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Varmuuden vuoksi
Vakuutusyhtiö tarjoaa turvantarkistusta. Heillä on sille
varmasti järkevät, bisneksestä kumpuavat perustelunsa.
Turvantarkistuksessa varmistetaan, että asiakkaan vakuutukset ovat ajan tasalla. Nipottaja minussa miettii,
millaisessa palaverissa tuollainen sana on luotu.
Nykyisin voi ottaa vakuutuksen monenlaisiin tarpeisiin. Akvaarion rikkoutumisen varalle tarjotaan lisäturvaa, rotukissalle seuraeläinvakuutusta ja painonnostajalle urheilijan turvaa. Halutessaan voi ottaa sellaisen
kotivakuutuksen, joka kattaa kriisiterapian murtomiesten iskiessä. Ehkä irvokkain kaikista on syövän varalle
kaupiteltava syöpävakuutus.
Meille kaupitellaan monenmoisia tuotteita, jotta tuntisimme olomme turvalliseksi. Jotta eläisimme levollisina, kun elämäämme varjostavat uhkatekijät on minimoitu. Jotakin hoopoa on esimerkiksi siinä, että yhä
useamman kotona on nykyisin murtohälytysjärjestelmä,
vaikka tilastojen valossa kotimurrot eivät ole huomattavasti lisääntyneet. Varmuusketjut ja turvalukothan
ovat jo vuosia olleet kerrostaloasujalle itsestäänselvyyksiä.
Me kaipaamme turvaa ja varmuutta. Joku hakee sitä
yläkerrasta, toinen ostaa sitä isolla rahalla. Samalla
unohdamme, että joku rooli se on sentään meillä itselläkin, mitä turvallisuuteemme tulee.
Kerromme auliisti sosiaalisessa mediassa matkoistamme, vaikka lähes yhtä helposti voisimme laittaa hämärämiehiä varten oveen kyltin, että tervetuloa. Meillä
on epäterveellisiä ruokailu- tai liikkumattomuustottumuksia, jotka kasvattavat selvästi sairastumisen riskiä.
Kävelemme ja pyöräilemme tummina myttyinä pilkkopimeässä, vaikka heijastimia ja pyöränvaloja saa pikkurahalla.
Turvallisuuden tunne lähtee lopulta itsestä ja omasta
tavasta elää ja olla. Joihinkin aukkopaikkoihin on varmasti viisasta hakea lisäturvaa vakuutuksista, mutta aika monessa kohtaa järjen käyttökin riittää.
Suosittelen henkilökohtaista turvantarkistusta jokaiselle. Aluksi ihan vaikka itsekseen.

Kuokkalan kirkon urut
valmiina tositoimiin

Kirkollisvero pysyy Jyväskylässä nykyisellään vuonna 2014. Kirkkovaltuusto vahvisti tulevan vuoden kirkollisveroprosentiksi 1,45. Päätös
oli kirkkoneuvoston esityksen mukainen, ja se syntyi äänestyksen jälkeen. Kari Valkonen esitti Inkeri
Tuunasen kannattamana kirkollisveroprosentin nostamista 1,50
prosenttiin. Esitys kaatui äänestyksessä lukemin 25-13.

PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Kuokkalan kirkon urut ovat viimeisiä säätöjä ja virityksiä vaille
valmiit. Kesän ja syksyn kestäneen rakennusurakan lopputuloksena on tyylipuhdasta
1800-luvun ranskalaista romantiikkaa edustava Cavaille Coll
-soitin, josta löytyy paljon romanttisia äänikertoja.
Kuokkalan uruissa on 16 äänikertaa eli pillirivistöä. Niitä yhdistelemällä saadaan erilaista ääntä:
vienoa säestystä, heleitä sooloja
ja valtaisaa jylyä. Soittimen tekee
Suomessa ainutlaatuiseksi äänikertojen vähyys. Yleensä vastaavissa ranskalaisromanttisissa
uruissa on vähintään 30 äänikertaa.
Kuokkalan urkuprojekti käynnistyi sen jälkeen, kun kirkko valmistui vuonna 2010. Näin urut
saatiin räätälöityä nimenomaan
Kuokkalan kirkon akustiikkaa varten. Urkujen rakentamisesta huolehti Sotkamon Urkurakentajat
Oy.
Kuokkalan alueseurakunnan
kanttorin Eija-Liisa Väisäsen mielestä uudet urut eivät ole automerkkeihin verrattaessa aivan
Rolls-Royce, mutta hyvä käyttöauto kuitenkin.
– Kyllä nämä ihan parhaasta
päästä ovat. Kuulokuvan perusteella saa jokainen tehdä päätelmänsä, Väisänen sanoo.
– Niitä on kiva soittaa. Niissä on
hiukan erilainen kosketus kuin
monissa nykyuruissa. Se on ehkä
hieman raskaampi, mutta muka-

Hautamaksuihin
tulossa pieniä
korotuksia

Pekka Puukko on toiminut yli 15 vuotta kirkon perheneuvonnassa. Parasta työssä on seurata, millaisia muutoksia ihmisten elämässä tapahtuu. Puukon mielestä on
hyvä, että perheen ongelmiin uskalletaan hakea apua aikaisempaa helpommin. Perheneuvonta koetaan luonnolliseksi asiaksi hoitaa parisuhdetta.

Kuokkalan alueseurakunnan kanttori Eija-Liisa Väisänen on päässyt jo kokeilemaan uusien urkujen sointia.
van tuntuinen ja hyvin tarkka.
Kuokkalan urut vihitään Kuokkalan kirkon messussa 17.11. kello
11. Samana iltana kello 18 pidettävässä vihkiäiskonsertissa soittaa

romanttisia sävelmiä kokkolalainen kanttori Christian Ahlskog.
Miten uudet urut soivat?
youtube.com/henkielama

Tapetilla

KAARINA HEISKANEN teksti
HANNA-LEENA PÖLKKI kuva

Seitsemäs Nenäpäiväkampanja on
jo loppusuoralla, ja se huipentuu
Ylen Nenäpäivään 8.11. Tuolloin
nähdään hyväsydämistä hupsutusta sekä raportteja Nenäpäivään osallistuvien järjestöjen työkentiltä eri puolilta maailmaa.
Kampanjassa ovat mukana Suo-

men Unicef, Kirkon Ulkomaanapu,
Suomen Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi Säätiö, Fida International, Suomen Lähetysseura, Solidaarisuus ja SASK. Nenäpäivän tuotto käytetään kehitysmaiden lasten koulutukseen ja
terveydenhuoltoon sekä elinolojen
parantamiseen.
Nenäpäivän Hyvän Tekijät ovat
Paula Koivuniemi, Janne Kataja,
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Kuva: Sami Saarenpää

Jarppi Leppänen, Ella Kanninen ja
Karim Z. Yskowicz. Myös laulajasuosikki Robin osallistuu päivään.
Jyväskylässä näytetään nenää
Kävelykadun Kompassilla, kun perinteinen Soppatykki myy 250 litraa hernerokkaa. Sopan keittävät
Soppamies Teuvo Tuppurainen &
leidit ja Yle Keski-Suomi.
Nenäpäivän tuella Kirkon Ulko-

maanapu on rakentanut kouluja
Haitiin, joka kärsi pahoin maanjäristyksestä vuonna 2010.
Suomen Lähetysseura on antanut Nepalissa Nenäpäivärahoilla
koulutusta muun muassa ravitsemustietoudesta ja terveydestä. Siten on voitu taistella lapsikuolleisuutta vastaan.
Nenäpäivän Soppatykki Kävelykadun Kompassilla pe 8.11.
klo 10.30–14 (tai niin kauan
kun soppaa riittää) Kauhallinen vähintään 2 euroa. Koko
tuotto Nenäpäiväkeräykseen.
Suoraa radiolähetystä.

Kannen kuva: Kaupunginjohtaja Markku Andersson käy
pelaamassa kaukalopalloa joka tiistaiaamu.
Ylen kuvausryhmä tutustui Lähetysseuran neljän yhteistyökumppanin toimintaan Nepalin Dhadingissa. Kuvausryhmän mukana työhön tutustui Anna Perho.

Palkitsevinta on nähdä
muutos perheiden elämässä
Jyväskylän seurakunnan perheneuvoja Pekka Puukko valittiin
vuoden papiksi. Hän iloitsee erityisesti siitä, että tunnustuksella
haluttiin nostaa esiin kirkon perheneuvontatyötä.
SIRPA KOIVISTO teksti
SARI MUHONEN kuva

Nauru pidentää nenää – ei vaan ikää

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Kirkollisvero
säilyy ennallaan,
päätti valtuusto

Ajassa

Nenäpäivä Show Yle TV2:lla
8.11. klo 19.10 alkaen.
www.nenapaiva.fi

Yllättikö valinta vuoden papiksi?
Yllätti. Tänä syksynä vietettiin teologikurssini 30-vuotisjuhlaa. Yhtenäkään päivänä en ole osannut
kuvitella, että minut valittaisiin
joskus vuoden papiksi.
Tunnustus tuntuu hurjan hyvältä erityisesti kirkon perheneuvonnan takia. Olemme tehneet yli 70
vuotta hyvää työtä perheiden arjessa. Hienoa, että se sai tällaista
näkyvyyttä. Nimitys on myös iso
luottamuksen osoitus työtovereilta ja se on koskettanut minua kovasti.
Miten juhlistat valintaasi?
Julkistamistilaisuus oli Helsingissä
Kappeli-ravintolassa. Se oli hieno
ja lämmin tilaisuus. Jyväskylän papit kävivät onnittelemassa ja työtovereiden kanssa juotiin kahvit.
Illalla julkistamistilaisuuden jälkeen lämmitin saunan ja tein tulet
pystyuuniin.
Miten päädyit perheneuvojaksi?
Olen tykännyt aina ihmisten kanssa työskentelystä. Minulle on ollut
myös tärkeää, että olen voinut
tehdä kirkon työtä. Jossakin vaiheessa opintoja alkoi tuntua siltä,

että tämä voisi olla minun paikkani kirkossa.

maan meneminen ja uskaltautuminen on osa työn viehätystä.

