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Kannen kuva:
Juutalaisten huumori on omaa
luokkaansa. Juutalaisuus
osoittaa, että tappiot voi
kääntää voitokseen.
Kuva: Anneke Schram /
Kuvatoimisto Rodeo

Valtiojohdon pyydettävä anteeksi velallisilta
Olisi koko yhteiskunnan kannalta
valtavan arvokasta, että
väärinkohdellut ihmiset saisivat
kunnianpalautuksen yhteiskunnan
korkeimmalta taholta. .
Taloudellisesti asiaa ei enää voida
korjata, mutta räikeimmät

Kolumni
Menestyvä
Keski-Suomi vaatii
tuloksekasta
yhteistyötä
untakenttää myllerretään keskushallinnon taholta. Raportteja ja lakiluonnoksia on jo ollut ja on tulossa käsiteltäväksi.
Luonnoksesta kuntarakennelaiksi uudet valtuutetut pääsevät heti antamaan lausuntoa.
Epäselvyyttä tuo sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenteen linjausten sekavuus. Lisäksi
käsittelyn ulkopuolelle on jätetty sivistyssektori.
Mitä uudistus tietää keskisuomalaisille kunnille, joita on tällä hetkellä 23? Ainakin paljon
työtä ja selvitettävää tilanteessa, jossa tulisi
suunnata resursseja myös yritysten ja työpaikkojen kasvuun.
Marraskuun loppuun mennessä kuntien on
ilmoitettava selvitysalueiden rajaukset ja
1.4.2014 mennessä esitykset kuntaliitoksiksi.
Aikataulu on kireä. Jos luonnos kuntarakennelaista menisi tuollaisenaan läpi eduskunnassa,
nykyisistä kunnista ainoastaan Jyväskylä, Jämsä ja Äänekoski ylittävät 20 000 asukkaan rajan.
Työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäyntiä ja
yhdyskuntarakennetta tarkasteltaessa liitospaineet kohdistuvat Muurameen, Laukaaseen,
Toivakkaan, Petäjäveteen ja Uuraisiin. Talouskriteeri täyttyy Multialla. Poikkeuksena on ainoastaan harva asutus, joka tullee kysymykseen lähinnä Saarijärven-Viitasaaren seudulla.
Toivottavasti kuntakentän ei tarvitse keskittyä vuosikausiksi uusien rajojen etsimiseen,
kun pitäisi löytää ratkaisuja palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen uudella tavalla. Uusien valtuutettujen on oltava rohkeita ja kannustaa asiantuntijoita tekemään esityksiä päätöstensä pohjaksi. Varteenotettava tavoite on
koko maakunnan kattava sote -alue, jossa
kunnissa hoidettavat peruspalvelut muodostavat ehyet hoitoketjut erikoissairaanhoidon ja
muiden maakunnallisten palveluiden kanssa.
Kirkko on ollut edelläkävijä seurakuntarakenteen uudistamisessa. Kirkon toivoisin tuovan myös jatkossa yhteiseen keskusteluun
keskisuomalaisen ihmisen näkökulman, vauvasta aina satavuotiaaseen.

K

Anita Mikkonen,
maakuntajohtaja
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kohtuuttomuudet pitäisi todeta
vääräksi ja pyytää anteeksi.
Kukaan ei hyödy siitä, että ihmiset
ajetaan velkavankeuteen ja
toimintakyvyttömiksi.
Kunnianpalautuksen lisäksi
lama-ajan vaikutuksia pitäisi myös

tutkia enemmän. Silloin ajateltiin,
että pidetään kovaa talouskuria.
Sen seurauksena on pysyvää ja
periytyvää syrjäytymistä, jonka
lasku on valtava.
Tapiolan johtaja Asmo Kalpala
Helsingin Sanomissa

Haluatko uutta sisältöä
arkeesi? Haluatko kohdata
uusia ihmisiä? Tule vapaaehtoiseksi. Lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista
www.suurellasydamella.fi

Henki&elämä jaetaan Jyväskylään
maksutta myös jatkossa
marjo rönnkvist

Henki&elämä on Jyväskylän seurakunnan
oma lehti, joka ilmestyy 20 kertaa vuodessa. Se jaetaan Jyväskylän alueella kaikkiin
sellaisiin talouksiin, jotka sallivat mainosjakelun.
Jotkut jyväskyläläiset ovat halunneet
Henki&elämä -lehden omalla nimellään
postitettuna. Lähinnä siksi, että postiluukussa on mainoskielto. Meillä on monia
lukijoita myös Jyväskylän ulkopuolella.
Kaikille näille seurakunta on lähettänyt
lehden maksutta.
Vuoden 2013 alusta seurakunta joutuu
maksamaan aiempaa enemmän näistä
osoitteellisena postitetuista lehdistä. Tämän vuoksi olemme lähestyneet osoiterekisterissämme olevia lukijoita kirjeellä.
Jyväskyläläisiä olemme pyytäneet miettimään, onko osoitteelliseen postitukseen
yhä tarvetta. Jos on, lehden saa toki edelleen maksutta. Ulkopaikkakuntalaisille
olemme puolestaan kertoneet, että jatkossa lehden vuosikerran saa postituskulujen
hinnalla.
Henki&elämä -lehdellä on nykyisin lu-

kuisia jakelupisteitä eri puolilla kaupunkia. Mikäli mainoskiellosta haluaa pitää
kiinni, jakelupisteestä voi noutaa lehden
silloin, kun kullekin parhaiten sopii. Luet
telo jakelupaikoista on nähtävissä seurakuntamme nettisivuilla.
Kaikkien niiden, jotka haluavat lehden

osoitteellisesti postitettuna, tulee ilmoittaa asiasta joko nettisivujen kautta www.
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu tai
puhelimitse 040 535 0324/Anneli Ijäs.
Jyväskyläläisille Henki&elämä -lehti on
jatkossakin maksuton. Ulkopaikkakuntalaisille vuosikerta maksaa 30 euroa.

Köyhyys puhuttaa Huhtasuolla
Kuka Kuuntelee Köyhää -verkosto järjestää Jyväskylän seurakunnan diakoniatyön
kanssa kaikille avoimen keskustelutilaisuuden köyhyydestä. Tilaisuudessa on
esillä erityisesti ikääntyvien köyhyys kahdessa paneelikeskustelussa, joista toisen
otsikkona on ”Yksin kotona” ja toisen
”Kun rahat ei riitä”.
Paneeleissa on keskustelijoina sekä kokemusasiantuntijoita että ammattinsa

puolesta köyhyyttä tuntevia. Paneelien
juontajina ovat työalasihteeri Tiina Saarela Kirkkohallituksesta ja tutkija Jouko
Karjalainen THL:sta.
”Kuka kuuntelee köyhää?” -ryhmä on
sekä puoluepoliittisesti että aatteellisesti
riippumaton yhden asian liike. Tarkoituksena on synnyttää keskustelua köyhyydestä ja esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Ryh-

mä syntyi huhtikuussa 2008 Stakesissa
järjestetyn ”Kuka kuuntelee köyhää” -seminaarin jälkeen.
Ryhmä kannattaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Sen mukaan Pohjoismaisen
hyvinvointivaltion voima on tuntemattomien huolenpito tuntemattomista.
Kuka kuuntelee köyhää –tilaisuus Huhtasuon
kirkolla torstaina 31.1. klo 13-16.

Nämä laulut käyvät niin silmiin
kaarina heiskanen

Nyt kun on juuri ja juuri joululaulujen
itkuvaikutuksista toivuttu, kysyin sosiaalisessa mediassa, mitkä laulut saavat kyyneliin. Ja tulihan niitä tunnustuksia, Peppi
Pitkätossun Jäähyväislaulusta Laura Närhen Mä annan sut pois –kappaleeseen.
Yllättävää kyllä, perinteinen itkutuslaulu Suvivirsi jakaa mielipiteitä
– Se ei itketä yhtään. Natalia itkettää,
samoin Niin kaunis on maa, Punaorvon vala
ja Haloo Helsingin Maailman toisella puolen 6-vuotiaan tyttäreni laulamana. Ai niin,
tämä unohtui listalta: Oi Herra, jos mä matkamies maan, siis virsi 631 kirjoittaa yksi.
– Virsi 78 eli Vieraalla maalla kaukana
itkettää, samoin Oi Herra luoksein jää, Täällä pohjantähden alla, Päivä vain ja hetki kerrallansa sekä Varpunen jouluaamuna.
– Nocturne kesäiltana järven kuin järven
rannalla sekä Leaving on a jet-plane...
Takuuvarmoja itkettäjiä ovat Uralin pihlajat sekä Moskovan valot sekä Cherbourgin sateenvarjojen tunnusmelodia. Isänmaallista itkua tuottavat Suomen laulu ja Maamme-laulu,
Sotaveteraanin iltahuuto sekä Evakon laulu.

Topi Sorsakosken tulkitsema Cherbourghin sateenvarjot voi saada herkälle mielelle.
Äitienpäivälaulut ovat itsestäänselvyys; Äideistä parhaimman sain...
Tuoreemmilta soittolistoilta kyyneleitä
hersyttävät Arttu Viskarin Tuntematon
potilas, Tommi Läntisen Syvälle sydämeen
sattuu, Anssi Kelan 1972 ja Jesse Kaiku-

kiikari

rannan Vie mut kotiin. Sekä Du måste
finnas Kristina från Duvemala –elokuvasta.
– Jotkut kappaleet vaan ovat niin hyviä,
että ne itkettävät, ja toisista taas voi tulla
joko niin hyviä tai huonoja muistoja, että
ne itkettävät. Metallican Fade to black ainakin itkettää ja The Unforgiven -kappaleeseen liittyy niin paljon muistoja, analysoi
nykymusiikin ystävä.
Entä jos alkaa itkettää kesken laulun,
mutta ei saisi päästää tunnetta valloilleen?
Siihenkin on keinonsa.
– Kun on yliliikuttunut hetkellä jolloin
pitää pystyä laulamaan, niin pitää muistella, miten jauhelihakastike tehdään. Vuosi
vuodelta tuo resepti tulee kerratuksi aina
vaan useammin, vinkkaa yksi vastaaja.
Yksi musiikin ammattilainen on kokeillut itkulaulujen hoitavaa tunnevoimaa.
–Eräässä pitämässäni ”laulusessiossa” jokainen sai valita itselleen tärkeän laulun
ja kirjoittaa sen nimen lapulle. Sen jälkeen laulettiin ne laulut – ja itkettiin ilosta ja surusta. Lisäksi jokainen sai kertoa
lauluun liittyvän muiston.
Kuka järjestäisi itkutuslaujen terapeuttisen illan? Nenäliinat talon puolesta!

Mikael Jungner
on toivovainen

Tampereen Beatles-messu
soi Yhteisvastuukeräykselle

Toivon sydämeni pohjasta, että
Jumala olisi olemassa, mutta ei
mulla ole tunnepohjaista vakau
musta, että näin olisi. Jos mä en
ole uskovainen, niin toivovainen.
		Mikael Jungner
Helsingin Sanomissa

Suomen ensimmäinen The
Beatles-yhtyeen musiikkia
tarjoileva messu kuuluu
Tampereen Beatles happeningin
oheisohjelmaan. Messu on
Tampereen tuomiokirkossa ensi
lauantaina kello 11. Messun

otsikkona on With a Little Help
from My Friends. Messun
musiikkina on sellaisia Beatleskappaleita, jotka sanomaltaan ja
melodialtaan sopivat kirkon ja
messun henkeen.
Kotimaa24.fi

Pääkirjoitus
Yrityksiä
usi vuosi patistaa monet tekemään lupauksia. He lupaavat lopettaa sauhuttelun, lupaavat laihduttaa, kuntoilla ja pitää
aiempaa enemmän yhteyttä ystäviinsä.
Minä en luvannut tämänkään vuoden vaihduttua mitään. Luvattavaa olisi niin paljon,
kerta kaikkiaan liikaa. Joutuisin lupaamaan,
että olen entistä parempi äiti, vaimo, tytär,
sisko, ystävä, naapuri, työntekijä, työkaveri,
esimies, alainen, autoilija, asiakas ja mitä niitä onkaan. Mahdoton tehtävä.
Olen keksinyt lupaamiselle armollisemman vaihtoehdon. Lupaamisen sijasta yritän.
Yritän olla parempi äiti, vaimo, tytär, sisko,
ystävä, naapuri, työntekijä, työkaveri, esimies, alainen, autoilija, asiakas ja mitä niitä
onkaan. Se on mahdollista.
Suomen kielessä yritys-sanaa käytetään
myös liikeyrityksistä eli firmoista. Nämä yritykset tavoittelevat toiminnassaan taloudellista hyötyä. Siis yrittävät saada bisneksensä
niin tuottavaksi, että siitä saa rahaa. Ne eivät
lupaa menestyvänsä, mutta pyrkivät siihen.
Suomessa on yli 300 000 yritystä, joten uskoa asiaan on.
Maamme kaikista yrityksistä 99,8 prosenttia on pieniä ja keskikokoisia. Niiden omistajat ovat yrittäjiä, sananmukaisesti. Yrittäjän
arjesta lempeys on monesti kaukana, mutta
sen voisi yrittää pitää pienenä taimena mielessään. Että ei tässä tarvitse hampaat irvessä
vetää. Yrittäjä on eri asia kuin lupaaja. Riittää
kun pyrkii parhaaseensa.
Sananlasku sanoo, että ”Yrittänyttä ei laiteta”. Täytyy myöntää, etten ole koskaan
oikein ymmärtänyt, mihin yrittänyt jätetään
laittamatta, mutta viesti on kokonaisuudessaan silti armelias. Tärkeintä on, että edes
yrittää. Ettei ilman yritystä anna periksi.
Mistä näitä ehdottomia, armottomia sanoja sitten tulee? Kuka keksi uudenvuodenlupaukset? Jos jotain vuoden vaihtuessa lupaa,
kannattaa olla lupaamatta. Kannattaa yrittää.
Aina. Minä yritän toimia edellisvuotta ansiokkaammin. Yritän olla hyvä ihminen. Jonakin
vuonna joskus se voi ehkä joiltain osin onnistua.
Yritteliästä alkanutta vuotta!

U

Kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja Riitta Mäkinen on 33-vuotias yhteiskuntatieteilijä, kahden lapsen äiti ja kunnallispoliitikko. Hän työskentelen Keski-Suomen
MS-yhdistyksessä hanketyöntekijänä työllisyysasioiden parissa. Kuva: Sirpa Koivisto

Yhteistyöllä yli esteiden
Jyväskylän kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Riitta Mäkinen on
tulevaisuuden suhteen luottavainen,
vaikka edessä on monia haastavia
päätöksiä.

4. Mikä on parasta Jyväskylässä?
Täällä on helppoa liikkua paikasta toiseen ja kaikki on ”lähellä”. Voi nauttia
luonnon hiljaisuudesta ja rauhasta erakoitumatta. Olen syntyperäinen jyväskyläläinen ja kotikaupunkini on minulle tärkeä.

sirpa koivisto

5. Onko palkka-ale lääke ahneuteen?
Ei ehkä aivan siinä mielessä, kuin julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella
voisi kuvitella. Paras lääke ahneuteen olisi
kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden tavoittelu. Palkka-ale taivaisiin karanneissa
johtoportaan palkoissa voisi osaltaan olla
askel kohti kahta edellistä. Parempiin tuloksiin päästäisiin progressiivista verotusta
tiukentamalla ja laajentamalla sekä kansainvälistä verokilpailua rajoittamalla.

1. Luonnehdi lyhyesti itseäsi?
Olen avoin, suoraviivainen, sosiaalinen
ja mutkaton ihminen. Työmoraalini on
korkea ja vaadin paljon itseltäni. Olen utelias oppimaan uutta ja hahmottamaan kokonaisuuksia eri näkökulmista. Olen ihmis-, eläin- ja elämärakas.
2. Miten kiinnostuit politiikasta?
Yläasteella kiinnostuin yhteiskuntaopista, lukiossa psykologiasta ja pyrkimyksestä
ymmärtää ihmisten käyttäytymistä. Päädyin yliopistoon opiskelemaan yhteiskuntapolitiikkaa, psykologiaa, valtio-oppia ja
sosiologiaa. Kuntapolitiikkaan minut houkuteltiin opiskelijapolitiikan kautta, aktiivisuutta on ilmennyt tosin jo kolmannessa
sukupolvessa.
3. Vuosi on vielä aika uusi: mitä muutoksia tiedät ja toivot sen tuovan elämääsi?
Tehtävät ja vastuut laajenivat merkittävästi kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden myötä. Toimintakenttä on monella
tapaa haasteellinen, mutta olen tulevaisuuden suhteen luottavainen. Yhteistyö ja yhteinen tahtotila suunnan muutokseen on
kaiken a ja o. Itselleni ja läheisilleni toivon
terveyttä, sinnikkyyttä ja rakkautta.

6. Sinusta odotetaan Jyväskylän talouden
pelastajaa. Miten aiot sen tehdä?
Kaupunginhallitus ja -valtuusto on seuraavan neljän vuoden aikana todella kovilla. On hyvä muistaa, että kuolevaiset ovat
harvemmin ihmeitä tavanneet tehdä. Pitkäjänteinen työ ja poliittisten ryhmien aito
sitoutuminen yhteistyöhön kantaa yli vaikeiden aikojen.
7. Miten rentoudut?
Rentoudun ja lataan akkuja liikkumalla,
marjastamalla ja sienestämällä ja tekemällä
käsitöitä. Se tuo hyvää vastapainoa pitkäjänteisyyttä vaativalle politiikalle. Pyrin
nukkumaan niin paljon kuin arjen keskellä
on mahdollista. Lapset ovat elämäni suurin
voimavara. Heitä haliessa energiavarastot
täyttyvät ja huolet unohtuvat.

R i v i e n

v ä l i t

8. Mitä kaupungin ja seurakunnan yhteistyötä haluaisit lisätä ja kehittää?
Yhteistyötä tehdään jo nykyisellään monella sektorilla, mutta tiivistämisen varaa
on. Lähtökohtana ei voi olla, että kaupunki pyrkii siirtämään sille kuuluvia tehtäviään, vaan yhteistyön on perustuttava aitoon kumppanuuteen. Seurakunta kykenee tarjoamaan paljon sellaista, mihin
kaupungin voimavarat eivät yllä tai riitä.
Yhteisiä haasteita on riittämiin, kuten
ikäihmisten kokema yksinäisyys ja toisaalta
lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen
arjen keskellä.
9. Oletko lukenut Raamattua? Jos, mikä
kohta on puhutellut sinua?
Olen lukenut, Uusi testamentti on vanhaa
tutumpi. Psalmeja ja sananlaskuja tulee kuitenkin luettua arjenkin keskellä. Monien
virsien sanoitukset koskettavat. Psalmi 13:6:
”Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle,
hän pitää minusta huolen” ja psalmi 23
ovat rakkaita.
10. Mitä käsite armo sinulle merkitsee?
Se merkitsee lupaa ja kykyä päästää irti
menneestä ja uskoa elämän kantavuuteen
myös tulevaisuudessa. Armo ja armollisuus
liittyvät myös vaatimukseen kohtuullisuudesta ja kohtuudesta. Näille olisi runsaasti
tilausta. Tarvitsisimme enemmän kykyä
osoittaa armollisuutta paitsi itsellemme,
myös toisillemme.
Kaikki vastaukset luettavissa netissä osoittessa
www.jyvaskylanseurakunta.fi

Marjo
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Kirkko - tuo meidän
kaikkien oleskeluyhteisö

Yhteiskunnan yläpäässä oleskellaan
enemmän kuin alapäässä

Myönteinen
kannustus puuttuu

Valtakunnan ykköspuheessa
presidentti heitti sanavarastoon
uudissanan oleskeluyhteiskunta.
Sillä on kielteinen kaiku, ja se kai
kuvaa jotenkin sitä, että jotkut
pyrkivät loisimaan toisten
kustannuksella. Kirkko voisi

Niinistön viesti on ikään kuin
lohtu veronmaksajille:
presidentti ei hyväksy
verorahoilla oleskelijoita.
Mutta kyllä yhteiskunnan
yläpäässä lihavan pankkitilin
turvin oleskellaan enemmän

Markkinajärjestelmän kannuste on
sellainen, että rangaistukseksi
epäonnistujalta riistetään
vähäisetkin elämisen edellytykset.
Tällainen kohtelu on nöyryyttävää.
Teatteriohjaaja Susanna Kuparinen
Mielenterveys-lehdessä

vastavetona heittää myönteisesti
sävytetyn termin oleskeluyhteisö
kuvaamaan itseään. Se voisi olla
yhteisö, jossa ihmiseltä ei vaadita
juuri mitään, oleskelu riittää.
Päätoimittaja Seppo Simola,
Kirkko&kaupunki

kuin alapäässä. On sydämetöntä
vaatia yhteiskunnan pahnanpohjimmaisilta kovempaa
kilpailukykyä ja armotonta
kadehtia heidän etuuksiaan.
Professori
Timo Airaksinen

Kastittomien ääni
kuuluville rukousviikolla
Kristittyjen ykseyden ekumeenisella rukousviikolla on mahdollisuus kohdata toisia kristittyjä ja
edistää ekumeniaa. Kristittyjen
ykseyden rukousviikon aineisto on
valmisteltu Intiassa.
kirkon tiedotuskeskus

Viikon teemana on Vain tätä Jumala
sinulta odottaa. Se perustuu Miikan
kirjan tekstiin 6:6-8. Kaikkialla maailmassa vietetään ekumeenista rukousviikkoa 18.–25. tammikuuta.

