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Maailmalla
rikastuu
Lähtö kotiapulaiseksi Atlantin toiselle puolen oli pienen
kylän tytölle 80-luvulla jättimäinen juttu. Valkealan ta
kamailla sijaitsevalla Vuohijärvellä ja Yhdysvaltojen pää
kaupungin kupeessa sijaitsevalla McLeanilla ei juuri ollut
yhteistä.
Vuosi maailmalla kasvatti monin tavoin. Paitsi että kie
litaito karttui, erityisen paljon kertyi henkiseen reppuun.
Näin, koin ja opin asioita, joita en ollut tiennyt olevan
olemassakaan. Huomasin, että ihmiset ovat pohjimmil
taan hyvin samanlaisia sielläkin.
Kotiinpaluu oli vaikea. Huomasin, että muut eivät olleet
kasvaneet poissaoloni aikana samaan tahtiin. Oli vai
keaa hyväksyä, että kotikylässä oli samat kuviot kuin läh
tiessäni.
Vuosi ulkomailla jätti jälkeensä myös jatkuvan kaukokai
puun. Haluaisin nähdä, kokea ja oppia uutta edelleen.
Voisin matkustaa jatkuvasti, elleivät puoliso, rahatilan
ne ja järki asettaisi rajoituksia.
Maailma on nykyisin paljon pienempi, paremmin ulot
tuvilla kuin minun nuoruudessani. Sitä suuremmalla
syyllä pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että tämän päi
vän nuoret näkisivät muitakin tapoja elää ja olla kuin
omamme. Että ymmärtäisimme olevamme pikkiriikki
nen kansa täällä maailman laidalla, jolla ei ole ainutta
kaan syytä olla olevinamme muiden yläpuolella. Että
ymmärtäisimme erilaisia tapoja ja ajatuksia, kulttuurei
ta ja uskontoja.
Kokemus siitä, että on porukan ainoa suomenkielinen,
blondi tai vaaleaihoinen, voi olla opettava. Kun on edes
kerran elämässään vankasti vähemmistönä, voi enem
mistönä ollessaan ymmärtää toista paremmin.
Maailmankuvan avartaminen ei aina ole edes kiinni ra
hasta. Opiskelija- ja työntekijävaihdot ovat monessa op
pilaitoksessa ja yrityksessä jo arkipäivää, kotiapulaisia
kaivataan edelleen, ja vapaaehtoisille on tarjolla erilaisia
töitä ympäri maailmaa. Kuten esimerkiksi työt meri
mieskirkolla Belgiassa, josta tässä lehdessä kerrotaan.
Jyväskyläläinen merimies päätyi vuodeksi kimppakämp
pään kirkolle, ja tekee taskurahaa vastaan töitä.
Maailmankuvan avartaminen vaatii rohkeutta ja val
miutta astua joskus mukavuusrajansa
yli. Silläkin riskillä, että
kokemuksesta rikastuu.
Henkisesti.

Suosittu City.fi:n
Suhdeklinikka uudistuu

Vielä ehdit hakea kesätöihin Jyväs
kylän seurakunnan hautausmaille.
Seurakunta palkkaa kesäkaudeksi
2014 kausityöntekijöitä hautaus
maiden ja kiinteistöjen ulkoaluei
den hoito- ja ylläpitotehtäviin.
Työntekijöitä tarvitaan Korpilah
den, Lahjaharjun, Mäntykankaan,
Säynätsalon ja Tikkakosken hau
tausmaalla sekä Vanhalla hautaus
maalla. Hakijan tulee olla 18 vuot
ta täyttänyt aloittaessaan työt.
Hakemukset lähetetään seurakun
nan kotisivuilta löytyvällä hakulo
makkeella 2.2. mennessä. Valinnat
tehdään hakemusten ja haastatte
luiden perusteella. Valituille lähe
tetään tieto postitse.

KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
SUHDEKLINIKKA kuva

City.fi:ssä toimivassa Suhdeklinik
ka-palvelussa ihmiset voivat kysyä
parisuhteeseen ja ihmissuhteisiin
liittyvistä asioista. Kysymyksiin
vastaavat evankelis-luterilaisen
kirkon perheneuvojat. Palvelu on
nyt uudistumassa. Kysymys-vas
tauspalstan lisäksi palvelussa ryh
dyttiin julkaisemaan asiantuntijaartikkeleita eri teemoista kerran
kuukaudessa. Artikkelisarjan 21.1.
julkaistu ensimmäinen osa käsitte
li seksuaalisuutta.
Suhdeklinikka palvelee suomalai
sia heidän parisuhdeongelmis
saan, ja palvelun uudistuksella ha
lutaan saada parisuhteen eri kipu
kohdat helpommin ihmisten löy
dettäväksi.
– Kysymys-vastaus-bloggausten
rinnalle tuodut artikkelit tarjoavat
kokonaisvaltaisen, kiinnostavan ja
hauskankin tavan oppia lisää pa
risuhteen kiemuroista. Suhdekli
nikka antaa vastauksia yksittäisille
kysyjille heidän todellisiin ongel
miinsa ja antaa samalla näkökul
mia kaikille parisuhteen hyvinvoin
nista kiinnostuneille, Cityn päätoi
mittaja Panu Jansson sanoo.
Kirkon perheneuvonnalla on pal
jon kysyntää. Suhdeklinikka mah
dollistaa palvelun kaikkien ulottu
ville helposti ja voi toimia ensim
mäisenä askeleena avun saamisek
si.
– Monet parisuhteen kysymykset
toistuvat ja siksi toisten kysymyk
sistä voi olla paljon apua myös lu
kijalle. Uudistus tekee vastauksista
helpommin löydettäviä ja artikke

lit syventävät eri näkökulmia ih
missuhteissa,sanoo yhteisökoor
dinaattori Minna Jaakkola Kirk
kohallituksesta.
Suhdeklinikka on suhteellisen uu
si toimintamuoto. Se on perustet
tu keväällä 2012. Ihmissuhteisiin
liittyvät kysymykset ja niiden vas
taukset julkaistaan verkossa ni
mettöminä. Matalan kynnyksen
palvelu on osoittautunut suosi
tuksi ja tarpeelliseksi. Jokaisella
palveluun lähetetyllä vastauksella
on keskimäärin 2 000 lukijaa. Kli
nikan vastauksia ihmissuhdekysy
myksiin luettiin yli 140 000 kertaa
vuonna 2013. Kysymykset käsitte

levät muun muassa seksiä, sitou
tumista, kommunikaatiota, pettä
mistä ja mustasukkaisuutta.
Suhdeklinikan koordinoinnista
vastaa Kirkkohallituksen kasvatus
ja perheasiat -yksikkö. Palvelussa
työtä tekevistä kirkon perheneuvo
jista suurin osa on myös laillistet
tuja psykoterapeutteja. Heillä on
erityisosaamista muun muassa pa
risuhteesta, seksuaalisuudesta,
ero- ja uusperheen kysymyksistä,
vanhemmuudesta ja lapsen kehi
tyksestä.
Lue lisää
www. city.fi/suhdeklinikka

Nämähän ovat kuin kaksi marjaa
Shotsin talviolympialaiset lähesty
vät. Kisoihin on jo etukäteen liitty
nyt niin monta skandaalinpoikas
ta, että ei niillä luulisi enää olevan
varaa tähän. Nimittäin arkkiteh
tuurikopiointiin.
Viime sunnuntain Helsingin Sanomat esitteli olympiakylän raken

Ulla Klemettinen on liikuntalajien moniottelija. Hän harrastaa suunnistusta, juoksentelua, hiihtelyä ja kahvakuulan ohjaamista sekä jumppaa ja crossfittiä. Menestystä on tullut soudussa.

Suunnistava lähetyssihteeri
löytää perille vaikka Kiinassa
Suunta Jyväskylä valittiin vuoden urheiluseuraksi Urheilugaalassa
hiljattain. Palkinnon vastaanotti Ulla Klemettinen, Suunnan
nuorisovastaava ja Jyväskylän seurakunnan lähetyssihteeri.

Tapetilla

KAARINA HEISKANEN teksti

Laajasalolle
Kristillinen mediateko -palkinto

Netissä toimiva Suhdeklinikka.fi antaa vastauksia parisuhteen kysymyksiin. Yksittäiseen kysymykseen annetulla vastauksella on keskimäärin 2 000 lukijaa.

tamista sekä rakentamisen kalleut
ta ja siihen liittyvää mahdollista
korruptiota. Tulossa on tähänasti
sen maailmanhistorian kalleim
mat kisat, jo rakennustensa an
siosta
Lehden julkaisemassa havain
nekuvassa komeili suuri halli, joka
muistuttaa erehdyttävästi erästä
Jyväskylässä sijaitsevaa kirkollista

KAARINA HEISKANEN teksti
PETRI KANANEN kuva

rakennusta.
Rakennuksen katon muoto on
huomattavan samankaltainen
kuin Kuokkalan kirkon katto, ja
kaiken lisäksi ovat vielä menneet
rakentamaan rakennuksen eteen
tornin – ihan kuin Kuokkalan kel
lotapulin.
Pitääkö tästä nyt harmistua vai
ylpeillä?

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannen kuva: Yhteisvastuukeräys alkaa 2. helmikuuta.
Tänä vuonna kerätyillä rahoilla tuetaan saattohoitoa.
Kuva: Yhteisvastuukeräys

Kesätöihin
seurakunnan
hautausmaille

Ajassa

Katso omin silmin! Katon muotoilussa on yhteneväisyyttä. Samoin kirkon kellotapuli on hyvin samankaltainen kun olympiahallin edustalle pystytetty torni Helsingin Sanomien julkaisemassa kuvassa.

Mitä se ottaa?
Hikipisaroita – liikun reippaasti.

Tuliko valinta vuoden urheiluseuraksi sinulle yllätyksenä?
Seura sai kutsun Urheilugaalaan
kolmen parhaan joukkoon, mutta
kyllä se yllätyksenä tuli gaalassa, ai
että me!

Huippuhetkesi liikunnan saralla?
On huippua selvitä nykyäänkin
Venlojen viestissä suunnistusreitti
lävitse. Ja on minulla jonkinlainen
rasia suomenmestaruuksia puuve
ne-, kirkkovene- ja sisäsoudusta.

Miten osallistut Suunnan toimintaan?
Toimin seuran nuorisovastaavana.
Sitä pestiä olen hoidellut kymmen
kunta vuotta. Lisäksi olen johtokun
nassa ja kiertelen rasteja itsekin.

Onko liikuntakärpänen puraissut
muita perheenjäseniä?
Kyllä, olemme suunnistusperhe.
Lapset ja mies suunnistavat aktii
visesti, ja mies myös valmentaa
muutamaa suunnistajaa.

Nuoriin panostaminen vai aikuisten mestaruudet?
Nuoriin panostamalla saadaan ai
kuisena mestareita.

Mitä suunnistus antaa lajin nuorille harrastajille?
Elämyksiä ja haasteita suomalaises
sa luonnossa, onnistumisen iloa.

Mitä liikuntalajeja harrastat ja
mikä on ehdoton lempilajisi?
Harrastan suunnistusta, juoksen
telua, hiihtelyä, erilaisten jump
pien ja kahvakuulan ohjaamista
sekä käyn jumpissa ja uusimpana
crossfitissä. Minulla ei ehkä ole eh
dotonta lempilajia, mutta juokse
maan on helppo lähteä ja kahva
kuula ulkona on mukavaa.

Sano jotain ”suunnistukseksi”.
Mulle sattui hajonnoissa ulkorata
= pitempi suunnistusrata.
Mun emitti hyytyi = emit on suun
nistuksen sähköinen leimauskort
ti. Se on suunnistajalla kilpailuissa
kädessä, ja se sammui.

Mitä liikunta sinulle antaa?
Hyvää oloa fyysisesti ja henkisesti.

Oletko koskaan eksynyt?
Nuorena opettelin kompassin

Kartta vai kompassi?
Kartta.

käyttöä kilpailussa ja ihan ei ollut
homma hallussa. Laitoin rastikoo
din lukeman kompassin asteeksi –
ja menoksi. Viivyin neljä tuntia,
maatalon isäntä antoi kyydin kil
pailukeskukseen, ja maalikin oli jo
purettu. Opin, että rastikoodilla ei
ole mitään tekemistä kompassin
asteluvun kanssa.
Miten innostuit suunnistuksesta?
Ala-asteen opettaja suositteli lajia
tyttökaverilleni, joka oli kova juok
semaan. Ei suositellut minulle.
Menin tyttökaverin kaverina suun
nistuksen oravanpolkukouluun ja
pärjäsin ensimmäisissä kilpailuis
sani. Sille suunnistuspolulle jäin.
Mitä hyötyä harrastuksesta on ollut muussa elämässä?
En eksy helposti vieraissa paikoissa.
Miten eksyilijä voi parantaa suuntavaistoaan?
Kompassilla :)
Käytätkö suunnistustaitoa työssäsi lähetyssihteerinä?
Olen vetänyt seurakunnan leireillä
lähetysrasteja suunnistuskartalla
ja opettanut suunnistustaitoa lap
sille ja nuorille. Edellisessä työpai
kassani vein työyhteisön virkistys
retkelle suunnistamaan.

Mitä ovat lähetyssihteerin työsi
parhaat hetket?
Iloitsen eri-ikäisten ihmisten koh
taamisesta, sitoutuneista ihmisis
tä, hyvistä pohdinnoista. Parhaita
hetkiä ovat olleet vierailut lähetys
kohteissa eli Namibiassa, Kiinassa
ja Nepalissa. Sain kokea arkea,
jossa ihmiset elävät.
Hienoja ovat myös seurakunnan
nimikkolähettien tapaamiset.
Tulevaisuuden suunnitelmat urheilussa?
Nautin liikunnasta. Tavoitteena
on suunnistaa Venlojen viestissä
hyvässä kuntoiluporukassa ja jos
kus soutaa Sulkavan soutu ympä
ri nautiskellen. Kahvakuulatunnin
ohjaamisessa voisin laittaa tavoit
teeksi, että ohjaan kahvakuula
tunnin kokonaan 16 kilon kuulal
la. Nyt ohjaan 12 kilon kuulalla.
Mihin tähtäät työssä?
Lähetystyössä ja kansainvälisessä
vastuussa on tilaus evankeliumille.
Evankeliumi on ilmaista, mutta
sen vieminen maksaa eikä sitä vie
dä pelkästään rahalla vaan tarvi
taan lähtijöitä ja lähettäjiä. Tarvi
taan innostajia, kannustajia ja
kutsujia lähetysvastuuseen. Tässä
työssä on minun ja tiimini paikka
seurakunnan työntekijöinä.

Kristillinen Medialiitto on myön
tänyt vuoden 2013 kristillinen me
diateko -palkinnon Helsingin Kal
lion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalolle. Perusteluiden
mukaan hän on mediassa ja medi
an kautta liikutellut suuria masso
ja ja avannut kirkon ovet toisin
ajattelijoille. Hänen vilpitön pyrki
myksensä kunnioittaa erilaisuutta
antaa aidosti tilaa suvaitsevaisuu
delle ja moniarvoisuudelle Näin
hän pyrkii aitoon dialogiin.
Laajasalo on tuttu YleLeaks-oh
jelman Teemu Tammisalona.

Konferenssissa
tietoa surevan
tukemisesta
Tampereella järjestetään Suru
konferenssi 10.–11.4. Tavoitteena
on lisätä tietoutta surusta ja sure
van tukemisesta sekä tuoda esille
kuolemaan liittyvää tutkimustie
toa. Konferenssi tarjoaa surevia
työssään kohtaaville mahdollisuu
den vuorovaikutukseen. Tämän
vuoden aihe on surun kulttuuri ja
sureva yhteiskunnassa. Luennoit
sijoina ovat muun muassa Jaakko
Hämeen-Anttila ja Ilona Pajari.
Päivillä käsitellään esimerkiksi
parisuhteen muutoksia lapsen
kuoleman jälkeen, kokemuksia
kuolleen läsnäolosta sekä henkiri
kosuhrin läheisen selviytymisestä.

