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Pääkirjoitu

Suuri
peppunumero
Vuoden vaihtuessa on tapana listata menneitä ja tulevia.
Mietitään, mitä tulikaan tehtyä, ja edelleen mietitään,
mitä pitäisikään tehdä.
En uskoakseni ollut yhtään sen parempi äiti, vaimo, tytär, sisko, ystävä, esimies, alainen tai naapuri kuin edellisenäkään vuonna. En lisännyt liikuntaa, vaikka olisi
pitänyt, enkä ollut itselleni yhtään sen armollisempi,
vaikka olisin voinut.
Koska tunnun olevan toivoton tapaus – ainakin mitä
itsensä kehittämiseen tulee – keskityn Henki & elämään.
Voin luvata alkaneelle vuodelle yhtä sun toista lehden
nimissä. Ja mikäli lupaukset eivät toteudu, voin vedota
siihen, että mediamaailma on murroksessa. Mikään ei
ole varmaa, olosuhteet heittelevät.
Lupaan varmasti, että Henki & elämä on rohkea. Tartumme arkoihin ja vaikeisiin asioihin, herätämme keskustelua. Laitamme ihmiset ajattelemaan.
Käytin viime vuonna eräässä pääkirjoituksessa kerran
sanaa seksi. Joku siitä jo mielensä pahoitti, vaikka neitseellinen syntymä tuskin kirkollisissakaan piireissä on
kovin yleistä. Tänä vuonna saatamme tehdä seksistä ja
seksuaalisuudesta jopa ihan juttuakin.
Lupaan, että Henki & elämä tarttuu sellaisiin kirkollisiin
aiheisiin, joista jotkut kirkon sisäpiiriläiset eivät mieluusti puhuisi. Ensimmäinen sellainen on vanhoillislestadio
laisten piirissä julkitullut hyväksikäyttö, johon
pastori Tuomas Palola viittaa tämän lehden kolumnissa.
Kerromme asioista edelleen suomeksi, siten että asiat avautuvat ymmärrettävästi. Siitä huolimatta annamme aika ajoin älyllistä jumppaa lukijoille, emmekä pureskele kaikkea valmiiksi.
Jokin naistenlehti mainosti tuoreen
lehtensä kannessa ”Peppuekstra”.
Henki & elämä puolestaan ei
tänäkään vuonna tee suurta
peppunumeroa, ei huolestu liikakiloistasi eikä hiustesi muodikkaasta leik
kauksesta. Henki & elämä panee enemmän
painoa sille, mitä sinulla on sisimmässäsi.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. Vaaleissa valitaan jäsenet seurakunnan ylimpään päättävään elimeen kirkkovaltuustoon. Vaalikampanja nostaa esille kirkon toimintaa ja osallistuu keskusteluun elämästä, arvoista ja kirkoista.

Seurakuntavaalien teema
on usko hyvän tekemiseen
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon voi vaikuttaa ottamalla osaa seurakuntavaaleihin.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko valitsee uudet luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle marraskuussa 2014. Vaalien teema Usko hyvän
tekemiseen nostaa esille kirkon toimintaa ja osallistuu keskusteluun
elämästä, arvoista sekä kirkosta.
Tutkimuksen mukaan kirkon ja seurakuntien monipuolinen hyvän tekeminen on yksi tärkeimmistä syistä kuulua kirkkoon.
Tulevan nelivuotiskauden iso kysymys on kirkon rakenneuudistus.
Seurakuntien talous tiukkenee, ja
jäsenmäärät ovat pienentyneet.
Tulevaisuudessa seurakuntien

päättäjät joutuvat yhä useammin
tekemään valintoja monien hyvien
asioiden välillä.
Seurakuntatyötä joudutaan organisoimaan uudella tavalla. Valitut luottamushenkilöt ovat avainasemassa tekemässä päätöksiä
paikallistasolla.
Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaalissa valitaan
jäsenet seurakunnan kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat ainoa valtakunnallinen vaali, jossa jo 16-vuotiailla on äänioikeus.
Äänestäjille ja ehdokkaille
suunnattu verkkosivusto aukeaa
maaliskuussa. Seurakuntavaaleissa on käytössä myös vaalikone, joka avataan lokakuussa.

Tärkeät päivämäärät
Ehdokasasettelu päättyy 		
15.9.2014 klo 16.
Ehdokkaaksi voivat asettua 		
kaikki 18-vuotiaat kirkon		
konfirmoidut jäsenet.
Äänioikeutettuja ovat
kaikki 16 vuotta viimeistään
9.11.2014 täyttävät kirkon 		
jäsenet.
Ennakkoäänestys 		
27.–31.10.2014.
Varsinainen vaalipäivä 		
9.11.2014

Tapetilla

Tiikeriäiti listasi menestyneimmät kulttuurit
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Kuka muistaa Tiikeriäidin? Yalen
yliopiston oikeustieteen professorin Amy Chuan, joka muutama
vuosi sitten loksautti suomalaiskasvattajien leuat ällistyksestä
ammolleen. Hän höykkyyt... anteeksi koulutti tyttäriään huippumuusikoiksi ja julisti, että se ei on-

nistu ilman ankaraa kuria. Kirjassa
Tiikeriäidin taistelulaulu hän luetteli
asioita, joita hänen tyttärensä eivät saa tehdä: ei yökylää, ei leikkikavereita kotiin, ei kymppiä huonompia arvosanoja…
Nyt Chua on listannut uutuuskirjassaan kulttuuriset ryhmät paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten ne saavuttavat menestystä USA:ssa. Kahdeksan par-

Henki &
Kannen kuva: Usko ja urheilu kuuluvat tiiviisti 7-ottelija
Paula Kurosen elämään.
Kuva: Sami Saarenpää

Tiesitkö?

Ei meillä Puolen hehtaarin metsässä tuolla tavoin metsän asukkaita luokitella,
hämmästelee Tikru Tiikeriäidin mielipiteitä.

haan listalla ovat juutalaisten ja
mormonien lisäksi intialaiset, kiinalaiset, iranilaiset, libanoni
laiset, nigerialaiset ja kuubalaiset.
– Tämä voi olla tabu aihe, mutta jotkut ihmisryhmät pärjäävät
USA:ssa paremmin kuin toiset,
Chua kirjoittaa.
Chua on kiinalainen, ja hänen
puolisonsa, oikeustieteen professori Jed Rubenfeld on juutalainen.
Aviopari on löytänyt kolme ominaisuutta, jotka yhdistävät menestyjiä. Ne ovat ylemmyydentunto yhdistyneenä epävarmuuteen
(outo yhdistelmä!) ja hyvä impulssikontrolli.
Amerikkalainen kulttuuri opettaa, että itsensä arvostaminen –
olet ok tyyppi! – on avain menestyneeseen elämään. Chua ja Rubenfeld ovat toista mieltä. Heidän mukaansa parhaiten pärjäävät kulttuurit, jotka korostavat
itsensä kehittämistä. Toinen yleinen nykykulttuurin virhe on hetkessä eläminen. Menestyvät kulttuurit taas painottavat itsekuria
ja -kontrollia, aviopari huomauttaa.
Kirja ei ole jäänyt huomiotta
USA:n lehdistössä.
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Ajassa

Yhä useampi
vainaja tuhkataan
Jyväskylässä
Jyväskylän krematoriossa tuhkattiin viime vuonna yhteensä 1003
vainajaa. Tämä on reilut kaksi
prosenttia enemmän kuin vuonna
2012. Vuonna 1995 käyttöön otetussa krematoriossa on tuhkattu
viime vuoden loppuun mennessä
9260 vainajaa. Jyväskylässä tuhkausten osuus on yli puolet kaikista
hautauksista.
Krematorio palvelee likipitäen
Keski-Suomen maakunnan aluetta. Eniten vainajia tuli viime vuonna tuhkattavaksi Jyväskylän lisäksi
Jämsästä, Laukaasta, Äänekoskelta ja Keuruulta sekä lisäksi maakunnan ulkopuolelta merkittävästi Mikkelistä.

Nimityksiä
Jyväskylän
seurakunnassa

Rami Sihvo on kirkon nuorisotyönohjaaja, bibliodraamaohjaaja ja kuvaohjelmaluokittelija. Hän on myös vapaaehtoisena toimittajana Suomen
Poikien&Tyttöjen keskuksen www.Peliraati.fi-palvelussa. Hän puhui peleistä Kirkon nuorisotyön neuvottelupäivillä Jyväskylässä tällä viikolla.

Pelejä ei tarvitse pelätä
Lapset ja nuoret jumittuvat pelikoneidensa ääreen. Rami Sihvo neuvoo
pohtimaan enemmän pelien sisältöjä kuin niiden parissa vietettyä
aikaa. Apua pelien arviointiin löytyy Peliraati.fi-sivustolta.
KAARINA HEISKANEN teksti
MARIKA LIGNELL kuva

Millainen on pelien maailmankuva?
Sitä on mahdoton tiivistää yhteen
määritelmään. Keskiverto tietokonepelaaja Suomessa on 37-vuotias
mies, joten maailmankuva noudattelee sitä, mikä kohdeyleisöön uppoaa. Pelin valmistusmaa vaikuttaa
myös. Call of Duty: Ghosts -pelin asetelma oli jälleen kerran USA vastaan
muu maailma. Fantasiaan on helppo tehdä fiktiota, joten yliluonnollisuus on osassa peleistä mukana.
Entä pelien etiikka ja arvot?
Pelien arvot vaihtelevat vahvasti.
Esimerkiksi Grand Theft Auto V -pelissä (PEGI-luokituksen mukainen
ikäsuositus 18) rikollisuus kannattaa, mutta juonta on pehmennetty tuomalla ammattirikollisen perhe-elämää mukaan. Teemat toistuvat samoina eri pelisarjoissa – esi
merkiksi kosto on jatkuva teema Assasin Creed (18) -sarjassa. Toisaalta
kristilliseettinen Gemini Rue (16)-seikkailupeli käsittelee vakavia kysymyksiä. Hoitava Depression Quest-ilmaispeli käsittelee masennusta. Pelien
arvot vaihtelevat: on väkivallalla
mässäileviä pelejä ja on liikekameralla pelaamiseen perustuvia liikunnallisia KINECT-pelejä tai luovuutta
ruokkivia pelejä kuten Minecraft (7).
Miten vanhemmat voivat ohjata
lapsia ja nuoria pelimaailmassa?
EHYT ry:n pelitaito-projektin van-

hempien huoneentaulu kokoaa
tärkeimmät ohjeet vanhemmille.
Tärkeintä on olla kiinnostunut peleistä ja keskustella pelien sisällöstä.
Pitäisi keskittyä sisältöön mieluummin kuin peliajan rajoittamiseen.
Miten pelit voivat kehittää?
Pelkästään reaktionopeus, ongelmanratkaisukyky ja yleistieto eivät
ole ainoita taitoja, joita pelit kehittävät. Myös ne ominaisuudet,
joita tarvitset peliä pelatessa, harjaantuvat. Minäkin opin jopa kiertoratadynamiikkaa Kerbal-pelistä.
Useimmissa peleissä, jota olen
nuorten kanssa pelannut, on so
siaalinen tai luova puoli.
Mitä haittoja olet huomannut?
Vanhemmat eivät kanna vastuutaan – tämä on suurin haitta. Vantaalla koulututkimuksessa todettiin että alakouluikäisistä 42 prosenttia oli pelannut K18 pelejä, ja 44
prosentia heistä sai ne vanhemmilta.
Yläasteella luvut ovat huonompia.
Ongelma on moraalinen: vanhemmat opettavat lapsilleen, että sääntöjä ei tarvitse noudattaa. Liikapelaaminenkin on oikea ilmiö, mutta
pitää pelata melko paljon, että
koulunkäynti häiriintyy. Unen häiriintyminen on ensimmäinen oire.
Omat lempipelisi?
Vaari opetti lentämään Microsoft
Flight Simulator-pelillä, joten se on
lähellä sydäntä. Parhaita kokemuksia ovat olleet Deus Ex (PEGI 16),

Mass Effect (18) ja Halo -pelit (16).
Niiden juonen taustalla on vahva
kristillinen allegoria. Viime aikojen
suosikkini on pikku-ukkojen rakettiohjelma Kerbal Space Program.
Miten sinut saa pois pelaamasta?
Hyvä kysymys. EHYT RY kysyi kesäassembly2012 nuorisolta, mitä
liikapelaamiselle voi tehdä. Nuoriso ehdotti sellaisen harrastuksen
hankkimista, jota ei voi harrastaa
yksin. Treffit, menot ja tärkeät
hommat tahdittavat pelaamista,
ja paras vinkki, mitä olen kuullut,
on taukojen pitäminen pelatessa.
Miksi vanhemmat näkevät lasten
pelaamisen yleensä kielteisenä?
Näkevätkö? Olin kansallisena pelipäivänä Somerolla ja keskustelin
vanhempien kanssa. Ilmeni, että
peleistä ei tiedetä eikä niitä ymmärretä. Kun pelien sisällöstä kerrottiin, ja kerroin kuinka tuttu pappi
pelaa poikansa kanssa World of
Tanks (7) -peliä, mielipide muuttui. Tuo peli on innostanut monia
historian ja tekniikan opiskeluun.
Kulttuuriero ruokkii pelkoja– vanhempi, joka potki jalkapalloa, ei
ymmärrä, miksi lapsi pelaa tuntikaupalla Dota 2-peliä.
Milloin lapsi pelaa liikaa?
Tuntimäärää on mahdotonta sanoa. Yläasteikäisillä todettiin eräässä tutkimuksessa haittojen kasvu
40 viikkotunnin jälkeen mutta tutkimuksen edellinen sarake oli 20

tunnin kohdalla, joten tarkkaa vastausta ei ole. Ala-asteikäisten ruutuajan rajoittaminen on hyvä idea.
Osaavatko lapset erottaa pelimaailman ja todellisen maailman?
Mikä on todellinen maailma? Onko nettiystävä, jonka kanssa kirjoittelet tai pelaat, epätodellinen?
Itse kirjoittelin vaimon kanssa sähköpostia ennen seurustelua, joten
suhde voi syntyä etänäkin. Nettipeleissä valvomattomuuden tunne
voi johtaa siihen, että nuori häiriköi pelissä. Jos nuorilta kysytään,
niin toisen loukkaaminen netissä ja
todellisuudessa ovat sama asia.
Onko netti siis paikka vai media?
Miksi pelit ovat niin koukuttavia?
Ne tehdään hyvin. Todellinen moraalinen ongelma ovat pelit jotka
pyrkivät olemaan pelaajan ainoa
harrastus, kuten World of Warcraft
(12). Oman pelaamisen seuraamiseen löytyy palveluita, esimerkiksi
EHYT RY:n pelipaivakirja.fi.
Mikä on Peliraati.fi?
Peliraati.fi sivistää vanhempia tietokonepeleistä. Olemme tietääkseni ainoa sivusto, joka käsittelee pelejä niiden moraalin kannalta, ja
joka on suunnattu vanhemmille.
Vastaavia palveluita on ulkomailla,
mutta niissä nuoriso ei saa sanoa
mielipidettään. Tavoite on, että
vanhempi ja lapsi pelaisivat yhdessä peliä. Arviointimme ovat mielipidekirjoituksia eli suosituksia.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori Laura
Laitisen hoitamaan seurakuntapastorin virkaa Vaajakosken alueseurakunnassa 1.1.–31.8.2014.
Pastori Satu Konsti on määrätty
hoitamaan seurakuntapastorin
virkaa Huhtasuon alueseurakunnassa 1.1.–31.8.2014. Pastori Antti Koivisto on määrätty Korpilahden alueseurakunnan vs. aluekappalaiseksi 1.2.–31.12.2014. Pastori Ritva Tuominen on määrätty
hoitamaan seurakuntapastorin
virkaa Korpilahden alueseurakunnassa1.2.–31.12.2014.

Tutkimus antaa
suunvuoron
vähemmistöille
Millaisia kokemuksia sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla on osallistumisesta kirkon toimintaan, erityisesti nuorisotyö
hön? Sitä selvittää Teija Alanen
gradussaan. Hän tekee gradunsa
Itä-Suomen yliopistossa ja odottaa
vastauksia lähinnä 15–29-vuotiailta. Kokemuksista voi kirjoittaa nimettömästi osoitteessa https://
elomake.uef.fi/lomakkeet/7553/
lomake.html. Lomake on auki
14.2. saakka.