Ekumeenisesta kehityksestä huolimatta Intian kirkot ja kristityt kamppailevat opillisten eroavaisuuksien ja
hajaannuksen kanssa. Erityisongelmansa Intiassa aiheuttaa edelleen voimassa oleva kastijärjestelmä, joka vallitsee myös kristillisissä seurakunnissa.
Ihmisarvoa polkeva järjestelmä asettaa vakavia haasteita Intian kristityille
ja kirkkojen todistukselle siitä, että
kristityt ovat Kristuksen ruumis.
Kastittomien dalitien tilanne saa
kristityt ekumeenisella rukousviikolla kysymään myös muualla, ketkä itse
suljemme ihmisyyden ulkopuolelle,

keitä pidämme alempiarvoisena tai
keitä emme tahtoisi edes koskettaa.
Rukousviikolla järjestetään useilla
paikkakunnilla ekumeenisia rukoustapahtumia, kirkkovaelluksia, ristisaattoja, luentoja ja konsertteja.
Suomessa ekumeenisen rukousviikon avajaisiksi kirkoissa luetaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön
30.10.2012 allekirjoittama vuoden
2013 rukouspäiväjulistus.
Rukousviikkoa on vietetty jo yli
sadan vuoden ajan. Suomessa viikko
on järjestetty säännöllisesti vuodesta
1964 alkaen.

Kristittyjen ykseyden rukousviikko
Vain tätä Jumala sinulta odottaa
Pe 18.1.
klo 7 Rukoushetki Vaajakosken
baptistiseurakunnassa
Savonmäentie 14, Vaajakoski
Klo 18 Säykki rukoilee!
Yhteiskristillinen rukousilta
Säynätsalon kirkossa
klo 19 Rukousviikon yhteinen
avaus katolisessa kirkossa,
Yrjönk. 36. Vesper, teeilta,
keskustelua, tasavallan presidentin
rukouspäiväjulistuksen lukeminen.
La 19.1.
klo 11 Jumalanpalvelus ja

Hengissä
Mitä minun pitäisi tuoda,kun astun
Herran eteen, kumarrun korkeimman Jumalan edessä? Toisinko
hänelle uhreja, vuoden vanhoja
vasikoita? Miellyttävätkö Herraa
tuhannet pässit ja virtanaan tulviva
uhriöljy? Pitäisikö minun antaa
esikoiseni rikkomuksestani, oma
lapseni synninteostani?
Sinulle, ihminen, on ilmoitettu,
mikä on hyvää. Vain tätä Herra
sinulta odottaa: tee sitä mikä on
oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä
ja vaella valvoen, Jumalaasi
kuunnellen. Miika 6:6-8

Jyväskylän NNKY:n toiminnanohjaaja
Tanja Nieminen lukee rukouspäiväjulistuksen perjantaina 18.1. klo 19
katolisen kirkon iltavesperissä
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ehtoollinen Adventtikirkossa,
Ilmarisenk. 18
Su 20.1.
Jumalanpalvelukset eri
seurakunnissa
Ma 21.1.
klo 18 Taizé-hartaus NNKY:ssä,
Puistotori 4:ssä
Ti 22.1.
klo 19 ilta helluntaiseurakunnassa
Ke 23.1.
Kristityt yhdessä Tikkakoskella
- yhteinen ilta Tikkakosken
helluntaiseurakunnan kanssa ke

23.1. klo 18.30
kirkolla.
To 24.1.
klo 13 Viikkohartaus
Kaupunginkirkossa
klo 19 Varustamo,
jumalanpalvelus nuorille ja
nuorille aikuisille Vapaakirkossa
Puutarhank. 16
Pe 25.1.
klo 18 Ehtoopalvelus ortodoksisessa kirkossa, Rajak. 39.
Ehtoopalvelun aiheena on hautaus
ja kuolema.

Miksi?
Askarruttaako mieltäsi jokin kirkkoon liittyvä asia?
Voit lähettää kysymyksiä Miksi?-palstalle
osoitteella jklsrk.tiedotus@evl.fi

sirpa koivisto

Monen auton takaikkunassa näkyy
kalan muotoinen tarra. Mitä se
symboloi?
Kala on yksi vanhimmista kristillisistä symboleista. Kristinuskon myrskyisinä alkuaikoina kristittyjä vainottiin Roomassa. Silloin uskontovereita etsivän oli vaikea löytää toisia
kristittyjä, sillä julkinen tunnustautuminen oli hengenvaarallista. Kristityt antoivat toisilleen viestin vakaumuksestaan piirtämällä kalan kuvan
maahan, seinälle tai pöytään.
Vanhoista hautaluolista, joita
maanalaiseen kristilliseen liikkeeseen kuuluvat käyttivät kokoontumispaikkoina, on löydetty meidän
päiviimme asti säilyneitä vanhoja
kalapiirroksia.
Miksi sitten juuri kala? Symbolin
alkuperä on siinä, että sanojen ”Jeesus Kristus Jumalan Poika Vapahtaja”
alkukirjaimista muodostuu kreikankielen kalaa tarkoittava sana. Tuo
Jeesuksen arvonimilista on kreikaksi
meikäläisillä kirjaimilla Iesous Khristos Theou Hyios Soter, ja kala on
kreikaksi ikhthys.
Kalasymboliikalla on myös raamatullisia juuria. Monet muistavat ker-

Sinulle on ilmoitettu, mikä on hyvää
Kristittyjen ykseyden rukousviikon ”tähti”
on Vanhan testamentin profeetta Miika, joka
kirjoitti kovia sanoja oikeudenmukaisuudesta. Mikä sinua koskettaa hänen puheessaan?
Välillä itse kyseenalaistan omaa tapaani olla
kristitty: kelpaako se, kelpaanko minä? En aktiivisesti julista uskoani tai ole edes kovin ahkera kirkossa kävijä. Yritin jopa kieltäytyä tämän palstan kysymyksiin vastaamisesta vetoamalla omaan maallikkouteen. Miikan sanat
”Vain tätä Herra sinulta odottaa…” antavat itselleni luottamuksen siihen, ettei kristinuskon
ydin ole siinä, miten kukin ulkoisesti uskoaan
toteuttaa, vaan rakkaudessa ja oikeudenmukaisuudessa. Ekumeenisella rukousviikolla on
erityisen hyvä tilaisuus tarkastella mikä meitä
kristittyjä yhdistää, sen sijaan, että keskittyisimme ulkoisiin eroihimme.
Mitä nostaisit meille suomalaisille kolme
kärkeen -jutuiksi Miikan ohjeista?
Muun muassa tekopyhyydestä ja ahneudesta varoittavat sanat voidaan varmasti yhdistää
moneenkin ilmiöön tämän päivän Suomessa.
En kuitenkaan koe top3 –listan laatimista mielekkäänä, vaan pidän tärkeimpänä ekumeenisen rukousviikon keskiöön nostamaa kohtaa
(6:8), jossa peräänkuulutetaan nöyryyttä, rakkautta ja oikeudenmukaisuutta. Se koskettaa
niin maahanmuutto- ja nuorten syrjäytymis-

keskusteluissa vellovaa suomalaista yhteiskuntaa, kuin intialaisia, joiden elämään kauan
sitten lakkautettu kastilaitos yhä tänä päivänä
luo varjonsa.
Tänä vuonna rukousviikon tekstejä ovat laatineet Intian kastittomat, dalitit. He ovat
yhteiskuntansa pohjasakkaa, jolla ei ole
kunnollista mahdollisuutta kouluttautumiseen, elannonhankkimiseen…. Rohkea teko
heiltä ottaa kantaa kastijärjestelmään, joka
vaikuttaa, vaikka sitä ei enää virallisesti ole.
Ikävintä on se, että myös paikalliset kristityt
syrjivät daliteja. Se ei kuulosta kovin – kristilliseltä?
Itselleni tämä ristiriita opettaa nöyryyttä. Me
syntiset ihmiset emme muutu taianomaisesti
hyviksi ja oikeudenmukaisiksi, vain sillä, että
kutsumme itseämme kristityiksi. Koen, että
voimme vain rukoilla, että Jumalan rakkaus
toteutuisi keskuudessamme ja pyrkiä sitä toteuttamaan, mutta koskaan emme voi julistaa
oman uskomme paremmuutta. Se on mielestäni myös ekumeenisen toiminnan lähtökohta.
Presidentti Sauli Niinistö allekirjoitti rukouspäivän julistuksen, joka luetaan seurakunnissa 18.1. Julistus avaa ekumeenisen
rukousviikon. Se rohkaisee vahvistamaan
oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä lä-

tomuksen profeetta Joonasta jättimäisen kalan vatsassa. Varhaiset
kristityt löysivät tuosta kertomuksesta ennakkokuvan Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Jeesus
vertasi taivasten valtakuntaa nuottaan, joka kerää kaikenlaisia kaloja.
Opetuslapsiaan hän kutsui ihmisten
kalastajiksi. Ja viidellä leivällä ja kahdella kalalla ruokittiin valtava ihmisjoukko.
Takapuskureiden lisäksi kalasymboleita löytyy esimerkiksi Jyväskylän
seurakunnan oppilaitostyön nettisivujen tunnuksesta Parikalaa.net.
Kimmo Nieminen
oppilaitospappi

Kalakuva Calixtuksen katakombeilla Roomassa. kuva: kaarina heiskanen

Tanja Nieminen

hiympäristössä. Kadotettu vanhemmuus,
koulukiusaaminen, rasismi, päihderiippuvuus tai kyvyttömyys pärjätä arjessa voivat
olla seurauksia ulkopuolisuuden ja osattomuuden kokemuksista, julistus painottaa.
Julistus kehottaa vahvistamaan kaikkien perusoikeuksia. Mitä mieltä olet siitä, että presidentti allekirjoittaa tällaisen julistuksen,
jonka Suomen Ekumeeninen Neuvosto on
laatinut?
Ennen vuotta 2004, julistuksen laati hallitus
koko kansalle ohjeeksi ja presidentti vahvisti
sen allekirjoituksellaan. Nykyään SEN laatii
julistuksen ja on presidentin henkilökohtainen
valinta allekirjoittaako hän julistuksen. Mielestäni vuoden 2004 muutos, että julistus ei ole
enää valtion virallinen tehtävä, oli oikein ja
uskonnonvapauden mukaista. Presidentit Tarja Halonen ja Sauli Niinistö ovat molemmat
jatkaneet julistuksen allekirjoituksen perinnettä, enkä koe siinä ristiriitaa.
Olen nyt neljättä kertaa lukemassa rukouspäivän julistusta ja kokenut aina, että julistus
puhuttelee meitä kaikkia suomalaisia vakaumuksesta riippumatta. Yhteiskuntammehan
on pitkälti rakennettu kristillisille arvoille. Presidentin allekirjoitus ei mielestäni ole tässä
yhteydessä kyseenalaistettavaa valtiollista uskonnonharjoitusta, vaan arvojohtajalta odotettavissa oleva kannanotto.

Facebookissa
nähdään

Tutkimus: (Kirkko)kahvit ehkäisevät masennusta

Tule ja tykkää ,
keskustele
ja kommentoi,
anna meille
juttuvinkkejä ja
palautetta.
www.facebook com/henkijaelama

Makeiden juomien nauttiminen
on aikuisilla yhteydessä masen
nukseen. Kahvin juojilla taas
masennuksen riski on keski
määräistä pienempi.
Amerikkalaisessa tutkimuksessa
oli mukana 263 925 ihmistä.

Koehenkilöt, jotka joivat päivittäin
yli neljä tölkkkiä tai lasillista
makeutettuja mehuja tai limsoja,
olivat sairastuneet masennukseen
melkein kolmanneksen toden
näköisemmin kuin ne, jotka eivät
nauttineet makeita juomia.

Kevytlimsat lisäsivät riskiä.
Henkilöillä, jotka joivat neljä
kuppia kahvia päivässä, oli
kymmenen prosenttia pienempi
todennäköisyys masentua kuin
niillä, jotka eivät juoneet kahvia
ollenkaan.

Avulias
uskonyhteisö
tukee terveyttä
Jerusalemissa on tutkittu juutalaisia niihin aikoihin, kun kaupungissa
räjähteli pommeja. Uskonnollisesti sitoutuneet henkilöt liikkuivat
silloin pelottomammin ja rohkeammin kuin uskonnollisesti välinpitämättömät. Kuopion piispan Jari Jolkkosen mukaan yksi selitys ilmiölle
on se, että usko antaa luottamusta.
Tytti pääkkönen

Tuoko usko terveydellisiä bonuksia
tämän elämän aikana? Ainakin uusateistien mielestä asia on päinvastainen. Monen mielestä kiihkoilu ja
väkivalta ovat sisäänrakennettuja uskonnon olemukseen. Englannissa
ateistijärjestöt ovat jopa kiinnittäneet linja-autoihin viestejä, joiden
mukaan ”tiede panee sinut lentämään kuuhun, uskonto panee sinut
lentämään päin rakennuksia”.
Uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäinen on todennut, että vaikka uskonnoilla on yhteisiä piirteitä, ei ole
syytä olettaa, että olisi olemassa jokin uskonnon ydinolemus. Uskon ja
terveyden välistä vuorovaikutusta
on siis hyvin vaikea tutkia tieteellisin
keinoin, vaikka moni sitä yrittää.
– Voidaan myös kysyä, mitä annettavaa jumalankieltämisellä on ihmiselle, joka kärsii masennuksesta tai
ahdistuu ajatellessaan kuolemaa, Jari Jolkkonen huomauttaa.

Lisääkö usko
hyvinvointia?
Uskon ja terveyden suhteesta väitellyt lääkäri Timo Teinonen on todennut, että tutkimusten mukaan uskonnollisuus on useammin yhteydessä hyvään kuin huonoon psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen.
Kirjassaan Terveys ja usko (Kirjapaja
2007) hän esittelee teorioita, joiden
mukaan usko saattaa lisätä hyvinvoinnin tunnetta ja toivoa sekä auttaa jaksamaan, kun ihminen joutuu
kasvotusten katoavaisuutensa kanssa.
Myös vastoinkäymiset ovat ehkä paremmin kohdattavissa uskon antamasta vakaumuksesta käsin.
Jolkkosen mukaan todellinen sisäinen terveys on tyytyväisyyttä siihen,
kuka minä olen ja mitä minulla on.
– On terveyden elinehto, että tunnen kuuluvani johonkin joukkoon ja
että minut hyväksytään siinä sellaisena kuin olen. Länsimaisen kulttuurin vamma on se, että onnellisuus
rakennetaan voimakkaan, itseriittoisen yksilön varaan. Emme ymmärrä
sitä, etten voi olla onnellinen, jos se
yhteisö, jossa olen, ei ole onnellinen.
Jolkkosen mielestä on ongelmallista, että meillä on entistä vähemmän
yhteisiä arvoja ja päämääriä ja entistä
enemmän valinnan mahdollisuuksia.

– Niistä iso osa on joko turhia tai
vääriä. Yksilöltä vaaditaan hirveän
paljon, että hän säilyttää järkensä
tällaisessa valintojen viidakossa.
Hän painottaa, että kristinusko on
lähtökohtaisesti yhteisöllistä, vaikka
länsimaissa uskonnot ovat privatisoitumassa.
– Uskoon kuuluu toisista huolehtiminen, ystävällisyys, anteeksisaaminen ja lähimmäisenrakkaus. Tällaisessa uskonyhteisössä ihminen saa
auttaa ja tulee itsekin autetuksi. Tämä tukee tutkimusten mukaan mielenterveyttä, ehkäisee masennusta ja
auttaa myös toipumaan sekä mielen
että ruumiin sairauksista.
Uskonyhteisö voi myös vähentää
terveyttä uhkaavia elämäntapoja, kuten tupakointia, alkoholinkäyttöä ja
irrallisia sukupuolisuhteita. Piispa
muistuttaakin vanhasta itsehillinnän hyveestä, josta Paavali puhuu
Hengen hedelmänä. Vankilapsykologit puhuvat nykyisin ”impulssikontrollista”.

”Länsimaisen
kulttuurin vamma
on se, että
onnellisuus
rakennetaan
voimakkaan,
itseriittoisen
yksilön varaan.
Emme ymmärrä,
etten voi olla
onnellinen, jos
yhteisö, jossa olen,
ei ole onnellinen. ”
– Länsimainen kulutusyhteiskunta
näyttää synnyttävän jonkinlaista riippuvuuskulttuuria, jossa itsehillintää
on voitu pitää jopa hyvän elämän
pahimpana vihollisena. Kuitenkin
esimerkiksi uskottomuus saa aikaan
paljon pahaa, Jolkkonen mainitsee.

Elämä on
suurin ihme
Jari Jolkkosen mielestä siinä ei ole
mitään yllättävää, jos uskon sisäistä-

Kuopion piispan Jari Jolkkosen mielestä on johdonmukaista, että usko hyvään Jumalaan ja elämä hänen tahtonsa mukaan luovat aitoa
hyvinvointia. kuva: tytti pääkkönen
minen ja sen mukaan eläminen vaikuttaa myönteisesti terveyteen.
– Jos Jumala kerran on luonut taivaan ja maan, on johdonmukaista
olettaa, että usko häneen ja elämä
hänen tahtonsa mukaan luovat aitoa
hyvinvointia.
Piispa uskoo myös, että Jumala voi
parantaa ihmisiä, vaikkei olekaan
nähnyt ihmeparantumisia omin silmin.
– Perusihme on kuitenkin se elämä,
jota elämme. Kaikki muut ihmeet
sen rinnalla ovat hyttysen ininää.
Jolkkonen varoittaa tekemästä terveydestä itselleen jumalaa, kuten
amerikkalaisissa menestysteologisissa
tulkinnoissa, joiden mukaan oikea
usko johtaa automaattisesti terveyteen ja onneen.
Hän muistuttaa, että uskontunnustuksessa kirkko tunnustaa uskonsa
kolmiyhteiseen Jumalaan, ei ikuiseen

terveyteen eikä oman elämän onnellisuuden tavoitteluun.
– Jos Jumala sallii terveyttä, sitä on
pidettävä Jumalan lahjana, joka ei
perustu meidän erinomaisiin tekoihimme tai luonteenpiirteisiin, vaan
yksin Jumalan hyvyyteen.