Parahat evähät
ovat jaossa
Seinäjoella
Valtakunnalliset jumalanpalvelus
päivät järjestetään Seinäjoki Aree
nassa 4.-6.2. Päivien teemoja ovat
yhteisöllisyys, osallisuus ja vie
raanvaraisuus. Tarjolla on iloa, in
toa ja rohkaisua sekä konkreettis
ta apua ja ideoita seurakuntien
jumalanpalveluselämään. Miten
puhua Sanaa ymmärrettävällä ja
kiinnostavalla tavalla? Miksi ihmi
nen tarvitsee yhteisöä, ja mihin tar
vitaan seurakuntaa, joka kooontuu
yhteen? Näitä pohditaan päivien
kanavatyöskentelyissä.
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Jos ei kylmä kynttelinä,
kylmää kynnet kyntäjältä

Kirkon kulttuuripalkinto
Ulla-Lena Lundbergille
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Ensi sunnuntai on kynttilänpäivä.
Päivä on saanut nimensä keskiai
kaisesta tavasta vihkiä vuoden ai
kana kirkossa käytettävät kyntti
lät. Suomalaisessa kansanperin
teessä päivä on ollut sään ennus
tamisen merkkipaalu, josta ennus
tettiin talven säitä ja kevään tuloa.
– Kun ei kylmä kynttelinä eikä
pauku paavalina, kylmää kynnet
kyntäjältä, huolestuttiin kynttilän
päivän suojasäitä.
Samoin uskottiin, että ensim
mäisestä kynttilänpäivän jälkeises
tä suojasäästä on yhdeksän viik
koa sulaan veteen ja kaksitoista
viikkoa ohran kylvöön, kertoo
Kustaa Vilkunan klassikko Vuotuinen ajantieto.
Kynttilänpäivää on vietetty erilli
senä juhlana 300-luvun puolivälis
tä lähtien. Päivän raamatullinen
aihe on Jeesus-lapsen tuominen
temppeliin, ja sitä vietetään 40.
päivänä joulusta. Juutalaisen
säännön mukaan synnyttäneen
naisen piti tulla synagogaan puh
distautumaan lapsivuoteen saas
taisuudesta – kirkottelemaan, ku
ten vanha kansa Suomessa sanoi.
Kynttilänpäivä päättää joulu
ajan kirkkovuosikalenterissa. Vii
meistään tuolloin kirkoista pure
taan seimiasetelmat, joiden ra
kentaminen on aloitettu adventti
na ja joiden viimeiset henkilöt –
idän tietäjät – on asetettu seimen
läheisyyteen loppiaisena.

Kynttilänpäivän kylmät ja Paavalin päivän pakkaset takaavat suotuisat olot viljankasvulle, ennusti vanha kansa.
Jumalan kirkkaus ja valo tulevat
esiin päivän raamatunteksteissä ja
teemassa, joka on Kristus, Juma
lan kirkkauden säteily. Päivän
evankeliumissa vanha Simeon siu
naa Jeesus-lasta ja hänen vanhem
piaan sekä ylistää Jumalaa pelas
tuksesta, jonka hän on valmista
nut kaikille kansoille, ja kirkkau
desta, jonka hän on antanut lois
taa kansalleen Israelille. Kynttilän
päivä on Kristus-juhla, jolloin
liturginen väri on valkoinen ja alt
tarikynttilöitä on kuusi.
Katolisessa kirkossa vihitään
kynttilät kynttilänpäivän messussa
edelleen. Vanhin tunnettu vihki
miskaava on peräisin 900-luvulta.

Vanha kansa piti kynttilän vaiku
tusta niin voimakkaana, että kynt
tilän sytyttäminen suojasi majan
tuulispäiltä ja auttoi väistämään
salaman iskun.
Palava kynttilä turvasi sen, ettei
vät pahat voimat päässeet vaihta
maan vastasyntynyttä pienokaista
tai aiheuttamaan hänelle vammo
ja. Kynttilän palavan liekin uskot
tiin tuovan myös lohtua elämän
loppumetreillä ja valaisevan kuo
levalle tietä iankaikkiseen elä
mään.
Uskonpuhdistuksen jälkeen alet
tiin opettaa, että kynttilöillä ei ole
maagista voimaa, vaan ne muistut
tavat oikeasta valosta, Jeesuksesta.

Kirkon kulttuuripalkinto 2013 on
myönnetty kirjailija Ulla-Lena
Lundbergille romaanista Jää.
Lundbergin omaelämäkerrallisista
aineksista ammentava Jää vie mo
nenlaisia lukijoita kristillisen sano
man äärelle. Palkintotyöryhmä
näkee Jään kristillisen kulttuurikes
kustelun toiveita herättävänä
jäänmurtajana.
Jää kertoo koskettavasti saaris
ton seurakunnan ja sen palveluk
seen valitun papin välisestä vuoro
vaikutuksesta 1940-luvun lopulla,
jolloin kristillinen yhtenäisyyskult
tuuri oli elävää ja loi uskoa tulevai
suuteen. Kuva saaristolaispapista
kotikäynneillä ja valmistautumassa
jumalanpalvelukseen voi ohjata
kirkkoa aikana, jolloin sen on vaka
vasti pohdittava perustehtäväänsä.

Luodon seurakunnassa herää
luottamus sielunpaimenensa vil
pittömiin pyrkimyksiin. Miten täl
lainen dialogi olisi nyt saavutetta
vissa? Seurakunnan syvin olemus
jumalanpalvelukseen kutsuttuna
ja virsin ja rukouksin vastaavana
yhteisönä on nousemassa kirkossa
keskiöön.
Kirkkohallitus jakaa kirkon kult
tuuripalkinnon kristillisen sano
man kannalta merkityksellisestä
kulttuuriteosta.
Kulttuuripalkintotyör yhmän
puheenjohtajana toimii professo
ri Heikki Hanka ja jäseninä FT
Maria Antas, kirjailija Anna-Mari
Kaskinen ja kirkkoherra Eija Nivala. Työryhmän sihteerinä on Ju
malanpalvelus ja yhteiskunta -yk
sikön johtaja Pekka Rehumäki.
Palkinto on 6 000 euroa.

KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Suomen evankelis-luterilaisen kir
kon kirkkohallitus vaatii lukiokou
lutukseen yleissivistäviä opintoja
ehdotettua enemmän. Humanis
tis-yhteiskunnallisten ja katsomuk
sellisten opintojen pakollisia kurs
seja ei tule leikata. Esimerkiksi us
konnon ja historian opinnot tuke
vat toisiaan, ja niiden tavoitteena

on antaa mahdollisimman hyvä
yleissivistys. Valinnaisuus ei saa hei
kentää koulutuksellista ja alueel
lista tasa-arvoa. Lukiokoulutuksen
tavoitteisiin ja tuntijakoon on lisät
ty valmistava koulutus maahan
muuttajille ja vieraskielisille, mitä
kirkkohallitus pitää hyvänä. Oman
uskonnon opetusta on oltava riit
tävästi, sillä ilman sitä positiivinen
uskonnonvapaus ei voi toteutua.

Tänään(kin) voi oppia pitkää pinnaa

”Pyhitämmekö” me nykyään
lapsemme jollekin?
Jos pidämme lapsiamme Juma
lan lahjana, pyhitämme heidät
todennäköisesti Jumalalle anta
malla kastaa heidät. Kasteessa

Jumala pyhittää lapsemme, an
taa hänelle Pyhän hengen tur
vaksi ja oppaaksi.
Ehkä nykytrendi on ”pyhittää”
lapset täydelliselle vapaudelle.
Siihen voi liittyä ajatus, että lasta
ei kasteta tai ei kasvateta min
kään uskonnollisen ajattelun
mukaisesti.
Yhä harvempi lapsi kastetaan.
Oletko huolissasi siitä?
Emme voi elää arvotyhjiössä.
Johonkin ajattelumme, arvom
me ja toimintamme aina poh
jautuu. Voiko parempaa pohjaa
olla kuin viedä lapsi kastettavak
si ja antaa hänen kasvaa Kris
tuksen vapaudessa? Vapaudes
sa, jossa saamme kasvaa täy
dellisesti omiksi itseksemme,
sellaisiksi, joiksi Jumala on mei
dät luonut.
Jokainen haluaa antaa lapsel
leen parasta mitä on mahdollis
ta antaa. Tuskin parasta on, et
tä jätämme hänet ajelehtimaan
miljoonien vaihtoehtojen me
reen. Parempi on, jos hän saa
kokea vanhempiensa kautta in
himillistä rakkautta sekä Juma
lan rakkautta.
Olen huolissani, jos ihmiset ei
vät löydä turvaa ja vapautta Ju
malan yhteydessä.

Simeonilla riitti pinnaa. Hän
odotti lupauksen täyttymistä. Missä sinun kärsivällisyyttäsi on koeteltu?
Kaikkialla päivittäin. Paljon
on Simeoniin matkaa... Her
mot menevät esimerkiksi lii
kennevaloissa, ruuhkissa,
parkkipaikkaa ja hukkaamiani
tavaroita etsiessä tai kun tek
niset vempaimet temppuilevat.
Kärsivällisyys on koetteilla
myös isommissa asioissa.
Miksi Jumala antaa odottaa
vastauksiaan, kun minulla on
kiire, tai miksi Hän vastaa toi
sin kuin toivoin. Simeonilla oli
Jumalan lupaus. Onneksi se on
myös minulla, kun sen vain
muistaisin!
Kynttilänpäivänä alkaa Yhteisvastuukeräys. Varoja kerätään
saattohoidon tukemiseksi. Mitä viisautta Simeonilla voisi tähän asiaan olla? Entä kirkolla?
Simeon tiesi, mihin hän voi
luottaa ja turvata. Siksi hänen
ei tarvinnut hätäillä. Hänellä
oli toivo, hän tiesi että Kristuk
sen kautta meillä on pelastus.
Kristittyinä ja kirkkona me
voimme olla viemässä tätä sa
maa viestiä. Yhteisvastuukeräys
vie vuosittain toivoa erilaisissa

Onneli ja Anneli löytävät kadulta rahaa ja ostavat löytämillään rahoilla salaperäiseltä rouva Ruusupuulta unelmien talon itselleen. Onneli ja Anneli -elokuva perustuu
Marjatta Kurenniemen lastenkirjoihin, ja Kirkon mediasäätiö on tukenut elokuvan tekoa.

Kirkon mediasäätiö on perustettu
vuonna 2005. Jyväskylän kaupun
kiseurakunta oli yksi perustajaseu
rakunnista. Suurimmat luterilaiset
seurakunnat rahoittavat säätiön
toimintaa osuudella, joka vastaa 17
senttiä seurakunnan jäsentä kohti.
Jyväskylän seurakunta maksaa
seuraavalla kolmivuotiskaudella
säätiölle 5 000 euroa vuodessa.
Tukien myöntämisestä päättää
Kirkon mediasäätiön kuusijäseni
nen hallitus. Hallituksen puheen
johtajana toimii kirkon viestintä
johtaja Tuomo Pesonen. Kukin
hallituksen jäsen saa luettavak
seen kaikki tukikierroksen hake
mukset. Hakemukset käsitellään
kahdessa kokouksessa.
Mediasäätiön valtuuskunnassa
Jyväskylän seurakuntaa edustaa
viestintäpäällikkö Marjo Rönnkvist. Valtuuskunnassa on edustus
23 seurakunnasta.
Perustamisestaan lähtien säätiö
on jakanut tukea 180 hankkeelle.

Onneli ja Anneli saivat talonsa
Kirkon mediasäätiön tuella

Luuk. 2: 22–33

Teksti kertoo, että esikoinen piti pyhittää Jumalalle. Eikö hän
saanut valita omaa tietään?
Pyhittäminen on erottamista,
omistamista jollekin. Jeesuksen
perheen käytäntö perustui juu
talaiseen lakiin. Esikoispojat py
hitettiin Jumalalle kiitoksena sii
tä että Hän säästi Egyptin esi
koisten surmassa kaikki israeli
laisten esikoiset. Lasten elämää
velvoittivat suvun perinteet. Jee
suskin oppi puusepäksi isänsä
opastuksella. Oman tien valitse
minen oli suhteellista.
Esikoiset olivat muutenkin eri
tyisasemassa muun muassa pe
rinnön jaossa. Meidän yhteis
kunnassamme ei ole enää juuri
erottelua, eikä pidä ollakaan.
Myös meillä on aikoinaan esi
koisilla ollut tiettyjä oikeuksia,
kuten saada sukutila hoidetta
vakseen. Itse esikoisena koin, et
tä osa oli haastava. Kaikessa pi
ti raivata tietä ja ”perässä tule
vat” sisarukset pääsivät hel
pommalla.

KAARINA HEISKANEN teksti

Lukion yleissivistävyyttä
ei saa heikentää

Hengissä

Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin
viedäkseen lapsen Herran eteen,
sillä Herran laissa sanotaan näin:
”Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on
pyhitettävä Herralle.” Samalla
heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, ”kaksi metsäkyyhkyä
tai kyyhkysenpoikaa”.
Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli
Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki
oli hänen yllään. Pyhä Henki oli
hänelle ilmoittanut, ettei kuolema
kohtaa häntä ennen kuin hän on
nähnyt Herran Voidellun. Hengen
johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat
toivat lasta sinne tehdäkseen sen,
mikä lain mukaan oli tehtävä, hän
otti lapsen käsivarsilleen, ylisti
Jumalaa ja sanoi: - Herra, nyt sinä
annat palvelijasi rauhassa lähteä,
niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille
valmistanut: valon, joka koittaa
pakanakansoille, kirkkauden, joka
loistaa kansallesi Israelille.

Jyväskylä on
yksi säätiön
perustajajäsen

Kynttilänpäivänä 2.2.rnaa
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vaikeissa tilanteissa olevien ih
misten keskuuteen. Kuoleman
kin läheisyydessä meillä on toi
vo ikuisesta elämästä.
Simeon ei tyytynyt vain osoit
tamaan kädellään kenessä pe
lastus on. Hän otti lapsen sy
liinsä. Lapsi tarvitsee syliä ja
turvallisuuden kokemusta. Ai
kuinenkin tarvitsee toista ih
mistä, erityisesti kuoleman lä
hestyessä.
Yhteisvastuukeräys kerää varoja
jotta jokaisella ihmisellä olisi
mahdollisuus inhimilliseen kuo
lemaan. Jotta joku, edes yksi,
olisi vierellä ja ottaisi kädestä.
Toisi kosketusta, läheisyyttä ja
turvaa.

Kirkon mediasäätiö edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien
tekemistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Elokuvateattereissa kiertävä Onneli ja
Anneli on saanut mediasäätiön tukea, samoin viime vuonna valmistunut Leijonasydän.
KAARINA HEISKANEN teksti
ONNELI JA ANNELI kuva

Kirkon mediasäätiön kautta on
saatu lisää uskontoa ja elämän
katsomusta sekä arvoja käsittele
viä ohjelmia televisioon.
– Lisäksi se on aktivoinut ohjel
man tekijöitä pohtimaan ja työs
tämään aiheitaan myös tältä kan
nalta. Samalla säätiö on erinomai
nen esimerkki siitä, mitä seura
kuntien yhteistyöllä saadaan ai
kaan valtakunnallisesti, summaa
säätiön asiamies Juha Rajamäki
kirkkohallituksesta.
Viime vuonna säätiölle saapui
153 tukihakemusta, mikä on sen
historian ennätys. Hakemusten ko
konaissumma oli 765 000 euroa.
Säätiö seuloi joukosta 31 hanketta,
joita se tuki 231 000 eurolla.
Mediasäätiö on tukenut esimer
kiksi Onneli ja Anneli -elokuvaa, jo
ka kiertää parhaillaan elokuvateat

tereissa. Saara Cantellin ohjaama
ja Marjatta Kurenniemen romaa
neihin perustuva elokuva sai tuo
tantotukea 25 000 euroa.
– Olemme halunneet tukea suo
malaista lastenelokuvaa ja lasten
tv-ohjelmia ja niissä olevia kasva
tustavoitteita. Samoin nuorille
suunnatut hankkeet käymme tark
kaan läpi, Rajamäki linjaa.
Säätiön myöntämä tuki voi olla
hankkeen kokonaisbudjetissa hy
vinkin pieni. Ohjelman tekijöiltä
saadun palautteen pohjalta sen
merkitysarvo on huomattavasti
rahallista arvoa suurempi.
– Se on usein signaali muille ra
hoittajille, että hanke on sisällöl
tään sellainen, että siihen voi läh
teä mukaan. Joskus se on ratkaise
va summa, jolla hanke saadaan
loppuun, Rajamäki toteaa.
Peter Franzenin kirjoittama ja hä
nen lapsuudenkokemuksiinsa pe

rustuva elokuva Tumman veden päällä on saanut myös tukea, samoin
viime tapaninpäivänä nähty Klaus
Härön ohjaama Dagmamman.
Säätiön tukemista hankkeista
Klaus Härön Postia pappi Jaakobille
on ollut yleisömenestys, samoin
Dome Karukosken Leijonasydän ja

Usean vuoden
”tukiperuste
on
vastuullisuus.

