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Elävä vammainen
Kun nuorimmainen syntyi, olin pienen hetken onnellinen. Onnen tunne katosi kätilön sanoihin: ”Älkää nyt
pelästykö, mutta minusta lapsella on downin piirteitä”.
En itkenyt enkä huutanut. Olin luultavasti shokissa. Itku
tuli vasta seuraavana päivänä, ja sittenhän sitä riittikin.
Samaan läjään tuli surtua vauvan sydänvika, ja pelättyä,
että menetämme lapsen. Emme menettäneet.
Sopeutuminen vammaisen lapsen vanhemmaksi kesti tovin. Ensimmäisen vuoden ajan tiedostin joka kerran
kun otin lapsen syliini, että otan tästä nyt tämän vammaisen lapseni. Sen jälkeen olen ollut vähemmän tiedostava. Hän on lapseni, ainoa tyttäreni, muunlaisista tyttäristä minulla ei ole kokemusta. Hän on paras ja rakastettavin tyttäreni.
Viikon päästä tytär täyttää viisi vuotta. Alun sairaalarumba pani koko perheen koville, sittemmin on ollut
tasaisempaa. Rauhallista elämä down-lapsen kanssa ei
ole ollut, mutta vauhdikasta voi olla elämä vilkkaan normilapsenkin kanssa.
En ole koskaan kapinoinut lapsen vammaisuutta vastaan kysymällä ”miksi”. Minusta se on turhaa. Meillä on
antaa lapselle riittävästi rakkautta, muita valmiuksia en
usko vammaisen lapsen vanhemmalta vaadittavan.
Rakkautta ehdoitta.
Downin syndrooma ei ole jättänyt perhettämme mistään paitsi. Päinvastoin. Elämme tavallista lapsiperheen
arkea, jota downius on rikastanut. Olemme tutustuneet
uusiin ihmisiin, ja päässeet osallisiksi kokemuksista joita emme osanneet aavistaakaan. Olemme oppineet
iloitsemaan pienemmistä asioista kuin aiemmin.
Sen lisäksi että tyttäremme on kasvattanut meitä, hän
on kasvattanut myös läheisiämme. Ystävät ja naapurit
ovat hänen myötään saaneet pieniä haleja, isoja hymyjä ja mahdollisuuden maailmankuvansa avartamiseen.
Downius on salonkikelpoinen syy abortille. Minusta
se on rodunjalostusta. Entä jos perheen terveenä syntynyt lapsi vammautuu myöhemmin,
muuttuuko hänkin sillä hetkellä
kelvottomaksi? Menettääkö
hän vanhempiensa rakkauden?
Pitäisikö hänet tappaa?
Tässä lehdessä on juttu CP-vammaisesta papista. Hänelle vamma
on matkanteon hidaste, ei muuta. Miksi sen
pitäisi olla mitään
muuta muillekaan?

Seurakunnan taloustilanne
vaatii nyt tarkkaa syyniä
MARJO RÖNNKVIST teksti
ANNA JAKOAHO kuva

Jyväskylän seurakunta joutuu tiukentamaan säästökuuriaan. Kirkkoneuvosto asetti keväällä talouden seurantaryhmän, jonka tehtävänä on ollut etsiä keinoja talouden kohentamiseksi.
Aiemmin sovittujen säästötavoitteiden lisäksi työryhmän hiljattain
jättämä väliraportti suosittaa jo
ensi vuodelle merkittävien lisäsäästöjen etsimistä. Keinoina tarjotaan
muun muassa henkilöstösuunnitelmaa laajempia henkilöstövähennyksiä luontaista poistumaa hyödyntämällä, sekä muiden käyttömenojen karsimista. Säästötarpeeksi työryhmä ennakoi jopa kahden miljoonan euron vuosittaista
säästöä ensi vuodesta lukien.
Seurakunta on jo aiemmin käynnistänyt taloutta tasapainottavia
toimenpiteitä ja hyväksynyt henkilöstö- ja kiinteistösuunnitelmat
vuoteen 2020.

töistä. Kiinteistöstrategian mukaisia kauppoja on monilta osin jo
toteutettu, mutta sisäilmaongelmien vaivaamien toimitilojen tilalle on jouduttu vuokraamaan puhtaita väistötiloja.
Viime viikolla kokoontunut kirkkoneuvosto päätti talouden seurantaryhmän esitysten mukaisesti
käynnistää talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden yksityiskohtaisen valmistelun.
Samalla neuvosto nimesi tehtävään virkamiestyöryhmän, jonka
tehtävänä on esittää toimenpidesuunnitelma tammikuun loppuun
2014 mennessä. Virkamiestyöryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra Arto Viitala.
Vaikka talouden seurantatyöryhmä esitti raportissaan veropro-

Jyväskylän seurakunnalle on koitunut lisäkuluja muun muassa korvaavien tilojen
vuokraamisesta sisäilmaongelmaisen Keskusseurakuntatalon tilalle.

viettoon. Kaverini eivät ole juhlien
järjestelyissä mitään eilisen teeren
tyttöjä, joten vinkkejä sateli ihan
sikana. Onneksi, ettei tarvitse olla
äimän käkenä eikä juosta sutena
teemapäivän järjestelyissä. Ja täl-

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannen kuva: Satu Konstilla on ollut valtava halu pärjätä
ja päästä eteenpäin. CP-vammasta huolimatta.
Kuva: Sami Saarenpää

Kuorolaulu kehittää
myös fyysistä kuntoa
Moni löytää laulamisesta vastapainoa työlle. Rita Varonen lupaa,
että kaikki voivat oppia laulamaan – mutta se edellyttää harjoitusta.
Varosen johtamat kuorot esiintyvät Jyväskylän kuoroviikolla.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Eläimellistä kansainvälistä eläintenpäivää kaikille
Huomenna vietetään kansainvälistä eläintenpäivää. Kyselin Facebook-kavereilta vinkkejä päivän

StefanusLähetys ry:n
juhlakonsertti
Rita Varonen käyttää opetuksessa ja kuoronjohtajana erilaisia jumppavälineitä. Tasapainolauta ja jumppapallo auttavat kehon hallintaa ja parantavat ryhtiä, jolloin
kuoronjohtajan kädenliikkeet sujuvat helpommin. Keveiden käsipainojen avulla voi harjoittaa legatoa, ja superpallon avulla voi opetella sitä, että vasen ja oikea käsi
tekevät samanaikaisesti eri asioita.

Tapetilla

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Pikapizzaa, nuudeleita ja tonnikalaa? Vai hitaasti kypsennettyjä
kyljyksiä tai lohimedaljonkia?
Karjalanpiirakkaa ja uuniohrapuuroa? Museot ovat nyt kiinnostuneita siitä, mitä Suomi syö ja
juo. Ruoka-aiheiseen dokumentointiprojektiin voi osallistua lähettämällä oma arjesta kertova
ruoka-aiheinen valokuva osoitteessa www.suomisyojajuo.fi. Siellä voi myös osallistua ruoka-aiheisiin kyselyihin.
Sivulta löytyy myös ruoka- ja
juoma-aiheisia dokumentointeja,
joita museot toteuttavat. Ne esittelevät rokkarin ruokavalion, pe
rehtyvät ruokapiirien toimintaan,
vierailevat pienpanimossa sekä lukiolaisten ruokatunnilla Jyväskylän
Lyseon lukiossa.

sentin nostamista, kirkkoneuvosto
ei sille lämmennyt. Se haluaa pitää Jyväskylän seurakunnan kirkollisveron nykyisellään. Pohjaesityksen mukaan kirkollisveroa olisi haluttu nostaa 1,45 prosentista 1,5
prosenttiin. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta pitkään, ja päätyi
äänestyksen jälkeen esittämään
kirkkovaltuustolle veroprosentin
pysyttämistä nykyisellään.
Vuosina 2014-16 seurakunnan
tulos jää nykyisellä 1,45 prosentin
kirkollisverolla alijäämäiseksi 4,85
miljoonaa euroa. Ehdotetun veronkorotuksenkin jälkeen alijäämä
olisi 2,77 miljoonaa, joten talouden tasapainottamiseen tarvitaan
merkittävästi myös muita toimenpiteitä. Veroprosentin vahvistaa
kirkkovaltuusto lokakuun kokouksessaan.

Vuonna 2011 tehdyllä henkilöstösuunnitelmalla tavoitellaan henkilöstömenoihin 13 prosentin säästöä vuoteen 2020 mennessä. Kirkkoneuvosto teki keväällä päätöksen, jonka mukaan avoinna olevien tai avoimeksi tulevien tehtävien
täytössä otetaan aikalisä. Useimpia tehtäviä hoitaa määräaikainen
työntekijä. Aikalisän avulla on tarkoitus selvittää, voiko henkilöstösuunnitelman avulla syntyviä säästöjä aikaistaa.
Vuonna 2010 hyväksytyn kiinteistösuunnitelman avulla on kaavailtu vähennettäväksi noin neljännes
seurakunnan omistamista kiinteis-

Kerro kuvin,
mitä teillä
arkisin syödään

Ajassa

Paljon onnea vaan, sinä pieni eläin. Tänään on nimikkopäiväsi, joten saat tehdä
ihan mitä haluat. Vaikkapa levätä tai... no, levätä.

laisia vinkkejä ystäväni minulle
tarjoilivat.
– Aloitan päivän naukumalla ja
murisemalla työnantajalle.
– Sikaillaan, vietetään kissanpäivää koiranilmassa tai ollaan
töissä kuin täit tervassa, pujotetaan kamelia neulansilmään ja
vältellään uutisankkoja.
– Vietän päivää ketunhäntä kainalossa pirteänä kuin peipponen.
– Raamatullisissa merkeissä Jeesuksen ohjeita noudattaen: ollaan
viattomia kuin kyyhkyset ja viekkaita kuin käärmeet!
– Odottelen, että naaraani tuo
pyydystämänsä lounaan.
– Syön kuin lintu, painoni verran päivässä. Vaikka voisin aloittaa laihdutuskuurin ja pienetä
kuin pyy maailmanlopun edellä.
Mutta eihän tässä jäniksen selässä olla, päivän voi ottaa myös
rauhallisesti ja ainakin ensi yön voi
nukkua hyvin kuin pieni porsas.
Kansainvälinen eläinten päivä
on myös Franciscus Assisilaisen
muistopäivä. Hänet tunnetaan
luonnon ja eläinten suojelijana,
joka jopa saaarnasi eläimille.

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Rita Varonen, muusikko,
kuoronjohtaja, Jamkin lehtori. Tulin Unkarista Suomeen 26 vuotta
sitten. Opetan kuoro- ja orkesterinjohtoa.
Lisäksi johdan Kamarikuoro
Cantinovumia, Harjun Laulua, Jyväskylän Naislaulajia ja Jyväskylän
puhallinorkesteria sekä kahta musiikkiryhmää, joiden jäsenet tulevat eri puolilta Suomea. Ne ovat
naiskuoro Louhi ja ortodoksinen
kanttorikuoro.
Mikä Suomessa yllätti?
Ehkä ihmisten ympärillä oleva
muuri, oma reviiri ja tietty rauhallisuus ja hiljaisuus. Ei puhuta
muuta kuin asiaa.
Aiheuttiko suomen kieli sinulle
yllätyksiä?
No tottahan toki! Yhdessä laulussa lauletaan Taas leivoset ilmassa
leikkiä lyö. Mietin että leivos on
varmaan leivoset monikossa ja en
tajunnut mitä ne siellä ilmassa tekevät:) Kerran olin kuulevinani radiosta lounaasta tuulee ja mietin,
miksi radio ilmoittaa, että kohta
on lounasaika.

Onko kuoronjohtaja diktaattori,
demokraatti vai molempia?
Kuoronjohtajan pitää olla joustava,
koska hän toimii erilaisten ihmisten
kanssa. Mutta johtaja vastaa kuitenkin musiikillisesta tulkinnasta.
Se mitä esitetään, neuvotellaan yhdessä.
Mikä kuoroharrastajia yhdistää?
Moni hakee kuorosta vastapainoa
työlle. Kun keskittyy laulamaan, se
auttaa unohtamaan työstressin.
Lisäksi kuorosta voi löytää samanhenkisiä ihmisiä. Ammattimuusikot kehittävät kuorossa korvaansa.
Miksi kuorolaiset monesti pukeutuvat hassuihin halatteihin?
Halatteihin – tätä sanaa en ole
kuullutkaan! Esiintymisasun pitää
näyttää hyvältä lavalla, ei riitä, että se näyttää hyvältä läheltä katsottuna. Ne halatit sopivat kaikille
muodoille.
Miten innostuit kuoromusiikista?
Lauloin Unkarissa lapsikuorossa,
jolla oli innostava johtaja. Olen
myös laulanut ammattilaisten
kuorossa opiskeluaikana.
Soitatko jotain instrumenttia?
Lapsena soitin viulua. Nykyään

soitan pianoa sen verran, mitä
työssäni tarvitsen. Olen soittanut
myös baritonitorvea.
Onko sinulla esikuvia?
Leonard Bernstein. Hän koulutti
nuoria muusikkoja ja seurasin
häntä televisiossa. Ja ruotsalaiset
Erik Ericson ja Gunnar Eriksson.
Mitä harrastat?
Melontaa ja purjehdusta, vesijumppaa ja hiihtoa. Haluan pitää
kuntoa yllä. Myös sosiaalinen media on harrastukseni.
Laulatko karaokea?
Harvoin. Suosikkejani ovat Mombasa ja Päivänsäde ja menninkäinen.
Mitä kuuntelet vapaa-aikanasi?
Hiljaisuutta, siitä voi nauttia melontaretkellä Palokka- ja Tuomiojärvellä, kun siellä ei kulje moottoriveneitä. Korvat tarvitsevat lepoa.
Millaisista asioista innostut?
Uusien asioiden kokemisesta, ei
tosin mistään hurjapäisistä. Työssä innostun uudesta musiikista.
Olen kiitollinen pikkuasioista, joita minulla on.
Viimeksi innostuin revontulista,
jotka näin Lapissa – ensimmäistä
kertaa elämässäni.

Miksi juhlien yhteislaulut tuntuvat
alkavan aina niin korkealta?
Ei kun liian matalalta! Ilmeisesti
ihmiset luulevat, että esimerkiksi
matala puhe tuo uskottavuutta.
Millä kielellä laulettu kuorolaulu
kuulostaa parhaimmalle?
Totta kai omalla äidinkielellä.
Myös italia on hyvä laulukieli.
Mikä on parasta Jyväskylässä?
Ilmasto, järvimaisemat, luonto.
Ihmisiin on helppo tutustua, he
ovat leppoisia ja mutkattomia.
Mitä muuttaisit täällä?
Jyväskylässä pitäisi olla konserttitalo, jossa on tiloja myös nuorille
ja ikäihmisille.
Jyväskylän kuoroviikko
1.–6.10. ja Sulasolin KeskiSuomen piirin 70-vuotisjuhla
3.10. klo 19 Veturitallit, Emma
Salokoski, Jyväskylän Studiokuoro 45 v., joht. Hannu
Ikonen. Liput 15/10 € ja K-18.
4.10. klo 18 Hannikaissali, Lauluyhtye Fiori, Musica-kuoro
joht. Pekka Kostiainen.
5.10. klo 16 ammattiopiston
juhlasali. Sulasolin Keski-Suomen piirin 70-vuotisjuhlakonsertti.
6.10. klo 12 Taulumäen kirkossa juhlamessu, kuorot laulavat eri messujen osia.

Vainottujen kristittyjen puolesta
jo 40 vuotta puhunut StefanusLähetys ry / Marttyyrien Ääni järjestää juhlakonsertin. Konsertti
kuullaan sunnuntaina 20.10. kello
16 Jyväskylässä A-salilla. Musiikista vastaa kansallisoopperasta
Leena Liimatainen (laulu) ja Eliisa
Suni (piano) ja puhuu StefanusLähetyksen hallituksen puheenjohtaja Aki Miettinen.
Stefanus-Lähetys ry/Marttyyrien Ääni on yhteiskristillinen, tunnustuskuntiin sitoutumaton, uskonvarainen yhdistys, jonka tarkoitus on eri tavoin palvella vainottua seurakuntaa ympäri maailmaa. Se on myös vainotun seurakunnan ääni Suomessa.

Hyvä elämä
pohdinnassa
Tikkakoskella
Mitä on hyvä elämä, sitä pohtivat
paneelikeskustelussa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli
Partanen, rovasti Arvi Tuomi ja
hallintoylilääkäri Heimo Lajunen.
Paneelikeskustelu on Tikkakosken
kirkossa keskiviikkona 9.10. klo
18.30. Yleisöllä on mahdollisuus
kommentoida panelistien puheenvuoroja.

Yt-neuvottelut
päätökseen
Lähetysseurassa
Yhteistoimintalain mukaiset ytneuvottelut Lähetysseurassa on
saatu päätökseen. Neuvottelut
koskivat kotimaantyön organisaation kehittämistä sekä muilla osastoilla mahdollisesti tarvittavia talouden tasapainottamisesta aiheutuvia henkilöstömuutoksia.
Esillä olleista supistuksista osa toteutuu eläkkeelle tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen
seurauksena. Mahdollisten irtisanomisten määräksi arvioitiin 3–6,
korkeintaan 10 työsuhdetta.
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Akrobaatti auttaa
nuoria pakolaisia
Sirkus vetää mukaansa, ja arki unohtuu.
Sirkus on hyvä tapa purkaa sodan traumoja ja
nuorten energiaa pakolaisleireillä.
ULLA KÄRKI teksti
VILLE ASIKAINEN/KUA kuvat

Za’atrin pakolaisleiri Jordaniassa,
tunnin ajomatkan päässä pääkaupunki Ammanista, on rankka
paikka. Autiomaahan perustetussa leirissä hiekka tunkeutuu kaikkialle, talvella on kylmä ja kesällä
kuuma. Väkivalta ja järjestyshäiriöt ovat ongelmia.
Siellä, 80 neliömetrin teltassa,
suomalainen Topi Hurtig opettaa
jonglöörausta, akrobatiaa ja klovneriaa nuorille syyrialaispakolaisille.
– Sirkustoiminta pakolaisleiriolosuhteissa voi kuulostaa oudolta. Se on kuitenkin hyvä tapa purkaa sekä sodan traumoja että
energiaa, jota nuoriin patoutuu
kun leirillä on pakko elää pienissä
tiloissa, Topi Hurtig sanoo.
– Sirkuksessa on se hassu juttu,
että se vetää mukaansa ja arki
unohtuu. Tämä tapahtuu joka
kerta, kun teen sirkustreeniä erityisryhmien kanssa.
Hurtig on sosiaalisen sirkuksen
ammattilainen. Hän työskentelee
helsinkiläisessä sirkusyhdistys Magentassa, joka on erikoistunut sirkustoimintaan erityisryhmien, kuten syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten sekä vanhusten ja vammautuneiden parissa.

