.10. klo 13 Kaupunginkirkko.
Messu su 29.10. klo 10 Kaupunginkirkko. Wuolio, Pääkkönen, Björninen.
Työväen kirkkopyhä. Kahvit Vanhassa pappilassa.
Hevimessu su 29.10. klo 15 Kaupunginkirkko, Rossi, Tikkanen.
Sunday Service su 29.10. klo 18 Vanha pappila, Laine, Gerard Daams, Emily Carlson.

lan merkeissä ke 25.10. klo 18 srk-talo.
Ohjelmaa Antti Kakkuri, kahvit.
Rippikoulusunnuntai su 29.10. klo 16
srk-talo, Tuominen, Laiho, Launonen,
isoset. Sanajumalanpalvelus, kirkkokahvit, ripari-infoa.

Reformaation merkkivuosi
huipentuu messuun
Reformaation merkkivuoden
päätösmessua vietetään Kaupunginkirkossa tiistaina 31.10.
klo 19. Messussa saarnaa
piispa Simo Peura.

Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma 23.10. klo 9 srktalo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke klo
9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Iltaperhekerho ke 1.11. klo 18 srk-talo. Voileipänyyttärit, tuo mukanasi jotain leivät päälle laitettavaa.

Piispan viikkomessu. Reformaation
merkkivuoden päätös teesien naulaamisen päivänä ti 31.10. klo 19 Kaupunginkirkko. Piispa Simo Peura,
Wuolio, Pohjola, Valtasaari.
Viikkomessu to 2.11. klo 13 Kaupunginkirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys. ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. 050 549 7027, 050
340 0665, 050 549 7006.
Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti 5.9.–
12.12. klo 10 Vanha pappila.
Seniorikammari ma 23.10. klo 14
Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
Usko ja epäusko, Kukkonen.
Keljon Diakonia- ja lähetyspiiri ti
24.10. ja 31.10. klo 10–11.30 Keljon
Muistipäiväkeskus, Keljonkatu 26 Btalo. Tied. 050 340 0665.
Osallisuuden puuhapaja askartelusta ja käsitöistä kiinnostuneille seniorinaisille ti 24.10. klo 13 Vanha pappila.
Tied. 050 340 0665.
Novelleja ja neuleita ti 24.10. klo 17
Vanha pappila. Vapaaehtoinen maksu 5e.
Virtailta / Nightbreak to 26.10. klo
18 Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille
aikuisille / a group for young adults!
Seikkailuun kutsuttu, Säde Pirttimäki.
Kylän kammari to 2.11. klo 14 Vanha pappila.
Nuorille
Näytelmäkerho ti klo 18.30–20.30
Yliopistonkatu 26 B. 7–9-luokkalaisille.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhepyhäkoulu su 22.10. klo 16 Vanha pappila.
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Kokkikerho ma klo 16.45–18.15 Yliopistonkatu 26 B. 1–4-luokkalaisille,
hinta 15e.
Kuvataan!-kerho ti klo 16.30–18 Yliopistonkatu 26 B. 3–5-luokkalaisille.
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Nuorille ja aikuisille
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.10. klo 10 srk-talo, Tuominen, Björninen, messuryhmä. Kahvit.
Kaikille avoin Miestenilta Israel-il-

Apua ja tukea tarvitseville
Ajanvarauksella diakonissan vastaanotolle. kirsi.lepoaho@evl.fi, 050
557 9003.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysompeluseurat ti 24.10. klo
16–19 srk-talo.
Aikuisille
Väentupa Korpikeitaalla ti klo 11.
NOJA-ryhmä ti 31.10. klo 18 srk-talo.

Nuorille ja aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 26.10.
klo 17.45 srk-talo. Tied. 050 5579 004.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.10. klo 16 srk-keskus, Salminen, Ridanpää, Lintunen.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 27.10. klo 13.30 srk-keskus.
Taizé-messu su 29.10. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Ridanpää, Vuorenoja.
Kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki ti klo 14.45 srk-keskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma 23.10. ja 30.10.
klo 17–18.30 Keltinmäen kirkko. Hinta 1/0.50 euroa. Tarjolla vähintään leipää, juotavaa, mahdollisesti puuroa
tai kevytkeittoa.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo 9
srk-keskus.
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus. Maksuton tarjoilu.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 31.10. klo 10 srk-keskus. Vieraana Raija Hämynen Kylväjästä.
Aikuisille
Tiistaitapaaminen ti 24.10. klo 13 srkkeskus. Pirkko Veijo kertoo kirjastaan
Hilsu, Soukanrannan tyttö.
Lähde!-kuoron harjoitukset to 26.10.
ja 2.11. klo 18 srk-keskus.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet pe 3.11. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9–11 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
25.10. klo 9.15 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.10. klo 11 kirkko, Bucht,
Korhonen, Keränen, Grönholm. Virsimiehet, pyhäkoulu. Lounas 4/2 e.
Iltamessu ke 25.10. klo 18 kirkko.
Messu su 29.10. klo 11 kirkko, Mannström, Bucht, Väisänen, Luomala. Harjun laulu, joht. Rita Varonen. Pyhäkoulu, kahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 1.11. klo 18 kirkko.
Aamurukous to 2.11. klo 9.30–9.45
kirkko.