Muistathan
päivittää
osoitteesi
Henki & elämä -lehti jaetaan maksutta jokaiseen jyväskyläläiseen kotiin. Poikkeuksen tekevät taloudet,
jotka ovat kieltäneet mainosjakelun. Moni jyväskyläläinen haluaa
mainosjakokiellosta huolimatta
Henki & elämä -lehden. Lehti on
postitettu heille osoitteellisena. Jyväskyläläisille osoitteellinen lehti on
ilmainen, ulkopaikkakuntalaisille
vuosikerta maksaa 30 euroa.
Lehden osoiterekisteriä päivitetään. Jos tahdot lehtesi edelleen
osoitteellisena, ilmoita siitä 31.1.
mennessä. Voit päivittää tietosi joko sähköpostitse anneli.ijas@evl.fi
tai puhelimitse 040 5350 324.
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Onko Kristus jaettu, kysyy
ekumeeninen rukousviikko

Ennätysmäärä kirkkoon
liittyneitä vuonna 2013
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

KAARINA HEISKANEN teksti
Jeremy D. Kitchener kuva

Vuonna 2013 Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon liittyi 15 142
henkilöä, mikä on enemmän kuin
koskaan aikaisemmin. Tieto perustuu Väestörekisterikeskuksen
ennakkotietoihin 30.12.2013.
Mukana ei ole vuoden viimeisen
päivän tietoja. Kirkkoon liittyminen on ollut tasaisessa nousussa.
Vuonna 2012 liittyneiden määrä
oli 14 108.
Kirkosta erosi 50 282 henkilöä.
Luku on keskimääräistä suurempi.
Vuonna 2012 kirkosta erosi 41

Rukousviikko ajoittuu tammikuun
18.–25. päiviin. Suomalaisittain se
on sopiva ajanjakso, sillä siihen
mahtuu myös piispa Henrikin
muistopäivä 19.1. Piispa Henrik,
tuo Suomen kansallispyhimykseksi nimetty, osallistui ensimmäiseen
ristiretkeen, joka tehtiin Suomeen.
Hän tapasi kohtalonsa, kun talonpoika Lalli surmasi hänet kirveellä
Köyliönjärven jäällä vuonna 1158.
Näin ainakin kansanperinne tapahtumien kulkua kuvaa.
Jyväskylässä on tapahtumia viikon jokaisena päivänä. Rukousviikon avaus on lauantaina 18.1. Adventtikirkossa.
Kristittyjen ykseyden ekumeenisella rukousviikolla on yli satavuotinen historia, ja Suomessa sen
säännöllisestä viettämisestä tulee
nyt 50 vuotta. Kirkkovaellukset ja
ristisaatot ovat maassamme ekumeenisen rukousviikon näkyvintä
perinnettä ja maailmanlaajuisen
rukousviikon erityinen suomalainen piirre.
Valtakunnallinen juhlajumalanpalvelus on Helsingin Vanhassa
kirkossa 18.1. klo 16. Se lähetetään Yle Radio 1:ssä 26.1. klo 18.
Tämän vuoden ekumeenisen rukousviikon kansainvälinen aineisto on valmisteltu Kanadassa.
Maalle on ominaista kielten, kulttuurien ja ilmaston moninaisuus.
Monimuotoisuutta on myös kristillisen uskon ilmenemismuodoissa. Aineiston valmistelijat ovat

Vaahteranlehti somistaa Kanadan jääkiekkojoukkueen paitaa – ja komeilee myös
kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon tunnuskuvana.
pohtineet apostoli Paavalin ekumenian kannalta keskeistä kysymystä: ”Onko Kristus jaettu?” Uskossa vastaamme: ”Ei!”.
Rukousviikko muistuttaa, että
Jumala kutsuu ihmiskunnan yhteiselle tielle. Yhteinen kristittyjen
todistus voi auttaa maailmaa uskomaan, ettei Kristus ole vain
jonkin erityisen ryhmän, vaan koko ihmiskunnan vapahtaja ja pelastaja.
Kanadassa on monia kansoja:
intiaaneja, inuiitteja ja metissejä
sekä ihmisiä, jotka ovat asettuneet maahan maailman eri kansoista.
– Emme ole aina olleet valmiita
iloitsemaan niistä lahjoista, joita

Jumala on muille kristillisille yhteisöille antanut. Jumala on kutsunut
meidät iloitsemaan siitä, miten
hän on siunannut toisia kristittyjä
ja toisia kansoja, kanadalaisten
kokoama aineisto huomauttaa.
Kristinuskon Kanadaan ensimmäisinä tuoneet suhtautuivat
usein torjuvasti lahjoihin ja kokemuksiin, joita alkuperäiskansoilla
oli, eivätkä kyenneet näkemään
siunausta, jota Jumala heidän
kauttaan jakoi.
Kristittyjen ykseyden
rukousviikon tapahtumat
Jyväskylässä: katso sivu 11.
Lisätietoja:
www.ekumenia.fi

079 henkilöä. Viime vuoden aikana kastettiin 42 741 lasta. Kirkon
jäseniä kuoli 41 157. Voidaan arvioida, että kirkkoon kuuluu nyt
noin 75 prosenttia suomalaisista.
– Liittyjien ja eroajien määrän
kasvu kertoo siitä, että yhä useampi punnitsee suhdettaan ja uskontoon. Myös mediassa ja kulttuurissa uskonnolliset aiheet kiinnostavat, toteaa tutkija Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta.
– Monen suomalaisen kirkkosuhdetta voi luonnehtia häilyväksi. Siksi myös takaisinpalaajien
määrä on kohtuullisen suuri.

Liittyneiden määrä kasvoi
Jyväskylän seurakunnassa
SIRPA KOIVISTO teksti

Kirkkoon liittyneiden määrä on
hienoisessa nousussa myös Jyväskylän seurakunnassa. Vuonna
2013 seurakuntaan liittyneitä oli
379, joka on 15 enemmän kuin
vuotta aikaisemmin.
Kirkosta erosi Jyväskylässä
1781, mikä on 524 enemmän kuin
vuonna 2012. Jyväskylän seurakuntaan kuuluu 96 871 jäsentä. Lopulliset tilastot selviävät tammikuun
loppuun mennessä.
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran Arto Viitalan mukaan liittymiset ja eroamiset noudattavat
valtakunnallisia kehityssuuntia.
– Todella positiivista on tuo liittyjien määrän kasvusuunta. Toivottavasti saamme tätä hyvää ke-

hitystä vahvistettua erinomaisella
työllä, mitä seurakunnassa tehdään. Yksistään joulun aikaan oli
kirkoissa niin paljon väkeä ja niin
puhuttelevia tilaisuuksia, että rohkenen olla toiveikas isoista eroluvuista huolimatta.
Huomattava osa eroajista ja
liittyjistä on 18–29-vuotiaita, joita
on eroajista 50 prosenttia ja liittyjistä 30 prosenttia.
– Luvut haastavat seurakunnan
vastuunkantajia miettimään, kuinka nuoret aikuiset voisivat sitoutua
seurakuntaan. Jyväskylä on vahva
opiskelukaupunki, ja monet nuoret
aikuiset ovat tänne juuri muuttaneita. Paikkakunnalle muuttavien opiskelijoiden ja muiden pari-kolmekymppisten seurakuntayhteyden
vaaliminen on mitä kiireisin tehtävä.

Hengissä
Johannes 4:34-38
Jeesus sanoi:
”Minun ruokani on se, että täytän
lähettäjäni tahdon ja vien hänen
työnsä päätökseen. Te sanotte:
’Neljä kuuta kylvöstä korjuuseen.’
Minä sanon: Katsokaa tuonne!
Vainio on jo vaalennut, vilja on
kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja
saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa
satoa iankaikkiseen elämään, ja
kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa
sanonta: ’Toinen kylvää, toinen
korjaa.’ Minä olen lähettänyt teidät
korjaamaan satoa, josta ette ole
nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet
työn, mutta te pääsette korjaamaan
heidän vaivannäkönsä hedelmät.”
Tämän vuoden ekumeenisen
rukousviikon kansainvälinen
aineisto on valmisteltu Kanadassa.
Maalle on ominaista kielten, kulttuurien ja ilmaston moninaisuus.
Monimuotoisuutta on myös kristillisen uskon ilmenemismuodoissa.
Tämän moninaisuuden keskellä
uskollisuus Kristuksen tahdolle,
että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä, on johtanut kanadalaiset
pohtimaan Paavalin haastavaa ja
ekumenian kannalta keskeistä kysymystä: ”Onko Kristus jaettu?”

Joka päivä erilainen kattaus – tule ja maista
Evankeliumiteksti korostaa yhteistyötä: yksi kylvää, toinen
korjaa sadon – molemmat iloitsevat. Sopii siis kristittyjen ykseyden rukousviikon tekstiksi.
Vaikka kristittyjen ykseyden rukousviikkoa vietetään joka vuosi, tästä evankeliumista saarnataan harvemmin. Tähän maailmanaikaan meidän osamme on
huolehtia siitä, että hyvä sana
rakastavasta Jumalasta kuuluu
lähellä ja kaukana. Sanoma pelastuksesta ja Jumalan huolenpidosta luotujaan kohtaan ei
ole vain lahja, jonka saamme
omistaa, vaan meille jokaiselle
annettu tehtävä välittää tätä
hyvää ja huolenpitoa edelleen.
Tässä työssä en soisi olevani
kärsimätön. Ei minun tarvitse
nähdä työni tuloksia välittömästi. Sanan kylvö voi kantaa
satoa vaikka vuosien päästä.
Mutta yhteistä työtä kun
teemme eri kirkkokunnissa ja
seurakunnissa, voimme yhdessä
luottaa siihen, että samaa Kristusta me julistamme. Vastauksena siis viikon teeman kysymykseen: Ei, häntä ei ole jaettu.
Samasta Jumalasta me puhumme. Hän on meidän kaikkien
Isä, ja me hänen lapsiaan.

Sunnuntai 19.1. on piispa Henrikin muistopäivä. Mitä Henrik
merkitsee sinulle?
Liitän päivän evankeliumin ensisijaisesti kristillisen uskon pitkään vaikutushistoriaan Suomessa ja siihen kirkon työhön,
jota sukupolvet ennen meitä
ovat tehneet. Työhön joka jatkuu niin kauan kuin maailmaa
ja päiviä riittää.
”Mies saapui Englannista uskoa kylvämään. Hän, opettaja
Suomen, sai kansaa kääntymään.” (VK 758:4). 1100-luvulla eläneeseen Henrik-piispaan
liittyy perimätietoa, jossa sekoittuu tosiasioita ja legendaa. Hänen merkityksensä kristillisen uskon rantautumisessa Suomeen
on kirkon näkökulmasta kuitenkin ratkaiseva.
Vaikka merkkejä kristinuskon
harjoittamisesta on jo ennen
Henrikin aikoja, hänen tulonsa
myötä meistä metsäläisistä alkoi tulla osa järjestäytyneempää
kristikuntaa ja Eurooppaa. Talonpoika Lalli, joka piispa Henrikin surmasi, ei pakana liene
ollut hänkään. Hän vain ilmaisi
tyytymättömyytensä uuteen kirkolliseen järjestykseen traagisella tavalla Köyliönjärven jäällä.

Miten aiot luodata tulevaisuutta saarnassasi?
Päivän evankeliumi ei katso
vain taaksepäin, vaan tähän
päivään ja tuleviin aikoihin.
Ekumeenisella rukousviikolla
me eri kristillisten kirkkojen
ja yhteisöjen ihmiset saamme
keskustella yhteisestä tehtävästämme Kristuksen kirkkona.
Jaamme saman haasteen
vastata ihmisten kysymyksiin
elämän tarkoituksesta. Ja
kuinka me oppisimme puhumaan Jumalasta ja uskosta
niin, että ihmiset tavoittaisivat
siitä olennaisen, jotain siitä.
Niin että voisimme yhdessä edistää ja nähdä hyvien asioiden toteutumista tässä maailmassa,
lähellä ja kaukana. Siellä missä
näin tapahtuu – jaetaan leipää
tasan, ratkotaan riitoja, hoidetaan sairaita, pidetään heikomman puolta – siellä on rakkaus.
Siellä on Jumala.
Millaisia kokemuksia sinulla on
rukousviikosta paikallistasolla
Jyväskylässä?
Meillä viikko on perinteisesti
toiminut hyvin rakentavassa
hengessä. Vaikka me elämme ja

Sunnuntai 19.1. Pyhän
Henrikin muistopäivä
Kaupunginkirkossa
n
saarnaa aluekappalaine
o
oli
Wu
Seppo

olemme kotonamme enimmäkseen oman seurakuntamme piirissä, tällä viikolla meitä erityisesti kutsutaan vierailemaan
toistemme luona, vaikka joka
päivä viikon ohjelman mukaisesti.
On rikkautta saada nähdä ja
kuulla, kuinka eri kirkoissa on
pöytä katettu. On rikkautta
saada vaihtaa toisten kanssa
ajatuksia siitä, mitä tarkoittaa,
että yhdessä meidät on kutsuttu olemaan pyhiä.
Että yhdessä me pyrimme pitämään keskenämme yhtä. Että
yhdessä me kuulumme Kristukselle.
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Vanha hautausmaa kuuluu Keski-Suomen maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Vanhan hautausmaan jälkeen puita
kaadetaan myös Mäntykankaan hautausmaalla.

Lehmukset
tiensä päähän
Vanhan hautausmaan puita kaadetaan
lähiviikkoina. Keski-Euroopasta tuodut
lehmukset korvataan kotimaisilla taimilla.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Vanhan hautausmaan ilme muuttuu perusteellisesti tammi–helmikuussa. Tällä hetkellä kaatoa
odottaa keltamusta nauha ympärillään 32 lehmusta, 11 koivua ja
yksi sembramänty.
– Lehmuksen taimet tuotiin aikoinaan Keski-Euroopasta, eivätkä ne kestäneet täällä. Uudet taimet ovat suomalaisia, Vanhan
hautausmaan työnjohtaja Liisa
Kontunen sanoo.
Hautausmaan puiden kaato alkoi jo viime talvena muutamalla
puulla. Kaatotöiden perusteena
on vuonna 2012 tehty puuston

kuntokartoitus. Tämän talven
kaatojen jälkeen maisema muuttuu erityisesti lehmuskujanteissa.
Lehmuksista uusitaan kaikkiaan
70. Nyt kaadettavien lehmusten tilalle istutetaan uudet taimet syksyllä 2014.
Puustoa uudistetaan Vanhalla
hautausmaalla vaiheittain vuoteen
2018 asti. Tällä tavoin muutokset
eivät ole liian äkkinäisiä. Lisäksi
seurakunnan omat työntekijät ehtivät istuttaa uudet puut.
Nyt puunkaatajat odottavat
pakkasta ja varsinkin lunta suojaamaan maastoa. Puut pitää kaataa
helmikuun loppuun mennessä,
koska silloin alkavat hautausmaan
liito-oravien pesimispuuhat.
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Kolumni

Totuus uhrina
Konfliktissa totuus uhrataan viimeistään ensimmäisessä
yhteenotossa. Päivittäin totuus uhrataan myös sensaation tai taloudellisen edun alttarille. Vastenmielisimpänä koemme sen uhraamisen oman vallan ja maineen
hankkimisen tai säilyttämisen alttarille. Loukkaavinta se
on liittyessään uskonnolliseen vakaumukseen.
Suomalaisina olemme tunnettuja lainkuuliaisuudestamme. Uskonnollisessa yhteisössä vastuunkantajina toimivilta odotetaan lain ja asetusten säännösten sekä yleisen
oikeudentajun mukaisen toiminnan lisäksi esimerkillisyyttä. Tekojen tulee vastata puheita ja puheiden tekoja.
Mikäli näitä edellytyksiä ei kykene täyttämään, tulee terveessä hengellisyydessä elävän kyetä jättämään tehtävänsä, oli se sitten yhteisön maallinen tai hengellinen
luottamustehtävä.
Kukaan ei ole erehtymätön ja kaikki tekevät virheitä. Tapahtuneen havainnointi ja johtopäätösten tekeminen
niistä kuitenkin paljastaa millaisia ihmisiä olemme. Kristitty ei etsi oman etunsa toteutumista, vaan lähimmäisen ja totuuden. Juridinen syyllisyys ja moraalinen syyllisyys ovat eri asioita. Ihmisyytemme kärsii peruuttamattoman vaurion, mikäli pidämme vääränä vain sitä, mistä on annettu tuomio. Kristittyinä oikean ja väärän arvioinnin herkkyys omassa toiminnassamme ja yhteisöissämme tulisi olla paljon lain ja tuomioistuinten
vaatimustasoa alhaisempi.
Viime vuosina suomalainen uskonnollinen kenttä on
saanut runsasta mediahuomiota, erityisesti kansankirkkomme eräät herätysliikkeet. Aihetta on antanut useiden vaikuttajien todistettava puheiden ja tekojen välinen ristiriita. Kansankirkolla on vähäiset konkreettiset
keinot puuttua itsenäisten organisaatioiden toimintaan,
mutta sen tehtävä on toimia totuutta kaipaavana peilinä. Yhteisön opetuksen ja julistuksen itsearvioinnin peilinä tulee olla Raamattu.
Jumalaa emme voi syyttää omista tekemisistämme emmekä tekemättä jättämisistämme. Ilman rehellisyyden
ja avoimuuden vaatimista sallimme totuuden uhraamisen niin yksilöinä, yhteisönä, yhteiskuntana kuin kristittyinä. On vain yksi Totuus, Kristus. Hänen totuudellisuutensa ohjatkoon meitäkin.

Suomessa on tällä hetkellä enemmän kristillisiä viestimiä kuin koskaan. Kirkon ja suurimpien seurakuntien lisäksi herätysliikkeillä ja jä
lisäksi kaksi tv-kanavaa ja pari uutisverkkosivustoa.