– Za’atrin leirillä tunnin sisältö ei
eroa millään lailla erityisryhmien
tunneista Suomessa. Aktivoimme
nuoria fyysisesti ja henkisesti, luovuus ja tunteiden käsittely on tärkeää.
Sirkus on urheilua, jossa kilpailun sijalla ovat yhteistyö ja auttaminen ja jossa on tärkeää oppia
epäonnistumaan.
– On vaikeaa sanoa, millaisia
nämä lapset ja nuoret olivat ennen
Syyrian sotaa, Hurtig miettii.
– Asiantuntijat sanovat, että lasten aivoissa limbinen eli tunteita
säätelevä järjestelmä lamautuu
sotatilanteissa. Lapset eivät pysty
tekemään monimutkaista ajattelua ja toimintaa vaativia asioita.
Aluksi, keskellä harjoitusta, jotkut
lapset näyttivät unohtaneen, mitä
olivat tekemässä. Mutta tunnepuolen harjoitteissa he rentoutuivat.
Tunteet näkyvät. Tunneilla nauretaan ja halataan, mutta myös viha
purkautuu, ja tapellaan ja itketään. Suurin osa pojista ja tytöistä
on selvästi aikuisen huomion tarpeessa.
Leikit ovat usein väkivaltaisia –
sirkuskeilat muuttuvat singon ammuksiksi ja puujalat singoiksi.
– Toisaalta pojat tykkäävät prinsessa ja hirviö -leikistä, jossa jokainen esittää vuorollaan prinsessaa,

Plan-lapset
ovat myös
tärkeitä
PETRI KANANEN teksti

Kotimaassa olevien kummilasten lisäksi jyväskyläläinen Kati
Hautaniemi on kahden lapsen
Plan-kummi. Heistäkin on tullut
Hautaniemelle merkityksellisiä,
vaikka ainoa konkreettinen asia
lapsesta on kuva.
– Planiin voi kirjoitella kirjeitä,
vaikka siinä on nykyisin aika tiukat
säännöt.

Kati Hautaniemellä on useita kummilapsia. Hänen mielestään läsnäolo ja turvallinen arki ovat parhaita asioita, joita kummilapselle voi antaan. Omille lapsilleen Hautaniemi valitsi kummit huolellisesti. Vanhimmalla lapsella ja hänellä itsellään on yhteinen kummi.

Topi Hurtigille sirkus on kutsumustyötä. Hän työskentelee helsinkiläisessä sirkusyhdistys Magentassa, joka on erikoistunut
toimintaan erityisryhmien parissa.
hirviötä ja linnaa.
36-vuotiaalla Topi Hurtigilla on
insinöörin paperit ja hän teki vuosia alan työtä. Hän meni akrobatiatunnille, koska oli kyllästynyt
kilpailulajeihin.
Sirkus vei mukanaan saman tien
ja on nyt kutsumustyötä. Kun Kirkon Ulkomaanapu keväällä kysyi,
kuinka nopeasti neljän hengen sir-

kusryhmä olisi valmis lähtemään
Jordaniaan, lähtöön päästiin kahden viikon päästä.
Sirkus Za’atri on osa Kirkon Ulkomaanavun humanitaarista koulutusapua Syyriasta paenneille. Toiminta jatkuu vuoden loppuun ja
tarkoitus on kouluttaa pakolaisten parista jatkajat toiminnalle.

– Magenta on voittoa tuottamaton yhdistys. Meillä on tarve tehdä
hyvää. Pakolaisleirillä avun tarve
on käsin kosketeltava ja työn tulos
näkyy lasten ja nuorten ilossa.
Lue sirkuslaisten pitämää
blogia: circuszaatri.blogspot.fi

Kun ihmiset kuulivat Jeesuksen
olevan Kapernaumissa, väkeä tuli
koolle niin paljon, etteivät kaikki
mahtuneet edes oven edustalle.
Jeesus julisti heille sanaa. Hänen
luokseen tuotiin halvaantunutta.
Sairasta kantoi neljä miestä, jotka
eivät tungoksessa päässeet Jeesuksen eteen. He purkivat katon siltä
kohden, missä Jeesus oli, ja laskivat
alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän
uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle:
”Poikani, sinun syntisi annetaan
anteeksi.”
Siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen:
”Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin
Jumala voi antaa syntejä anteeksi?”
Jeesus tunsi hengessään, mitä he
ajattelivat, ja sanoi: ”Kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ’Syntisi
annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse,
ota vuoteesi ja kävele’? Mutta jotta
te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla
on valta antaa maan päällä syntejä
anteeksi” – hän puhui halvaantuneelle - ”nouse, ota vuoteesi ja mene
kotiisi.” Mies nousi ja käveli pois.
Kaikki olivat hämmästyksissään,
ylistivät Jumalaa ja sanoivat: ”Tällaista emme ole ikinä nähneet.”

Kummius on monelle kummille ja
kummilapselle pelkkä kasa lahjoja. Parhaimmillaan kummi on kuitenkin kiinteä osa lapsen elämää
ja hengellistä kasvua.
Uskonnonopettaja Kati Hautaniemi haluaa itse korostaa kummiuden uskonnollista puolta.
Lapselle tarjotaan kummiudessa
aikuinen, jonka puoleen hän voi
kääntyä kaikissa asioissa – myös
kristillisen uskon kysymyksissä.

Halvaantunut juoksee jälleen!
Tämä on koskettava ja oikeastaan vähän humoristinenkin
kertomus: puretaan kattoa ja
lasketaan kaveri köysillä sisälle
Jeesuksen lähelle kokoontuneen ihmispaljouden keskelle.
Mahtoi siinä ympärillä katseleva porukka hämmästyä.
Suomessa asuvan silmin tilanne näyttää erikoiselta. Minä ainakin suuttuisin, jos joku purkaisi kotini peltikattoa ja eristevilloja.
Mutta Jeesuksen ajan talojen
katot Kapernaumissa olivat
yleensä tasakattoja, jotka oli rakennettu oksista, oljista ja savesta. Katon korjaaminen oli
helpompaa kuin tänään, joten
talon isäntä ei (toivottavasti)
suuttunut.
Kuka silminnäkijöistä olisit halunnut olla?
Olisin mielelläni ollut yksi halvaantuneen kantajista. On hienoa auttaa kaveria.
Eikö ole ihan ymmärrettävää
ajatella, että sana (annan synnit anteeksi) on helpompi kuin
teko (parantaminen)?

Näinhän sitä voi ajatella. Tuskin
Jeesuksella syntien anteeksiantamisen sanomiseen kesti viittäkään sekuntia.
Mutta jospa tässäkin viitataan ristintyöhön? Että sanomalle syntien anteeksiannosta
olisi katetta, täytyy nähdä jo ristin tapahtumat. Kenellä oli voimaa kantaa risti Golgatalle ja
sanoa siellä, ”Isä, anna heille
anteeksi…”
Varmasti ne neljä kantajaakin
veivät halvaantuneen kaverinsa
Jeesuksen luo fyysisen paranemisen toivossa.
He olisivat varmaan olleet pettyneitä, jos olisivat joutuneet
kantamaan hänet takaisin kotiin. Puhumattakaan halvaantuneesta miehestä itsestään.
Totta kai, se on inhimillistä. Tänäänkin itse kukin meistä toivoo kaikkea hyvää niin itselleen
kuin läheisilleen.
Apua haetaan monesta paikasta. Lääkärin luota, ystävän
luota ja kirkosta. Kun apua saadaan iloitaan, mutta jos apua ei
tänään tulekaan, kuinka silloin
petytäänkään?

Jospa osaisi rukoilla Isä
meidän -rukouksen sanoin
”tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi.” Ja osaisi hyväksyä sen.
Mikä sinulle on tämän kertomuksen tärkein ja koskettavin juttu?
Kaksi asiaa nousi mieleeni.
Ensimmäinen on se, että
Jeesuksen luona tapahtui
hyvää. Hän auttoi halvaantuneen jaloilleen ja julisti
synnit anteeksi annetuiksi.
Toinen kova juttu oli se, että
halvaantuneella oli hyviä kavereita, jotka toivat hänet Jeesuksen luokse voimiaan säästämättä.
Jos tekisit tästä iltapäivälehden
lööppiä ja uutista, niin mikä
olisi raamatunkertomuksen
kohuotsikko?
Lööppi olisi Halvaantunut juoksee jälleen! Mutta varsinaiseen
tekstiin ujuttaisin väkevästi Jeesuksen tarjoaman anteeksiannon. Se on kuitenkin se varsinainen asia tässä raamatunkertomuksessa.

Lapsen puolesta rukoilija, läheinen ystävä ja lahjojen antaja. Tätä kaikkea on Kati Hautaniemi
omille kummilapsilleen. Heidän elämänsä seuraaminen tuo iloa hänen elämäänsä. Yhteistä
tekemistä voi olla vaikka elokuvissa käyminen.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Hengissä
Mark. 2: 1–12

Kummitäti
ja lupa rukoilla

Sunnuntain 6.10. teema
on Usko ja epäusko.

Säynätsalon kirkossa ja
Neulaskodissa saarnaa
mar.
aluekappalainen Harri Ro

Hautaniemi on miehensä kanssa
yhteensä viiden lapsen kummi. Yk-

Hautaniemelle ei ollut läpihuutojuttu valita omille lapsilleen kummeja. Valinnassa piti puntaroida
lukuisia kummien ominaisuuksia.
– Toisille kummius oli tärkeää,
ja valitsin heidät. Yhdellä oli maailmankatsomuksellinen näkemys
kummiuteen.

Ero vaikeuttaa
kummiutta
KAARINA HEISKANEN teksti

Neulaskodilla vietetään ensi
sunnuntaina neulasmessu. Mikä on neulasmessu?
Neulasmessu on jumalanpalvelus jossa sanomaa anteeksiannosta julistetaan väkevästi ;)
Kyse on tavallisesta hyvästä
messusta, mutta jo Neulaskodin kodikkaan ilmeen vuoksi
olemme alkaneet kutsua messua neulasmessuksi.

si lapsista on miehen, ajalta, jolloin pariskunta ei ollut vielä naimisissa.
– Kummi saa kummiudessa oikeuden rukoilla lapsen puolesta ja
toimia kristillisenä kasvattajana.
Tavallaan vanhemmat antavat luvan siihen pyytäessään jotakin
kummiksi.

Usein kummiksi pyydetään sukulaisia, joten eron tullessa kummi,
joka ei ole sukulainen, putoaa helposti kummiudesta lahjanjakoasteelle. Ystäväkummiudessa tämä
ei ole niin suuri pelko.
Joskus eroihin voi liittyä myös
katkeruutta, joka vaikeuttaa kummina olemista entisestään.
Pelkkä lahjakummius ei tyydytä
kummia eikä kummilasta. Jos
kummin ja kummilapsen suhde
olisi niin läheinen kuin sen tulisi
parhaimmillaan olla, kummi voisi
olla lapsen tukena vaikka lapsen

Kati Hautaniemellä ja hänen
vanhimmalla lapsellaan on sama
kummi. Kummia valitessa yhtenä
ajatuksena olikin perinteen siirtäminen.
– Kummi on läheinen minulle, ja
halusin, että hän tulee myös lapselle kummiksi.
Millaista on Hautaniemen arki
kummilasten kanssa? Monet kummilapset asuvat melko kaukana Jyväskylästä, joten kovin tiheistä tapaamisista voi vain haaveilla. Käytännössä Hautaniemet näkevät,
kun kummilasten perheet kyläilevät toistensa luona.
– Vietämme aikaa perheiden

kanssa. Yritämme huomioida keskusteluissa, että mitä kummilapsille kuuluu. Samalla pysyy lapsen
elämässä mukana.

Läsnäoloa ja
”turvallista
arkea.
Lähellä olevan kummilapsen
kanssa voi käydä vaikka elokuvissa
tai viettää vain yhteisesti aikaa.
– Kummilasta muistetaan eri tavoin. Olemme yksi ylimääräinen
vanhempi.
Hautaniemi toivoo säilyttävänsä
tiiviin ja kestävän suhteen kummi-

lapsiinsa koko loppuelämänsä
ajan. Lahjoja ja muistamisia on luvassa aina täysi-ikäisyyteen saakka.
Mitä parasta voit kummilapselle antaa?
– Läsnäoloa ja turvallisen arjen,
ja sen, että on välittäviä ihmisiä
ympärillä.
Kummi saa kummilapseltaan aitoa arjen iloa.
– Saan nähdä heidän elämäänsä,
seurata onnistumisia ja tavoitteita.
Pääsen mukaan arjen iloihin. Ja
kutsuvieraana synttärijuhliin!
Katso video osoitteessa
www. youtube.com/henkielama

Löytyisikö vapaaehtoinen
kummi seurakunnasta?
pahimmassa murrosiässä, kun
omat vanhemmat eivät tunnu tajuavan yhtään mitään.

Vaikka elämä
”potkii,
saa soittaa.
– Itse laitoin kummilapsen kastekorttiin viestin, että hän saa ja
voi soittaa minulle aina kun siltä
tuntuu, vaikka elämä miten potkisi päähän. Halusin tällä kertoa
kummityttärelle, että hänellä on
aina aikuinen, joka on kiinnostunut hänestä, kertoo eräs kummi
oman avioeronsa jälkeen.

KAARINA HEISKANEN teksti

Helsingin ja Tampereen seurakunnat ovat järjestäneet kummeja
perheille. Tampereella idea kummipankista syntyi kasteperheiltä
tulleen palautteen kautta.
– Kummien löytäminen on vaikeaa. Olemme tietoisesti keskittyneet kasteen ympärillä tapahtuvaan vuorovaikutukseen sekä vapaaehtoistyöhön, ja tämä on osa
molempia, kertoo Jussi Laine,
Tampereen seurakuntien kärkihankekoordinaattori.
Tampereen seurakuntien jakamassa kastemateriaalissa on tieto

siitä, että seurakunta auttaa tarvittaessa kummin löytämisessä.
Kummeja etsitään Suurella Sydämellä -vapaaehtoispalvelussa.
Kaikki kummeiksi tarjoutuvat tavataan ja haastatellaan huolellisesti. Työntekijät saattavat perheet ja vapaaehtoiset yhteen.
Kummipankissa on tällä hetkellä
15 kummia.
– Monelle tämä on ensimmäinen
Suurella Sydämellä -vapaaehtoistehtävä, johon ilmoittautuu. Kummina oleminen on vaativa, mutta
hyvin tunnettu ja arvostettu vapaaehtoistehtävä, kertoo Jussi Laine.
Tähän mennessä kahdelle va-

paaehtoiskummille on ollut tarvetta. Molemmilla kerroilla kastettava on ollut rippukouluikäinen.
– Kummeja on usein kysytty,
mutta viime hetkessä perhe on löytänyt kummin lähipiiristä.
Jyväskylän seurakunnan papit suhtautuvat asiaan ristiriitaisin miettein. Jos seurakunta alkaa ”mainostaa” vapaaehtoiskummien reserviä,
vanhemmilla ei ehkä olisi motivaatiota kysellä kummia lähipiirissä.
Toisaalta moni papeista pitää hienona, että seurakunnasta löytyy joku, joka haluaa huolehtia kristillisestä kasvatuksesta.
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Keskitysleirillä testattu teoria
Kolumni

Viktor E. Frankl (1905–1997)
toimi psykiatrina Wienissä, oppiisiensä Sigmund Freudin ja Alfred
Adlerin, kotikaupungissa. Freud
väitti, että ihmistä motivoi pyrkimys mielihyvään. Adler väitti, että
ihmistä motivoi pyrkimys valtaan.
Frankl uskoi, että ihminen tahtoo
elämälleen tarkoituksen. Hän ei
kumonnut Freudin peruslöytöjä,
mutta ajatteli, ettei siinä ole kaikki.
Kun natsit valtasivat Itävallan,
juutalainen Frankl joutui keskitysleirille. Hän oli jo valmistellut pitkälle väitöskirjaansa, joka käsitteli
logoterapiaa. Frankl piilotti väitöskirjapaperinsa takin vuoriin
toivoen, että onnistuisi kuljettamaan sen mukanaan. Jo portilla
hänen piti luovuttaa takkinsa,
jonka tilalle hän sai rääsyisen
nutun. Sen taskusta ikään kuin
vastalahjaksi hän löysi ruttuiselle
paperille kirjoitetun juutalaisten
tärkeimmän rukouksen Shema
Israel eli Kuule Israel! Herra meidän
Jumalamme, Herra on yksi.

Kiitos
kirjastolle
Jos minulta kysyttäisiin, missä paikassa olen onnellinen,
voisin hyvinkin vastata ”kirjastossa”. Kirjasto on minulle aarrekammio, jossa todellisuus eli lukemiseen käytettävän ajan vähyys hämärtyy aarteita eli kiinnostavia kirjoja hamutessani. Joka kerta kirjastoon mennessäni
vannon lainaavani vain muutaman, koska kotona odottaa vino pino jo aiemmin lainaamiani aarteita. Kuitenkin aina kirjastosta lähtiessäni uhmaan käsivarsieni pituutta ja kantokykyä, koska olen taas löytänyt sylin täydeltä luettavaa.
Kun kuutisen vuotta sitten muutin Jyväskylään, hämmästyin, kun melkein kotiovelleni kurvasi kirjastoauto.
Pääkirjastoon ei kotoani ole mahdoton matka, ja lähikirjasto on vielä likempänä, joten en voinut kuvitellakaan, että kirjasto olisi myös lähipysäkillä. Jyväskylässä
kirjasto tulee lähelle, joten ei ole ihme, että vuodesta
toiseen kuntalaiset antavat kiitosta kirjastopalveluista.