Työn hyvät ja huonot puolet?
Ihmisten kanssa on hienoa tehdä
työtä. Keskusteluja käydään hyvin
konkreettisista ja elämään keskeisesti liittyvistä asioista. Tässä työssä kirkko on keskellä ihmisten arkea. On hienoa seurata, millaisia
muutoksia ihmisten elämässä tapahtuu. Huono puoli on se, että
etäisyyden säätely on joskus vaikeaa. Pitää olla lähellä ja ymmärtää,
mutta riittävän etäällä, että pystyy
auttamaan. Ammattitaidon kannalta nämä ovat isoja haasteita,
mutta koulutus ja kokemus auttavat. Pitää olla tarkkana, mitä tekee vapaa-ajalla, jotta se olisi sopivaa vastapainoa työlle.

Miten perheneuvontatyö on
muuttunut 15 vuodessa?
Tuntuu siltä, että ihmisten elämäntilanteet ja ongelmat ovat
monimutkaistuneet. Ennen oli
paljon yksittäisiä vuorovaikutuksen ongelmia, mutta nyt ongelmat
voivat olla hyvin monitasoisia: taloudellisia ongelmia, vuorovaikutuksen pulmia, huolta lasten hyvinvoinnista. Apua uskalletaan
onneksi hakea helpommin kuin
ennen. Monet mieltävät perheneuvonnan luonnolliseksi asiaksi
hoitaa parisuhdetta.

Mikä palkitsee työssäsi?
Palkitsevinta on, kun näkee, miten
asiat muuttuvat perheiden elämässä.
Oletko koskaan tuntenut työssäsi
neuvottomuutta?
Neuvottomuus on perustunne tässä työssä. Sen kanssa on vain opittava elämään. Ei ole ollut yhtään
neuvottelua, jossa en olisi kokenut
jossakin vaiheessa itseäni neuvottomaksi. Toisaalta tuntematto-

Jos antaisit tuoreelle avioparille
yhden neuvon, mikä se olisi?
Se voisi olla Paavalin ajatus kilpailla toinen toisensa kunnioittamisessa. Jos keskinäinen kunnioitus
parisuhteessa säilyy, siinä yleensä
pärjätään. Jos keskinäinen kun
nioitus häviää, sitten ollaan jo vaikeassa tilanteessa, mutta ei mahdottomassa. Kannattaa tarkkailla,
miten kunnioitusta osoittaa toiselle.
Neuvotko ystäviäsi parisuhde
asioissa pyytämättä?
Minulla on paljon ystäviä ja luu-

len, että se on seurausta siitä, että
en neuvo. Kyllähän keskustelut
monesti menevät ihmisenä olemisen ja vuorovaikutuksen kysymyksiin.
Haluisitko vielä joskus toimia seu
rakuntapastorina?
Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan.
Olen kokenut, että olen saanut
tässä työssä toteuttaa omaa pappeuttani. Tällä hetkellä olen tyytyväinen.
Onko sinulla työhön liittyviä haa
veita tai toiveita?
Itselläni on ollut mahdollisuus laajentaa osaamistani työnohjauksen
ja seurakunnan työyhteisökehittämisen puolelle. Haaveet ja toiveet
ovat tällä alalla enemmän sen
suuntaisia, että oppisi vielä lisää.
Millaisista asioista innostut?
Ongelma on se, että innostun kaikenlaisista asioista. Tykkään siitä
tunteesta, kun en vielä osaa ja
alan opiskella. Osaan ommella,
remontoida taloa ja nyt olen ruvennut opettelemaan metallitöitä.
Minulla on monenlaisia harrastuksia, jotka liittyvät muun muassa luontoon ja liikuntaan. Tykkään
ihan hirveästi uusien asioiden
opettelemisesta.

Jyväskylän seurakunnan haudoista
perimät maksut nousevat hieman
ensi vuoden alusta. Korotusten
suuruus on noin viisi prosenttia.
Kirkkovaltuusto vahvisti taksat
maanantain kokouksessaan. Nykyiset maksut ovat olleet voimassa
vuoden 2012 alusta lähtien.
Hautausmaiden kustannuksiin
vaikuttavat muun muassa hau
tausmaiden perustamiseen liittyvä
maanhankinta ja rakentamiskustannukset, hautausmaarakennukset, sähkö- ja vesimaksujen kaltaiset yleiskustannukset ja alueiden
hoitotyöt.

Vanhustyön
kehittämisprojekti
jatkuu
Jyväskylän seurakunta myöntää lisärahaa vanhustyön kehittämisprojektin jatkamiseksi vuonna
2014. Seurakunta on jo aiemmin
päättänyt vanhustyön kehittämisprojektista vuosille 2012–2014,
mutta projektityöntekijän rahoituksesta on päätetty vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvosto päätti diakonissa Eevi-Riitta Kukkosen palkkaamisesta edelleen vuodeksi 2014.
Vanhustyön kehittämisprojektin
tarkoituksena on ollut luoda uusia
toimintatapoja ja -malleja yksin
asuvien vanhusten palvelemiseksi.
Pilottialueina olivat Keskustan ja
Tikkakosken alueseurakunnat. Nyt
projekti laajenee myös muihin
alueseurakuntiin. Kirkkoneuvosto
varaa ensi vuoden talousarvioon
noin 83.000 euron määrärahan
diakonin palkkaamiseen ja hankkeen toteuttamiseen. Vanhustyön
kehittämisprojektin kustannukset
katetaan testamenttivaroista.

Kari Kuulalle
Tietokirjailijapalkinto
Suomen tietokirjailijat ry myönsi
Tietokirjailijapalkinnot viidelle tietokirjailijalle. Palkinnon saavat
Kari Kuula, Pirkko Leino-Kaukiai
nen, Leenamaija Otala, Hannu
Salmi ja Pekka Visuri. Tietokirjailijapalkinnot ovat arvoltaan 8 000
euroa. Palokkalaislähtöinen Kari
Kuula on teologian tutkijana tullut
tutuksi sekä akateemisten oppikirjojen että pohtivien, yleistajuisten
tietokirjojen tekijänä.

4

5

Maija Makkonen tanssii,
ratsastaa ja tahtoo oman kämpän
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuvat

Maija Makkonen on ensi keskiviikon sankari. Tuolloin nimittäin
vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Tänä vuonna päivän erityisteema ovat niiden lasten oikeudet,
joiden elämään vaikuttaa jokin
vamma.
Maija Makkonen istuu kotikeittiönsä pöydän päässä ja kertoo
isälleen Jari Makkoselle, että koulupäivä oli alkanut maanantain tapaan aamupiirillä, jossa jokainen
oppilas oli kertonut viikonlopustaan. Biologiantunnin jälkeen oli
kotitaloustunnilla leivottu leipää.
13-vuotias Maija Makkonen käy
koulua Kypärämäen YPR-luokalla.
Down-oireyhtymän vuoksi hän
puhuu viittomilla ja yksittäisillä
sanoilla. Kolmilapsisen perheen
keskimmäinen harrastaa ison siskon Emman tapaan ratsastusta ja
tanssia.
– Hepat, Maija Makkonen sanoo ja viittoo ratsastuksen mallia.
Jari Makkonen kehaisee, että
tyttö ei pelkää hevosia. Hän tykkää kaikkien tallityttöjen tapaan
talutusratsastuksen lisäksi myös
hevosten hoidosta ennen ratsastustunteja ja niiden jälkeen.
Tanssiharrastuksen Maija Makkonen aloitti kuusivuotiaana. Nyt
Maija käy Jyväskylän Tanssiopistossa Afrotanssissa.
– Rummut on kivat, hän kertoo.
Selkeä rumputahti pitää tytön
rytmissä. Esiintymiskokemusta on
karttunut muun muassa tanssikoulun kevätnäytöksissä.
– Maija pääsee itse kulkemaan

Ratsastus on Maija Makkosen ja isosisko Emman yhteinen harrastus. Sisarukset
harrastavat myös tanssia.
kodista tanssikouluun ja takaisin,
Jari Makkonen kertoo.
Musiikki ja tanssi kiinnostavat
tyttöä myös televisiossa. Voice Kids,
Voice of Finland ja tanssi- ja malliohjelmat ovat suosiossa. Myös Uusi
päivä ja kolmesta merenneitotytöstä kertovat H20 liimaavat tytön
ruudun ääreen. Uusinta uutta on
13-vuotislahjaksi saatu Ipad, jonka puheohjelmalla on mahdollista
lisätä kommunikointimahdollisuuksia huikeasti.
Tulevaisuudenhaaveisiin kuuluu
muutto omaan kämppään – mielellään hyvän kaverin kanssa.
– Työ. En tiijä mikä, Maija Makkonen ilmoittaa myös.

Entä mitkä asiat häntä surettavat? Siihen hän ei osaa äkkiä vastata, mutta Jari-isä tietää, että kavereiden vähyys harmittaa joskus.
Lasten oikeuksien päivää Maija
Makkonen haluaisi juhlia perheen
kanssa samaan tapaan kuin Makkosilla vietetään joulua. Eli tuodaan patjat olohuoneen lattialle,
takassa palaa tuli ja kaikki perheenjäsenet kokoontuvat olohuoneeseen viettämään kiireetöntä aikaa.
Äitienpäivänä ja isänpäivänä
päivänsankareille lauletaan.
– Laulavatkos äiti ja isä sinulle
lasten päivänä, isä varmistaa.
– Ei, napauttaa tytär.

Nyt saa liputtaa lapsen
oikeuksien puolesta
KAARINA HEISKANEN

Lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien päivän yhteisenä kansallisena teemana
ovat 2013 niiden lasten oikeudet, joiden elämään vaikuttaa jokin vamma.
Lapsiasiavaltuutettu Maria
Kaisa Aula muistuttaa, että kaikilla lapsilla on yhdenvertainen
oikeus yhteiseen osallistumiseen
ja vaikuttamiseen sekä leikkiin ja
harrastamiseen. Kaikki lapset
ovat ensisijaisesti lapsia.
– Vammaisia lapsia ja nuoria
katsotaan liian usein heidän diagnoosiensa ja rajoitusten määrittäminä. Kaikki lapsen oikeudet koskevat myös vammaisia lapsia ja
nuoria. Luota jokaisen lapsen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin,
muistuttaa Aula.
– Jokaisella lapsella on mielipiteitä ja sanottavaa. Aikuisten vel-

vollisuus on toimia niin, että myös
eri tavoin viestivät lapset tulevat
kuulluksi ja ymmärretyksi, lapsiasiavaltuutettu korostaa.
Lapsijärjestöt ja lapsiasiavaltuutettu haastavat kaikki mukaan liputtamaan lapsen oikeuksien
puolesta 20.11.
– Liputuspäivä on aina erityinen
päivä. Se nostaa juhlittavan asian
otsikoihin ja aktivoi kansalaisia
järjestämään tapahtumia ja puolustamaan jokaisen lapsen ihmisoikeuksia, lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula sanoo.