Kristillinen media nostaa esille
arvokysymyksiä ja eettisiä pohdi

Kristinuskosta voi joskus saada oudon kuvan televisiosta, radiosta, netistä t
Mitä on kristillinen viestintä ja millaiset ihmiset sitä tekevät?
JANNE KÖNÖNEN teksti
PETRI KANANEN kuva

Tuomas Palola
seurakuntapastori

oilen
Tänään ruk

Eipä käy elämä tylsäksi
Olen lapsista kiitollinen, vaikka
heidän kanssa koen myös suurimmat väsymyksen hetket – eipä käy
elämä tylsäksi. Kiitollinen olen
myös uudesta kodistamme, johon

pääsemme huhtikuussa. Rukoilen
aina iltaisin, että kiitos tästä päivästä ja siunausta seuraavaan päivään.
nainen, 38

Television kanavapujottelu johtaa
amerikkalaiseen tv-show´hun,
jossa vaaleaan pukuun ja solmioon pukeutunut juontaja hymyilee
leveästi. Illan vieras on hyvässä vedossa ja kertoo kokemuksiaan:
– Ajoimme autossa kohti Pariisia, mutta olimme kaksi tuntia
myöhässä. Tilaisuus, jonne piti
päästä, alkaisi pian ja emme ehtisi
siihen.
– Aloimme ylistää autossa ja Jumala muutti ajankulkua. Ehdimme Brysselistä Pariisiin puolessatoista tunnissa normaalin kolmen
ja puolen sijaan!
Jälleen hyvä muistutus, miksi
jotkut pitävät kristinuskon edustajia varteenotettavina ehdokkaina
kaikenlaisille huuhaa-palkinnoille.
Vaikka tapaus on ääriesimerkki,
eikä suurin osa kristillisestä mediasta päästä eetteriin Yliluonnollista!
–ohjelman tapaista soopaa, mahtuu kirjavaan joukkoon tapauksia
laidasta laitaan.
Kirkolla on oma viestintänsä ja

suurilla seurakunnilla omat lehtensä, mutta tv ja radio eivät ole
varsinaisesti kirkollisissa ”näpeissä” hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmia lukuun ottamatta.
Kenties eniten potentiaalista yleisöä Suomessa tavoittavan valtakunnallisen kristillisen median, Radio Dein, omistajana on Kristillinen media -niminen osakeyhtiö.
Kaupparekisteritietojen mukaan
sen toimitusjohtajana on toimittaja Kirsi Rostamo, joka omalla henkilökohtaisella panoksellaan sai kanavan perustetuksi ja kannattavaksi 1990–2000-lukujen taitteessa.
Rostamo palkittiin kirkon tiedonvälityspalkinnolla 2000.
Oman ilmoituksensa mukaan kanavan väestöpeitto syksyllä 2012
asumispaikan mukaan laskettuna
oli noin neljä miljoonaa.
Vaikka todelliset kuulijajoukot
ovat huomattavasti pienempiä,
kanavan tarjonnalla on vahva mielikuvavalta kristillisyyteen Suomessa. Alkuvuosien jälkeen arvostelu
sen ohjelmatarjonnan laadusta on
vähitellen hiipunut ja kanavan

rooli elämänkatsomuksellisia asioita viestivänä mediana kasvanut.
Pääsääntöisesti Radio Dein pulmat ovat aiheutuneet siitä, että se
joutuu kanavaa rahoittaakseen
myymään ohjelma-aikaa ”alihankkijoille”, siis seurakunnille ja ihmisille, joiden ohjelman teknisestä ja
sisällöllisestä laadusta ei voi aina
mennä takuuseen.

”esilläMoninaisuuden
pitämisessä

on tietty itseisarvo.
Ohjelmajohtaja Kai Kortelaisen
mukaan Dein omaa ohjelmaa
kuullaan kanavalla päivällä, aamuseitsemästä seitsemääntoista.
– Toimituksen oma linja ja journalistinen ote näkyy tässä ohjelmistossa. Olemme sananvapauden ja moniarvoisen kristillisyyden, sitä voisi kutua myös yhteiskristillisyydeksi, kannalla. Tälle tarjonnalle haluamme mahdol-
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masta.
– Kristillinen media seuraa muita medioita enemmän uskoon sekä uskontoon liittyviä ilmiöitä sekä
saattaa kysyä yhteiskunnallisten
aiheiden kohdalla tavallista enemmän arvolähtökohtien perään.
Evankeliumikin on sana, johon
kristillisessä mediassa törmää,
muissa medioissa harvemmin.
Perustyö kaikkialla medioissa on
Kortelaisen mukaan silti samanlaista.
– Arvostan suomalaisen, niin sanotun ”maallisen median” korkeaa toimitustyön etiikkaa. Journalistin eettiset ohjeet ovat toimittajien piirissä laajasti hyväksyttyjä ja
niitä kunnioitetaan.
Pitkän linjan journalisti näkee
kristillisen median tarpeelliseksi
silloin, kun halutaan antaa enemmän aikaa ja tilaa elämän syvällisten aiheiden pohtimiseen.
– Kristillisessä mediassa arvokysymysten ja eettisten pohdintojen
esille nostaminen sekä elämän
suuriin ja syvällisiin kysymyksiin
pureutuminen saattaa joskus olla
luontevampaa ja luontaisempaa
kuin muissa medioissa, Kortelainen näkee.

ärjestöillä on omat viikoittain tai kuukausittain ilmestyvät lehtensä, on radion ja Dein

intoja

tai lehdistä.

listaa jalansijaa illassa, jossa
tulevat näkyviin erilaiset kristilliset
painotukset.
– Näen, että moninaisuuden
esillä pitämisessä on tietty itseisarvo. Sen ei tarvitse tarkoittaa sitä,
että yksittäinen toimittaja tai Radio Dein toimitus ajattelisi kaikista
asioista ja korostuksista samalla
tavoin kuin kaikki kanavan eri ohjelmantekijät.
Onko Radio Dei sitten joutunut
antamaan porttikiellon jollekin taholle, kun meno on käynyt mahdottomaksi? Onko kanavalla seulaa, jolla ”Brysselistä Pariisiin” -tapaukset pyritään ennaltaehkäisemään?
– Tällaisia tapauksia on. Emme
ole suostuneet myymään ohjelmaaikaa kaikille kanavalle haluaville,
mikäli jo etukäteen on ollut ennakoitavissa, että ohjelmatuotannon
sisällössä on esimerkiksi selkeitä
teologisia ylilyöntejä. Olemme ottaneet kustannettujen kristillisten
ohjelmien kohdalla käyttöön periaatteen, jonka mukaan ohjelmantekijän taustalla tulee olla yksit-

täistä henkilöä laajempi taho, joka
vastaa ohjelmasta.
Seurakuntamaailmassa tällaisen rakenteen muodostavat esimerkiksi luterilaisten seurakuntaneuvosto, vapaakirkollisella puolella niin sanottu vanhemmisto.
– Tämä sulkee pois yksittäisten
mediasaarnaajien tulon kanavalle,
ellei kyseisellä henkilöllä ole taustallaan laajempaa yhteisöä, joka
sitoutuu ohjelmaperiaatteisiimme. Tai ellei hän ole evankelis-luterilaisen kirkon piirissä sellaisessa
asemassa, että seurakunnat laajalti hyväksyvät henkilön tapahtumiinsa puhujaksi.
Kortelaisella on parinkymmenen
vuoden kokemus sekä ”maallisesta” että ”kristillisestä” mediasta.
Hänen toimittajauransa varteen
mahtuu niin Yle Radio Tamperetta,
Satakunnan Kansaa, Salon Seudun Sanomia kuin seurakuntalainen.fi
-verkkosivustoakin. Kosketuspintaa
löytyy siis monelta kantilta.
Ohjelmajohtajan mielestä medioissa esiintyvä kristillisyys voidaan
ymmärtää sekä arvolähtökohtana
että aiheiden valinnan näkökul-

Vaikka kristinuskon vaikutus yhteiskunnassa on ohentunut, Suomessa on tällä hetkellä enemmän
kristillisiä viestimiä kuin koskaan.
Kirkon ja suurimpien seurakuntien
lisäksi herätysliikkeillä ja järjestöillä on omat viikoittain tai kuukausittain ilmestyvät lehtensä, on radion ja Dein lisäksi kaksi tv-kanavaa (TV7 ja AlfaTV) ja pari uutisverkkosivustoa (seurakuntalainen.
fi ja kotimaa24.fi).
Lehtien tilanne on pitkälti samanlainen kuin yleismedian puolella, eli useimpien tilaajamäärät
ovat jo jonkin aikaa olleet laskuuralla. Kortelainenkin näkee, että
5–10 vuoden päästä on vähemmän lehtiä ja enemmän sähköistä
viestintää.
– Journalismi säilyy, mutta jakelukanavat muuttavat muotoaan,
mikä on haaste etenkin printtimedialle ja sen tulonansaintalogiikalle. Informaatiotulvan keskellä
median rooli luotettavan tiedon
tarjoajana ja merkityksellisen tiedon siivilöijänä tulee koristumaan.
– Toimittajien tulee osata liittää
asioita entistä enemmän laajempiin kokonaisuuksiin nopearytmisen ja usein pinnallisen uutistarjonnan vastapainoksi. Ennustan,

Journalismi
”säilyy,
mutta
jakelukanavat
muuttavat
muotoaan.

että tällaiselle journalismille syntyy
tulevaisuudessa kysyntää.
Ajatus kristillisestä mediasta
saattaa joka tapauksessa tulevaisuudessakin tuoda joillekin mieleen
sekavia juttelevat jenkkien tv-saarnaajat tai kotimaiset tekopyhyydet,
joiden puheissa ei tunnu elämän
maku. Onko olemassa aiheita, joita kristillinen media välttää?
– Ei. Tabujen aika on ohi. Ainakin
Radio Dei tekee rohkeasti uutisia
aiheesta kuin aiheesta, jonka katsotaan ylittävän uutiskynnyksen.

Tiesitkö?

Kristillisiä medioita
Kotimaa. Yleiskirkollinen, ev.lut. kirkon organisaatioiden ja
paikallisseurakuntien omistaman Kotimaa-konsernin päääänenkannattaja.
Sana. Yleiskristillinen viikkolehti, pääpaino hengellisessä
kasvussa ja ilmiöiden analysoinnissa kristillisestä viitekehyksestä käsin.
Uusi Tie. Kansanlähetyksen lehti, kirkkokriittinen ja
kansantajuisen teologinen.
Suurten seurakuntien lehdet. Kirkko&Kaupunki (Helsinki),
Esse (Espoo), Henki & elämä (Jyväskylä), Rauhan Tervehdys
(Oulu), Kirkko&Koti (Kuopio), jne.
Ristin Voitto. Helluntaikirkon valtakunnallinen lehti.
Nuotta. Nuortenlehti, kustantajina Kansanlähetys ja
Evankeliumiyhdistys.
Askel. Kuukausittain ilmestyvä aikakauslehti, kristillisen
median ”Apu tai Seura”.
Radio Dei. Toimittaja Kirsi Rostamon aloitteesta 1997
perustettu kanava, omistajana Kristillinen media oy.
Jouluradio. Joulun aikaan musiikkia soittava, suurten
seurakuntien omistama.
Taivas TV7. Entisen Sanoma-yhtiön varatoimitusjohtaja
Martti Ojareksen vuonna 2003 perustama, sekä omaa että
koti- ja ulkomailta ostettua ohjelmaa.
AlfaTV. Suomi-tv:n perustajan Hannu Haukan syksyllä 2013
ideoima kanava. Pääpaino sekä perhekeskeisyydessä että
hengellisissä painotuksissa.
Kotimaa24.fi. Uutissivusto, osa Kotimaa-konsernia.
Seurakuntalainen.fi. Yhteiskristillinen uutissivusto, taustalla
useita järjestöjä luterilaiselta ja vapaakirkolliselta puolelta.
Kirkon tiedotuskeskus. Hoitaa muun muassa kirkon
valtakunnallista tiedotusta, suhteita mediaan ja kampanjoita
sekä tuottaa Yleisradion tv- ja radiokanavilla näkyvät
jumalanpalvelukset, hartaudet sekä tv:n hartaudellisen
Pisara-ohjelman.

TV7: ”Vain vähän
hyllytettyjä ohjelmia”
JANNE KÖNÖNEN teksti

Viime vuosina suurinta kritiikkiä
kristillisistä medioista on kerännyt
TV7. Kanavan keskusteluohjelmaa
katsonut Helsingin Sanomien toimittaja Kimmo Oksanen kuvaili viime
kesänä blogissaan luulleensa ”lähetyksen tulevan hullujenhuoneelta”.
Päätoimittaja Leevi Launonen
puolestaan kirjoitti lokakuussa
helluntailaisen Ristin Voitto -lehden
pääkirjoituksessa, että ”kristillinen TV7-kanava on yksi opillisen
sekavuuden lähde. Vaikka kanava
itsessään on Jumalan siunaus, sen
johdon kyvyttömyys teologiseen
arvioitiin ja vastuullisen ohjelmatarjonnan valintaan kiusaa monia
kasvaneita kristittyjä”.
T V7 toimitusjohtaja Martti
Ojareksen mukaan ohjelmatarjonta on tiukasti kanavan omissa
käsissä. Ennakkosensuuriin kanavalla on toinen tulokulma kuin esimerkiksi Radio Deillä.
Kuinka monta prosenttia ohjelmatarjonnastanne on itse tehtyä
ja kuinka paljon ulkopuolisten
tuottamaa?
Itse tuotettuja ohjelmia on noin
50%, ulkomaisia ohjelmia noin

35% ja kotimaisia kristillisiä yhteisöjä noin 15%. Tämä viimeksi mainittu on ollut supistumassa pääasiassa rahoitusresurssien niukkuuden vuoksi.
Joidenkin ohjelmienne kohdalla
on esitetty väitteitä, etteivät ne
ole teologisesti kestävällä pohjalla. Miten vastaatte tähän?
Kanava on perustettu niin, että
sen perustus on Raamattu ja ankkurina Jeesus Kristus. Se miten tässä tavoitteessa olemme onnistuneet, sen tietää vain kaikkivaltias
Jumala. On aina muistettava, ettei
teologinen oppi pelasta, vaan Jeesus Kristus. Henkilökohtainen
suhde Häneen on ratkaiseva.
Millä perusteella myytte ohjelma-aikaa ja onko tapauksia, jolloin olette joutuneet sanomaan
”ei”?
Olen havainnut 10 vuoden aikana,
että Jeesus on tehnyt ennakkokarsinnan. Vain hyvin vähän olemme
joutuneet hyllyttämään ohjelmia
ja nekin heti esittelyvaiheessa. Kuten havaitsen, ohjelma-ajan ostajien osuus on vähäinen ja koko
ajan supistunut, joten kanavan sisältö on TV7 käsissä.
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Seitsenottelua harrastavalle
Paula Kuroselle usko ja urheilu
ovat elämän perusasioita. Harjoitteleminen ja kilpaileminen
on koukuttavaa ja kivaa. Usko
Jumalaan hoitaa ja kantaa kiireisen ja väsyttävän elämän keskellä.
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Usko ja urheilu –
kilvoittelua kohti parempaa
Yleisurheilua harrastava Paula Kuronen on miettinyt paljon uskon ja urheilun suhdetta.
– Yleisurheilu on tärkeä osa elämääni. Nautin harjoittelemisesta ja kilpailemisesta. Usko
Jumalaan on kuitenkin kaiken pohja ja perusta.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Alakoulun liikunnanopettajaa
Katja Kuuselaa on kiittäminen siitä, että Paula Kuronen innostui
lapsena yleisurheilusta. Koulun liikuntakerhossa tutustuttiin moniin
eri lajeihin, joissa Kuronen pärjäsi
hyvin. Myöhemmin valmentajaksi
tuli Kari Kuusela, joka laittoi hypyistä ja aitajuoksusta innostuneen urheilijan osallistumaan
myös ottelukilpailuihin.
– Viehätyin ajan mittaan 7-ottelusta enemmän kuin mistään yksittäisestä yleisurheilulajista. Ottelupohjainen harjoittelu on vienyt
yksittäisiä lajeja paremmin eteenpäin kuin tapa, jolla aikaisemmin
harjoittelin.
Kalevan kisoissa Mikkelin KilpaVeikkoja edustava Kuronen on ollut parhaimmillaan 6. Sijoitus on
viime kesältä.
Kuroselle urheilu on ennen kaikkea elämäntapa.
– Urheilu antaa fyysistä kuntoa,
ryhtiä ja hyviä ystäviä. Se on myös
keino purkaa energiaa ja saada sitä lisää. Silloin kun on hyvässä
kunnossa, kilpaileminen on myös
tosi hauskaa.
Vaikka Kalevan kisoissa sijoitukset ovat olleet ihan hyviä, Kuronen
ei pidä itseään huippu-urheilijana.
– Huiput ovat harvassa. Vaikka
haluan kehittyä urheilijana, en ole
varma, miten pitkälle minulla on
menestymisen nälkää. Minulla ei
ole pakollista tarvetta voittaa,
mutta 5000 pistettä ottelussa olisi hieno saavuttaa.
– Joskus alle parikymppisenä

minulla oli hirveät paineet siitä,
etten kehity ja ikää tulee lisää. Nyt
24-vuotiaana näen asian toisin.
Urheilen, koska nautin siitä ja se
kiehtoo minua. Viime kesä oli paras urheilukesäni. Olen iloinen,
etten lopettanut silloin, kun oli
monta vuotta vaikeaa.
Kuronen opiskelee viidettä vuotta
luokanopettajaksi Jyväskylän yliopistossa. Opiskelun ja urheilun
ohella Kuronen on ollut aktiivisesti mukana Jyväskylän Opiskelija- ja
koululaislähetyksen (Opko) toiminnassa ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.
– Olen saanut kasvaa kristillisessä kodissa. Olen jo lapsena saanut
kertoa Jeesukselle iloni ja suruni ja
saanut turvata Häneen joka tilanteessa. Jyväskylään muutettuani etsin monesta paikasta seurakuntayhteyttä ja aika pian päädyin Opkolle, joka oli entuudestaan tuttu
jo kotipaikkakunnalta Mikkelistä.
Opkon opiskelijailloissa rukoillaan, keskustellaan ja opiskellaan
Raamattua.
– Urheilukuviot ja Opko auttoivat minua kotiutumaan uudelle
paikkakunnalle.
Usko ja urheilu. Elämän perusasioita Kuroselle molemmat.
– Fyysinen kilvoittelu ja uskonkilvoittelu tukevat hyvin toisiaan.
Molemmissa on selkeä tavoite: uskossa tavoite on kulkea kohti Taivasta, urheilussa pyrkiä kohti parempia tuloksia ja menestystä.
Molemmissa vaaditaan nöyryyttä.
Totta kai kilvoittelussa on myös
valtava ero. Urheilussa rakenne-

taan omaa menestystä ja teot ratkaisevat, mutta usko taas on lahja
Jumalalta.
– Ajattelen, että kaikki tulee loppupeleissä Jumalan kädestä. Kaikkea ei voi hallita loppuun asti,
mutta asioiden eteen voi silti itse
tehdä paljon.
Urheilussa Kuronen ei rukoile
Jumalaa toteuttamaan omia toiveitaan.
– Ennen kilpailuja rukoilen usein
kisojen puolesta ja että saisin rennoin ja levollisin mielin tehdä
oman osuuteni. Rukoilen myös
muiden urheilijoiden puolesta.
Hyvästä menestyksestä kiitän Jumalaa, mutta en voi odottaa Jumalan toteuttavan automaattisesti toiveitani. Jumala ei ole hallittavissa, ja Hän myös tietää paremmin, mitä milloinkin tarvitsen.
Kuronen on välillä joutunut
pohtimaan suhdettaan urheiluun.
– Joskus saan itseni kiinni ajatuksista, joissa urheilusta on tullut
epäjumala ja se on noussut elämässäni liian tärkeäksi. Välillä havahdun siihen, miten paljon käytän rahaa ja aikaa urheiluun. Urheilumenestys ja varsinkin menestymättömyys alkavat helposti
määrittää sitä, miten arvokkaaksi
tai arvottomaksi koen itseni ihmisenä. Jumalalle olen kuitenkin yhtä rakas kaikkina päivinä.
Urheilijat ovat Kurosen mielestä
varsin mutkatonta porukkaa.
Hengellisistä asioista ei urheilupiireissä kuitenkaan puhuta kovin
paljon.
– Jos joku haluaa uskon asioista
keskustella, juttelen mielelläni.