Kirjassaan Ihmisyyden rajalla Frankl
kertoo kokemuksistaan Dachaussa ja Auschwitzissa. Keskitysleirien
läpi hänet auttoi kaksi sisäistä kuvaa, joita hän katseli: kuinka hän
tämän kaiken jälkeen kohtaisi vaimonsa ja lapsensa ja kuinka hän
luennoisi kirkkaiden lamppujen
valaisemassa luentosalissa. Jäl-

Kirjastoissa kuntalaiset kokevat saavansa vastinetta veroeuroilleen. Siksi aika ajoin ilmaan heitetty ajatus kirjastolainojen tai kirjastokortin maksullisuudesta saa aikaan
vastalauseiden ryöpyn. Ja syystä! Suomalaiset ovat lukijakansaa, mistä kertoo monenlaisten lukupiirien sekä internetin kirjablogien suosio. Suomalaiset myös lukevat
monipuolisesti niin kaunokirjallisuutta kuin tietokirjoja,
mitä varmasti ruokkii lainaamisen maksuttomuus.
Kirjastolla on myös ollut keskeinen rooli suomalaisten
sivistystason nostamisessa, ja tuosta noususta saamme
tänä päivänä nauttia Pisa-testien huipputuloksina. Kiitos tasokkaalle kouluopetukselle ja kirjastolle.
Kirjastolaitoksen 150-vuotinen historia ja laaja asiakaskunta kertovat kirjastojen menestystarinaa. Bisneskielellä todettaisiin, että kirjaston brändi on erinomainen. Viime vuosien yhteisöllisyysbuumissa kirjastoja on
muokattu kohti kansalaisten yhteistä olohuonetta. Jyväskylässä voitaisiin ottaa rohkeampi askel kodikkaaseen olohuoneeseen tuomalla kirjastoihin nojatuoleja,
joihin istahtaa nauttimaan kirjaston laajasta kirja-, lehti tai musiikkitarjonnasta. Ja jos vielä saisi toivoa, niin
kuppi teetä tai kahvia nojatuolin viereen. Varmaa kuitenkin on, että kirjastojen ovet käyvät tiuhaan, kun Jyväskylän kirjastot avaavat ovensa lähes kuukauden mittaisen
tauon jälkeen. Lukuhullun kansan odotus palkitaan.
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Frankl väitteli filosofian tohtoriksi
vuonna 1949. Hän toimi neurologian ja psykiatrian klinikan johtaja
Wienissä 1946–1970 ja näiden
tieteenalojen professorina Wienin
yliopistossa. Hänellä oli logoterapian professuuri Kalifornian yliopistossa ja 29 kunniatohtorin arvonimeä ympäri maailmaa. Frankl
kirjoitti 32 teosta, jotka on käännetty noin 38:lle kielelle.
Viktor E.
Franklin
omakuva
Suomen
Logoterapiainstituutin
sivulta.

Neljä arjen vinkkiä

Kun tiedät Miksi, keksit Miten
Kun ihmisen elämästä puuttuu tarkoitus, muodikkaimmatkaan vermeet
eivät täytä tyhjää tilaa sisimmässä. Kun ihminen on löytänyt tarkoituksen
elämälleen, hän kestää koettelemukset, joita elämä eteen tuo.
KAARINA HEISKANEN teksti
PETRI KANANEN
KAARINA HEISKANEN kuvat

Kaisa
Lepistö-Salojärvi
Kirjoittaja on kirjaston
suurkuluttuja ja
Jyväskylässä toimivan
Naisten Pankin
lukupiirin vetäjä

kimmäinen toteutui, edellinen ei.
Keskitysleirillä Frankl teki raskasta fyysistä työtä, kunnes pääsi
hoitamaan potilaita.
Kun keskitysleirin portit aukenivat, Frankl huomasi, että vapaus
oli melkein kovempi koettelemus
kuin piikkilankojen ympäröimä
vankeus. Idealisoimatta hän totesi:
parhaat meistä eivät selvinneet.
– Kotiin palaavalle oli kaiken
kruunaava kokemus se ihmeellinen tunne, että hän on kärsinyt,
ettei hänen tarvitse pelätä enää
mitään – paitsi Jumalaa.

– Se, jolla on miksi elämälleen, pystyy kestämään melkein minkä tahansa miten, väitti Friedrich Nietzsche. Juutalainen psykiatrian ja
neurologian professori Viktor E.
Frankl siteerasi tätä lausetta mielellään. Hänelle elämä toi eteen karuimman mahdollisen ”miten”, nimittäin keskitysleirin.
Frankl kehitteli logoterapiaksi
nimeämäänsä teoriaa ja sovelluksia, joiden ydin on elämän merkityksessä: ihmistä motivoi tahto toteuttaa elämän tarkoitusta.
Elämän tarkoitusta voi elää todeksi toimimalla arvojen kautta eli
antamalla itse jotakin maailmaan;
kokemalla eli vastaanottamalla
elämyksiä esimerkiksi taiteesta,
luonnosta tai läheisistä ihmissuhteista. Kolmas mahdollisuus toteuttaa elämänsä tarkoitus on valita arvokas ja kärsivällinen suhtautuminen tilanteeseen, jota ei
voi muuttaa.
– Ihmisen ei pidä kysyä, mitä elä-

mä hänelle antaa, vaan mitä hän
voi antaa elämälle. Mitä ilman
maailma jää, jos en tunnista enkä
toteuta oman elämäni tarkoitusta,
pastori ja logoterapiaohjaaja Anita Seppä selittää.

Elämä kysyy, ja
”sinun
pitää valita,
mitä vastaat.

Logoterapia painottaa, että jokaisella hetkellä on oma tarkoituksensa, joka odottaa toteutumistaan eli oikeita tekoja. Elämä kysyy, ja sinun pitää valita, miten
vastaat. Logoterapia ei ole uskonnollinen oppirakennelma, vaikka
Franklin kirjoituksissa vilahtelee
usein juutalaisia tarinoita. Frankl
sanoi, että hän on systematisoinut
vanhaa viisautta.
Logoterapia korostaa, että jokaisella on vapaus tehdä valintoja –
mutta samalla myös vastuu valin-

noista ja niiden seurauksista. Se ei
tongi pieleen menneitä asioita,
vaan painottuu siihen, mitä hyvää
ja ehjää on jäljellä, ja mitä sen jäljellä olevan varaan voi rakentaa.
– Tätä voi pitää kovana ja ehdottomana oppina, Seppä myöntää.
– Mutta vastuu on suuri mahdollisuus, ei taakka. Vastuun välttely voi väsyttää enemmän kuin sen
kantaminen.
Logoterapia tunnustaa ihmisen
rajallisuuden ja epätäydellisyyden.
Juuri epätäydellisyys tekee meistä
korvaamattomia ja ainutkertaisia.
Logoterapia syntyi osittain vastapainoksi Freudin psykoanalyysille.
Se on sukua nykyään sovellettaville
lyhytterapioille. Vaikka se onkin
luonteeltaan positiivista, se ei ole
katteetonta hyminää.
– Logoterapia ottaa todesta elämän traagisen kolmion eli syyllisyyden, kärsimyksen ja kuoleman. Niitä ei voi valita pois elämästään,
mutta voimme valita tavan, jolla
suhtaudumme niihin, Seppä sanoo.
Syyllisyydessä on tehtävä ero
syyllisyydentunteen ja sen syyllisyy-

den välillä, että olet oikeasti tehnyt
ja toiminut väärin. Syyllisyyden
kohtaaminen ja väärän teon hyvittäminen tervehdyttävät.
Poistettavissa olevan kärsimyksen poistamiseen täytyy ponnistella, mutta elämään jää aina asioita,
joita ei voi poistaa eikä lieventää.
Kuolemakaan ei ole musta. Elämän rajallisuus tuo elämään mielekkyyden ja arvon. Elämä on valmis kuoleman hetkellä, ja elämä
on tallella niissä ihmisissä ja asiois
sa, joihin olet jättänyt jäljen.
Ihminen ei pysty valitsemaan
olosuhteitaan, mutta hän pystyy
valitsemaan sen, mikä asenne hänellä on elämän koviin kysymyksiin. Uhri tai reppana eivät ole logoterapian sanastoa.
– Jos ihminen nähdään syrjäytyneenä uhrina, se merkitsee vastuun ottamista häneltä, hänen ihmisarvonsa kaventamista. ”Eihän
se reppana voi toimia toisin, kun
sillä oli niin huonot kasvuolot”.
Logoterapian periaatteita voi
soveltaa ihmissuhteisiin työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuk-

sessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä. Siitä
löytyy käytännönläheistä, mutta
nykypäivänä unohtunutta viisautta esimerkiksi kasvatukseen.
– Lasta ja nuorta on opetettava
oikeankokoiseen vastuuseen. Nykyään jo pienet lapset laitetaan tekemään valintoja, joihin heillä ei
ole edellytyksiä. Silloin vanhemmat luistavat omasta vastuustaan.
Lapselta ei pidä kysyä, haluatko
munkkeja vai ravitsevaa ruokaa.
Vanhempien pitää annostella
vastuuta kasvatettavalle oikeankokoisina annoksina ja ohjata lapsi
tai nuori myös korjaamaan itse
omat virheensä.
Elämän tarkoitusta etsimässä
ti 22.10. klo 16.30–20 Tikkakosken kirkolla. Pappi, logoterapeutti ja kouluttaja Anita
Seppä. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Erityisesti kutsutaan eläkeiän
kynnyksellä olevia ikääntyviä
ja jo eläkeiän saavuttaneita.
Tarjoilun vuoksi ilm. 17.10.
mennessä 040 560 9916 tai
050 300 3590.

Hyvän päiväkirja: Punnitse päivääsi kirjaamalla päiväkirjaasi:
– Mitä olen saanut antaa ja mitä
olen saanut olla toisille ihmisille.
– Mitä olen saanut osakseni, mitä
elämyksiä olen saanut kokea.
– Miten selvisin vastoinkäymisistä.
Vahvistava vertaisryhmä, jonka
jäsenet puhuvat elämää vahvistavista asioista: mistä on saanut
iloa, mistä on kiitollinen, miten
on saanut olla joku jollekin. Se
vahvistaa käsitystä elämästä lahjana. Jokainen meistä saa elämässä oman lahjapakettinsa. Oleellista on se, miten voin käyttää oman
lahjani tarkoituksellisesti.
Menneisyys on vilja-aitta, ei sänkipelto. Kukaan ei voi ottaa pois

niitä hyviä asioita, joita olen kokenut, eikä niitä merkityksellisiä tekoja, joita olen tehnyt.
Esimerkki: työttömäksi jääneellä on edelleen jäljellä ammattitaito ja työkokemus. Menneisyyttä ei
voi muuttaa, mutta voin muuttaa
asennoitumistani siihen.
Tai voin esimerkiksi päättää, että ankea lapsuus ei minua enää
sido vaan kasvattaa hengen uhmavoimaa. En halua jäädä menneisyyteni ikävien asioiden vangiksi.
Kyky etääntyä itsestään. Esimerkiksi huumori on hyvä apuväline.
Itselle nauraminen, oman itsen ja
akuutin hankalan tilanteen tarkastelu pienen välimatkan päästä tuo suhteellisuudentajua.

Pieksämäen seurakunnan pastori Anita Seppä on törmännyt useissa elämänsä
käänteissä logoterapiaan, joten hän päätti ottaa siitä selvää.

Suurella
Sydämellä etsii
kätevää emäntää
Suurella Sydämellä on Jyväskylän
seurakunnan vapaaehtoistyön
rekrytointihanke, joka toimii netissä. Tällä hetkellä sivustolta löytyy
tehtäviä muun muassa käteville
kerhoemännille, Torstaikahvilan
apukäsille, laitoksissa vieraileville
laulurinkiläisille, Aseman Pysäkin
ovimiehille ja elämän loppuvaiheiden vierelläkulkijoiksi.
Lisätietoja löydät osoitteesta
www. suurellasydamella.fi

Uskonpuhdistusta
juhlitaan
muistopäivällä
Tänä vuonna uskonpuhdistuksen
muistopäivä on sunnuntai 20.10.,
joka on 22. sunnuntai helluntaista. Ajankohta osuu loka-marraskuun vaihteeseen, koska Martti
Luther naulasi kirkon uudistusta
vaatineet teesinsä Wittenbergin
kirkon oveen 31.10.1517. Tätä on
pidetty uskonpuhdistuksen alkuna.
Uskonpuhdistuksen juhlavuoden 2017 valmistelut ovat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käynnistyneet. Saksassa
Wittenbergin kaupungissa uskonpuhdistukselle on omistettu kokonainen vuosikymmen. Juhlallisuudet huipentuvat vuoteen 2017, jolloin uskonpuhdistuksen alusta
lasketaan kuluneeksi 500 vuotta.

Lähetyksen
teemasunnuntaina
lounaita ja vieraita
Lähetyspyhää vietetään13.10. Jumalanpalveluksissa vierailee lähetystyöntekijöitä ja tarjolla on kahveja ja lounaita lähetystyön hyväksi. Muun muassa Tikkakoskella on
sadonkorjuumessu ja Säynätsalossa otetaan käyttöön lähetyskynttelikkö. Jyväskylän seurakunnalla on
nimikkosopimuksia yli 20 työkentällä eri puolilla maailmaa.

Kirkon työpaikat
työelämää
kehittämään
Seurakuntien laaja osallistuminen
työelämän kehittämiseen on tärkeää. Näin linjaa Kirkon työmarkkinalaitos (KiT) yhteistyölupauksessaan, jota se valmistelee kansallista työelämän kehittämisstrategiaa toteuttavalle Työelämä
2020-hankkeelle.
Kaikki Työelämä 2020-hankkeen toimijat antavat yhteistyölupauksen. Niiden avulla Työelämä
2020 -hanke voi koota eri toimijoiden työelämän kehittämiseksi tekemää työtä yhteen.
Niin varmistetaan, että suomalainen työelämä on Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Se
on hankkeen taustalla olevan työelämän kehittämisstrategian visio.
Tavoitteena on työllisyysasteen,
työelämän laadun, työhyvinvoinnin sekä työn tuottavuuden parantaminen.
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Matkaeväänä
betonista ruisleipää
Betoninen ruisleipä vaarin työpöydällä on ollut CP-vammaisena syntyneelle
seurakuntapastori Satu Konstille vahva symboli koko elämän ajan. Se muistuttaa
suvun perinnöstä, mutta myös sitkeydestä ja lähimmäisen rakkaudesta.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Vaari Olavi Kivistö on vaikuttanut
vahvasti Satu Konstin elämässä.
Vuonna 2001 kuollut Olavi Kivistö
perusti Hollolassa toimivan Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n,
josta kasvoi betonialan iso toimija. Kivistö ei ollut kuitenkaan vain
hyvä bisnesmies, vaan lähtökohtana hänellä oli, että yrityskin voi
edustaa Kristusta.
– Vaarille lähimmäisistä huolehtiminen oli tärkeää. Toki yrityksenkin pitää tuottaa voittoa, mutta
sitä voi pyörittää myös tietystä arvomaailmasta käsin. Lähimmäisten huomioon ottaminen on tärkeää myös vanhemmilleni Esa ja
Eeva Konstille, jotka vaarini jälkeen siirtyivät yrityksen johtoon.
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että
töihin on palkattu huumenuoria,
maahanmuuttajia ja vankilakavereita, Konsti toteaa.
– Ajattelin aina, että jatkaisin
yrityksen palveluksessa, olinhan
ollut jo pienenä mukana messuilla
ja myöhemmin kesätöissä. Minusta on arvokasta, että sain jo lapsena tutustua työelämään. En kuitenkaan kokenut rakennusalaa
omakseni. Mietin pitkään, olenko
hylännyt suvun yrittäjätaustan,
mutta vaarin perinnöstä minun
osakseni tuli kirkon rakentaminen,
Konsti kertoo.
– Taustani on edelleen betonissa
ja yrittäjyydessä, mutta vaarin työpöydällä ollut betoninen ruisleipä
muistuttaa minua myös ehtoollisleivästä – leivästä, joka jaetaan.
Lujaa luonnetta ja sitkeyttä Konsti on tarvinnut elämänsä varrella
enemmän kuin moni muu kolmekymppinen, sillä noin vuoden ikäisenä Konstilla todettiin CP-vam-

ma. Kehon oikea puoli oli synnynnäisesti halvaantunut.
– Vanhemmilleni kerrottiin, etten varmaan koskaan opi puhumaan ja kävelemään. Äitini oli kuitenkin sitä mieltä, että jos lapsi
osaa huutaa, kyllä se puhumaankin oppii, eikä antanut periksi.
Seurasi kuntoutusta, fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja kaksi
isoa leikkausta.
– Puhumaan opin nopeammin
kuin moni muu ja kävelemään ilman tukea monien yllätykseksi
7-vuotiaana.
Vammasta huolimatta lapsuus
Hollolassa, maalaisympäristössä
oli onnellinen. Pienessä kyläyhteisössä elämä oli turvallista ja naapurin lasten kanssa leikittiin paljon. Koulun Konsti aloitti Salpakankaan ala-asteella 7-vuotiaana.
– Ensimmäistä luokkaa en olisi
läpäissyt ilman opettajan myötävaikutusta. Olihan siinä yhdelle ihmiselle tarpeeksi, kun piti opetella
kävelemään, lukemaan ja laskemaan yhtä aikaa, Konsti nauraa.
Alun vaikeuksien jälkeen kouluvuodet sujuivat erinomaisesti. Peruskoulun päästötodistuksen keskiarvo oli yli yhdeksän. Ylioppilaaksi Konsti kirjoitti 2001 Hollolan lukiosta.
– Minulla oli valtava halu pärjätä ja päästä eteenpäin.
Teologian maisteriksi Konsti valmistui 2007 ja samana vuonna hänet vihittiin papiksi. Ajatus teologian opiskelemisesta oli kypsynyt
vähitellen lukiovuosien aikana.
– Isoskoulutuksessa pidin iltahartauksia ja jo tuolloin jotkut sanoivat, että sinähän puhut kuin
pappi. Itse ajattelin vielä tuolloin,
ettei kukaan tervejärkinen papiksi
opiskele, Konsti hymähtää.
– Teologian tenttikirjat koukut-

tivat minut kuitenkin heti. Papin
työ tuntui loppujen lopuksi selkeältä valinnalta.
Jyväskylässä Konsti on työskennellyt pappina valmistumisestaan
lähtien ensin Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa ja sen jälkeen Jyväskylän seurakunnassa. Vuosien
varrella Konsti on toiminut muun
muassa seurakuntapastorina, lähetystyön ja yhteiskunnallisen
työn pappina, projektityöntekijänä sekä pelastus- ja poliisilaitoksen nimikkopappina. Tällä hetkellä Konsti on pastorina Huhtasuon
alueseurakunnassa.
– Minulla on ollut hieno ja monipuolinen ura pappina tähän
mennessä. Haluan kulkea ihmisten rinnalla ja elää ihmisten keskellä, sillä pappi on siellä, missä
on seurakuntakin.
CP-vammastaan Konsti on puhunut aina avoimesti. Hänen kohdallaan vamma näkyy ainoastaan kehon oikean puolen osittaisena halvaantumisena, minkä vuoksi liikkuminen on vaikeampaa. Kävelemisen tukena Konsti käyttää mielellään keppiä.
Kouluaikana Konstia ei kiusattu, päinvastoin luokkakaverit
osoittivat monin tavoin solidaarisuutta erityistä tukea tarvitsevalle
oppilaalle.
– Neljännellä luokalla opettajani päätti, että minun oli kierrettävä koulurakennus kymmenen kertaa, koska fysioterapeuttien mielestä minun piti liikkua enemmän
välitunnilla. Se oli tehokas tapa
eristää minut muista kavereista,
mutta jonkin ajan kuluttua toisetkin oppilaat alkoivat kiertää kanssani koulua.
Joskus hyvätkin asiat saivat koomisia piirteitä.
– Paloharjoituksissa minun piti

jäädä odottamaan, että palokunnasta joku tulee noutamaan minut, koska en päässyt palotikkaita
alas. Eipä sieltä ketään kuulunut.
Seuraavalla kerralla luokka ilmoitti, ettei paloharjoituksiin osallistuta, ellei Satuakin haeta, Konsti
muistelee.
Konstille CP-vamma on ollut
luonteva osa omaa identiteettiä,
siksi vieraiden ihmisten tietämättömyys tuntuu välillä pahalta. Papin työssä ennakkoluuloihin törmää yhä silloin tällöin.
– Todennäköisesti on ollut sellaisiakin tilanteita, joissa minut on
pappina haluttu vaihtaa, koska
olen vammainen. Mutta on luonnollista, että ihmisillä on ennakkoluuloja, minullakin on. Toisaalta
monet ovat sanoneet, että minua
on helppo lähestyä, Konsti toteaa.
– Alusta lähtien olen ajatellut,
ettei vammaisuus olisi papin työssä pelkästään haitta, vaan kohtaamisen pinta. Jos voisin omana itsenäni, epätäydellisenä ihmisenä,
olla jollain tavalla armon symboli,
Konsti pohtii.
Konsti toivoo, että löytäisi vielä
oman paikkansa. Määräaikaisena
seurakuntapastorina toimiminen
ei ole aina helppoa.
– Viime vuoden lopulla näytti siltä, että kaikki viedään. Kovin moni
asia ei silloin enää kantanut. Olin
tosi kovilla, eikä uudesta tehtävästä ollut vielä tietoa. Pelastin vanhasta työhuoneestani juorukasvin,
joka oli melkein kuihtunut ja ruukkukin oli rikki. Vein kasvin kotiini,
istutin uuteen ruukkuun ja yllättäen juoru lähti uudelleen kasvamaan. Kuolleet lehdet pitää ottaa
pois, jotta tilalle voi syntyä uutta.
Uskon, että kaikilla käänteillä on
lopulta tarkoituksensa.
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Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista,
Liisa Nipuli
Kauppakatu 28 A 54
050 362 27 44

Kotimaa24
taskussasi!