Kun Jumala
ei parannakaan
Sairaus ja kärsimys kuuluvat Jolkkosen mielestä ilman muuta jokaisen ihmisen osaan. Hänen oman
elämänsä vaikein prosessi alkoi kaksi vuotta sitten, kun hänen 39-vuotias siskonsa kuoli vakavaan sairauteen.
Se ei kuitenkaan ole horjuttanut
Jolkkosen uskoa Jumalaan, vaan
on pakottanut turvautumaan häneen.
– Siskon sairaus ja tuskallinen lop-

puvaihe tuntuvat kohtuuttomalta ja
väärältä. Olen ymmärtänyt, miksi
virsikirjassa on myös sellainen osio
kuin ”Ahdistukset ja lohdutus”. Virret tuovat minulle lohdutusta ja toivoa.
Jari Jolkkonen ei tiedä, miksi Jumala ei aina paranna. Hän on huomannut toistelevansa psalmia 130
sekä oman että toisten sairasvuoteen
äärellä. Siinä sanotaan: ”Syvyydestä
mitä huudan sinua Herra. Herra,
kuule minun ääneni”.
Jos piispa kohtaisi nyt sairaan, hän
kysyisi tältä, mitä hänelle kuuluu ja
miten hän jaksaa.
– Minusta on tärkeämpää se, mitä
sairas sanoo minulle kuin mitä minä
sanon sairaalle. Rohkaisisin sairasta
puhumaan omat tunnot sekä Jumalalle että toisille ihmisille. Jumala
kestää vaikeat kysymykset ja jopa ankarat syytökset.
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Rakkaudellinen ilmapiiri
sallii tunteet ja heikkouden

Luonto ravitsee ja hoitaa mieltä,
sanoo ekopsykologi

Vanhempani siirsivät minuun välttävän kiintymystyylinsä hyvää tarkoittaen, suojellakseen ylpistymiseltä ja
itseään liian vaikeilta asioilta. Turvallisempaa oli olla hiljaa tai pitää kiinni
omasta näkemyksestään sitä sen
kummemmin ääneen selvittämättä.

Luonnossa liikkuminen herättää
aisteja ja auttaa samalla mieltä
avautumaan. Mieli saa tulla ravituksi valolla, vihreydellä ja pehmeydellä. Luonnossa syntyy myös
hyväksytyksi tulemisen kokemus:
että on riittävä sellaisena kuin on.

He luulivat rakkauden toimivan niin.
Minä luulen rakkauden toimivan
toisin. Rakkaus antaa luvan kaikenlaisille tunteille. Rakkaudellisessa
ilmapiirissä on lupa näyttää heikkou
tensa ja väärät tulkintansa.
Oisko tulta -blogisti Minna T.

Puut ja eläimet eivät arvota ihmistä.
Heikentynyt luontosuhde lisää
masentuneisuutta ja vieraantuminen luonnosta on vieraantumista
omasta itsestä.
Ekopsykologi Kirsi Salonen
Kirkko&kaupunki -lehdessä

Raija Sipinen on kirkkovaltuuston puheenjohtaja
sirpa koivisto

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin
vuosiksi 2013-2014 Raija Sipinen ja
varapuheenjohtajaksi Tuulikki Väliniemi. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sipinen
seuraa tehtävässä Mauri Sompaa.
Valinnat päätettiin kirkkovaltuuston
kokouksessa maanantaina.
Kirkkoneuvoston varapuheenjoh-

Raija Sipinen

tajana jatkaa Kari Valkonen (varajäsenenä Pekka Sundell). Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Arto
Viitala. Kirkkoneuvoston jäseniksi
kahdeksi seuraavaksi vuodeksi valittiin Maire Lilja (varalla Ritva
Schiestl), Osmo Kangas (Inkeri
Tuunanen), Hilkka Illman (Kerttu
Saarela), Tapio Lampinen (Saara
Jalkanen), Martti Linnove (Risto
Krogerus), Jaakko Ahvo (Simo Halttunen), Pipsa Wilhelms (Marja
Mustikkamaa), Mauri Sompa (Juha
Venäläinen), Anu Alenius-Taipalus
(Matti Eerola), Raija Pekkarinen
(Erkki Savolainen) ja Eero Katainen
(Riikka Keskisaari).
Jyväskylän seurakunnan Yhteisen
seurakuntapalvelun johtajaksi on
valittu kenttärovasti Jukka Helin.
Kirkkovaltuusto vahvisti valinnan
maanantaisessa kokouksessaan.
Helin on työskennellyt muun muassa seurakuntapappina ja sotilaspastorina. Viimeiset neljä vuotta hän on
toiminut kenttärovastina Merivoimien Esikunnassa. Kansainvälistä
kokemusta Helinillä on muun muassa YK-joukoissa palvelemisesta.

Syrjäytyminen
on yksinäisyyttä
Arkkipiispa Kari Mäkinen nosti
esiin nuorten ulkopuolisuuden
ja yksinäisyyden, kun hän puhui
NUORI2013-tapahtuman
avajaisissa Jyväskylässä.
kirkon tiedotuskeskus

Valtakunnalliseen tapahtumaan kokoontui järjestöjen, kuntien, seurakuntien, työpajojen ja nuorisotutkimuksen ammattilaisia. Päiväkohtaisina teemoina olivat ulkopuolisuus,
yhteistyö ja toimintaympäristöt.
Mäkinen totesi, että viime aikoina
keskustelut nuorten syrjäytymisestä
ovat olleet aikuisten ja ammattilaisten puhetta. On puhuttu ilmiöstä,
jonka ulkopuolella puhuja itse on.
Keskustelun kohteena olleet nuoret eivät sijoitu mihinkään yhteiskunnan työ-, opiskelu- tai sosiaaliturvajärjestelmän lokeroon. Heistä puhutaan kadotettuina, jotka pitäisi pelastaa. Samalla tämä puhe siirtää heidät
yhteiskunnan ulkopuolelle.
Kun nuorilta on kysytty, mitä syrjäytyminen on, vastaus ei liity työ- tai
opiskelupaikkaan eikä taloudelliseen
tilanteeseen. Vastaus on: syrjäytyminen on yksinäisyyttä.
– Kun syrjäytymistä katsotaan yksinäisyyden tai yksin jäämisen kautta,
puhutaan jostain, joka ei ole meidän
ulkopuolellamme, vaan yhteistä kokemusta siitä, mitä ihmisenä oleminen
nyt on. Yksin jäämisen pelko ei kysy
sosiaalista asemaa. Kyse on hyväksy-
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tyksi tulemisesta, arvostuksesta ja siitä,
että on jollekulle tarpeellinen. Ne
ovat ihmisenä olemisen peruskysymyksiä, Mäkinen sanoi.
Arkkipiispa vertasi nuoren yksinäisyyttä Toivo Pekkasen Tehtaan varjossa -romaanin nuoren miehen, Samuel Oinon, yritykseen löytää oma
paikkansa ihmisten keskellä. Oinon
kokemus on, että hän on ”tiili, joka
ei sovi ihmisten rakennuksiin”.
– Mitä paikkaansa etsivä nuori kokee häneltä odotettavan, jotta voisi
olla tiili ihmisten rakennuksissa? Jos
odotus on, että on oltava osaava, aktiivinen, sosiaalisesti lahjakas, itseään
markkinoimaan kykenevä ja tilansa
raivaava, mikä paikka jää ujolle, kömpelölle, sosiaalisesti estyneelle, vetäytyvälle ja hiljaiselle? Paikan löytäminen näyttää epävarmalta. Se edellyttää yhä kovemmassa kilpailussa pärjäämistä, Mäkinen muistutti.
– Tärkeintä yhteiskunnan tulevaisuuden ja ihmisten hyvän elämän kannalta ei ole, miten yksilöt menestyvät,
vaan mitä yksinäisyydelle tapahtuu.
Mäkinen muistutti myös, että omassa varassaan kukaan ei jaksa, ei kasvatustyöntekijäkään, joka työssään kuun
telee yksinäisyyden tarinoita.
– Tekin tarvitsette sitä, että joku
kuulee teidän kaipauksenne ja levottomuutenne.
Lisää valtakunnallisen NUORI2013
-tapahtumasta Jyväskylän seurakunnan
nettisivuilta radio-ohjelmista www.jyvaskylanseurakunta.fi/ääni

Uskonnollisilla ja perinteisillä johtajilla on erityisen merkittävä rooli ruohonjuuritason sovittelussa eri klaanien välillä. Kuvassa sovinnon
hierontaa Sudanin Darfurissa. Kuva: Kirkon ulkomaanapu

Suomi vahvistaa rooliaan
uskonnollisten ja perinteisten
johtajien rauhanvälityksessä
Helsingissä järjestettiin tammikuun 15.-16. päivä ensimmäinen
kansainvälinen uskonnollisten ja
perinteisten johtajien rauhanvälityskokous.
Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanavun järjestämä
kokous toteutettiin yhteistyössä YK:n
rauhanvälitysyksikön, Islamilaisen
yhteistyöjärjestön ja Religions for
Peace -järjestön kanssa. Ulkoministeriö tuki kokousjärjestelyjä.
Uskonnollisten johtajien rooli rauhanvälityksessä on suuri, mutta sen
arvoa ei ole osattu hyödyntää.
Kokoustaneet järjestöt auttavat
muodostamaan rauhanvälitysverkoston, jonka tavoitteena on vahvistaa
perinteisten ja uskonnollisten johtajien rauhanvälitystyötä ja lisätä yhteistyötä sekä näiden johtajien, heidän
kanssaan työskentelevien järjestöjen
että YK:n välillä.
– YK on lähtenyt kehittämään omaa
rauhanvälitystoimintaansa juuri parantamalla yhteyksiä uskonnollisiin
ja perinteisiin johtajiin. Tämä perustuu siihen, että monilla sota-alueilla
hallitukset ovat heikkoja. Uskonnolliset ja heimojohtajat voivat auttaa yhteyksien rakentamisessa ja vahvistaa
sovintoa, Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen kertoo.
– YK on pyytänyt Kirkon Ulko
maan
avulta apua sota-alueiden uskonnollisten ja heimojohtajien tavoittamisessa. Se on huikea luotta-

muksen osoitus pienelle pohjoiselle
järjestölle ja tunnustus tekemästämme työstä, sanoo Pentikäinen.
Rauhanvälitysverkoston ensimmäinen kokous keräsi paikalle useita rauhankysymysten parissa työskenteleviä järjestöjä ja uskonnollisia
ja perinteisiä johtajia. Noin 30 osallistujaa edustivat eri uskontokuntia
ja he tulivat ympäri maailmaa muun
muassa Somaliasta, Myanmarista,
Indonesiasta, Keniasta ja Turkista.

Pitkäjänteistä
rauhantyötä
Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt pitkäjänteistä työtä rauhan edistämiseksi
useita vuosia. Hauraissa valtioissa perinteisillä ja uskonnollisilla verkostoilla ja sosiaalisilla instituutioilla on
suuri merkitys kestävän ratkaisun löytymiselle. Vaikka instituutiot ovat kärsineet konflikteista, niin ne ovat silti

Hauraissa valtioissa
perinteisillä ja
uskonnollisilla
verkostoilla ja
sosiaalisilla
instituutioilla on
suuri merkitys
kestävän ratkaisun
löytymiselle.

olemassa ja ihmiset arvostavat niitä.
Tältä pohjalta Ulkomaanapu on
työskennellyt uskonnollisten ja perinteisten johtajien kanssa. Paikalliset johtajat ovat selvittäneet Soma
liassa paikallisia, useiden vuosienkin
mittaisia, konflikteja hyvin tuloksin.
Somaliassa Ulkomaanapu on ollut
keskeisessä roolissa myös rakentaessaan siltoja YK:n, Somalian hallituksen sekä perinteisten johtajien välille.
Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu on
vaikuttanut kansainväliseen yhteisöön päin saadakseen uskonnolliset
ja perinteiset johtajat osaksi rauhanrakentamista.
Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rooli rauhantekijöinä on vähitellen tunnustettu YK-tasolla. Käytännössä heidän panostaan ei vielä
pystytä käyttämään, tai parhaimmillaankin yhteistyö on vain ad hoc -toimintaa.
Ulkomaanavun ja sen kumppaneiden tekemä rauhantyö keskittyy rauhanrakennukseen sekä konfliktien
ennaltaehkäisyyn, pitkäjänteiseen
kehitysyhteistyöhön rauhan edellytysten tukemiseksi ja riskeihin varautumiseen.
Kirkon Ulkomaanavun työssä kestävä rauha tarkoittaa yhteiskuntaa,
jossa ihmisoikeudet toteutuvat, jossa
ihmiset tietävät oikeutensa ja hallitukset ovat aidosti vastuullisia kansalaisilleen. Ulkomaanapu on pystynyt tuomaan yhteen rauhan kannalta keskeisiä toimijoita konfliktimaissa kuten
Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Lähiidässä, Nepalissa ja Sierra-Leonessa.

Lasten kokemaa rasismia vähätellään

Ihmisten äärimmäinen julmuus
kauhistuttaa toimittajaa

Pelastakaa Lapset ry:n toiminnassa
mukana olevat lapset muistuttavat
rasismin olemassaolosta. Arjessa
heidän suomalaisuuttaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumistaan
kyseenalaistetaan jatkuvasti. Rasismia
kokevalla lapsella saattaa olla harvoja

Kanssaihmisten äärimmäinen
julmuus kauhistuttaa.
Näyttää kuitenkin, etteivät
ihmiset huomaa sitä,
vaikka näen sitä paljon
ympärilläni.
Monet näyttävät uskovan,

paikkoja tai elämänalueita, jotka
olisivat vapaita rasismista. Rasis
min kokemukset vaikuttavat lapsen
hyvinvointiin laajasti. Rasismi tekee
lapsen elämästä turvattoman, halventaa lapsen taustan ja kyseenalaistaa
kuulumisen yhteiskuntaan. Lasten

rasismin kokemukset jäävät usein
aikuisilta pimentoon. Usein rasismin
olemassaolon kiistävät ne, joita
rasismi ei kosketa omakohtaisesti.
Pelastakaa Lapset toivoo yhä useamman puolustavan oikeudenmukaisempaa ja moninaisempaa Suomea.

että heillä on oikeus tehdä
muille mitä vain, jotta
saavuttavat oman
päämääränsä.
Helsingin Sanomien
toimittaja Kimmo Oksanen

Äänilehdet ja –kirjat ovat avanneet
aivan uudenlaisen maailman
Impi Hyttinen ja Mirja Kiiskinen
ovat aina olleet kovia lukemaan.
Edes sokeutuminen ei ole ollut
este lukemisen jatkamiselle.
Äänitiedostot ovat avanneet
aivan uudenlaisen maailman
lehtien ja kirjojen parissa.
sirpa koivisto

Impi Hyttinen on ollut syntymästään lähtien näkövammainen, ja kolmikymppisenä näkö meni kokonaan.
- Se oli lopulta helpotus, sillä enää
ei tarvinnut otsa rypyssä pinnistellä
nähdäkseen jotakin.
Hyttinen on ollut pienestä pitäen
kova lukemaan.
– Kotona ei ollut paljon kirjallisuutta, mutta ystävältä 8-vuotislahjaksi saatu Jänis Vemmelsääri oli aivan
ihana, rakas kirja.
Yhdeksänvuotiaana Hyttinen pääsi Kuopion sokeainkouluun ja siellä
kirjallisuus avautui uudella tavalla.
– Imin kaiken tiedon ja kirjallisuuden. Olin kuin tyhjä taulu. Iho menee vieläkin kananlihalle, kun ajattelen sitä.
Vuonna 1955 Hyttinen valmistui
ammattiin näkövammaisten hieromaopistosta Helsingistä ja pääsi töihin Heinolan reumasairaalaan.
– Silloin ostin ensimmäisen avokelanauhurini. Ensimmäiset äänikirjat
ilmestyivät joskus 1950-luvun lopulla.
Hyttinen on lukenut paljon myös
pistetekstillä kirjoitettuja kirjoja.
Muun muassa Sinuhe egyptiläisen 31
nidettä Hyttinen luki pistekirjoituksella jo ammattikoulussa. Myöhem-

min lapset ja puoliso ovat olleet suurena apuna ja lukeneet ison kasan
lehtiä ja kirjoja.
– Nykytekniikan avulla näkövammaisilla on entistä paremmat mahdollisuudet saada ajankohtaista kirjallisuutta. Äänikirjat ja Daisy-kuuntelulaite ovat avanneet aivan uudenlaisen maailman.
Hyttinen pitää erityisesti vanhoista historiallisista kirjoista, kertomakirjallisuudesta ja dekkareista.
– Teen keittiötöitä ja kuuntelen.
Jos on oikein kiinnostava kirja, saatan ottaa sen ruokapöydän äären ja
keskittyä kuuntelemaan.

”Äänilehtien ja
-kirjojen ansiosta
ei tarvitse olla
riippuvainen
kenestäkään.
Asioista voi ottaa
itse selvää, Mirja
Kiiskinen toteaa.
Hyttinen on ollut perustamassa ensimmäisiä alueellisia äänilehtiä Varkauteen ja Kuopioon. Tällä hetkellä
tarjontaa on hänen mielestään jo
kiitettävästi.
– Tietokoneiden kautta voi jo
kuunnella lehden kuin lehden puhesyntetisaattorin avulla. Koneääni on
yllättävän hyvin kehittynyt ja sitä
kuuntelee jo ihan mielellään.
Jyväskylän seurakunnan Henki&
elämä -äänilehdestä Hyttinen kuun-

telee erityisesti hartauden sekä yksityiskohtaisemmat tiedotteet.
– Lehti on teknisesti hyvin toteutettu ja siinä on hyvät lukijat. Äänilehti
on tärkeä palvelu seurakunnalta näkövammaisille.

Tiedonsaanti
parantunut
Mirja Kiiskisellä on aina ollut huono näkö. Sataprosenttinen näkövamma hänellä todettiin 35-vuotiaana.
Kiiskinenkin on aina lukenut paljon
kirjoja. Äänilehdillä ja –kirjoilla on
ollut suuri merkitys näkökyvyn heikentyessä, mutta ei Kiiskinen ole
kokonaan jättänyt pistekirjoistustakaan.
– Opettelin pistekirjoituksen pian
sen jälkeen, kun näkövamma todettiin ja voi mahoton, miten hyvä taito
se on. Tilaan edelleen Manteli-ruokalehteä, jotta taito säilyisi.
Äänilehdet ovat Kiiskisen mukaan
parantaneet todella paljon näkövammaisten tiedonsaantia. Kaikki näkövammaiset eivät enää hallitse pistekirjoitusta.
– Äänilehtien ja -kirjojen ansiosta
asioista voi ottaa itse selvää, eikä tarvitse olla riippuvainen kenestäkään.
– Tarjontaa on paljon ja uusimmat
kirjat saa melkein saman tien, kunhan joku vain kerkiää ne lukemaan.
Keskusliiton lukupalveluun voi
myös lähettää minkä tahansa kirjan,
jonka haluaa kuunneltavaksi. Siellä
se luetaan ja lähetetään cd:nä takaisin.
Äänikirjoja Kiiskinen kuuntelee
paljon.
– Aina on joku kirja menossa.

Impi Hyttinen pitää erityisesti vanhoista historiallisista kirjoista, kertomakirjallisuudesta ja
dekkareista. kuva: lauri koivisto

Mirja Kiiskinen opetteli pistekirjoituksen pian sen jälkeen, kun näkövamma todettiin. - Ja voi
mahoton, miten hyvä taito se on.kuva: lauri koivisto

Henki&elämä -lehteä
kuunnellaan Daisyn avulla
sirpa koivisto

Jyväskylän seurakunnan Henki& elämä -lehti on ilmestynyt äänilehtenä
jo vuosien ajan. Ensimmäiset äänilehdet taltioitiin kasetielle, jotka palautettiin kuuntelun jälkeen takaisin.
Nyt äänilehti poltetaan cd-levylle,
ja jokainen äänilehden tilaaja saa
oman henkilökohtaisen kappaleensa. Levyä ei myöskään tarvitse enää
palauttaa.
Henki&elämä jaetaan äänilehtenä
noin 60 näkövammaiselle. Lehti äänitetään seurakunnan äänitysstudiossa ja toimitetaan sähköisesti Helsinkiin Näkövammaisten Keskusliittoon.
Henki&elämä -lehteä voi kuunnella
Daisy-kuuntelulaitteella. Sen avulla
lehtien ja kirjojen kuunteleminen

on helppoa.
– Näkövammaiset ja lukuesteiset
saavat kuuntelulaitteen ilmaiseksi,
mikäli henkilön katsotaan tarvitsevan laitetta. Daisyn käytössä saa
myös tarvittaessa opastusta, näkövammais- ja huonokuuloistyön diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle kertoo.
Näkövammaisille on jo tarjolla paljon erilaisia äänikirjoja ja -lehtiä. Kirjastoissakin on kattava valikoima äänikirjoja, joita voi tilata myös suoraan kotiin. Valtion erikoiskirjasto
Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta
muun muassa näkövammaisille. Celian valikoimassa on jo yli 30 000
äänikirjaa.
Uusi tekniikka on helpottanut
monin tavoin lehtien ja kirjojen lukemista. Daisyn lisäksi äänilehtiä voi
lukea suoraan netistä tietokoneen

lukuohjelman avulla.
– Lukuohjelma on kätevä, kunhan
malttaa opetella tietokoneen käytön.
Kaikki palvelut, jotka mahdollistavat
kirjojen ja lehtien kuuntelemisen,
ovat hirveän tärkeitä erityisesti niille,
jotka ovat lukeneet aina paljon, Tuija Emaus-Etindelle toteaa.