Reformaation lukupiiri to 2.11. klo
18 Polttolinja 29, Bucht. Martti Luther: Pöytäpuheita.
Musiikkitilaisuudet
Petri Laaksosen
gospelkonsertti
Laulaja, säveltäjä Petri Laaksonen konsertoi sunnuntaina
29.10. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Liput 20 euroa. Tuotto
Vaajakosken nuorisotyön ja
Naissaaren ympäristön kehittämisen hyväksi.
Petri Laaksosen gospelkonsertti su
29.10. klo 18 kirkko. Liput 20euroa.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9–10,
Syöttäjänkatu 4. Muissa asioissa 050
5497007, kirsti.kataikko@evl.fi, 050
5497034, paivi.heikkila@evl.fi.
Aikuisille
Hiljainen taideretriitti la 25.11. klo
9–18 kirkko. Taideretriitissä voit vetäytyä päiväksi hiljaisuuteen, latautumiseen ja rukoukseen. Päivän aikana
on mahdollisuus maalaamiseen, piirtämiseen ja kirjoittamiseen. Mitään
erityistaitoja eikä aiempaa kokemusta tarvita. Halutessasi voit keskustella ohjaajan kanssa. Päivän aikana voit
ottaa päiväunia kirkon sopukoissa,
rentoutua parhaaksi katsomalla tavalla ja tulla valmiiseen ruokapöytään. Ilmoittautuminen 3.10.–13.11.
seurakunnan nettisivuilla. Osallistumismaksu 30€ (työttömät ja opiskelijat 20€) sisältää ruuat ja tarvikkeet.
Paikkoja rajoitetusti! Retriitin ohjaajina pastori Minna Korhonen (050 594
8167) ja diakonissa Kikka Kataikko
(050 549 7007).
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko, alakerta.
Cafe Kídé avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä 25.10.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke 25.10. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
26.10. klo 13 kirkko, yläkerta.
Kuokkalan seurakuntaretki Muurameen ja Korpilahdelle ti 31.10. Lähtö klo 10.15 Sulkulantie, (Pirttimäki
1- pysäkki), Kuokkalan kirkko, kiertää
Survontien liikenneympyrän, pysäkki
Ainola 1 ja takaisin Siltakadulle. Matkalla tutustumme Muuramen kirkkoon, lounas Korpilahden satamaravintolassa ja vierailemme Höyrygalleriassa sekä kahvittelemme kylätalo
Villa Cawenissa. Paluu n. klo 15.30.
Hinta 20 e. Ilm. 24.10. mennessä 050
549 7007 kirsti.kataikko@evl.fi, 050
5497034, paivi.heikkila@evl.fi.
Cafe Kide avoin olohuone ti 31.10.
klo 13–15 kirkko.
Kuokkamiehet ti 31.10. klo 18 kirkko, alakerta.
Lähetyksen olohuone ke 1.11. klo 13
kirkko, alakerta.
Äitienilta ke 1.11. klo 18–20 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja 37.
Lapsille ja lapsiperheille
Joululeiri Koivuniemessä 5–7-luokkalaisille 1.–3.12. Hinta 35€. Tied. 050
436 8619.
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Iskän kaa-ilta ke 25.10. klo 18–20
kirkko.
Muksun kaa -ilta to 26.10. klo 18–
19.30 kirkko.
Taaperotupa ti 31.10. klo 9.30–11
kirkko.

Vauvaperhepesä ti 31.10. klo 13–
14.30 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.10. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Pohjola, Valtasaari.
Messu su 29.10. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Pääkkönen, Laasonen, Muhonen, Piippanen, Ronkainen, isoset. Rippikoulusunnuntai. Kahvit ja mehut.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys. ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60, 050 549 7027, 050
340 0665 tai 050 549 7006.
Aikuisille
Psalmipiiri ma 30.10. klo 17 Lahjaharjun kappeli, Kirsi Pohjola. Ensimmäisen kokoontuminen kappelilla ma
30.10. klo 18. Luetaan ja keskustellaan
psalmeista kahvin ja teen kera.
Olohuone ti 31.10. klo 9–11 Lahjaharjun kappeli.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhepyhäkoulu su 22.10. klo 16 Vanha pappila.
Pyhäkoulu su 22.10. klo 16–17.30 kerhotila, Katajatie 1 as 5. Ei ennakkoilmoittautumista.
Perhekahvila ke klo 9.30 kerhotila,
Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila to klo 13–15 kerhotila,
Katajatie 1 as 5.
Taaperokerho ti 31.10. klo 9.30–11
kerhotila, Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.10. klo 10 kirkko, Laine,
Pääkkönen, Partanen. Palokan eläkkeensaajien kirkkopyhä.
Miestenpiiri ti 24.10. klo 18 kirkko,
Seppo Hautalahti.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali,
Heikki Ilola, heikki.ilola@icloud.com.
Messu su 29.10. klo 10 kirkko, Hautalahti, Partanen.
Rukousmessu su 29.10. klo 17 kirkko,
Hautalahti, Ilola, Heikkilä.
Raamattu- ja keskustelupiiri ti 31.10.
klo 13–14.30 Palokan kirkko, takkatupa. Markuksen evankeliumi. Hartaus ja kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to klo 17.30
kirkko.
Gospel Covertajat ja
Martti Lutherin virret
Gospel Covertajat esiintyy
maanantaina 30.10. klo 19
Palokan kirkossa. Yhtyeessä
soittavat Mikko Miettinen,
Hannes Asikainen ja Esko Turpeinen.
Gospel Covertajat: Martti Lutherin
virret ma 30.10. klo 19 kirkko. Ohjelma 10/5 euroa.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ke 9–11 ja to 11–
13 kirkon alakerrassa. Muuna aikana
sop. mukaan. Kotikäyntejä sop. mukaan, 040 560 9910, 040 7090 142.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti 24.10. klo 10–12
kirkon alakerta takkahuone, MiraMaarit Väisänen. Tied.040 7090 142.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 11
kirkon alakerta takkahuone. Klo 11–
13 vapaata keskustelua, käsitöitä, klo
13 hartaus- ja ohjelmahetki. Tied. 040
7090 142, paivi.itkonen@evl.fi.