Kielletty hedelmä. Dokumenteista
Virpi Suutarin nuorisokuvaus Hilton – Täällä ollaan elämä, Mohammed El Aboudin Häätanssija ja Kati
Juuruksen Yhden miehen rauha ovat
saaneet paljon huomiota.
Mediasäätiön hallitus määrittelee
painopistealueet ja kohderyhmät,
joille suunnatut ohjelmat ovat etu

sijalla. Yhteinen vastuullisuus on
ollut useamman vuoden teema.
– Viime vuoden hankkeissa oli
suurimmassa osassa tuo näkökul
ma, esimerkiksi nuorten syrjäyty
misproblematiikka ja perheen ja
avioliiton merkityksen esiin nosta
minen, Rajamäki konkretisoi.
– Tänä vuonna Kirkon media
säätiö on ottanut mukaan myös
teemat Pyhän kunnioitus, oikeu
denmukaisuus ja totuudellisuus,
jotta ohjelmantekijät saisivat sitä
kautta uusia näkökulmia aiheiden
käsittelyyn.
Ajassa kiinni on Ilmianto-lyhytelo
kuva, joka kertoo koulusurmien
mukanaan tuomista lieveilmiöis
tä, uuden tyyppisestä koulukiu
saamisesta, uhkailusta ja siitä mil
laisia muotoja se voi saada. Tukea
saa myös Maan anti -dokumentti,
joka käsittelee Talvivaaran kaivok
sen nousua ja kriisiä.
Erilaisten vähemmistöryhmien

ongelmia käsittelevät tuotannot
ovat myös tuettavien listalla; tekeil
lä on muun muassa Burman us
konnollisia ja etnisiä konflikteja kä
sittelevä Rauli Virtasen ja Meeri
Koutaniemen hanke.
Normaaleiksi hartausohjelmiksi
luokiteltavat hankkeet eivät saa tu
kea, mutta säätiö voi tukea tuotan
toja, joissa pyritään luomaan uusia
tapoja tulkita kristillistä uskoa me
dioissa. Kirkon arvoperustalta läh
tien säätiö voi myös tukea ohjel
mia, jotka käsittelevät muita us
kontoja ja elämänkatsomuksia.
Rajamäen mukaan anomukset
teettävät töitä säätiön kuusijäse
nisellä hallituksella.
– Tarvittaessa luetaan myös kä
sikirjoitukset kokonaan ja katsel
laan näytteitä ohjelman raakama
teriaalista. Usein joudutaan jättä
mään hyviäkin hankkeita tuen ul
kopuolelle, kun jaettava rahamää
rä on rajallinen.
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Kolumni

Entä jos olisimme
vieraanvaraisia?
Seuraavat kaksi vuotta kirkon vuosiaiheena on vieraan
varaisuus. Teema on hyvin valittu. Vieraanvaraisuutta
voi pitää kristillisen elämänasenteen kulmakivenä.
Jeesus yllytti ottamaan vieraanvaraisuuden vakavasti.
Entä jos olisimme vieraanvaraisia – ihan oikeasti ja aivan
kaikenlaisia ihmisiä kohtaan? Mitä silloin tapahtuisi?
Miten vieraanvaraisuus voi tehdä maailmasta toisenlai
sen?
Vieraanvaraisuus on vaihtoehto itsekeskeisyydelle, itsek
kyydelle ja itseriittoisuudelle. Se kohdistuu vieraisiin,
muihin kuin kotiväkeen. Jeesuksen mukaan se tulee ulot
taa aina vihollisiin asti. Vieraanvarainen jakaa omastaan
tarvitseville, koska hän osaa asettua toisen ihmisen ase
maan.

Tunnistat matkallasi merimieskirkon
tästä logosta.

Vieraanvaraisuus kieltäytyy rakentamasta turvallisuutta
pelon varaan. Pelko näkee vieraat vihollisina, joilta on
suojauduttava suljettujen ovien taakse. Vieraanvarai
suus ymmärtää, että jokainen voi joskus olla avun tar
peessa. Pelko ajaa ihmiset ahnehtimaan omaisuutta
muista piittaamatta. Vieraanvaraisuus uskoo, että hyvä
lisääntyy, kun se jaetaan. Pelko saa ihmiset turvautu
maan väkivaltaan rauhan aikaansaamiseksi. Vieraanva
raisuus rakentaa rauhaa edistämällä oikeudenmukaista
yhteiskuntaa, jossa ihmiset luottavat toisiinsa.
Nyttemmin vieraanvaraisuuden haaste on saanut ennen
näkemättömät mittasuhteet. Maailman ruokaohjelman
mukaan maailmassa on 842 miljoonaa aliravittua. Joka
kahdeksas ihminen menee nälkäisenä nukkumaan. Toi
saalta paljon on myös tehty. Nälästä kärsivien osuus on
laskenut 17 prosenttia 90-luvun alkuvuosista. Asiantun
tijoiden mukaan nälkä voitaisiin poistaa kokonaan, jos
vain löytyisi riittävästi poliittista tahtoa ja yhteistyökykyä.
Evankeliumin mukaan vieraanvaraisuus kysyy uskoa – sil
mien avaamista toisten hädälle ja omille toimintamah
dollisuuksille. Se ei ole vain velvoite vaan ennen kaikkea
lahja. Se on osallisuutta hyvän kiertokulussa. Se on suo
ja yksinäisyyttä, välinpitämättömyyttä ja kyynisyyttä vas
taan. Se saa tuntemaan, että asioilla ja ihmisillä on väliä.

Benelux-maiden suomalaisen merimieskirkon vt. johtaja Taru Savelius-Latvus keskustelee merimiespastori Kari Latvuksen kanssa
toimipisteen kahviossa. Taustalla emäntä Anja Mortelmans. Merimieskirkolla käy merimiesten lisäksi rekkakuskeja, matkailijoita

suomalaisen merimieskirkon Antwerpenin
ja ulkosuomalaisia.

Jenni Kallio (vas.) on asioimassa Laura
Pyytövaaran kanssa.

Laura Pyytövaara työskentelee vuosivapaaehtoisena Benelux-maiden suomalaisessa merimieskirkossa. Hänen tehtäväkenttänsä on monipuolinen. Tehtäviä on keittiössä ja kahvilan puolella. Lisäksi hän vetää lasten ja nuorten kokkikerhoja.

lainen ruoka, sauna ja tietenkin
suomen kieli kiinnostavat ulko
maalaisia.

huonekalut.
Merimieskirkko tarjoaa vapaa
ehtoisille matkat, majoituksen kir
kolla olevassa kimppa-asunnossa

Laivalta merimieskirkon
vuosivapaaehtoiseksi
Jyväskyläläinen Laura Pyytövaara heittäytyi uuteen tehtävään ja lähti merimieskirkon töihin Belgiaan.
Parasta hänen mielestään on tuoda kirkolla kävijöille helpotusta koti-ikävään.

Petri Merenlahti
Helsingin
yliopiston
tutkijatohtori ja
Kirkon Ulkomaanavun johtava
teologinen
asiantuntija

oilen
Tänään ruk

Kiitän että pystyn kävelemään
Kiitän siitä, että pystyn kävele
mään, tarvittaessa jopa juokse
maan! Toivon, että kaikki sisaruk
seni eläisivät ja olisivat suht tervei
tä tänä vuonna, kun viime vuonna

veli kuoli ja kolme sisarusta sairas
ti vakavasti ja kauan.
nainen, 65

PETRI KANANEN teksti
PAULI JUUSELA, ONNI PIISILÄ,
SANNA PYYKÖNEN kuvat

Laura Pyytövaara lähti täysi-ikäi
seksi tultuaan merille. Viisi vuotta
vierähti Viking Linella ja sama aika
Nesteen tankkilaivoilla.
– Lähdin merille sattuman kaut
ta. Olin 19-vuotias ja valmistunut
lähihoitajaksi, iltalukiossa opiske
lin vielä viimeisiä lukion kursseja.
Hain Viking Linelle tienatakseni
hieman rahaa opiskeluihin, mutta
sille tielle jäin.
Aluksi Pyytövaara oli hyttisii
voojana ja tiskarina. Ala alkoi kiin
nostaa, ja hän haki Raumalle opis
kelemaa. Pyytövaara valmistui
vahtikonemestariksi 2007, jonka
jälkeen työskenteli laivojen kone
huoneissa viisi vuotta. Hän vaihtoi
vielä kolmeksi vuodeksi lyhyen
koulutuksen jälkeen laivojen keit
tiöön.
Pyytövaara muutti Jyväskylään
vuoden 2011 lopussa. Muutto oli

helppo, koska kaupunki oli tuttu
jo lapsuudesta. Hän vietti lapsuu
dessaan paljon lomia isovanhem
piensa luona Vaajakoskella.

Olen aina
”halunnut
lähteä

ulkomaille töihin.
– Lisäksi suuri osa ystävistäni
asuu Jyväskylässä. Muutenkin olen
aina pitänyt kaupungista, joten
valinta oli helppo.
Merimieskirkkoon Pyytövaara tu
tustui laiva-aikanaan. Sosiaaliku
raattori tuli käymään laivalla Ant
werpenissä ja Rotterdamissa. Sa
malla laivan väki pääsi kyydillä
käymään merimieskirkolla.
– Kerran kyselin Antwerpenin
vapaaehtoiselta, millaista hänen
työnsä on, ja silloin heräsi kiinnos
tus lähteä joskus itsekin samoihin

hommiin. Olen aina halunnut läh
teä ulkomaille töihin, ja merimies
kirkko tarjoaa siihen todella hie
not mahdollisuudet.
Pyytövaara aloitti vuosivapaaeh
toisena viime vuonna syyskuun
alussa. Tällä hetkellä hän työsken
telee Brysselin merimieskirkon kah
vilassa ja kaupassa. Tehtäväkenttä
on monipuolinen.
– Leivon pullaa, olen kassalla,
täyttelen hyllyjä, tiskaan, lämmitte
len saunaa ja kerron paikallisille
Suomesta. Kahvilan tarkoitus on
myös olla ihmisille olohuone, joten
työhön kuuluu myös paljon asiak
kaiden kanssa juttelua. Pyytövaara
vetää lisäksi lasten ja nuorten kok
kikerhoja, joissa opetellaan yhdes
sä ruuanlaiton salaisuuksia.
Moni käy merimieskirkolla kah
villa päivittäin. Pyytövaara onkin
tutustunut paljon uusiin ihmisiin.
Työssä hän puhuu suurimmaksi
osaksi suomea. Tämän lisäksi
käyttöä on ruotsille ja englannille.
Brysselissä merimieskirkon asia

kaskunta poikkeaa Pyytövaaran
mielestä hieman muista merimies
kirkon toimipaikosta. Brysselissä
käy paljon EU-työntekijöitä ja hei
dän perheitään sekä muita ulko
suomalaisia.
– Siirryn Antwerpeniin tässä ke
vään aikana, ja siellä pääsee näke
mään enemmän merimiehiä ja
rekkakuskeja.

”

Voin tuoda
helpotusta kotiikävään.
– Työskentelyssä parasta on
mielestäni se, että voin tuoda hel
potusta koti-ikävään. On aina yh
tä ihanaa nähdä miten joku tulee
onnelliseksi ruisleipäpaketista tai
salmiakkipussista. Lisäksi on mu
kavaa tutustuttaa muualta tulevat
suomalaiseen meininkiin.
Merimieskirkolla oleva suoma

Pyytövaaran mielestä hänen työn
sä ikävin piirre on kiire. Kirkolla
käy todella paljon ihmisiä, ja usein
tuntuu, että tunnit loppuvat työ
päivästä kesken.
Pyytövaara on oppinut Belgias
sa, millaista on olla ulkomaalaise
na vieraassa kulttuurissa. Monet
asiat ovat Belgiassa toisin kuin
Suomessa.
– Olen reissannut paljon pitkin
maailmaa, mutta on eri asia asua
kokonaan ulkomailla. Sitä löytää
itsensä välillä hyvinkin hassuista ti
lanteista, varsinkin nyt vielä kun ei
osaa paikallista kieltä juuri lain
kaan.
Koti-ikävää Pyytövaara ei ole
varsinaisesti potenut: reissulainen
on tottunut olemaan pitkiä aikoja
pois kotoa.
– Eniten on ollut ikävä omaan
asuntoon, jossa on omat tutut

ja lisäksi kuukausittain ruokara
han. Vapaaehtoiset saavat kahvi
lassa ja kaupassa myytävistä tuot
teista lisäksi alennusta.

Merimieskirkko palvelee myös
rekkakuskeja ja ulkosuomalaisia
PETRI KANANEN teksti

Suomen Merimieskirkko perustet
tiin vuonna 1875 palvelemaan eri
tyisesti merimiehiä. Toiminnan kes
kipisteessä olivat jumalanpalveluk
set ja hartaushetket. Työntekijät
kävivät myös laivoilla ja vierailivat
suomalaisten luona sairaaloissa ja
vankiloissa. Merimiehet arvostivat
myös merimieskirkon tarjoamaa
mahdollisuutta saunoa.
1960-luvulta lähtien merenkul
ku muuttui: laivat kasvoivat ja
suomalaisten merimiesten määrä
pieneni. Samalla satamat siirret

tiin pois kaupunkien keskustoista.
Kun laivojen purkaus- ja lastaus
ajat lyhenivät, niin miehistö ei eh
tinyt enää merimieskirkolle.
Merimieskirkko aloitti toimin
tansa sisämaassa sijaitsevassa
Brysselissä Euroopan unioniin liit
tymisen jälkeen. Benelux-maiden
suomalainen merimieskirkko, jos
sa Laura Pyytövaarakin työskente
lee, tekee Suomen evankelis-luteri
laisen kirkon työtä Belgiassa, Alan
komaissa ja Luxemburgissa. Meri
mieskirkolla on toimipisteet Brys
selissä, Rotterdamissa ja Antwer
penissa.

– Meillä on täällä kolmen hen
gen kimppa-asunto ja onneksi
olen saanut aivan mahtavat
kämppikset.

Tiesitkö?

Suomen
Merimieskirkko ry
Erityisesti suomalaisten
merimiesten ja ulkosuomalaisten, rekkamiesten ja opiskelijoiden
suosiossa.
Perustettu vuonna 1875.
Toimii Suomessa
kahdeksassa satamassa ja
ulkomailla seitsemässä
maassa.
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Guatemalassa
syrjintä elää sitkeässä
SALLA PELTOLA teksti
VILLE ASIKAINEN kuva

Yheisvastuukeräyksen ulkomaan
kohde on Guatemala. Lähes joka
toinen maan 14 miljoonasta asuk
kaasta on alkuperäiskansan edus
taja, maya. Niin on myös 21-vuo
tias sosiaalialan yliopisto-opiskeli
ja Mayda Cahuec Isem.
– Olen nuori, nainen ja intiaani,
hän kuvailee suurimpia haasteita.
Hillityn ulkokuoren alta paljas
tuu sinnikäs nainen, joka ei ole
lannistunut vastoinkäymisistä.
Toisin kuin moni muu, Mayda ei
yritä peittää alkuperäänsä. Joka
päivä hän menee yliopistolle pu
keutuneena maya-naisten perinne
asuun, vaikka erottuu joukosta.
Ensimmäisenä päivänä yliopis
tolla opettaja nöyryytti Maydaa
luokan edessä haukkumalla häntä
lukutaidottomaksi intiaaniksi.
– Se tuntui kauhealta syrjinnäl
tä. Myöhemmin opettaja kertoi
toimineensa niin, koska halusi mi
nun vahvistuvan. Opettaja kertoi
itse olevansa intiaani ja kokeneen
sa saman. Selviytyäkseni minun
täytyi oppia pääsemään pilkan yli.
Mayda on vanhin perheensä
kuudesta lapsesta. Isä oli suunni
tellut tyttärelle perinteistä tulevai
suutta perheen ja kotitöiden paris
sa. Mayda halusi muuta. Äidin
tuella hän kävi isältään salaa kou
lua kahteen otteeseen. Kun asia
selvisi, isä heitti tytön pois kotoa.
– Hän sanoi minua vikuroivaksi
ja vallankumoukselliseksi tytöksi,
Mayda kertoo ja kyynel vierii hä
nen poskelleen.

Suomessa saattohoitoa tarvitsee vuosittain noin 15 000 parantumattomasti sairasta. Arvokas hoito ei kuitenkaan toteudu kaikkien sitä tarvitsevien kohdalla. Saattohoitoon siirtynyt potilas ja hänen hoitajansa ja omaisensa tietävät, että potilas on matkalla kohti
kuolemaa. Saattohoidon turvallinen, laadukas ja inhimillinen toteutuminen koostuu muun muasssa kivun lievittämisestä, huolenpidosta ja lämpimästä ja kiireettömästä mukanaolosta.

Saattohoidon perusasiat ovat
turvallisuus, turvallisuus ja turvallisuus

Saattohoito on Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde. Alan pioneerityötä on
tehty Terhokodissa, jonka lääkäri Juha Hänninen ja sairaanhoitaja Miia Salonen
toivovat, että saattohoito-oikeus olisi lakiin kirjattu.
KAARINA HEISKANEN teksti
YHTEISVASTUUKERÄYS kuva

Terhokodin lääkäri Juha Hännisen
mukaan saattohoito ontuu, koska
terveydenhoito potee asennevam
maa. Lääketiede keskittyy paranta
maan sairauksia ja torjumaan en
nenaikaista kuolemaa.
– Kuoleva on jo ”menetetty” ja
epäkiinnostava tapaus.
Juha Hänninen ja Terhokodin
sairaanhoitaja Miia Salonen puhui
vat saattohoidosta Jyväskylässä vii
me viikolla.
Hännisen mukaan saattohoito
ontuu, koska terveydenhoito potee
asennevammaa. Lääketiede keskit
tyy parantamaan sairauksia ja tor
jumaan ennenaikaista kuolemaa.
– Kuoleva on jo ”menetetty” ja
epäkiinnostava tapaus.