Hyvät lukijat
tärkeitä
Äänimaailma on näkövammaisille
tärkeä. Äänilehteen tai -kirjaan tarvitaan hyvä lukija.
– Lukijan äänestä ja lukutavasta
tulee välillä palautetta. Esimerkiksi
murteen lukeminen ei kaikilta onnistu, Emaus-Etindelle tietää.
Henki&elämä -äänilehti luetaan vapaaehtoisvoimin. Lehdellä on kolme
vakituista avustajaa Reijo Sulkala,

Henki&elämä-lehden lukemiseen kuluu Reijo Sulkalalta noin neljä tuntia. Kuva: sirpa koivisto
Paula Saastamoinen ja Leena Tossavainen, jotka lukevat lehteä vuorotellen. Heitä lehden lukijat kuuntelevat
mielellään.
Reijo Sulkala on lukenut
Henki&elämää näkövammaisille jo
muutaman vuoden ajan. Vuoden aikana luettavaksi tulee 6-7 lehteä.
Lehti luetaan kerralla alusta loppuun
ja se tietää noin neljän tunnin lukuurakkaa.
– Joka kerta lehden lukeminen vähän jännittää, vaikka sitä tekeekin jo

rutiinilla.
Kuorolaulua harrastavan Sulkalan
mukaan laulamisesta on ollut apua
äänilehden lukemisessa.
– Ääni kestää lehden lukemista paremmin.
Äänilehdestä vastaava tiedottaja
Heikki Impiö antaa kiitosta vapaaehtoisille avustajille.
– Meillä on hyvät lukijat, jotka tekevät äärimmäisen vähän virheitä.
Heidän panoksensa on äänilehden
tekemisessä korvaamaton.

Henki & elämä
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Elokuvassa Mieletön maailmanhistoria Mooses (Mel Brooks) saa Jumalalta tehtäväkseen tuoda ihmiskunnalle 15 käskyä. Yhden taulun tiputtua maahan määrä supistuu kymmeneen...

Hah hah Hauskaa olla va
Tammikuussa voi olla vitsit vähissä.
Lomat on hetkeksi lusittu, ulkona pimeää ja
pakkasta tai lumitöitä enemmän kuin laki
sallii. Juutalaisten huumori osoittaa,
että mitä karumpi tilanne, sitä
lähempänä on myös nauru.
janne könönen

Montako kertaa komedia on voittanut parhaan elokuvan Oscarin? Aivan oikein, todella
harvoin. Oscarin 85-vuotisen historian aikana
pytty on mennyt vain seitsemän kertaa elokuvalle, joka luetaan puhtaasti komediaksi.
Viime vuonna The Artist yllätti, sillä sitä edeltävä komediaoscar jaettiin 35 vuotta aiemmin
Woody Allenin elokuvalle Annie Hall (1977).
Sitäkin voi pohtia, olisiko The Artist voittanut, jollei se olisi ollut mykkäelokuva.
Jos saa veikata, pystin vie 24. helmikuuta
jälleen draama tai muu vakava aihe.
Oscar-patsaiden jakajat eivät ole ainoita, joiden mielestä vain vakava ja raskas on tärkeää.
Kuka tahansa uutisia enemmän seuraavaa tietää, että pääaiheet ovat tavallisesti ikäviä: onnettomuuksia, rötöksiä, poliittista kähmintää,
ynnä muita ”aikuisten” aiheita. Kymmenen uutisilla on oma loppukevennyksensä, jota katsellessa usein toivookin, että ohjelmassa keskityttäisiin pelkästään niihin ”aikuisten” aiheisiin.
Komedia ja huumori tulisikin nostaa sille
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kuuluvaan arvoonsa, sillä nauramisen terapeuttinen ja sosiaalistava vaikutus on suurempi kuin sen hyvän huumorin määrä, jota päivittäisannoksena useimmiten saamme. Ainakin
suomalaisen on tammikuussa syytä ottaa hyvät
vitsit käyttöön.
Ortodoksinen munkki ja Itä-Suomen yliopiston professori Serafim Seppälä on perehtynyt aiheeseen, jota ei yleensä mielletä kuuluvaksi yhteen: huumoriin ja uskontoon.
Seppälä on löytänyt kirjassaan Missä on liikaa,
sieltä puuttuu jotain (Kirjapaja, 2012) länsimaiselle huumorille – johon Hollywoodin elokuvatkin vahvasti luetaan – yllättäviä juuria. Hän
jäljittää humorismin kulkua muinaisesta Palestiinasta Itä-Euroopan kautta Yhdysvaltoihin.
Yhdistävänä tekijänä tässä kulussa on juutalainen kansa.

Yllättävä
Talmud
Juutalainen kulttuuri on Seppälän mukaan
ihanteellinen kasvualusta kaikelle luovalle,
myös huumorille, vitseille ja kaskuille. Juutalaiset lapset on opetettu jo pienestä pitäen
kuulemaan Talmudia, johon on koottu viiden
Mooseksen kirjan tulkintoja. Tulkinnat ovat
täynnä monimutkaisia, pitkiä päättelyketjuja,
jotka edellyttävät nokkeluutta ja kehittävät
ajattelua.
Talmudin tunnusmerkkejä ovat vastausta

”Joka ei nauti tämän
elämän iloja, ei
myöskään nauti
tulevan maailman
iloja. Ja joka nauttii
tämän elämän iloja,
saa nauttia myös
tulevan maailman
iloja, saattaa
purim-rabbi todeta
seurakunnalleen.”
vaille jäävät kysymykset, rinnakkaistotuudet ja
yllättävät loppuratkaisut. Eli juuri samat ominaisuudet, jotka yleensä tekevät huumorista
älykästä ja vitseistä hyviä.
Myös Vanhan testamentin sananlaskut ovat
täynnä ironisia lohkaisuja, joita tunnistaa, mikäli kirjaa lukee avoimin mielin. Uuteen Testamenttiin ei ole talletettu paljoa Jeesuksen elämään liittynyttä huumoria, mutta ei ole vaikea
kuvitella, että iltanuotion äärellä Jeesus on
nauranut opetuslastensa vitseille ja toilailuille
ihan samaan tapaan kuin kuka tahansa elävä

olento. Todennäköisesti kertonut jonkun kaskunkin.
Huumorilla on ollut paikkansa jopa juutalaisten uskonnollisten juhlien yhteydessä. Karnevalistisessa Purim-juhlassa vakavamielisyys
on ankarasti kiellettyä, ja varta vasten nimetty
purim-rabbi antaa ohjeita, joissa juutalaisen
lain käskyt on käännetty ylösalaisin.
– Joka ei nauti tämän elämän iloja, ei myöskään nauti tulevan maailman iloja. Ja joka
nauttii tämän elämän iloja, saa nauttia myös
tulevan maailman iloja, saattaa purim-rabbi
todeta seurakunnalleen.

Venäjältä
se lähti
Miten Itä-Eurooppa ja Amerikka sitten liittyvät
juutalaisen huumorin kiertokulkuun maailmalla? Roomalaisten ajettua juutalaiset maanpakoon Palestiinasta heitä kulkeutui vuosisatojen aikana runsaasti nimenomaan Itä-Eurooppaan, kuten Puolaan, Ukrainaan ja Venäjälle.
Siellä juutalaisuus säilyi tai oikeammin säilöytyi omissa kyläyhteisöissään, jotka eivät sulautuneet ympäröivään kulttuuriin monista pogromeista eli juutalaisvastaisista mellakoista ja
muista vainoista huolimatta.
Tässä ympäristössä juutalaisten leppymätön
itseironia, juutalaisuudelle nauraminen omasta takaa, puhkesi täyteen kukoistukseensa. Juutalaisten itseironia on niin armotonta, että jos

Raamatun huumori on ironiaa
janne könönen

Serafim Seppälä on löytänyt myös Raamatusta
ilmiselvää huumoria, joka tosin on usein puettu ironian tai satiirin muotoon. Vanhan Testamentin puolella tympääntynyt kansa kysyy Moosekselta mustanpuhuvasti, ”eikö Egyptissä ollut hautoja, kun sinun piti tuoda meidät tänne
autiomaahan kuolemaan?” (2.Moos. 14:11).
Joosefin unennäkemisen lahjasta kateelliset
veljet puolestaan puhuvat veljestä eroon pääsemisestä selvän sarkastisesti: ”Tuolla se unien
näkijä [Joosef] nyt tulee. Tapetaan hänet, heitetään hänet johonkin kaivoon ja sanotaan, että
peto on hänet syönyt. Sittenhän nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen.” (1.Moos.
36:19-20).
Jeesuksen vertauksista ja puheista on löydettävissä monia vanhan juutalaisen huumorin piirteitä, kuten vaikkapa liioittelun opetustarkoituksessa.
Hänen vertauksensa kamelista neulansilmässä on oikeastaan hykerryttävän hauska,
kun sitä tarkemmin luetaan.
Nuorukainen, joka on tehnyt elämässään
mielestään kaiken oikein ja ajattelee näin olevansa täydellinen, saa Jeesukselta vaikean pähkinän purtavaksi.

”Jeesus sanoi hänelle: Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on,
ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre
taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Kun mies
kuuli tämän, hän tuli murheelliseksi, sillä hän
oli hyvin rikas.

Nähdessään sen Jeesus sanoi: Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat,
päästä Jumalan valtakuntaan! Helpompi on
kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan
päästä Jumalan valtakuntaan.” (Matt. 18:1626)

Jeesuksen vertauksen kameli mahtuu neulansilmään kuvankäsittelyn ihmemaailmassa. Tätä kuvaa on jaettu
tiuhaan sosiaalisesa mediassa.

Suomalaiset ja itseironia
janne könönen

Jos juutalaisuuden kykyä nauraa itselle vertaa
suomalaisuuteen, eroa on kuin yöllä ja päivällä.
Suomalaisten lempivitseissä toinen pohjoismaalainen on häviäjä:
”Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen
kosivat maailman kauneinta naista. Nainen
vastaa miehille: ”Se, joka hyppää pilvenpiirtä-

jän katolta ja selviää hengissä, saa minut.” Koko porukka meni pilvenpiirtäjän katolle. Norjalainen hyppäsi ja kuoli. Sitten ruotsalainen
hyppäsi ja kuoli. Kun oli suomalaisen vuoro,
suomalainen sanoo naiselle: Naiset ensin”.
Kovia kokeneet juutalaiset sen sijaan saattavat ironisoida kansanluonnettaan esimerkiksi
tähän tapaan: ”Kun kastat juutalaisen, pidä
häntä veden alla ainakin viisi minuuttia.”

Jotain juutalaisuudesta – sekä keskinäistä
kinastelua että yhtä köyttä vetämistä – ilmentää myös klassinen lampunvaihtovitsi.
”Montako juutalaista tarvitaan vaihtamaan
lamppu? Neljä. Yksi istuu kotonaan ja vaatii
kaikkia muita vaihtamaan lampun. Toinen
lahjoittaa lampun. Kolmas vaihtaa sen ja neljäs todistelee, että koko maailman juutalaiset
tukevat heitä.”

alittu kansa
saman vitsin esittäisi joku ei-juutalainen, tämä
leimattaisiin välittömästi antisemiitiksi.
Jatkuvien vainojen jälkeen Yhdysvalloista
tuli monille Itä-Euroopan juutalaisille modernin ajan luvattu maa, jossa sai aloittaa alusta
etnisestä taustasta huolimatta.
Juutalaisten massamuutto Itä-Euroopasta
Amerikkaan tapahtui 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alussa. Peräti kaksi miljoonaa ItäEuroopasta lähtenyttä juutalaista saapui tuolloin Yhdysvaltoihin ja ryhtyi etsimään onneaan,
töitä ja toimeentuloa uudella mantereella.
Sattumalta juuri noihin vuosiin osuu viihdeteollisuuden, Hollywoodin, musiikin, radion
ja show-maailman läpimurto jokapäiväiseksi
tuotteeksi. Juutalaiset tarttuivat innokkaasti
mahdollisuuteen ja vaikuttivat esimerkiksi juuri syntyneeseen Hollywoodin elokuvateollisuuteen enemmän kuin mikään muu etninen

”Juutalaisten itseironia
on niin armotonta, että
jos saman vitsin esittäisi
joku ei-juutalainen,
tämä leimattaisiin
välittömästi
antisemiitiksi.”

ryhmä. Lähes kaikki suuret filmistudiot saivat
mogulinsa juutalaisista maahanmuuttajista.

Tappioista
nousee nauru
Näin ollen monet elokuvan historian tunnetuimmista koomikoista, tai heidän käsikirjoittajansa, tuottajansa tai ohjaajansa, ovat olleet
juutalaisen kansan lapsia. Tämä näkyy Hollywood-komedioissa juuri samoina elementteinä
kuin juutalaisessa huumorissa ylipäänsä: kieroina sanaleikkeinä, liioitteluna, nokkeluuksina ja jopa nauramisena itselleen juutalaisuudelle.
Uudemmista koomikoista Sasha Baron Cohen on onnistunut omassa Borat-hahmossaan
yhdistämään järkyttävän antisemitismin ja juuri sen, miten noloa antisemitismi pohjimmiltaan on.
Mitä opittavaa tammikuun synkkyydessä tarpovalle tällä tarinalla vieraan uskonnon huumorinkyvyistä sitten on? Ainakin se, ettei koskaan saa antaa periksi. Kun tilanne käy ylitsepääsemättömäksi, siitä tuleekin jo humoristista.
Jos juutalaiset ovat vainojen, tappioiden ja
ahdingon keskellä onnistuneet kääntämään
synkkyyden menestystarinaksi, meilläkin on
siihen mahdollisuus. Kyllä me suomalaiset sen
osaamme, jos vain haluamme.
Siis ulos pakkaseen ja vitsit sinkoilemaan.

Parodian mestarit
janne könönen

Eräs juutalaisten koomikkojen parhaiten taitamista lajeista on parodia. Tavan mukailla humoristisesti kaikkea mitä maan päällään kantaa popularisoivat 1970- ja 1980-luvuilla Mel
Brooks ja ZAZ-komediaryhmä (Jerry Zucker,
Jim Abrahams ja David Zucker).
Ensin mainittu loi elokuvatyyppiparodiat ja

jälkimmäiset suursuositut Hei, me lennetään ja
Mies ja alaston ase -komediasarjat.Näistä elokuvista on löydettävissä monia juutalaisen huumorin peruspiirteitä, mukaan lukien kielelliset
vitsit sekä itseironia. Esimerkiksi Hei, me lennetään -elokuvassa lentoemäntä tarjoaa ”kevyttä
lukemista” haluavalle matkustajalle, ei kirjaa,
vaan pientä lehdykkää ”Kaikkien aikojen juutalaisista urheilijasuuruuksista”.
Lentokentällä puolestaan odottaa ortodoksijuutalaisen partaan puettu lentokone, jota

Kun koomikko Groucho
Marxille kerrottiin
uima-altaan portilla, että
juutalaisilta sisäänpääsy
on kielletty, hän tokaisi:
"Poikani on puoliksi
juutalainen, joten voiko
hän kahlata polvia
myöten?"
Sasha Baron Cohen nolonsi
Boratina antisemitismiä
huumorin keinoin.

Henki & elämä
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Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista,
Liisa Nipuli
Kauppakatu 28 A 54
050 362 27 44

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

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

Lähelläsi hautajaisjärjestelyissä
Kauppakatu 12 JYVÄSKYLÄ, p. 014-614998, 040-487 6027
www.hautauspavelunooa.fi
AVOINNA ma–pe 9–18.00, la 9–13, myös sopimuksen mukaan

Ryhmä uusperheen vanhemmille alkaa
Jos elät uusperheessä ja mietit uusperheen arjen kysmyksiä, tämä ryhmä on sinulle. Ryhmä kokoontuu
kuudesti. Kokoontumisissa perehdytään uusperheen kehitysvaiheisiin,
uusperheen rooleihin ja vuorovaikutukseen sekä uuden kokoonpanon ja
sen jäsenten elämänkaareen.
Illoissa pohditaan myös tilannetta,

jossa lapsilla on kaksi kotia ja monta
sukua.
Viimeisessä kokoontumisessa
suunnataan arjessa eteenpäin.
Kokoontumiset ovat 23.1.–6.3.
keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 Jyskän seurakuntakodilla.
Ryhmänvetäjiä ovat uusperheen
isä, diakoni Tero Reingoldt ja uus-

perheneuvoja, diakoni Jaana Ristonmaa. Ilmoittautumiset pikaisesti
Jaana Ristonmaalle p. 050 307 673.
Lisätietoja antaa Tero Reingoldt, p.
040-560 9927.
Lastenhoito on järjestetty. Ryhmän järjestävät Jyväskylän seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskus ja
Vaajakosken alueseurakunta.

Naisten ja miestenpäivät helmikuussa
Kansan Raamattuseuran työssä Jyväskylässä on vilkasta naisten toimintaa.
Vuotuiset Naistenpäivät ovat koonneet perinteisti satoja osanottaja.
Helmikuussa pidettävien naistenpäivien teemana on Uusi mahdollisuus. Vieraina ovat muun muassa
kirjailija Eila Payne, lääkäri Anita

Pienimäki ja ympäristöjohtaja Mia
Suominen.
Perinteiset naistenpäivät ovat viikonloppuna 9.-10.2. Huhtasuolla.
Miestenpäivät ovat samaan aikaan
Halssilassa. Niiden teema on Miehet
armon lähteellä.
Päivien aikana tutustutaan kunin-

Kukkapisteestämme
kauniit leikkokukat
ja kukka-asetelmat!

gas Daavidin elämään. Miten se voi
rohkaista miestä hyväksymään itsensä niin onnistumisten kuin epäonnistumisten hetkenä?
Raamattuopetuksesta vastaa evankelista Olli Seppänen, päivän avaa
pastori Osmo Väätäinen ja tapahtuman juontaa Kari Valkonen.

Yhteisvastuukeräys
tarvitsee arkienkeleitä!

TEKSTARITUPU

TUKITEKSTARI KOULULAISILLE
TEKSTARITUPU
vastaa
tyttöjen ja poikien
kysymyksiin.
TUKITEKSTARI
KOULULAISILLE
Voit tekstata milloin vain normaalin
tekstiviestinhinnalla.
Viesteihin vastataan koulupäivinä.

040-132
040-132
6010 6010

Keräys käynnistyy
sunnuntaina 3.2.
Ilmoittaudu arkienkeliksi vaikkapa lista- tai lipaskerääjäksi oman alueseurakuntasi
diakoniatyöntekijälle.
Jo tunti tai pari ajastasi
on suureksi avuksi.

Tupu vastaa tyttöjen ja poikien

Tupu
tyttöjen ja poikien
Iltavastaa
särkyneille
Pelastusarmeijassa
erilaisiinVoit
kysymyksiin.
Voit tekstata milloin
erilaisiin kysymyksiin.
tekstata milloin
vitarjoilu. Paikka
on Pelastusarmeija,
26.1. klo 18
alkavassa
illassa hinnalla.
puvain
normaalin
tekstiviestin
hinnalla.
vainLanormaalin
tekstiviestin
Ilmarisenkatu 2 E. Järjestää Sataman
huu Pirkko Muhonen. Ohjelmassa
Viesteihin
vastataan
Viesteihin
vastataan
koulupäivinä.
ry.
on musiikkia,
rukouspalvelu
ja
kah- Valokoulupäivinä.