Lapsille ja lapsiperheille
Vauva- ja Taaperopysäkit Palokan
kirkon alakerrassa. Tied. 040 548 3216,
040 500 7820.
Perhepysäkit Palokan kirkolla ja
Mannilan Lyhdyssä. Tied. 040 500
7820, 040 535 2276.
Kouluikäiset. Liikunta-, näytelmä- ja
yllärikerhossa vielä tilaa. http://www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset, 040 773 9851.
Apua arkeen. Tarvitsetko apua esim.
lastenhoidossa, kotitöissä, juttukaveria, hetken huokaisua arjen keskellä?
Tied. 040 5007820, 040 5483216.
Kouluikäiset. Joululeiri 5–7-luokkalaisille Koivuniemessä 1.–3.12. Ilm.
30.10.–19.11. Hinta 35€/lapsi. Tied.
040 773 9851, 050 4368619, 050 408
8813. Lisätietoja http://www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Vauvapysäkki ma klo 13 Palokan kirkon alakerrassa.
Taaperopysäkki ti klo 9–11.30 Palokan kirkon alakerrassa.
Kaakaopyhäkoulu 1–4-luokkalaisille ti klo 12.30–15 kirkon alakerrassa.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Palokan kirkon perhepysäkki ke klo
9 kirkon alakerrassa.
Mannilan perhepysäkki ke 25.10. klo
9 Mannila, Mankolantie 3. Tied. 040
535 2276.
Aamupalapysäkki kirkon alakerran
takkatuvassa ke klo 9–11. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/henkilö.
Tenavien teesit ke 1.11. klo 9.30 kirkolla. Kesto n. 20 min.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.10. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola. Kirkkokahvit.
Messu su 29.10. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola. Rippikoulusunnuntai. Kirkkokahvit.
Avoin raamattupiiri ti 31.10. klo 18
srk-koti, parillisilla viikoilla.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke 25.10.
klo 18 srk-koti. Tied. 040 6842050.
Apua ja tukea tarvitseville
Mahikset ma 23.10. klo 13 srk-koti. Vertaistukea väsyneille, masentuneille.
Diakoniapäivystys to 26.10. ja ti
31.10. klo 9–11 sekä to 2.11. klo 10–
11 srk-koti.
Mahikset ma 30.10. klo 13 srk-koti.
Aikuisille
Olohuone ke 25.10. klo 13 srk-koti.
Hammaslääkäri Sari Kyytinen kertoo
suun terveydestä.
Hartaus Säynätsalon päiväkeskuksessa ma 30.10. klo 12. Urheilukentäntie.
Olohuone ke 1.11. klo 13 srk-koti, vieraana Osmo-pappi.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ma 23.10. klo 9.30–
11.30 srk-koti.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Perhekerhon kirkkohetki to 26.10.
klo 9.30 kirkko.
Pyhäkoulu to 26.10. klo 17.30 srk-koti.
Perheolkkari ma 30.10. klo 9.30–
11.30 srk-koti.
Muu
Tuo Raamattusi näyttelyyn. Näyttelyymme 30.10.–5.11. tarvitaan erilaisia Raamattuja. Lasten-, perhe-, vihki-,
pistekirjoitus-, ääni-, tai vaikka täynnä
muistiinpanoja oleva arkiraamattu. Tuo
kirkkoon tai seurakuntakodille. Tied.
050 598 0951 tai 050 054 5611. Näyttely avoinna ti, pe 9–15, ke–to 9–19, la
12–16, su 11–13. Vapaa pääsy. Raamattuja voi tuoda näyttelyyn 27.10. saakka.
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Tapahtumat 20.10.–3.11.
Kirkkokahvit su klo 11.15 seurakuntakoti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.10. klo 10
kirkko, Marja Rämänen, Piilonen.
Siioninvirsiseurat su 22.10. klo 18
pappila.
Messu su 29.10. klo 10 kirkko, Vallipuro, Piilonen.
Musiikkitilaisuudet
Suomi 100 -konsertti: Tikkakosken
Mieslaulajat ja Mieskuoro Vaajan Laulu su 22.10. klo 16 kirkko, johtaa Jukka
Parviainen. Ohjelma 5 €, tuotto Tikkakosken alueseurakunnalle. Kahvit.
Lapsikuoron harjoitukset ke klo 17–
18 kirkko. Tied. ja ilm. 040 560 9913.
Lutherin virsiä ja ajatuksia musiikista su 29.10. klo 14 kirkko, Candela-kuoro, Palokan kirkkokuoro, kanttorit Sirpa Piilonen ja Liisa Partanen.
Yhteislaulua ja urkukoraaleja. Kahvit.
Vapaa pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokajakelu kirkolla parittomien
viikkojen torstaisin klo 10.30.
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 24.10.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Joni
Hakala p. 040 911 5796, jontte10koti.
luukku.com.
Aikuisille
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12 kirkko. Käsitöitä ja leivontaa.
Päiväkahvi klo 14.
Miesten keskustelupiiri pappilassa ti
klo 13. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Lukupiiri ke 25.10. klo 13 kirjoista
kiinnostuneille pappilassa, joka toinen keskiviikko.
Vanhusten syntymäpäivät ke 25.10.
klo 13 kirkko tänä vuonna 75, 80, 85,
90 tai sitä enemmän täyttäville.
Miesten ilta
Tikkakosken
varuskunnassa
Tikkakosken miesten iltaa vietetään keskiviikkona 25.10.
klo 17 varuskunnan huoltorakennuksen auditoriossa. Illan
aiheena on Mies ja rukous,
josta alustaa Martti Muurikainen. Yhteislaulua ja keskustelua, lopuksi munkkikahvit
Sotilaskodissa.
Vapaaehtoisten kahvit ma 30.10. klo
14 pappila.
Naisten ilta pappilassa ma 30.10. klo
18 pappila, Inkeri Tuunanen. Teetarjoilu.
Luther-elokuva to 2.11. klo 18 kirkko.
Iltatee Luther-pipareilla.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti 24.10. klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti 24.10. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Perhekerho ti 24.10. klo 13 kirkko.
Ekavauvakerho ke 25.10. klo 13 kirkko.
Lapsiperheiden kirkkohetki ti 31.10.
klo 10 kirkko. Aiheena pyhäinpäivä.
Ruokailu, vaihtori.
Pyhäkoulu ke 1.11. klo 18 Puuppolan
kerhotila.
Muu
Martti Lutherin askelissa -tapahtuma ti 31.10. klo 15-19 kirkko. Tule tutustumaan Lutherin elämään ja toimintaan seitsemän toimintapisteen
kautta. Kaikenikäisille. Toimintapisteissä askartelua, Luther-piparien koristelua ja maistelua teen/mehun
kera, kertomuksia Lutherin elämästä