Juhlan Paikka

Ladattavissa
Windows
Marketplacesta.

Pito- ja Juhlapalvelu

PunaInen PIrttI Ky
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä
p. (014) 378 1802 www.punainenpirtti.fi

Jesse Kaikuranta on Kirkon
Ulkomaanavun lähettiläs
KIRKON ULKOMAANAPU teksti
VILLE ASIKAINEN kuva

Marraskuun ensimmäisenä päivänä uuden albuminsa julkaiseva ja
Voice of Finland 2012 –kilpailusta

suureen suosioon noussut Jesse
Kaikuranta oli viime viikolla Sierra
Leonessa Kirkon Ulkomaanavun
vieraana. Viikon mittaisella matkalla Jesse Kaikuranta tutustui
paikalliseen koulutuskeskukseen.

Ilmoitusmarkkinointi
Jaana Mehtälä p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi

Facebookissa
nähdään!

Henki &

Taide- ja Kehysliike
PEKKA KORHONEN

Gummeruksenk. 3, 40100 Jyväskylä, p. 217 587

Vietä tunnelmalliset juhlat
Marttakeskuksessa.

Tilavaraukset ja tarjoiluvaihtoehdot:

Jesse Kaikuranta tutustui Sierra Leonessa Zimmin koulutuskeskukseen, joka kouluttaa sisällissodan jalkoihin jääneitä ammattiin.

Siellä vaikeassa elämäntilanteessa
olevat nuoret, kuten lapsisotilaat
ja yksinhuoltajat saavat uuden
mahdollisuuden ammattikoulutuksessa. Zimmin koulutuskeskuksesta valmistuu puuseppiä, kampaajia, kokkeja, rakennusmiehiä ja
batiikkikankaiden tekijöitä.
– Koulutuksen avulla uskomattomia raakuuksia kokeneet ihmiset
saavat mahdollisuuden uuteen elämään. Sen konkreettisuus pysäytti,
Jesse Kaikuranta kommentoi.
– Valitamme joskus aivan turhasta. Kohtaamiset Sierra Leonessa antavat perspektiiviä omaankin
elämään. Ihmiset jaksavat hymyillä kaiken koetun kauhun jälkeen.
Sierra Leonen kymmenen vuotta
jatkunut sisällissota päättyi vuonna 2001.
Siviiliammatissaan Kaikuranta
on laulunopettaja. Lähettiläänä
hän on erikoistunut Kirkon Ulkomaanavun yhteen teemaan, koulutukseen.

Virrellä viisaaksi
– virsikisa innostaa laulamaan

Virsikisa on kolmivaiheinen. Seurakunta- ja piirikisassa virsiä on
40, ja finaalistien virsilista pitenee
20 virrellä. Osallistuja tarvitsee
virsikirjan, jossa on liiteosa eli virret 720–851.Laulamisen lisäksi
tarvitaan virsien monipuolista

tuntemista ja virsikirjan käytön
osaamista. Siksi osallistujien kannattaa tutustua Pentti Lempiäisen
kirjoittamaan Virsitietoon (Kirjapaja 1988) ja Tauno Väinölän Virsikirjamme virret -kirjaan ((Kotimaa
Yhtiöt Oy/Kirjapaja 2008).
Seurakuntakisa käydään helmikuussa. Siinä valitaan seurakuntaa
edustava joukkue piirikisaan. Kirkkomusiikkipiireittäin käytävässä
piirikisassa 29.3. valitaan kirkkomusiikkipiiriä edustava joukkue finaaliin. Jyväskylän joukkue kisaa
Keski-Suomen piirissä. Valtakunnallinen finaali on 17.5. 2014 Turun tuomiokirkossa.

Virsivisa haastaa laulamaan – ja viihtymään virsien äärellä. Visaan voi ilmoittautua
joukkueena loka-marraskuussa.

Ilmoittautumisaikaa on loka- ja
marraskuu. Ilmoittautua voi nettilomakkeella Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n verkkosivuilla www.
skml.fi tai täyttämällä verkosta tulostettava ilmoittautumislomake
ja postittamalla se Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n toimistoon
(Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry /
Ilmoittautuminen Aikuisten virsikisaan Hietalahdenranta 13, 3.
krs. 00180 Helsinki). Ilmoittautua
voi myös soittamalla Suomen
Kirkkomusiikkiliiton toimistoon
(09 4366 540).
Suomen Kirkkomusiikkiliitto
ry:n liittohallitus määrittelee kolmen parhaan finaalijoukkueen
palkinnot. Kaikille seurakunta- ja
piirikisaan osallistujille voi hankkia Suomen Kirkkomusiikkiliitto
ry:n pronssiset virsimerkit.
Lisätietoja antaa kanttori Jukka
Hassinen 050 523 4136.

KAARINA HEISKANEN teksti
JARKKO VEHNIÄINEN kuva

Nyt voit laulaa Jyväskylän maailmankartalle – tai Suomen kartalle
ainakin. Se onnistuu, kun perustat
kisajoukkueen ja ilmoittaudut Virsikisaan. Kisaan voivat osallistua
kaikki rippikoulun käyneet nuoret
ja aikuiset. Joukkueessa voi olla joko kolme tai neljä jäsentä. Yksi
joukkueen jäsen voi vaihtua kisan
eri vaiheissa.
Kisan järjestää Suomen Kirkkomusiikkiliitto, joka haluaa innostaa aikuisia ja rippikoulun käyneitä nuoria laulamaan virsiä ja tu-

tustumaan suomalaiseen virsiperinteeseen.
– Koululaisten virsivisa on ollut
hyvä esimerkki aikuisten virsikisalle, arvioi kanttori Jukka Hassinen
Jyväskylän seurakunnasta.
– Virsivisan formaatti ja virsitietoutta testaavat kysymykset olivat
hauskoja.

Keski-Suomen Martat ry
Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä
puh. 045 116 7765, jklmyyntipalvelu@martat.fi

Machaseh ja King´s Kids tekevät
Blogit Kalenterit Arkistot Kuvat Koulutus Linkit Uutiskirje
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tarkoittaa turvapaikkaa, ja järjestö tekee työtä muun muassa perheiden, perheväkivallan uhrien, ih-

miskaupan uhrien, lasten ja nuorten sekä holokaustista selvinneiden vanhusten kanssa.
Jerusalemin Kings´s Kids –ryhmä toimii Machaseh-järjestön
alaisuudessa, ja siihen osallistuu
juutalaisia ja palestiinalaisia lapsia ja nuoria. King´s Kids –ryhmää
johtava Ruut Ben-Yosef eli Riitta
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Miettinen on syntynyt Suomessa.
Hän lähti Jerusalemiin vastavalmistuneena, musisoivana nuorisotyönohjaajana. Nyt hän on Israelin kansalainen.
– King´s Kids perustuu kristilliselle pohjalle. Sen toiminta yhdistää juutalais-, palestiinalais- ja
arabinuoria. Säännölliset kokoontumiset ja leirit luovat pohjaa rauhalle ja yhteistyölle vihan erottamien kansallisuuksien välille, Ruut
Ben-Yosef kertoo.
Machaseh on osa Suomen Lähetysseurakunnan toimintaa, ja se
tekee yhteistyötä Israelin messiaanisen seurakunnan kanssa. King´s
Kids kokoontuu Suomen Lähetysseuran Shalhevethaj-keskuksessa
Jerusalemissa.
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Seuraa ajankohtaisia
uutisia, blogeja ja
keskusteluja.

Käytä verkkopalvelun sisältöä helpottamaan työtäsi. Kotimaa Pro tarjoaa työhön parhaat käytännöt sekä
työmuotokohtaiset teemasisällöt.
www.kotimaapro.fi
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uutisia, blogeja ja
keskusteluja.

Käytä verkkopalvelun sisältöä helpottamaan työtäsi. Kotimaa Pro tarjoaa työhön parhaat käytännöt sekä
työmuotokohtaiset teemasisällöt.
www.kotimaapro.fi
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Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä
Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

King’s Kids eli Matias Jelski (vas), Ruut Ben Yosef, Jezel Khourieh, Mirjam Nachshoni ja Fanni Kaukiainen.

Ruut Ben-Yosef ja King´s Kids
–ryhmä vierailevat Vaajakosken kirkossa 20.10. klo 16.
Seurueeseen kuuluu kuusi israelilaista nuorta, joista osa on
kristittyjä juutalaisia ja yksi
arabikristitty. Mukana on
evankelista Ilkka Puhakka.

ä
ä
m
Elä

Sana ja rukous syntyi
spontaanina liikkeenä
KAARINA HEISKANEN teksti
KARI VALKONEN kuva

Sanan ja rukouksen toimintaa on
ollut Jyväskylässä 25 vuotta. Sanan
ja rukouksen työryhmän puheenjohtaja Kari Valkonen uskoo, että
rukousopetukseen ja henkilökohtaiseen sielunhoitotyyppiseen rukoukseen painottuvaa toimintaa
tarvitaan entistä enemmän.
– Ihmisten hätä ja henkilökohtaisten kohtaamisten tarve eivät
tästä vähene.
Valkosen luotsaama Sanan ja

rukouksen toiminta on pitänyt tukikohtaansa ensin Tikan seurakuntakodissa ja sittemmin Kuokkalan kirkossa. Sanan ja rukouksen iltoja on järjestetty yli 500, ja
niiden lisäksi on ollut kymmeniä
sielunhoidollisia retriittejä, ope
tusiltoja ja kursseja.
– Kävijöitä eri tapahtumissa on
ollut kaikkiaan liki satatuhatta.
Viime kevään illoissa oli keskimäärin parisataa osallistujaa iltaa
kohden, Kari Valkonen kertoo.
Sana ja rukous on seurakunnan
vapaaehtoistyötä. Taustalla on
vastaava toiminta 1980-luvun
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Jesajan kirjaa käsittelevä luento kokosi kiinnostunutta kuulijakuntaa Kuokkalan
kirkkoon. Luento oli Sanan ja rukouksen toimintaa.

Jalat alta!
Jalat alta!

pARITERApIAn EnsI-IlTA 26.10.

Jalat alta!

teatterikone kutsuu teidät
-näytelmän ensi-iltaan lauantaina 26. päivä lokakuuta 2013.
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Yhteistyössä Perheasiain
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JAlAT AlTA! -TyöRyhMä
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MIKsI
“En mä KAbAREEhEnKInEn
osannut odottaa sitä.näyTElMä
Multa lähti sIITä,
jalat alta
kunpARIsKUnnAT
se sano, että seERoAvAT.
tahtoo erota.”
KAbAREEhEnKInEn näyTElMä sIITä, MIKsI pARIsKUnnAT ERoAvAT.
“En mä osannut odottaa
sitä. Multa lähti jalat alta kun se sano, että se tahtoo erota.”
Liikkuva ammattiteatteri, joka tarjoaa niin näyteLmiä, ohjeLmaa ja
KAbAREEhEnKInEn
näyTElMä
sIITä,
MIKsI pARIsKUnnAT
ERoAvAT.
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ja näyteLmiä,
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Liikkuva
ammattiteatteri,
joka
tarjoaa niin
ohjeLmaa
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kaikki
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intohimolla,
ammattitaidollajajapyrotekniikan
suurella sydämellä!
kouLutuksia
kuin
graafisen
suunnitteLun
paLveLuja.
kaikki tämä intohimolla, ammattitaidolla ja suurella sydämellä!

Liikkuva ammattiteatteri, joka tarjoaa niin näyteLmiä, ohjeLmaa ja
kouLutuksia kuin graafisen suunnitteLun ja pyrotekniikan paLveLuja.
kaikki tämä intohimolla, ammattitaidolla ja suurella sydämellä!

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

Palveleva puhelin
Keskusteluapua nimettömänä ja
luottamuksellisesti.
Päivystys numerossa 01019 0071
su–to klo 18–01 ja
Pe–la tai
klo 18–03.
Nuori
vanhempi

MIES!

Tiedätkö, mikä on Vesalan Veljespiiri?
puolivälissä Laukaassa.
– Kysynnän vuoksi toiminta aloitettiin myös täällä, ja väkeä oli niin
paljon kuin kirkkoihin mahtui, Valkonen muistelee.
Illoissa on raamattu- ja rukousopetusta, yhteistä rukousta ja
henkilökohtaista esirukousta.
Kirkkojen ovet aukenivat toiminnalle, kun illat ovat pysyneet kirkkoherrojen ohjeistuksessa.
Raikas kristillisyys, yhteys seurakuntaan ja luterilaisessa tunnustuksessa pitäytyminen ovat toiminnan ehdot.
Rajanvetoa on välillä tarvittu
muun muassa karismaattisten virtausten keskellä. On vaarana lipsahtaa sivupoluille, jos ylikorostetaan esimerkiksi henkivaltojen tai
toisaalta armolahjojen merkitystä.
– Tarvitsemme tervettä arviointia ja avoimuutta. Tärkeintä on
pysyä selkeässä armo-opetuksessa
ja Kristus-keskeisyydessä, Valkonen linjaa.
Sanan ja rukouksen ilta 10.10.
klo 18 Kuokkalan kirkossa.
Siinä kerrotaan esirukoilijoiden saamista
rukousvastauksista.
7.11. Sanan ja rukouksen juhla,
jonka avaa kirkkoherra Arto
Viitala.

Veljespiiri on yksi Jyväskylän vanhimmista keskustelupiireistä.
Piirissä käsitellään tärkeitä uskon kysymyksiä.

---

Kutsumme Sinua mukaan!

Nuori tai vanhempi
MIES!
- - -vanhempi
Nuori
tai
Tiedätkö, mikä
on Vesalan Veljespiiri?
Alussa kahvit

MIES!

Veljespiiri on
Jyväskylän
keskustelupiirejä.
ja lopussa
on vanhimpia
mahdollisuus
saunomiseen. Siinä
käsitellään tärkeitä uskon kysymyksiä. Alussa kahvit ja lopussa
TERVETULOA
SANAN
ÄÄRELLE!
mahdollisuus
saunomiseen.Tervetuloa
Sanan
äärelle!

Tiedätkö, mikä on Vesalan Veljespiiri?
Piirimme kokoontuu syys-, talviVeljespiiri
on yksi Jyväskylän vanhimmista keskustelupiireistä.
ja kevätkuukausina joka kuukauden
Piirissä
käsitellään
tärkeitä uskon kysymyksiä.
kolmas
maanantai
klo 18.00

Sivut
Kutsumme Sinua
mukaan!
Sivut
Sivut
- - sujuvasti
Sivut
Alussa kahvitsujuvasti
sujuvasti
ja lopussa on mahdollisuus
saunomiseen.
nettiin
sujuvasti
nettiin
nettiin
TERVETULOA SANAN
ÄÄRELLE!
nettiin
Vesalan kurssi- ja leirikeskuksessa,
--os. Vesalantie 136, Vesanka.
Lähtö pikkuautoilla Keskusseurakuntatalolta klo 17.30.

Järjestää Jyväskylän seurakunnan aikuistyö.
aikuistyö.
Tied. 050 582 5634Järj.
taiJyväskylän
014 633seurakunta,
334 (mahd.
vastaaja).
Tied. p. 050 582 5634 tai 014-633 334 (mahd. vastaaja).
Osallistuminen
ei edellytä seurakuntaan kuulumista.
Osallistuminen ei edellytä seurakuntaan kuulumista.

Tutustu ja ota yhteyttä!

www.sujuu.fi
Piirimme kokoontuu syys-, talviwww.sujuu.fi
ja kevätkuukausina joka kuukauden
www.sujuu.fi
www.sujuu.fi
kumppanina
kumppanina
kolmas maanantai klo 18.00
Vesalan kurssi- ja leirikeskuksessa,
kumppanina
kumppanina
os. Ilmoitusmarkkinointi
Vesalantie 136, Vesanka.
Lähtö
pikkuautoilla
Keskusseurakuntatalolta klo 17.30.
Jaana
Mehtälä
p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi

Järj. Jyväskylän seurakunta, aikuistyö.
Tied. p. 050 582 5634 tai 014-633 334 (mahd. vastaaja).
Osallistuminen ei edellytä seurakuntaan kuulumista.
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TAULUMÄEN KIRKKO

Tuomasmessu su 6.10. klo 18, Liukkonen, Salminen, Hautalahti, Laasonen.
Vanhusten viikon jumalanpalvelus ke
9.10. klo 13, Helin, Liukkonen, Tiusanen.
Kahvit Rauhanyhdistyksen tiloissa.
Messu su 13.10. klo 18, M. Väätäinen,
Palola, Hassinen.
Messu su 20.10. klo 18, Pitkänen, Survo,
Lintunen.
TÄÄLLÄ MINÄ – KUULEEKO JUMALA?
n Sielunhoitoviikonlopussa 5.–6.10. Huhtasuon kirkossa puhutaan muun
muassa narsistin uhrien selviytymisestä, kärsimyksestä ja lohdutuksesta sekä
etsitään hengähtämisen ja pysähtymisen hetkiä. Ohjelmaan mahtuu myös
uuden hengellisen laulukirjan eli Viisikielisen yhteislauluja. Mukana Raimo ja
Seija Mäkelä, Anneli Montonen, Mauri Tervonen, Aino Viitanen ja Saija Väätäinen. Mahdollisuus keskusteluun ja sielunhoitoon. Tapahtuma alkaa 5.10.
klo 12 ja 6.10. klo 9. Sunnuntaina lounas ja kahvit. Raimo Mäkelän haastattelu narsismista www.jyvaskylanseurakunta.fi.

n Ensimmäinen luento Minun sieluni janoaa Jumalaa on torstaina 17.10. klo
18.30. Luento Kari Valkonen, musiikki Hannu Tenkanen. Seuraavan luennon
31.10. teema on Syvyydestä minä huudan.