Yhteisvastuun kotimainen keräyskohde on etsivän
vanhustyön projekti, jonka kohderyhmänä ovat
kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset,
eristäytyneet tai syrjäytyneet vanhukset.
Keräysvaroin etsitään heikko-osaisia vanhuksia ja
pyritään saamaan heidät erilaisten palvelujen piiriin.
Vanhusten vertaistukihenkilöiksi koulutetaan aktiivisia
vanhuksia, jotka haluavat jakaa arkeaan ikäistensä
kanssa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kirkkopalvelujen Kehittämiskeskus Tyynelän ja seurakuntien
diakoniatyön kanssa.
Kansainvälisen diakonian
esimerkkikohteena on Kambodza.

Voit myös mailata:
tekstaritupu@evl.fi
Voit myös
mailata: tekstaritupu@evl.fi

upu vastaa vain Tupu
tekstiviesteihin
sähköpostiin, tai sähköpostiin,
vastaa vaintaitekstiviesteihin
ikä siis puheluihin.

eikä siis puheluihin.

Yhteydenottajalle tarjotaan
mahdollisuutta
tekstiviestiLaajan valikoiman
ja hyvän
Yhteydenottajalle
tarjotaan
mahdollisuutta tekstiviestieskusteluun nimettömänä
luottamuksellisesti
palvelunjakristillinen
kirjakauppa,
keskusteluun
nimettömänä
ja
luottamuksellisesti
äivystäjän kanssa. Päivystäjinä
seurakunnan
josta löydät toimivat
kaikkien kustantajien
päivystäjän
kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
yöntekijät.
kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille

työntekijät.

myymälään
ja verkkokauppaan!
YVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
• Erityisnuorisotyö
ietosuoja ja lisätiedot: www.tekstaritupu.net

KIRJA-ALE
21.1–8.2.2013
satoja kirjoja
alkaen 2 € / kpl

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö

ekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
ja lisätiedot:
www.tekstaritupu.net
ettisten periaatteiden Tietosuoja
neuvottelukuntaan
(PuhEet),
www.puheet.net

Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net
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Raamattu
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Syöksy ihmissyöjälaaksoon
AVOINNA: ma–pe 9–17

puh. 020 754 2350

800

Minun oma Raamattuni
8,00 (20,00)
UUSI TIE

www.sacrum.fi

Legoraamattu on tehty
pilke silmässä – tai pahat mielessä
Ensin hyvät uutiset: legohahmoin
ja -palikoin kuvitettu Raamattu
on nyt valmis. Sitten huonot
uutiset: sen on näperrellyt
amerikkalainen ateisti, jonka
mielestä Raamattuun tutustuminen on paras tapa vierottaa
ajattelevat ihmiset kristinuskosta.
kaarina heiskanen

Legoraamattu, the Brick Testament,
kertoo yli neljäsataa Raamatun
kertomusta legojen kielellä. Se
merkitsee yli neljäätuhatta palikoista näprättyä legoasetelmaa. Ensin valmistui Vanha testamentti ja
sen jälkeen Jeesuksen elämäntapahtumat. Lopuksi kuvitus täydentyi Jeesuksen vertauksilla ja opetuksilla. Koko komeus on ihailtavana netissä.
Hankkeen takana on Brendan
Smith, joka syntyi episkopaaliseen
perheeseen ja jonka äiti piti pyhäkoulua. Brendan itse otti etäisyyttä
kristinuskoon jo teini-iässä. Silti – tai
juuri siksi – hän opiskeli uskontoa ja
filosofiaa Bostonin yliopistossa.
Omien sanojensa mukaan hän halusi siten ”valmistautua aikuisuuteen
irrottautumalla tietoisesti kaikesta,
mikä hänen mielestään on lapsellista
ja maagista ajattelua”.
Raamatun läpi lukeminen tuotti
shokin: käsillä ei ollutkaan kuiva ja
pitkästyttävä kirja, vaan opus, joka
oli täynnä draamaa, henkeviä kertomuksia ja epäsiveellistä käytöstä.
Ensimmäinen johtopäätös: Raamatun lukijat eivät ehkä ole huomanneet näitä juttuja pyhänä pitämästään kirjasta!
Toinen johtopäätös: On keksittävä
keino kertoa Raamattu uudella tavalla, joka houkuttaisi ihmisiä tutustumaan kirjan kertomuksiin ja olisi
silti uskollinen tekstille. Ja niin löytyivät legoasetelmat, joista ensimmäisenä syntyi paratiisi, Jumala ja Aatami ja Eeva.
Alussa oli legopalikka...

Ateistin kuvitus
kelpaa pyhäkouluihin
Brendan Smithin tavoitteena on siis
osoittaa Raamatun moraaliset puutteet, sotaisuus ja epäloogisuus. Mutta yllätyksekseen hän on saanut
huomata, että legoraamattu, joka
löytyy netistä, on saanut huikean
kirkollisen suosion.
Häneltä kysellään viikottain lupaa
käyttää materiaalia pyhäkouluissa.
Yleensä lupa heltiää – kunhan käyttötarkoitus on ei-kaupallinen.
Legoasetelmia on julkaistu myös
kirjoina, joista Kymmenen käskyä, Luomiskertomus ja Joulukertomus on käännetty muun muassa saksaksi, japaniksi, koreaksi, ruotsiksi, tanskaksi ja
unkariksi. Pyhäkoululaisille suunnatut legokertomukset ovat verrattain
siistejä. eivätkä ne sisällä uskonnonvastaisia viistoja viittauksia.
Smithin saamasta runsaasta palautteesta 99 prosenttia on myönteistä; kielteinen palaute koskee lähinnä
kuvitusten seksiä ja väkivaltaa.

Veri virtaa ja
irtopäät pyörivät
Yhden kertomuksen rakentelu ja valokuvaaminen vie keskimäärin vii-

Sunnuntaina 20.1. evankeliumiteksti kertoo Kaanaan häistä, joissa Jeesus muutti veden viiniksi. Näin kertomusta kuvittaa Legoraamattu.
kon. Legopalikoita miehellä on noin
15 000 dollarin edestä.
Legotarinoiden Jumala on valkokaapuinen ja -partainen mies, Jeesus
on pukeutunut useimmiten beigeen
kauhtanaan ja Pyhä henki on Holy
Ghost – lähinnä lakanaan puetun
aaveen näköinen hahmo.
Enkelit eivät ole söpöjä vauvanpulleroita tai eteerisiä komistuksia; esimerkiksi enkeli Gabrielilla, joka tulee ilmoittamaan nuorelle pisanamaamaiselle Marialle Jeesuksen syntymästä, on karhean sänkiset leukapielet.

”Jeesuksen opetuksia
ja vertauksia
kuvatessaan
Smith on kenties
ilkeimmillään.
Rivienvälistä on
luettavissa päätelmä,
että uskonnollinen
opetus on arjesta
yhtä kaukana kuin
itä on lännestä.”
Väkivallan, seksin ja jopa sukurutsan kuvauksissa Brendan Smith ei
säästele, mutta hän ei myöskään lisäile Raamattuun mitään. Vanhan testamentin kuvituksissa veri lentää ja irtopäät pomppivat, mutta väkivaltaistahan se Lähi-idän elämä Vanhan testamentin kuvaamana aikana oli, kun
hirmuhallitsijat komensivat sota-

joukkojaan uusia alueita valloittamaan.
Vanhan testamentin legokertomukset ovat saaneet sellaisia nimiä
kuin Simsonin viimeinen massamurha
tai Gideon teurastaa omia kansalaisiaan.
Joulukertomuksessakaan ei sievistellä: veri virtaa Betlehemin kaduilla,
kun Herodeksen sotilaat listivät
miekoillaan pienten legovauvojen
päitä.

teisen aterian jakoa, niin maassa
kuin taivaassa.
Yhdessä asetelmassa nuori mies
ilmoittaa Jeesukselle: ”Vihaan isääni,
äitiäni, vaimoani, lapsiani, itseäni...

” ja Jeesus vastaa hänelle: ”OK, you
are in” – ”Hienoa, kuulut minun
joukkoihini!”
http://www.bricktestament.com

Toimiiko vuorisaarna
nykyajassa?
Uusimmasta päästä legokertomuksia ovat Jeesuksen opetukset ja vertaukset. Niitä kuvatessaan Smith on
kenties ilkeimmillään. Kuvituksesta,
teksteistä ja puhekuplista on rivienvälistä luettavissa päätelmä, että hänen mielestään uskonnollinen opetus on arjesta yhtä kaukana kuin itä
on lännestä.
Opetuksen ”Rakasta vihollistasi
ja rukoile hänen puolestaan” -kuvituksissa juutalaiset toivottavat Hitlerille shalom, afrikkalaiset orjat
siunaavat Ku Klux Klanin huppupäitä, ja solmiokaulainen länsimainen bisnesmies lahjoittaa hyvän
hyvyyttään Al-qaida -terroristille
salkuntäydeltä dollareita.
Isä meidän -rukouksen kohdassa
”tapahtukoon sinun tahtosi myös
maan päällä” ihmiset jahtaavat kahta
homopoikaa. Rukous jatkuu ”niin
kuin taivaassa”, ja samainen poikapari juoksee pakoon sotaisia enkeleitä taivaallisilla tantereilla.
Vieno vinkki legoraamatun lukijalta: tässä kohtaa olisin odottanut rakentavampaa kuvitusta. Vaikka yh-

Siunaamme teitä, sanovat mustat kansalaiset Ku Klux Klanin porukoille. Siunatkaa niitä, jotka
teitä vihaavat, neuvoi nääs Jeesus.

Alussa oli – legopalikka. Jumala on juuri
operoinut Aatamin kylkiluun ja kohta
kuvioihin ilmestyy Eeva.

Vihaan koko perhettäni, jopa itseäni, sanoo
tuleva opetuslapsi. -Hyvä homma, kuulut
joukkoihini, ilahtuu Jeesus.

Henki & elämä
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Tapahtumat
18.1.-31.1.

Taulumäen kirkko
LOHIKOSKENTIE 2

Su 20.1. klo 18 Messu, Jeesus
ilmaisee jumalallisen voimansa,

Raimo Laine, Tuomas Palola,
Jukka Hassinen, musiikki Tiina
Jarvinen-Vauhkonen, Sirpa Poikolainen, Terhi Hassinen.
Su 27.1. klo 18 Messu, Ansaitsematon armo, Antti Toivio,
Risto Vallipuro, Ilpo Vuorenoja,
Marja-Liisa Jaakonaho, lauluryhmä.
Ke 30.1. klo 18.30 Sana soi –ilta Miten kulkea Jumalan johdatuksessa? Anne PohtamoHietanen, Pekka Heiskanen,
Osmo Väätäinen, musiikki Jousia Lappi -band.

Anne Pohtamo-Hietanen
puhuu Taulumäellä
Anne Pohtamo-Hietanen puhuu Sana soi -illassa teemasta
Miten kulkea Jumalan johdatuksessa. Hän on kiertänyt
evankelistana Suomea vuodesta 1993. Yhteistyö Suomen
Raamattuopiston kanssa alkoi
Sana soi- illoista, joita aluksi
pidettiin Raamattuopistolla.
Vuosien myötä toiminta laajeni ja suosittuja tilaisuuksia pidetään nykyjään ympäri Suomea, keskimäärin kerran viikossa.
Anne Pohtamo-Hietaselle
avautui uusi todellisuus kesällä 1992. Siitä alkaen hän on
tahtonut kertoa muillekin
evankeliumista, syntien anteeksiantamisesta ja Jumalan
rakkaudesta.
– Kun on itse saanut löytää
tällaisen aarteen, joka antaa
elämään sisällön ja perustan,
joka ei murene alta pois, siitä
haluaa kertoa toisille, Pohtamo-Hietanen sanoo.
Hengelliseksi kodikseen
hän kertoo kokevansa Suomen Raamattuopiston.

Anne Pohtamo-Hietanen
Henkilökohtaisen uskonvakaumuksen kehittymisestä
Anne Pohtamo-Hietanen kertoo kirjassaan Minun valintani.
Tyttärensä kanssa hän on
koonnut Jasminen rukouskirjan.
Taulumäen kirkko ke 30.1. klo
18:30 Sana soi -ilta Miten kulkea
Jumalan johdatuksessa?, Anne
Pohtamo-Hietanen, Pekka Heiskanen, Osmo Väätäinen, musiikki: Jousia Lappi -band. Esirukousja sielunhoitopalvelu.

Nuorten naisten saunaillat
alkavat Vesalassa
Nuori nainen! Haluatko virkistävää aikaa ja mukavaa seuraa? Molempia on tarjolla Vesalassa Nuorten naisten saunaillassa keskiviikkoisin. Ensimmäinen kerta on keskiviikkona 23.1. klo 18. alkaen.Ohjelmassa on ulkoilua, urheilua,
saunaa, iltapalaa, rukousta,
keskustelua ja hiljentymistä.

Saunaillat jatkuvat joka kolmas keskiviikko (13.2., 6.3.,
27.3., 17.4. ja 29.5.)
Ilmoittautuminen iltoihin
viimeistään edellisenä torstaina osoitteeseen tuija.kontinen@gmail.com
Anime sana in corpore sano! Saunaillat järjestää Keltinmäen alueseurakunta.

Hyväntekeväisyyskonsertit
Huhtasuolla jatkuvat
Huhtasuon alueseurakunnan
vapaaehtoisten järjestämät
hyväntekeväisyyskonsertit
alueseurakunnan diakoniatyön auttamiseksi jatkuvat
sunnuntaina 27. tammikuuta
klo 18 Huhtasuon kirkossa
konsertilla.
Konsertissa esiintyy Tommi
Rönnkvistin gospel-bändi

Kahden maan kansalaiset.
Bändi tulkitsee pääasiassa
Pekka Simojoen hengellistä
tuotantoa ja myös omia lauluja. Mukana on lisäksi Huhtasuolta Raija ja Viljo Halme ja
Oskari Lepistö.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu on viisi euroa. Kahvitarjoilu.

Ole kuulolla! Seurakunnan radioohjelmat Radio Keski-Suomessa
99,3 MHz tiistaisin ja torstaisin
noin klo 13.40
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Rukouslauluretriitti Ole minulle kallio

Tarjolla mielekästä
tekemistä

Keltinmäen kirkon
Hiljaisuuden retriitissä
käytetään yksinkertaisia ja
hoitavia rukouslauluja.
Osallistuminen ei edellytä
laulutaitoa tai -harrastusta.
Ohjaajat ovat Eevakaarina

Launis, Petri Lintunen ja
Eivor Pitkänen. Retriitti alkaa
perjantaina 15.2. klo 18 ja
päättyy sunnuntain messuun.
Yöpymiset kotona, ruokailut
kirkolla. Hinta 50 €, opiskelijat ja työttömät 30 €.

Hinta sisältää kaksi lämmintä
ateriaa ja iltapalaa sekä päiväkahvin. Mahtuu 15 osallistujaa. Ilmoittautuminen
www.jyvaskylanseurakunta.
ti/ilmoittaudu tai Aira Lehto
050 340 9899

Tule Keltinmäen kirkkoon
kuulemaan vapaaehtoistyön
mahdollisuuksista, myös
omien ideoiden kanssa.
Vapaaehtoisia värvätään kirkolla ke 23.1. klo 18. Tarjolla
kahvia ja pullaa!

Huhtasuon

mennessä Seijalle p. 050 323
5355.

koulu.
Ilo sulle ja mulle - lähetysnäyttely ke 23 - pe 25.1. klo 17.30
perheille ja klo 19 avoin lähetysilta Huhtasuon kirkolla.
Messu su 27.1. klo 12, Siistonen,
Salmela, Ihanaiset, pyhäkoulu.
Leipäsunnuntai su 27.1. klo 16.
Alkuseurakunta aluillaan, Jukka
Jämsén.
Miesten tupa ke 30.1. klo 18.

Tule Yhteisvastuukerääjäksi helmi-huhtikuun ajalle joko talkoisiin liikekeskuksiin tai ovelta
ovelle -kerääjäksi. Yhteydenotot
diakoniin.

alueseurakunta

KOULUIKÄISET ja NUORET:
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät seurakunnan nettisivuilta, tied. p. 050 549 7017.
Tied.puh.044 295 1457.

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Messu su 20.1. klo 10, Tervonen,
Mertanen.
Huoltamo, nuorten aikuisten
messu su 20.1. klo 16, Väätäinen ja Huoltamon tiimi.
Ilo sulle ja mulle – lähetysnäyttely ke 23.1.- pe 25.1. klo 17.30
perheille ja klo 19 avoin lähetysilta.
Messu su 27.1. klo 10, Siistonen,
Salmela.
Raamattu- ja lähetysilta ke
30.1. klo 18.30.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 408 8815.
Aikuisten käsityökerho ti klo
18.
Perhekahvila ke klo 9.30.
Erkka-illat erityistä tukea tarvitsevien lasten äideille to 24.1.,
14.2., 14.3., 2.5., 30.5. Voit ilmoittautua kaikkiin kerhoihin
kerralla tai yksittäiseen iltaan
viikkoa aikaisemmin Seijalle p.
050 323 5355.
Käsityöpaja 5.-9v. lapsille ja aikuisille to klo 17.30–19.30.
31.3., 7.3., 4.4., 25., 16.5. Koko
kevät 8 e/ perhe. Ilm. 25.1.

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Kristittyjen ykseyden rukouspäivän rukoushetki pe 18.1. klo
19, Salminen, M. Väätäinen, Lintunen.
Messu su 20.1. klo 10, saarna
Pauli Soranta, Ridanpää, Salminen, Lintunen, pyhäkoulu. Kahvit.
Aamurukous ti 22.1. klo 8-8.30.
Vapaaehtoisten rekrytointitilaisuus ke 23.1. klo 18-20. Katso erillisilmoitus.
Hiljainen aamurukous to 24.1.
klo 8-8.30.
Taka-Keljon lähetyspiiri to 24.1.
klo 18.30 Heikki Ruuhisella,
Hanhiperäntie 284.
Messu su 27.1. klo 10, M. Väätäinen, Kari, H. Nieminen, pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Aamurukous ti 29.1. klo 8-8.30.
Löytöretkiä Raamattuun ke
30.1. klo 18. Luukkaan seurassa,
Pitkänen. Iltatee.
Hiljainen aamurukous to 31.1.
klo 8-8.30.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 13-16, Tervonen
050 340 989.
Ekavauvaryhmä to klo 13-15,
Tervonen 050 340 9891.
Perheolkkari ke klo 9-11, Haaparanta-Kocabiyik 050 372
5573.
Muskarit tiistaisin, Poikolainen
050 340 9898.
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto
050 340 0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi N.
Kari 050 549 7052.