ja toiminnasta, Lutherin pöytäpuheita, ajatuksia, makkaranpaistoa ja mehua, Lutherin virsiä yhdessä laulaen,
tietokilpailukysymyksiä, kaksi parasta
palkitaan, teesien kirjoittamista teemalla Armoa. Tule silloin kun sinulle
parhaiten sopii.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.10. klo 10 kirkko, Rossi,
Perttilä. Seniorit.
Raamattuopetusilta ti 24.10. klo
18.30 kirkko. Elämä Hengessä, Kari
Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
Kahvit klo 18.
Oravasaaren srk-ilta Kallio -Hakasella ke 25.10. klo 18.30 Teerilahdentie 190.
Miesten päiväraamattupiiri to 26.10.
klo 12 kirkko.
Messu su 29.10. klo 10 kirkko, Kauppinen, Asikainen.
Miestenpiiri to 2.11. klo 18.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Kuorot. Seniorit-kuoro ke klo 12 Vaajakosken kko. Kaikille avoin. Tied. 050
380 0608. Lauluryhmä Ester kirkolla maanantaisin klo 18. Tied. 041 538
0942.
Pyhäinpäivän Kyynelten messun
avoimet harjoitukset kitaran ja ukulelen soittoa harrastaville sekä laulamisesta pitäville kirkolla to 26.10. ja
2.11. klo 18–19.30. Tied. 050 380 0608.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset. Vaajakosken kirkolla ja
Jyskän srk-kodilla ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden kautta. MarjaLeena Liimatainen 040 560 9926 ja
Tero Reingoldt, 040 560 9927.
Aikuisille
Suutari Martti -joulunäytelmän ensitapaaminen to 12.10. klo 16.30–18
kirkko.
Puuroporinat torstaisin klo 8.30–
9.30 Jyskän srk-koti. Aamupala ja jutustelua.
Jyskän keskiviikkokerho ke 25.10. klo
13 Jyskän srk-koti.
Leppälahden päiväpiiri pe 27.10. klo
12 vanhalla kaupalla.
Lähetyspiiri ti 31.10. klo 13 kirkko.
Vanhemman väen päivä ke 1.11. klo
13 kirkko. Keittolounas (7€) klo 11.
Vierailijana mehiläistarhuri Antti Heinonen.
Nuorille
Hengari ke 25.10. klo 18 kirkon alakerrassa.
Rippikoulupyhä su 29.10. klo 13 kirkko, Laitinen, Asikainen, Göös, Harjula, Toivola.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su klo 14.
Kaunisharjun perhekerho ke 25.10.
klo 9–11 Aurinkosaaren päiväkodilla,
Kaunisharjussa.
Vaajakosken iltaperhekerho ke
25.10. klo 17.30 kirkko.
Perheiden aamu to 26.10. klo 9 Jyskän srk-koti.
Lasten kirkkohetki to 26.10. klo 10.30
Jyskän srk-koti.
Kouluikäisten kokkikerho 5–7-lk.
su 29.10. klo 10 kirkko, lapsityön tilat. Ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Ekavauva Pallerot ti 31.10. klo 13
kirkko.
Kaunisharjun perhekerho ke 1.11.
klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Vaajakosken iltaperhekerho ke 1.11.
klo 17.30 kirkko.
Taaperot pe 3.11. klo 9 Jyskän srkkoti.