Lapsen päivän kirkko Huhtasuolla ke 20.11. klo 18.
Jokainen on erilainen ja
silti yhdenvertainen. Huiluryhmä Satakielet. Kirkosta
saa kirkkoherkun. Keski-Suomen pelastuslaitos vierailee,
lapset saavat tutustua paloautoon ja pikkupaloautoon.

Kristityn ja ateistin
hiilijalanjälki on sama
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Arkkipiispa Kari Mäkinen viittasi
kirkolliskokouksen avajaispuheessaan syyskuussa julkaistuun hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raporttiin.
Raportin viesti oli selkeä: kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat 95
prosentin varmuudella ihmisten
toiminnasta, mikä muuttaa paraikaa maapallon ilmastoa peruutta-

mattomasti.
– Ilmastonmuutos liittää meidät
tiiviisti yhteen. Kun sanon meidät,
tarkoitan koko ihmiskuntaa. Kristityn hiilijalanjälki ei eroa ateistin
hiilijalanjäljestä, arkkipiispa Mäkinen muistutti.
– Vaikutus on sama. Ilma jota
hengitämme ja tuuli joka puhaltaa eivät tunne kansallisia rajoja
tai kirkko- ja uskontokuntien rajoja.

Hengissä

Itkupotkuraivareita Jeesuksen edessä
Mark. 10:13-16
Lasten evankeliumi
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta
hän koskisi heihin. Opetuslapset
moittivat tuojia, mutta sen
huomatessaan Jeesus närkästyi
ja sanoi heille:
”Sallikaa lasten tulla minun
luokseni, älkää estäkö heitä.
Heidän kaltaistensa on
Jumalan valtakunta.
Totisesti: joka ei ota Jumalan
valtakuntaa vastaan niin kuin
lapsi, hän ei sinne pääse.”
Hän otti lapset syliinsä, pani
kätensä heidän päälleen ja
siunasi heitä.

Mikä lapsissa on sellaista, että
he ovat Jumalan valtakunnan
asukkaita ihan luonnostaan?
Lapsi yksinkertaisesti vain on.
Aikuiset tekevät ja suorittavat,
mutta lapset ovat. Jumalan
edessä ihmisen osa on olla ja
luottaa. Aikuisen kiusaus on
luulla, että Jumalan kanssa
on aina tehtävä jotakin ylevää
ja viisasta ja oppinutta, hurskasta ja hienoa. Kuvittelemme,
että Jumala on kuin valmentaja tai työnantaja, jolle on
näytettävä ja osoitettava. On
vaikeaa olla kuin lapsi, joka
vain on ja luottaa.
Tämä teksti luetaan kastejuh
lassa. Miksi, siinähän ei puhu
ta kasteesta mitään?
Evankeliumissa luvataan jotakin taivasten valtakunnasta.
Tekstissä on tärkeää taivasten
valtakunnan piiriin tuleminen.
Tullessaan taivasten valtakuntaan lapsi tulee taivaan
valtakunnan kaikkien lahjojen
piiriin samalla tavalla kuin
aikuisetkin.
Mitä teksti sanoo kaikille
kasvattajille?
Evankeliumissa sanotaan, että

”Jeesuksen luo tuotiin lapsia”.
Oli siis ”tuojia”, jotka pitivät
lapsista huolta. Lapset ovat
aina ”tuojiensa” varassa. Lapset elävät, koska he luottavat
niihin, jotka ovat sitoutuneet
pitämään heistä huolta. Mutta
meidän isien on pakko kysyä
itseltämme: Olemmeko tehneet maailman sellaiseksi, jossa lapset voivat elää, luottaa
ja tulla Jumalan luo? Millaista
tulevaisuutta me olemme lapsillemme valmistaneet? Meillä
on valitettavasti paljon selityksiä, jotka estävät meitä viettämästä aikaa lastemme kanssa,
ja ennakkoluuloja, jotka estävät puhumasta Jumalasta.
”Jeesuksen luo tuleminen” tar
koittaa muun muassa raama
tunkertomusten kertomista.
Mitä lapsi niistä saa?
Ne kuvaavat, mikä on ihmisen
paikka maailmassa ja Jumalan edessä, mikä on hänen
vastuunsa Jumalan ja lähimmäisen edessä, ja mikä on
hänen suhteensa ympäröivään
luontoon, jonka kanssa lapsikin on laitettu elämään. Raamattua kerrotaan lapsille, että
he kohtaisivat kertomuksissa

Isänä olo opettaa, että isällä
pitää olla silmät selässäkin
Kolme isää kertoo, että valppauden lisäksi isyys kehittää logistiikkaa. Joskus isää myös
väsyttää, kun päivä on ollut täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Isäksi tuleminen muuttaa
isän elämää, parisuhdetta ja ajankäyttöä. Isäpuoli puolestaan saa astua suuriin saappaisiin.

rakastavan Jumalan. Raamatunkertomukset ovat
elävän Jumalan puhetta,
joka pyrkii kohtaamaan
aina uusia ihmisiä.
Mitä lapsenkaltaisuus tar
koittaa aikuisessa ihmises
sä? Itkupotkuraivareita?
Matteus kertoo, että ainakin yksi aikuinen ryhtyi
lapsen kaltaiseksi. Vierasheimoinen, kanaanilainen
nainen pyytää Jeesukselta
apua sairaalle tyttärelleen,
mutta Jeesus ei lotkauta korviaan. Ensiksi pettävät opetuslasten korvat: ”Tee hänelle
jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa.” Nainen menee
maahan Jeesuksen eteen kuin
kiukkuinen lapsi ja huutaa.
Jeesuskin näyttää hermostuvan, sillä ei hänen muukalaisia
kuulunut auttaa. Sitten tapahtuu ihme: ”Suuri on sinun
uskosi, nainen.” Äiti saa mitä
pyytää ja tytär paranee. Nainen sai mitä halusi, kun alkoi
käyttäytyä kuin pikkulapsi.
Viis kunnon käytöksestä ja
Jeesuksen vastauksista. Hänen
kaltaistensa on Jumalan valtakunta.

Isänä olemiseen kuuluu ymmärrys koko perheen tärkeydestä, siitä kuinka jokainen yksilö tulee ottaa huomioon hänen tarvitsemallaan tavalla, kertoo uusperheen isä omassa puheenvuorossaan.

Isänpäivän perhemessu
Tikkakosken kirkossa
sunnuntaina 10.11.
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Voiko lapsenomaisuutta
harjoitella?
Moni kristitty on kasvanut
pitkään synnin ja armon tunnossa edeten hengelliseen
aikuisuuteen. Jumalasuhde on
jalostunut, urkujen soinnista ja
viisaasta teologiasta osataan
nauttia. Kun sitten sairaus iskee
kohtuuttoman rajusti, läheinen
otetaan pois tai joku väläyttää
omassa sisimmässä olevaa
todellisuutta, mitä teet? Silloin
pitää muuttua lasten kaltaiseksi. Tulee huutaa Jeesukselle päin
näköä niin kuin kanaanilainen
nainen! Niiden, jotka huutavat,
on Jumalan valtakunta. Ja niiden, jotka ottavat pelastavan
sanan vastaan niin kuin lapsi.

KAARINA HEISKANEN teksti
KUVATOIMISTO RODEO kuva

”Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
riittää. Minulla on neljä lasta:
18-vuotias tytär ja kolme poikaa
jotka ovat iältään 10, 6 ja 2 vuotta. Tytär ei asu luonamme. Hän on
edellisestä liitostani ja käy meillä
aktiivisesti. Hänestä on monesti
apua lastenhoidossa, kun minulla
ja vaimollani on pakollisia menoja.
Aika ei käy pitkäksi, kun seurailee
veljesten touhuja. Vanhimman pojan musiikkiharrastus vie kolme iltaa viikossa, ja minä yleensä kuljetan häntä kodin ja konservatorion
väliä kahdesti viikossa, onneksi yksi
ilta on lähempänä. Keskimmäinen
aloitti syksyllä painiharrastuksen,
ja siellä olen joka maanantai-ilta
hänen kanssaan. Nuorin poika on
uhkarohkeassa iässä. Hänen kanssaan saa olla silmät selässäkin, kun
hän kokeilee kaikkea mahdollista.
Isänä oleminen on joskus fyysisesti raskasta, kun on pitkiä työpäiviä, ja siihen päälle poikien me-

not ja koiran ulkoilutus. Mutta väsymyksen tunne on iltasella jo haihtunut, kun saa kaverit nukkumaan.
Kärsivällisyys on kasvanut, ja pojathan keksivät välillä niin älyttömiäkin juttuja, ettei niille voi kuin
hymyillä. Ajatusmaailma on muuttunut siten, etteivät pienet asiat
keikuta venettä. Elämä ilman lapsiani olisi aika tyhjää. Nyt ei tarvitse miettiä, että mitähän sitä tekisi.
”Muistan elävästi päivät, jolloin
poikani näkivät päivänvalon. Ne
olivat elämäni parhaimmat hetket, joita seurasin tippa linssissä
synnytyssalissa. Isäksi tultuani minun oli hyväksyttävä elämäni suurin muutos. Oma rooli muuttui,
ajankäyttö muuttui, taloudellinen
tilanne muuttui, puoliso muuttui
(vähän vain), parisuhde muuttui.
Kaiken muuttuminen tuntui välistä ärsyttävältä ja välistä stressaavalta. Mutta nykyään näkee, että
mielettömän hyviä uusia asioita
on tullut tilalle.
Vuorovaikutustaidot ja ajattelutapani ovat parantuneet. Niiden

kehittyminen ovat parantaneet
minua isänä, puolisona ja työntekijänä. Kotona lasten kasvatus
asettaa mielekkäitä haasteita, ja
sen myötä stressinsietokykykin on
parantunut. Se auttaa myös selviytymään tämän päivän työelämän
haasteista.
Olen ilmeisesti nykyajan trendi-

Lasten kasvatus
”asettaa
mielekkäitä
haasteita.

isä, sillä olen nyt vanhempainvapaalla kahden poikani (3v ja 9 kk)
kanssa. Alusta asti olen kantanut
tasapuolisesti äidin kanssa vastuuta kodista ja perheestä. Uskonkin, että mies voi sitoutua isyyteensä niin vahvasti, että se näkyy
arvovalinnoissa ja ajankäytössä.
Jos ja kun jatkan samaa rataa,
voin väittää että tunnen lapseni
erittäin hyvin esimerkiksi 15 vuo-

den päästä. Niin ainakin uskon.
Joku viisas on joskus sanonut,
että maailman hienoin tunne on
olla rakastunut, ja se pätee myös
siihen rakkauteen, jota tuntee
omia lapsiaan kohtaan.
”Kasvamiseni ja oppimiseni isäksi

ei olisi onnistunut ilman Herran
pelastusta. Tämän haluan kertoa
heti alkuun, sillä Hänen armonsa
vuoksi saan olla isä.
Vaimollani oli entisestä liitosta
kolme lasta, ja meille oli tulossa jo
yhteinen lapsi, ennen kuin olin
edes tutustunut hänen lapsiinsa.
Astuin valtaviin saappaisiin, murrosiän kynnyksellä olevia poikia ja
taaperoikäinen tyttö olivat vastassa. Minun piti olla heille isäpuoli,
esimerkki ja malli. Samalla minun
kuului olla vaimolleni mies.
Elämäni oli siihen asti kaikkea
muuta kuin hyvää ja arvokasta.
Lapsena minut hylättiin ja pahoinpideltiin toistuvasti, kohdeltiin
kaltoin henkisesti aikuisikään asti.