RYHMÄTOIMINTAA:
Usko todeksi arjessa, miesten
keskustelupiiri ma klo 18. Tied.
044 295 1457.
Eläkeläisten kerho to 24.1. klo
14, Vepsäläinen.
Pietarin kilta ti 29.1. klo 18. Sieluni lunnaat, Arto Mikkola.
MMV-kuoro to klo 17.30–
19.30. Uusia laulajia otetaan
näin vuoden alussa.
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma-ke
klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7005.
Tule Yhteisvastuukerääjäksi helmi-huhtikuussa joko talkoisiin
liikekeskuksiin tai ovelta ovelle
-kerääjäksi. Tiedustelut: diakoni.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 20.1. klo 12, teol.yo:t
Jukka Erkkilä ja ja Tinja Halunen,
Väätäinen, Salmela, Gsus, pyhä-

KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217,
Haaparanta-Kocabiyik
040 825 1612.
Kokkikerho ma klo 17, Merja
Kuusela 050 549 7002.
NUORET:
A. Koivurova 050 549 7010,
Taurén, 050 549 7030.
Isoiskoulutus Keltinmäki ke
23.1. ja 30.1. klo 17.
Nuortenilta Keltinmäki ke 23.1.
ja 30.1. klo 18.30.
Jatko- ja avustajakoulutusleiri
25.-27.1. Vesalassa.
Liity ryhmään Facebookissa:
Keltinmäen alueseurakunnan
nuorisotyö.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13.
Maahanmuuttajat ti klo 10-12,
ohjaajana Maija Tikko.
Olohuone ke klo 13-15. Huom!
Muuttunut aika! Välipala, vapaaeht. maksu. 23.1 aihe: Pyhä
Henrik; 30.1 Lähetysolkkari:
Mitä Keltinmäen läheteille kuuluu? Lisätietoja Heidi Kallio 050
549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30, tied. 050 549
7049.
Seurakuntakuoro to 18-19.30,
tied. 050 521 5414.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ma klo 9-11
ja to 12-14, muuna aikana erillisen sop. mukaan, 050-549 7032,
heidi.kallio@evl.fi.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Hiljentymisryhmä Perjantain
puolipäivä pe 18.1. klo 12-14.
Oma Raamattu ja päiväkirja mu-

LAPSET JA PERHEET:
Ensivauvaryhmä ma klo 13.
Hukkaperän Pyhis Hukkaperä 6
D kerhotilassa ti 29.1. klo 18–19,
3v. lapsista koululaisiin.
Perhekerho ke klo 9.30.
Päiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 441 4215.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät seurakunnan nettisivuilta, tied. p. 050 549 7021.
MUSIIKKI:
Senioreiden lauluryhmä
ke klo 12–13.
Gospelkuoro Ihanaiset
ke klo 17.30–19.
Gsus ti klo 17-19.
Tied. p. 050 380 0608.
RYHMÄTOIMINTAA:
Torstaitapaaminen, parittomat
viikot to klo 13.
Raamattupiiri to klo 18.
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma–ke
klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7024.

kaan. Yhteyshenkilö Kaija-Liisa
Laurio p. 040 709 4062.
Messu su 20.1. klo 16, Ridanpää, Lintunen, Häyrinen, kahvit.
Rukoushetki pe 11.1. klo 11-12.
Messu su 27.1. klo 16, Kari, H.
Nieminen.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot ma ja ke klo 13-16,
Lindberg 050 408 8852, Klar
050 412 1514.
Ekavauvaryhmä ke klo 9-11,
Lindberg 050 408 8852.
Perheolkkari ma klo 9-11, Lindberg 050 408 8852, Klar
050 412 1514.
Muskarit tiistaisin, JärvinenVauhkonen 050 571 5155.
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto
050 340 0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi N.
Kari 050 549 7052.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Kuusela
050 549 7002.
Kokkikerho ma klo 17-18.30,
Kuusela 050 549 7002.
NUORET:
A. Koivurova 050 549 7010,
Taurén, 050 549 7030.
Avoimet ovet la 19.1. klo 1821.30.
RYHMÄTOIMINTA:
Avoin naisten raamattupiiri su
klo 17.15-19 (parilliset viikot).
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).
Lähetys/Raamattupiiri ke 23.1.
klo 13 (parill. viikot), Erkki Helle.
Tiistaitapaaminen joka toinen ti
klo 13-14.30 (paritt. viikot).
Vaihtelevaa ohjelmaa kahvikupin ääressä ja avoin kaikille.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Kahvia, mehua, leipää. Tarjoilu
on maksutonta ja avoin kaikille.
MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo 18-19.30. H. Nieminen 050 549 7049.

Retkiä kouluikäisille

(8-12 v)
Retki Tampereelle ti 26.2.
Akvaario, Planetaario, Delfinaario ja käynti Vakoilumuseossa.
Hinta 25 e henkilö sisältää matkat, sisäänpääsymaksut, yhden
ruokailun ja ryhmävakuutuksen.
Ilmoittautuminen 21.1.-8.2.
(max. 25 osallistujaa). Tied seppo.tauren@evl.fi 050 549 7030,
ja birgit.malinen@evl.fi 050
5497 017,
Järj. Huhtasuon, Keltinmäen ja
Korpilahden alueseurakuntien
nuorisotyöt
Retki Heurekaan to 28.2.
Heurekassa Body worlds-, 20X0matka tulevaisuuteen, Klima Xilmastonmuutos- ja perusnäyttelyt. Planetaario Zula-partio ja
Suuri sääseikkailu: Partio tekee
tutkimuksia säästä planeetoilla
Zula-planeetalta käsin ja suojelee universumia sen pahoja poikia vastaan.
Hinta 2 e sisältää matkat, sisäänpääsyt näyttelyihin ja elokuvaesitykseen sekä yhden ruokailun.
Ilmoittautuminen 21.1.–8.2
(max.35 osallistujaa).
Tiedustelut: birgit.malinen@evl.
fi 050 549 7017, seppo.tauren@
evl.fi 050 549 703 tai ritva.tuominen@evl.fi 050 557 9005

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ti ja to klo 9 e10.30,
muuna aikana erillisen sop.
mukaan,leena.hayrinen@evl.fi.
050 549 7008, Päivystys myössu
20.1. klo 14-15.30.

Kypärämäki- Köhniö
LAPSET JA PERHEET:
Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa, Erämiehenkatu 6.
Lindberg 050 408 8852, Klar
050 412 1514.
Päiväkerhot ti klo 9-11, ti ja to
klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.
KOULUIKÄISET:
Kokkikerho ti klo 17, Kuusela
050 549 7002.
NUORET:
A. Koivurova 050 549 7010,
Taurén 050 549 7030.
RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuone Saihokatu 4:ssä ti klo
11-12. Lounas klo 12-13, ruuan
hinta aikuiset 3,5 e, lapset alle
kouluikäiset 1 e. 22.1. Lauletaan
toivevirsiä; 29.1. Tehdään kynttilöitä kynttilänpäiväksi. Tule mukaan ja tuo ystäväsikin! Lisätietoja 050 549 7026, ainoleena.
erkamaa@evl.fi.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys Kortepohjan srk-keskuksessa (Isännäntie 4) klo 12-14, muuna aikana erillisen sop. mukaan,
050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.
Voit asioida myös Keltinmäen ja
Kortepohjan päivystyspäivinä.

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke: Hengellinen
iltapäivä ti 12.2. klo 12. Tutustuminen Aseman Pysäkille, os.
Hannikaisenkatu 27-29, Jukka
Rantanen. Tied. Heidi Kallio.

Kaikille avoin SenioriFoorum
puhuu maaseudusta

Opaskoulutusta
Nina Åström
Kuokkalan kirkossa Kuokkalassa

Tiistaina 29.1. klo 13
Keskusseurakuntatalolla
maaseutu ja kaupunki ovat
samassa pöydässä. Puheenvuoroja käyttävät maanviljelysneuvos Marja Kallio, kaupunkineuvos Jaakko Loven ja

Kuokkalan kirkon oppaiden
koulutusilta 18.1. klo 18. Anne
Yliniemi opastaa uusia ja
vanhoja opastuksesta kiinnostuneita opastuksen saloihin ja
iloihin. Tied. kati.reukauf@evl.
fi p. 050 521 5412.

Rukous Suomen puolesta!
Sellainen on Sanan ja
rukouksen illan ohjelmassa
torstaina 31.1. klo 18.30.
Illassa ovat mukana Ilkka
Puhakka ja Timo Tikka,
musiikista vastaa Nina

Pastori Heimo Kajasviita
puhuu Palokan Sanan ja
rukouksen illassa 23.1. klo 18
aiheesta Jeesus ja ihmisen
hätä. Musiikki kanttori Pertti
Tahkola, juonto Sauli Puukari.
Iltatee ja esirukouspalvelu

Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke
klo 14, paritt. viikot.

Tied. p. 050 549 7027 tai p.
050 340 0665.

tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi ja ekavauvaryhmä
ti klo 13-15. Tied. p. 040 149
0562 tai sari.kantoluoto@evl.fi.
Kaakaopyhäkoulu ke 23.1. klo
17.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko
Avoinna ke–pe klo 11-14.
Messu su 20.1. klo 10, Tikkanen,
Watia, Valtasaari.
Virsi- ja lauluhetki ke 23.1. klo
12.
Ekumeeninen päivärukous to
24.1. klo 13.
Nuorten messu to 24.1. klo 19.
Messu su 27.1. klo 10, Pirtala,
Niiles-Hautanen, Valtasaari.
Virsi- ja lauluhetki ke 30.1. klo
12.
Viikkomessu to 31.1. klo 13.
Nuorten messu to 31.1. klo 19.
Keskusseurakuntatalo, Yliopistonkatu 12

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008
Hautaus- ja virastopalvelut ma,
ti, to klo 9-12, ke klo 15-17 p.
050 5579 012, Kirkonmäentie 1.
Su 20.1. Messu srk-talolla klo 10,
Haapakangas, Laakso-Viholainen. Hurttian-Heinosniemen kin
keripiirin kirkkopyhä. Kahvit.
Su 27.1. Messu srk-talolla klo 18,
Koivisto,
Laakso-Viholainen.
Saakosken kinkeripiirin kirkkopyhä. Kahvit.
MUITA TILAISUUKSIA:
Ma 21.1. Raamattuluentoilta
srk-talolla klo 18, Kari Valkonen.
Ti 22.1. Hartaushetki Korpiho-

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kuokkalan kirkon oppaiden
koulutusilta pe 18.1. klo 18,
vanhoille ja uusille opastamisesta kiinnostuneille.
Nuorten messu su 20.1. klo 11,
Reukauf, M Korhonen, Nieminen, pyhäkoulu. Keittolounas
4/2 e.
Hiljaisuuden ilta ke 23.1. Klo
18 arkiretriitti; klo 19.30 rukoushetki.
Aamurukous to 24.1. klo 8.15.
Sanan ja rukouksen opetusilta
Hesekielin kirjasta to 24.1. klo
18.30, Kari Valkonen, musiikki
Saara Mörsky (kahvi klo 18).
Messu su 27.1. klo 11, Bucht,
Väisänen, Heikkilä, Puhkupillit,
pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Lasten kirkkohetki to 31.1. klo
9.15 ja 10.15.
Hiljaisuuden ilta ke 30.1. Klo
18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.

rovasti Pentti Tokola. Musiikista vastaa kanttori
Risto Valtasaari. Tapahtuman juontaa Markku Rantanen ja emäntänä on Inkeri
Virkkala-Järvinen. Lopuksi
kahvit ja keskustelua.

KohtaamisPaikka su 20.1. klo
17. Mika Kilkki, Jukka Jämsén.
Lastenohjelmat.
Kaikille avoin SenioriFoorum ti
29.1. klo 13. Aihe: Maaseutu ja
kaupunki samassa pöydässä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Yliopistonkadun kerhotila (Yliopistonkatu 28 B, sisäpihalla).
Päiväkerhot tied p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi.
Perhekahvila ma klo 13-15 ja
perhekerho to klo 9.30-11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi.
Retkiperhekerho Ke 30.1. klo
17.30. Tied. p. 050 340 9895.
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15.
Tied. p. 050 521 5417 tai nina.
uusi-maahi@evl.fi.
Lutakon perhekerho pe klo
9.30-11.30. Tied. p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi ja
ekavauvaryhmä ke klo 10.0012.00. Tied. p. 040 149 0562 tai
sari.kantoluoto@evl.fi.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippikoulupäädyssä su 27.1. klo 16.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
vissa 12.15; Lähetystiimin kokous srk-talolla klo 17.45.
Ke 23.1. Kirkkoväärtipalaveri
klo 16.30 srk-talolla.
Ti 29.1. Kirkonkylän seurakuntapiiri Korpikeitaalla klo 12.
DIAKONIA:
Ti 22.1. NOJA-ryhmä srk-talolla
klo 18.
To 24.1. Näkö-ja kuulovammaisten kerho srk-talolla klo
11.30.
Pe 25.1. EU-ruuan jako diakoniatoimistossa klo 9-11.
Ke 30.1. Palvelupäivä srk-talolla klo 10.
Väentupa Korpikeitaalla tiistaisin
klo 11-14: 22.1. Raijat laulattaa;
29.1. Kirkonkylän seurakuntapiiri.
NUORILLE:
Ma 23.1. Nuorten aikuisten
ryhmä srk-talolla 19.
Ma 28.1. Nuorten ilta Pesässä
klo 18.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitus paritt.
viikon torstaisin srk-talolla klo 18.
Kouluikäisten musiikki- ja toiSanan ja rukouksen ilta to 31.1.
klo 18.30, Ilkka Puhakka, Timo
Tikka, musiikki Nina Åström.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot: tied. p. 050 443
3572.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–
11.30 kirkolla.
Isovanhemman kaa -iltapäivä
ti klo 14–16 kirkolla.
Iskän kaa -ilta ke klo 17.45–
19.45 joka toinen viikko (pariton) kirkolla.
Perhekahvila to klo 14.30-16
joka toinen viikko (parillinen)
Ristonmaan päiväkodissa.
Vauvaperhepesä
pe
klo
9.30–11kirkolla.
Lapsiparkki pe klo 8.30–12
Polttolinja 29, maksu 2e (sis. välipalan). Ilm. edell. keskiviikkoon
mennessä puh. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut: p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. p. 050 340
9898.
KOULUIKÄISET:
MoniTori 3-6-luokkalaisille ti ja
to klo 13.30-16, Polttolinja 37.
Kerhot: ks. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Kevään kerhot jatkuvat viikolla 3 samoilla ryhmillä
kuin syyskaudella. Tied. p.
050 436 8619.
NUORET:
Isoskoulutus ke klo 17.30.

Muskarit:
Vauvat ti klo 15.30-16.
Kehitysvammaisten
lasten
muskari Kultahiput ti klo 16.1517. Tied. Terhi Hassinen p. 050
340 9893.
Sisarusryhmä ke klo 14.15-15.
Tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
p. 050 571 5155 tai Terhi Hassinen p. 050 340 9893.
Vauvakirkko Lohikoskella 20.1.
klo 15.
KOULUIKÄISET:
Puuhakerho ti klo 17-18.30 1-6
lk. tytöille ja pojille, Keskusseurakuntatalo 2. krs.
Bofferikerho ke klo 17-18.30
1-6 lk. tytöille ja pojille, Keskusseurakuntatalo
liikuntasali.
Tied. nuorisotyönohjaaja johanna.matilainen@evl.fi tai p.
050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri, Puistotori 4, ke klo 13.
Raamattupiiri ti klo 10 Pappilassa.
Mallan kammari to klo 14 Pappilassa, Vapaudenkatu 26 (parill.
viikot).
mintakerho paritt. viikon keskiviikkoisin srk-talolla klo 15.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tiedustelut lastenohjaajilta, p.
050 557 9006 tai 050 557 9013.
Päivä- ja perhekerhot ja muskarit aloittavat viikolla 3. Kysy
vapaita kerhopaikkoja.
Muskaritiedustelut p. 050 340
9898.
Perhekerho Ylä-Muuratjärven
kylätalolla
(Petäjävedentie
2178) ke klo 9-11. Perhekerho
srk-talolla (Kirkonmäentie 1) to
klo 9.30-11.30.
Kirkkohetki to 24.1. klo 9.30
kirkossa.
Kevään kinkerit
23.1. klo 18 Puolakka Liisa ja
Pekka Kiho, Kallioranta, Särki
joentie 647.
24.1. klo 14 Hurttia-Heinosniemi
Sirkka ja Ville Lahtinen, Maatiantie 10.
27.1. klo 14 Moksi, Merja ja
Markus Karilalla, Mansikkamäen
tie 10.
Muut kevään kinkerit 31.1. ilmestyvässä lehdessä.
Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja
37.

KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti Pappilan rippikoulusalissa klo 19.
Tied. p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina to klo 18
Lohikosken kirkossa. Tied. p.
0400 746 372.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
Päivystykset ma, ke, ja to klo
9-11 Keskusseurakuntatalolla,
Yliopistonkatu 12. Lea Pietiläinen p. 050 549 7027, Kaija Luoma p. 050 340 0665 tai Sari
Solismaa p. 050 549 7006.
Diakonian ja lähetyksen avoin
aamukahvila ja käsityöpiiri ti
klo 10, Keljonkatu 26, Keljon
päiväkeskus, A-talon alakerta.
NUORET:
Keskusseurakuntatalo 2. krs:
Perusisoskoulutus ke klo 17.
Jatkoisoskoulutus joka toinen
to klo 17.
Jättipandat joka toinen to klo
17.
Nuorten ilta ke klo 19-21.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

Messu su 20.1. klo 10, Laine,
Ruhanen.
Aikuisten oikeesti -keskusteluryhmä ti 22.1. klo 18 kahviossa. Miksi juuri kristinusko?
Sanan ja rukouksen ilta Jeesus
ja ihmisen hätä ke 23.1. klo 18,
puhujana pastori Heimo Kajasviita, Pääkkönen, Tahkola, juonto Sauli Puukari.
Messu su 27.1. klo 10, Ahonen,
Hautalahti, Tahkola.
Raamattupiiri ti 29.1. klo 18
takkatuvassa, tied. 040 709
0142.
Miesten piiri ti 29.1. klo 18 kirkon parvella, tied. 050 686 91.
Rukouspiiri ke 30.1. klo 18,
parvella, tied. Heikki.Ilola@jkl.
fi

Jeesus ja
ihmisen hätä

Lohikosken
seurakuntakeskus
Vauvakirkko su 20.1. klo 15,
Watia, Björninen, lastenohjaajat.
Messu su 27.1. klo 12, Pirtala,
Laasonen.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot tied. p. 050 595
3948 tai kati.s.koskinen@evl.fi,
perhekerho ke klo 9.30-11.30,
Kysy lisää!
juha.koivurova@evl.fi,
p.
050 549 7004, teresa.muhonen@evl.fi, p. 050 549 7016, ja
nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi,
p. 050 400 0013.

DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähetyksen askartelupiiri ti
22.1. klo 10 takkatuvassa.
Keskusteluhetki kaksistaan
23.1 ja 30.1. klo 13–15 alakerran diakoniatoimisto. Voit varata ajan p. 040 560 9910.
Lähimmäisen kahvitupa to klo
12–15 takkatuvassa, ohjelmatuokio klo 13: 24.1. Seppo Hautalahti; 31.1. Lähetysnäyttely.
Päiväpiiri ke 30.1. klo 13 kahviossa ja lähetysnäyttelyssä
14.15-15.
Diakonian päivystys kirkolla ti
ja ke klo 9 -11 elina.romar@evl.
fi. p. 040 560 9910, ja paivi.itkonen@evl.fi p. 040 709 0142,
leena.nokka@evl.fi
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhepysäkit:
Ritoharju (Norolankuja 3 F) ma
klo 9 -11.
Kirri (Kirrinpelto 1) ke klo 9-11.
Mannila (Mankolanti. 3) ke 9-11.
Perhepysäkki kirkolla
to klo 9 -11.
Vauvapysäkki kirkolla
ti klo 12.30 -14.30.
Mammapysäkki Mannilassa
ma 21.1. klo 18–19.30.
Muskari keskiviikkoisin.
Tied. 050 340 9893.

RYHMÄTOIMINTAA:
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset viikot) kirkon alakerrassa,
tied. p. 040 559 2669.
Lähetyksen olohuone ke klo
13–14.30 (parittomat viikot),
kirkon alakerta.
Elämässä eteenpäin –ryhmä ke
klo 13–14.30 (parilliset viikot),
kirkon alakerta.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13–14.30 (parilliset viikot), kirkkotori.
Naisten Suomi-kerho ti klo 10,
Polttolinja 37. Avoin kaikille naisille, suomenkielen aktivointia.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Ks. nettisivuilta tarkemmin!
Lumia to klo 18, Kantaattikuoro ke klo 18.15.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri ti klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ke klo 11.30 kirkolla.
Käsikelloryhmät,
tied. p.
040 848 2885.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto ma-ti klo 9-11,
muuna aikana sopimuksen mukaan. Puh. 050 549 7034 Päivi
Heikkilä, 050 549 7007 Marjo
Ronkainen.

KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja johanna.matilainen@evl.fi tai p.
050 595 3945.
RYHMÄTOIMINTAA:
Miesten raamattupiiri ma klo
18. Tied. Pentti Ahonen p.
044 314 0848.
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30. Tied. Hely Järvinen p.
050 359 5611.
DIAKONIA
ja
LÄHETYS
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11, diakoni Auni Pelkonen p.
050 549 7001.
Eläkeläisten kerho ti 13-14.30
(parittomat viikot).
Lähetyksen leivontatalkoot ti
5.2. klo 9.
Olohuone ma klo 9-11.
Pyhäkoulut:
Kirkolla, alakerran päiväkerhotilat su 20.1. klo 10.
Kirrin kerhotila su 20.1. klo 16.
Lähetysnäyttely perheille ti
29.1. klo 17.30 ja 18.30. Kts
menovinkki.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut 040 560 9908.
KOULUIKÄISILLE:
Syksyllä alkaneet kerhot jatkuvat viikolla 3.
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella p. 040 773 9851.
Talvileiri alakouluikäisille Koivuniemessä 8.2.–10.2.2013.
Hinta 30 e, sisarale 10 e.
Ilm. 14.1.–25.1. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ ilmoittaudu
NUORILLE:
Isoskoulutus ke klo 17-18.30:
Perusisot 23.1. ja Jannut 30.1.
Nuortenilta ke klo 18. 30.
Nuorten aikuisten sähly Jokelan koululla pe klo 16.45 –18.
Nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi p. 040 831 0565.
MUSIIKKI:
Lauluryhmä Tuikku ke klo
17.30 , tied. 040 560 9931.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18,
tied. p. 040 6842050.

Kaikilla maailman lapsilla ei ole
kyniä ja vihkoja. Silloin kirjaimet
piirretään hiekkaan. Kuva näyttelyn
taustakankaasta.

Lasten lähetysnäyttely
vie matkalle maanosasta toiseen
Ilo sulle ja mulle -lasten
lähetysnäyttely on esillä
Huhtasuolla ja Palokassa.
Yli 8-metrisen taustakankaan
kuvia seuraten matkustetaan
Afrikasta Aasiaan, Oseaniaan
ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Kuvat esittelevät kotia, koulua
ja leikkejä eri maissa. Näyttelyn esittelijät kertovat erilaisista tervehtimistavoista, ruokailutavoista tai leikeistä.
Näyttelyesineisiin saa koskea. Osallistujat voivat halailla
pehmoeläimiä, kuten leijonaa,
norsua, aaasia tai pandaa. Li-

säksi löytyy täytetty kobra,
mungo ja piraija. Lapset voivat
eläytyä kengänkiillottajan
osaan Venezuelasta tuoduilla
työvälineillä.
Näyttelykierros kestää noin
45 minuuttia. Näyttelyn ovat
suunnitelleet ja toteuttaneet
näyttelysuunnittelijat Penni
Rainio ja Merja-Leena Määttälä Suomen Lähetysseurasta.
Näyttelyyn on kutsuttu
alueiden päiväkotilapsia sekä
1-2-luokkien oppilaita.
Huhtasuon kirkolla on lisäksi perheiden lähetysnäyttely 23.1. klo 17.30 sekä avoin
lähetysilta klo 19.
Palokassa näyttelyyn voi tutustua sunnuntaina 27.1. messun jälkeen noin klo 11.30.
Perheiden lähetysnäyttely on
29.1. klo 17.30 ja 18.30.

Henki & elämä
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Paperihelmien tekijä vierailee
Säynätsalon olohuoneessa

Lauluilta
Tikkakoskella

Virsien aarrearkku avataan
Vaajakoskella

Säynätsalon olohuoneeseen
tulee 23.1. klo 13-15 vierailulle
ugandalainen Joy Tumuheirwe. Hän on töissä Caring
Hands -yrityksessa, joka tekee
paperihelmiä. Korujen avulla
kovia kokeneet ugandalais-

Tuomaslaulut ja messulaulut
raikuvat Tikkakosken kirkossa keskiviikkona 30.1. klo
19. Laulutapahtuma aloittaa
teemallisten lauluiltojen
sarjan. Illat järjestetään
aina keskiviikkoisin.

Sunnuntain 27.1. klo 16 Vaajakosken kirkossa on virsi-ilta
eli yhteislaulutilaisuus. Jokaisella on mahdollisuus esittää
laulettavaksi omia toiveita
virsikirjasta. Tule avaamaan
kirkon upea aarrearkkumme,

Säynätsalon

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie p 050 436 5419
Säynätsalon hautaus- ja virastopalvelut, Säynätsalon Pappila, Pappilantie 6:
Avoinna ma ja ti klo 9-13, to klo
9-12 p. 040 535 0047.

Säykki rukoilee! Yhteiskristillinen rukousilta pe 18.1. klo 18.
Messu su 20.1. klo 10, Romar,
Tenkanen.
Messu su 27.1. klo 10, Huttunen, Tenkanen.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ päivystää ti ja to klo 9-11 Säynätsalon Pappilassa (Pappilantie 6),
p. 050 598 0951, paula.kiviran-

naiset saavat lisäelantoa. Joy
kertoo tarinansa ja opastaa
helmien teossa. Halukkaat
voivat tehdä itselleen kaulakorun tai käsirenkaan materiaalikorvausta vastaan. Valmiita
helmiä on myös myynnissä.

ta@evl.fi. Ei päivystystä 22.1.
KOULUIKÄISET
Tanssikerho 3-6lk to klo 16.1517.15, Säynätsalon koulu.
Liikuntakerho ke klo 12-13,
Muuratsalon koulu.
Tiedustelut p. 040 727 8147.
RYHMÄTOIMINTA
Olohuone ke klo 13-15 Pappilassa.
Johanneksen pojat su klo 18,
Pappila, paritt.vkot, alkaen 20.1.
Naisten solu avoin raamattupiiri ke klo 18 Pappila, parill. viikot.
Säynätsalon Martat p. 050 345
7417.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Tikkakosken

Kinkerit to 31.1. klo 18, Eeva
Pirttimäki Oksala, Töyryläntie
51, Kuikka, kinkeriläksyinä: Galatt. 5-6 luvut, Kr.oppi 7 (95105), virret 97, 325, 542.

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Messu su 20.1. klo 10, Vallipuro,
Vuorenoja.
Kristityt yhdessä Tikkakoskella - yhteinen ilta Tikkakosken
helluntaiseurakunnan kanssa ke
23.1. klo 18.30 kirkolla.
Sanajumalanpalvelus su 27.1.
klo 10, Vallipuro, Vuorenoja.
Naisten Raamattupiiri pappilassa ma 28.1. klo 18. Kevään
aiheena ovat Jeesuksen vertaukset.
MieliMaasta-vertaisryhmä
pappilassa ti 29.1. klo 18. Ryhmä masentuneille ja heidän
omaisilleen. Vetäjänä Paula Matilainen p. 040 824 4561.
Lauluilta ke 30.1. klo 19, teemana Tuomas- ja messulaulut.

NUORET:
Iltakahvila pe 18.1. klo 17-22,
Neulaskoti.
Isoskoulutus perus- ja jatkoisoset su 20.1. klo 13-17,
Neulaskoti.
Rippikouluhärdelli la 26.1. klo

LAPSET JA PERHEET:
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo 13–15.
Perhekerhot kirkolla ke ja to klo
9.30–11.30.
Puuppolassa, Takalantie 2, ti klo
9.30–11.30.
Pyhäkoulu Puuppolan uudessa
kerhotilassa ke 23.1. klo 18–19.
Muskaritoimintaa Tikkakosken
kirkolla maanantaisin, tied.
050 340 9893.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön
toiminnasta 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Syksyllä alkaneet kerhot jatkavat viikolla 3.
Vapaita kerhopaikkoja:
Pelikerho 5-7-luokkalaisille tytöille ja pojille tiistaisin klo 16–
17.30 kirkon alakerrassa. Kerhossa pelaillaan erilaisia pelejä.
Sählykerho 4.-6-luokkalaisille
perjantaisin klo 16.15–17.15
Luonetjärven koulun liikuntasalissa. Kerho alkaa 18.1.
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella 040 560 9915.

Sinikka Salovius Tapio
Markkunen Kaarina Salminen
Harri Romar (ev.lut)
Timo Huttula (gideonit)
Vesa Pylvänäinen
helluntaiseurakunta
Musiikki kanttori Hannu
Tenkanen ja trubaduuri Jani
Lakonen Sanaa, musiikkia,
rukousta. Iltatee.
Kaikkialla maailmassa
vietetään ekumeenista
rukousviikkoa 18.-25.1.
Osallistu Säynätsalon
kirkossa!
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Apua ja tukea elämään! Älä
jää yksin!
Diakonian vastaanotto ti ja ke
(Huom! ei to) klo 9-11 Neulaskodilla, Pihkatie 4, p. 050 549
7015. Voit myös varata ajan:
elina.fuchs@evl.fi.

RYHMÄTOIMINTA
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30,
parilliset viikot.
PARTIO NEULASKODILLA:
Tiedustelut p. 040 732 8101.

Tilkkutäkkimessu su 20.1. klo
16, Romar, Tenkanen.
050 340 9898.
Kirkkohetki Säynätsalon kirkossa to 24.1 ja Neulaskodilla
25.1. klo 10.

Henki & elämä

Vaajakosken

alueseurakunta

10-14, Säynätsalo srk-koti.
Tiedustelut p. 050 407 0060.
MUSIIKKI:
Valon Laulu to klo 17-18,
Säynätsalon kirkko.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, Säynätsalon kirkko.
Tiedustelut p. 044 299 1478.
Kanteleryhmä Tiedustelut p.
0400 669 146.

NUORET:
Nuorten illat la klo 18–20 kirkolla.
Peli-illat ti klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 23.1.: perusisot klo 17.30 ja jatkoisot klo
19.
Lisätietoja nuorisotyöstä 040
760 5098.
DIAKONIA:
Työtupa ti klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri ke 23.1. klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala to kirkolla
klo 10.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijän
vastaanotolle
puh.
040 560 9916 tai marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
MUSIIKKI:
Candelan harjoitukset to klo
18.30–20.30.
Uutta toimitaan:
Lapsikuoro ke klo 17–18. Tervetuloa
n.
7-12-vuotiaat!
Nuorten kitaratunti 19.1. alkaen la klo 16.30–17.30. Opi alkeet tai enemmänkin!
Teemalliset lauluillat kerran
kuussa keskiviikkoisin: 30.1. klo
19 Tuomas- ja messulaulut.

Pyydettäessä myös kotikäyntejä.
Tarkat päivystystiedot löytyvät
toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.
LÄHETYS:
Ti 29.1. Lähetyspiiri, Vaajakosken kirkko, klo 13.

DIAKONIA
Kotiruokatunti ti klo 11-12.
Olohuone ja avoimet ovet ke
klo 13-14.30.

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut p. 050 407 0060.

LAPSILLE JA PERHEILLE
Tiedustelut p. 050 586 3056
Toimintapaikat: Neulaskoti ja
Säynätsalon pappila.
Päiväkerhot
3-6-vuotiaille
(ma-ke).
Perhekerhot:
Neulaskoti: vauvaryhmä (ti),
taaperoryhmä (to), perhekerho
(pe, ei 18.1)
Säynätsalo: perhekerho (to).
Muskarit Neulaskodilla. Tied. p.

alueseurakunta

Perjantairukous 25.1. klo 19.
Neulasehtoo su 27.1. klo 16,
Kärkkäinen, Tenkanen. Sanan,
rukouksen ja musiikin merkeissä.
Taize-lauluja!

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930

Su 20.1. klo 10 Messu, Laitinen,
Partanen.
Su 27.1. klo 10 Messu, Romar,
Piilonen, NMKY:n kirkkopyhä.
Su 27.1. klo 16 Virsi-ilta, yhteislaulutilaisuus. Lauletaan toivevirsiä. Tule avaamaan kirkon
yhteinen aarrearkkumme, virsikirja, ja nauttimaan yhdessä laulamisesta!
Mukana kanttori
Sirpa Piilonen ja lauluryhmä.
RYHMÄTOIMINTAA:
To 24.1. klo 12 Miesten raamattupiiri.
To 31.1. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 23.1. klo 18.30 Oravasaaren
srk-ilta Soili ja Reijo Särkimäellä,
Koppelintie 18.
PÄIVÄPIIRIT:
Pe 25.1. klo 12 Leppälahden
päiväpiiri.
Ma 21.1. ja ma 28.1. Ry:n järjestämät lasten kerhot klo
17.30-19.30.
DIAKONIA:
Ke 16.1. Keskiviikkokerho,
Vaajakosken kirkko, klo 13.
Ke 30.1. Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti, klo 13.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko ke ja pe klo
9-10, marja-leena.liimatainen
@evl.fi, 040 560 9926.
Jyskän seurakuntakoti ti ja ke klo
9-10, tero.reingoldt@evl.fi, 040
560 9927.
Päivystykset jatkuvat viikolla 2.

LAPSET JA PERHEET:
Toiminta jatkuu viikolla 4! Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella
varhaiskasvattajiltamme.
Perhepysäkit Vaajakosken kirkolla ja Jyskän srk-kodilla ti klo 9
sekä Kaunisharjussa ke klo 8.30.
Vauvaryhmä kirkolla ti klo 13.
Jyskän lapsiparkki 25.1. Ilmoittautuminen viikkoa aikaisemmin.
Muskarit kirkolla ti klo 8-12,
tied. 050 340 9893.
Tarja ja Johanna työskentelevät
edelleen Tukea arkeen –toiminnan parissa, joten heihin voi olla
tarvittaessa yhteydessä.
Pyhäkoulut Jyskässä, Tölskässä
sekä Kaunisharjussa (ks. nettisivut).
Yhteystiedot:
Lapsityönohjaaja vs. Leena
040 574 1706.
Lapsityön teologi Eeva-Kaisa
040 545 8730.
Diakoni Tero 040 560 9927.
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie
11: 040 574 2026/Marja.
Jyskän srk-koti, Asmalammentie 4: 0400 201 079/Arja;
040 574 1792/Aila.
Kaunisharjun kerhola, Yläkoskentie 11: 0400 905 915/Johanna; 0400 706 205/Tarja.
Lisätiedot ja tarkemmat ajat:
jyvaskylansrk.fi/alueseurakunnat/Vaajakoski/lapset ja perheet
KOULUIKÄISET:
Kerhot jatkuvat viikolla 3. Jo
syksyllä mukana olleet jatkavat
automaattisesti, eikä erillistä ilmoitusta tarvita. Uudet ilmoit
tautukaa Kirsille.
Lastenliiton monitoimikerhon
ilmoittaudu jyvaskyla@lastenliitto.fi
Monitoimikerho 1-3lk ti klo 1718.30, kirkon nuorisotila.
Monitoimikerho 3-5lk ke klo

virsikirja, ja nauttimaan
yhdessä laulamisesta, toivottaa kanttori Sirpa Piilonen!
Illassa myös lyhyt katsaus
suomalaisen virsikirjan historiaan 1500-luvulta tähän
päivään. Mukana lauluryhmä.

16.30-18, kirkon päiväkerhotila.
Sporttikerho 3-5lk to klo 16.4517.45, Vaajakummun koulun
liikuntasali.
Sählykerho 3-5lk pe klo 16.3017.30, Jyskän koulun liikuntasali.
Kokkikerho 1-3lk pe klo 14.3016, kirkko.
Kokkikerho 1-3lk pe klo 1516.30, Jyskän srk-koti.
Lastenliiton monitoimikerho
1-3lk ti klo 16.30-17.30, kirkon
päiväkerhotila. Huom! Kerho
alkaa 22.1.
Monitoimikerhojen (5 e/kevät)
ja kokkokerhon (10 e/kevät)
suoritetaan viimeistään toisella
kerhokerralla.
Lastenliiton kerhon osallistujamaksu 1e/kerta.
Leirit:
Talvilomaleiri Koivuniemen leirikeskuksessa 1-3lk 28.2.-1.3. ja
4-6lk 1.-3.3.
Lisätietoja: www.jyvaskylanseurakunta.ti->Vaajakosken alue
tai Kirsiltä (yhteystiedot alla)
Tied. kirsi-marja.piippanen(at)
evl.fi / 040 558 2542.
NUORET:
Isoskoulutus ke klo 17.3019.15 kirkolla.
Perusisot (uudet) 23.1.
Isosleiri perusisoille 25.-27.1.
Jatkoisot (toisen vuoden isoset)
30.1.
Hengari: nuorille avoimet ovet
joka ke heti isoskoulutuksen jälkeen klo 19-20.30.
Koulupäivystykset joka pe Vaajakosken koululla klo 10.4512.15.
Perjantaikahvila pe 25.1. (joka
toinen pe) klo 17-21.45 kirkolla.
Lisätietoja p. 040 560 9925.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro to klo 18 kirkolla.
Tied. 050 358 1860.
Senioreiden lauluryhmä ke klo
12-13, alk. 23.1. Tied. 040 560
9922.
Majakka-kuoro pe kirkolla klo
18-20. Tied. 0400 504 622.
Kantelepiiri, tied. 0400 669
146.

Vaajakoskella ihmetellään Raamattua
Ihme Raamattu -sarja
pohtii Isoa kirjaa monesta
vinkkelistä.
Sarjan avasi 8.1. raamattukouluttaja Kari Valkonen. Sarja
jatkuu tiistaisin klo 18–19.30.
Sarjan tarkoituksena on kuvata Raamatun eri puolia, joten

se soveltuu niin uusille kuin
pidemmällekin ehtineille Raamatusta kiinnostuneille. Sarjan tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Tiistaina 12.2. TT Kati
Kemppaisen teema on Sana
tuli lihaksi – Ruumiillisuus
hengellisyydessä.
12.3. TT Marko Marttila

esittelee Psamien sävyjä teemalla Syvyydestä huudan.
9.4. Pastori Jukka Norvannon teema on Elävä Sana ja
hän käsittelee ilosanoman liikkeelle lähtöä.
Sarjan
päätösluennolla
7.5. TT Pauliina Kainulainen
puhuu aiheesta Minä luon uutta – Hengen aika.

Kesätyöntekijöiden
palkkaus seurakunnan
hautausmaille
Laulu raikaa ja
soitto soi, muskarin
kevätkausi
alkaa jo voi!
Ilmoittautuminen mahdollisille
hajapaikoille Jyväskylän
seurakunnan nettisivuilta.
Toiminta alkaa viikolla 3.
Tervetuloa musisoimaan!
Sirpa, Terhi ja Tiina.

Jyväskylän seurakunta palkkaa kesäkaudeksi 2013 kausityöntekijöitä
hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoito- ja ylläpitotehtäviin,
hautausmaat ovat: Korpilahden, Lahjaharjun, Mäntykankaan,
Säynätsalon, Tikkakosken ja Vanha hautausmaa. Hakijan tulee olla 18
vuotta täyttänyt aloittaessaan työt.
Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelumme
kautta http://www.jyvaskylanseurakunta.fi >> avoimet työpaikat.
Hakulomakkeita voi myös noutaa kirkkoherranvirastosta,
Yliopistonkatu 12 A sekä Säynätsalon ja Korpilahden alueen
toimipisteistä. Hakemukset tulee palauttaa 1.2.2013 mennessä.
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Kristilliset järjestöt

Yhteiset
Aikuistyö

Leskien klubi

Vesalan veljespiiri ma 21.1. klo
18 Vesalan kurssikeskuksessa. Illan aihe Jumalan rakkaus ja viha.
Lähtö autoilla klo 17.30 Keskusseurakuntatalolta, Yliopistonkatu
12.

Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26) to 31.1. klo 10-12. Aiheena laulut ja muistot.
Ryhmä on tarkoitettu eläkeikäisille leskille. Tied. diakoni Heini
Lekander, 050 521 5416 tai heini.
lekander@evl.fi

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27-29
Arkisin avoin toiminta ma-pe klo
11-15.
Ti 14 Laulutunti
Ke 12 Rukouspiiri.
To 14 Papintunti.
Pe 12 Lenkkeilyryhmä.
Aseman Pysäkin isäntä Jukka
Rantanen, p. 050 360 3484, jukka.rantanen@evl.fi

KohtaamisPaikka
Su 20.1. klo 17 KohtaamisPaikka Keskusseurakuntatalolla, Mika Kilkki, Jukka Jämsén. Lastenohjelmat.
ALFA-kurssi on hyvä mahdollisuus miettiä elämän tarkoitusta
kristinuskon näkökulmasta. Leppoisasti ja kotoisasti. Alfa keskiviikkoisin 13.2.-17.4. klo 18.3020.30 (ei hiihtolomalla). Kokoonnumme Kilkeillä, Kevättärentie
10, Mustalampi. Tied. ja ilm. tiina.
kilkki@kohtaamispaikka.net
p. 044 524 3904.
Muut toiminatatiedot mm. KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta www.kohtaamispaikka.net

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050
549 7033, mirja.hytonen@evl.fi
Maija Tikko, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705 2329,
maija.tikk@evl.fi,
Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo 10.30-11.45.
Naisten Suomi-kerho (Kauppakatu 13) ke 10-11.30.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10)
ti klo 10-12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3, Kuokkala ti klo 10-11.30.
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 jumppasali la klo
12-13.45.
Miesten lentopallokerho+ sauna jumppasali to klo 19-21.