Joskus rukoilen, että urheilukavereiden kanssa tulisi sellaisia kohtaamisia, että Jumala saisi minun
kauttani auttaa muita. Usein olen
kyllä huomannut asioiden menevän toisin päin: Jumala on antanut
apua urheilukavereiden kautta,
jotka ovat ystävällisesti vaikkapa
neuvoneet tai rohkaisseet.
Uskon esiintuominen näkyvin
tunnusmerkein tuntuu Kurosesta
vieraalta. Kotimaisilla kilpakentillä
se ei ole kovin tavallista. Kilpailuissa esimerkiksi ristinmerkkejä tekevät enemmän ulkomaiset urheilijat.
– Olen miettinyt, onko ristin tekeminen vain jonkinlainen rituaali,
vai tuleeko se sydämestä. Minusta
se ei tuntuisi luontevalta, mutta en
jaksa sitä paheksuakaan. Monissa
kulttuureissa ollaan uskon suhteen avoimempia.
Kuronen ei osaa kuvitella elämää
ilman urheilua.
– Harjoitteleminen on koukuttavaa ja kivaa. Urheilen omaksi iloksi ja muiden kiusaksi, kuten kuulin
vastikään erään urheilukaverini sanovan. Haluan pistää kampoihin
kisakumppaneille ja tavoitella
Suomessa edellä olevien ”päänahkoja”, Kuronen nauraa.
– Toistaiseksi urheilen niin kauan kuin paikat kestävät. Joskus on
kuitenkin hyväksyttävä, että kilpaileminen loppuu. Voisin kuvitella,
että senkin jälkeen höntsäilen urheilukentillä. Yleisurheilu on minulle tapa liikkua. Minusta on hienoa, että nykyään on paljon iäkkäämpiä yleisurheilijoita, jotka
yhä viihtyvät upean lajin parissa.
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Jalkahoitola

Jalkataivas
Uutuus! IonSpa-kehonpuhdistus

Muista lahjakortit ja kotikäynnit!
Mirja Jaakkonen, lh, jalkojenhoidon at

Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista
Liisa Nipuli, Kauppakatu 28 A 54

Puh. 050 362 2744

Soidinpolku 5, Palokka. Puh. 0400 439 961

KIRKON TIEDOTUSKESKUS,
PETRI KANANEN teksti
KIRKON KUVAKESKUS /
ANNI HAIKKA kuva

tässä on

hyva paikka
nakya!
tämä ilmoitus 64 e + alv.
Varaukset: p. 044 973 3445,
ilmoitukset@selmedia.fi

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

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
www.viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Kiinteä verkko 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min.
Matkaviestinverkko 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Seurakunnat arvioivat
päätöstensä vaikutuksia lapsiin

0600
950 50
1,48 /min+pvm/mpm
€

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

Vaihde 040 750 7550

Juhlan Paikka

Pito- ja juhlapalvelu

PUNAINEN PIRTTI
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä
p. (014) 378 1802 www.punainenpirtti.fi

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille on laadittu ohjeet, joiden avulla toimintaa ja päätöksiä
voi arvioida lasten edun näkökulmasta. Lapsivaikutusten arviointi
vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa sekä
kehittää seurakunnan työskentelykulttuuria lapsilähtöisempään
suuntaan. Kirkkohallituksen laatima ohjeluonnos on kokeilumateriaali, josta voi antaa palautetta.
– Miten kirkkotilat sisustetaan?
Aloitetaanko jouluhartaus lasten
päiväuniaikaan? Saavatko lapset
ja nuoret vaikuttaa toiminnan
suunnitteluun? Seurakuntien työs-

sä tehdään päivittäin ratkaisuja,
joilla on vaikutuksia lasten turvallisuuteen ja osallisuuteen, toteaa
ohjetyör yhmän puheenjohtaja
Pekka Asikainen.
Lapsivaikutusten arviointi koskee
kaikkea seurakunnan toimintaa ja
hallintoa, ei ainoastaan lapsi- ja
nuorisotyötä. Lapsivaikutusten
arviointi ei sido seurakuntaa yksittäisissä päätöksissä, mutta se ohjaa huomioimaan lasten ja nuorten etua ja kuulemaan heidän mielipiteitään. Lapsilla tarkoitetaan
kaikkia alle 18-vuotiaita.
Seurakunnille suositellaan, että
työntekijöiden tai luottamushenkilöiden joukosta nimetään lapsiasiahenkilö, joka seuraa hallinnollista päätöksentekoa. Hän arvioi,
mitkä käsiteltävistä asioista vaikuttavat lapsiin ja nuoriin joko

p. 0500 545 689, 014 645 234
Kauppakatu 2 D, 2. krs 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

Sielunkieli
- kristillistä terapiaa

Keskustie 20 D
40100 Jyväskylä
Puh. 0400 646 232

Sielunhoitoterapeutti Anja Kuhno
www.sielunkieli.fi

Seurakunnat huomioivat toiminnassaan entistä enemmän lasten ja nuorten
näkökulmaa. Käytännön tasolla työtä tekevät lapsiasiahenkilöt.

Kankitie 10, puh. 020 712 1580, www.jklkl.fi

hyva
paikka
nakya!
soita ja varaa
ilmoitustila
Henki & elämä -lehteen
SelMedia | p. 044 973 3445 | ilmoitukset@selmedia.fi

Jyväskylässä lapsiasiahenkilönä on
toiminut vuodesta 2012 kirkkovaltuutettu Vesa Laakkonen. Seurakuntalaiset ovat olleet häneen jonkin verran yhteyksissä lapsia ja
nuoria koskevissa kysymyksissä –
esimerkiksi Säynätsalon seurakuntakodin sisustamisen tiimoilta.
– He ovat halunneet saada minun kauttani äänensä kuuluviin
paremmin, ja minä puolestani
pohdin sitten näiden sisustuspäätösten vaikutuksia nuoriin ja lapsiin, Vesa Laakkonen sanoo.
Laakkosen mielestä lapsiasiahenkilönä toimiminen ei ole teettänyt liikaa töitä.
– Toimielin on mielestäni kuitenkin sen verran uusi seurakunnassa,
että se hakee vielä hieman toimintamuotojansa ja lähtee varmasti
rullaamaan tehokkaammin tässä
tulevina vuosina.

Kansanlähetyspäivät
ensi kesänä Jyväskylässä
MARJA LEENA LUUKKONEN teksti

Myymme tavaraa halvalla tieltä pois!
Tule tekemään löytöjä!
Kuljetus kaupunkialuelle 20 €

suoraan tai välillisesti. Tällä hetkellä lapsiasiahenkilöitä on seurakunnissa nimetty jo noin 150. Arjen toimintaan liittyvissä päätöksissä arvioinnin tekee työntekijä
osana omaa työtään.
Mikäli seurakunnan tekemällä
päätöksellä on vaikutuksia lapsiin
ja nuoriin, eri ratkaisuvaihtoehtoja tulee punnita olemassa olevan
tiedon perusteella ja kartoittamalla lasten, nuorten ja perheiden näkemyksiä.
Pienten lasten näkemyksiä voidaan koota esimerkiksi sadutusmenetelmällä tai taidetyöskentelyjen avulla.

Jyväskylässä ensi kesänä järjestettävien Kansanlähetyspäivien toteuttamiseen tarvitaan noin 250
vapaaehtoista. Päiviä vietetään
4.–6. heinäkuuta Hipposhallilla ja
Monitoimitalolla.
Kansanlähetyspäivien järjestelyistä vastaavat Jyväskylän ja
Muuramen seurakunta sekä Kansanlähetys. Jyväskylän kirkkoherra
Arto Viitalan mukaan tapahtuma
niveltyyn Jyväskylän seurakuntaelämän kokonaisuuteen ja tukee
seurakunnan strategiaa.
– Toivon, että juhlatapahtumat
rohkaisevat meitä avaamaan yhtey

den toisiin ihmisiin niin, että voimme antaa todistuksen kristillisestä
uskosta ja palvella lähimmäisiä.
Lähetystyö on vahvasti esillä, ja
tavoitteena on, että myös nuoret innostuisivat mahdollisuuksista, joita
kirkon työ ja lähetystyö tarjoavat.
– Omalla seurakunnallamme on
nimikkolähettejä Kansanlähetyksen
kautta. Päivillä voimme pitää maailmanlaajan lähetyksen asiaa esillä
ja rakentaa päivistä kiinnostavan
kokonaisuuden, Viitala uskoo.
Kansanlähetyspäivien talkoolaisia
tarvitaan monenlaisiin tehtäviin.
Ruoanjakelu työllistää kahvilassa,
grillissä ja ruoanjakelussa.

Ole kuulolla!
Seurakunnan radio-ohjelmat
Radio Keski-Suomesta 99,3 MHz
tiistaisin ja torstaisin noin klo 13.40

Henki &

Järjestyksenvalvonta käsittää
yövartiointia, majoituksen valvontaa (myös yöaikoja) ja liikenteenohjausta. Muita tehtäviä ovat juhla-alueen siivous, lastenhoito, ensiapu, lepotilaln emännöinti ja isännöinti. Voit myös ilmoittaa, missä
tehtävissä olisi hyötyä ammatistasi
tai muusta erityisosaamisestasi.
Talkootehtäviin ei tarvita koulutusta. Järjestyksenvalvontaan, ruokahuoltoon ja ensiapuun ilmoittautuvien tulee ilmoittaa, onko
heillä voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti, hygieniapassi ja ensiapukoulutus. Tietojen perusteella
kartoitetaan tarvetta järjestyksen
valvojakurssin järjestämiseen.
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Kirkon Ulkomaanapu rakentaa
kouluja Filippiinien tuhoalueille
KIRKON ULKOMAANAPU teksti
VILLE ASIKAINEN/KUA kuva

Kirkon Ulkomaanapu on päättänyt
rakentaa 50 väliaikaista luokkahuonetta Filippiineille, joka jäi marraskuussa taifuuni Haiyanin alle.
– On tärkeää, että taifuunista
kärsineiden perheiden lapset pääsevät palaamaan kouluun mahdollisimman pian, humanitaarisen
avun päällikkö Eija Alajarva sanoo.
Kirkon Ulkomaanapu rakentaa

luokkahuoneet tammi-kesäkuun
aikana. Yhteen koulurakennukseen tehdään tarpeiden mukaan
1–3 luokkahuonetta. Koulut tulevat pahiten tuhoutuneille alueille,
Baseyn ja Mercedeksen kuntiin, Filippiinien itäosaan.
Supertaifuuni jätti kodittomaksi
4,1 miljoonaa ihmistä. Tuhoutuneita taloja on 1,2 miljoonaa.
Kuolleita on yli 6 000.
– Katastrofi koskettaa noin 10

Marraskuinen taifuuni vei koulu 600 000 peruskouluikäiseltä Filippiineillä. Kirkon
Ulkomaanavun tuella rakennetaan kouluja pahiten tuhoutununeille alueille.

miljoonaa ihmistä. Perustarpeisiin
ruoan, veden ja suojien osalta on
pystytty vastaamaan. Avustustyön
seuraava vaihe tai pidemmän aikavälin jälleenrakennus ei ole kunnolla alkanut, Alajarva kertoo.
Taifuuni tuhosi noin 3 800 koulua ja 11 000 luokkahuonetta.
600 000 peruskouluikäistä lasta
jäi ilman koulua.
Kirkon Ulkomaanavun väliaikaiset
koulut rakennetaan nopeasti metallikehikon avulla. Kaikki muut
osat pyritään hankkimaan paikan
päältä tai lähialueilta ja mahdollisimman paikallisista materiaaleista, jotta samalla tuetaan paikallista taloutta. Katto ja seinät tehdään palmusta, lattia kookospuusta.
Osa työstä tehdään rahaa työstä (cash for work) -ohjelmalla eli
työllistämällä taifuunista kärsineitä paikallisia.
Koulunrakennuksessa Ulkomaanavun yhteistyökumppanit
ovat Filippiinien kirkkojen NCCPjärjestö sekä Norjan kirkon ulkomaanapu. Ulkomaanavun keräys
Filippiinien hyväksi on tuottanut
tähän mennessä yli 800 000 euroa, jolla rahoitetaan koulujen rakennus.

Kotokaverikoulutuksella
kaveriksi maahanmuuttajalle
KAARINA HEISKANEN teksti

Jyväskylässä käynnistyy kotokaverikoulutus. Se antaa valmiuksia
toimia kotokaverina pääsääntöisesti pakolaistaustaisille maahanmuuttajille.
Koulutukseen osallistujalta
edellytetään 18 vuoden ikää, valmiutta sitoutua toimintaan vähintään puoleksi vuodeksi sekä ainakin yhtä vertaistukitapahtumaan
osallistumiskertaa.
Toiminnan tavoitteena on tehdä
maahanmuuttajalle tutuksi Jyväskylää, omaa asuinaluetta ja suomalaista yhteiskuntaa. Toiminta

on vastavuoroista ja toimijaosapuolet sopivat yhdessä toiminnan
sisällöistä.
Kotokaverikoulutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut
sekä vapaaehtoistoiminnan palvelut, Vapari.
Ensimmäinen koulutustapahtuma on keskiviikkona 29.1. klo
16.30-18.30 Maahanmuuttajapalveluissa Puistokatu 2 C:ssä.
Koulutusiltoja on yhteensä neljä.
Niissä saadaan tietoja maahanmuuttajuudesta, vapaaehtoisena toimimisesta, asenteista ja
vuorovaikuksesta ja kuullaan ko-

tokavereina jo toimineiden kokemuksia.
Koulutuksesta kiinnostuneita
pyydetään ilmoittautumaan
20.1. mennessä sähköpostitse
Margarita Goda-Savolaiselle
margarita.goda-savolainen@jkl.fi
tai Sirpa Kauraselle sirpa.kauranen@jkl.fi.
Lisätietoja
margarita.goda-savolainen@
jkl.fi 014 266 3432
anne.laimio@jkl.fi
040 777 5648
sirpa.kauranen@jkl.fi
050 561 5866

Vauvahautomo tukee
äitiyden alkumetrejä
KAARINA HEISKANEN teksti

Vauvahautomo tukee raskaana
olevia ja antaa mahdollisuuden jakaa raskauteen, synnyttämiseen
sekä lapsen saamiseen liittyviä tietoa ja tunteita yhdessä toisten samassa tilanteessa olevien kanssa.
Kevään 2014 teemoina muun muassa fyysiset muutokset naisen kehossa, synnytykseen liittyvät mielikuvat sekä vastasyntyneen kyvyt ja
tarpeet. Ryhmästä vastaavat kätilö Siw Nykänen ja diakonissa-sai-

raanhoitaja Elina Fuchs.
Kevään aikana on seitsemän tapaamista, maanantaisin noin kerran kuukaudessa klo 18-19.30.
Ensimmäinen kokoontuminen on
maanantaina 21.1. ja sen teema
on Lapsi tuo ilon. Ryhmä on maksuton. Kokoontumispaikka on
MLL.n Perhekeskus Tourutupa,
Tourukatu 25D 49.
Tiedustelut: elina.fuchs@
kolumbus.fi, 050 310 3231

Tule yhteisvastuukerääjäksi
Yhteisvastuu 2014 parantaa
suomalaista saattohoitoa ja tekee
ihmisoikeustyötä Guatemalassa.
Suomessa yhteisvastuuvaroin luodaan
valtakunnallinen saattohoidon
osaamisverkosto. Keräyksen tuotolla
kuolevien parissa työskenteleville
järjestetään saattohoitokoulutusta sekä
perustetaan saattohoidon tuki- ja
neuvontajärjestelmä.
Guatemalassa Yhteisvastuu tukee
alkuperäiskansojen parissa tehtävää
ihmisoikeustyötä.
Keräys käynnistyy 2.2. Tule kerääjäksi tai
tempauksen järjestäjäksi! Ilmoittaudu
yhteisvastuutalkoisiin oman
alueseurakuntasi diakoniatyöntekijöille.