HUHTASUON ALUESEURAKUNTA
Huhtasuon kirkko
Sielunhoitoviikonloppu 5.–16.10. Aloitus la klo 12 ja su (huom!) klo 9.
Messu su 6.10 klo 10, Raimo Mäkelä,
Tervonen, Mertanen, MMV-kuoro. Keittolounas, sielunhoitoviikonloppu jatkuu.
Messu su 13.10. klo 10, Marko Pihlajamaa, Tervonen, Mertanen. Kahvit ja
medialähetystilaisuus. Pyhäkoulu lapsille messun aikana.
Hyväntekeväisyyskonsertti su 13.10.
klo 18. Tapahtukoon sinun tahtosi!
Helinä Ilkka, Mervi Behm ja Keijo Keltakangas. Vapaaeht. ohjelma 5 € Huhtasuon diakoniatyölle. Kahvi.
Virsi-ilta ke 16.10. klo 18.30, Mertanen.
Messu su 20.10.klo 10, Konsti, Salmela.
Huoltamo 20.10. klo 16. Huoltamotiimi,
O. Väätäinen, Arni Hukari.

Kelpaanko minä itsellenikään?

Lapset ja perheet:

Janoa ja huutoa – psalmiluennot kaupunginkirkossa

n Keltinmäen kirkossa alkaa Hyväksytty-sarja, jossa Anneli Montonen
puhuu hyväksymisestä ja itsetunnosta. Sarjan aloitus on 23.10. klo 18.30.
Sen teema on Hyväksykää toinen toisenne niin kuin Kristus on hyväksynyt
omikseen teidät. 30.10. klo 18 teema on Jeesus hyväksyy sinut – hyväksytkö
sinä Hänet? ja sarjan päätösluennolla 6.11. klo 18 puhutaan terveestä itsetunnosta Raamatun valossa – hyväksynkö itseni? Myyntipöydällä hengellisiä kirjoja ja CD-levyjä. Ei järjestettyä lastenhoitoa.
Arvosana approbatur (hyväksytty) ei ole korkea. Mutta elämässä se on
parasta mitä voimme saada. Hyväksyvä katse tai sana valaisee kuin aurinko.
”Hyväksykää toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen
teidät”, sanotaan Raamatussa. Siinä on ratkaisu myös silloin, kun olemme
jääneet vaille hyväksymistä tai ymmärrämme, että olemme itse tässä laiminlyöneet. Jokaiselle on tarjona cum Christo approbatur.

kee hyvää
Musiikki te

Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20.
Perhekahvila ke klo 9.30.
Erkka-ilta to 10.10. klo 17.30. Erityistä
tukea tarvitsevien lasten vanhemmille.
Tied. 050 3235355.

Nuoret:

Kerhoista, koulutuksista yms. tied. 050
549 7017.

Vanhusten viikon jumalanpalvelus
Taulumäen kirkossa
Jumalanpalvelus ke 9.10. klo 13, Jukka Helin,
Johanna Liukkonen, Petri Tiusanen. Kirkkokahvit Rauhanyhdistyksen tiloissa.
Yhteiskuljetuksia muun muassa
Keltinmäen, Tikkakosken ja Palokan alueseurakunnista. Tiedustele kyytejä alueseurakuntien
diakoniatyöntekijöiltä.

Rukoushetki pe 4.10. klo 8.30–9.
Messu su 6.10. klo 10, Pitkänen, Vilkko,
Lintunen, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 8.10. klo 8.
Musiikillinen iltarukous ti 8.10. klo 19,
Keski-Suomen kanttoriyhdistys.
Lasten Virsi -lauluilta ke 9.10. klo 18,
Nieminen, Lintunen, lapsityöntekijät.
Hiljainen aamurukous to 10.10. klo 8.
Messu su 13.10. klo 10, Ridanpää, Pitkänen, Lintunen, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 15.10. klo 8.
Löytöretkiä Raamattuun ke 16.10. klo
18, Luukkaan seurassa, Pitkänen.
Taka-Keljon lähetyspiiri ke 16.10. klo
18.30 Koskinen, Ronsuntaipaleentie 547.
Hiljainen aamurukous to 17.10. klo 8.
Messu su 20.10. klo 10, saarna Arvo
Survo, Pitkänen, Lintunen, Seurakuntakuoro, kahvit.
Aamurukous ti 22.10. klo 8.
Rauhan ja ykseyden rukouspäivän
Taizé -rukoushetki ke 23.10. klo 18. Pitkänen, Elisa Kaakkolammi.
Hyväksytty ke 23.10. klo 18.30. Anneli
Montonen: Hyväksykää toinen toisenne
niin kuin Kristus on hyväksynyt omikseen teidät. Mukana Aino Viitanen,
Eivor Pitkänen.
Hiljainen aamurukous to 24.10. klo 8.
Jumalanpalveluksen jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen.

Lapset ja perheet:

Kouluikäiset:

MMV-kuoro to klo 17.30. Tied. 050 521
5410.

Syysretki Mikkeliin

n Kalle Kinnunen, laulu, ja Matti Heroja, piano, esittävät Oskar Merikannon musiikkia Palokan kirkossa 27.10. klo 18. Kiitos elämälle-konsertin
tuotto menee lyhentämättömänä Palokan diakoniatyön hyväksi. Ohjelma
kymmenen euroa.
Kinnunen on esiintynyt Keski- Suomessa kuorojen solistina ja laulanut
Jyväskylässä oopperassa. Hän toimi yksinlaulun lehtorina Keski- Suomen
Konservatoriossa ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa. Heroja on tehnyt
elämäntyönsä Hyvinkään kanttorina ja on toiminut 30 vuotta Safarikuoron johtajana. Hän on Kauneimmat joululaulut -idean isä.

Keltinmäen kirkko

Musiikki:

ki
Menovink

Merikannon laulu- ja pianomusiikin helmiä

KELTINMÄEN ALUESEURAKUNTA

Eläkeläisten kerho to 3.10. Konsti.
Eläkeläisten kerho 17.10. Vepsäläinen.
Pietarin kilta miehille ti 8.10 ja 22.10.
klo 18.

Ryhmätoimintaa:

ma–ke klo 9–10.30, muulloin 050 549
7005, elina.vepsalainen@evl.fi.

n Mervi Behmin säestämä Helinä Ilkka ja elämän tien kulkuri Keijo Keltakangas, laulu ja kitara, konsertoivat Huhtasuon kirkossa 13.10. klo 18.
Tapahtukoon sinun tahtosi -konsertin käsiohjelmia myydään kirkon ovelta
viidellä eurolla (vapaaehtoinen maksu). Tuotto Huhtasuon diakonialle.
Huhtasuon vapaaehtoiset ovat järjestäneet ruokailtoja kirkolla kohta
kolmen vuoden ajan. Niihin osallistuu säännöllisesti noin sata kävijää.
Hyväntekeväisyyskonsertit ovat osa ruokailtojen varainhankintaa. Myös
vapaaehtoisia tarvitaan ruokailtoihin, kahvituksiin ja muihin tehtäviin
Huhtasuolla. Ota yhteyttä diakoni Elina Vepsäläiseen 050 549 7005.

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

Ei kerhoja viikolla 42.
Päiväkerhot tied. 050 372 5573, 050 412
1514.
Perheolkkari ke klo 9–11.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 340 9898.

Diakoniapäivystys:

Tapahtukoon sinun tahtosi -konsertti Huhtasuolla

Diakoniapäivystys:

Messu su 6.10. klo 16, saarna Taipo
Karjalainen, Väätäinen, Nieminen,
kahvit. Messun jälkeen nimikkolähettimme Tapio ja Kaija Karjalaisen terveisiä lähetystyöstä Singaporessa.
Pappi paikalla to 10.10. klo 12.30–13.30.
Perjantain Puolipäivä pe 11.10. klo
12-14. Oma Raamattu ja päiväkirja
mukaan. Tied. Laurio 040 709 4062.
Messu su 13.10. klo 16, Ridanpää, Lintunen, pyhäkoulu, kahvit.
Pappi paikalla to 17.10. klo 12.30–13.30.
Messu su 20.10. klo 16, Salminen, Tenkanen, kahvit, rippikoulusunnuntai.
Lasten Virsi -lauluilta ke 23.10. klo 18,
Nieminen, Lintunen, lapsityöntekijät.
Pappi paikalla to 24.10. klo 12.30–13.30.
Jumalanpalveluksen jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen.

ki
Menovink
Lasten Virsi -lauluilta

Tule laulamaan uuden Lasten
Virsi -kirjan lauluja Keltinmäen kirkolla 9.10. klo 18 ja
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa 23.10. klo 18.
Illassa voit tutustua uusiin
iloa tuoviin lauluihin musiikkiryhmän säestyksellä.

Lapset ja perheet:

Kerhot syyslomalla viikolla 42.
Päiväkerhot tied. 050 408 8852, 050 380
0426.
Perheolkkari ma klo 9–11.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 571 5155.

.

Arkki-yhteisö oli vallankumouksellinen hanke
n Fransiskus-illassa 16.10. klo 17 tutustutaan Jean Vanierin perustamiin
Arkki-yhteisöihin. Kanadalainen Vanier perusti vammaisten ja heidän avustajiensa hengellisen yhteisön Ranskaan. Arkki-kyliä on ympäri maapallon, ja
niissä asuu tasavertaisina kehitysvammaisia ja heidän avustajiaan.

Ihanaiset ke klo 18.
Tied. 050 380 0608.

10.10. Hinta 45 euroa (sis.
matkan, lounaan ja kahdet
kahvit). Kohteet: Mikkelin
taidemuseo, Tuomiokirkko,
Kenkävero. Pikaiset ilmoittautumiset Elina 050 5497005
tai Juha 050 5497024.
Halssilan kirkko
Messu su 6.10. klo 12, Väätäinen, Salmela, Gsus. Pyhäkoulu messun aikana.
Messu su 13.10, klo 12, Sami Mustakallio, Konsti, Mertanen.
Leipäsunnuntai su 13.10. klo 16. Heimo
Kajasviita. Ehtoollinen.
Messu su 20.10 klo 12, Siistonen, Salmela.

Lapset ja perheet:

Syyslomaviikolla ei ole kerhoja!
Lapsiparkki ti klo 9–11.30.
Perhekerho ke klo 9.30–11.Tied. 050
407 9126.
Muskarit to klo 9.15, 9.45 ja 10.30. Tied.
050 340 9893.

Kouluikäiset:

Syyslomaviikolla ei ole kerhoja!
Toimintakerho ma klo 18, 10–12-vuo
tiaille tytöille ja pojille.
Toimintakerho ti klo 18, 7–9-vuotiaille
tytöille ja pojille.

Ryhmätoimintaa:

Aamurukouspiiri ke klo 8.
Torstaitapaaminen to klo 13.
Raamattupiiri to klo 17. Huom. uusi aika!

Musiikki:

Iloset ke klo 12.

Tied. 050 549 7002.
Syyslomaretki 1–5-luokkalaisille
tytöille ja pojille Helsinkiin 16.10.
Hinta 30 €. Ilm. 19.–30.9. osoitteessa:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. 42 osallistujaa ilm.järjestyksessä.
Tied. 050 549 7030, ja 050 549 7017.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Ryhmä Facebookissa: Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö.
Perusisoskoulutus ke klo 17–18.30.
(9.10., 23.10.)
Jatkoisoskoulutus ti klo 17(5.11., 3.12.).
Nuortenillat ke klo 18.30 (9.10. ,23.10.)
Perusisoisleiri 25.–27.10.
Leiri jatkoisoisille ja avustajille 15.–
17.11.
Nuorten joululeiri 6.-8.12.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13.
Kädentaitoaamu ke 9.10. klo 9–11.
Olohuone ke klo 13–15. Tarjoilua,
vapaaeht. maksu. Tied. 050 549 7032.
Olohuone osallistuu 9.10. vanhusten
viikon messuun Taulumäellä. Kyytitied.
050 549 7032 Kallio.
Maahanmuuttajat ti klo 10–12.

Musiikki:

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

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.
Nuoret:
Tied. 050 549 7010 ja 050 549 7030.

Ryhmätoiminta:

Lähetyksen käsityöpiiri ke klo 10–12.
(paritt. viikot).
Tiistaitapaaminen ti klo 13-14.30
(paritt. viikot).
Torstaikahvila klo 12–13.30. Tarjoilu
maksutonta.
Lähetys- Raamattupiiri ke 16.10. klo 13
(parill. viikot), Helle.
Draamaryhmä Toivo ma klo 16. Tied.
Anneli Malinen 040 826 8006. Alk. 7.10.

Musiikki:

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

Diakoniatyöntekijä:

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

Lapset ja perheet:

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

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

ki
Menovink

Diakoniatyöntekijä:

Diakonin päivystys ti klo 9–11 ja to
12–14, muulloin sop. mukaan, 050 549
7032, heidi.kallio@evl.fi.
Ei päivystystä 8.10, 17.10., 22.10. ja 5.11.
Heidi Kallio tavattavissa Keitaalla, mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun. (Huom. kellonajat)
24.10. ja 28.11 klo 10.30–14.
12.11. klo 11.30–14. Puolen tunnin
ohjelmallinen hetki.
Heidi Kallio tavattavissa Keltinmäen kirjastolla 28.10. ja 25.11. klo 15–17. Mahd.
henkilökohtaiseen keskusteluun.
Kortepohjan seurakuntakeskus

Draamaryhmä Toivo

aloittaa 7.10. klo 16 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa.Tykkäätkö esiintyä,
laulaa ja lausua? Tule mukaan
toimintaan. Tied. Anneli
Malinen 040 826 8006.

Ryhmätoimintaa:

Saihokadun olohuone (Saihokatu 4) ti
8.10. klo 11–12. katselemme Hiljaisuuden kuvia, ti 15.10. lauletaan toivevirsiä.
Lounas klo 12–13, (3,50 €). Tied. 050 549
7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.
HUOM! Ti 22.10. Ei toimintaa Saihoka-

dulla.
Salokatu 20:n ja Saihokadun olohuoneen väki osallistuu ke. 9.10. vanhustenviikon messuun Taulumäen kirkkoon.
Ilm. kyytiin ja tied. 050 549 7026.

Diakoniatyöntekijä:

Kypärämäen päivystys Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa (Isännäntie 4).
ke klo 9–11. Tied. ainoleena.erkamaa@
evl.fi, 050 549 7026. Huom! ei päivystystä viikolla 42.
Ruoke-Kuohu-Vesanka
Kuohun päiväpiiri ma 7.10. vieraillaan
Palokan Veteraanitalolla omin kyydein.
Lähtö Kylätalolta klo 12.30. Tied. 050
549 7026 Erkamaa.
Kuohun päiväpiiri ma 14.10. klo 13-15.
Tied. 050 549 7026 Erkamaa.
Vesanka-Ruoke hengellinen iltapäivä
ke 9.10. klo 12, Rauni Ylämäki, Peräläntie
176, Ridanpää. Tied. 050 549 7032.

KESKUSTAN ALUESEURAKUNTA
Kaupunginkirkko 			
Avoinna ke – pe klo 11–14.
Messu su 6.10. klo 10, Wuolio, Ilvesmäki,
Sakari Nurmesviita (saarna), Erkki Helle,
Tenkanen.
Virsi- ja lauluhetki ke 9.10. klo 12.
Nuorten messu ke 9.10. klo 19.
Viikkomessu to 10.10. klo 13.
Messu su 13.10. klo 10, Watia, Arvo
Eirola (saarna), Ilvesmäki, Valtasaari.
Ekumeeninen lähetyssunnuntai. Kahvit
Pappilassa.
Virsi- ja lauluhetki ke 16.10. klo 12.
Viikkomessu to 17.10. klo 13.
Psalmiluento Minun sieluni janoaa
Jumalaa, to 17.10. klo 18.30, Kari Valkonen, Tenkanen.
Messu su 20.10. klo 10, Watia, Pirtala,
Laasonen.
KohtaamisPaikan iltamessu su 20.10.
klo 17, Jukka Jämsén, Mika Kilkki. Klo
16.45 Lastenohjelmat Pappilassa, Koppis
2–5v (oman vanhemman kanssa) sekä
isommille KooPee+ . Lapset viedään
suoraan Pappilaan ja he tulevat ehtoolliselle kirkkoon.
Virsi- ja lauluhetki ke 23.10. klo 12.
Nuorten messu ke 23.10. klo 19. Pappilan kappelissa.
Viikkomessu to 24.10. klo 13.
Pappila, Vapaudenkatu 26
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
Hanna-rukouspiiri ma 7.10. klo 18.
Fransiskus-ilta ke 16.10. klo 17. Tied.
050 375 4504, laatinen.liisa@gmail.com.
Nuorten messu ke 23.10. klo 19, kappeli.

ki
Menovink
Perheiden kranssiaskarteluilta 24.10. klo 17.30-19.30

Yliopistonkatu 28. Ilm. netissä
15.10. mennessä. Materiaalimaksu 2 €. Mahtuu 20 ensiksi
ilmoittautunutta. Kranssiaskartelua, hiljentyminen alttarin äärellä ja pientä iltapalaa.