Yhteiset
Aikuistyö
Naisten saunailta ti 24.10. klo 17 Vesalan leirikeskuksessa.
Tuonen tupa
puhuu kuolemasta
Tuonen tupa – keskustelua
kuolemasta on la 21.10. klo 14
Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Tilaisuuden
aiheena on Kuoleman rajalla,
alustajana pastori Eeva-Kaisa
Rossi. Kahvitarjoilu. Tied. diakoni Heini Lekander, 050 521
5416.
Aseman Pysäkki
Kahvila, pieni kirpputori/vaihtotori,
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.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Papintunti to klo 14.
Virsi- ja laulutunti ma 23.10. klo 12.
Jyväskylän kaupungin Aikuissosiaalityön neuvontapiste Aseman Pysäkillä
ti 31.10. klo 13–14.
Otamme vastaan villalankoja.
Kansainvälinen työ
Virtailta / Nightbreak to 26.10. klo
18 Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille/a group for young adults.
Seikkailuun kutsuttu, Säde Pirttimäki.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kau-

punginkirkko su 22.10. klo 17, Mika
Kilkki.
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu
su 29.10. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Brunssi nyyttäreinä, kirkko, lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot kts. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyvskylä / instagram @kohtaamispaikka.
Lapsille ja lapsiperheille
Pop Up -päiväkerho ma klo 12.30–
15.30 Kauppakeskus Seppä, leikkihuone. 3–5-vuotiaiden yhden kerran kerho. Ilm. edellisviikon pe klo 12
mennessä Jaanalle p. 050 301 8233 tai
Elinalle p. 050 407 9126. Omat eväät.
Maahanmuuttajatyö
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki, Hannikaisenk. 27–29, johanna.kontinen@evl.fi 050 549 7033.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
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.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 1.11. klo 13–14.15 Van-

hassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Aiheena Botswana. Kahvit klo 12.40.
Ryhmä näkövammaisten
läheisille
Onko lähipiirissäsi näkövammainen? Kaipaatko vinkkejä helpottamaan arjen
askareissa tai vertaistukea?
Ryhmä kokoontuu Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n
tiloissa ma 6.11. ja ma 27.11.
klo 17–19. Ilm. ja tied. p. 050
549 7023 ja p. 045 321 5552,
susanna.turkkila@ksn.fi.
Sana ja rukous
Raamattuopetusilta Galatalaiskirjeestä ti 24.10. klo 18.30 Vaajakosken
kirkossa. Elämä Hengessä, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 18.
Rukousretriitti 24.–26.11. Vesalan
leirikeskuksessa. Hinta 80–190 e (sis.
täysihoidon ja ohjelman). Tied. ja ilm.
31.10. mennessä kari.valkonen@kolumbus.fi, 050 384 3702.
Viittomakieliset
paivi.lehtinen@evl.fi, 050 549 7012,
Vapaudenk. 60. Vast.otto ti 9–12 ja
ke 13–15. Web-kamera-aika ke klo
11–12.
Lähetyspiiri su 22.10. klo 14 Vapaudenkatu 60.
Raamattupiiri to 26.10. klo 17.30 Vapaudenkatu 60.
Pyhäinpäivän hartaus la 4.11. klo 17
Vanhassa pappilassa, Vapaudenk. 26.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat su 22.10. klo 18
Tikkakosken pappilassa, Kirkkokatu 18.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen (5 euroa) ti 24.10. klo 9–11. Oikeudellisen ennakoinnin keinot, Ulla
Halonen/K-S muistiyhdistys.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen (5 euroa) ti 31.10. klo 9–11. Läheiset muistoissamme, Tanja Nieminen.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 3.11. klo 13.
Runon ja sävelen iltapäivä: pyhäinpäivän ajatusten äärellä su 5.11. klo
15. Leena Impiö, hartaus, Charlotte Loukola, viulu ja Pirjo Jylhä, pianosäestys.
Uutta: Leidien leffatreffit. Mennään
yhdessä päivänäytöksiin ja keskustellaan nähdystä elokuvan jälkeen kahvilassa. Kutsut lähetetään tekstiviestitse. Ilm. toiminnanohjaajalle.
Jyväskylän Kristilliset
Eläkeläiset ry
Kristillisen Eläkeliiton juhla ja syyskokous Ryttylässä 21.–22.10. Ilm. tilaisuuksissa tai Lasselle, p. 040 554 8188.
Tilaisuus ma 23.10. klo 14 Helluntaiseurakunnassa, Lyseonkatu 3. Isänmaa ja uskonnonvapauden vaiheet,
Leevi Launonen. Lähteellä-kuoro. Lähetysmyynti ja kahvit klo 13.30.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 21.10. klo 19, ry.
Alueseurat su 22.10. klo 14, Petäjäve-