Mitä edellytyksiä näillä esimerkeillä siis on isyyteen? Itse olen kokenut, että ellei elämässä ole Jumala
läsnä, niin siitä tulee olemaan hyvin vaikeaa. Rikoin perheeni oppimani valheellisuuden vuoksi.
Vaikka ennen uskoontuloani jo
osasin hoitaa lapsen ja touhuta
hänen kanssaan, isyyteen kuuluu
paljon muutakin. Siihen kuuluu
ymmärrys koko perheen tärkeydestä, siitä kuinka jokainen yksilö
tulee ottaa huomioon hänen tarvitsemallaan tavalla. Ensisijaisena
asiana on pitää huolta avioliitosta ja omasta hengellisestä elämästä.
Meillä on kaksi yhteistä lasta, eli
vaimollani on yhteensä viisi lasta,
josta kotona asuu vielä neljä. Jokainen hetki heidän kanssa on minulle kultaakin arvokkaampi.
Olen oppinut että vanhempana
aika kuluu kuin siivillä, lapset kasvat liian nopeasti. Heistä ei saa
pitää kiinni, vaan heidän kuuluisi
antaa kasvaa, vaikka se välillä surulliselta tuntuukin.
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Kolumni

Isänä olemisen taito
Lapset onnittelevat isää yöpuvuissaan. Paljon onnea
vaan raikuu makuuhuoneessa, halaukset ovat lämpimiä
ja itse tehdyt kortit värikkäitä. Päiväkahvilla syödään
mustikkapiirakkaa ja jäätelöä, ja olohuoneen lattialla
pelataan yhdessä lautapelejä.
Isänä tiedän, että lasteni olemassaolo on puoliksi minun aikaansaannostani. He eivät elämäänsä valinneet,
vaan saivat sen pyytämättä ja kysymättä. Minä olin tarjoilemassa heidän elämänsä ensimmäisiä eväitä, ja vaikutuspiirissäni he ovat kasvaneet nykyiseen mittaansa.
Isänä olen monenlaista. Kasvattaja, huolenpitäjä, lohduttaja, opastaja. Yritän välittää eteenpäin sitä hyvää,
mitä olen elämässäni löytänyt, ja karsia vähemmäksi sitä kielteisyyttä, minkä itsessäni tunnistan. Pysyttelen lasteni kasvamisen ja muuttumisen mukana. Opettelen koko ajan uudestaan olemaan isä. Se on toisinaan innostavaa, ja välillä aivan uuvuttavaa.
Muistelen omaa isääni ja hänen olemisensa tapaa.
Paljon oli yhteisiä kokemuksia, ja paljon jäi vieraaksi.
Mitä hän lopulta ajatteli elämästä? Minkä verran hän
oli sinut itsensä kanssa? Löysikö hän elämästä juonen ja
merkityksen? Samat kysymykset kohtaavat minuakin.
Lasteni geeneissä on puolet minua. Niin kuin minussa
on puolet omaa isääni. Kehoni piirteet ja mieleni perusrakenteet tulevat puoliksi kauas tuntemattomaan historiaan ulottuvasta isien ketjusta. Minä kannan sisälläni
jotain samaa kuin he kaikki. Minä rakennun samoista
palasista.
Sanon Jumalaa isäksi. Puhun Elämän syvyydestä, Olemassaolon perustasta tuolla samalla sanalla, jolla lapseni puhuttelevat minua ja jolla itse kutsuin omaa isääni. Minussa virtaa sama elämän voima, joka pitää yllä
koko kaikkeuden monimutkaisuutta. Se, joka antoi
omalle isälleni hänen pituisensa elämän. Se sama, jonka
näen lasteni silmissä.
Tämä tuo turvallisen suhtautumisen elämään. Minä
olen tämän kokonaisuuden sukua. Minussakin on tämän
kokonaisuuden kuva, niin kuin jokaisessa maailmankaikkeuden osasessa. Osaltaan minun kauttani se on siirtynyt
lapsiini, ja minä saan olla auttamassa heitä havaitsemaan
elämän arvokkuuden. On aika hienoa olla isä.

Tekstareita
maailmalta
Mitä Jyväskylän seurakunnan nimikkoläheteille
kuuluu? Annoimme heille tehtäväksi puristaa
kuluneelta syksyltä 160 merkin terveiset.

PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Kimmo Nieminen
oppilaitospappi

Namaste, Nepalissa valo syttyy pimeyden keskelle, Kristillinen kirkko taistelee uskonnonvapauden
puolesta vaikka loppua ei näy. Tulkoon valkeus tulkoon rauha!
Markus Ilomäki
Nepal
Kirkkoherramme Ville Melanen ni-
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Henki &

mitettiin 6.9. Siperian rovastikunnan lääninrovastiksi. Seurakuntamme etsii omaa toimitilaa. Kokoonnumme tällä hetkellä messuun kirjastossa.
Sirpa Mäkitalo
Krasnojarsk, Venäjä

Ajatella, miten moni eritrealainen

kuuro lapsi on saanut elämän
päästessään kouluun. Kiitos, kun
jaksatte uskoa siihen, että jokai-

nen on arvokas saamaan mahdollisuuden!
Inkeri Vyyryläinen
Asmaran kuurojen koulu, Eritrea

”

Jokainen on
arvokas saamaan
mahdollisuuden.
Kevät on saapunut Botswanaan

paahtavine helteineen. Sadetta
odotellaan. Karjakin on siirtynyt
jopa kaupungin kaduille kun ruoho muualla on loppunut. Kaiken
keskellä meitä hoitaa itse Jumala.
Marja Alastalo
Botswana
Vettä tulee taivaalta, mutta ei ha-

nasta. Dakar kärsii vesipulasta.

Teijalla on meneillään seurakuntakierrokset kummioppilaiden tapaamisten merkeissä ja Raimo
huolehtii hallinnosta.
Teija ja Raimo Laine
Senegal
Olen palannut kahden vuoden

työkaudelle Jerusalemiin keskelle
lehtimajanjuhlia. Oli ilo tavata teitä, työtovereitani Kristuksessa.
Ehkä tapaamme ”ensi vuonna Jerusalemissa”. Shalom - salaam!
Riitta Luume
Jerusalem, Israel

Privet! Keskityn tällä hetkellä pää-

asiassa kolmeen uuden kirkon rakennusprojektiin Kazanissa,
Muurmanskissa ja Siperian Karatusassa. Myös Venäjällä on tilaa ja
tarvetta evankeliumille!
Jorma Laine, Inkerin kirkon
rakennuskonsultti, Pietari

Uskonnonvapauden puolesta taistelua, lämpimiä kohtaamisia, hellettä, rankkasateita, uuden rakentamista, orpolapsien auttamista, evankeliumin julistamista, Raamatun kääntämistä, rukoilemista,
ihmettelemistä, Jumalan keskellä olemista, vähemmistöjen oikeuksien puolustamista ja pakolaisten ongelmien ratkaisemista. Tätä kaikkea kuuluu lähetystyöntekijöiden arkeen.

Hamjambo! Aurinkoiset terveiset

Keniasta, Kisumun kaupungista.
Orpolapsityössä saamme olla tukemassa 524 orpolasta ja heidän
huoltajiaan. Kiitos kaikesta tuesta
työllemme!
Maikki Ochieng
Kenia

Olemme saaneet aloittaa mielekkään työn uudella kentällä pakolaisten parissa Ateenan ydinkeskustassa. Tavoitamme viikoittain
satoja pyrkien vastaamaan kävijöiden fyysisiin, henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin.
Mikko, Liisa, Mea, Noa ja Noomi
Puhalainen,Kreikka
Tutkin kristillisen median yleisöjä

ja median käyttöä Aasian eri maissa. Näyttää siltä että suurin merkitys kristillisellä medialla on vähemmistöryhmien parissa, olkoon

se vähemmistökansat, tehdastyöläisnaiset tai vammaiset.
Eila Murphy
Kaakkois-Aasia
Angolan kuudessa raamatunkään-

nösprojektissa tarkastetaan evankeliumien käännöksiä. Joka päivä
pääsen seuraamaan Jeesuksen elämää eri kielillä kuvattuna. Hämmästyttävä mies!
Riikka Halme-Berneking
Angola

Moi! Japanissa on taifuuniaika.

Okayaman kirkolla jatkan suomen
ja englannin piirien sekä nuorten
raamisten pitämistä. Opiskelijatyökin jatkuu. Kiitos rukouksistasi!
Johanna Tervonen
Japani
Olemme taas PUG:ssa. Koulutam-

me uutta kääntäjää, teemme luku-

taitokirjoja... Pinai-kielen puhujat
kuuntelevat viidakkokylissään
käännettyjä Raamatun osia. Vaikeuksia on, mutta Jumala rakastaa ja elämä on antoisaa. Rukoilethan puolestamme!
Liisa ja Markus Melliger
Papua-Uusi Guinea
Palasimme kesän alussa Suomeen.