Hänninen ja Salonen muistutta
vat, että kun potilas siirtyy saatto
hoitoon, on vielä paljon tehtävis
sä. He korostavat turvallisuuden
merkitystä. Kuolevalle tulee ker
toa, että hän käy kohti kuolemaa,
hänen kipujaan hoidetaan ja hän
saa apua. Samalla tulee kertoa,
mitkä hoidot ovat hyödyttömiä.
– Häntä tuetaan elämään aktiivi
sesti jäljellä oleva aika. Hänen elä
mänsä on takana, ja edessä on se,
minkä ajatteleminen on tuskallista:
kuolema. Häntä autetaan katso
maan taakse, menneisyyteen. Kat
sellaan valokuvia, muistellaan, mitä
hän on tehnyt ja nostetaan esiin
asioita, joista hänen on syytä olla
ylpeä. Siitä käytetään nimitystä ar
vokkuusterapia, Hänninen sanoo.
Salonen muistuttaa, että jokai
nen elää omanlaisensa elämän ja

jokainen myös kuolee omanlaisen
sa kuoleman. Terhokodissa poti
las määrää omasta hoidostaan,
kutsuu mukaan läheisensä ja hä
nen tapaansa elää ja kuolla tue
taan. Saattohoito ei ole potilaan

”

Potilas tarvitsee
normaalia
suhtautumista.
mielen muuttamista.
– Potilas tarvitsee normaalia suh
tautumista: hän on kuoleman lähel
lä se sama ihminen kuin puoli vuot
ta sitten, Salonen huomauttaa.
Elämän viime metreillä kaikkivoi
paisuus paljastuu harhaksi; lääke
tiede ei voi tehdä ihmeitä ja suun

nitelmat jäävät toteutumatta.
Kipujen keskellä kuoleva kärsii
yksinäisyydestä, kantaa huolta lä
heisistä, pohtii selvittämättömiä
uskonnollisia tai filosofisia kysy
myksiä ja kantaa syyllisyyttä.
– Eikä kuolevalta kysytä, miltä
hänestä tuntuu jättää hyvästejä,
Salonen huomautta.
– Jos hoidossa ei ymmärretä ek
sistentiaalista kärsimystä, niin sil
loin ei ole ymmärretty koko juttua,
Hänninen täydentää.
Mitä vapaaehtoiselta tai kuolevaa
kotona hoitavalta odotetaan?
– Ei täydellisyyttä vaan sitä, että
ymmärrän potilaan lähtökohtia ja
hänen kokemusmaailmaansa ja ta
juan, että olemme erillisiä yksilöi
tä. Potilas kaipaa aitoa läsnäoloa
ja kiinnostusta, sanoo Salonen.

– Vapaaehtoisen tehtävä on toi
mia tukihenkilönä sekä kuolevalle
että häntä hoitavalle läheiselle. Va
paaehtoinen voi joskus vaikkapa
päästää omaisen lenkille tai hoita
maan asioita, Hänninen vinkkaa.
Saattohoidosta puhuttaessa
päättäjien pään sisäinen kassako
ne kilahtaa käyntiin: kallista on!
– Saattohoito on eettisesti oi
kein, se lisää elämänlaatua ja on
myös taloudellisesti edullisinta.
Kun ihminen hoidetaan viimeisinä
hetkinään oikeassa paikassa. Se
tuottaa vuosittain kymmenien mil
joonien säästöt, Hänninen sanoo.
Oikea paikka on esimerkiksi
oma koti tai palvelu- ja hoitokoti,
ei sairaala.
Minnansalin yleisö – suuri osa vä
keä, jolla on tuntumaa saattohoi

toon joko omaisena tai vapaaeh
toisena – kysyi, toteutuuko saatto
hoito tasapuolisesti kaikkialla.
– Se toteutuu pistemäisesti joilla
kin paikkakunnilla. Olen kuullut
potilaasta, joka vietti elämänsä vii
meiset hetket matkaamalla 800 ki
lometriä ambulanssissa. Kivunhoi
toakaan ei saa riittävästi, Hänni
nen sanoo.
Turvallisuus ei toteudu, jos vähä
varainen joutuu valitsemaan, os
taako lääkettä vai leipää. Tilanne
on tuttu diakonian vastaanotolla.
Yhteisvastuukeräyksen arvioi
daan tuottavan ammattilaisten ja
vapaaehtoisten saattohoitokoulu
tukselle noin 700 000 euroa. Hän
ninen toivoo keräyksen tuovan li
säpontta sille, että valtakuntaan
saadaan laki, joka velvoittaa kun
nat järjestämään saattohoitoa.

Isä on hiljaisesti hyväksynyt opin
not. Opiskellakseen Maydan on
kuitenkin herättävä kolmelta en

nättääkseen torille myymään per
heen viljelemiä vihanneksia. Aa
mupäivisin hän tekee kotitöitä ja
auttaa perheen kaupassa. Iltapäi
vät ja illat kuluvat yliopistolla.
Opintojen ohella hän toimii nuor
ten edustajana viranomaisten ja
kansalaisten yhteistyöelimessä.
– Yhteiskunta voi muuttua vain
koulutuksen kautta. Ihmisten täy
tyy oppia tuntemaan oikeutensa ja
mahdollisuutensa vaikuttaa.
Mayda toivoo saavansa hyvän
työn, jotta voisi varmistaa myös si
sartensa koulutuksen, ja haaveilee
väitöskirjan tekemisestä.
–Tulen kohtaamaan suuria haas
teita. Monet ovet sulkeutuvat edel
leen vain siksi, että olen intiaani.
Mayojen vuosisatoja kestänyt syr
jintä jatkuu. Heitä ei välttämättä
päästetä sairaaloihin, sukujuuret
estävät työnsaannin, virastoissa
joutuu odottamaan, että muita on
palveltu, sukupolvien ajan mayo
jen asuttamia maita luovutetaan
korvauksetta esimerkiksi palmuöl
jyä tuottaville yrityksille.
Myös vuonna 1996 päättynyt,
36 vuotta kestänyt sisällissota
maata hallinneen sotilasjuntan ja
sissien välillä on jättänyt jälkensä.
Kuolemanpartiot kaappasivat, ki
duttivat ja teloittivat hallituksen
vastaisista mielipiteistä epäiltyjä.
Sodassa kuoli 200 000 ihmistä.
Maaseudulla moni alkuperäis
kansan edustaja ei tiedä omista oi
keuksistaan. Koulutuksen puute,
ihmisten haluttomuus osallistua
yhteiskunnan toimintaan sekä nai
siin kohdistuva väkivalta ovat suu
ria ongelmia. Kaupungeissa rikol
lisjengit vetävät puoleensa köyhiä
nuoria. Tyttöjä uhkaavat alle
15-vuotiaina solmitut avioliitot.

Yhteisvastuu 2014
Parantaa suomalaista
saattohoitoa. Saattohoitoa
tarvitsee vuosittain noin
15 000 parantumattomasti
sairasta. Jokaisella heistä ei ole
mahdollisuutta
laadukkaaseen tukeen ja
hoitoon elämänsä viimeisillä
metreillä.
Turvaa ihmisoikeuksia
Guatemalassa. Epätasaarvoisuus ja ihmisoikeusrikkomukset ovat suuri
ongelma. Alkuperäiskansan
edustajia, mayoja, syrjitään.
Yhteiskunnan palveluja
joutuu odottamaan tai niitä
ei saa. Mayojen asuttamia

maita luovutetaan
korvauksetta teollisuusyrityksille. Naiset ja lapset
kärsivät perheväkivallasta.
Moni ei tiedä oikeuksistaan.
Joka kevät Yhteisvastuun
reilut 35 000 vapaaehtoista
lähtevät liikenteeseen
keräyslistojen ja -lippaiden
kanssa.
Kerääjäksi voit ilmoittautua
alueseurakuntasi
diakoniatyöntekijälle.
Keräys alkaa sunnuntaina
2.2. Aloitustapahtumia on
tuolloin kaikissa kirkoissa ja
seurakuntakeskuksissa.
Katso lisätietoja kevään
Yhteisvastuutapahtumista
sivulta 11.

Mayda Cahuec Isem sai uskoa itseensä demokratia- ja oikeuskoulutuksesta, jota
rahoitetaan Yhteisvastuuvaroin 2014.

Kuoleman käsitteleminen
auttaa hoitajia jaksamaan
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Korpilahden Iltatähdessä Yhteis
vastuukeräyksen tämän vuoden
teema, saattohoito, herättää
myönteisiä ajatuksia. 40-paikkai
sessa hoitokodissa on jatkuvasti
26 pitkäaikaista hoitoa tarvitsevaa
vanhusta, jotka eivät kykene asu
maan enää muualla. Vanhusten
keski-ikä on yli 85 vuotta.
Kuolevan potilaan kohtaaminen
on hoitajille tuttua, mutta kuole
maan ei silti koskaan totu, tietää
toistakymmentä vuotta Iltatähdes
sä työskennellyt sairaanhoitaja Sisko Mäkelä.
– Jokaisen vanhuksen kuole
maan liittyy surua ja haikeutta.
Monet itkut on itketty niin hoita
jien kuin omaisten kanssa. Varsin
kin omaisten surun kohtaaminen
koskettaa joka kerta.
Elämän loppuvaiheessa jokaiselle
vanhukselle pyritään järjestämään
paras mahdollinen saattohoito.
– Yritämme olla kuolevan van
huksen tukena, varsinkin silloin, jos
omaisia tai muita läheisiä ei ole.
Monelle on tärkeää, että vierellä on

joku, joka pitää kädestä kiinni, on
lähellä ja läsnä, Mäkelä sanoo.
Iltatähdessä myös omaiset on
huomioitu mahdollisimman hyvin.
Viimeisten hetkien lähestyessä asu
kas siirretään yhden hengen huo
neeseen, jossa läheiset voivat rau
hassa viettää aikaa vanhuksen
kanssa. Tarvittaessa osastolta jär
jestyy omaisille myös yösija.
Hoitaja on aina läsnä myös sil
loin, kun vainaja haetaan Iltatäh
destä.
– Sytytämme kynttilän ja laulam
me jotakin omaisten niin halutes
sa. Maa on niin kaunis on toiveena
aika usein, Mäkelä kertoo.
Yhteisvastuukeräyksen oman seu
rakunnan osuus ohjataan Jyväsky
län seurakunnassa kuolevia poti
laita työssään kohtaavien hoitajien
koulutukseen. Hoitohenkilöstön
yhteisiä iltapäiviä on järjestetty ai
kaisemmin Korpilahdella – viimek
si keväällä 2012. Silloin surusta,
kuolemasta ja saattohoidosta pu
huttiin sekä hoitajien, papin, sai
raalapastorin että omaisten näkö
kulmasta.
– Hoitajat tekevät vaativaa työ
tä, jossa kohdataan jatkuvasti

Toimintaterapeutti ja lähihoitaja Jenna Suomalainen käy tervehtimässä Iltatähden asukkaita työvuoron lomassa.
myös kuolevia potilaita. Jotta työ
tä jaksaisi tehdä, kuoleman kanssa
täytyy olla sinut, tilaisuutta toteut
tamassa ollut Korpilahden alue
seurakunnan vs. aluekappalainen
Antti Koivisto toteaa.
Yhteisen iltapäivän lisäksi seura
kunta on käynyt Iltatähdessä pitä
mässä henkilöstölle niin sanottuja
tuuletushetkiä. Hoitotyön lomassa
on voinut hetkeksi irtautua työstä
ja käsitellä yhdessä työn herättä

miä tunteita ja ajatuksia.
Surusta ja kuolemasta keskuste
leminen ja yhteinen jakaminen on
koettu tarpeelliseksi.
– Työ on hektistä, joten joskus
on hyvä pysähtyä ja rauhoittua ja
puhua myös kuolemaan ja suruun
liittyvistä asioista. Kuolema on yhä
tabu ja sen käsitteleminen varsin
kin töihin tulevien nuorten hoita
jien kanssa on tärkeää, Sisko Mä
kelä sanoo.
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Juhlan Paikka

Pito- ja juhlapalvelu

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

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

Puh. 050 362 2744

Kirkkohallituksen asiantuntijat haluavat, että kirkossa hyväksikäyttöön
ajoittain liittyvä vaikenemisen kulttuuri päättyisi.

Jalkahoitola

Jalkataivas

PÄIVI KÄHKÖNEN,
JARMO KOKKONEN teksti

Uutuus! IonSpa-kehonpuhdistus

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

Soidinpolku 5, Palokka. Puh. 0400 439 961

Sielunkieli
- kristillistä terapiaa

Sielunhoitoterapeutti Anja Kuhno
Puh. 0400 646 232

Kirkolle yksikin seksuaalinen
hyväksikäyttötapaus on liikaa

Keskustie 20 D
40100 Jyväskylä
www.sielunkieli.fi
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Henki

Kansainvälinen viikonloppuleiri
Vesalassa
International Christian Fellowship
Weekend at Vesala
14.–15.2. (pe klo 17 – la klo 20/from Fri at 5pm till Sat at 8pm)
Ohjelmassa 	Including
Raamattuopetusta ja keskustelua
Teaching and discussions on Bible
Rukoushetkiä ja musiikkia
Prayers and Music
Lepoa ja rentoutumista
Relaxation and rest
Yhdessäoloa toisten kristittyjen kanssa Shared time with other Christians
Hinta 30 e sis. täysihoidon ja
Price 30 e in total with 		
kuljetuksen
transportation		
Lisätietoja ja kaikille avoimet
Details and reservations
ilmoittautumiset:
open for everyone:
Mirja (Kutti) Hytönen 050 549 7033
Matti Väätäinen 0400 748 671
Ilmoittautumiset viim. pe 7.2.
Deadline for reservations Fri 7.2.
Järjestää: Jyväskylän seurakunta
Organized by: Jyväskylä Parish

Yhteiskunnassa ja kirkossa käytävä
keskustelu lasten seksuaalisesta
hyväksikäytöstä koskettaa myös
kirkon työntekijöitä. Seksuaalinen
hyväksikäyttö on aihe, johon liittyy
voimakkaita mielikuvia, ahdistavia
tunteita ja vahvaa torjuntaa. Moni
ajattelee, ettei hyväksikäyttöä voi
tapahtua meidän työyhteisössäm
me tai meidän lähipiirissämme.
Lapsen seksuaalinen hyväksi
käyttö on rikos. Hyväksikäyttö ei
edellytä fyysistä kontaktia lapsen
kanssa, vaan voi tapahtua esimer
kiksi internetissä tai puhelimitse.
Lapsen esiintyminen pornografi
sissa julkaisuissa on myös seksu
aalista hyväksikäyttöä.
Hyväksikäyttö vaurioittaa lap
sen kokonaiskehitystä aiheuttaen
psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä
seurauksia lapsuudesta aikuisuu
teen.
Kirkko ei hyväksy minkäänlaista
seksuaalista hyväksikäyttöä eikä
sen peittelyä. Hyväksikäyttöön
ajoittain liittyvän vaikenemisen
kulttuurin on päätyttävä. Avoi
muuden on toteuduttava kaikkial
la, missä toimitaan lasten ja nuor
ten kanssa.
Kirkolle yksikin seksuaalinen hy
väksikäyttötapaus on liikaa. Jokai
nen lasten hyväksikäyttöön liittyvä
aie tai rikos koskettaa syvästi sekä
uhria että hänen lähipiiriään. On
tärkeää, että mahdolliset kirkon
piirissä tapahtuneet hyväksikäyt
tötapaukset tulevat esille ja uhrit
saavat avun.

Kirkossa ei vähätellä hyväksi
käyttöä. Seurakuntien työ on en
naltaehkäisevää lastensuojelutyö
tä ja työntekijöiden toimintatapa
na on lasta ja perhettä tukeva työ
ote. Kristillinen ihmiskäsitys ja lä
himmäisenrakkaus ohjaavat toi
mimaan lapsen elämän hyvin
voinnin ja edun puolesta.
Kirkon työ lasten ja nuorten pa
rissa on laajaa ja laadukasta, ja
vanhemmat voivat turvallisin mie
lin lähettää lapsensa kirkon järjes
tämään toimintaan.
Kirkossa on 1990-luvun lopulta
lähtien ryhdytty lasten seksuaali
sen hyväksikäytön vastaisiin toi
menpiteisiin. Vuonna 2000 Kirk
kohallitus julkaisi Joka viettelee yhden näistä pienimmistä -kirjan. Siinä
annetaan konkreettisia toiminta
malleja tilanteisiin, joissa lapsen
seksuaalinen hyväksikäyttö tulee
ilmi.

Kirkossa ei
”vähätellä
hyväksikäyttöä.