den seurakuntakoti; klo 15 Alueseurat, Vaajakosken kirkko; klo 16 Seurat,
ry; noin klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 25.10. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 27.10. klo 19,
ry.
Nuortenilta la 28.10. klo 18, ry.
Lastenseurat su 29.10. klo 16, ry; noin
klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 1.11. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Lyhty, Vapaudenkatu 24, mika.lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Torstaiteatteri: Missä armo? -näytelmä la 21.10. ja 28.10. klo 14, Mika Lahtinen. Liput 14/12e. Varaukset p. 040
557 5535 tai www.torstaiteatteri.fi.
Ilmoittautuminen Bibliodraamakurssille (4.–5.11. klo 10–17) pe
27.10. mennessä. Kurssimaksu 50 e.
Bibliodraamaohjaaja Mika Lahtinen,
p. 040 557 5535.
Raamattupiiri pe 3.11. klo 11.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppak. 13, p. (014) 620
801, 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 13.
Särkyneiden majatalo to klo 13.
Pyhäpäivän kahvihetki su 22.10. klo
16. Todistamisen vaikeus.
Naisten Raamattupiiri ti 24.10. klo 13.
Naistenpiiri ke 25.10. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 19.10.
klo 18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirk-

kotie 11.
Leipäsunnuntai su 29.10. klo 16 Halssilan kirkossa, Kärpänkuja 5. Päästä
meidät pahasta, Antti Kiviranta. Yhteislaulua ja kahvit. Lapsille omaa ohjelmaa.
Vaajakosken miestenpiiri to 2.11.
klo 18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähetysteologi Jukka Norvanto täyttää 60 vuotta. Juhla Tampereen Viinikan kirkossa ja Pakkahuoneella 22.10.
Kortepohjan lähetyspiiri ti 31.10. klo
10 Kortepohjan srk-keskus. Kuulumisia läheltä ja kaukaa, Raija Hämynen.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su klo 12: 22.10. Sakari Ylönen;
29.10. Arto Viitala, Petri Harju.
Evankeliset opiskelijat ke klo 18.30:
25.10. Uskon puolustaminen, Tapio
Puolimatka; 1.11. Viikkomessu, Petri Harju.
Jyväskylän Kertsi-nuortenilta ke
1.11. klo 16.30 Lutherin kirkolla.
Avoin raamattupiiri 24.10. ja 31.10.
Lutherin kirkolla klo 18.
Hamona-kuoron harjoitukset Lutherin kirkolla 30.10. klo 18.30. Tied.
Ilpo Vuorenoja 040 526 0909.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 26.10. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Hyvää hedelmää, Saija Väätäinen, lauluryhmä Ester. Iltatee.
Elämän puolella -ilta ke 1.11. klo
18.30 Nikolainsalissa, Asemakatu 6.
Luther ja reformaatio – uskonpuhdistus? Seppo Wuolio, Musiikissa Pasi
Heikkilä.
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LÖYTÖRETKI GALATALAISKIRJEESEEN
n Sanan ja rukouksen järjestämissä illoissa perehdytään Galatalaiskirjeeseen. Tiistai-illan 24.10. aiheena on Elämä Hengessä. Kahvit klo 18, luento alkaa
klo 18.30. Opetuksesta vastaa Kari Valkonen ja musiikista Saara Mörsky.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

LUTHERIN AJATUKSIA MUSIIKISTA
n Tikkakosken kirkossa kuullaan Lutherin ajatuksia
virsistä ja musiikista sunnuntaina 29.10. klo 14. Iltapäivässä mukana Candela-kuoro ja Palokan kirkkokuoro Sirpa Piilosen
ja Liisa Partasen johdolla. Tilaisuudessa lauletaan myös yhteislauluja. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
TOIMINTAPISTEISSÄ TUTUSTUTAAN LUTHERIIN
n Martti Lutherin elämään ja toimintaan voi tutustua seitsemän toimintapisteen kautta tiistaina 31.10. klo 15–19 Tikkakosken kirkolla. Lutherin askelissa -tapahtumassa on toimintaa kaiken ikäisille, muun muassa askartelua, pipareiden koristelua ja maistelua, yhteislaulua ja teesien
kirjoittamista.
TENAVIEN TEESIT
n Tenavien teesit -kirkkohetki on keskiviikkona 1.11. klo 9.30 Palokan
kirkossa. Toiminnallinen kirkkohetki on suunnattu erityisesti lapsille.
Ohjelmassa on muun muassa teesien naulausta. Kirkkohetki kestää noin
20 minuuttia.
LUTHER-ELOKUVA
n Elokuva Martti Lutherin elämästä esitetään Tikkakosken kirkolla torstaina 2.11. klo 18. Elokuvan jälkeen juodaan teetä ja syödään Luther-pipareita.