Nyt on erityinen aika Thai-työssä.
Jumala toimii vahvasti ja ihmiset
avaavat sydämensä hänelle. Tapaamisiin srk-vierailuilamme syksyn aikana.
Kaija ja Tapio Karjalainen
Singapore

Suomessa ollaan vielä; Jukka puurtaa väitöskirjaa aasialaisesta teologiasta Suonenjoen kodin vintillä
ja Leena kiertää Suomen Lähetysseuran töissä Kuopion hiippakunnassa. Ensi vuonna tähän aikaan

jo kenties takaisin Thaimaassa?
Leena ja Jukka Helle
Thaimaa
Syyskauden alettua HAT-Koben

seurakunnan toimintapiireihin on
tullut uusia ihmisiä. Moni maistelee Raamatun sanaa ensimmäistä
kertaa elämässään.
Kaarina ja Anssi Savonen
Japani

Syksy menee kummilapsi- ja elokuva-autotyön parissa nopeasti kohti joulukuuta. Sadetta odotellaan,
sillä monen ihmisen tulevaisuus
on kiinni pellon tuotoksissa. Siunattua syksyä teille kaikille.
Pia ja Mikko Pyhtilä
Tansania
Tällä kertaa matkani kesti vain viisi

päivää, mutta oli täynnä tehtäviä
ja tapaamisia. Saimme mm. viet-

tää Inkerinmaan Kolppanan pappis- ja opettajaseminaar in
150-vuotisjuhlaa.
Arvo Survo
Venäjä
Varjossa vieläkin +37 °C. Sairaa-

lassa potilaita riittää, henkilökunnasta pulaa. Tekeillä on uusi porakaivo J. Olemme surreet Peshawarin pommi-iskua ja sen uhreja,
täällä rauhallista. Siunaavin ajatuksin.
Jenni Haunia
Pakistan

Nimikkolähettien kirjeet
Jyväskylän seurakunnan
nettisivuilla:
toiminta > lähetystyö ja kansainvälinen vastuu > lähetystyö > ystäväkirjeitä
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Markku Andersson pyyhkii hikeä Synergia-areenan pukukopissa kello kahdeksan aamulla.
Takana on reilu tunti kaukakalopalloa. Anderssonin jääkiekkoura tyssäsi aikoinaan Tapparassa, kun lahjat loppuivat miehen
omien sanojen mukaan kesken.

Yhdennäköisyyttä? Kaupunginjohtaja Markku Andersson piirsi
omakuvansa. Piirroksen oikeassa alalaidassa olevan Kaustisen
hän piirtää aina vaimolleen Tuijalle kirjoittamiin viestilappuihin. Tenavissa seikkaileva Kaustinen on Tuijan miehestään käyttämä hellittelynimi.

Ande
#10

Markku Andersson
piirtää omakuvansa.
youtube.com/henkielama

Otetaan tittelit pois. Kaupunginjohtaja Markku Andersson on hetken kansalainen Markku
Andersson. Ei puhuta sanaakaan kaupungin yt-neuvotteluista tai ammottavasta kassasta.
Innostutaan sen sijaan jääkiekosta ja kulttuurista. Puhutaan peloista ja isänä olemisesta.
PETRI KANANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Ande. Sen lempinimen Markku
Andersson sai jo aivan pienenä.
– Lapsena, koulussa ja yliopistossa minua sanottiin Andeksi.
Tuija-vaimo ja lapsuuden kaverit
kutsuvat edelleen sillä nimellä.
Anderssonin lapsuus 1950-luvun Tampereella oli hyvä ja turvallinen. Tarjolla oli lämmintä välitöntä kodin henkeä ja huolenpitoa. Harrastaa sai.
– Olen pyrkinyt, että jotakin samankaltaista olisi omassa kodissani.
Osallistuminen vei Anderssonin
jo nuorena. Hän pääsi partiossa
johtajaksi pikkupoikana. Jääkiekko kiinnosti niin paljon, että keskikoulun numerot kärsivät. Lukiossa
ja Jyväskylän yliopistossa tehdyt
opinnot taas sujuivat mallikkaasti.
Miksi jääkiekosta ei tullut uraa?
– Kyllähän se niin kävi, että ne
lahjat loppuivat jossakin välissä.
Mutta kun taas tänä aamuna on
saanut olla 6.30 hokkarit tiukalla
jäillä, niin kyllä se hyvää tekee.
Anderssonin lapsuuden sankareita olivat pappa ja oma äiti. Lukion opettaja sai Anderssonin lähtemään opiskelemaan Jyväskylään
– kaupunkiin, jossa hän ei ollut
edes käynyt.
– Jos minulla ei sitä luokanvalvojaa olisi ollut, niin tuskin me tässä
haastattelutilanteessa olisimme.
Milloin pelottaa? Markku Anders-

sonkin on pelännyt, kun läheinen
on joutunut sairaalaan. Peloissa
kysymys on ollut asioista, joihin ei
voi itse millään tavalla vaikuttaa.
Hän on iloinen, että kohdalle ei
ole osunut mitään, mikä pysäyttää
kuin seinään.
– Tietysti tunne on tunne. Järjen
ja tunteen yhteensovittamisella
yritetään löytää eteenpäinmenoa.
Tunteilla on kuitenkin paikkan-

sa. Ammattiin liittyvissä asioissa
kylmät asiat ovat kylmiä asioita,
faktoja, mutta perheen parissa ja
ystävien piirissä voi parhaimmillaan olla tunteet pinnassa. Tai
vaikkapa luonnossa – siellä voi
tunteilla ihan vapaasti.
Innostuminen on olennainen
osa Markku Anderssonia. Asioiden ja ongelmien ratkaiseminen,
maalin iskeminen tai kaverille
syöttäminen aamujäillä ja ensimmäisen linnunäänen kuuleminen
– niistä innostuminen syntyy.
– Enemmiltään ne ovat pieniä
asioita, joista syntyy innostus ja
sen kautta mielihyvä. Pienet asiat
ovat suurimpia asioita.
Andersson ihailee erilaisia ihmisiä: menestyneitä ja tavallisia. Jotkut heistä ovat päässeet pitkälle
politiikassa, urheilussa tai kulttuurin saralla, ja jotkut eivät ole olleet
lehtien palstoilla kenties kertaakaan elämässään. Hän nauttii, ettei kadehdi elämässään onnistuneita ihmisiä.
Musiikki on yksi Anderssonin
henkirei’istä. Yli tuhannen cd:n kokoelmasta löytyy säveliä eri mielialoihin. On klassista, jatsia, vahvaa rokkia tai suomi-iskelmää.
Juuri nyt on tapetilla hiljattain
edesmennyt Casaria Évora.
– Ihana nainen. Hänen musiikkiaan olen koonnut, kerännyt ja
kuunnellut. Nuorena Beatles oli
kova sana. Sille välille mahtuu tosi
paljon.
Myös kuvataiteet kiinnostavat.
Tähän maailmaan Markku Andersson on päässyt vaimonsa vanavedessä.
– Vaimo on innokas taidemuseoiden kiertäjä. Olen innostunut
siinä mukana. Käydään sen mukaan, kun aika antaa myöten. Tykkään ja arvostan.
Toisinaan uni ylittää innostuksen. Andersson myöntää nukahta-

neensa teatterissa, konsertissa ja
urheilutapahtumissa.
– Silloin se kertoo vain, että se ei
ole kohdannut tai kolahtanut. Tai
itse on väsynyt.
Kaupunginjohtajana Markku
Andersson saa lukea paksuja selontekoja, raportteja ja esityslistoja. Vapaa-aikana ja lentokoneessa
hän lukee henkilöhistoriaa, fiktiivisiä juttuja ja dekkareita. Tällä hetkellä hän lukee ruotsalaisen Karin
Alvtegenin psykodekkaria.
Voimaa Markku Andersson saa
myös kristinuskosta.
– Olen kirkon jäsen, ja se on minulle oma hiljainen ja tosi tärkeä
asia.
Jääkiekosta puhuminen saa Mark-

ku Anderssonin suun leveimpään
hymyyn.
Tappara Tampereelta, Ässät Porista, Saipa Lappeenrannasta vai
JYP Jyväskylästä? Näiden joukkueiden kotipaikkakunnilla Andersson
on työskennellyt. Ja kaikki ne ovat
Anderssonille todella tärkeitä. Tällä hetkellä sydän sykkii Jypille.
– Tällä hetkellä Jyppi on Jyppi.
Kyllä monta kertaa olen ääneni
käheäksi huutanut ja hurrannut –
ja innostunut. Se on yksi paikka,
jossa voi innostua todella.
Mutta Saipa, Ässät ja Tappara
ovat rakkaita vastustajia, joiden
voittaminen on Anderssonille todella tärkeää. Häviäminen on
puolestaan ikävää, koska entisten
kotikaupunkien kaverit kuittailevat tappion hetkellä keljuilla tekstiviesteillä.
– Kun Jyppi sai kaksi kertaa peräkkäin könöönsä Saipalta, tuli
Lappeenrannasta kohtuullisen
paljon tekstiviestejä, jossa sanottiin, että Lappeenrannassa osataan pelata kiekkoa, miten teillä
Jyväskylässä?
Täydelliseen sunnuntaiaamuun
kuuluu rauhassa herääminen.