Vuoden 2007 lastensuojelulain
yhteydessä tuotettiin materiaalia
(Kirkko ja lastensuojelutyö -aineisto)
sekä järjestettiin koulutusta. Kirkon
työntekijän vaitiolovelvollisuutta
koskeva opas päivitettiin 2011.
Edelleen tarvitaan aihepiiriin liitty
vää koulutusta ja keskustelua.
Lastensuojelulain mukainen il
moitusvelvollisuus muuttui vuon
na 2012. Tämän jälkeen lapseen
kohdistuneen seksuaalirikoksen

epäilystä on pitänyt ilmoittaa suo
raan poliisille ja lisäksi on tehtävä
lastensuojeluilmoitus.
Vuonna 2003 tuli voimaan laki
lasten kanssa työskentelevien ri
kostaustan selvittämisestä. Lain
tavoitteena on vähentää lasten ris
kiä joutua seksuaalisesti hyväksi
käytetyksi, väkivallan kohteeksi tai
houkutelluksi huumausaineiden
käyttöön.
Rikostaustan tarkistamismenet
telyä on esitetty laajennettavaksi
lasten kanssa työskentelevistä
myös vapaaehtoisiin.
Jokainen kirkon työntekijä ja luot
tamushenkilö on lastensuojelulain
nojalla ilmoitusvelvollinen, myös
papit.
Ainoa poikkeus on pappien ja
lehtorien rippi- ja sielunhoitokes
kustelut, joissa yleisen lain mukaan
ilmiannettavissa rikoksissa papin
on kehotettava ripittäytyjää itse il
moittamaan asiasta viranomaisille
tai sille, jota vaara uhkaa. Jollei hän
toimi näin, papin on itse ilmoitet
tava asiasta. Nykyiset säännökset
mahdollistavat avun saamisen, mi
käli sielunhoidossa tai ripissä tulee
esille lapsen hyväksikäyttöä. Sielun
hoito ei ole synnin peittelyä eikä
rippi rikoksen salaamista varten,
vaan asioiden selvittämistä ihmis
ten, tarvittaessa myös viranomais
ten, ja Jumalan kanssa.
Kaikilla aikuisilla on velvollisuus
suojella lapsia ja mahdollistaa las
ten turvallinen kasvu. Lapsen nä
kökulmasta hyväksikäyttöä on
myös kaikki se, mitä hän joutuu
yksin kohtaamaan, mutta ei pysty
käsittämään ja käsittelemään.
Vastuu lapsistamme ei rajoitu
vain vanhempiin ja koteihin, päi
vähoitoon, kouluihin, seurakun
tiin tai harrastuspiireihin, vaan
ulottuu kaikkiin yhteiskunnan toi
mijoihin mukaan lukien tiedotus
välineet ja sosiaalisen median.
Päivi Kähkönen on kirkkohallituksen kasvatuksen ja
perheasioiden (KKP) johtaja,

Päivi Kähkönen

Jarmo Kokkonen

Jarmo Kokkonen on kirkkohallituksen rippikoulutyön
asiantuntija.
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Nina Åström
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Seurakunnan radio-ohjelmat
Radio Keski-Suomesta 99,3 MHz
tiistaisin ja torstaisin noin klo 13.40

Henki &

Johanna Komonen
Johanna Komonen

Rukoillaan yhdessä Jyväskylän seudun
Rukoillaan
yhdessä
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Ota mukaan ystäväsikin!

Tapahtumassa voit tukea kristillistä radiotyötä Suomessa.
Järjestäjät:
Kristityt Yhdessä
ry,kristillistä
Radio Dei radiotyötä
ja Jyväskylän
seurakunnat.
Tapahtumassa
voit tukea
Suomessa.
Järjestäjät:
Kristityt Yhdessä
ry,kristillistä
Radio Dei radiotyötä
ja Jyväskylän
seurakunnat.
Tapahtumassa
voit tukea
Suomessa.
Lisätiedot
Radio
Dein ry,
vaihde:
44 511 kloseurakunnat.
9-16
Järjestäjät:
Kristityt
Yhdessä
Radio(09)
Dei751
ja Jyväskylän
kristityt.yhdessa@radiodei.fi,
www.kry.fi.
Lisätiedot Radio Dein vaihde: (09) 751 44 511 klo 9-16
kristityt.yhdessa@radiodei.fi,
www.kry.fi.
Lisätiedot Radio Dein vaihde: (09) 751 44 511 klo 9-16
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Helmikuu
su 2.2. klo 13 Pohjoiset kylät,
Ylä-Muuratjärven kylätalo. Jorma ja
Leena Säynätmäki, Tikkala,
Laakso-Viholainen, Tuominen.
su 9.2. klo 13 Särkijoki, Eila ja Heimo
Kopiseva, Särkijoentie 166. Tiusanen,
Koivisto .
su 16.2. klo 13 Puolakka–Ahvenus,
Leena ja Raikas Järvinen, Hirvelänt. 30.
Laakso-Viholainen, Tuominen.
ke 19.2. klo 13 Putkilahti, Aili Salo,
Kilvensalontie 156, (HUOM! jäätien
takana). Tiusanen, Tuominen.
su 23.2. klo 13 Kirkonkylä,
Haapakankaan pappila, Rantapukkalantie 8. Tuominen.
Maaliskuu
su 9.3 klo 13 Hurttia-Heinosniemi,
Kyllikki ja Marja-Liisa Vesteri,
Petäjävedent. 210, Tiusanen, Pitkänen.
to 13.3 klo 13 Läntiset kylät, Riitta ja Ari
Karila, Palolahdenti, 205, Saakoski,
(Horkka). Laakso-Viholainen, Koivisto.
Huhtikuu	
ke 2.4 klo 18 Oittila-RaidanlahtiSynsiä, Vanha Mutanen, Tiina ja
Antti Nurminen, Oittilantie 170,
Laakso-Viholainen, Koivisto.
su 6.4 klo 13 Saakoski, Susanna ja
Tommi Hasselberg, Saakoskentie 91,
41820 Saakoski. Laakso-Viholainen,
Tuominen.

Kansanlähetyspäiville talkoisiin
Kansanlähetyspäivät ovat Jyväskylässä 4.–6.7.2014.
Päivien toteuttamiseen tarvitaan noin 250 talkoolaista
monenlaisiin tehtäviin.
Ruokahuoltotehtävät: kahvila ja grilli, ruoanjakelu
Järjestyksenvalvontatehtävät: yövartiointi, majoituksen valvonta
(myös yöaikoja), järjestyksenvalvonta, liikenteenohjaus
Muita tehtäviä: juhla-alueen siivous, lastenhoito, ensiapu, lepotila
(lepotilan emännöinti/isännöinti). Voit myös ilmoittaa missä
tehtävissä mahdollisesti olisi hyötyä ammatistasi tai muusta
erityisosaamisestasi.
Talkootehtäviin ei tarvita koulutusta. Järjestyksenvalvontaan,
ruokahuoltoon ja ensiapuun ilmoittautuvien tulee ilmoittaa onko
heillä voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti, hygieniapassi,
ensiapukoulutus. Tietojen perusteella kartoitetaan mahdollista
tarvetta esimerkiksi järjestyksenvalvojakurssin järjestämiseen.
Talkoolaiseksi voi ilmoittautua talkookorttien avulla, joita on jaossa
Jyväskylän seurakunnan kaikissa toimipisteissä sekä Lähetyskodilla.
Talkootehtäviin voi ilmoittautua myös netissä
http://jyvaskyla.suurellasydamella.fi/
www.kansanlahetyspaivat.fi

Yhteisvastuukeräyksen tapahtumia
Helmikuu
Messu ja Yhteisvastuukeräyksen aloitus
Kaupunginkirkossa su 2.2. klo 10.
Kirkkokahvit Pappilassa, Vapaudenk. 26.
Yhteisvastuuinfoa ja listojen jakoa.

Lippaita ja listoja voi hakea Keltinmäen
kirkolta diakoniatoimistosta 4.2. klo
12–15. Tarvittaessa voi sopia muun ajan.
Ota yhteys diakoni Heidi Kallioon
050 549 7032.

Listoja ja lippaita jaossa Keltinmäen
kirkossa 2.2. messun jälkeen.
Messu alkaa klo 10.

Keräystempaus Vaajakoskella ke 5.2.
klo 17.30 alkaen (kerääjille iltapala).

Yhteisvastuustartti Korpilahden
srk-talolla 2.2. messun jälkeen. Infoa ja
listojen jakoa. Messu alkaa klo 10.
Yhteisvastuun aloitusmessu 2.2. klo 11
Kuokkalan kirkossa. Listoja ja muuta
materiaalia kerääjille tarjolla.
Perhemessu 2.2. klo 10 Palokan kirkossa.
Keräyksen avaus, messun jälkeen lounas ja
talvitapahtuma perheille, tuotto YV:lle.
Yhteisvastuun aloitusjumalanpalvelus
ja kahvit 2.2. klo 10 Säynätsalon kirkossa,
saarna diakoni Paula Kiviranta.
Yhteisvastuutapahtuma 2.2.
Tikkakosken kirkolla messun jälkeen klo
12–14. YV-infoa ja listojen jakoa kerääjille,
kahvila ja perhetapahtuma.

Ole kuulolla!

Johanna Komonen

Korpilahden kinkerit

Yhteisvastuun aloitusjumalanpalvelus
ja kahvit 2.2. klo 16 Neulaskodilla
(Keljonkangas), saarna diakonissa
Elina Fuchs.
Yhteisvastuuinfo ja -startti 2.2.
Vaajakosken kirkossa messun jälkeen.
Saarna vs. diakonian työalasihteeri Tero
Reingoldt.

Yhteisvastuun pihatapahtuma su 9.2.
Keltinmäen kirkolla messun jälkeen noin
klo 11.30. Myytävänä hernekeittoa ja
kasvissosekeittoa, hevosajelua ja
kasvomaalausta.
Yhteisvastuukeräyksen esittelyä Nyrölän
srk-illassa Mieskosella to 13.2. klo 18.30.
Perheen ulkoilutapahtuma su 16.2.
Halssilan kirkolla klo 16 alkavan
Pikkukirkon jälkeen. Arpajaiset,
makkaranmyyntiä, mäenlaskua,
hevosajelua, vohveleita.
Isoisten Yhteisvastuukeräystempaus
ke 19.2. klo 17 alkaen Tikkakoskella.
Yhteisvastuukeräyksen esittelyä
Kuikan srk-illassa Pirttimäessä
ti 18.2. klo 18.
Keräystempaus ke 19.2.
Vaajakoskella klo 17.30 alkaen.
Maaliskuu
Laskiaistapahtuma su 2.3. Vaajakosken
kirkolla messun jälkeen.
Laskiaistiistain hernekeittolounas ti 4.3.
Tikkakosken kirkolla klo 11–13.

Tapulintorin Yhteisvastuutapahtuma ti
4.3. klo 16–18 Kuokkalan kirkon kupeessa.
Mahdollisuus makkaranpaistoon ja
onnenpyörän pyörittämiseen.
YV -tuotteita ja huolinukkeja.
Klo 19 nuorten musiikkiesitys
Yhteisvastuun hyväksi kirkossa.
Lyhtymäki päiväkodin pihamaalla
Korpilahdella ti 4.3. klo 18. Kanttiinin
tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
Isosten Yhteisvastuukeräystempaus
ke 12.3. klo 17.30, Vaajakosken kirkko.
Neulassäpinät Keljonkankaalla
(Neulaskodin pihalla) su 16.3. klo 14.
Huvipuisto ja leikkikoiranäyttely, poni,
kani, munkkia, kahvia.
Pihatapahtuma su 23.3 Vesangan
koululla klo 14–16.
Yhteisvastuulipaskeräys to 27.3.
Kuokkalan kauppakeskuksella klo 15.30–
18. Lipaskerääjät voivat ilmoittautua klo
15.15 Kuokkalan diakoniatoimistolla.
Kolikkotapahtuma la 29.3. klo 10–13
Vaajakosken kirkolla.

Yhteisvastuun
lipaskeräys 4.–5.4.
Tikkakosken S-Marketilla.
Kakkutempaus Keltinmäessä su 13.4.
Lipaskeräystempaus to 24.4. kauppojen
edessä Korpilahdella.
Kevätmyyjäiset ja lounas Tikkakosken
kirkolla su 27.4. messun jälkeen
n. klo 11.30.
Munkki- ja simamyyjäiset Tikkakosken
kirkolla ti 29.4. klo 11–13.
Vappumyyjäiset ke 30.4. klo 13
Säynätsalon pappilassa.
Toukokuu
Kierrä kirkko ti 6.5. Korpilahdella.
Yhteisvastuu-lätkäilta (Suomi–Latvia) la
10.5. Vaajakosken kirkolla klo 16.30 alkaen.
Vapaa pääsy, puffetti Yhteisvastuun
hyväksi (suolaista, makeaa, juomia).
Kevätlaulajaiset ke 14.5.
klo 18 Korpilahden
seurakuntatalolla.

Candelan musiikki-ilta Tikkakosken
kirkossa su 30.3. klo 18. Tuotto
Yhteisvastuulle.
Huhtikuu
Valoa-konsertti to 3.4. klo 18 Säynätsalon
kirkossa, solistit Jukka Helin ja Ilta Fuchs,
Neulaset. Pääsymaksu 5€ YV.n hyväksi.
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TAULUMÄEN KIRKKO
Konsertti Lähellä hiljaisuuden reunaa
su 2.2. klo 15. Kai Nieminen, kitara,
Marko Kupari, urut. Ohjelma 10/5 euroa
yhteisvastuun hyväksi.
Kansainvälinen messu su 2.2. klo 18.
Voice-kuoro, johtaa Tarja Erkkilä.
Tuomasmessu su 9.2. klo 18 Siistonen,
M. Korhonen, Laasonen, Mäki-Latvala.

jokainen ikä kantaa sisässään uusia alkuja
n Teologian maisteri ja diakoni Kristiina Nordman (kuvassa) rohkaisee löytämään uusien elämänvaiheiden alut ja mahdollisuudet, joita
Jumala on jokaiseen ihmiseen kätkenyt. Nordman puhuu Naisten päivillä. Hänen mukaansa naiset miettivät vaatimusten ristipaineessa
jaksamisensa rajoja. Moni pohtii, mistä voisi löytää rauhaa ja tasapainoa. Päivien toinen puhuja, sisustussuunnittelija Leena Broman suosittelee Nasaretin miestä. Jeesukselta saa parhaat vinkit oman itsensä
tuntemisessa. On viisasta pitää yhteys Häneen, joka tietää, millaista
tekoa olen. Lisäksi päivillä käyttävät puheenvuoroja Malla Eronen,
Anne Rahkonen, Tuula Hakkarainen, Tuija Kontinen, Satu Konsti, Eveliina Aijasaho, Ulla-Maija Kovanen.
Lauantai-iltana klo 18 on Nina Åströmin, Ilkka Puhakan, Johanna
Komosen ja Kari Valkosen Rukous Suomen puolesta.
Naisten päivät Anna sydän avara ovat Huhtasuon kirkossa 8.–9.2.
alkaen lauantaina klo 13 ja sunnuntaina klo 10 messulla.
Onko olemassa moraalista vapaita elämänalueita?
n Piispa Jorma Laulaja pohtii moraalikysymyksiä Seniorifoorumissa.
Nykyisin puhutaan ”moraalikadosta” ja ”moraalityhjiöstä”. Paljon on
myös lainattu juutalaista anekdoottia, joka huipentuu kaupankäynnin ja moraalin jyrkkään erottamiseen: ”Mooses on Mooses, mutta
business on business”. Ovatko talous ja liiketoimet arkimoraalista irrallaan oleva maailma? Mikä aineellinen tai henkinen tekijä pitää koossa
Euroopan unionia? Talous? Rahan ja ihmisten vapaa liikkuminen? Kulttuuri? Mikä murentaa tämän ja monet pienemmät yhteisöt? Vastaukset
saattavat yllättää. Tule kuuntelemaan emerituspiispaa aiheesta Moraalista vapaat elämänalueet – onko niitä? ja keskustelemaan Seniorifoorumiin 13.2. klo 14 Keskusseurakuntatalolle. Kahvit klo 13 (2 euroa).
Musiikkia, yhteislaulua ja hartaus. Juonto Markku Ikkala.

irkoissa
Musiikkia k

HUHTASUON ALUESEURAKUNTA
Huhtasuon kirkko

Toisillemme kauniit; parisuhdeillan
konsertti, la 1.2. klo 18, Tommi Kalenius.
Messu su 2.2. klo 10, Tervonen, Mertanen, Vepsäläinen. Yhteisvastuukeräyksen avaus, kahvitarjoilu ja infoa.
Hyväntekeväisyyskonsertti Idän tietäjät, su 2.2. klo 16. Oratoriokuoro
Idän viisaat ja orkesteri Korpivaeltajat.
Ohjelma 5 € Huhtasuon diakoniatyölle.
Naisten päivät la–su 8.2.–9.2.
Messu su 9.2 klo 10. Kristiina Nordman,
Konsti, Salmela.
Pianokonsertti su 9.2. klo 18, Anne
Kauppi.
Virsi-ilta ke 12.2. klo 18.30, Mertanen.

ki
Menovink
Tommi Kalenius ja
Toisillemme kauniit

Toisillemme kauniit -parisuhdeillan konsertissa
esiintyy Tommi Kalenius.
Konsertti on Huhtasuon
kirkossa 1.2. klo 18. Vapaa
pääsy. Konsertin jälkeen
pizzatarjoilu. Lastenhoito.
Lapset ja perheet:

Ekavauva-ryhmä ma klo 13–15. Tied.
050 301 8233.
Perhejumppis ti klo 10.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Iltaperhekerho ma 3.2. klo 17.30-19.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.
Erkka-ilta erityistä tukea tarvitsevien
lasten äideille to 13.2. klo 17.30.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
ma 10.2. klo 17.30–19.30.
Käsityöpaja aikuisille ja lapsille to 20.2.
klo 17.30–19.30.
Ilm. iltaryhmiin 050 323 53555.