Lapsille ja perheille:

ei toimintaa viikolla 42.
Yliopistonkadun perhekerho to klo
9.30–11.30. (Yliopistonk.28, sisäpiha.)
Lutakon perhekerho pe klo 9.30-11.30.
Päiväkerhot ja ekavauvaryhmät, tarkemmat tiedot nettisivuiltamme.
Pappilan perhepyhäkoulu paritt. viikot
(joka toinen su) klo 16. Seur. 13.10.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied.
johanna.kontinen@evl.fi, 050 340 9895.
Muskarit: Yliopistonkatu 28, kerhotila
Pikkuhuilistit ma klo 15–15.45
1v ma klo 15.45–16.15
Kultahiput, pienet kehitysvammaiset
ma klo 16.30–17.15. Tied. terhi.hassinen@evl.fi, p. 050 340 9893.
Vauvat ke klo 15.45–16.15
2v ke klo 16.15–17
Satumuskari 3–4v ke klo 17–17.45
Tied. ja muskareiden hajapaikkojen tied.
tiina.jarvinen@evl.fi, 050 571 5155.

Kouluikäiset:

ei toimintaa vko 42. Tied. johanna.matilainen@evl.fi, 050 595 3945.

Nuoret:

ei toimintaa viikolla 42.
Nuortenilta to klo 19–21 ksrk-talolla.
Tied. juha.koivurova@evl.fi, p. 050 549
7004, teresa.muhonen@evl.fi, p. 050 549
7016, ja ville.tikkanen@evl.fi, p. 050 400
0013.

Varttuneelle väelle:

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Mallan kammari parilliset viikot, joka
toinen to klo 14.
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke klo 14,
paritt. viikot.
Cygnaeuksenkadun korttelikerho to
10.10. klo 10–11.30.
Kuorot:
Hyvät Jyvät ti klo 19 Pappilan rippikoulusalissa. Tied. 050 521 5411.
Stemmina to klo 17.30 Lahjaharjun kappelissa. Tied. 050 549 7020.
Diakonia:
Päivystykset ma, ke ja to klo 9-11 Cygnaeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen p. 050
549 7027, Katja Nuuhkarinen p. 050 340
0665, Sari Solismaa p. 050 549 7006 tai
Auni Pelkonen p. 050 549 7001.
Lohikoskella ei diakoniapäivystystä.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri (diakonia ja lähetys) Keljon palvelutalon
B-talon 4.krs. tiistaisin klo 10-12.

ki
Menovink
Ilta diakonian vapaaehtoisille Keskusseurakuntata-

lon Sacariumissa (Yliopistonk.
12) to 10.10. klo 18. Tule
ideoimaan diakonian vapaaehtoistyötä ja tapaamaan
muita vapaaehtoisia. Kahvit
alk. klo 17.30. Tied. Katja
Nuuhkarinen 050 340 0665.
Lohikoski
Lahjaharjun kappelissa, Ukonniement. 2
Messu su 6.10. klo 12, Niiles-Hautanen,
Tenkanen.
Messu su 13.10. klo 12, Wuolio, Tenkanen.
Messu su 20.10. klo 12, Pirtala, Valtasaari.

Lapsille ja perheille:

ei toimintaa vko 42.
Päiväkerhot, ekavauvaryhmä, tarkemmat tiedot nettisivuilta.
Perhekahvila kirkon asuntosiivessä ke
klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu joka toinen keklo 18. Seur.
kerran 9.10.
Muskarit:
1-2 v. to klo 9.30-10.15.
Satumuskari 3-4v to klo 10.15-11.
Tied. ja muskareiden hajapaikkojen tied.
tiina.jarvinen@evl.fi, 050 571 5155.

Kouluikäiset:

ei toimintaa viikolla 42.
Askartelukerho to klo 17–18.30, kirkon
asuntosiiven kerhotilassa.
Lisätietoja nettisivuilta ja johanna.
matilainen@evl.fi, 050 595 3945.

Nuoret:

ei toimintaa viikolla 42.
ks. Keskusta. Nuorisotyön tied. 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.

Ryhmätoimintaa:

Miesten raamattupiiri Lahjaharjun
kappelin tiloissa ma klo 18. Tied. Pentti
Ahonen p. 044 314 0848. EI 14.10. Viim.
kerta 28.10.
Avoin solu ti klo 16–17.30. Kokoontuu kodeissa. Tied. Hely Järvinen p. 050
359 5611.

Diakonia ja lähetys:

Diakoniapäivystykset ma, ke ja to klo
9-11, Cygnaeuksenkatu 8. Tied. Auni
Pelkonen p. 050 549 7001. Ei päivystystä
Lohikoskella.
Olohuone Lahjaharjun kappelilla ti 8.10.
ja 22.10. klo 9-11.
Hartaus to 10.10. klo 12 Lohikosken päi-

väkeskuksessa.
Eläkeläisten kerho ti 22.10. klo 12 Lohikosken päiväkeskuksessa.
KORPILAHDEN ALUESEURAKUNTA
Korpilahden palvelupiste avoinna
ti-to klo 9–15. P. 050-5579 012. Muina
aikoina virkatodistukset ja toimitusten sopiminen, puh. 050-363 2300, hautausasiat 040 1623 982, muissa asioissa
yhteys työntekijöihin.
Jumalanpalvelukset
Messu su 6.10. kirkko klo 10. Haapakangas, Tiusanen. Läntisten kylien kirkkopyhä. Kahvit.
Messu su 13.10. kirkko klo 10. Koivisto,
Laakso-Viholainen. Reumayhdistyksen
kirkkopyhä. Kahvit.
Messu su 20.10. kirkko klo 10. Haapakangas, Laakso-Viholainen. Messua ovat
toteuttamassa Oittila-Raidanlahden
kinkeripiirit. Musiikkivieraana kirkkokuoro.

Muita tilaisuuksia:

Naisten yhteiskristillinen Raakel-raamattu- ja keskustelupiiri su 6.10. Korpikeitaalla klo 16. Alkajaistilaisuudessa
Marjut Haapakangas ja Sinikka Pohjalainen.
Hengellisen matkakumppanuuden ilta
ma 7.10. srktalo klo 18.
Miesten ilta ti 15.10. srk-talo klo 18.
Simo Lampela, Kristittynä tässä ajassa.
Hengellisen matkakumppanuuden ilta
ma 21.10. srktalo klo 18.
Hartaushetki ke 23.10. Iltatähdessä
klo 13.
Hartaushetki to 24.10. Korpihovissa
klo 12.15.

Diakonia:

Väentupa ti 8.10., 15.10., 22.10. Korpikeitaalla klo 11-14.
NOJA-ryhmä ti 8.10. ja 22.10. srk-talolla
klo 18.
EU-ruuanjako pe 18.10. diakoniatoimistossa srk-talolla klo 9-11.
Väentuvan emäntäpalaveri ti 22.10.
Korpikeitaalla klo 13.30.
Diakoniatalkoot to 24.10. srk-talolla
klo 12-15.

Musiikki:

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

Nuoret:

Hengari ma14.30–16.30. (ei syyslomaviikolla)
Koulupäivystys ti ruokkiksella.
Isoskoulutus paritt. viikoilla to klo
15.30–17.30.
Oloilta pe 18.10. klo 19–22.30 seuriksella
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/nuoret/
Facebook: https://www.facebook.
com/#!/KorpilahdenAlueseurakunnanNuorisotyo

Kouluikäisille:

Leiri Mutasella 5.-6.10.
HUOM: Syyslomaviikolla ei kerhoja!
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/korpilahti/kouluikaiset/

Lapsille ja perheille:

Kerhot syyslomailevat viikolla 42
Tiedustelut 050 557 9006, 050 557 9013
Päiväkerhot ma Horkka, ti srk-talo, pe
Korpihovi.
Perhekerho Ylä-Muuratjärven kylätalolla ke klo 9–11.30.
Perhekerho srk-talolla to klo 9.30–11.30
Taaperoryhmä srk-talolla pe 11.10. klo
9.30–11.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 21.10. klo
14–15.30.
Taidepyhikset lapsille, pyhäkoulu srktalolla 7.10. ja 21.10. klo 18–20, tied.
050 557 9006.
KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA
Kuokkalan kirkko
Messu su 6.10. klo 11, Mustonen, Väisänen, Nieminen, pyhäkoulu. Kahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 9.10.: klo 18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Sanan ja rukouksen ilta to 10.10. klo
18.30. Kuuleeko Jumala? Lapsille omaa
ohjelmaa.
Messu su 13.10. klo 11, Bucht, Mustonen, Väisänen, Luomala, pyhäkoulu.
Keittolounas 4/2 e.

Hiljaisuuden ilta ke 16.10.: klo 18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Maailmojen messu su 20.10. klo 11, M.
Korhonen, Lampinen, Heikkilä, soittajia ja laulajia, pyhäkoulu. Laulamaan ja
soittamaan pääsee tulemalla pe 11.10.
ja 18.10. klo 18 kirkolle jammailuharjoituksiin. (Ryhmien sivuilla tark. tiedot
messun ohjelmasta.)

ki
Menovink
Maailmojen messu

Kuokkalassa 20.10. klo 11. Ota
oma Raamattu mukaan! Take
your own Bible with you!
Lounas 4/2 e. Laulamaan ja
soittamaan pääsee tulemalla
11.10. ja 18.10. klo 18 kirkolle
jammailuharjoituksiin.
Virsiä lauletaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.
Tekstinlukijoina maahanmuuttajia.
Café Kide: lounas tarjolla ke 23.10. klo
11–12.30 (4 e/ aik., 2 e/ lapsi 4–12 v).
Hiljaisuuden ilta ke 23.10. Klo 18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Lasten kirkkohetki to 24.10. klo 9.15
ja 10.15.
Kuokkalan perheleiri 16.–17.11. Vesalassa. Hinta 25 e/aikuinen, 15 e/ 4–17
v., alle 4 v. ilmaiseksi. Haku leirille 7.10.–
3.11. jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu. Tied. Päivi Heikkilä 050 549 7034
tai Tiina Korhonen 050 340 9887.

Lapset ja perheet:

Eevat – voimaannuttava ryhmä yksinhuoltajanaisille 24.10.–10.4., kokoontuu
joka toinen to klo 13.45–15.15. Lapsille
omaa ohjelmaa. Ilm. 7.10. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi / Ilmoittaudu. Vetäjinä past. Minna Korhonen
050 523 4134 ja lastenohj. Anneli Tuomaala 050 340 9894. Mahtuu 8 naista.
Perhekerho ma klo 9.30–11.30.
Isovanhemman kaa -iltapäivä ti klo
14–16.
Lapsiparkki ke klo 12.30–15.30 kirkolla,
maksu 2 e sis. välipalan. Ilm. edell. maanantaihin mennessä 050 380 0247.
Iskän kaa -ilta ke klo 17.45–19.45 (parittomat viikot).
Perhekahvila to klo 14.30–16 (parilliset
viikot) Ristonmaan päiväkodissa.
Vauvaperhepesä klo 9.30–11.
Päiväkerhot tied. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9887.
Muskarit tied. 050 340 9898.

Kouluikäiset:

Kerhot löytyvät sivulta www.jyvaskylanseurakunta.fi > Kuokkala > Kouluikäiset.
Tied. 050 436 8619.

Nuoret:

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

Ryhmätoimintaa:
Matkakumppanuus-ryhmä nuorille
aikuisille ja opiskelijoille: n. joka toinen
to klo 18–19.30. Seuraava kokoontuminen pe 11.10. Keskusteluryhmä kristinuskosta ja elämästä.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset
viikot) kirkon alakerrassa.
Kuokkanaiset ti klo 18 (parittomat
viikot) kirkon alakerrassa, uusi naisten
keskusteluryhmä.
Café Kide avoin olohuone ke klo
9.30-11. Lounas tarjolla ke 23.10. klo
11–12.30 (4 e/ aik., 2 e/ lapsi 4-12 v).
Lähetyksen olohuone ke klo 13 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke klo 13
(parilliset viikot) kirkon alakerrassa.
Rukouspiiri ke klo 19-20.30 kirkon alakerrassa.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to klo
13 (parilliset viikot).
Musiikkiryhmät:

Kehittyvät laulajat: ma 7.10., 14.10. ja
28.10. klo 18–19.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ti klo 10–13.
Kantaattikuoro ke klo 18.15.
Gospelkuoro Lentoon to klo 18, ks.
tark. nettisivut!

Diakonia

Työntekijöiden vastaanotto ma–ti klo
9–11, muulloin sopimuksen mukaan.
Päivi Heikkilä 050 549 7034, Marjo Ronkainen 050 549 7007.
PALOKAN ALUESEURAKUNTA
Messu su 6.10. klo 10, Kari, Ahonen,
Tahkola ja Kirkkokuoro, kahvit.
KohtaamisPaikka su 6.10. klo 17, Kari,
Kilkki.
Raamattupiiri ti 8.10. ja 22.10. klo 18.
takkahuoneessa, tied. 040 7090142.
Miesten piiri ti 8.10. ja 22.10. klo 18.
kirkon parvella, tied. 050 68691.
Rukouspiiri ke 9.10. ja 23.10. klo 18.
kirkon parvella, tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Alfa-kurssi to 3.10., 10.10. ja 24.10. klo
18 takkahuoneessa. Kaikille avoin Alfakurssi elämän tarkoitusta etsiville, epäilijöille ja niille, jotka haluavat tutustua
kristinuskon peruskysymyksiin yhdessä
keskustellen. Tied. 040 513 5766 tai
pekka.pirinen@kolumbus.fi
Messu su 13.10. klo 10, Sulkala, Tahkola,
kahvit.
Sanan ja rukouksen ilta ke 16.10. klo 18
kirkossa, mukana Tarja Sulkala.
Messu su 20.10. klo 10, saarna Harri Alatupa, Ahonen, Kari, Ruhanen. Messun
jälkeen Gideonien työn esittelyä ja
kahvit.
Miesten ilta Tikkakosken varuskunnassa 23.10. klo 18. Mitä Luther todella
sanoi. Lisätietoja sivulla 14.

Diakonia ja lähetys:

Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–15
takkahuoneessa. (Ei 17.10.)
Lyydiat käsityöpiiri ma 7.10. klo 13 takkahuoneessa.

ki
Menovink
Ikäihmisten
syntymäpäiväjuhla

pe 25.10. klo 13. Tervetuloa
kaikki kuluvan vuoden jälkipuoliskolla 70, 75, 80, 85, 90 tai
enemmän vuosia täyttävät syntymäpäiväsankarit. Tarjoilun
takia toivotaan ilmoittautumista ma 21.10. mennessä 040
7090142.
Keskiviikkolounas kirkolla 9.10. klo 11
alkaen, päivärukoushetki klo 12. Lounas
aikuisilta 5 €, yli 4-vuotiailta 2,5, € ja alle
4-vuotiailta 1,5 €.
Vapaaehtoisia emäntiä pyydetään ottamaan yhteyttä Susannaan 040 5609910
Hyvä Hetki-ryhmä ke 9.10. klo 14 takkahuoneessa. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille. Tied. 040 709 0142.
Vanhusten viikon messu Taulumäen
kirkossa ke 9.10. klo 13 ja kahvit Rauhanyhdistyksen tiloissa. Messuun ja
kirkkokahville on linja-autokuljetus: Tikkakosken veteraanitalo klo 11.30, Palokan veteraanitalo klo 11.45, Palokan
kirkko 12.00, Luhtisen palvelutalo klo
12.15, Lohikosken palvelutalo (Nuottakatu 3) klo 12.30. Takaisin samaa reittiä.
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla pe
25.10. klo 13. Ilm. ma 21.10. mennessä
040 7090142.
Lähetyspiirin seppeletalkoot ti 29.10.
klo 10–12 takkahuoneessa.
Diakonian päivystys kirkolla ti ja ke klo
9–11 Halinen 040 5609910 ja Itkonen/
Nokka 040 7090142.

Lapsille ja perheille:

Syyslomaviikolla 42 ei päiväkerhoja eikä
perhepysäkkejä.
Perhepysäkit:
Ritoharjussa (Norolankuja 3 F) ti klo 9
–11, Kirrissä (Kirrinpelto 1) to klo 9–11.,
Mannilassa (Mankolantie 3 ) ti 9.30–
11.30 ja kirkolla to klo 9–11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo 13–15.
Mammapysäkki (Mankolantie) ma
7.10. klo 18–20 ja kirkolla ma 21.10. klo
18–20.
Aamuinen kirkkohetki kirkolla to 24.10.
klo 9.30
Pyhäkoulu kirkon alakerrassa sunnuntaisin klo 10 ja Kirrin kerhopisteessä su
6.10. klo 16.
Muskari Jokelan pappilassa (Rovastintie
8 C) keskiviikkoisin. Tied. 050 3409893.
Lapsi- ja perhetyön tied. 040 5609908.

14

15

Kouluikäiset:

Syyslomaviikolla ei kerhoja. Tiedot kerhoista alueseurakunnan nettisivuilla
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/kouluikaiset/kerhot
Lapsikuoro kouluikäisille ke 9.10. ja
23.10. klo 15 kirkon alakerrassa, ilmoittauduthan etukäteen.
Kysy kerhopaikkoja 040 7739851. Maanantain tyttökerhossa sekä askartelu -ja
puuhakerhossa on hyvin tilaa!

Nuoret:

Isoskoulutukset: perusisot ke 9.10. klo
17 ja jatkoisot ke 23.9. klo 17, koulutuksen jälkeen peli-ilta.
Sähly pe klo 16.45–18 Jokelan koulun
liikuntasalissa.
Maata Näkyvissä- festareille mennään
15.–17.11. Ilm. netissä 28.10. saakka, lisätietoja Paulalta.
Tietoja nuorisotyöstä: Paula 040 560
9909, Markku 040 527 5382.

Musiikki:

Laulurymä Tuikku ke 9.10. ja 23.10. klo
17.30. Kaivataan lisää laulajia!
Lapsikuoro kouluikäisille ke 9.10. ja
23.10. klo 15 kirkon alakerrassa.
Tied. 040 5609931.
Palokan kirkkokuoro to klo 18. Uudet
laulajat tervetuloa!
Palokan kamarikuoro pe klo 17.30
Jokelan pappilassa. Kuoron seuraava
projekti on Bach -konsertti joulukuussa
(Joulukantaatti ja osia jouluoratoriosta).
Otamme 4.10. harjoituksissa uusia laulajia, tämän jälkeen kuoroon otetaan
uusia laulajia seuraavaan projektiin tammikuussa 2014. Tied. pertti.tahkola@evl.
fi 040 6842050.
SÄYNÄTSALON ALUESEURAKUNTA
Hautaus- ja virastopalvelut, Pappilantie
6: Avoinna ma ja ti klo 9–13, to klo 9–12
p. 040 535 0047.
SÄYNÄTSALON KIRKKO
Messu su 6.10. klo 10, Romar, Laiho.
Eläkkeensaajien kirkkopyhä.
Messu su 13.10. klo 10, Romar (lit.),
Tapio Markkunen (saarna). Lähetyspyhä, messun yhteydessä otetaan käyttöön uusi lähetyskynttelikkö.
Messu su 20.10. klo 10, Kärkkäinen,
Laiho.
Hautausmaan haravointitalkoot ke
23.10. klo 8 alkaen. Talkoolaisille kahvit
ja lounas.

ki
Menovink
Kirppis Säynätsalossa

Kirppis lähetyksen hyväksi
ma 21.10. klo 17.30 Pappilassa.
Lapsiparkki, tuote-esittelyä.
Pöytävuokra 5 € lähetykselle.
Tied. 050 598 0951.