Sururyhmä vanhempansa
menettäneille lapsille
Jyväskylän seurakunta järjestää
vanhempansa menettäneille
noin 7–12-vuotiaille ryhmämuotoisen
tapaamisen sarjan, jossa käsitellään surua
musiikin, taiteen, leikin, toiminnan ja
keskustelun keinoin. Ryhmän
tarkoituksena on tukea lapsen
tulevaisuutta vanhemman kuoleman
jälkeisessä tilanteessa. Sururyhmä
kokoontuu Palokan kirkolla.
Kokoontumiset ovat klo 17.30–19.30
torstaisin 6.2., 13.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.,
10.4. ja päätöstapaaminen 24.4.
Sururyhmän vetäjinä toimivat Jyväskylän
seurakunnan diakoni Elina Romar ja
perhetyöntekijä Anne Savolin. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset Annelle 24.1.
mennessä p. 050 380 0583. Ryhmä
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 18.–25.1.2014

Kesätyöntekijöiden palkkaus
seurakunnan hautausmaille

Onko Kristus jaettu?
La 18.1. klo 11

Kristittyjen ykseyden 			
rukousviikon yhteinen avaus,
jumalanpalvelus Adventtikirkossa,
Ilmarisenkatu 18.
La 18.1. klo 18 Säykki rukoilee, yhteiskristillinen
rukousilta Säynätsalon kirkossa.
Su 19.1.
Pyhän Henrikin muistopäivä
jumalanpalvelukset seurakunnissa.
Ma 20.1. klo 18 Rukouslauluilta NNKY:ssä,
Puistotori 4.
Ti 21.1. klo 19 Pyhän Hengen ilta 			
Siiontemppelissä, Lyseokatu.
Ke 22.1. klo 18.30 Ekumeeninen ilta yhdessä 		
Helluntaiseurakunnan kanssa 		
Tikkakosken kirkossa.

Ke 22.1. klo 19
To 23.1. klo 10
To 23.1. klo 13
To 23.1. klo 19
Pe 24.1. klo 7
Pe 24.1. klo 18
La 25.1. klo 11

Vesper ja teeilta Katolisessa 		
kirkossa, Yrjönkatu 36.
Rukoushetki Tikkakosken kirkossa.
Ekumeeninen päivärukous 		
Kaupunginkirkossa.
Urban Light – nuorten 		
jumalanpalvelus Vapaakirkossa, 		
Puutarhank. 16.
Rukoushetki Vaajakosken 		
baptistiseurakunnassa, 		
Savonmäentie 14.
Ehtoopalvelus ja teeilta 		
ortodoksisessa kirkossa, Rajak. 39.
Jumalanpalvelus Adventtikirkossa.
Ilmarisenkatu 18.

Jyväskylän seurakunta palkkaa kesäkaudeksi 2014
kausityöntekijöitä hautausmaiden ja kiinteistöjen
ulkoalueiden hoito- ja ylläpitotehtäviin. Hautausmaat
ovat: Korpilahden, Lahjaharjun, Mäntykankaan,
Säynätsalon, Tikkakosken ja Vanha hautausmaa. Hakijan
tulee olla 18 vuotta täyttänyt aloittaessaan työt.
Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme
www.jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet työpaikat.
Hakemukset tulee palauttaa 2.2.2014 mennessä.

12

a
n Raamattu
a
a
t
la
e
s
t
y
N

t
Tapahtuma

17.-30.1.2014

TAULUMÄEN KIRKKO
Maailmojen messu su 19.1. klo 18.
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa.
Palola, Saarno, Hassinen.
Messu su 26.1. klo 18. Jeesus herättää
uskon. Vallipuro, Toivio Antti, Vuorenoja, Simpanen, Musiikkiryhmä Candela.
Tulossa: Lähellä hiljaisuuden reunaa
-konsertti su 2.2. klo 15. Kai Nieminen,
kitara, Marko Kupari, urut. Ohjelma
10/5 euroa yhteisvastuun hyväksi

ONNI? KÄRSIMYS? RAHA? RAKKAUS?
n Elämä & Evankeliumi -tapahtuma 24.–25.1. Halssilan kirkolla. Raamattukouluttajat Leif Nummela ja Pentti Heinilä, Reino Saarelma ja
Osmo Väätäinen. Perjantaina 24.1. klo 17.30–21.15 ja lauantaina 25.1.
klo 9–19.30 on tarjolla Luentoja, raamattuopetusta ja kokemuksia
evankeliumin muutosvoimasta, puheenvuoroja, musiikkia.
AIKUISRIPPIKOULU STARTTAA KELTINMÄEN KIRKOSSA

n Aikuisrippikoulu alkaa 19.1. klo 10 messun ja kahvien jälkeen. Rrippikoulun teemat ovat 19.1. su klo 10 Matkalla ihmisenä, ke 29.1. klo 18
Jumalan luomakunnassa, su 16.2. klo 10 Kristuksen seurassa, ke 26.2. klo
18 Pyhillä paikoilla, ke 12.3. klo 18 Yhdessä, seurakunnassa. Rippikoulu
päättyy 30.3. konfirmaatioon messussa. Kokoontumisten kesto noin
1,5 tuntia. Lisätietoja ja ilmoittautumiset pastori Esa Jurva, esa.jurva@
evl.fi 050 590 0296.
Jeesus antaa elämän!
n Luentosarja Johanneksen evankeliumista alkaa Vaajakosken kirkolla 16.1. ja jatkuu joka toinen torstai 13.3. saakka. Luennot alkavat klo
18.30, kahvit klo18. Luennot Kari Valkonen ja musiikki Saara Mörsky.
16.1. illan teema on Jeesus, Elämän valo, ja 30.1. illan teema on Jeesus,
Jumalan Poika. Seuraavien iltojen teemat ovat Jeesus Jumalan poika,
Jeesus paimenemme ja Jeesus Vapahtajamme.
Reilusti Raamattua Säynätsalossa
nSäynätsalon raamattuilloissa haetaan tulevaisuuden uskoa (21.1.),
anteeksiannon tuomaa vapautta (11.2), uskosta avaruutta (18.3.) sekä
eletään muukalaisena maailmassa (8.4. ja kahden maan kansalaisina
(20.5.) Luennoijat ovat Harri Romar ja Tapio Markkunen.

Elävä sana – elävä kirkko
nKuokkalan kirkon raamattuluentosarja käsittelee teologiaa, joka on
ajankohtaista luterilaisessa kirkossa. 6.2. Kati Reukaufin puheenvuoro
on Vapauteen Kristus vapautti meidät. 6.3. Pekka Mustosen teema on
Apokalypsi, avain Raamatun ymmärtämiseen, ja sarjan päättää 10.4.
Minna Korhonen Varaslähdöllä pääsiäiseen.

Musiikki

HUHTASUON ALUESEURAKUNTA
Huhtasuon kirkko
Messu su 19.1. klo 10, Konsti, Mertanen.
Huoltamo su 19.1. klo 16. Nuorille ja
lapsiperheille. Huoltamotiimi, M. ja O.
Väätäinen.
Raamattu-ja lähetysilta ke 22.1. klo
18.30 Tervonen, Raija Hämynen, Sinikka
Keinänen.
Messu su 26.1. klo 10. Tervonen, Mertanen.

Lapset ja perheet:

Ekavauva-ryhmä 20.1. alkaen klo 13–15.
Tied. 050 301 8233.
Perhejumppis ti klo 10.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.
Erkka-ilta erityistä tukea tarvitsevien
lasten äideille to 23.1. klo 17.30.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
ma 20.1. klo 17.30–19.30.
Käsityöpaja aikuisille ja lapsille to 30.1.
klo 17.30–19.30.
Ilm. iltaryhmiin 050 323 5355.

Kouluikäiset:

Sählyä maanantaisin:
Klo 17–18, pojat 3–4-luokat.
Klo 18–19, pojat 5–6-luokat.
Klo 19–20, pojat 7–8-luokat.
Toimintakerho tytöille klo 17.30–19.
Tiistai:
Sählyä pojat 1–2-luokat klo 17–18.
Tyttöjen liikuntakerho 2–4-luokat klo
18–19.
Keskiviikko:
Kokki- ja toimintakerho 3–5-luokkien
tytöt ja pojat klo 17–18.30.
(Hinta: 15 €/kevätkausi)

Nuoret:

Isos-, jatko- ja avustajakoulutukset to
klo 17.30–18.30.
Nuortenilta to klo 18.30–20.30.
Tied. 050 5497017.

Ryhmätoimintaa:

Pietarin kilta ti 21.1.klo 18, ilta miehille.
Elämää muuttava armo, Juha Halonen.
Torstaitapaaminen to 23.1. klo 14, Tervonen.

Diakoniapäivystys:

ti–ke klo 9–10.30, muuna aikana elina.
vepsalainen@evl.fi 050 549 7005. (huom!
maanantaisin ei päivystystä)

KESKIAIKAISIA MARIA-LAULUJA KELTINMÄEN KIRKOSSA

nValoisia Neitsyt Maria -lauluja esittää vanhaan musiikkiin erikoistunut Fiamma Nova 25.1. klo 15 Keltinmäen kirkossa. Kokoonpanoon
kuuluvat Johanna Leviäkangas, laulu, lyömäsoittimet, Jukka Louhivuori, nokkahuilut, krumhorn, alttopommeri, lyömäsoittimet, Sanna
Salminen, fidel, saz-luuttu, Pekka Toivanen, harppu, oud, lyömäsoittimet, ja Aino Peltomaa, laulu, lyömäsoittimet. Ohjelma 10 e.
KÄSIKELLOT SOIVAT SAATTOHOIDON TUEKSI

nHyväntekeväisyyskonsertti Kuokkalan kirkossa 23.1. klo 19. Konsertissa esiintyy käsikello-orkesteri Kide Sari Eirtola-Loukolan johdolla.
Ohjelma 10 e, tuotto saattohoitotyölle Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen kautta.
KANTTORIT ESIINTYVÄT, FLYYGELIRAHASTO KIITTÄÄ

nUrkukonsertti ti 21.1. klo 19 Kuokkalan kirkossa. Keski-Suomen
kanttorit ry:n jäsenet esiintyvät urkureina ja kuorona. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 e, tuotto flyygelirahastoon.

Maailmojen messu
Taulumäen kirkossa 19.1. klo 18.
Musiikkia, raamatunlukua ja rukousta eri
kielillä. Tule laulamaan yhdessä tutuilla ja
tuntemattomilla kielillä. Saarna suomi-englanti.
Liturgi Tuomas Palola, saarna Riikka Saarno.
Kanttorit: Jukka Hassinen, Anu Mäki-Latvala
Musiikki: Christian Fellowship Musical Group

Halssilan kirkko
Messu su 19.1. klo 12, Väätäinen, Mertanen.
Elämä ja evankeliumi -viikonvaihde
24.–25.1.
Kuoromessu su 26.1. klo 12, Siistonen,
Salmela, Majakka-kuoro. Pyhäkoulu lapsille messun aikana.
Leipäsunnuntai su 26.1. klo 16, Leif
Nummela, Vesa Ollikainen.

Lapset ja perheet:

Lapsiparkki 2–6-v. ti klo 9–11.30.
Perhekerho ke klo 9.30.–11.
Hukkaperän Pyhis, Hukkaperä 6 D, kerhohuone, ti 28.1. klo 18–19.

Kouluikäiset:

Toimintakerho ma klo 18,10–12-v.
tytöille ja pojille
Toimintakerho ti klo 18, 7–9-v. tytöille
ja pojille.
Tied. 050 549 7021.

Ryhmätoimintaa:

Aamurukouspiiri ke klo 8.
Miesten tupa ke 29.1. klo 18.
Torstaitapaaminen, paritt. vk. to klo 13,
alk. 16.1.
Raamattu- ja rukouspiiri, parill.vk. to
klo 17.

Diakoniapäivystys:

ma–ke klo 9–10.30, muulloin juha.halonen@ev.fi 050 549 7024.

ki
Menovink
Heurekassa
määränpäänä Mars!

Retki 8–12 -v. tytöille ja
pojille ti 25.2. Kokeile painottomuuden vaikutusta,
säteilyltä suojautumista ja
Mars-kävelyä. Hinta 30 e sis.
matkat, sisäänpääsyt näyttelyihin ja elokuvaesitykseen sekä yhden ruokailun.
Ilm. 20.1.–5.2. www.jyväskylänseurakunta.fi/ilmoittaudu. Mahtuu 30 lähtijää.
Tied. Birgit 050 549 7017 tai
Seppo 050 549 7030.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.
Alakoululaisten olkkari to klo 13-16.
Tied. 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010 ja 050 549 7030.

Ryhmätoiminta:

Lähetyksen käsityöpiiri ke klo 10-12
(paritt. viikot).
Tiistaitapaaminen ti klo 13-14.30
(paritt. viikot).
Torstaikahvila avoinna klo 12–13.30.
Tarjoilu maksutonta.
Draamaryhmä Toivo ma klo 16. Tied.
Anneli Malinen 040 826 8006.

Musiikki:

Lähde!-kuoro nuorille aikuisille to klo
18–19.30. Tied. 050 549 7049.

Diakoniatyöntekijä:

KELTINMÄEN ALUESEURAKUNTA
Keltinmäen kirkko
Messu su 19.1. klo 10, Pitkänen, Salminen, Vuorenmaa, pyhäkoulu, kahvit.
Aikuisrippikouluryhmä su 19.1. klo 10.
Messu ja opetus: Matkalla ihmisenä.
Aamurukous ti 21.1. klo 8–8.30.
Taizé-rukoushetki ke 22.1. klo 18.
Hiljainen aamurukous to 23.1. klo
8–8.30.
Valoisia Neitsyt Maria -lauluja keskiajalta la 25.1. klo 15. Fiamma Nova.
Ohjelma 10 €.
Messu su 26.1. klo 10, Vilkko, Salminen,
Nieminen, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 28.1. klo 8–8.30.
Hiljainen aamurukous to 30.1. klo
8–8.30.
Aikuisrippikouluryhmä ke 29.1. klo 18.
Jumalan luomakunnassa.
Mahdollisuus keskusteluun ja esi
rukoukseen jumalanpalv. jälkeen.

Päivystys ti ja to klo 9–10.30, muulloin
sop. mukaan, leena.hayrinen@evl.fi 050
549 7008 .

Kypärämäki–Köhniö
Hartaus ke 22.1. klo 12.30, Päivätoimintakeskus, Salokatu 20.

Lapset ja perheet:

Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa, Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 380 0426.
Perheolkkari to klo 9–11.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

Ryhmätoimintaa:

Päiväkerhot tied. 050 372 5573, 050 412
1514.
Perheolkkari ke klo 9–11.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 340 9898. Alkaa viikolla 6.

Saihokadun olohuone (Saihokatu 4)
ti 21.1. klo 11–12, Martti Luther. 28.1.
tehdään enkeliheijastimet. Lounas klo
12–13, (3,50 €). Tied. ainoleena.laitinen@evl.fi, 050 549 7026.
Kypärämäen rukouspiiri ma 13.1. klo
18–20 alkaa, Kypärätie 26 as 24. Tied.
Ainoleena Laitinen, 050 549 7026.

Kouluikäiset:

Diakoniatyöntekijä

Lapset ja perheet:

Tied. 050 549 7002.
Kirkkis Avoimet ovet alakoululaisten
olkkari ma ja ke klo 13–16. Tied. 050 549
7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Facebookissa ryhmä: Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö.
Perusisoskoulutus ke klo 17–18.30.
Jatkoisoskoulutus ti klo 17.
Nuortenillat ke klo 18.30
Ryhmätoiminta:
Lähetyspiiri ma klo 13.
Olohuone ke 22.1. klo 13–15. Yhteislaulua, Anu Vuorenmaa, ja ke 29.1.
Ilmaisusta iloa, Heidi Kallio. Tarjoilua,
vapaaeht. maksu. Tied. 050 549 7032.
Maahanmuuttajat ti klo 10-12.

Musiikki:

Näkkäri-kuoro kouluikäisille ke klo
15.30. Tied. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18–19.30. Tied.
050 521 5414.

Diakoniatyöntekijä:

Diakonin päivystys ti klo 9-11 ja to
12-14, muulloin sop. mukaan, heidi.
kallio@evl.fi 050 549 7032,
Kortepohjan seurakuntakeskus
Hiljentymisryhmä Perjantain Puolipäivä
pe 17.1. klo 12–14. Raamattu ja päiväkirja mukaan. Tied. 040 709 4062.
Messu su 19.1. klo 16, Pitkänen, Vuorenmaa.
Taizé-messu su 26.1. klo 16,Vilkko, Nieminen, kirkkokahvit.
Mahdollisuus keskusteluun ja esiru
koukseen jumalanpalv. jälkeen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 408 8852, 050 380
0426.
Perheolkkari ma klo 9–11.
Lapsi- ja perhetyön tied.
050 340 0639.
Muskarit tied. 050 571 5155.

Kypärämäen päivystys Kortepohjan
srk-keskuksessa (Isännäntie 4) ke klo
9–11. Tied. ainoleena.laitinen@evl.fi 050
549 7026.

Ruoke–Kuohu–Vesanka

Kuohun päiväpiiri ma 20.1. klo 13-15.
Kuohun Kylätalolla. Tied. 050 549 7026,
Laitinen.

KESKUSTAN ALUESEURAKUNTA
Kaupunginkirkko 		
Avoinna ke–pe klo 11–14.
Messu su 19.1. klo 10, Wuolio, NiilesHautanen, Valtasaari. Pyhän Henrikin
muistopäivä.
Virsi- ja lauluhetki ke 22.1. klo 12.
Nuorten messu ke 22.1. klo 19.
Ekumeeninen päivärukous to 23.1. klo
13, Tikkanen, Valtasaari.
Messu su 26.1. klo 10, Ilvesmäki, Pirtala,
Laasonen.
Virsi- ja lauluhetki ke 29.1. klo 12.
Nuorten messu ke 29.1. klo 19. Pappilan kappelissa.
Viikkomessu to 30.1. klo 13.
Keskusseurakuntatalo
SenioriFoorum to 13.2. klo 14. Emerituspiispa Jorma Laulaja: Onko olemassa
moraalista vapaita elämänalueita?
Pappila, Vapaudenkatu 26
Nuorten messu ke 29.1. klo 19 Kappeli.
Messuosasto to 6.2. klo 17.
Mallan kammari, parilliset viikot, joka
toinen to klo 14. Jatkuu 23.1.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
Fransiskus-ilta ke 22.1. klo 17. Tied. laatinen.liisa@gmail.com 050 375 4504.
Leskien klubi to 30.1. klo 10–12. Tied.
elina.lintulahti@evl.fi, 050 340 0665.