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.30
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
Laitinen Antti 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
Siekkinen Miia, toimistosihteeri vs. 050 382 4424

GOSPEL COVERTAJAT VIRSIKIRJAN LISÄLEHDILLÄ
n Gospel Covertajat esittää Martti Lutherin virsiä maanantaina 30.10.
klo 19 Palokan kirkossa. Yhtyeessä soittavat Mikko Miettinen, laulu ja
huilut, Hannes Asikainen, kitarat ja laulu sekä Esko Turpeinen, kitarat ja
laulu.

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

REFORMAATION PÄÄTÖS
n Reformaation merkkivuoden päätösmessua vietetään Kaupunginkirkossa tiistaina 31.10. klo 19. Lokakuun viimeisenä päivänä tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Luther julkaisi kuuluisat teesinsä. Kaupunginkirkon messussa saarnaa piispa Simo Peura.

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Johanna Kontinen,
maahanmuuttajatyö vs 050 549 7033

ELIAS-ORATORIO TAULUMÄELLÄ
n Felix Mendelssohnin Elias-oratorio on keskiviikkona 1.11. klo 19 Taulumäen kirkossa. Oratorio syventää Jyväskylä Sinfonian ja Jyväskylän
seurakunnan jo vuosikymmeniä jatkunutta hyvää yhteistyötä. Jyväskylän seurakunnan Kamarikuoro Valo, Pertti ja Annastiina Tahkolan luotsaamana, vastaa oratorion runsaista kuoro-osuuksista.

Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
Federley Anne, 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

Lisätiedot: www.jyvaskylanseurakunta.fi
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• Hyvä päivä, nenäpäivä
• Isä, poika ja hyvä henki
• Hys, kirjastossa soi

Henki &

Päätoimittaja Marjo Rönnkvist
040 535 1064

Opiskelijatyö
Nieminen Kimmo, yliopiston
oppilaitospappi 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja ammatti
korkeakoulun oppilaitospappi 050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden
oppilaitosdiakoni 050 549 7006
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Tikkanen Ville, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
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Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013

Toimitus
Päivi Eskelinen 050 380 0612
Heikki Impiö 050 303 3180
Tatu Kuukkanen 050 360 3459
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Sähköposti
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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 050 549 7040
Aluekappalainen vt. Kärkkäinen Päivi 050 523 4149
Aluesihteeri Koho Ulla/Härköjärvi Esa 050 340 0684
Diakonia
Vainio Elisa 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 044 716 4959
Häyrinen Leena 050 549 7008
Rantanen Jukka 050 549 7032
Sarlund Elina 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 vs. Siitari Tanja 050 340 9895
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Seurakuntapastori Pohjola Kirsi
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
Kataikko Kirsti 050 549 7007
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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Yli tuhat nuorta
rippikouluun
Vuonna 2003 syntyneistä nuorista
on Jyväskylässä seurakunnan jäsenenä 1180, ja rippikouluun on ilmoittautunut 1130 nuorta. Joukossa on noin 30 kirkkoon kuulumatonta. Myös muista seurakunnista tullaan Jyväskylän ripareille.
Rippikouluryhmiä on 45. Ryhmän yleisin koko on 25 nuorta.
Eniten nuoria on Palokan ja Keltinmäen alueseurakunnissa.
Alueseurakunnat kutsuvat uudet rippikoululaiset omiin lähikirkkoihinsa aloittamaan osallistumisjakson. Näissä kokoontumisissa nuoret saavat riparikorttinsa.
Osallistumisjakson aikana nuoret tutustuvat seurakunnan toimintaan ja keräävät rippikoulukorttiinsa yhdeksän merkintää erilaisista tilaisuuksista ennen varsinaisen intensiivijakson alkua.
Olavi Karonen (vas.) ja Iiro Toivari ovat jo vanhoja isosia. Toni Järvinen kävi viime kesänä rippikoulun ja on nyt isostoiminnassa.

Isoset luovat leiritunnelman
200 viime kesän leiriläistä lähti isoskoulutukseen. Vanhoja isosia on toiminnassa mukana 230.
PÄIVI ESKELINEN
teksti ja kuva

Uusien isosten koulutus alkoi syyskuussa. Mukaan on lähtenyt 200
viime kesän riparilaista. Vanhoja
isoja eli jo peruskoulutukseen aiemmin osallistuneita on mukana
toiminnassa 230.
Ryhmät kokoontuvat parin viikon
välein, välillä uudet ja vanhat erikseen, välillä yhdessä. Koulutukseen
kuuluu myös viikonloppujakso. Jokaisella rippikouluryhmällä on
5–10 ryhmänjohtajaa eli isosta.
Leiriläisiä vuoden pari vanhem-

mat isoset ohjaavat ryhmäkeskusteluja, viihdyttävät leiriläisiä vapaa-ajalla ja iltaohjelmissa sekä
huolehtivat siitä, että kaikki ovat
kavereita keskenään.
– Katsoin omia isosia vähän
ylöspäin. Ihailin sitä, miten heillä
näytti olevan hauskaa yhdessä ja
miten isoset juttelivat luontevasti
leirin aikuisten kanssa. Halusin itsekin isoksi, muistelee kaksi vuotta
sitten leirin käynyt Iiro Toivari.
Olavi Karonen on samaa vuosikertaa Toivarin kanssa. Hänen päätöstään isoseksi ryhtymisessä vahvisti isosiskon esimerkki ja tämän
myönteiset kokemukset.