Miellyttävän lisänsä aamuun antaa, jos joku kotoa pois muuttaneista lapsista on käymässä.
– Kahvin tuoksu ja sanomalehdet eteen ennen kuin lähtee pohtimaan alkavaa viikkoa, mikä tapahtuu kohtuullisen nopeasti sunnuntaipäivän mittaan.
Anderssoneilla perhe on tottunut, että Markku vetäytyy jossakin
vaiheessa omiin oloihinsa.
– Usein menen sunnuntaina
kaupungintalolle tekemään nuotteja seuraavaa viikkoa varten.
Markku Andersson sanoo, että

hän on voinut keskittyä helpommin uraansa, koska vaimo on ollut
kotona akateemisena kotiäitinä.
Itse hän on osallistunut lasten kasvatukseen kuitenkin omalla tavallaan ja työn sallimissa puitteissa.
– En kuulu niihin, jotka voivottelisivat sitä, etteivät ole osallistununeet lasten kasvatukseen. Kun
lapsiin on hyvät, lämpimät, rakkaat välit ja suhteet, niin silloin on
suurin piirtein asiat kohdallaan.
Markku Andersson on tällä hetkellä 63-vuotias. Ajoittain hänet
haluttaisiin laittaa lehtien palstoilla
eläkkeelle tai potkaista pois kaupunginjohtajan pallilta. Andersson
sanoo, että kaupunginjohtajan
tehtävässä pitää pystyä ottamaan
kritiikkiä vastaan enemmän kuin
monessa muussa toimessa
– Jokainen on tietysti tunteva ihminen. Moni niistä, jotka sen kritiikin tarjoavat, eivät kovin pitkää
aikaa jakkaralla pystyisi olemaan
sen saman [kritiikin] kanssa. On
ymmärrettävää, että ihmisillä on
erilaisia näkemyksiä ja intohimoja. Se kuuluu moniarvoiseen yhteiskuntaan.
Uravalintaansa Markku Andersson on tyytyväinen.
– Jos olisin kaksikymppinen uudestaan, niin painaisin samaa
nappia. Haluaisin samalle tielle.
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Juhlan Paikka
Pito- ja Juhlapalvelu

PunaInen PIrttI Ky
Jyväskylän Hipposhalli
Rautpohjankatu 6
Sunnuntaina 8.12.2013
klo 11.00 –16.00

Messut järjestää
Nuorten Keski-Suomi ry
nuksu@nuortenkeskisuomi..
www.nuortenkeskisuomi..
045 - 112 4608

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

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

Kiponniemessä tapahtuu

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

Aseman Pysäkki juhlii
yksivuotisuuttaaan työn touhussa
ka toimivat eri tehtävissä, kuten
keittiössä, ryhmien ohjaajina ja
järjestysvastaavina.
Kahvittelun ja seurustelun lisäksi Aseman Pysäkillä on askarreltu,
laulettu, tietovisailtu ja luettu Raamattua. Pysäkki on myös jokaviikkoisen lenkkiryhmän lähtöpiste.
Kerran kuukaudessa on Itsellisten
illat.
– Päivittäin meillä on kuutisenkymmentä kävijää. Perjantait ovat
vilkkaimpia päiviä, silloin kävijöitä
on 60-70. Osa piipahtaa harvakseltaan, osa käy 2–3 kertaa viikos-

sa. Kävijöitä on niin kaupungin
keskusta-alueelta kuin kauempaakin, kertoo Jukka Rantanen.
– Vapaaehtoisia tarvitsemme lisää, erityisesti miehiä järjestysmiehiksi. Ja tietysti muuttoapurinkiin,
siinä on tällä hetkellä kymmenen
talkoolaista.
Muuttoapurinkiläiset auttavat
diakonian vähävaraisia asiakkaita
muutoissa.
Viikonloppuisin Aseman Pysäkki
palvelee Saapas-toiminnan tukikohtana, ja arki-iltaisin siellä kokoontuu seurakunnan ryhmiä.

Maanantaina askarreltiin. Anja Aarnio opasti tonttujen ja enkelikorttien tekoa
kahviemäntä Kirsti Honkoselle ja kahveille piipahtaneelle Teija Nöjdille.

Asiakaskysely kertoo tyytyväisyydestä. Paikka on ihana, kun siellä
saa syödäkseen ja juodakseen. Tilan tuntu ja koko ovat sopivat, eikä meininki ole liian prameaa
vaan kodinoloista. Myös liikuntaesteiset pääsevät kätevästi katutason kohtaamispaikkaan.
Kahviseuran – tuttujen ja tuntemattomien ihmisten – tapaaminen tekee hyvää. Päivän sana ja
rukoukset hoitavat.
– Hyvä tuo mies, joka luki uskovaisten kirjasta Jeesuksen sanoja,
kirjoitti yksi kävijä.
Toiveitakin on. Esimerkiksi nettiyhteyttä Pysäkille on toivottu.
Jukka Rantanen pitää hyvänä sitä, että kävijät antavat palautetta
ja kehitysehdotuksia. Toimintaa
suunnitellaan Pysäkin tiimin ja vapaaehtoisten porukalla.

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Aseman Pysäkki viettää yksivuotissynttäreitään ensi viikon tiistaina.
Päivän ohjelmaan kuuluu seurustelun ohella laulutunti – ja tietysti
kakkukahvit.
Arkipäivisin Aseman Pysäkki
toimii olohuoneena, jossa vierailijat voivat nauttia kahvista ja
kahviseurasta.
Pysäkin toimintaa pyörittävät
diakoni Jukka Rantanen ja nelisenkymmentä vapaaehtoista, jot-

Koko perheen ISÄNPÄIVÄJUHLALOUNAS 10.11. klo 12–14.
Menu: Pippurihärkä suppilovahverokastikkeessa, tammensavulohi, kerma
perunat, savuhirvisalaatti, salaattikimara, lakkakiisseli kermavaahdolla ja
täytekakkukahvit. Lapsille lihapullat ja nakit. Hinta 25 €, 4–11 v. 12 € ja
alle 4 v. veloituksetta. Varaukset 9.11. mennessä.
JOULULAHJA AVIOLIITOLLEMME 13.–15.12. Antakaa toisillenne
yhteinen viikonloppu parisuhdetta kohentaen ja nauttien. Kokekaa hetken
hengähdystauko ennen joulun alkamista Kiponniemen uusituissa rauhallisissa
tunnelmissa. Täyshoitohinta omin liinavaattein 210 €/aviopari*
JOULUPAKETTI 23.–26.12. Täyshoitohinta omin liinavaattein
275–350 € hlö majoituksesta riippuen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kiponniemeen ma–pe klo 10–15
puh. 014-635 191, 040-772 2844, sähköposti: kiponniemi@svk.fi
kotisivut: www.kiponniemi.fi

ISÄNPÄIVÄLOUNAS 10.11.2013 klo 12–15.
Pikkujoulut, saunaillat, perhejuhlat, kelkkasafarit
miellyttävässä maalaismaisemassa. Tervetuloa.
Puh. 014-3110 086, Kuikka
Ps. Myynnissä pukinkonttiin
Kesäteatteri 2014 lippuja.

Yliopisto lainaa flyygelinsä
Kuokkalan kirkkoon
SIRPA KOIVISTO teksti

Kotimaa tuntee kirkon.

Kotimaa on
Uutta
tulossa!

Kuokkalan alueseurakunnan flyygelin hankinta sai iloisen käänteen. Jyväskylän yliopisto lainaa päärakennuksen juhlasalissa olevan flyygelinsä Kuokkalan kirkon käyttöön juhlasalin remontin ajaksi. Remontin
on arvioitu kestävän pari vuotta.
Aluekappalainen Pekka Musto
nen on tilanteesta innoissaan.
– Erinomainen kuvio, jossa molemmat osapuolet voittavat. Flyyge-

lin sijoittaminen kahdeksi vuodeksi
varastoon ei olisi ollut yliopistolle
paras mahdollinen ratkaisu. Kuokkalan alueseurakunnalle flyygelin
saaminen merkitsee korkeatasoisen
konserttitoiminnan jatkumista.
Jyväskylän yliopisto antaa flyygelin Kuokkalan kirkon käyttöön ilmaiseksi. Alueseurakunta maksaa
flyygelin siirron, virityksen ja vakuutuksen.
Jyväskylän seurakunnan budjetissa oli tälle vuodelle varattu 50 000

euron määräraha flyygelin hankintaan, mikäli Kuokkalan musiikin ystävät onnistuvat hankkimaan
50 000–70 000 euroa omarahoitteisesti. Määräraha kuitenkin nollautuu vuodenvaihteessa. Alueseurakunnalla on nyt kaksi vuotta lisäaikaa oman flyygelin saamiseksi.
– Etsimme sponsoreita ja yhteistyökumppaneita flyygelihankkeeseen. Nyt on tilaisuus tukea korkeatasoista musiikkitoimintaa, Mustonen toteaa.

Seurakunnan ja
lähetysjärjestöjen
perinteiset
adventtimyyjäiset

Säynätsalon kirkonkellot
soivat viimeisiä kertoja
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Säynätsalon kirkon kellotornin
ylätasanteella on pimeää, ja luukkujen raosta käy pieni tuulenvire.
Tässä paikassa aika tuntuu pysähtyneen. On aika soittaa kelloja.
Kaikki on tapahtunut samalla
tavoin viimeiset 86 vuotta. Ensimmäiseksi pitää avata kellotornin
neljä luukkua. Pariovet on pönkät-

ty poikkiparruilla, jotka tällä kertaa hautausmaan hoitaja Kai
Grahn nostaa ylös.
Kun silmät tottuvat valoon, niin
luukuista näkee komeat maisemat: hautausmaa, puiden takaa
sinisenä välkehtivä Päijänne. Seurakuntakeskuksen edessä möyrivät nyt työkoneet.
Kellot – siinä ne roikkuvat siististi vierekkäin vahvoissa poikkihirsissä. Pikkukello, keskikello ja isokel-

Seurakuntamestari Marita Pajala kirkonkellojen soittotasanteella. Kellot soivat
kahvoja vetämällä. Herätyskello antaa oikean tahdin.

KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
KIRJAPAJA kuva

Saattohoito tarkoittaa kuolevan
hyvää hoitoa. Sen tavoitteena on
kuolevan lähtörauha riippumatta
siitä, missä hoidetaan, laitoksessa
tai kotona.
Saattohoidossa tiedetään, että
elämän päätösvaiheessa on vielä
paljon tehtävää. Jokaisella on oikeus kuolla arvokkaasti.
Kirjapajan uutuuskirja Saattohoito kuolevan tukena on saattohoidon
perusteos. Kirja on suunnattu
saattohoidossa työskenteleville,
opiskelijoille ja kaikille, joita kuolema koskettaa. Teoksen on toi-

mittanut sairaalasielunhoidon
johtaja emerita Kirsti Aalto.
– Kirja on juuri nyt ajankohtainen. Tänä syksynä ja ensi vuonna
aiheesta keskustellaan paljon,
koska saattohoito on vuoden
2014 Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde. Aihe on lähiviikkoina esillä myös Pikkukirkkopäivillä
Tampereella ja Lappeenrannassa,
sanoo Kirsti Aalto.
Aallon toimittama teos koostuu
asiantuntijoiden artikkeleista. Kirja käsittelee saattohoidon merkitystä sekä kuolevan että saattajan
kannalta, kuolevan sielunhoitoa,
surevan tukemista ja lohduttamista ja toivon ylläpitämistä kuolevan

Ole kuulolla!

kuuluvat sekä Kotimaa-lehti että verkkopalvelu. Se on printin ja
sähköisen palvelun yhdistelmä kaikille kirkollisten asioiden parissa
toimiville. Varmista, että kokonaisuus on käytössäsi 2.1.2014 alkaen.

www.kotimaapro.fi

Kotimaa24
taskussasi!
Ladattavissa
Windows
Marketplacesta.