Lapsille ja perheille:

Kerhot alkavat vk. 4.
Yliopistonkadun perhekerho to klo
9.30–11.30. (Yliopistonk. 28, sisäpiha)
Lutakon perhekerho pe klo 9.30–11.30.
Päiväkerhot ja ekavauvaryhmät, tarkemmat tiedot nettisivuiltamme.
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Pappilan perhepyhäkoulu paritt. viikoilla su klo 16. Seur. 19.1.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied.
johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895.
Muskarit: Yliopistonkatu 28, kerhotila
Pikkuhuilistit ma klo 15–15.45.
1v ma klo 15.45–16.15.
Kultahiput, pienet kehitysvammaiset
ma klo 16.30–17.15.
Tied. terhi.hassinen@evl.fi, 050 340 9893.
Vauvat ke klo 15.45–16.15.
2v ke klo 16.15–17.
Satumuskari 3–4-v ke klo 17–17.45.
Tied. ja muskareiden hajapaikkojen tied.
tiina.jarvinen@evl.fi 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Kerhot jatkuvat vk. 4 Yliopistonk. 26
B:ssa. Tied. nettisivut ja kirsi-marja.piippanen@evl.fi 050 595 3945.

Nuoret:

Toiminta jatkuu vk. 4.
Nuortenilta to klo 19–21, Yliopistonkatu 26B
Rippikoululauantai (Keskustan aluesrk)
la 1.2. klo 10–13 tai 14–17.
Nuorisotyön tied. teresa.muhonen@evl.
fi, p. 050 549 7016, tai juha.koivurova@
evl.fi p. 050 549 7004 ja nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ville.tikkanen@
evl.fi, p. 050 400 0013.

Varttuneelle väelle:

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Mallan kammari Vanhassa pappilassa (Vapaudenk. 26) parill. viikot, joka
toinen to klo 14. Jatkuu 23.1.
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke klo 14,
paritt. viikot.
Korttelikerho, Cygnaeuksenkatu 8, Kerhohuone, to 13.2. klo 10–11.30.

Kuorot:

Nuoret:

Toiminta jatkuu vk. 4.
Nuortenilta to klo 19–21, Yliopistonkatu 26B
Rippikoululauantai (Keskustan alueseurakunta) la 1.2. klo 10–13 tai 14–17.
Nuorisotyön tied. teresa.muhonen@evl.
fi 050 549 7016, tai juha.koivurova@evl.
fi 050 549 7004 ja nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi
050 400 0013.

Ryhmätoimintaa:

Avoin solu ti klo 16–17.30 Lahjaharjun kappelissa. Tied. Hely Järvinen 050
359 5611.
Miesten raamattupiiri Lahjaharjun
kappelissa ti klo 18-20. Tied. pmviitanen@luukku.com 050 312 5288.

Diakonia ja lähetys:

Diakoniapäivystykset ma, ke ja to klo
9-11, Cygnaeuksenkatu 8. Tied. Auni
Pelkonen 050 549 7001.
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun kappelilla
Eläkeläisten kerho ti 4.2. klo 12 Lohikosken päiväkeskuksessa.
Lähetyksen leivontatalkoot ti 11.2. klo
12 Lohikosken kirkolla.

KORPILAHDEN ALUESEURAKUNTA
Korpilahden palvelupiste avoinna ti–to
klo 9–15 p. 050 5579 012. Muina aikoina
virkatodistukset ja toimitusten sopiminen 050 363 2300, hautausasiat 040 162
3982, muissa asioissa yhteys työntekijöihin.
Messu su 19.1. srk-talo klo 10. Koivisto,
Laakso-Viholainen.
Tilkkutäkkimessu su 26.1. srk-talo klo
18. Koivisto, Laakso-Viholainen.

Keski-Suomen Syöpäyhdistys, Jyväskylän
kaupunki ja seurakunta.
Hyväntekeväisyyskonsertti to 23.1. klo
19, Käsikello-orkesteri Kide joht. Sari Eirtola-Loukola. Ohj. 10 e saattohoitotyölle.

ki
Menovink
Saattohoito
puheeksi Kuokkalassa

Yleisötilaisuudesssa 23.1. klo
17 keskustellaan saattohoidon periaatteista, sair.hoitaja Mia Salonen ja lääkäri
Juha Hänninen Terhokodista.
Paikallinen katsaus saattohoitoon ja Yhteisvastuukeräyksen esittely. Keskustelua,
kahvi klo 18.30 (vap. eht.
kahvimaksu).
Messu su 26.1. klo 11, Bucht, Mustonen,
Lampinen, Heikkilä, Virsimiehet, pyhäkoulu. Mukana Gideonit. Kahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 29.1. Arkiretriitti
klo 18, iltahartaus klo 19.30.
Lasten kirkkohetki to 30.1. klo 9.15 ja
10.15.

Lapset ja perheet:

Perhekerho ma klo 9.30-11.30.
Isovanhemman kaa -iltapäivä ti klo
14–16.
Lapsiparkki ke klo 12.30–15.15 kirkolla,
maksu 2 e sis. välipalan. Ilm. edell. ma
mennessä 050 380 0247.
Iskän kaa -ilta ke klo 17.45–19.45 (parittomat viikot).
Perhekahvila to klo 14.30–16 (parilliset
viikot) Ristonmaan päiväkodissa.
Vauvaperhepesä pe klo 9.30–11.
Päiväkerhot tied. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9887.
Muskarit: tied. 050 340 9898.

Hyvät Jyvät ti klo 19 Pappilan rippik.sali.
Tied. Valtasaari 050 521 5411.
Stemmina to klo 17.45 Lahjaharjun kappeli. Tied. Laasonen 050 549 7020.

Muita tilaisuuksia:

Diakonia:

Väentupa ti 21.1. ja 28.1. Korpikeidas
klo 11–14.
Naisten NOJA-ryhmä ti 21.1. seurakuntatalo klo 18.
Näkö-ja kuulovammaisten kerho to
23.1. seurakuntatalo klo 11.30. Kyytiä
tarvitsevat ota yhteys diakonissaan 21.1.
mennessä. Ruokailu 6 €.
Palvelupäivä ke 29.1. seurakuntatalo klo
10. Ruokailu 6 €.
Diakoniatalkoot to 30.1. seurakuntatalo klo 12–15 (leivontaa).

Kouluikäiset:

Musiikki:

Ignatiaaninen Raamattu -rukous-meditaatioryhmä alkaa to 23.1. klo 18.
Tied. kati.reukauf@evl.fi 050 521 5412.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alakerta.
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset
viikot) kirkon alakerrassa.
Kuokkanaiset ti klo 18 (parittomat
viikot) kirkon alakerrassa.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11.
Lähetyksen olohuone ke klo 13 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke klo 13
(parilliset viikot) kirkon alakerrassa.
Eläkeläisten torstaitapaaminen to klo
13 (parill. viikot) kirkon yläkerrassa.

Päivystykset ma, ke ja to klo 9-11 Cygnaeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen 050 549
7027, Elina Lintulahti 050 340 0665, Sari
Solismaa 050 549 7006 tai Auni Pelkonen
050 549 7001. Ei päivystystä ma 27.1.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri
Keljon palvelutalon B-talon 4. krs. jatkuu
ti 21.1. klo 10–12.

Lähetys:

Hanna-rukouspiiri ma 3.2. klo 18 Vanhassa pappilassa, Anna-Maija Kuulasmaa ja Riitta Puukari.

Lohikoski

Lahjaharjun kappeli, Ukonniementie 2.
Messu su 19.1. klo 12, Ilvesmäki, Lampinen, Jubilate Deon tanssijoita, Ce’li De’ n
laulajia ja Laulurinki.
Messu su 26.1. klo 12, Niiles-Hautanen,
Valtasaari.

Lapsille ja perheille:

Kerhot alkavat vk. 4.
Perhekahvila Lohikosken kirkon asuntosiivessä ke klo 9.30–11.30.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied.
johanna.kontinen@evl.fi. 050 340 9895.
Muskarit:
1–2-v. to klo 9.30–10.15.
Satumuskari 3–4-v to klo 10.15–11.
Tied. tiina.jarvinen@evl.fi 050 571 5155.

ki
Menovink
Wanted:
pyhäkoulun opettaja

Lohikosken lapset kaipaavat
innokasta pyhäkoulunohjaajaa! Jos koet kutkutusta rinnassasi ja intoa lasten kanssa
toimimiseen, ota yhteyttä
lapsityönohjaaja Johanna
Kontiseen (050 340 9895
johanna.kontinen@evl.fi).

Kouluikäiset:

Kerhot jatkuvat vk. 4. Tietoja nettisivuilta ja kirsi-marja.piippanen@evl.fi
050 595 3945.

Hartaushetki ti 21.1., Korpihovi klo
12.15.

Diakonia:

Kirkkokuoro paritt. viikoilla to klo
18–20 srk-talolla. Tied. 050 5579 004.

Nuoret:

www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/nuoret/
Facebook: https://www.facebook.
com/#!/korpilahdenAlueseurakunnanNuorisotyo

Kouluikäiset:

www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/kouluikaiset/

Lapsille ja perheille:

Tied. 050 557 9006, 050 557 9013.
Päiväkerhot ma Horkka, ti srk-talo, pe
Korpihovi.
Perhekerho Ylä-Muuratjärven kylätalolla ke klo 9–11.30.
Perhekerho srk-talolla to klo 9.30–11.30.
Taaperoryhmä srk-talolla pe 24.1. klo
9.30–11.30.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 27.1. klo
14–15.30.
Taidepyhis lapsille 4–12-v. srk-talolla ke
22.1. klo 18–20. Ilm. 050 557 9006.

KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA
Messu su 19.1. klo 11, M. Korhonen,
Reukauf, Väisänen, T. Korhonen, pyhäkoulu. Keittolounas 4/2 e.
Urkukonsertti ti 21.1. klo 19, Keski-Suomen kanttorit ry:n jäsenet. Ohjelma 5 e,
tuotto flyygelirahastoon.
Hiljaisuuden ilta ke 22.1. Arkiretriitti
klo 18, iltahartaus klo 19.30.
Aamurukous to 23.1. klo 8.15.
Saattohoito puheeksi: Yleisötilaisuus to
23.1. klo 17. Saattohoidon periaatteet,
Mia Salonen ja Juha Hänninen. Keskustelua, kahvi klo 18.30. Järj. Terhosäätiö,

Kerhot löytyvät sivulta www.jyvaskylanseurakunta.fi/Kuokkala/Kouluikäiset.
Kerhot jatkuvat kevätkauden samoilla
ryhmillä kuin syksyllä. Tied. 050 436
8619.

Nuoret:

Nuortenillat ke (22.1. alk.) klo 19 Polttis 37.
Tied. 050 549 7014 ja 050 340 9892.

Ryhmätoimintaa:

Musiikkitoimintaa:

Kehittyvät laulajat: 20.1. ja 27.1. klo 18
kirkolla.
Muut ryhmät: ks. jyvaskylanseurakunta/
Alueseurakunnat/ Kuokkala/ Musiikki.

ki
Menovink
Tanssin päivä Wim van
Kooijin opastuksella

Tanssin päivä Kuokkalan kirkossa la 18.1. klo 15. Osallistumismaksu 10 e, sis. opetus
ja Eeva-Liisa Reuterin tarjoamat väliaikakahvit. Kansainvälisiä kansantansseja ja
meditatiivisia helppoja tansseja piirissä ja ryhmissä. Tied.
Sirpa Lampinen 050 436 5435.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto
ma–ti klo 9–11, muulloin sop. mukaan.
Päivi Heikkilä 050 549 7034, Marjo Ronkainen 050 549 7007.

PALOKAN ALUESEURAKUNTA
Messu su 19.1. klo 10, Hautalahti, Sulkala, Tahkola, kirkkokahvit.
KohtaamisPaikka su 19.1. klo 17, Tarja
Sulkala, Mika Kilkki. Ohjelma alkaa kirkkosalissa, lapset menevät suoraan alakertaan. Lapset tulevat puheen jälkeen
ehtoolliselle kirkkosaliin. Tarjoilu alkaa
n. klo 18.30. Kimppakyyti Palokkaan klo
16.30 Keskusseurakuntatalon edestä.
Aikuisten oikeesti ti 21.1. klo 18 takkahuoneessa. Kaikille seurakuntalaisille
tarkoitetuissa illoissa puhutaan uskon
asioista selvällä suomen kielellä kirkkovuoden teemoja seuraten. Illan teema:
Kristittyjen ykseys – mahdoton tehtävä?
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon parvella,
tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Messu su 26.1. klo 10, Jyväskylän
NMKY:n kirkkopyhä, liturgina Harri
Romar, Kari, Tahkola, kirkkokahveilla
NMKY:N työn esittelyä.
Raamattupiiri ti 28.1. klo 18 takkahuoneessa, tied. 040 7090142.
Miesten ilta ti 28.1. klo 18 kirkon parvella. Seppo Hautalahti johdattaa pääsiäi
sen sanoman äärelle neljän evankeliumin
ja Paavalin kirjeiden opastuksella.

Musiikki:

Lapsikuoro kouluikäisille 22.1. klo
15–16.30 kirkon alakerrassa. Harjoitukset joka toinen ke (parilliset viikot).
Lauluryhmä Tuikku ke klo 17.30.
Lapsikuoroon ja Tuikkuun otetaan
uusia laulajia! Tied. Tuovi Ruhanen 040
5609931.
Palokan kirkkokuoro to klo 18 Jokelan
pappilassa.
Palokan kamarikuoro Taulumäen kirkossa ti klo 18. Kevään projekti J. S.
Bachin Pääsiäisoratorio sekä kantaatti
nro 6. Tied. Pertti Tahkola 040 6842050.

Diakonia ja lähetys:

Lähetyspiiri ti 21.1. klo 10–12 takkahuoneessa.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–15
takkahuoneessa.
Päiväpiiri ke 29.1. klo 13 takkahuoneessa.
Diakonian päivystys kirkolla ti ja ke klo
9–11 Elina Romar 040 560 9910 ja Päivi
Itkonen 040 709 0142.

Lapset ja perheet:

Perhepysäkit: Ritoharjussa (Norolankuja
3 F) ti klo 9–11, Kirrissä (Kirrinpelto 1) to
klo 9–11, Mannilassa (Mankolantie 3 ) ti
9.30–11.30 ja kirkolla to klo 9–11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo 13–15.
Mammapysäkki Mannilassa ma 27.1.
klo 18. Äitien oma kohtaamispaikka
ilman lapsia.
Taaperoryhmä (lapset n. alle 2 vuotta)
kirkolla ke 29.1. klo 9.30–11.30.
Muskari ke Jokelan Pappilassa. Tiedustelut Terhi Hassinen 050 340 9893
Pyhäkoulu: su klo 10 kirkon alakerran
päiväkerhotilassa, Kirrin pyhäkoulu su
26.1. klo 16.
Kirkkohetki kirkkosalissa to 23.1. klo
9.30.
Lapsi- ja perhetyön tied. Katja Jansa 040
5483216. Olemme myös Facebookissa!

Kouluikäiset:

Kerhot jatkuvat, vapaita kerhopaikkoja
voi kysellä Minnalta. Tiedot kerhoista
alueseurakunnan nettisivuilla
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/kouluikaiset/kerhot
Katso myös lasten ja perheiden tapahtumat!
Lapsikuoro parill. viikoilla ke kirkon alakerrassa, seur. 22.1. klo 15–16.30.

ki
Menovink
Talvileiri 1–6-luokkalaisille Vesalassa

Leiri on Vesalan Rysässä
31.1.–2.2. Hinta 35 e, sisarale 10 e. Ilmoittautuminen 13.1.–19.1. sähköisesti:
www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu/. Lisätiedot:
Minna Junttila 040 773 9851.

Nuoret:

Isoskoulutukset ke: perusisot 22.1. ja
jatkoisot 29.1. klo 17.
Peli-illat ke klo 18.30–20.30.
Dino-ilta to 23.1. klo 18–20.30.
Koulupäivystys pe klo 11.30–12.15
Palokan koulukeskuksessa
Nuorten sähly pe klo 16.45–18 Jokelan
koulun liikuntasalissa.
Yökahvila Palokan kirkolla pe 31.1. klo
19–23.
Lisätiedot: Paula Niemitalo 040 560
9909, Ilkka Göös 040 527 5382.

SÄYNÄTSALON ALUESEURAKUNTA
Hautaus- ja virastopalvelut, Pappilantie
6. Avoinna ma ja ti klo 9–13, to klo 9–12
p. 040 535 0047.
SÄYNÄTSALON KIRKKO
Säykki rukoilee! Yhteiskristillinen rukousilta la 18.1. klo 18, Echoes of God -lauluyhtye, Romar, Kaarina Salminen, Sinikka
Salovius, Tapio Markkunen. Iltatee.
Messu su 19.1. klo 10, Kärkkäinen, Laiho.
Reilusti Raamattua! -raamattuilta, ti 21.1.
klo 18, Romar ja Tapio Markkunen.
Messu su 26.1. klo 10, Hautalahti, Laiho.
Muisti-ilta ma 27.1. klo 18 Kalle-salissa
(Parviaisentie 3). Järj. Säynätsalon alueseurakunta, Säynätsalon eläkkeensaajat,
Säynätsalon eläkeläiset.

ki
Menovink
Muisti-ilta ikääntyville
Säynätsalossa

Oi muistatko vielä -ilta 27.1.
klo 18 Kalle-salissa (Parviaisentie 3). Ikääntyville ja
ikääntyvien läheisille. Lea
Jokela Keski-Suomen muistiyhdistyksestä kertoo muistisairauksien ensioireista
ja mitä niiden kanssa tulisi
tehdä, Kirsi Kinnunen Jyväskylän kaupungilta vastaa
kysymyksiin ikääntyvien palveluista ja Säynätsalon päiväkeskus esittäytyy.
Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ti pappila
Perhekerho, alkaa vk:lla 4, to klo 9.30–
11.30 pappila.
Tiedustelut 050 917 2802.