Poikien mielestä isosen tehtävä
on luoda yhteishenkeä ja poistaa
leiriläisten alkujännitystä.

Vaikka leirille
”tulisikin
ehkä vähän

nuristen, sieltä
lähdetään haikeana,
tippa silmässä pois.
– Kaikkia varmasti vähän pelottaa uudessa tilanteessa ja ympäristössä. Isoset voivat omalla esimerkillään näyttää, että pelko on tur-

haa, Karonen sanoo.
Isoset heittäytyvät sketseihin,
yhteislauluihin ja leikkeihin pelkäämättä kasvojensa menetystä. Hyvä
fiilis syntyy, kun leirillä on mukava
ja turvallinen ilmapiiri.
Ennen leirikokemusta kerätään
rippikoulukorttiin merkintöjä
osallistumisista seurakunnan tapahtumiin. Toni Järvinen muistelee, että tehtävä ei tuntunut liian
vaativalta.
– Merkinnät saa kyllä kerättyä,
jos vain vähän viitsii nähdä vaivaa.
Kortissa olevat ulkoläksytkin oppii
nopeasti, kun ei kaikkia yritä ker-

ralla opetella, hän vakuuttaa.
Nuoret myöntävät, että moni
lähtee rippikouluun lahjojen toivossa.
– Mopo oli monen meidänkin
leiriläisen haaveena, Järvinen toteaa.
Toivari muistelee itsekin moporahoja ajatelleensa, mutta lahjat
olivat lopulta sivuseikka.
– Vaikka leirille tulisikin ehkä vähän nuristen, sieltä lähdetään haikeana, tippa silmässä pois. Leirin
merkitys aukeaa aivan uudella tavalla, ja sen haluaa kokea vielä uudelleen. Siksi monet lähtevät isoskoulutukseen, Toivari pohtii.

myös nukkumisesta silloin, kun siihen on tilaisuus. Työn lisäksi perhe
on minulle tärkeä. Omillaan asuvia
lapsia on mukava nähdä viikonloppuisin.
Aika kuluu vuosi vuodelta nopeammin. Lapsuuden pitkä viikko vilistää nyt ohi päivässä. Havainto on
antanut ryhtiä lukemiseen. Enää en
lue mitä sattuu, vaan ajatuksella.
Odotan aikoja, jolloin pääsisimme vaimon kanssa taas matkustelemaan ja tutustumaan eri kulttuureihin. Yksi haave on myös oman
hengittävän hirsitalon rakentaminen, jonka sijainti olisi tarkkaan
harkittu.

Päijänne Antikvariaattia pitävä
Juha Lainejoki lukee ulkomaista
kirjallisuutta alkuperäiskielellä.
Haaveissa on kuukausien mittainen
matka Japaniin. Hän on osallistunut kielikurssille ja perehtynyt jo
pitkään maan kulttuuriin.

Elämästä

Lukeminen avaa ovia luovuudelle
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Olen Juha Lainejoki, 54. Olen lähtöisin Laihialta ja nykyään asun
Laukaassa. Työhistoriani on monipuolinen, aloitin metallialalla työkaluviilaajana ja etenin toimitusjohtajaksi.
Minulla on insinööritoimisto,
jonka kautta olen tehnyt erilaisia
projektiluontoisia johtotehtäviä
metallialalla toimiville firmoille.
Vajaat seitsemän vuotta sitten ostin Päijänne Antikvariaatin ja sen
myötä työkuviot ovat muuttuneet
ja laajentuneet.

Olen aina pitänyt lukemisesta ja
kotimaisesta kaunokirjallisuudesta. Lempikirjailijoita ovat Veikko
Huovinen ja Antti Tuuri. Luen jonkin verran myös ulkomaista kirjallisuutta, jota yritän lukea aina alkuperäiskielellä, englanniksi, saksaksi
ja ruotsiksi. Kielitaitoa olen tarvinnut työelämässä, nyt pyrin lukemalla ylläpitämään sitä.
Työssä parasta ovat asiakkaat.
Heidän kanssa jutellessa oppii uutta, ja välillä keskustelut kääntyvät
syvällisiin aiheisiin. Vakioasiakkaita
on jonkin verran. Heitä käy liikkeessä aina Inarista asti. Sadantu-

hannen kirjan valikoimamme on
laajuudessaan ihan kärkeä Suomessa.
Olen elämäni aikana huomannut, kuinka tärkeä merkitys on kasvatuksella ja koulutuksella. Minua
huolestuttaa uutiset niistä nuorista, jotka eivät lue lainkaan. Lukeminen on verraton etu jatkoa ajatellen ja vaikuttaa moniin asioihin,
kuten luovuuteen.
En halua jämähtää paikoilleni. Haluan oppia uutta, joten en viitsi
tehdä samoja asioita liian pitkään.
Se tarkoittaa usein myös kiirettä.
Sen vastapainoksi nautin nykyään