Kouluikäiset:

Anne Kauppi esittää Ligetin etydejä Huhtasuolla

nRytmisesti ja tonaalisesti rohkeat Ligetin Etydit ovat uudemman pianokirjallisuuden merkittävimpiä teoksia. György Ligetin musiikissa voi
kuulla menneiden säveltäjien syvällisen ymmärtämisen. Joukossa on
teoksia, jotka ovat kunnianosoituksia muun muassa Indonesian ja Afrikan musiikkikulttuureille. Kauniita Etydejä ei ole juuri esitetty juuri Suomessa. Nyt niitä kuullaan Huhtasuon kirkossa 9.2. klo 18. Anne Kauppi
(kuvassa) on suorittanut Juilliard-korkeakoulututkinnon New Yorkissa.
Lähellä hiljaisuuden reunaa
nSäveltäjä-kitaristi Kai Nieminen ja Jämsän seurakunnan kanttori
Marko Kupari konsertoivat 2.2. klo 15 Taulumäen kirkossa. Ohjelmassa
on sekä uudempaa että vanhempaa musiikkia, mm. Väinö Raition, Juha
T. Koskisen, Kai Niemisen, Sofia Gubaidulinan, Frescobaldin, Bachin ja
Vivaldin sävellyksiä. Tuorein sävellyksistä on Kai Niemisen Temple II for
organ. Ohjelma 10/5 euroa Yhteisvastuun hyväksi.
Idän viisaat -oratorio huhtasuolla
n Juhana Lehmuskosken säveltämä ja sanoittama ja Oratorio-orkesterin
ja Korpivaeltajien esittämä Idän viisaat -oratorio kuullaan Huhtasuon kirkossa 2.2. klo 16. Oratorio tapahtuu itäisillä mailla, Jerusalemissa, Beetlehemissä, Egyptissä. Kertomus sisältää jännitystä, juonittelua ja tragediaa
– ja Jumalan johdatusta. Ohjelma 5 euroa Huhtasuon diakonialle.

Kaupunkiretriitti Luopumisen siunaus
Tule vetäytymään arjen kiireestä hiljaisuuteen ja antamaan aikaa yhteiselle rukoukselle ja omalle levolle. Retriitti alkaa Keltinmäen kirkossa perjantaina 7.3. klo 18 ja päättyy 9.3. sunnuntain messuun. Yöpymiset kotona,
ruokailut kirkolla. Ohjaajina Eivor Pitkänen ja Hilkka Kautto. Hinta 55/40 €.
Mahtuu 15 ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset 1.2.–21.2.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu tai Aira Lehto 050 340 98 99.
Tied. (ark. klo 9–15). Aira ”Aikku” Lehto.

Maanantaisin:
Sählyä
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.
Tiistaisin
Sählyä pojat 1–2 luokat klo 17–18.
Tyttöjen liikuntakerho 2–4 luokat klo
18–19.
Keskiviikkona:
Kokki- ja Toimintakerho 3–5 luokkien
tytöt ja pojat klo: 17–18.30.

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 4.2.klo 18, ilta miehille.
Isän suru lapsen kuollessa, Veijo Pesonen.
Torstaitapaaminen to 6.2. klo 14, Vepsäläinen.

Messu su 9.2. klo 12, Väätäinen, Salmela.
Lapsikuoro.
Leipäsunnuntai su 9.2. klo 16, Vainosta
herätykseen, Niilo Räsänen.

Lapset ja perheet:

Lapsiparkki 2–6-vuotiaille lapsille ti klo
9–11.30. Ilm. edeltävän viikon torstaihin
mennessä Elinalle 050 4079126.
Perhekerho ke klo 9.30–11.
Muskarit torstaiaamupäivisin. Tied. 050
3409893.

Kouluikäiset:

Toimintakerho ma klo 18, 10–12 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Toimintakerho ti klo 18, 7–9 -vuotiaille
tytöille ja pojille.
Tied. 050 5497021.

Musiikki:

IloSet ke klo 12, Mertanen.
Enkelikellot ke klo 16.30, Salmela.
Ihanaiset ke klo 17.30, Salmela.
Majakka pe klo 18, Salmela.

Ryhmätoimintaa:

Aamurukouspiiri ke klo 8
Torstaitapaaminen, paritt. vk. to klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri, parill.vk. to
klo 17.

Diakonia:

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

KELTINMÄEN ALUESEURAKUNTA
Messu su 2.2. klo 10, Vilkko, Ridanpää,
Vuorenmaa, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Yhteisvastuukeräyksen aloitus, listoja on
saatavana messun jälkeen.
Aamurukous ti 4.2. klo 8–8.30.
Elokuvailta Huuto Iranista ke 5.2. klo 18.

ki
Menovink
Elokuvaillassa Huuto
Iranista -dokumentti

Dokumentti Iranin kristityistä (K13) ja jatkokeskustelua Keltinmäen kirkossa 5.2.
klo 18. Iltatee. Mukana lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki, Esa Jurva ja Marjatta
Tervonen.
Hiljainen aamurukous to 6.2.
klo 8–8.30.
Messu su 9.2. klo 10, Salminen, Vilkko,
Nieminen, pyhäkoulu, keittolounas
Yhteisvastuun hyväksi.
Pihatapahtuma Yhteisvastuun hyväksi
su 9.2. klo 11.30–14, messun jälkeen.
Keittolounas, vapaaeht. maksu. Kahvit/
tee 1 €, mehu 0,50 snt., munkki 1 €.
Hevosajelua 2 €, kasvomaalausta 0,50
snt. sekä YV-tuotteiden myyntipöytä.
Aamurukous ti 11.2. klo 8–8.30.
Hiljainen aamurukous to 13.2.
klo 8–8.30.
Taka-Keljon lähetyspiiri ke 19.2. klo
18.30, Ylkäsellä, Myllylammentie 2–4
B 37.
Mahdollisuus keskusteluun ja esiru
koukseen jumalanpalveluksen jälkeen.

Lapset ja perheet:

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.

Diakonia:
Päivystys ti–ke klo 9–10.30, muuna

Kouluikäiset:

aikana elina.vepsalainen@evl.fi 050 549
7005. (huom! ei maanantaisin päivystystä)

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

Halssilan kirkko

Nuoret:

Messu su 2.2. klo 12, Väätäinen, Salmela,
Halonen. Yhteisvastuukeräyksen avaus
ja infoa.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta
ke 5.2. klo 18.30. Hyviä uutisia huolestuneille; Jari Nordman. Musiikki Kuoronen.
Pertti Pekkarinen, Aino Viitanen, Tervonen. Iltatee.
Miesten päivät la 8.2. klo 13.

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Ryhmä Facebookissa: Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö.
Perusisoiskoulutus ke 5.2. klo 17, (ei
12.2.)
Nuortenilta ke 5.2. klo 18.30 (ei 12.2.).

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13.

Kädentaitoaamu ke 19.2. ja 26.3. klo 9,
tied. 050 340 9891.
Olohuone ke 5.2. klo 13–15, Jumalan
ylitse vuotava rakkaus, Ridanpää ja ke
12.2. Yhteisvastuukeräys, saattohoito,
Kallio. Tarjoilua, vapaaehtoinen maksu.
Tied. 050 549 7032.
Maahanmuuttajat ti klo 10-12.

Musiikki:

Näkkäri kouluikäisten kuoro 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.
Huom! päivystystä ei ole 11.2.
Kortepohjan seurakuntakeskus

Hiljentymisryhmä Perjantain Puolipäivä
pe 31.1. klo 12–14. Oma Raamattu ja
päiväkirja mukaan. Tied. 040 709 4062.
Messu su 2.2. klo 16, Vilkko, Nieminen.
Yhteisvastuukeräyksen listoja on saatavana messun jälkeen.
Pappi paikalla to 6.2. klo 12.30–13.30.
Rukoushetki pe 7.2. klo 8.30–9.
Messu su 9.2. klo 16, Salminen, Nieminen, kirkkokahvit. Yhteisvastuukeräyksen listoja saatavana 6.2. alkaen.
Mahdollisuus keskusteluun ja henkilökohtaiseen esirukoukseen jumalanpalveluksen 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.

Kouluikäiset:

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

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 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! Nuorten aikuisten kuoro to klo
18–19.30. Tied. 050 549 7049.

Diakoniatyöntekijä:

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

Kypärämäki-Köhniö

Hartaus ke 12.2. klo 12.30, Päivätoimintakeskus Salokatu 20.

Lapset ja perheet:

Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa os. 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:

Saihokadun olohuone (Saihokatu 4) ti
4.2. klo 11–12, Yhteisvastuu 2014 ja ke
11.2. Ystävyys. Lounas klo 12–13, (3,50
€). Tied. ainoleena.laitinen@evl.fi, 050
549 7026.
Kypärämäen rukouspiiri ma 10.2. klo
18–20, Kypärätie 26 as. 24. Tied. Laitinen, 050 549 7026.

Diakoniatyöntekijä:

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

Ruoke-Kuohu-Vesanka

Hengellinen iltapäivä Vesanka-Ruoke
18.2. klo 12, Hilkka Kautolla, Tikkurintie
5. Tied. Kallio 050 549 7032.

Varttuneelle väelle:

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Mallan kammari Vanhassa pappilassa
(Vapaudenk. 26) parilliset viikot, joka
toinen to klo 14.
KESKUSTAN ALUESEURAKUNTA
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, keskiviikkoiKaupunginkirkko 		 sin klo 14, paritt. viikot.
Avoinna ke–pe klo 11–14.
Korttelikerho, Cygnaeuksenkatu 8, KerMessu su 2.2. klo 10, Pirtala, Wuolio,
hohuone, to 13.2. klo 10-11.30.
Tenkanen. Yhteisvastuukeräyksen aloiKuorot:
tus, kirkkokahvit Pappilassa.
Hyvät Jyvät ti klo 19 Pappilan rippikouVirsi- ja lauluhetki ke 5.2. klo 12.
lusalissa. Tied. Valtasaari 050 521 5411.
Nuorten messu ke 5.2. klo 19.
Stemmina to klo 17.45 Lahjaharjun kapViikkomessu to 6.2. klo 13.
pelissa. Tied. Laasonen 050 549 7020.
Messu su 9.2. klo 10, Ilvesmäki, Tikkanen, Valtasaari.
Diakonia:
KohtaamisPaikan iltamessu su 9.2. klo
Päivystykset ma, ke ja to klo 9–11 Cyg17. Mika Kilkki. Lastenohjelmat Pappinaeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen 050 549
lassa klo 16.45. Lapset tulevat kirkkoon
7027, Elina Lintulahti 050 340 0665, Sari
ehtoolliselle.
Solismaa 050 549 7006 tai Auni PelkoVirsi- ja lauluhetki ke 12.2. klo 12.
nen 050 549 7001.
Nuorten messu ke 12.2. klo 19.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri (DiaViikkomessu to 13.2. klo 13.
konia ja lähetys)Keljon palvelutalon
B-talon 4.krs. tiistaisin klo 10–12.
Keskusseurakuntatalo
Yliopistonkatu 12
Lähetys:
SenioriFoorum to 13.2. klo 14. Kahvit (2
Hanna-rukouspiiri ma 3.2. klo 18 Vaneuroa) alk. klo 13. Moraalista vapaat elähassa Pappilassa, Anna-Maija Kuulasmänalueet – onko niitä? Puhujana piispa
maa ja Riitta Puukari.
Jorma Laulaja, hartaus Vuokko Jokinen,
juonto Markku Ikkala.
Lohikoski
Lahjaharjun kappeli, Ukonniementie 2,
Vanha pappila Vapaudenkatu 26
Messu su 2.2. klo 12, Pirtala, Laasonen.
Messuosasto to 6.2. klo 17. Keskustelua
Messu su 9.2. klo 12, Watia, Valtasaari,
ja ideointia jumalanpalvelustehtävistä.
kirkkokahvit.
Tied. alueseurakunnan papeilta.
Mallan kammari, parilliset viikot, joka
Lapsille ja perheille:
toinen to klo 14.
Perhekahvila Lohikosken kirkon asunRaamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
tosiivessä ke klo 9.30–11.30.
Fransiskus-ilta ke 12.2. klo 17. Tied. 050
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied.
375 4504 tai laatinen.liisa@gmail.com
johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895.
Leskien klubi to 27.2. klo 10–12. EläkeMuskarit: Lohikosken kirkolla
ikäisille leskille. Tied. elina.lintulahti@
1–2 v. to klo 9.30–10.15.
evl.fi, p. 050 340 0665.
Satumuskari 3–4v to klo 10.15–11.
Lapsille ja perheille:
Tied. ja muskareiden hajapaikkojen tied.
Yliopistonkadun perhekerho to klo
tiina.jarvinen@evl.fi, p. 050 571 5155.
9.30-11.30. (Yliopistonkatu 28, sisäpiha)
Kouluikäiset:
Lutakon perhekerho pe klo 9.30–11.30.
Kokkikerho ti klo 17.30–19. (10€/kevät)
Päiväkerhot ja ekavauvaryhmät, tarIlmoittautumiset Kirsille.
kemmat tiedot nettisivuiltamme.
Tied. nuorisotyönohjaaja (vs.) kirsiPappilan perhepyhäkoulu parittomilla
marja.piippanen@evl.fi 050 595 3945.
viikoilla su klo 16. Seur. 2.2. ja 16.2.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied.
Nuoret:
johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895.
Nuortenilta to klo 19–21, YliopistonMuskarit: Yliopistonkatu 28, kerhotila
katu 26B
Pikkuhuilistit ma klo 15–15.45
Rippikoululauantai (Keskustan alue1v ma klo 15.45–16.15
seurakunta) la 1.2. klo 10–13 tai 14–17.
Kultahiput, pienet kehitysvammaiset
Nuorisotyön tied. teresa.muhonen@evl.
ma klo 16.30–17.15.
fi, p. 050 549 7016, tai juha.koivurova@
Tied. terhi.hassinen@evl.fi, p. 050 340
evl.fi p. 050 549 7004 ja nuoriso- ja rippi9893.
koulutyön vastuupappi ville.tikkanen@
Vauvat ke klo 15.45–16.15
evl.fi, p. 050 400 0013.
2v ke klo 16.15–17
Satumuskari 3–4v ke klo 17–17.45
Ryhmätoimintaa
Tied. ja muskareiden hajapaikkojen tied.
Lahjaharjun kappelissa:
tiina.jarvinen@evl.fi, p. 050 571 5155.
Avoin solu ti klo 16-17.30. Tied. Hely
Kouluikäiset:
Järvinen 050 359 5611.
Kerhot Yliopistonkatu 26B:ssa.
Miesten raamattupiiri ti klo 18–20.
Puuha-/Kokkikerho ma klo 17–18.30.
Tied. Pertti Viitanen, pmviitanen@
(5€/kevät) Ilmoittautumiset Kirsille.
luukku.com, 050 312 5288.
Askartelukerho ti klo 17.30–19.
Diakonia ja lähetys:
Bofferikerho ke klo 17–18 Tanssisali
Diakoniapäivystykset ma, ke ja to klo
Lutakossa. Ilmoittautumiset Kirsille.
9–11, Cygnaeuksenkatu 8. Tied. Auni
Tied. nuorisotyönohjaaja (vs.) kirsiPelkonen p. 050 549 7001.
marja.piippanen@evl.fi 050 595 3945.
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.

ki
Menovink

Kouluikäisten
hiihtolomaleiri

Kouluikäisten hiihtolomaleiri on 24.–26.2 Vesalan
Rysässä. Hinta 30 €.
Ilmoittautuminen 21.1–14.2.
www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu
Nuoret:

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, 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.

KORPILAHDEN ALUESEURAKUNTA
Korpilahden palvelupiste avoinna ti–to
klo 9–15. P. 050 5579 012. Muina aikoina
virkatodistukset ja toimitusten sopiminen 050363 2300, hautausasiat 040 162
3982, muissa asioissa yhteys työntekijöihin.

Jumalanpalvelukset:

Messu su 2.2. srk-talo klo 10. Koivisto,
Laakso-Viholainen, kirkkokuoro. Yhteisvastuu-info kirkkokahvien jälkeen.
Messu su 9.2. srk-talo klo 10. Koivisto,
Tiusanen.

Muita tilaisuuksia:

Pohjoisten kylien kinkerit su 2.2., YläMuuratjärven kylätalo klo 13.
Hartaushetki ke 5.2., Korpihovi klo 10.