Kouluikäiset:

Kokkikerho 7–10-v. to 16.1. alkaen klo
17.30–19 pappila
Puuhakerho 7–10-v. ma klo 17.30–19
pappila
Tiedustelut 050 407 0060

Ryhmätoiminta:

Olohuone ke klo 13 pappilassa. 22.1.
Nimikkolähetti Eila Murphy kertoo kuulumisia 29.1. aiheena uutiset.
Raamattupiiri Johanneksen pojat su klo
18 pappila, paritt. vkot.
Naisten solu klo 18 pappila, parill.vkot.

Musiikki:

Valon Laulu to klo 17–18, Säynätsalon kirkko.
Neulaset to klo 18-19.30, Säynätsalon
kirkko.
Tied. 050 549 7035.
Kanteleryhmä tied. 0400 669 146.

Diakoniatyöntekijä:

päivystys ti ja to klo 9–11 pappilassa,
paula.kiviranta@evl.fi 050 598 0951.

NEULASKOTI

Tilkkutäkkimessu su 19.1. klo 16, Kärkkäinen, Laiho, Pirttimäki.
Toivon Torstai to 23.1. klo 18.30.
Neulasehtoo su 26.1. klo 16. Kauneimmat toivevirret, Tiina Laiho.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ma
Perheryhmät: alkavat vk:lla 4, vauvaryhmä ti klo 10–12, taaperoryhmä ke
klo 9.30–11.30, perhekerho pe klo 9.30–
11.30, tied. 050 917 2802.
Muskarit jatkuvat vk:lla 6,
tied. 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Kokkikerho 8–11-v. ma klo 17.30–19.
Tiedustelut 050 407 0060.
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Nuoret:

Iltakahvila pe 17.1. klo 17–22.
Isoskoulutus su 19.1. klo 13–17.
Tiedustelut 050 407 0060.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13, parill. vkot.
Olohuone ti klo 13.

Diakonia:

Vastaanotto ke ja to klo 9–11, elina.
fuchs@evl.fi 050 549 7015.
Neulaskodin ruokailu to klo 11–12.

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
Päiväpiiri pe 17.1. klo 12.30 Rauhanyhdistyksen talolla, Jylhänperällä.
Naisten ilta pe 17.1. klo 18 pappilassa.
Messu su 19.1. klo 10, Toivio, Vuorenoja.

ki
Menovink
Ekumeenisesti
Tikkakoskella

Ekumeenista rukousviikkoa vietetään kirkossa keskiviikkona 22.1. klo 18.30
yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa.
Torstaina 23.1. klo 10 kirkossa on ekumeenisen
rukousviikon rukoushetki.
Sanajumalanpalvelus su 26.1. klo 10,
Vallipuro, Vuorenoja.
MieliMaasta-vertaisryhmä pappilassa
ti 28.1. klo 18–20. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Paula
Matilainen p. 0408244561.
Kinkerit to 30.1. klo 18 Ekosilla, Rannilantie 78, Puuppola.

Musiikki:

Lisätiedot: Outi Pirttimäki 040 560 9915.

Nuoret:

Toiminta jatkuu viikolla 4.
Oloillat ti klo 18–21. Tule olemaan, pelailemaan, rupattelemaan ja laulamaan!
AfterSchoolClub ti 21.1. klo 14.30–18.
Tule vaikka tekemään läksysi tai muuten
vain käymään! Clubi kokoontuu joka
toinen viikko (parilliset viikot)
Jannu-isosten koulutus ke 22.1. klo
18–20.
Iltakahvila yhdessä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa pe 24.1. klo 18–22.
Perusisoskoulutus ke 29.1. klo 17–19.
3. vuosikerran isoset ke 29.1. klo 19–21,
tulkaa jo perusisosten hartauteen klo
18.30 jos ehditte!
Tied: Niko Heiniluoma 040 760 5098.

VAAJAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
Messu su 19.1. klo 10. Rossi, Partanen.
Messu su 26.1. klo 10. Kauppinen,
Szabò.
Jeesus antaa elämän! to 16.1.–13.3. klo
18.30. (kahvit klo 18). Kari Valkonen,
Saara Mörsky. To 16.1. Jeesus, Elämän
valo, to 30.1. Jeesus, Jumalan Poika.

Diakonia:

Keskiviikkokerho 22.1. klo 13, Jyskän
srk-koti.
Yksinhuoltajien vertaistukiryhmä to
23.1. Jyskän srk-koti, klo 17.30.
Keskiviikkokerho 29.1. klo 13, kirkko.
Päivystykset
Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo 9–10.
marja-leena.liimatainen@evl.fi
040 560 9926.
Jyskän srk-koti ti ja ke klo 9–10. tero.
reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Pyydettäessä kotikäyntejä. Lisätietoja
toimitilojen ilmoitustaululta tai diakoniatoimiston ovesta.

Lähetys:

Lähetyspiiri ti 21.1. klo 13, kirkko.

Rumpukerho kouluikäisille ti klo 18.30
pappilan bänditilassa. Ilm. 0405609913.
Lapsikuoro ke kirkolla klo 17–18. Kaikki
mukaan!
Candela-kuoro to klo 18.30. Candela
laulaa lähinnä jumalanpalveluksissa
ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa.
Monipuolinen ohjelmisto, iloinen meininki! Uudet laulajat tervetulleita.
Tied. ilpo.vuorenoja@evl.fi 0405609913.

Ryhmätoimintaa:

Diakonia:

Varhaiskasvatus:

Työtupa ti seurakuntasalissa klo 12–16.
Miestenpiiri ti pappilassa klo 13.
Päiväpiiri ke 22.1. klo 13 pappilassa.
Ekumeenisen rukousviikon rukoushetki ja aamukahvi 23.1. klo 10 kirkolla.
Lukupiiri ke 29.1. klo 13 pappilassa.
Aamuhartaus ja aamukahvi joka tors
tai klo 10 kirkolla.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto Ajanvaraus 040 560 9916 marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.

ki
Menovink
Naistenilloissa
armoa ja vapautta

Illat alkavat 17.1. Kati Reukauf puhuu kristityn vapaudesta, 14.2. Inkeri Tuunasen
aihe on Ansaitsematon
armo, 14.3. Johanna Liukkonen puhuu rukouksesta ja
uskosta, 11.4. Heidi Watian
aihe on Kunnian kuninkaan
alennustie, ja 16.5. aihe on
Taivaan kansalaisena maailmassa. Tilaisuuden aluksi
klo 18 teehetki.
Lapsi- ja perhetyö:

Ekavauvaryhmä Pallerot kirkolla ti klo
13–15.
Turinatuvat kirkolla ke ja to klo 9.30–
11.30.
Turinatupa Puuppolassa, Takalantie 2,
ti klo 9.30–11.30.
Puuppolan pyhäkoulu ma 20.1. klo 18,
Takalantie 2. Jatkuu parillisilla viikoilla.
Lisätiedot: Eija Simpanen 040 560 9914.

Kouluikäiset:

Kerhot jatkuvat tutuilla aikatauluilla,
tiedot seurakunnan nettisivuilta.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille Puuppolan
kerhotilassa, Takalantie 2, ke klo 14–16.
Rumpukerho ti klo 18.30 pappilan bänditilassa. Ilmoittaudu 040 5609913.

Miesten raamattupiiri to 23.1. klo 12.
Miestenpiiri to 30.1. klo 18.30.

Seurakuntaillat:

Oravasaari ke 22.1. klo 18.30 Soili ja
Reijo Särkimäellä, Koppelintie 18.

Päiväpiirit:

Leppälahti pe 31.1. klo 12.
Toiminta jatkuu viikolla 4.
Perhepysäkit Kirkolla ja Jyskässä ti klo
9–11 ja Kaunisharjussa to klo 8.30–11.
Vauvaryhmä kirkolla ti klo 13–14.30.
Iltaperhekerho ti klo 17.30–19.
Muskarit tiistaisin, tied. Terhi 050 340
9893. HUOM! Vauvamuskarissa tilaa!
Pyhäkoulut Tölskässä, Mutkatie 14, su
klo 14, ja Kaunisharjussa kerran kuukaudessa su klo 10. Lisätietoja netistä.

Kouluikäiset:

Kerhot jatkuvat 13.1. alkaen. Kysy
vapaita kerhopaikkoja: satu.harjula@evl.
fi 040 558 2542.

Nuoriso:

Toiminta jatkuu viikolla 4. Tied. Jonna
Göös 040 5609925 tai Pasi Toivola 040
7785178.

Musiikki:

Musiikkiryhmät kokoontuvat kirkolla.
Kanteleryhmä tied. Ulla Honkonen
0400 669 146.
Toivon siivet -orkesteri ti klo 18.30–
20.30.
Lapsikuoro ke 15.30–16.30.
Tied. Eveliina Aijasaho 040 560 9922.
Senioreiden lauluryhmä ke klo 12.
Kirkkokuoro to klo 18.
Uudet ja vanhat laulajat tervetuloa!
Tied. Liisa Partanen 050 358 1860.

ki
Menovink
Jeesus antaa
elämän -luentosarja

Jeesus antaa elämän! luentosarja Vaajakosken kirkolla
joka toinen torstai 16.1.–
13.3. klo 18.30–20. (kahvit
klo 18). Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky.
16.1. teema on Jeesus,
Elämän valo ja 30.1. teema
on Jeesus, Jumalan Poika.

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan Veljespiiri Vesalan kurssikeskuksessa ma 20.1. klo 18.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29.
jukka.rantanen@evl.fi, p. 050 360 3484.
Avoin toiminta arkisin klo 11–15.
Askartelua ma klo 13 kerran kuukaudessa (seur. 3.2.).
Laulutunti ti 21.1. klo 14 (parill. viikot).
Rukouspiiri ke klo 12 joka viikko.
Papin tunti to klo 14 joka viikko.
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tieto-Visa pe klo 13.30.
Tarinaa Ilveksestä (Lynx Lynx) ma 20.1.
klo 13, Jussi Ristonmaa.
Yksinäisten ilta la 18.1. klo 18 Tästä tahtoisin puhua, tied. Riitta Selin 050 540
6982, Seppo Rajaviita 045 111 4522.

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

Diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen, p. 050
300 3590, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
Osallisuuden kahvihuone ti 21.1. klo
14–16 Vanha pappila, Vapaudenk. 26.
Taloustiistai, Sirpa Teräväinen ja Irma
Äyräväinen.
Ikääntyvän ihmissuhteet -keskusteluryhmä ma 27.1. klo 14–15.30 Keskussrktalolla, Yliopistonk. 12. Uuden vuoden
alussa, Mairit Sorjonen ja Eevi-Riitta
Kukonen. Tied. Eevi-Riitta Kukkonen
050 300 3590 ja Katja Pynnönen 044 785
0196.

ki
Menovink
Elämän
tarkoitusta etsimässä

Keskusseurakuntatalolla on
tiistaina 28.1. klo 13.30 kutsutilaisuus niille Keskustan alueella asuville, jotka täyttävät
tänä vuonna 65 vuotta. Pastori ja logoterapeutti Anita
Seppä puhuu elämän tarkoituksesta logoterapeuttisesta
näkökulmasta. Osallistujille
luvassa luentomonisteet tilaisuuden päätteeksi.

Kansainvälinen työ ja lähetys

Seurakuntamatka Botswanaan syyslokakuun vaihteessa 2014. Matkalla
tutustutaan seurakunnan elämään ja
nimikkolähetti Marja Alastalon työhön
Botswanassa, Francistownissa sekä
tutustutaan joihinkin nähtävyyksiin.
Matkan kesto 10 päivää, hinta n. 2 200€
(ei sisällä vakuutuksia ja rokotuksia).
Alustavat ilmoittautumiset ja lisätiedot:
vs. lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki, 040 560 9904, sade.pirttimaki@
evl.fi
Talkoolaisia etsitään
Talkoolaisten rekrytointi Jyväskylään
Kansanlähetyspäiville 4.–6.7.2014 on
alkanut. Monenlaisia talkootöitä tarjolla, ilmoittautumislomakkeita löytyy
alueseurakuntien toimipaikoista ja
ilmoittautua voi myös osoitteessa
http://jyvaskyla.suurellasydamella.fi/
Yli 6 tunnin talkoovuoroista saa ruokaja kahvilipun.
Lisätietoja voi kysyä myös talkoopuhelinnumerosta: 044 557 9447 Seija/Arja.

KohtaamisPaikka

KohtaamisPaikka ja ehtoollinen su
19.1. klo 17 Palokan kirkko, Mika Kilkki.
Lastenohjelmat. Yhteiskyyti lähtee klo
16.30 Keskusseurakuntatalon edestä.
Huom! KohtaamisPaikka-illassa ehtoollinen siirtyy illan loppuun. Lastenohjelmat alkavat klo 17.
Kevään ALFA torstaisin 6.2.-10.4. klo
18.30-20.30 (ei hiihtolomalla) Kilkeillä,
Kevättärentie 10, Mustalampi. Tied. ja
ilm. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net /
044 524 3904
ALFA-kurssi on hyvä mahdollisuus tutustua kristinuskon perusteisiin, etsiä, kysellä
ja löytää. Olet tervetullut mukaan!
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net, facebook: KohtaamisPaikka Jyväskylä

Leskien klubi

Eläkeikäisille leskille. Tied. heini.lekander@evl.fi 050 521 5416.

hanmuuttajatyön avustaja, 041 705
2329, nonna.iagonen@evl.fi
Naisten Suomi-kerho ti 10-11.30 (Polttolinja 37) ja ke 10-11.30 (Kauppak. 13).
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10) ti klo 10–12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3,
Kuokkala ti klo 10–11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevak. 6):
Naisten jumppa jumppasalissa ti klo
12–13.
Naisten Suomi-kerho takkahuoneessa
ke klo 13–14.30.
Paluumuuttajien kerho takkahuoneessa to klo 10–12.
Lentopallokerho jumppasalissa to klo
17–18.
Koripallokerho jumppasalissa la klo
12–13.45.
Miesten lentopallokerho + sauna
jumppasalissa to klo 19-21.

Näkövammais- ja omaishoitotyö

Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549 7023.
Päivystys ke klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8.
Omaishoitajien oma hetki ke 22.1. klo
12–13.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen, p.
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto ti 9–12,
ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo
11–12) ja to 15.30–16.30. Ei kuurojendiakonissan vastaanottoa 22.– 23.1.
Messu su 26.1. klo 17 Huhtasuon kirkossa, Nevakatu 6.
Raamattupiiri to 30.1. klo 17.30 Cygnaeuksenk. 8.

Sunday Service

In the Old Vicarage 26.1. at 6 pm (a lutheran worship in English, Vapaudenkatu 26).

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Nonna Iagonen, maa-

rjestöt
Kristilliset jä
Herättäjä-Yhdistys

Herättäjän kirkkopyhä 19.1. klo 10 Korpilahden seurakuntatalolla.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fiI paikallisyhdistykset/
Jyväskylä, www.facebook.com/jklnnky,
www.facebook.com/tuunauskerho
Ekumeeninen rukousviikko ma 20.1.
klo 18, rukouslauluilta.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 21.1. klo 9–11. Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys kerää lottaperinnettä,
Terttu Matsinen.
Tuunaus- ja taidetyöpaja ti klo 17–20..
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 28.1. klo 9–11. Keskustelua alustaa
Jyväskylän NNKY:n hallituksen jäsen
Margit Väisänen-Vänskä.
Exodus-raamattupiiri to 30.1. klo 17.
Muskariryhmissä tilaa, kausi alkoi 15.1.
Vauvat 6–10 kk (s.03/2013–06/2013)
klo 15.00–15.30.
Vauvat 10–18 kk (s.09/2012–03/2013)
klo 15.45–16.15.
Taaperot 1,5–2,5 v (s.09/2011–09/2012)
klo 16.30–17.00.
Perhemuskari (yksi tai useampi lapsi
samasta perheestä) 1,5-vuotiaista (s.
09/2012 tai ennen) lähtien klo 17–17.45

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset

Kevätkauden aloitus ma 20.1. klo 14
Vanhassa pappilassa Vapaudenkatu 26.
Kahvi klo 13.30. Musiikkia, puheita ym.
ohjelmaa. Rakkauden lahja.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Seurat la 18.1. klo 19, ry.
Seurat su 19.1. klo 16, ry.
Seurat ke 22.1. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 24.1. klo 19, ry.
Seurat la 25.1. klo 19, ry.

Seurat su 26.1. klo 16, ry.
Seurat ke 29.1. klo 19, Kaupunginkirkko.
Yhteydenotot: 044 505 0653.
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla 24.1. klo
10 ja sen jälkeen parillisten viikkojen
perjantaina klo 10.
Bussiretki Pyhätunturin Kairosmajalle
1.–8.3. Ilm. Hellevi Maliselle 040 740
6328 tai helmali@suomi24.fi

Leena Eerola, 050 3724828.
Vaajakosken naistenpiiri ma 20.1. klo 8,
Lintulenkintie 3.
Elämä ja evankeliumi -viikonvaihdetapahtuma pe 24.-la 25.1. Halssilan kirkossa, Kärpänkuja 5, Leif Nummela,
Pentti Heinilä, Reino Saarelma, Osmo
Väätäinen. Hae ohjelma Lähetyskodilta
tai verkkosivuiltamme.
Leipäsunnuntai su 26.1. klo 16 Halssilan
srk-keskuksessa, Jeesus herättää uskon,
Pentti Heinilä, lapsille opetuskanavat.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Keski-Suomen Sotaorvot

Kansan Raamattuseura

Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keskisuomi.sekl.fi Toimisto avoinna ti ja to
klo 10–14.