Lapset ja perheet:

NEULASKOTI
Neulasmessu su 6.10. klo 16, Romar,
Laiho.
Neulasehtoo su 13.10. klo 16, Romar.
Sanaa ja musiikkia yhteiskristillisessä
hengessä.
Neulasehtoo su 20.10. klo 16. Raamattu
ja sää, Ilkka Lilja. Kärkkäinen ja Laiho.

Lapset ja perheet:

Kerhot syyslomailevat viikolla 42.
Päiväkerhot ma.
Perheryhmät: vauvaryhmä ti klo
10–11.30, taaperoryhmä ke klo 9.30–
11.30, perhekerho pe klo 9.30-11.30.
Tied. 050 917 2802.
Muskarit ma, tied. p. 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Tiedustelut p. 050 407 0060.

Nuoret:

Iltakahvila pe 20.9. klo 17–19.
Tiedustelut 050 407 0060.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13, parill. vkot.
Olohuone ti klo 13–15, ei 15.10.

Diakonia:

Vastaanotto ke ja to klo 9-11 Neulaskodilla, 050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi. Ei
vastaanottoa 16.–17.10.
Ruokailu to klo 11–12. Ei 17.10.
TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
Messu su 6.10. klo 10, Vallipuro, Vuorenoja, Candela -kuoro.
Sanan ja rukouksen ilta. Usko ja
epäusko su 6.10. klo 18.30, Martti
Muurikainen,Vallipuro, Tahkola, iltatee.
Paneelikeskustelu Hyvä Elämä ke 9.10.
klo 18.30 kirkossa, kaupunginvaltuuston
pj Pauli Partanen, rovasti Arvi Tuomi,
Nuorten aikuisten palvelukeskuksen
ja Keski-Suomen sovittelutoimiston
johtaja Seija Kinnunen sekä hallintoylilääkäri Heimo Lajunen. Yleisöllä mahdollisuus kommentoida. Iltatee.
Sadonkorjuun kiitosmessu su 13.10. klo
10, saarnaa Kylväjän kotimaantyön johtaja Erkki Puhalainen, Vallipuro, Ruhanen. Lähetyspyhä, myyjäiset ja kahvia,
uutispuuroa lähetystyön hyväksi. Myyjäistavaraa vastaanotetaan ennen
messun alkua ja sitä voi tuoda jo aikaisemminkin, tied. 0400 560542.
Mieli Maasta -vertaisryhmä pappilassa ti 8.10. ja 22.10. klo 18-20. Ryhmä
masentuneille ja heidän omaisilleen.
Paula Matilainen 0408244561.
Messu su 20.10. klo 10, Toivio, Tahkola.
Miesten ilta varuskunnassa huoltorakennuksen auditoriossa ke 23.10. klo 18,
teol. tri., ”luthertietäjä” Juhani Forsberg.
Hautalahti, Kauppinen, iltakahvit.
Rukoushetki Rauhan, ihmisoikeuksien
ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä,
torstaiaamuna 24.10. klo 10 kirkossa.
Seurakuntailta to 24.10. klo 18.30
Kuikan kylätalolla.
Päiväpiiri pe 25.10. klo 12.30 Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.

Musiikki:

Tiedustelut 040 727 8147.

Yhteislauluilta ke 23.10. klo 19 kirkossa.
Rumpukerho kouluikäisille pe klo 17.30
pappilan bänditilassa.
Candela-kuoro to 24.10. klo 18.30.
Uudet laulajat tervetulleita.
Lapsikuoro ke 9.10. ja 23.10. kirkolla klo
17–18. Kaikki mukaan!
Tied. ilpo.vuorenoja@evl.fi, 0405609913

Ryhmätoiminta:

Diakonia:

Kerhot syyslomalla viikolla 42.
Päiväkerhot ti pappila.
Perhekerho to klo 9.30–11.30 pappila.
Tiedustelut 050 917 2802.

Kouluikäiset:

Olohuone ke klo 13 pappilassa. 9.10.
Lähetysaskartelua, 16.10. Tapio Markkunen ja terveiset Piplia-seurasta, 23.10.
Rakkain raamatunkohtani.
Johanneksen pojat raamattupiiri su klo
18 pappila, parill.vkot.
Naisten solu, avoin raamattupiiri ke klo
18 pappila, paritt. vkot.
Ystäväpalvelutapaaminen ma 7.10. klo
16 Pappilassa.

Musiikki:

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

Diakoniatyöntekijä:

päivystys ti ja to klo 9–11 pappilassa,
050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi. Ei
päivystystä ti 15.10.

Työtupa seurakuntasalissa ti klo 12–16.
Miesten keskustelupiiri pappilassa ti
klo 13.
Hartaus ja aamupala to klo 10 kirkolla.
Lukupiiri ke 9.10. klo 13 pappilassa.
Vanhusten viikon messu Taulumäen
kirkossa ke 9.10 klo 13 ja kahvit Rauhanyhdistyksen tiloissa. Linja-autokuljetus. Reitti: Tikkakosken veteraanitalo klo
11.30, Palokan veteraanitalo klo 11.45,
Palokan kirkko 12.00, Luhtisen palvelutalo klo 12.15, Lohikosken palvelutalo
(Nuottakatu 3) klo 12.30. Takaisinkuljetus samaa reittiä.
Myyjäiset ja uutispuuro lähetystyön
hyväksi su 13.10. Sadonkorjuun kiitosmessun jälkeen seurakuntasalissa.
Päiväpiiri ke 16.10. klo 13 pappilassa.
Syntymäpäivät su 20.10. , juhla 70, 75,
80, 85, 90 vuotta ja sitä enemmän täyttäville. Klo 10 jumalanpalvelus, kahvit ja
ohjelmaa seurakuntasalissa.
Osallisuutta lähiympäristöstä -hankkeen tilaisuus Elämän tarkoitusta etsi-

mässä ti 22.10. klo 17 seurakuntasalissa.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto. 040
560 9916 tai marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.

ki
Menovink
Mitä Luther todella sanoi?
Se selviää miestenillassa
Tikkakosken varuskunnassa
huoltorakennuksen auditoriossa 23.10. klo 18. Teol. tri.,
”luthertietäjä” Juhani Forsberg
kertoo mitä Martti Luther
sanoi, Seppo Hautalahti esittää runoja, Arto Kauppinen
pitää iltahartauden. Yhteislaulua, keskustelua, kahvit
Sotilaskodissa.

Lapsi ja perhetyö:

Toimintaa ei ole syyslomaviikolla 42.
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo
13–15.
Turinatuvat kirkolla ke ja to klo 9.30–
11.30.
Turinatupa Puuppolassa, Takalantie 2,
ti klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu Puuppolan kerhotilassa ma
7.10. ja 21.10. klo 18–19.
Tikkakosken lapset voivat ilmoittautua Palokan muskariryhmiin. Tied. 050
340 9893.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön toiminnasta 040 560 9914.

Kouluikäiset:

Kerhotied. Outi 040 5609915.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille Puuppolan
kerhotilassa, Takalantie 2, ke klo 14–16.
Rumpukerho kouluikäisille pe klo 17.30
pappilan bänditilassa.
K12-leiri n.12-vuotiaille tytöille ja pojille
Sarpatissa 25.–27.10.2013. Ilm. 23.9.–
7.10. Hinta 30 €. Leiri päättyy koululaisten kirkkopyhään sunnuntaina kirkossa.

Nuoret:

Olo-ilta ti klo 18–21.
Nuortenilta to klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 9.10. ja 23.10. perusisoskoulutus klo 17–19 ja 3. vuosikerran
isoset klo 19–21.
Iltakahvila pe 25.10. klo 18 - 22.
VAAJAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

Messu su 6.10. klo 10. Kauppinen, Partanen.
Messu Koivuniemen kappelissa su 6.10.
klo 12.15. Isoskoulutusleiri päättyy messuun, mutta messu on kaikille avoin.
Ihme Jumala – Lunastuksen ihme ti
8.10. klo 18. Viitala, Partanen, Kimmelkvartetti, Kauppinen. Teetarjoilu.
Kansanmusiikkimessu su 13.10. klo 10.
Huttunen, Szabò, Aijasaho, Liimatainen.
Orkesterina Toivon Siivet.
Messu su 20.10. klo 10. Kauppinen,
Szabò, Aijasaho.
Israel-tapahtuma su 20.10. klo 16
Nuorten Machaseh-ryhmä Israelista ja
evankelista Ilkka Puhakka, Huttunen.

Diakonia:

Vanhusten viikon messu ke 9.10. klo
13, Taulumäen kirkko. Bussikuljetus,
lähtö Vaajakosken kirkolta klo 12. Reitti;
Urheilutie-Sulunperäntie-Vanha Vaajakoskentie-Asmalammentie ( Jyskän srkkoti)-Tammitie-Vanha Vaajakoskentie
(Halssilan läpi)-Huhtasuo-LaukaantieTaulumäki. Kahvit Rauhanyhdistyksellä.
Keskiviikkokerho ke 16.10 klo 13, kirkko.
Keskiviikkokerho ke 23.10. klo 13,
Jyskän srk-koti.
Synttärit vanhemmalle väelle ke 24.10.
klo 12 kirkolla. (juhlat 1.7.-31.12. tasavuosia täyttäville). Erillinen kutsu.
Päivystykset
Kirkko, ke ja pe klo 9–10. marja-leena.
liimatainen@evl.fi, 040-560 9926.
Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9-10. tero.
reingoldt@evl.fi, 040-560 9927.

ki
Menovink
Vanhemman väen
synttärit Vaajakosken kir-

kossa su 20.10. Juhla 70, 75,
80, 85, 90 vuotta ja sitä enemmän täyttäville. Jumalanpalvelus, kahvit ja ohjelmaa
seurakuntasalissa.

Lähetys:

Lähetyspiiri ti 8.10. klo 13, kirkko.
Lähetyspiiri ti 22.10. klo 13, kirkko.
Ryhmätoimintaa:
Miestenpiiri to 10.10. klo 18.30. Lasse
Nikkinen.
Miesten raamattupiiri to 17.10. klo 12.
Miesten ilta varuskunnassa huoltorakennuksen auditoriossa ke 23.10. klo 18,
teol. tri., ”luthertietäjä” Juhani Forsberg.
Hautalahti, Kauppinen, iltakahvit.
Miestenpiiri to 24.10 klo 18.30. Lasse
Nikkinen.

Päiväpiiri:

Pe 25.10. klo 12 Leppälahdessa.

Seurakuntaillat:

Ke 9.10. klo 18.30 Tölskä, Kerttu ja
Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
Ke 16.10. klo 18.30 Oravasaari, Helena
Kalliolla ja Timo Hakasella, Teerilahdentie 190.

Varhaiskasvatus:

Syylomaviikolla ei kerhoja. Kysy vapaita
kerhopaikkoja varhaiskasvattajilta.
Lasten kirkkohetki 17.10. klo 10.30, ilm.
lounaalle 10.10. mennessä.
Perhepysäkit:
Kirkolla ti klo 9, Jyskän seurakuntakodilla
ti klo 9 ja Kaunisharjussa ke klo 8.30.
Vauvaryhmä
Kirkolla ti klo 13, tied. Tarja ja Johanna.
Vauvamuskari ennen vauvaryhmää,
tied. Terhi.
Muskarit kirkolla ti klo 8–12. Tied.
Terhi Hassinen 050 3409 893. HUOM!
Vauvamuskarissa vielä tilaa!
Iltaperhekerho ti klo 17.30–19 kirkolla.
Tukea arkeen -toiminnan tied. Tarja
0400 706 205 ja Johanna 0400 905 915.
Pyhäkoulut
Tölskässä ja Kaunisharjussa.
Katso lisätietoja nettisivuiltamme.

Kouluikäiset:

Askartelukerho 1–3 lk kirkolla ke
15–16. Kerhomaksu 5€/syksy. Askarrellaan ja harjoitellaan kädentaitoja.
Sählykerho 1–3 lk. Jyskän koulun liikuntasalissa ke 16–17. Kerhomaksu 10 €.:
Ilm. satu.harjula@evl.fi 040 558 2542.

ki
Menovink
Puuhapäivässä
kokataan ja ulkoillaan

Puuhapäivä 7–9-vuotiaille
tytöille ja pojille on Vaajakosken kirkolla 15.10. klo 9–14.
Askartelua, kokkailua, leikkiä, ulkoilua. Hinta 5 € sisältää lounaan ja välipalan. Ilm.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittautuminen. Tied. satu.
harjula@evl.fi, 598 0951.

Nuoret:

Isoskoulutus ke klo 17.30–19.15 kirkolla.
perusisot (uudet ): 9.10. (koulutusleiri
4.-6.10. Koivuniemessä)
jatkoisot (toisen vuoden isoset): 23.10.
seniorit (kolmannen vuoden isot): 23.10.
Hengari: Nuorille avoimet ovet joka
keskiviikko isoskoulutuksen jälkeen klo
19–20.30. Tule hengailemaan kavereiden kanssa ja tapaamaan työntekijöitä.
Perjantaikahvila 4.10. ja 18.10. klo
17–21.45 kirkolla.
Nuorten teatteriretki la 19.10. Lahteen.
Tied. jonna.goos@evl.fi,040 560 9925 tai
pasi.toivola@evl.fi, 040 778 5178.

Musiikki:

Musiikkiryhmät kokoontuvat kirkolla.
Kantelepiiri ma klo 19. ( paritt viikoilla
viikolle 42 ja sen jälkeen parillisilla viikoilla). Tied. 0400 669 146.
Toivon siivet -orkesteri ti klo 19.
Lapsikuoro ke klo 15.30.
Gospelkuoro ke klo 16.30.
Tied. 040 560 9922
Seniorikuoro ke klo 12.
Kirkkokuoro to klo 18.
Tied. 050 358 1860

Yhteiset
Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 21.10. klo 18
Vesalassa (ei 7.10. ). Aihe: Sana. Lähtö
klo 17.30 Keskussrk-talolta.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29
jukka.rantanen@evl.fi, 050 360 3484,
Avoin toiminta ma–pe klo 11–15.
Askartelua ma 7.10 klo 13.
Laulutunti ti 15.10. klo 14.
Rukouspiiri ke 12 joka viikko.
Papintunti to klo 14 joka viikko.
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tietovisa pe klo 13.30.
Itsellisten ilta la 19.10. klo 18

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

eevi-riitta.kukkonen@evl.fi 050 300 3590,
Ikääntyvän ihmissuhteet -keskusteluryhmä ma 7.10. klo 14–15.30 Keskussrktalolla, Uskallanko uudistua, Eevi-Riitta
Kukkonen; ma 21.10. klo 14–15.30 Matkailu avartaa, Pynnönen ja Sorjonen.
Osallisuuden kahvihuone ti 15.10. klo
14–16 Kaupungintalon esittely, ilm.
Eevi-Riitalle.

Huoltamo

Huoltamo tutuksi -ilta Vesalassa 9.10. klo
18. Osmo Väätäinen ja huoltamo-tiimi.

KohtaamisPaikka

KohtaamisPaikka ja ehtoollinen su 6.10.
klo 17 Palokassa, Mika Kilkki. Lastenohjelmat: Koppis 2–5v, KooPee 6-9v, K10.
Lähtö Keskussrk-talon edestä klo 16.30.
Iltamessu su 20.10. klo 17 Kaupunginkirkossa, Jukka Jämsén, Mika Kilkki. Klo
16.45 Lastenohjelmat Pappilassa, Koppis
2–5v (vanhemman kanssa) ja KooPee+ .
Alfa ke 2.10– 4.12. klo 18.30–20.30 Kilkeillä, Kevättärentie 10, Mustalampi.
Tied. ja ilm. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net, 044 524 3904.
Alfa to 26.9.–28.11. klo 18–20 Palokan
kirkolla. Tied. ja ilm. pekka.pirinen@
kolumbus.fi, 040 513 5766.

Leskien klubi

Tied. heini.lekander@evl.fi, 050 521 5416.

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8 Mirja Hytönen
(Kutti), diakoni, 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Nonna Iagonen, avustaja, 041 705 2329, nonna.iagonen@evl.fi
Senioritanssi Keskus-srktalon jumppasali (Yliopistonk.12) ti klo 10.30–11.45.
Naisten Suomikerho ti 10–11.30 (Polttolinja 37) ja ke 10–11.30 (Kauppak. 13).
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10) ti klo 10-12.
Naisten Suomikerho Polttolinja 3,

Kuokkala ti klo 10-11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevak.6):
Naisten jumppa jumppasalissa ti klo
12-13.
Naisten Suomikerho takkahuoneessa
ke klo 13–14.30.
Paluumuuttajien kerho takkahuoneessa to klo 10–12.
Lentopallokerho jumppasalissa to klo
17–18.
Koripallokerho jumppasalissa la klo
12–13.45.
Miesten lentopallokerho + sauna
jumppasalissa to klo 19–21.
Näkövammais- ja omaishoitotyö
Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivystys ma, ke klo 9–11 Cygnaeuksenk. 8.
Kiitoksen aika -tilaisuus omaishoitajille
ja hoidettaville la 5.10. klo 13–15 Halssilan seurakuntakeskuksessa.
Omaishoitajien oma hetki ke 9.10. klo
12–13.30 Pappilassa.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten
kerho ke 23.10. klo 13–14.15 Aseman
Pysäkillä, lähetyssihteeri Säde Pirttimäki.

Viittomakieliset

paivi.lehtinen@evl.fi, 050 549 7012,
Cygnaeuksenk. 8. Vast.notto ti 9–12,
ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo
11–12) ja to 15.30–16.30.

järjestöt
Kristilliset
Herättäjä-Yhdistys
Seurat ti 8.10. klo 17.30 Vanha Pappila.
Syliseurat ke 23.10. klo 18 krist. opistolla. Tervetuloa erityisesti lapsiperheet!