Särkijoen kinkerit su 9.2., Eila ja Heimo
Kopiseva, Särkijoentie 166, klo 13.
Hartaushetki ke 12.2., Iltatähti klo 13.

Diakonia:

Väentuvan teemahetki Korpikeitaalla ti
4.2. klo 12.
Selvillä vesillä -vertaistukiryhmä ti 4.2.
Korpikeitaalla klo 8.30–10.30.

ki
Menovink
Selvillä vesillä
Korpikeitaalla

Selvillä vesillä -vertaistukiryhmä kokoontuu tiistaina
4.2. klo 8.30–10.30 Korpikeitaalla. Jos alkoholin käyttösi
mietityttää, tule turisemaan
aamukahvien äärelle!
NOJA-ryhmä ti 4.2. srk-talolla klo 18.
Sururyhmä aloittaa to 6.3. srk-talolla.
Vetäjinä pastori Antti Koivisto ja diakonissa Kirsi Lepoaho. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset helmikuun aikana
050 557 9003 (Kirsi) tai 050 353 2727
(Antti).

Musiikki:

Kirkkokuoro parittomilla 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:

Tiedustelut 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 7.2. klo
9.30–11.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 10.2. klo
14–15.30.
Taidepyhis lapsille 4–12v. srk-talolla ke
22.1. klo 18–20. Ilm. 050 5579006.

KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA
Juhlamessu su 2.2. klo 11. Pyhäkoulu.
Yhteisvastuukeräys alkaa, kirkkokahvit.

ki
Menovink
Kuokkalan kirkon
juhlamessu

Kirkko täyttää neljä vuotta
ja sitä juhlitaan 2.2. klo 11,
Mustonen, saarna Arto
Viitala, Bucht, Lampinen,
Ronkainen, Kehittyvät laulajat, Toivon siivet -orkesteri, Jubilate Deo, Del Monte
-rumpuryhmä. Pyhäkoulu.
Yhteisvastuukeräys alkaa,
kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 5.2. Arkiretriitti klo
18, iltahartaus klo 19.30.
Aamurukous to 6.2. klo 8.15.
Luentosarja Elävä sana – elävä kirkko:
to 6.2. klo 18 Vapauteen Kristus vapautti
meidät, Kati Reukauf.
Messu su 9.2. klo 11, M. Korhonen,
Bucht, Väisänen, Nieminen, pyhäkoulu.
Kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 12.2. Arkiretriitti
klo 18, iltahartaus klo 19.30.

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. Ilmoittautumiset edell. maanantaihin mennessä p.
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.

Kouluikäiset:

Konnichiwa! Hiihtolomaleiri
1.–6.-luokkalaisille Vesalan Rysässä ma–
ke 24.–26.2. Leirin teema Kiina ja Japani.
Ilmoittautumiset 14.2. mennessä www.
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Hinta 30 e, järj. yhteistyössä Keskustan
aluesrk:n kanssa. Kuokkalasta mukaan
mahtuu 10 lasta.
Kerhot löytyvät sivulta www.jyvaskylanseurakunta.fi/Kuokkala/Kouluikäiset.
Tied. 050 436 8619.

Nuoret:

Nuortenillat ke klo 19 Polttis 37.
Tied. 050 549 7014 ja 050 340 9892.

Ryhmätoimintaa:

Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alakerrassa.
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 (parilliset viikot) kirkon yläkerrassa.

Musiikki:

Ks. nettisivut: jyvaskylanseurakunta/
Alueseurakunnat/ Kuokkala/ Musiikki.

Diakonia

Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto
ma–ti klo 9–11, muuna aikana sopimuksen mukaan. Päivi Heikkilä 050 549
7034, Marjo Ronkainen 050 549 7007.

PALOKAN ALUESEURAKUNTA
Kynttilänpäivän perhemessu su 2.2. klo
10, Sulkala, Kari, Ruhanen, Lapsikuoro,
messu käynnistää yhteisvastuukeräyksen. Messun jälkeen lounas klo 11.30.
Yhteisvastuukeräys- ja talvitapahtuma
perheille su 2.2. klo 11.30–14.
Messu su 9.2. klo 10, Hautalahti, Sulkala,
Tahkola, kirkkokahvit.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon parvella,
tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Raamattupiiri ti 11.2. klo 18 takkahuoneessa, tied. 040 7090142.

Musiikki:

Lapsikuoro kouluikäisille ke 5.2. klo
15–16.30 kirkon alakerrassa.
Lauluryhmä Tuikku ke klo 17.30. Lapsi
kuoroon 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:

Lyydiat käsityöpiiri ma 3.2. klo 13. Tule
mukaan tutustumaan ja kutomaan kangaspuilla.
Lähetyspiiri ti 4.2. klo 10–12 takkahuoneessa.
Keskiviikkolounas ke 5.2. klo 11, päivärukoushetki klo 12 kirkossa. Lounaan
hinta aikuisilta 5 e, yli 4-vuotiailta 2,5, e
ja alle 4-vuotiailta 1,5 e.
Lähimmäisen Kahvitupa torstaisin klo
12–15 takkahuoneessa.
Katekismuskahvit ke 12.2. klo 13, iltapäivähetki takkahuoneessa katekismuksen ja kahvikupin äärellä elämää
pohtien.
Diakonian päivystys kirkolla ti ja ke klo
9 –11 Elina Romar p. 040 5609910 ja
Päivi Itkonen p. 040 7090142.

Lapset ja perheet:

Perhepysäkit:
Ritoharju (Norolankuja 3 F) ti klo 9 –11,

Kirri (Kirrinpelto 1) to klo 9–11
ja Mannila (Mankolantie 3 )
ti 9.30–11.30.
Perhepysäkki kirkolla to klo 9 –11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo 13–15.
Taaperopysäkki (lapset n. alle 2 vuotta)
kirkolla ke 12.2. klo 9.30–11.30.
Muskari ke Jokelan Pappilassa. Tied.
Terhi Hassinen 050 340 9893
Pyhäkoulu: su 9.2. klo 10 kirkon alakerran päiväkerhotilassa.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut MarjaTerttu Kivelä 040 5609908. Löydät
meidät myös Facebookista!

ki
Menovink
Katekismuskahveilla
pohditaan elämää

Katekismuskahvit juodaan
Palokan kirkolla keskiviikkona 12.2. klo 13. Tarjolla
on iltapäivähetki takkahuoneessa katekismuksen ja
kahvikupin äärellä elämää
pohtien.
Kouluikäiset:

Syksyn kerhot jatkuvat, vapaita kerhopaikkoja voi kysellä Minnalta.
Tyttökerhossa Jokelan pappilasa on
hyvin tilaa uusille kerholaisille! Kerho
kokoontuu maanantaisin klo 17.
Tiedot kerhotoiminnasta alueseurakunnan nettisivuilla
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/kouluikaiset/kerhot
Perhemessu su 2.2. klo 10, jonne myös
leiriltä Vesalasta palaavat osallistuvat.
Koko perhe on tervetullut messuun ja
sen jälkeen talvitapahtumaan, joka järjestetään yhteisvastuun hyväksi. Tarjolla
on maksullista lounasta, makkaranpaistoa sekä erilaisia toimintapisteitä
(joista osa on maksullisia) esim. ongintaa, askartelua, onnenpyörä, temppurata yms.
Lapsikuoro parillisilla viikoilla keskiviikkoisin kirkon alakerrassa, seuraava kerta
5.2. klo 15–16.30.
Lisätiedot: Minna Junttila 040 773 9851.

Nuoret:

Isoskoulutus: jatko- ja perusisot ke 5.2.
klo 17–18.30.
Peli-ilta ke 5.2. klo 18.30–20.30.
Rippikouluralli Palokan kirkolla la 8.2.
klo 10–15. Tärkeä ja pakollinen päivä
kaikille palokkalaisille rippikoululaisille,
jos et pääse mukaan, ota yhteyttä Heli
Ahoseen 040 8310565.
Nuorten viikkomessu ke 12.2. klo 18,
messujen jatkot klo 19–20.
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
Messu su 2.2. klo 10, Romar (lit.), Kiviranta (saarna), Laiho, Neulaset. Kirkkokahveilla yhteisvastuuinfo ja keräyksen
käynnistys.
Messu su 9.2. klo 10, Kärkkäinen (lit.),
Erkki Lampinen (saarna), Laiho. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.
Reilusti Raamattua! –raamattuilta, ti
11.2. klo 18, Harri Romar ja Tapio Markkunen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ti pappila.
Perhekerho to klo 9.30–11.30 pappila.
Tiedustelut 050 917 2802.

Kouluikäiset:

Tiedustelut 050 407 0060

Ryhmätoiminta:

Olohuone ke klo 13 pappilassa. 5.2.

14

15

Kanttori-Tiina laulattaa Runebergin
virsiä, 12.2. Ystävänpäivänyyttärit ja
vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyskohteisiin tutustumista.
Raamattupiiri Johanneksen pojat su klo
18 pappila, paritt. vkot.
Naisten solu ke 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. Ti
11.2. ei päivystystä.
NEULASKOTI
Messu su 2.2. klo 16, Romar (lit.), Fuchs
(saarna), Laiho. Yhteisvastuukeräyksen
aloitus, kahvit.
Perjantairukous 7.2. klo 19.
Neulasmessu su 9.2. klo 16, Kärkkäinen,
Laiho, saarna Juha Väliaho. Marilaisia
vieraita. Kahveilla lähetystietoa.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ma
Perheryhmät: vauvaryhmä ti klo 10–12,
taaperoryhmä ke klo 9.30–11.30, perhekerho pe klo 9.30–11.30, tied. 050 917
2802.
Muskarit ma alk. viikolla 6, tied. 050 571
5155.

Kouluikäiset:

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

Nuoret:

Iltakahvila pe 14.2. klo 17–22.
Isoskoulutus su 16.2. klo 13–17.
Tiedustelut p. 050 407 0060.

Ryhmätoiminta:

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

Diakonia:

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

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
Kynttilänpäivän perhekirkko su 2.2. klo
11, Toivio, Vuorenoja, Yhteisvastuutapahtuma ja -info klo 12-14.
Messu su 9.2. klo 10,Toivio, Vuorenoja.
Tikkakosken Rauhanyhdistyksen sunnuntaiseurat su 9.2. klo 16 kirkolla.
MieliMaasta vertaisryhmä pappilassa
ti 11.2. klo 18–20. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Paula
Matilainen 040 824 4561.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 12.2.
klo 18.

ki
Menovink
Miehet
saunaan Sarpattiin!

Miesten saunailta on Tikkakosken Sarpatissa keskiviikkona 12.2. klo 18, pyyhe ja
piplia mukaan!

Tied. ilpo.vuorenoja@evl.fi 0405609913.

Diakonia:

Työtupa ti seurakuntasalissa klo 12–16.
Miestenpiiri ti pappilassa klo 13.
Päiväpiiri ke 5.2. klo 13 pappilassa.
Lukupiiri ke 12.2. klo 13 pappilassa.
Torstain aamuhartaus ja -kahvi to klo
10 kirkolla.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto.
Ajanvaraus 040 560 9916 tai marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.

Lapsi- ja perhetyö:

Ekavauvaryhmä Pallerot kirkolla ti klo
13–15.
Turinatuvat kirkolla ke ja to klo 9.30–
11.30.
Turinatupa Puuppolassa, Takalantie 2,
tii klo 9.30–11.30.
Puuppolan pyhäkoulu ma 3.2. klo 18,
Takalantie 2. Jatkuu parillisilla viikoilla.
Lisätiedot: Eija Simpanen 040 560 9914.

Kouluikäiset:

Syksyllä alkaneet kerhot jatkuvat, tiedot
seurakunnan nettisivuilta.
Hengari 5–6-luokkalaisille Puuppolan
kerhotilassa, Takalantie 2, ke klo 14–16.
Rumpukerho ti klo 18.30 pappilan bänditilassa. Ilmoittaudu 040 560 9913.
Talvilomaleiri 1–4-luokkalaisille Sarpatissa 24.–26.2. Ilm. sähköisesti 27.1.–7.2.
osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu.
Lisätiedot: Outi Pirttimäki 040 560
9915.

Nuoret:

Oloillat ti klo 18–21. Tule olemaan,
pelailemaan, rupattelemaan ja laulamaan!
AfterSchoolClub ti 4.2. klo 14.30–18.
Tule vaikka tekemään läksysi tai muuten
vain käymään! Clubi kokoontuu joka
toinen viikko (parilliset viikot)
Jannu – isosten koulutus ke 5.2. klo
18–20.
Perusisoskoulutus ke 12.2. klo 17–19.
3. vuosikerran isoset ke 12.2. klo 19–21,
tulkaa jo perusisosten hartauteen klo
18.30 jos ehditte!
Tied. Niko Heiniluoma 040 760 5098.

VAAJAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
Luentosarja Jeesus antaa elämän jatkuu
to 30.1 klo 18.3–20. Jeesus, Jumalan
Poika ( kahvitus alk. klo 18). Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Hannu Huttunen. To 13.2. sarja jatkuu luennola
Jeesus, Hyvä Paimenemme
Messu su 2.2. klo 10, jonka jälkeen kirkkokahveillaYhteisvatuuinfo. Laitinen,
Partanen, Reingoldt, Liimatainen. Kirkkokuoro.
Messu su 9.2. klo 10. Gideonit. Kauppinen, Szabò.

Musiikki:

Rumpukerho kouluikäisille ti klo 18.30
pappilan bänditilassa. Ilmoittaumiset
040 560 9913.
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.

Muskarit:

Tiistaisin, tied. Terhi 050-340 9893
HUOM! Vauvamuskarissa tilaa!

Pyhäkoulut

Tölskässä, Mutkatie 14, su klo 14.
Kaunisharjussa kerran kuukaudessa su
klo 10.
Lisätietoja ja tarkat ajat nettisivuiltamme.

Kouluikäisten kerhot:

Kokkikerho 1–6 lk. Jyskän seurakuntakodilla ti klo 17–18.30.
Askartelukerho 1–3 lk. kirkolla
ke klo 15–16.
Sählykerho 1–3 lk. Jyskän koulun liikuntasalissa ke klo 16–17.
Monitoimikerho 1–6 lk. kirkolla
to klo 17.30–19.
Kokkikerho 1–6 lk. kirkolla
pe klo 16.30–18.
Kysy vapaita kerhopaikkoja: nuoristotyönohjaaja satu.harjula@evl.fi 040 558
2542.

ki
Menovink
Puuhaleiri Vesalassa
9–12-vuotiaille

Leiri on Vesalan Rysässä 21.23.2. Hinta 35 €. Yhteiskuljetus perjantaina Vaajakosken
kirkolta ja paluu sunnuntaina Vaajakosken kirkolle.
Ohjelmassa on ulkoilua,
askartelua, leikkiä ja mukavaa yhdessäoloa! Ilm. www.
jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu/Vaajakosken
Puuhaleiri. Tied: satu.harjula@evl.fi 040 5582542.
Nuoret:

Lisätietoja nuorisotyöstä antavat nuorisotyönohjaajat Jonna Göös 040 560
9925 tai Pasi Toivola 040 7785178

Musiikki:

Musiikkiryhmät kokoontuvat Vaajakosken kirkolla.
Kanteleryhmän kevään aloituksesta
tied. Ulla Honkoselta 0400 669 146.
Toivon siivet-orkesteri ti klo 18.30–
20.30.
Lapsikuoro ke 15.30-16.30.

Diakonia:

Keskiviikkokerho 5.2. Jyskän srk-koti,
klo 13.
YV-tempaus ke 5.2. Kokoontuminen
kirkolle klo 17.30, lähdetään yhdessä
keräämään. Iltapala. Tule mukaan!
Keskiviikkokerho 12.2. 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, ulla.
palola@evl.fi 040 560 9927.
Pyydettäessä kotikäyntejä. Päivystystiedot löytyvät toimitilojen ilmoitustaululta tai diakoniatoimiston ovesta.

Lähetys:

Lähetyspiiri ti 4.2. kirkko, klo 13.
Kinkerit to 13.2. klo 18.30 Mieskosilla,
Mäkituulentie 3, Nyrölässä.
Ystävänpäivän laulelot pe 14.2. klo 12
srk-salissa, Eläkeliiton väki.
Päiväpiiri pe 14.2. klo 12.30 Tikkakosken
Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.
Naisten ilta pe 14.2. klo 18 pappilassa.

harjussa ei pysäkkiä 20.2., 27.3. ja 15.5.)
Vauvaryhmä
Kirkolla tiklo 13-14.30.
Iltaperhekerho ti klo 17.30–19.

Ryhmätoimintaa:

TOIMINTAA MYÖS
JYVÄSKYLÄSSÄ

Miesten raamattupiiri to 6.2. klo 12.
Miestenpiiri to 30.1. klo 18.30.

Seurakuntaillat:

Tölskän ke 12.2. klo 18.30 Kerttu ja
Heimo Savelalla, Mutkatie 14.