Näkövammaiset,
huonokuuloiset ja
omaishoitajat
Päivystys ma ja ke klo 9-11, Cygnaeuksenk. 8, p. 050 549 7023.

Vanhustyön
kehittämishanke
Tied. 050 300 3590, eevi-riitta.
kukkonen @evl.fi

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12
puhelin- ja web-kamera-aika,
osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.
Su 20.1. klo 17 Messu Halssilan
kirkossa, Kärpänkuja 5.
To 24.1. klo 17.30 Raamattupiiri Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27-29.

Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsi-maraton 22.-24.2
Tikkakoskella. Esiveisaajien joukkoon tarvitaan väkeä! Veisaajat
ottakaa yhteyttä Osmo Kankaaseen, 0400 686 646 tai osmo.
kangas@h-y.fi

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472.
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.
fi>paikallisyhdistykset>Jyväsky
lä, www.facebook.com/jklnnky,
www.facebook.com/tuunauskerho
Pe 18.1. Viimeinen ilmoittautumispäivä NNKY:n Akatemiaan.
Lisätietoja ja ohjelma kts. www.
ywca.fi/91-nnky-n-akatemia-jyvaskylassa
Ma 21.1. klo 18 Ekumeeninen
rukousviikko: Rukouslauluilta.
Ti 22.1. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen: Mitä
käsityö minulle merkitsee? Hellevi Loven; klo 17-20 Tuunaus- ja
taidetyöpaja; klo 18 Kirjapiiri I.
Muriel Barbery: Siilin eleganssi.
Ti 29.1. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen: ravitsemusneuvoja Arja Sjöholm.
Muskariryhmissä tilaa:
1,5-3-vuotiaat (s. 1/201010/2011) klo 16–16.30
3-4-vuotiaat
(s.
12/200812/2009) klo 16.45–17.15
Yksin: 4-5–vuotiaat (s.09/2007
- 09/2008) klo 17.15–18.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
joka toinen perjantai klo 11, seur.
kerran 25.1.
SenioriFoorum Maaseutu ja
kaupunki samassa pöydässä Keskusseurakuntatalolla ti 29.1. klo
13. Puhujina maanviljelysneuvos
Marja Kallio, kaupunkineuvos
Jaakko Loven, rovasti Pentti Tokola, , isäntänä ja juontajana
YTM Markku Rantanen, emäntänä Inkeri Virkkala-Järvinen. Tilaisuuden lopuksi kahvit ja keskustelua.
Naistenpäivät Uusi mahdollisuus Huhtasuon kirkossa 9.-10.2.
alkaen la klo 13.
Miestenpäivät Halssilan kirkossa la 9.2. klo 13.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–
14.
Lähetyskoti:
Pe 18.1. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Pe 18.1. klo 19 Kolme kohtaamista -ilta opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
La 19.1. klo 18–21. Pointtinuortenilta.
Su 20.1. klo 18 Sanan Keidas.
Eksynyt lammas, Heimo Kajasviita ym.
Ke 23.1. klo 10-11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Ke 23.1. klo 15.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
Pe 25.1. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Pe 25.1. klo 19 Kolme kohtaamista -ilta opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
La 26.1. klo 18–21. Pointtinuortenilta.
Ma 28.1. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 29.1. klo 13 Naisten raamattupiiri.
Ke 23.1. klo 10-11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Ke 30.1. klo 15.30 Maahanmuuttajatyön
rukouspiiri.
To 31.1. klo 11.30–14 Torstaikahvila. Sanaa ja jutustelua kahvikupin ääressä.
Muualla Jyväskylässä:
Pe 18.1. klo 18–20.30 Varkkariilta Tentkeillä Palokassa, Tertunmetsä 8.

Kutsu Sinulle!
Nuoret aikuiset

Nuorten naisten saunailta Vesalassa 23.1. klo 18. Kts. s. 12.
Ilm. viimeistään edellisenä torstaina tuija.kontinen@gmail.com.

Opiskelijat

Jyväskylän
Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 28.1. klo 14 Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu 12). Kahvit klo 13 alkaen.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

Kutsu Sinulle!
Olet saavuttanut iän, jossa kenties Sinä monien ikätovereittesi
tavoin olet kokenut muutoksia ihmissuhteissasi ja elinympäristössäsi.
Kutsumme Sinut tilaisuuteen Ikääntyvän ihmissuhteet sukupolvien
ketjussa. Tilaisuus on Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonk. 12
lauantaina 2.2. klo 12. Ohjelmasta vastaavat Hillevi Seppä, logoterapiaohjaaja, kouluttaja, pappi, Eevi-Riitta Kukkonen, diakonissa,
Vanhustyön kehittämishanke, Inka Pakkala, projektikoordinaattori,
Osallisuutta lähiympäristöstä -hanke, Katja Pynnönen,
projektityöntekijä, Osallisuutta lähiympäristöstä -hanke
Tarjoilun vuoksi
ilmoittautumiset
25.1. mennessä:

Osoite Cygnaeuksenkatu 8
Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Toimitus
Jaana Mehtälä
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
p. 020 754 2309,
Sirpa Koivisto 040 703 0350
040 509 4962
Janne Könönen 050 360 3459
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740 jaana.mehtala@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat
Sähköposti
1,60 e/pmm
jklsrk.tiedotus@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611
Faksi (014)636 785

050 300 3590 eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
044 785 0196 katja.pynnonen@gerocenter.fi
044 714 5966 inka.pakkala@gerocenter.fi

Sanan ja rukouksen tapahtumat Kuokkalan kirkossa

www.jklry.net
La 19.1. klo 19 Seurat, ry.
Su 20.1. klo 16 Seurat, ry.
Ke 23.1. klo 19 Seurat, Kaupunginkirkko.
Pe 25.1. klo 19 Nuorten perjantai, ry.
La 26.1. klo 19 Seurat, ry.
Su 26.1. klo 13 Alueseurat ja
kahvitus, Palokan kirkko.
Su 26.1. klo 16 Seurat, ry.
Ke 30.1. klo 19 Seurat, ry.
Tied. 044 505 0653.

La 19.1. klo 10 Isä-poika-sähly,
Huhtasuon srk-keskus, Nevak.6.
Su 20.1. klo 11 Perhepyhäkoulu
Pikkuleipä Aarresaaren päiväkoti, Toritie 22, Kuokkala. Tied. Janne Jokinen, 040 588 9153.
Su 27.1. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan
srk-keskuksessa,
Kärpänkuja 5. Alkuseurakunta
aluillaan, Jukka Jämsén. Lapsille
oma opetus.
Ma 28.1. klo 18 Naisten raamattupiiri Vaajakoskella, Lintulenkintie 3.
Jyväskylä/Muurame:
Ke 30.1. klo 10–12 Äiti-lapsi
-raamis, eri kodeissa. Lisätiedot
Jenni Seppäseltä, 045 802 3465.

Keski-Suomen
Sotaorvot
Kerho ma 28.1 klo 13, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, Reaktori-sali.
Arvo Käppi Sotalapset r.y:stä kertoo sotalasten kohtaloista.

Lähetysyhdistys
Kylväjä
Ma 21.1. Klo 13 Lähetyspiiri
Neulaskodilla, E. Puhalainen.
Pe 25.1. Klo 19 Perjantairukous
Neulaskodilla.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk.5.
Messu sunnuntaisin kello 12:
20.1.; 27.1. Petri Harju. Sleyn
Jyväskylän osaston vuosikokous
klo 13.45.
Evankeliset opiskelijat ke klo
18.30: 23.1. Mikä on tärkeää?
Anne Hopeavuori; 30.1. Tuhoisa
tehokkuus, Eila Nyman.
Nuortenilta Jyvis 25.1. tied.,
l.vallenius@luukku.com.
Hamona-kuoron harjoitukset joka toinen maanantai Lutherin
kirkolla, alkaen 14.1. klo 18.30.
Laulamme monipuolista hengellistä musiikkia. Tied. ilpo.vuorenoja@gmail.com tai 040 526
0909.

Törmälän ystävät
Työpiiri kokoontuu pe 8.2. klo 13
Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Seur. kerrat 8.3., 12.4.
ja 10.5.

Naisten Pankin
Lukupiirillä
koossa yksi osake

Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie...

Noin tusina kirjallisuuden ystävää on perehtynyt parin vuoden ajan naisten kirjoittamaan ja naisten elämästä kertovaan kirjallisuuteen; jokaisesta kokoontumiskerrasta lukupiiriläiset ovat maksaneet
viisi euroa yhteiseen kassaan
pankin osakkeen hankkimiseksi. Ensimmäiseen osakkeeseen riittävä summa eli 700
euroa on nyt koossa.
Lukupiiriä luotsaa Kaisa
Lepistö-Salojärvi, ja piiri kokoontuu kerran kuukaudesa.
Uudet lukijat ovat tervetulleita.
Naisten Pankki toimii Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä ja auttaa köyhien maiden
naisia löytämään ansaitsemismahdollisuuksia.
Lisätietoja lukupiiristä: kaarina.heiskanen@evl.fi

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille
kokoontuu Vanhassa pappilassa,
Vapaudenkatu 28 (Pääkirjastoa vastapäätä)
maanantaisin klo 18–19.30. Kokoontumisillat
ovat 21.1., 28.1., 4.2., 18.2., 18.3., 15.4. ja
20.5.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
sairaalapastori
Pieta Haataja-Sachse 050 411 9793
diakonissa-sairaanhoitaja
Elina Fuchs 050 5497015

Olet saavuttanut iän, jossa kenties Sinä monien ikätovereittesi

Jumalan kirkkauden ilmestys. Neljän torstai-illan
luentosarja Hesekielin kirjasta. Kahvi klo 18 alkaen,
luento alkaen klo 18.30. Luennot Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky.
24.1. Jumalan kirkkauden ilmestys
7.2. Jumalan pyhyys
21.2. Jumalan pelastava tahto
7.3. Jumalan suunnitelma aikojen lopulla

Sanan ja rukouksen illat
kerran kuussa to klo 18.30
(lapsille omaa ohjelmaa klo 18.30-20)

31.1.Ilkka Puhakka, Timo Tikka, Kari
Valkonen: Rukous Suomen puolesta!
Musiikki: Nina Åström.
14.2. Tapani Suonto. Musiikki: Sari ja Leo
Louhivaara.
14.3.Eliina Heinonen: Ihan vaan armon
varassa! Musiikki: Seppo Marttisen orkesteri.
11.4. Juha Vähasarja. Musiikki: Kyösti
Kytöjoki
16.5. Jukka Norvanto. Musiikki: Hiekkavirran sisarukset

tavoin olet kokenut muutoksia ihmissuhteissasi ja elinympäristössäsi.

Hesekielin kirja avaa silmämme katselemaan näkyä
Jumalan kirkkaudesta. Jumala ilmoittaa pyhyytensä,
tahtonsa ja lopullisen pelastussuunnitelmansa kutsuen
jokaista ihmistä yhteyteensä. Aiheiden alustus Kari
Valkonen. Musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo 18.
Luennot ovat kaikille avoimia.

Kutsumme Sinut tilaisuuteen

Henki & elämä
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Tuija Kontinen, sylissään 2-vuotias Pihla,
Juha Kontinen ja Jousia Lappi odottavat
Huoltamo-tiimin toteuttamaa uudentyyppistä messua. kuva: sirpa koivisto

Tankki tyhjänä? Virta vähissä?
Huoltamo on nuorille aikuisille
suunnattu jumalanpalvelusyhteisö, joka järjestää kerran kuussa
uudentyyppisen messun Huhtasuon kirkossa. Huoltamon
vapaaehtoiset ovat uudesta
messusta innoissaan. Jos tunnet,
että tankki on tyhjänä ja virta
vähissä, tervetuloa Huoltamolle!

sirpa koivisto

Huoltamo-tiimiin kuuluu tällä hetkellä kymmenkunta pari-kolmekymppistä jyväskyläläistä, joita on
yhdistänyt näky erilaisesta jumalanpalveluksesta. Jousia Lapilla ja Juha
Kontisella ajatus hieman rennommasta messusta oli kytenyt jo pitemmän aikaa. Kun samansuuntaisia
ajatuksia oli muutamalla muullakin
tutulla, syntyi Huoltamo – uusi lute-

rilainen jumalanpalvelusyhteisö.
Monista huoltamolaisista on tuntunut, ettei Jyväskylässä ole ollut sellaista pari-kolmekympisille, jo työelämään siirtyneille nuorille tarkoitettua säännöllistä toimintaa, johon
olisi ollut helppo tulla mukaan. Uuden toiminnan kautta halutaan tavoittaa sekä uusia kävijöitä että niitä,
joilla yhteys seurakuntaan tai muuhun kristilliseen yhteisöön on jostain syystä hiipunut tai katkennut.

– Olisi hienoa, jos joku voisi löytää
Huoltamon kautta seurakuntayhteyden uudelleen, Tuija Kontinen toteaa.

ta ja Huoltamo-tiimi. Tiukkaa käsikirjoitusta ei ole, vaan messu elää
koko ajan.
– Aika näyttää, millaiseksi messu
muodostuu. Olemme valmiita tekemään rohkeitakin kokeiluja, Jousia
Lappi ja Juha Kontinen kertovat.
Lähtökohtana on messu, jossa tekijät itsekin viihtyvät. Tunnusomaista messulle ovat rentous, inspiroiva
opetus, nykyaikainen musiikki, tuttu
paimen, ehtoollinen, rukous ja välittäminen. Tuttuna pappina mukana
on Huhtasuon seurakuntapastori
Osmo Väätäinen.
– Toivomme, että jokainen messuun
saapuva tulisi oikeasti kohdatuksi,
Jousia Lappi sanoo.
Perinteiseen jumalanpalvelukseen
verrattuna uutta ovat bändimusiikki
ja saarnan tilalla kuultava, mukaansa
tempaava opetus. Ennen messua on
tarjolla alkukahvit ja messu myös
päättyy rentoon yhdessäoloon tarjoilun merkeissä.
Yli 2-vuotiaille on järjestetty lastenhoito ja sitä pienemmille leikkipaikka kirkkosalin takaosaan. Kouluikäisille järjestetään ohjelmaa tarpeen
mukaan.
Messu pidetään aluksi kerran kuukaudessa Huhtasuon kirkossa. Kevätkaudella uutta ovat myös nuorten
naisten saunaillat Vesalassa joka kolmas keskiviikko. Ohjelmassa on ulkoilua, urheilua, sauna, iltapalaa,
rukousta, keskustelua ja hiljentymistä. Tulevaisuudessa on mahdollista,
että Huoltamo järjestää muunlaistakin ohjelmaa nuorille aikuisille.
Messu Huhtasuon kirkossa su 20.1. klo
16. Lisätietoja www.huoltamojkl.fi.
Huoltamolla on myös sivu facebookissa.
Naisten saunaillat 23.1. alkaen kolmen
viikon välein.

Bändimusiikkia ja
inspiroivaa opetusta
Messun käytännön suunnittelu alkoi
viime syksynä. Ensimmäinen Huoltamo-messu pidetään Huhtasuon
kirkossa 20. tammikuuta. Messun
järjestäjinä ovat Jyväskylän seurakun-

i�metteli��
marja leena luukkonen

Olen Matti Tikkanen, 62, kahden
aikuisen tyttären isä ja kolmen lapsenlapsen pappa. Päivätyökseni toimin Tikkakosken yläaste-lukion
vahtimestarina. Levyseppä-hitsarin
ja konepiirtäjän ammattitutkinnosta huolimatta hakeuduin aikoinani
kuitenkin nuorisotyöntekijäksi Tikkakoskelle ja siinä tehtävässä toimin
lähes 15 vuotta.
Olen kiitollinen siitä, että nykyisessä tehtävässäni saan hyödyntää
kaikkea osaamistani ja monipuolista verkottumistani sekä elämän tiukissa paikoissa vahvistuneita vuorovaikutustaitoja. Työssäni olen saanut käyttää niin hitsarin, piirtäjän
kuin nuorisotyöntekijänkin osaamista. Olen mukana oppilashuollossa yhdessä koulun tiimin kanssa,
jossa jokainen työntekijä on sen
täysivaltainen jäsen. Kasvatusvastuu on koko henkilökunnalla, puhallamme samaan hiileen ja se antaa
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työhön iloa. Jäykkää hierarkiaa ei
koulussamme ole.
Minua huolestuttaa nuortemme
pahoinvointi. Huomasin sen jo
1990-luvun laman aikaan ja se on
vain voimistunut. Nuorilta puuttuu
pitkäjänteisyyttä ja rauhattomuus
on tavallista. Rajojen kokeilu saattaa joillakin mennä hyvinkin rajuksi.
Tyttöjen kielenkäyttö on raaistunut.
Nuorten piirissä esiintyy fyysistä väkivaltaa ja sitä me selvittelemme
koulupoliisin kanssa tapauksissa,
joissa kiusaaminen on ollut vakavaa
ja johtanut rikosilmoitukseen. Oppilaiden väkivallan ja ilkivallan määrä vaihtelee. Välillä on aivan rauhallista ja sitten jonakin vuonna ongelmia tulee ryöpsähtämällä. Puutumme ylilyönteihin heti tiukalla kädellä.
Nuorten taloudellinen eriarvoistuminen on syventynyt, mikä tulee
selvästi esille koulun toiminnoissa
ja keskusteluissa. Nykyään esimerkiksi työelämäharjoittelu ei tunnu

enää kiinnostavan niin kuin ennen.
Jatko-opintopaikan tavoittelussa
esiintyy myös suuria eroja. Ennen
oppilaat pyrkivät niihin innokkaasti,
nyt osaa ei kiinnosta yhtään. Taustalla saattaa olla se, että osa nuorten
vanhemmista ei ole kenties koskaan
ollut työelämässä. 1990-luvun laman jäljet näkyvät selvästi, nyt jo
toisessa polvessa.
Jokainen nuori – myös rajojaan
kokeileva – toivoo sydämessään, että
hänellä olisi joku aikuinen, joka ottaisi hänet tosissaan ja kantaisi hänestä vastuuta. Ei yläkouluikäinen
oppilas vielä osaa itsenäisesti arvioida, mikä hänelle on hyödyksi ja turvallista. Netissä notkuminen ei nuoren ohjaukseksi riitä. Välittävä,
opastava, keskusteleva aikuinen on
tarpeen jokaiselle oppilaalle. Kaikilla sitä ei ole. Ihmettelen kovasti,
että Tikkakoskella, jossa on paljon
murrosikäisiä ja jonne muuttaa
jatkuvasti lapsiperheitä, ollaan sulkemassa säästöjen varjolla uima-

Jokainen nuori - myös rajojaan kokeileva - haluaa, että hänellä olisi joku aikuinen, joka
ottaisi hänet tosissaan ja kantaisi hänestä vastuuta, muistuttaa Matti Tikkanen.
Kuva: marja leena Luukkonen

hallia ja nuorisotilaa, jossa kipeästi
tarvittua nuorisotyöntekijän tukea ja mielekästä toimintaa on ollut
tarjolla.
Ovat puhuneet viime aikoina
palkka-alesta. Mielestäni vaikeuksiin tarvitaan jotakin aivan muuta
lääkettä, sillä palkka-ale kohtelisi

pienituloisia erityisen epäoikeudenmukaisesti. Verotuksen korjaamisella saadaan valtiolle kaivattuja lisätuloja. On kohtuutonta edes ehdottaa,
että pienipalkkaisilta otettaisiin jotakin pois. Yhteiskunnan kahtia jakautuminen ja syrjäytyminen on jo
nyt aivan liian syvää.