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

Kirjakauppa Cor13

Kellotasanteen alapuolella roikkuu

katosta kolme narua, ja niiden
päissä on aivan kuin voimistelusalin renkaat. Narujen edessä pöydällä on herätyskello, kuulosuojaimet ja käsineet. Pöydän edessä on
nuottitaulu. Kellon sekuntiviisaria
seuraamalla saa soittoon oikean
rytmin. Nuottitaulu kertoo, mistä
narusta pitää vetäistä. Loput tarvikkeet on tehty soittajan suojelemiseksi – käsineet ehkäisemään
rakkoja ja kuulosuojaimet ehkäisemään kuulovauriolta.
Nuottitaulun kirjaimet toimivat
nuotteina soittajalle. Esimerkiksi
kirjainyhdistelmä P–K–I tarkoittaa, että soitetaan pikkukelloa,
keskikelloa ja isokelloa. Vetojen
välit kerrotaan nuoteissa sekunteina. Säynätsalon kirkonkellojen
soitot ovat säveltäjä Ilmari Hanni
kaisen käsialaa.
Seurakuntamestari Marita Pa
jala tarttuu kahvoihin ja aloittaa
soiton, ja kellot kumahtelevat tutusti säynätsalolaisille.
Käsin soittaminen korvataan
Säynätsalossa koneellisella mekanismilla tämän vuoden aikana.
Miten kellot soivat käsin?
youtube.com/henkielama

Oikeus kuolla arvokkaasti:
Saattohoito suo lähtörauhan

Kotimaa on nyt enemmän kuin koskaan.
nimensä mukaisesti kirkon puolesta. Kotimaa Pro -kokonaisuuteen

lo. Pieni on pienin, isokello suurin
ja keskikello on siltä väliltä. Ne on
valmistettu Lokomon tehtaalla.
Ylätasanteelta soitetaan kantokellot ja saattokellot. Alemmalta
tasolta soitetaan ehtookellot ja
pyhänkellot.

Hartaus Riihikirkossa klo 11.
Maastolounas Syvälahdessa 11.30–13.30
Maastolounaan hinta 5 €/hlö tai 12 €/perhe
Mukana poni!
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
vesala@evl.fi tai 040 5351657

Kristillinen Kirjakauppa Cor13
Isänpäiväksi:

Päivän Tunnussana
4,90 €

Kilpisenkatu 5, Jyväskylä 044-0556289

JYVÄSKYLÄSSÄ.
LUTERILAINEN JUMALANPALVELUSYHTEISÖ
6,
Jyväskylä
HUHTASUON KIRKOLLA Nevakatu
SUNNUNTAINA 17.11. KLO 16

Aino Viitanen, Osmo Väätäinen ja Huoltamo-houseband

SUNNUNTAINA 15.12.

KLO 16

Heikki Myllykoski, Osmo Väätäinen ja Huoltamo-houseband

Lauantaina 30.11. klo 10–12
Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.
Kotimaa on nyt PRO – nimensä veroisesti palvelu ammattilaiselle ja

Isänpäivä Vesalassa 10.11.

Uudessa saattohoitoa käsittelevässä kirjassa esitellään malli vierelläkulkijan koulutusohjelmaksi. Ensi vuoden yhteisvastuukeräyksen kohde on saattohoito.

LASTENHOITO YLI 2-VUOTIAILLE
JÄRJESTÄJÄ: JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA JA VAPAAEHTOISTEN HUOLTAMO-TIIMI.

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

potilaan hoidossa. Siinä kerrotaan yhteistyöstä henkilöstön ja
potilaan omaisten välillä. Kirjassa
esitellään myös malli vierelläkulkijoiden koulutusohjelmaksi.
Vierelläkulkijat ovat saattohoidon
vapaaehtoisia tukihenkilöitä, joiden panos täydentää hoitotyötä.
– He saavat tehtäväänsä koulutuksen, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia turvalliseen kuolevan rinnalla olemiseen. Oma elämänkokemus auttaa; tukihenkilö
toimii kuolevan tukena hänen toivomallaan tavalla, sanoo Aalto.
Myös Otavalta on tänä syksynä
ilmestynyt teos saattohoidosta.
Elämän puu. Kirjoituksia saattohoidosta ilmestyi syyskuussa. Se on Terhokodin 25-vuotisjuhlakirja, jonka ovat toimittanet Terhokodin
ylilääkäri Juha Hänninen ja toimittaja Marjukka Luomala.
Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen kotimainen erityiskohde on
valtakunnallinen saattohoitohanke. Tavoitteena on luoda kattava,
valtakunnallinen saattohoidon ja
kuolevan kärsimyksen hoitamisen
ammatillinen konsultaatiopalvelu,
jonka avulla saattohoitopalveluja
olisi saatavilla aiempaa laajemmin
eri puolella Suomea.

Pariterapiaa

Pe 8.11.
Ke 20.11
La 23.11.
Ke 27.11.
Pe 29.11.
La 30.11.

klo
klo
klo
klo
klo
klo

19
19
19
19
19
19

Esitykset Taiteen edistämiskeskuksen
Monitaidetila IKKUNAssa, kauppakeskus
Forumissa Asemakatu 7. Liput 15/13 €
Lippuvaraukset ja lisätiedot 045 652 4776
ja teatterikone@ teatterikone.fi
Lippujen lunastus vain käteisellä. Voit maksaa
myös Smartumin kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.
Yhteistyössä Perheasiain
neuvottelukeskuksen kanssa.
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TAULUMÄEN KIRKKO

Taide-ja kansanmusiikkia yhdistelevä Idenstam konsertoi
n Konsertti kuullaan Taulumäen kirkossa torstaina 21.11. klo 19. Ohjelma
10/5 euroa. Ruotsalainen Gunnar Idenstam (kuvassa) lienee ainutlaatuinen
tavassaan sovittaa pohjoismaista kansanmusiikkiperinnettä kirkkouruille tai
urkuharmoonille. Idenstam sovittaa sekä sinfonista musiikkia (esim. Mahler,
Debussy ja Ravel) että etnistä popmusiikkia, kuten esimerkiksi ”Riverdance”esityskokonaisuus.
kirkkovuoden lopun musiikkia
n Jamkin klassisen laulun opiskelija Julia Pitkälä ja Jamkin lied-opettaja ja
pianisti Eliisa Suni esittävät Bachin aarioita ja Merikannon, Palmgrenin ja
Pylkkäsen laulujaTaulumäen kirkossa 9.11. klo 16. Konsertti sävyttyy pyhäinpäivän tuntoihin ja on on Julia Pitkälän opinnäytetyökonsertti. Vapaa pääsy.
Surumusiikki-ilta Taulumäen kirkossa
n Kanttori Jukka Hassinen soittaa suru- ja hautajaismusiikkia uruilla 12.11.
klo 18. Yhdessä lauletaan pyhäinpäivän seutuun ja luopumiseen liittyviä
virsiä ja keskustellaan siunaustilaisuuteen liittyvistä musiikkivalinnoista.
Soroptimistit järjestävät koululauluillan
n Tänä vuonna juhlitaan 150-vuotista Jyväskylän Seminaaria, Yliopiston
edeltäjää, joka avasi naisille tien opettajan ammattiin. Juhlavuotta viettävät myös Valtiopäivät. Nämä teemat ja syksy ovat läsnä marraskuisessa
musiikki-illassa Vanhassa Pappilassa 12.11. klo 19. Tilaisuuden järjestää naisten kansainväliseen palvelujärjestöön Soroptimisteihin (suom. Parhaat
sisaret) kuuluva Jyväskylän Soroptimistit. Tilaisuus on osa Jyväskylän Soroptimistien 60-vuotisjuhlavuotta. Kahvi klo 18.30 5 euroa.
Sineä ja kultaa -levynjulkaisu Palokassa
n Jyväskylästä kotoisin oleva mezzosopraano Annastiina Tahkola julkaisee
suomalaisia sävelhelmiä sisältävän levynsä Sineä ja kultaa Nova Ensemble
-pianotrion kanssa. Levy äänitettiin syyskuussa Palokan kirkossa ja sillä kuullaan kauneimpia yksinlauluja Heino Kaskelta, Toivo Kuulalta, Oskar Merikannolta ja Tauno Pylkkäseltä. Nova Ensemble -triossa taituroivat sellisti
Matti Makkonen, viulutaiteilija Susanna Mieskonen-Makkonenja pianotaiteilija Maija Teikari. Konsertti Palokan kirkossa 14.11. klo 18, ohjelma 10
euroa.
Martan ja Rudolfin joulu
n Taulumäen kirkossa 14.11. klo 19 Johanna Iivanainen, Jukka Perko, Teemu
Viinikainen ja Jarmo Saari esittävät tuoreita ja raikkaita sovituksia rakkaimmista joulusävelmistä. Konsertin kuvituksen on luonut Jenni Valorinta
Martta Wendelinin ja Rudolf Koivun joulu- ja talviaiheisten kuvien pohjalta.