Lähetyskoti:

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri ke
klo 15.30.
Kolme Kohtaamista –ilta opiskelijoille
ja nuorille aikuisille ke klo 19.
Torstaikahvila to klo 11.30–14, Sanaa ja
jutustelua kahvikupin ääressä.
Aamurukouspiiri pe klo 8-9.
Pointti-nuortenilta la klo 18-21. (25.1.
EInuorteniltaa, osallistutaan Elämä ja
evankeliumi -tapahtumaan Halssilassa.)
Sanan Keidas Psalmien sielunhoidossa
su 19.1. klo 18 Mirja-Liisa Koivisto, Reino
Saarelma. Ano Liimatta, sello.
Raamattupiiri ma 20.1. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 21.1. klo 13

Jyväskylä:

3:16 –ilta 4.–8.-luokkalaisille pe 17.1.
klo 18–20.30,Myrskylyhdyn päiväkodissa, Antinmutka 18, Kinkomaa, Tied.
050 309 7212.
Isä-poika -sähly la 18.1. klo 10–12 Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 19.1.
klo 11 Aarresaaren päiväkodissa, Toritie
22, Kuokkala. Perhepyhäkoulun ohessa
Donkkis-kerho 10–13-vuotiaille. Vanhemmille raamattuhetki. Lisätietoja

Kerho ma 27.1. klo 13 Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1. Jorma Lempinen
kertoo seniorien interrail-matkasta
Keski-Euroopassa. Tervetuloa!

Lähetysyhdistys Kylväjä

Lähetyspiiri ma 20.1. klo 13 Neulaskodilla, Paula Kiviranta, R. Hämynen.
Sanan ja lähetyksen ilta ke 22.1. klo
18.30 Huhtasuon kirkko, M. Tervonen,
R. Hämynen.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu sunnuntaisin klo 12.
19.1. Johannes Häkämies.
26.1. Petri Harju. Messun jälkeen Sleyn
Jyväskylän osaston vuosikokous.
Evankeliset opiskelijat, ke klo 18.30:
22.1. Erkki Koskenniemi: Kalliisti maksettu.
29.1. Manu Ryösö: Valitusvirret.
Hamona-kuoro Lutherin kirkolla 27.1.
klo 18.30. Monipuolista hengellistä
musiikkia. Tervetuloa, myös uudet! Tied.
Ilpo.vuorenoja@gmail.com 0405260909

Ilat särkyneille

Ilta särkyneille la 18.1. klo18
Pelastusarmeijan tiloissa ( Ilmarisenkatu
2). Musiikissa : Kahden maan kansalaiset
Järjestää Jyväskylän Ilta särkyneille -tiimi.
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Hiljaisuuden retriitti Vesalassa 16.–18.3.
Hiljaisuuden retriitti alkaa su 16.3. Klo 17 ruokailulla ja päättyy ti 18.3. Klo 14
päiväkahviin. Retriitti tarjoaa mahdollisuuden hiljaisuuteen jota rytmittävät
rukous- ja mietiskelyhetket. Yhteisten aterioiden lisäksi sinulle jää runsaasti aikaa
esim. ulkoiluun ja lukemiseen. Mahdollisuus myös kahdenkeskiseen keskusteluun.
Ilmoittautuminen Jyväskylän seurakunnan internetsivujen kautta. Hinta 75 € omin
lakanoin, majoitus yksityishuoneissa.
Lisätietoja: retriitin vetäjät
Maritta Tynkkynen 040 930 6735 ja Heikki Tynkkynen 045 671 2791.

Yksinäisten illat keväällä 2014
Yksinäisten iltoja järjestetään
Aseman Pysäkillä Hannikaisenkatu 27–29
Lauantaina 18.1. klo 18 Tästä tahtoisin puhua-ilta
Lauantaina 15.2. klo 18 Mitä sinulle kuuluu -keskusteluilta
Lauantaina 15.3. klo 18 Sinkkuseurat
Lauantaina 12.4. klo 18 Tätä minä harrastan -ilta
Lauantaina 17.5. klo 18 Yksinäisten kesän toiminnan suunnittelu
Tervetuloa kaikKI: sinkut, yksinelävät, perheettömät,
eronneet, lesket, parisuhteettomat, naimattomat...

Palokan kamarikuoro
hakee miesvoimaa

Jyväskylän seurakunnan tärkeimät puhelinnumerot
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
050 521 5401
Palvelupiste 050 557 9012
Opiskelijatyö
Hautausasiat, 040 162 3982
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitosAluekappalainen, Haapakangas Marjut
pappi p. 050 594 8167
050 557 9001
Riikka Saarno, ammattiopiston ja
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi, vs. Diakonia, Lepoaho Kirsi
www.jyvaskylanseurakunta.fi
050 557 9003
050 521 5418
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Lapsityönohjaaja
ellei toisin mainita
Kirsti Yli-Suvanto 050 340 0639
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Aluesihteeri vs, Malmirae Satu
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
KIRKKOHERRANVIRASTO
050 557 9012
Aikavaraukset (014) 334 7800
Tellervonkatu 5
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
KUOKKALA
Hautauspalvelut 040 162 3982
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
Rippikoulutyö
Neuvonta 014 636 611
050 549 7045
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
Päivystävä pappi 040 535 2328
Aluekappalainen, Mustonen Pekka
040 560 9934
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
050 523 4141
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Sairaalapastorit
Aseman Pysäkki
Diakonia
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484
Heikkilä Päivi 050 549 7034
040 737 7963
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
Taulumäen kirkko
Lekander Heini, työalasihteeri
050 340 9887
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
050 521 5416
Palola Tuomas, seurakuntapastori
Vanhustyön kehittämishanke
PALOKKA
050 549 7022
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
050 300 3590
040 560 9911
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
Viestintä
Hallintopalvelu
040 560 9906
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
Laitinen Markku, hallintojohtaja vs.
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
040 535 1064
040 545 8750
Diakonia
Halinen Susanna 040 560 9910
ALUESEURAKUNNAT:
Hautaus- ja puistopalvelu
Itkonen Päivi 040 709 0142
HUHTASUO
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
Lapsityönohjaaja, Kivelä Marja-Terttu
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
0500 426 420
040 560 9908
050 549 7041
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Aluekappalainen, Tervonen Mauri
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
SÄYNÄTSALO
050 549 7031
040 535 2167
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
050 340 9896
Diakonia, Vepsäläinen Elina, vs.
Henkilöstöpalvelu
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
050 549 7005
Lajunen Anu, henkilöstöpäällikkö
Aluekappalainen, Romar Harri
Lapsityönohjaaja, Kettunen Anne
050 340 9888
0500 545 611
050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5, Aluesihteeri, hautaus-ja virastopalvelut
Kiinteistöpalvelu
Takkinen Terhi 040 535 0047
050 549 7040
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
Diakonia, Kiviranta Paula 050 598 0951
Kappalainen, Väätäinen Osmo
0400 635 001
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto
050 521 5403
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 340 0639
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
050 382 4424
Neulaskoti: Pihkatie 4, Keljonkangas
050 549 7046
KELTINMÄKI
Taloushallintopalvelu
Seurakuntapastori, Kärkkäinen Päivi
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10,
Laitinen Markku, talouspäällikkö
050 400 0014
050 549 7037
040 545 8750
Diakonia, Fuchs Elina 050 549 7015
Aluekappalainen, Pitkänen Eivor
050 590 0265
Yhteinen seurakuntapalvelu:
TIKKAKOSKI
Aluesihteeri, Lehto Aira p. 050 340 9899
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Diakonia
040 560 9917
Häyrinen Leena 050 549 7008
Lapsi- ja perhetyö
Aluekappalainen, Vallipuro Risto
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
Leppänen Marja, työalasihteeri
040 545 8720
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
p. 050 549 7013
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
Diakonia, Jaakonaho Marja-Liisa
050 340 0639
Leirikeskusten varaukset
040 560 9916
Kortepohjan seurakuntakeskus,
040 535 1657
Lapsityönohjaaja, Simpanen Eija
Isännäntie 4, 050 549 7038
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
040 560 9914
050 521 5407
KESKUSTA
VAAJAKOSKI
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Vaajakosken kirkko , Kirkkotie 11,
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
Väätäinen Matti, seurakuntapastori
040 560 9928
050 521 5415
p. 0400 748 671
Aluekappalainen, Huttunen Hannu
Aluesihteeri vs, Härköjärvi Esa,
Klemettinen Ulla, työalasihteeri vs.
050 521 5405
040 535 0492
050 3409 889
hannu.s.huttunen@evl.fi
Diakonia
Hytönen Mirja ”Kutti”,
Aluesihteeri, Syrjälä Leena 050 551 0440
Pietiläinen Lea 050 549 7027
maahanmuuttajatyö
Diakonia, Liimatainen Marja-Leena
Lintulahti Elina, vs. 050 340 0665
050 549 7033
040 560 9926
Solismaa Sari 050 549 7006
Lapsityönohjaaja vs, Lyytinen Leena
Kiviranta Regina 050 549 7009
Nuorisotyö
040 574 1706
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
Sirpa Syrjä-Turpeinen, työalasihteeri
leena.m.lyytinen@evl.fi
050 340 9895
050 549 7011
Lohikosken seurakuntakeskus, Katajatie 1, Jyskän seurakuntakoti,
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
Asmalammentie 4, 040 560 9928
050 549 7039
p. 050 549 7029
Kappalainen, Kauppinen Arto
Kappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
Anu Mäki-Latvala, vs. nuorisomuusikko
040 560 9920
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
050 549 7048
Diakonia, Reingoldt Tero 040 560 9927
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja
KORPILAHTI
p. 040 509 8060
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Maasola Jussi, erityisnuorisotyö
Postiosoite:
PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131

Palokan kamarikuoro
perustettiin syksyllä 2013.
Kuoro tarvitsee lisää mieslaulajia,
jotta Bachin Pääsiäisoratorio
sekä kantaatti
nro 6 onnistuisivat.
TERVETULOA mukaan!
Harjoitukset tiistaisin klo 18
Taulumäen kirkossa.
Tied. pertti.tahkola@evl.fi

Kotimaa24
taskussasi!
Lue uutisia ja blogeja
K24 -applikaatiosta.
Mukana myös
uskontojen kalenteri.
Ladattavissa
Windows
Marketplacesta.

Facebookissa
Palveleva
puhelin

Anna meille juttuvinkkejä
ja palalutetta!

Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta
numerosta 01019 0071
su–to klo 18–01 ja
Pe–la klo 18–03.
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Kirkko kulkee
”ihmisten
rinnalla

monenlaisissa
elämäntilanteissa,
miksei siis myös
avioeron
kohdatessa.
Useimmat unelmoivat avioliitosta, joka kestää koko elämän ajan, siksi ero tulee usein yllätyksenä. Mieltä kalvavat monenlaiset tunteet pettymyksestä syyllisyyteen ja
vihaan. Vaajakosken kirkossa pidettävän Varjoista valoon -illan tavoitteena on tuoda lohdutusta ja toivoa niille, jotka ovat kokeneet avioeron tai miettivät eroa.

Ilta eronneille
tuo lohtua ja toivoa
Suhteen päättyminen eroon romahduttaa unelmat ja toiveet koko
elämän kestävästä parisuhteesta. Ero herättää monenlaisia tunteita, joita
on helpompi käsitellä samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI KANANEN kuva

Seurakuntapastori Eeva-Kaisa
Rossi on monta kertaa kuullut
kommentteja siitä, miten helposti
parikunnat nykyään eroavat.
– Jos itse ei ole eronnut, väite
on tosi kevyesti heitetty. Avioero
on kauhean raskas prosessi.
Useimmilla meistä on unelmana,
että avioliitto kestäisi läpi elämän, siksi ero tulee useimmiten
yllätyksenä. Avioeron myötä romuttuu kaikki se, mihin on uskonut ja minkä varaan on elämänsä

rakentanut.
Rossi tietää omasta kokemuksestaan, millainen romahdus avioero
on.
– Tunsin syyllisyyttä, pettymystä
itseen ja toiseen sekä hämmästystä siitä, mitä ihmettä tapahtui ja
miksi näin kävi.
– Hengellisessä mielessä koin
olevani kakkosluokan kansalainen. Pappina siunaan ihmisiä
avioliittoon, mutta silloin minusta
tuntui siltä, ettei siunaus koske minua, vaan pakenee elämääni. Siionin virret ovat aina olleet minun
tapani rukoilla, mutta siinä vaiheessa nekin katosivat. Virret eivät
antaneet minulle mitään.

Seurakuntapastorina Rossi osasi kääntyä kollegojen puoleen ja
käsitellä tilannetta puhumalla.
Hän halusi myös purkaa asioita
yksityisen ripin kautta.
– Koin sen äärimmäisen hoitavana.
Rossi on pitkään kaivannut kirkkoon kaavaa, jonka avulla voisi käsitellä myös avioeroa.
– Kirkko kulkee ihmisten rinnalla
monenlaisissa elämäntilanteissa,
miksei siis myös avioeron kohdatessa.
– Avioeron jälkeen kaipasin erityistä ja eriteltyä anteeksiantoa ja
syvää epäonnistumisen käsittelyä.

Kokemusta siitä, että olen vapaa,
eikä minun tarvitse loppuikääni
kantaa syyllisyyttä suhteen päättymisestä. Voisin luottavaisin mielin
aloittaa alusta ja olla kiitollinen
koetusta rakkaudesta, vaikka se
päättyikin eroon.
Eronneille suunnatun Varjoista
valoon -illan tavoitteena on tuoda
lohdutusta niille, jotka ovat äskettäin eronneet, juuri eroamassa tai
miettivät avioeroa. Iltamessun rukoukset, laulut ja tekstit on koottu
tästä aihepiiristä. Messun aikana
on ehtoollinen ja ilta päättyy teehetkeen, jonka aikana on mahdol-

lisuus keskusteluun. Iltamessuun
voi tulla yksin tai yhdessä puolison
kanssa.
Rossi toivoo, että ihmisillä olisi
tilaisuus illan aikana purkaa erilaisia eroon liittyviä tunteita ja saada
toivoa, että elämä jatkuu tästä
eteenpäinkin.

Varjoista valoon – ilta eronneille Vaajakosken kirkossa
su 19.1. klo 18. Messun jälkeen iltateellä mahdollisuus
keskusteluun. Lisätietoja
pastori Eeva-Kaisa Rossi,
p.040 545 8730.

Elämästä

Netti ei korvaa toisten ihmisten läsnäoloa
MARJA LEENA LUUKKONEN
teksti ja kuva

Olen Iris Harju, 52, ja asun Jyväskylän Keljossa. Olen käynyt emäntäkoulun, hotelli- ja ravintolakoulun ja suorittanut esimiehen erikoisammattitutkinnon. Minulla
on ihana työyhteisö. Nauramme
yhdessä joka päivä ja töihin on aina mukava tulla.
Olin 12-vuotias isäni kuollessa.
Meitä alaikäisiä lapsia jäi viisi,
mutta selvisimme ahkeruudella ja
kovalla työllä. Minulla on kolme
lasta ja neljä lastenlasta, ja heistä
nuorimmat ovat vain muutaman
viikon ikäiset kaksoset. Kutsun

heitä kaikkia välillä luokseni syömään ja teen olomme kotoisaksi.
Haluan rohkaista lapsiani uskomaan itseensä, omaan tekemiseensä ja tekemään elämässä itselle mieluisia asioita, ketään loukkaamatta.

kertomuksen, rukoilimme, saimme lammastarran, joimme mehua
ja söimme maustekakkua. Tule
kanssani Herra Jeesus -laulun osaan
yhä. Sitä laulettiin koulun alaluokillakin kotiin lähtiessä. Ja ruokarukous opetettiin myös.

Suvussani on aina juhlittu niin
syntymä- kuin nimipäiviä isosti,
olipa kyseessä aikuinen tai lapsi.
Jatkan tätä perinnettä. Miksiköhän me nykyisin kyläilemme niin
vähän? Netti ei korvaa toisten ihmisten läsnäoloa!

Avioliittoa suunnitteleville korostan toisen kunnioittamisen merkitystä. Itsekriittisenä totean, että
olisin saanut onnistua siinä paremmin. Avioliittoni purkautui lähes 30
vuoden jälkeen. Kenties pidin joitakin asioita itsestään selvinä?
Moni odottaa tulevan puolisonsa voivan parantaa kaikki elämän
haavat ja antaa syvämerkityksen

Lapsuusmuistoihini kuuluu pyhäkoulu. Kuuntelimme Raamatun

koko elämälle. Tällaisiin odotuksiin ei pidä tuudittautua. Hälytyskellojen tulisi seurusteluvaiheessa
soida, jos kumppanissa näkyy
merkkejä narsismista ja muutoskyvyttömyydestä.
Nautin perusarjesta: kodinhoidosta, puutarha- ja käsitöistä.
Käyn kerran viikossa käsityökoulussa, pidän sisustamisesta. Lenkkeilen koiran kanssa ja harrastan
myös uintia. Vaikka olen toimelias, tarvitsen myös voimaa antavaa yksinoloa ja hiljaisuutta. Ne
auttavat näkemään asioiden mittasuhteet. Elämässäni on paljon
kiitosaiheita.

Iiris Harju
Miksiköhän me nykyään kyläilemme niin vähän? ihmettelee
Iris Harju Keljosta.