Päiväpiirit:

Leppälahti pe 31.1. klo 12.
Rauhanyhdistyksen seurat su 2.2. klo
15 kirkossa.

Varhaiskasvatus:

Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella
varhaiskasvattajiltamme.
Perhepysäkit
Kirkolla ja Jyskässä ti klo 9–11
Kaunisharjussa to klo 8.30–11 (Kaunis-

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27-29
Diakoni Jukka Rantanen, 050 360 3484,
jukka.rantanen@evl.fi
Avoin toiminta arkisin klo 11–15.
Teemoitettua päiväohjelmaa
Askartelua ma klo 13 kerran kuukaudessa (seur. 3.2.).
Laulutunti ti klo 14 parillisella viikolla
(seur. 4.2.)
Rukouspiiri ke klo 12 joka viikko.
Papin tunti to klo 14 joka viikko.
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tietovisa pe klo 13.30.

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

Diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen, 050
300 3590, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
Osallisuuden kahvihuone ti 4.2. klo
14–16 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Ikäystävät, Sirpa Teräväinen ja
Irma Äyräväinen.
Ikääntyvän ihmissuhteet -keskusteluryhmä ma 10.2. klo 14–15.30 Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu 12.
Ikääntymisen ilot, Mairit Sorjonen ja
Eevi-Riitta Kukkonen. Lisätietoja EeviRiitta Kukkonen, 050 300 3590, Katja
Pynnönen, 044 785 0196.

KohtaamisPaikka

PerheKohtaaminen la 1.2. klo 16–18
Pappilassa os. Vapaudenkatu 26.
Lapsiperheiden oma juttu, toistemme ja
Jumalan kohtaamista nyyttäreitä unohtamatta.
PizzaKirkko @ Salsa Orkidea su 2.2.
klo 16 sekä klo 18, Kauppakatu 6. Piz-

Perhetapahtumia ja
muuta kivaa tiedossa

Yhteisvastuukeräys alkaa
sunnuntaina 2.2. Kirkoissa
lounaita, perhetapahtumia,
toimintapisteitä lapsille...
Lisätietoja sivulla 11.

Leskien klubi

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

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Nonna Iagonen, maahanmuuttajatyön avustaja, 041 705
2329, nonna.iagonen@evl.fi
Naisten Suomi-kerho ti 10–11.30 (Polttolinja 37) ja ke 10–11.30 (Kauppakatu 13).
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10) ti klo 10–12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3,
Kuokkala ti klo 10–11.30.

Hiljaisuuden retriitti Vesalassa 16.–18.3.

Kerhot Huhtasuon kirkolla
(Nevakatu 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.

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

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä
Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023,
Cygnaeuksenkatu 8. Ei päivystystä
10.–23.2.
Kerho näkövammaisille ja huonokuuloisille ke 5.2. klo 13–14.15 Aseman
Pysäkillä. Aiheena ystävyys, mukana
kanttori. Kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen.

Herättäjä-Yhdistys

Paikallisosaston vuosikokous ja seurat
11.2. klo 17, Vanha pappila.

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
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
4.2. klo 9–11. Toisella rannalla – askelia
surussa, Leena Impiö.
Tuunaus- ja taidetyöpaja ti 4.2. klo
17–20.
Kirjapiiri II ti 4.2. klo 18. Kari Hotakainen: Ihmisen osa.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 7.2. klo 13
Kirjapiiri I ma 10.2. klo 13. Pauliina Rauhala: Taivaslaulu.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
11.2. klo 9–11. Martoissa on arjen mahdollisuus, Kati-Erika Timperi.
Latinanpiiri ti 11.2. klo 18.
Jännät, nuorten aikuisten lauluryhmä to
13.3. klo 18.30.
Muskariryhmissä tilaa, kausi alkoi 15.1.
Vauvat 6–10 kk (s.03/2013–06/2013)
klo 15–15.30
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.
Perhemuskari (yksi tai useampi lapsi
samasta perheestä) 1,5-vuotiaista (s.
09/2012 tai ennen) lähtien klo 17–17.45.
Kamalat äidit -vertaistukea murrosikäisten lasten äideille. Maksuton vertaisryhmä ke 5.3. alkaen noin joka
toinen viikko klo 18.15 NNKY:llä.
Ilm. ja tied. toiminnanohjaajalle.
www.kamalataidit.fi
Nuortenilta la 1.2. klo 18, ry.
Alueseurat su 2.2. klo 15, Vaajakosken
kirkko.
Seurat su 2.2. klo 16, ry.
Seurat ke 5.2. klo 19, ry.
Talvimyyjäiset la 8.2. alkaen klo 16, ry.
Seurat la 8.2. klo 19, ry.
Messu su 9.2. klo 10, Säynätsalon kirkko.
Seurat su 9.2. klo 12, Säynätsalon kirkko.
Alueseurat su 9.2. klo 13, Palokan kirkko.
Seurat su 9.2. klo 16, ry.
Vuosikokous su 9.2. klo 17.30, ry.
Seurat ke 12.2. klo 19, ry.
www.jklry.net, 044 505 0653.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla klo 10 pe
7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. ja 25.4.
Miestenpäivät la 8.2. klo 13–17 Halssilan kirkolla. Evankeliumi – muutosvoima
miehen elämässä!, Jarkko Lassila.
Naistenpäivät 8.–9.2. Huhtasuon kirkolla. Anna sydän avara. La klo 13 ja su
klo 10 alkaen.
Bussiretki Pyhätunturin Kairosmajalle 1.-8.3. Ilm. Hellevi Maliselle 040 740
6328 tai helmali@suomi24.fi

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.
Lähetyspiiri su 9.2. klo 14, Cygnaeuksenkatu 8.

Anna meille juttuvinkkejä
ja palautetta!

Sunday Service

Henki &

In the Old Vicarage 16.2. at 6 pm (a lutheran worship in English, Vapaudenkatu 26).

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppak. 13, (014) 620 801,
ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.
fi. Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti
Maahanmuuttajatyön rukouspiiri ke
klo 15.30.
Kolme Kohtaamista -ilta ke klo 19 opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
Torstaikahvila to klo 11.30–14. Sanaa ja
jutustelua kahvikupin ääressä.
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Sanan Keidas su 2.2. klo 18. Virsin, lauluin, psalttarein I, Ritva Kajasviita, Ulla
Peltonen.
Raamattupiiri ma 3.2. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 4.2. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
3:16-ilta pe 31.1. klo 18–20.30
4.–8.-luokkalaisille, Myrskylyhdyn päiväkodissa, Antinmutka 18, Kinkomaa, tied.
Inkeri Lemetyinen (050 309 7212).
Isä-poika-sähly la 1.2. klo 10–12 Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.
Perhepyhäkoulu su 2.2. klo 11 Pikkuleipä Aarresaaren päiväkodissa, Toritie
22, Kuokkala. Perhepyhäkoulun ohessa
Donkkis-kerho 10–13-vuotiaille. Vanhemmille raamattuhetki. Tied. Leena
Eerola, 050 3724828.
Vaajakosken naistenpiiri ma 3.2. klo 18,
Lintulenkintie 3.
Kolme kohtaamista Lutherin kirkolla ke
5.2. klo 18.30. Maksetut viulut -gospelyhtye esiintyy Ilovirsiä-illassa.
Leipäsunnuntai su 9.2. klo 16 Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja
5. Vainosta herätykseen, Niilo Räsänen,
ehtoollinen, lapsille opetuskanavat.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Lähetyspiiri ma 3.2. klo 13 Neulaskodilla, Eila Murphy.
Viron lähetyspiiri to 6.2. klo 17 NNKY:n

tilat, Puistotori 4, Veikko Pasanen.
Perjantairukous pe 7.2. klo 19 Neulaskodilla, Erkki Puhalainen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu sunnuntaisin klo 12:
2.2. Mauri Tervonen; 9.2. Lasse Nikkarikoski.
Evankeliset opiskelijat ke klo 18.30: 5.2.
Ilovirsiä, Maksetut viulut; 12.2. Miten

löydän levon? Kari Valkonen.
Hamona-kuoro Lutherin kirkolla
10.2. klo 18.30. Monipuolista hengellistä musiikkia. Tervetuloa uudet laulajat! Tied. ilpo.vuorenoja@gmail.com,
040 526 0909.

Suomen Raamattuopisto

Hyviä uutisia huolestuneille ke 5.2. klo
18.30 Halssilan kirkossa. Jari Nordman,
musiikki Kuoronen

Yksinäisten illat keväällä 2014
Aseman Pysäkillä Hannikaisenkatu 27–29
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...

Henki &

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: Maritta Tynkkynen 040 930 6735 ja Heikki Tynkkynen 045 671 2791.

Facebookissa

rjestöt
Kristilliset jä

Jyväskylän Rauhanyhdistys

ki
Menovink

zamaksu 6 €. KohtaamisPaikka-ilta
uudessa ympäristössä entisin maustein.
ALFA-kurssin ensimmäinen kokoontuminen to 6.2. klo 18.30–20.30. Tervetuloa!
Iltamessu su 9.2. klo 17 Kaupunginkirkossa, Mika Kilkki. Lastenohjelmat
Pappilassa klo 16.45. Lapset tulevat kirkkoon ehtoolliselle.
Kevään ALFA to 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
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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 vs, Koivisto Antti
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
Tero Reingold, työalasihteeri vs
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 vs, Palola Ulla 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
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Jarkko Lassila
puhuu Halssilan
Miestenpäivillä
SIRPA KOIVISTO teksti

Päihde- ja vankilakierteestä vapautunut Jarkko Lassila on kiitollinen siitä, miten hänen elämänsä on muuttunut uskoon tulon myötä. Kansan Raamattuseurassa erityisavustajana työskentelevä Lassila käy seurakunnissa puhumassa kokemuksistaan. Koskaan ei ole liian myöhäistä kääntyä Jumalan puoleen, hän muistuttaa.

Entinen vankilakundi ja alkoholis
ti Jarkko Lassila on puhujana
Miestenpäivillä Halssilan kirkolla
helmikuussa. Lassila vapautui van
kila- ja päihdekierteestä uskon
avulla.
– Kerron rehellisesti omista ko
kemuksistani ja siitä, miten usko
on vaikuttanut omassa elämässä
ni. Jeesuksen voima on suuri. Hän
voi oikeasti muuttaa meitä, jos
vain suostumme siihen, Lassila
muistuttaa.
Miestenpäivien teemana on
Evankeliumi – muutosvoima miehen
elämässä. Tapahtuma on Halssilan
kirkolla (Kärpänkuja 5) lauantai
na 8.2. klo 13-17.

Koskaan ei ole liian
myöhäistä aloittaa alusta
Jarkko Lassila on tänään onnellinen mies. Rankkaa elämää päihdeja vankilakierteessä elänyt Lassila sai aloittaa kaiken alusta
muutama vuosi sitten. Lassilan pelastus oli kääntyminen uskoon.
SIRPA KOIVISTO teksti
JARKKO LASSILA kuva

30 vuotta päihteiden käyttöä, ri
koksia ja vankilatuomioita.
– Kaikkein vaikeinta oli myöntää
itselle, miten paha ihminen olen
ollut ja kuinka paljon läheiset ih
miset ovat kärsineet minun takia
ni.
Lassila on nähnyt, miten päih
deongelmat koskettavat monia
perheitä. Alkoholistimiesten taus
tat ovat erilaisia, mutta yhteistä
ovat syyllisyys, häpeä ja rakkau
dettomuus.
– Niin paljon on pelkoa ja vihaa.

Tunteita ei uskalleta käsitellä, kos
ka tässä maailmassa pitää olla
niin vahva.
Lassila arvelee, että elämä suistui
sivuraiteille jo silloin, kun rakas
mummo kuoli.
– Olin silloin 9-vuotias. Kukaan
ei osannut käsitellä mummon
kuolemaa kanssani, vaan koin sen
hylkäämisenä. Sen jälkeen koulu
alkoi mennä alaspäin.
Päihteiden käytön Lassila aloitti
12-vuotiaana. Juominen oli huma
lahakuista, kaveriporukan kanssa
varastettiin, jotta rahaa riitti ben
saan, tupakkaan ja viinaan. Aikui

siällä alkoholi oli mukana kuviois
sa yhä enemmän.
– Työnteko oli keino ansaita ra
haa juhlimista varten. Useimmiten
viikonloppu alkoi jo torstaina,
Lassila muistelee.
Rikokset kovenivat ja alkoholin
rinnalle tulivat huumeet. Vankila
tuomiot pitenivät.
– Ei se ollut ihmisen mielen mu
kaista elämää.
Vanhasta elämästä irti päästämi
nen oli Lassilalle kova paikka.
– Jeesuksen avulla se oli toisaal
ta helppoa, mutta välillä tunsin
kauheaa vihaa ja katkeruutta yh

teiskuntaa kohtaan. Ainoa hyvä
asia elämässäni oli oma poika,
jonka puolesta kannatti tehdä it
sellekin hyvää.
Jo vankilassa Lassilan puolesta
oli rukoiltu, mutta vasta kristilli
sessä päihdekuntoutuksessa Las
sila uskalsi pudottaa kaikki haar
niskat.
– Olen kiitollinen siitä, että Her
ra piti huolta tällaisestakin ihmi
sestä. Olen nähnyt Hänen hyvyy
tensä, eikä kukaan voi viedä sitä
minulta pois.
Kuivilla Lassila on ollut syksystä
2010 lähtien. Puolentoista vuoden

ajan Lassila on työskennellyt Kan
san Raamattuseurassa Kalevi Lehtisen lesken Leena Lehtisen koko
päivätoimisena avustajana. Tässä
tehtävässä Lassila on päässyt tu
tustumaan seurakuntiin ja muihin
hengellisiin yhteisöihin eri puolella
Suomea.
Myös suhteet läheisiin ovat kun
nossa. Erityisen iloinen Lassila on
siitä, että luottamus 12-vuotiaan
pojan kanssa on kasvanut.
– Koskaan ei ole liian myöhäistä
kääntyä Jeesuksen puoleen. Hän ei
katso syntien määrää. Ei niin pal
jon pahaa, etteikö Hänen puo
leensa voisi kääntyä, Lassila tietää.

Elämästä

Pelkkää näpertelyä?
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Olen Teemu Kallio, 32 vuotta.
Toimin nuorisotyönohjaajana
Pirkkalan seurakunnassa.
Tärkeintä työssäni on nuorten
kohtaaminen siellä missä he ovat:
koulussa, kylillä, harrastustoimin
nassa. Kohtaamispaikkoja löytyy
myös seurakunnasta. Nuortenilto
ja on kaksi kertaa viikossa ja sen
päälle tulevat tietysti myös leirit ja
retket.
Tämän päivän nuoret ovat fiksua
porukkaa, heillä on paljon hyviä
ideoita ja ajatuksia. Tietysti huolia

ja murheitakin löytyy ja silloin on
hyvä, jos lähellä on joku, joka pys
tyy heitä tukemaan. Kokemukseni
mukaan jokainen vuosikymmen
tuo mukanaan omat haasteensa.
Uhkakuvia en pysty maalaamaan,
sillä hyvää porukkaa meillä on
kasvamassa.
Perheeseeni kuluu vaimon lisäksi
kaksi poikaa. Harrastuksemme
ovat nivoutuneet niin hyvin yh
teen, että vietämme paljon aikaa
yhdessä, muun muassa liikunnan
merkeissä.
Nuorisotyössä nousee tietysti
esiin kysymys, entä kun itselle tu

lee ikää lisää? Kahdenkymmenen
vuoden ura seurakunnassa voisi
olla hyvä. Tässä ajassa yleensä
muodostetaan perhe, syntyy lap
sia ja samalla opitaan tuntemaan
monipuolisesti seurakuntalaisia.
Syntyy luontaisia lähiverkostoja,
jotka rikastuttavat myös itse työn
tekemistä.
Tämän jälkeen takataskussa on
varmaan jo sen verran elämänko
kemusta, että voi alkaa katsella,
mitä muuta elämässä voisi vielä
tehdä.
Ihanneseurakunta olisi mielestäni
sellainen, jossa ei tyydytä näperte
lemään tuttujen ja turvallisten ru

tiinien kanssa. Seurakuntalaiset
ovat monenkirjavaa porukkaa,
siksi tarvitaan muutakin kuin vain
ne vakiopiirit. Myös nuorille pitää
antaa oikeasti vastuullisia tehtä
viä.
Unelmani on kirkko, joka on ar
mon ja rauhan paikka, ja jonne on
helppo tulla.
Hyvään elämään riittää mieles
täni se, että rahat juuri ja juuri riit
tävät peruselämiseen. Uskon, että
tulevaisuudessa materialististen
arvojen sijaan ihmiset kaipaavat
kokonaisvaltaisempaa hyvää oloa
itselle ja muille. Tässä on sijansa
myös kristillisillä arvoilla ja ympä
röivällä luonnolla.

Teemu Kallio
Tulevaisuudessa ihmiset kaipaavat
kokonaisvaltaisempaa hyvää oloa
itselle ja muille, uskoo Teemu Kallio Pirkkalasta.