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472 jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fiI paikallisyhdistykset/Jyväskylä
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 4.10. klo 13.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
8.10. klo 9–11, NNKY ekumeenisena liikkeenä, Riitta Virkkunen.
Lauluryhmä Jännät ti 8.10. klo 18.
Naisten asuja Kiinasta ja Afrikasta su
13.10. klo 15, Muuramen hillat juontajanaan Eevakaarina Launis.
Kirjapiiri I ma 14.10. klo 13, Aki Ollikainen: Nälkävuosi.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
15.10. klo 9–11,taidemaalari Urho Lehtinen, Maija-Liisa Hirvi; klo 17–20 Tuunaus- ja taidetyöpaja; klo 18 Latinanpiiri.
Avoin kohtaamispaikka, aamiainen ti
22.10. klo 9–11, Maltan ritarit, Kaisa Rossi.
Muskariryhmiin mahtuu vielä!
Vanhempien kanssa: vauvat 3–6 kk klo
15–15.30; vauvat 6–12 kk klo 15.45–
16.15; taaperot 1–2-v klo 16.30–17. Perhemuskari täynnä.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset

Tilaisuus ke 9.10. klo 13.30. Siiontemppelillä. Lähteellä-kuoron syysmusikaali.
Jyrki Palmi. Kahvi klo 13.30. Lähetysmyyntipöytä.
Tilaisuus ke 23.10. klo 13.30 Ortodoksikirkossa, Rajak. 39. Lähteellä-kuoron
syysmusikaali.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

Nuorten perjantai pe 4.10. klo 19, ry.
Seurat la 5.10. klo 19, ry.
Seurat su 6.10. klo 16, ry.
Vanhustenviikon kahvitus ke 9.10. klo
13 (klo 13–17), ry; klo 19 Seurat, ry.
Syysmyyjäiset ry, la 12.10.: klo 16.30
Alkuhartaus; klo 17 Ruoka; klo 18 Myynti.
Seurat su 13.10. klo 16, ry.
Seurat ke 16.10. klo 19, ry.
Seurat la 19.10. klo 19, ry.
Alueseurat su 20.10. klo 13, Palokan
kirkko; klo 16 Seurat, ry.
Seurat ke 23.10. klo 19, Kaupunginkirkko.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla 11.10. ja
25.10. klo 10. Tied. 0400 547 753.
Naisia kaivolla -ilta Marttakeskus (Yliopistonk. 11) ma 21.10. klo 18–20.30.
Nainen, tunne tunteesi, pastori Ulla
Halttunen. Musiikki Tuula Hakkarainen.
Ohjelma- ja kahvikortti 10 €.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys
Kauppak. 13, (014) 620 801, http://

keski-suomi.sekl.fi.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri pe klo 8-9.
Pointti-nuortenilta la klo 18-21.
Sanan Keidas su 6.10. klo 18. Johdantoa
Psalmeihin, Saarelma, Jaakko Koivunen.
Raamattupiiri ma 14.10. klo 18.
Israel-tapahtuma su 20.10. klo 16
Nuorten Machaseh-ryhmä Israelista ja
Ilkka Puhakka, Huttunen.
Naisten raamattupiiri ti 15.10. klo 13.
Suomikerho maahanmuuttajanaisille ke
klo 10–11.30.
Maahanmuuttajatyön rukouspiiri ke
klo 15.30.
Kolme Kohtaamista -ilta ke klo 19 opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
Torstaikahvila to klo 11.30–14.
Muualla Jyväskylässä:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 6.10. klo
11 Aarresaaren päiväkodissa, Toritie 22.
Tied. 040 588 9153.
Vaajakosken naistenpiiri ma 7,10. klo
18–20 Jurvakaisilla, Lintulenkintie 3.
Vaajakosken Miestenpiiri to 10.10. klo
18.30, Kirkkotie 11.
Leipäsunnuntai su 13.10. klo 16 Halssilan srk-keskuksessa. Usko ja sakramentit, Heimo Kajasviita. Musiikki Samuel
Halme ja kump. Ehtoollinen.
Suuressa mukana -miestenpiiri to 17.10.
klo 18.30. Kullerontie 3 A 4 (Kuokkala),
Reino Saarelma.

Keski-Suomen Sotaorvot

Kerho ma 7.10. klo 13 Sepänkeskus.
Pirjo Korkiakangas: Pula-aika Suomessa.

Henki &

Ilmoittautumiset leireille,
retkille, kerhoihin,
muuhun toimintaan:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu

Lähetysyhdistys Kylväjä

Perjantairukous 4.10. klo 19 Neulaskoti,
Puhalainen.
Lähetyspiiri ma 14.10. klo 13 Neulaskoti, Puhalainen.
Perjantairukous 18.10 Neulaskoti,
Puhalainen.
Sanan ja Lähetyksen ilta ke 23.10. klo
18.30 Huhtasuo, Puhalainen, Tervonen.
Lähetyspiiri ma 28.10. klo 13 Neulaskoti, Hämynen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu sunnuntaisin kello 12: 6.10.
Tapio Kiviranta; 13.10. Petri Harju; 20.10.
Raimo Kytölä.
Evankeliset opiskelijat: 9.10. Kiveen
kirjoitetut käskyt, Mauri Tervonen;
16.10. Pastorin kyselytunti, Johannes
Häkämies; 23.10. Maailmanloppua
odotellessa, Pasi Palmu. Yhdessä Kansanlähetyksen opiskelijoiden kanssa.
Hamona-kuoro 7.10. ja 21.10. klo 18.30.
Enontekiön Hetan Kodan joulu!
Lähde Joulumatkalle 21.–27.12. Hinta
465 e sis.matkan ja täysihoidon. Tied. ja
ilm. 050 494 7295 E. Helle.

Suomen Raamattuopisto

Hyväksytty- sarja Keltinmäen kirkolla.
Anneli Montonen. Ke 23.10. klo 18.30
Hyväksykää toinen toisenne niin kuin
Kristus on hyväksynyt omikseen teidät.
Sielunhoitoviikonloppu Täällä minä –
kuuleeko Jumala? 5.–6.10. Huhtasuon
kirkolla. Ohjelma alkaa la klo 12.

10.2013
Seuraava lehti ilmestyy 24.
essä.
nn
me
3
201
Materiaali 15.10.

4. vsk. ISSN 1798-1255
Kustantaja Kustannus- osakeyhtiö Kotimaa 0207 54 2000
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Painosmäärä 62 500 kpl
Jakelu Itella Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0200 71 000,
www.posti.fi/palaute
Päätoimittaja Marjo Rönnkvist 040 535 1064
Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Heikki Impiö 050 303 3180
Petri Kananen 050 360 3459
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740
Sähköposti
jklsrk.tiedotus@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Faksi 014 636 785
Osoite Tellervonkatu 5, PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Jaana Mehtälä 020 754 2309, 040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm
Seurakunnan neuvonta 014 636 611

Facebookissa
nähdään!
Henki &

Jyväskylän seurakunnan tärkeimmät puhelinnumerot
Opiskelijatyö
Palvelupiste 050 557 9012
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitosHautausasiat, 040 162 3982
pappi p. 050 594 8167
Aluekappalainen, Haapakangas Marjut
Riikka Saarno, ammattiopiston ja
050 557 9001
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi, vs. Diakonia, Lepoaho Kirsi
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
050 521 5418
050 557 9003
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Lapsityönohjaaja vt. Noronen Leena
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
050 557 9013
ellei toisin mainita
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aluesihteeri, Malmirae Satu vs.
Aikavaraukset (014) 334 7800
050 557 9012
KIRKKOHERRANVIRASTO
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Tellervonkatu 5
KUOKKALA
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Rippikoulutyö
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
Hautauspalvelut 040 162 3982
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
050 549 7045
Neuvonta 014 636 611
040 560 9934
Aluekappalainen, Mustonen Pekka
Päivystävä pappi 040 535 2328
050 523 4141
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Sairaalapastorit
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Päivystävä sairaalapastori 040 514 1195
Diakonia
Aseman Pysäkki
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484
040 737 7963
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Taulumäen kirkko
050 340 9887
Lekander Heini, työalasihteeri
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
050 521 5416
Palola Tuomas, seurakuntapastori
PALOKKA
Vanhustyön kehittämishanke
050 549 7022
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
040 560 9911
050 300 3590
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
Viestintä
040 560 9906
Hallintopalvelu
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
Laitinen Markku, hallintojohtaja vs.
040 535 1064
Diakonia
040 545 8750
Halinen Susanna 040 560 9910
ALUESEURAKUNNAT:
Itkonen Päivi/Nokka Leena
Hautaus- ja puistopalvelu
HUHTASUO
040 709 0142
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
Lapsityönohjaaja, Kivelä Marja-Terttu
0500 426 420
050 549 7041
040 560 9908
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Aluekappalainen, Tervonen Mauri
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
050 549 7031
SÄYNÄTSALO
040 535 2167
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1 ,
Diakonia, Vepsäläinen Elina, vs.
050 340 9896
Henkilöstöpalvelu
050 549 7005
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Lajunen Anu, henkilöstöpäällikkö
Lapsityönohjaaja, Sirpa Helle vs.
Hautaus- ja virastopalvelut
050 340 9888
050 340 0638
040 535 0047
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5, Aluekappalainen, Romar Harri
Kiinteistöpalvelu
050 549 7040
0500 545 611
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
Aluesihteeri, Takkinen Terhi
0400 635 001
Kappalainen, Väätäinen Osmo
040 535 0047
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 521 5403
Diakonia, Kiviranta Paula 050 598 0951
050 382 4424
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto
KELTINMÄKI
050 340 0639
Taloushallintopalvelu
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10,
Neulaskoti: Pihkatie 4, Keljonkangas
Laitinen Markku, talouspäällikkö
050 549 7037
050 549 7046
040 545 8750
Aluekappalainen, Pitkänen Eivor
Seurakuntapastori, Kärkkäinen Päivi
050 590 0265
050 400 0014
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Aluesihteeri, Lehto Aira p. 050 340 9899
Diakonia, Fuchs Elina 050 549 7015
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
Diakonia
Erkamaa Ainoleena 050 549 7026
TIKKAKOSKI
Lapsi- ja perhetyö
Häyrinen Leena 050 549 7008
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Leppänen Marja, työalasihteeri
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
040 560 9917
p. 050 549 7013
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
Aluekappalainen, Vallipuro Risto
050 340 0639
040 545 8720
Leirikeskusten varaukset
Kortepohjan seurakuntakeskus,
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
040 535 1657
Isännäntie 4, 050 549 7038
Diakonia, Jaakonaho Marja-Liisa
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
040 560 9916
050 521 5407
KESKUSTA
Lapsityönohjaaja, Simpanen Eija
Kaupunginkirkko 050 549 7043
040 560 9914
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
Vähäjylkkä Harri, seurakuntapastori
050 521 5415
VAAJAKOSKI
p. 0400 748 671
Aluesihteeri, Härköjärvi Esa, vs.
Vaajakosken kirkko , Kirkkotie 11,
Klemettinen Ulla, työalasihteeri vs.
040 535 0492
040 560 9928
050 3409 889
Diakonia
Aluekappalainen, Huttunen Hannu
Hytönen Mirja ”Kutti”,
Pietiläinen Lea 050 549 7027
050 521 5405
maahanmuuttajatyö
Nuuhkarinen Katja, vs. 050 340 0665
hannu.s.huttunen@evl.fi
050 549 7033
Solismaa Sari 050 549 7006
Aluesihteeri, Syrjälä Leena 050 551 0440
Kiviranta Regina 050 549 7009
Diakonia, Liimatainen Marja-Leena
Nuorisotyö
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
040 560 9926
Bom Pasi, vs. työalasihteeri ja partio
Lapsityönohjaaja, Lyytinen Leena vs.
050 340 9895
050 549 7011
Lohikosken seurakuntakeskus, Katajatie 1, 040 574 1706
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
leena.m.lyytinen@evl.fi
050 549 7039
p. 050 549 7029
Jyskän seurakuntakoti,
Kappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
Anu Mäki-Latvala, vs. nuorisomuusikko
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
050 549 7048
Kappalainen, Kauppinen Arto
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja
040 560 9920
KORPILAHTI
p. 040 509 8060
Diakonia, Reingoldt Tero 040 560 9927
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Maasola Jussi, erityisnuorisotyö
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
050 521 5401
Postiosoite:
PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131

16

Yle pureutuu
syrjäytymisen
taustatekijöihin
PETRI KANANEN teksti

Nuorille nyt -kampanja näkyy ja
kuuluu kaikilla Ylen kanavilla radiossa, televisiossa sekä verkossa
marraskuun 4. päivään saakka.
Kampanjan aikana Ylen omat ohjelmat pureutuvat syrjäytymisen
taustatekijöihin ja seurauksiin joka
viikko vaihtuvasta näkökulmasta.
Jyväskylässä Nuorille NYT -kampanjan kautta pääsee vapaaehtoiseksi Palveluoperaatio Saappaaseen, joka auttaa kadulla ja verkossa. Saappaan toiminnasta kiinnostuneet voivat olla myös suoraan yhteydessä Jyväskylän seurakuntaan.

Nuorille NYT haastaa
kaikki auttamaan
Ylen kampanjassa haetaan apua nuorille. Tavoitteena on löytää
työ- ja harjoittelupaikkoja sekä aktivoida ihmisiä
vapaaehtoistöihin.
PETRI KANANEN teksti
PAULA UKKONEN kuva

Nuoret tarvitsevat konkreettista
apua, ja sinä voit antaa sitä. Ylen
masinoima Nuorille NY T -kampanja haluaa auttaa nuoria löytämään elämäänsä suuntaa.
Kampanjan tavoitteena on tarjota 10 000 uutta työ-, oppisopimus-, kesätyö- tai harjoittelupaikkaa nuorille sekä aktivoida 2000
uutta aikuista vapaaehtoistyöhön.
Tähän mennessä kampanja on
tuottanut yli 4500 työ- ja harjoit-

telupaikkaa.
Vapaaehtoistyön kanavia kampanjassa ovat Pelastakaa Lapset,
Walkers-kahvilat ja Palveluoperaatio Saapas. Jyväskylässä vapaaehtoiset pääsevät Saappaaseen.
Saapaan väki partioi kadulla
nuorten parissa ja antaa apua sitä
tarvitseville. Laastareita laitetaan
pikkuhaavoihin, mutta myös särkyneisiin sydämiin. Kaikki tämä tapahtuu ilman moralisointia.
– Emme halua heristää sormea
apua kaipaavalle nuorelle. Se ei

auta enää siinä vaiheessa, kun on
jo tullut pöljäiltyä, Nuorten keskuksen erityisnuorisotyön sihteeri
Ville Viljakainen sanoo.
Saappaan toiminnassa on Viljakaisen mielestä kysymys nuorten
kuuntelemisesta.
– Kotona ei välttämättä ole sitä
turvallista aikuista, jolle kertoa.
Suomessa on tällä hetkellä 16
Saapas-ryhmää, joista yksi on Jyväskylässä.
Jyväskylässä Saappaan toimintaan haetaan parhaillaan uusia

päivystäjiä. Koulutukset alkavat
marraskuussa, ja ne järjestetään
viikonloppuisin seurakunnan leirikeskuksissa.
Koulutukseen pääsee, jos täyttää 18 vuotta ennen maaliskuun
ensimmäistä päivää. Hakijat haastatellaan ennen koulutusta.
Saappaan toimintaan pääsee Jyväskylässä joko Nuorille NY T
-kampanjan kautta tai ilmoittautumalla suoraan erityisnuorisotyönohjaaja Petri Grönholmille.
Kaduilla Saappaassa pärjää sosiaalinen, reipas ja omalla persoo-

nallaan toimiva henkilö.
– Työ opettaa tekijäänsä, Grönholm muistuttaa.
Grönholm kehuu Saappaan hyvää yhteishenkeä. Porukassa voi
olla itsensä. Monia vapaaehtoisia
ajaa eteenpäin auttamisen ilo
– Jos autettava saa keskusteluista voimaa ja virtaa, niin ei ole turhaan töissä.
Katupäivystyksen lisäksi Saapas
toimii aktiivisesti myös verkossa.
Jyväskyläläisetkin osallistuvat ahkerasti valtakunnalliseen NettiSaapas-toimintaan.

ikään, minulle tarjottiin monenlaisia tehtäviä. Olen ollut ikäni erilaisissa harrasteissa ja luottamustoimissa. Nyt olen toiminut paikallisesti pienemmissä asioissa, esimerkiksi vaikuttanut vaajakoskelaisena
aktiivina virkamiehiin tielinjauksissa. Eläkkeelläkään ei saa jäädä pois
kehityksestä. Pitää huolehtia, että
on mielekästä tehtävää, saa tietoa,
voi vaikuttaa asioihin.
Eläkkeellä oleminen tarkoittaa,
että siirtyy hoitamaan yhteisöelämää, on harrasteissa ja tapaa ihmisiä. Jos siihen ei mene mukaan,
niin on ihminen henkisesti aika äkkiä kuollut. Hautaan asti pitää olla mukana tekemässä.

Risto Pynnönen
Keskisuomalaisen eläkkeelle jäänyt
varapäätoimittaja oli lehtien palveluksessa yli 45 vuotta. Hän harrastaa toimittamista edelleenkin.

Elämästä

Hautaan asti aktiivisesti menossa mukana
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Olen Risto Pynnönen, Keskisuomalaisesta vuonna 2005 eläkkeelle jäänyt varapäätoimittaja. On
elämäntapa, että luen aamulla paperilehden ja sitten menen päätteelle katsomaan, mitä muissa
lehdissä kerrotaan.
Olen seurannut mediamaailmaa
eläkkeelläkin. Tällä hetkellä tiedotusvälineet etsivät uutta roolia.
Sosiaalinen media on tullut perinteisten medioiden rinnalle eläkkeellä oloni aikana. Nykyisin ihmiset pyrkivät kertomaan itse omista
asioistaan. Eivät ihmiset lähettä-

mällä viestejä toiselle muutu toimittajaksi. Siihen tarvitaan aina
joku, jotka hoitaa ja ohjailee keskustelua.
Sosiaalisen median myötä yksittäisen ihmisen sanominen voi
päästä julkisuuteen. Aikaisemmin
ainoastaan poliitikot, talousjohtajat ja muutamat kulttuuri-ihmiset
pääsivät esille. Tavallisten ihmisten
esiin tulo on hyvä asia, koska näin
keskustelu monipuolistuu.
Mielestäni Jyväskylää on hoidettu kohtuullisen hyvin. Täällä
on paljon nuoria, jotka eivät tuota verovaroja. Kun samaan aikaan on talousongelmia, niin
kaupunki on rahapulassa. Jos

kunnallisesta päätöksenteosta jotain huonoa haetaan, niin siellä
saavutetun edun periaate on viety
liian pitkälle. Organisaatio estää
näin kehityksen omissa asioissaan. Saavutettuja etuja ei ole
olemassa.
Ihmisten pitää olla alttiita muutokselle. Jos rupeaa roikkumaan
menneessä, niin putoaa kehityksestä pois. Muutos ei ole iästä
kiinni. Ihmisen pitää koko ajan kehittyä uusiin tehtäviin, missä tahansa työssä. Jos ei ole siihen valmis, niin ei voi kehittyä. Jos ei kehitykseen lähde, niin käy huonosti.
Siinä vaiheessa kun tulin eläke-