Musiikkia kirkkovuoden loppuun la
9.11. klo 16, Julia Pitkälä, laulu, Eliisa
Suni, piano. Vapaa pääsy.
Messu su 10.11. klo 18, Palola, Kauppinen, Hassinen, Julia Pitkälä, laulu, Eliisa
Suni, piano.
Surumusiikki-ilta ti 12.11. klo 18, Jukka
Hassinen, urut.
Martan ja Rudolfin joulu -konsertti to
14.11. klo 19, perustuu Martta Wendelinin
ja Rudolf Koivun kuvamaailmaan. Johanna
Iivanainen, laulu, Jukka Perko, saksofoni,
Teemu Viinikainen, kitara, Jarmo Saari,
kitara, Jenni Valorinta, kuvitus.
Messu su 17.11. klo 18, Saarno, Palola,
Hassinen.
Tuomasmessun raamattu- ja keskusteluryhmä ti 19.11. klo 18.
Gunnar Idenstamin urkukonsertti to
21.11. klo 19. Ohjelma 10/5 €.
HUHTASUON ALUESEURAKUNTA
Huhtasuon kirkko
Isänpäivän messu su 10.11. klo 10,
Konsti, Liukkonen, Mertanen, aikuisrippikoululaisten juhla. Kirkkokahvit.
Kirje isältä -konsertti su 10.11. klo 18.30,
Seppo Koski, Ismo Saarilampi.
Virsi-ilta ke 13.11. klo 18.30, Mertanen.
Messu su 17.11. klo 10, Väätäinen, Salmela, pyhäkoulu.
Huoltamo su 17.11. klo 16, Huoltamotiimi, O. Väätäinen.
Raamattu- ja lähetysilta ke 20.11. klo
18.30.
Tuomiosunnuntain hevimessu su
24.11. klo 18.

ki
Menovink
Kirje Isältä -hyväntekeväisyyskonsertti

Huhtasuon kirkossa 10.11.
klo 18.30. Kahvi klo 18.
Hengellisiä lauluja ja sotaajan lauluja esittää Seppo
Koski, jota säestää harmonikalla Ismo Saarilampi. Ohjelmamaksu 5 € Huhtasuon
diakoniatyön hyväksi.

Lapset ja perheet:

kohti
Adventtia

Pikkukirkko päiväkodeille ja perheille to
14.11. klo 9.30. Konsti, Mertanen, Helle.
Lapsen päivän kirkko ke 20.11. klo 18.
Jokainen on erilainen ja silti yhdenvertainen. Huiluryhmä Satakielet. Kirkosta
saa kirkkoherkun. Keski-Suomen pelastuslaitos vierailee, lapset saavat tutustua
paloautoon ja pikkupaloautoon.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20.
Perhekahvila ke klo 9.30.
Käsityöpaja lapsille ja ja aikuiselle to
21.11. klo 17.30. Tied. 050 323 5355.

Nuoret:

Kerhoista, koulutuksista yms. tied.
050 549 7017.
Piparia, pikkuaskartelua ja pari laulua
n Tule viettämään aikaa yhdessä sekä valmistamaan jouluisia askarteluita
lähetyksen hyväksi Aseman Pysäkillä keskiviikkona 20.11. klo 15–18.
Perheiden seimi-ilta
n Illassa kuullaan kertomus seimestä, rakennetaan oma seimiasetelma ja
nautitaan päätteeksi pieni iltapala. Seimi-ilta on torstaina 21.11. klo 17.30–
19.30 Yliopistonkatu 28:ssa. Mahtuu 20 osallistujaa. Materiaalimaksu 2
euroa. Ilmoittautuminen 17.11. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Tied. johanna.kontinen@evl.fi tai 050 340 9895.
Adventti-ilta marjomäen riihikirkossa
n Sunnuntaina 27.11. klo 18 vietetään tunnelmallista iltakirkkoa Marjomäen riihikirkossa Kuohulla, Kellomäentie 160. Pukeudu lämpimästi, sillä riihikirkossa ei ole lämmitystä. Ota mukaan myös oma taskulamppu. Valo- ja
villasukkamyyjäiset lähetystyön hyväksi, glögitarjoilu.

erheille
Ekavauvap
Ekavauvaryhmät Keltinmäen alueseurakunnassa
n Ekavauva-ryhmä on vertaisryhmä ensimmäisen lapsen saaneille perheille,
kohtaamispaikka vanhemmille ja vauvoille. Toivomme, että ryhmän alkaessa
lapsi on enintään 7 kuukauden ikäinen. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa ja Keltinmäen kirkolla. Ilmoittautumiset
1.11.2013–5.1.2014. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Tiedustelut: Keltinmäki riitta.haaparanta-kocabyik@evl.fi, 050 372 5573, ja
Kortepohja eeva.lindberg@evl.fi 050 408 8852,

Ryhmätoimintaa:
Pietarin killan ilta ti 19.11. klo 18.
Eläkeläisten kerho to 14.11. klo 14, Tervonen.
Naisten jumppa to klo 18–19.

Musiikki:

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

Diakoniapäivystys:

ma–ke klo 9–10.30, muuna aikana
050 549 7005 / elina.vepsalainen@evl.fi.
Halssilan kirkko
Isänpäivän messu su 10.11. klo 12, Siistonen, Mertanen.
Leipäsunnuntai su 10.11. klo 16. Kunnia
kärsiä Jeesuksen tähden, Reino Saarelma.
Messu su 17.11. klo 12, Väätäinen, Salmela.
Lapset ja perheet:
Lapsiparkki ti klo 9–11.30, ilm. 050 407
9126.
Perhekerho ke klo 9.30–11.
Muskarit to klo 9.15, 9.45 ja 10.30. Tied.
050 340 9893.

Kouluikäiset:

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

tytöille ja pojille.

Ryhmätoimintaa:

Aamurukouspiiri ke klo 8.
Torstaitapaaminen to klo 13.
Raamattupiiri to klo 17.

Musiikki:

Iloset ke klo 12.
Ihanaiset ke klo 18.
Gsus to klo 18.
Majakka pe klo 18.
Tied. 050 380 0608.

Diakoniapäivystys

ma–ke klo 9–10.30, muuna aikana
050 549 7024, juha.halonen@ev.fi.
Huhtasuon kirkossa
KELTINMÄEN ALUESEURAKUNTA

Keltinmäen kirkko

Messu su 10.11. klo 10, Vilkko, Ridanpää, Lintunen, pyhäkoulu, isänpäivän
kakkukahvit.
Martinpäiväseurat su 10.11. klo 12,
Osmo Kangas, Vilkko, ym. Kahvitarjoilu
heti messun jälkeen.
Aamurukous ti 12.11. klo 8–8.30.
Taizé-rukoushetki ke 13.11. klo 18, Nieminen.
Löytöretkiä Raamattuun ke 13.11. klo
18, Luukkaan seurassa.
Hiljainen aamurukous to 14.11. klo
8–8.30.
Taka-Keljon lähetyspiiri to 14.11. klo
18.30, Kilpisillä, Ronsuntaipaleentie 575.
Rukoushetki pe 15.11. klo 8–9.
Messu su 17.11. klo 10, Salminen, Jurva,
Nieminen, Kallio, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 19.11. klo 8–8.30.
Ajankohtainen Raamattu -opetussarja
ke 20.11. klo 18. Köyhät ja rikkaat, oikeus
ja kohtuus, Pitkänen.
Hiljainen aamurukous to 21.11. klo
8–8.30.
Jumalanpalveluksen jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen.

Lapset ja perheet:

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

Kouluikäiset:

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

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Ryhmä Facebookissa: Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö.
Perusisoskoulutus ke klo 17–18.30
(13.11, 20.11., 27.11.).
Jatkoisoskoulutus ti klo 17 (3.12.).
Nuortenillat ke klo 18.30 (13.11., 20.11.,
27.11.).
Jatkoisoisten ja avustajien leiri 15.–17.11.
Nuorten joululeiri 6.–8.12. Vesalassa.
15–20 vuotiaille, ilm. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/ 18.11.
mennessä. Leirin hinta 30 €.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13.
Olohuone ke klo 13–15. Tarjoilua,
vapaaeht. maksu. Tied. 050 549 7032.
Maahanmuuttajat ti klo 10–12.

Musiikki:

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

ki
Menovink
Kulttuuria kerrassaan
Keltinmäessä

Olohuoneessa 13.11. klo
13–15 Juhani Ahon tekstiin
pohjautuva monologi. Keltinmäkeläinen runonlausuja
Martti lausuu runoja. Musiikkia. Kahvia ja pientä purtavaa, vapaaehtoinen maksu.

Diakoniatyöntekijä:

Diakonin päivystys ti klo 9–11 ja to

12–14, muulloin sop. mukaan, 050 549
7032, heidi.kallio@evl.fi.
Heidi Kallio tavattavissa Keitaalla,
mahd. henkilökohtaiseen keskusteluun.
(Huom. kellonajat).
12.11. klo 11.30–14. Puolen tunnin
ohjelmallinen hetki.
28.11. klo 10.30–14.
Heidi Kallio tavattavissa Keltinmäen kirjastolla 25.11. klo 15–17. Mahd. henkilökohtaiseen keskusteluun.
Kortepohjan seurakuntakeskus
Perjantain Puolipäivä hiljentymisryhmä
pe 8.11. klo 12–14. Oma Raamattu ja
päiväkirja mukaan. Tied. 040 709 4062.
Puuhamessu su 10.11. klo 16, Ridanpää,
Lintunen, Tervonen, isänpäivän kakku–
kahvit. Perheen sunnuntai.
Pappi paikalla to 14.11. klo 12.30-13.30.
Messu su 17.11. klo 16, Pitkänen, Nieminen, pyhäkoulu.
Pappi paikalla to 21.11. klo 12.30-13.30.
Jumalanpalveluksen jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen.

Lapset ja perheet:

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

Kouluikäiset:

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

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Nuorten joululeiri 6.–8.12. Vesalassa.
Leiri 15–20 v, ilm. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/ 18.11. mennessä.
Leirin hinta 30 €.

ki
Menovink
Torstaikahvila etsii
Isäntiä ja emäntiä

Tule isännäksi ja emännäksi
keittiöön, ruuanhakijaksi tai
seurustelijaksi kahvilaan.
Torstaikahvila on avoinna
joka torstai klo 12–13.30.
Voit ottaa vastuuvuoron
oman aikataulusi mukaan.
Tule antoisaan tiimityöhön!
Tied. leena.hayrinen@evl.fi,
050 5497008.

Ryhmätoiminta:

Lähetyksen käsityöpiiri ke klo 10–12
(paritt. viikot).
Tiistaitapaaminen ti klo 13–14.30
(paritt. viikot).
Torstaikahvila avoinna klo 12–13.30.
Tarjoilu maksutonta.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 13.11. klo
13 (parill. viikot), Helle.
Draamaryhmä Toivo ma klo 16. Tied.
Anneli Malinen 040 826 8006.

Musiikki:

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

Diakoniatyöntekijä:

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

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

Ryhmätoimintaa:

Saihokadun olohuone (Saihokatu 4)
ti 12.11. klo 11–12, valmistellaan lasipurkkilyhtyjä (ota oma purkki mukaan),
19.11. katsellaan mitä kuvat kertovat
meille. Lounas klo 12–13, (3,50 €). Tied.
050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.

Diakoniatyöntekijä

Kypärämäen päivystys Kortepohjan
srk-keskuksessa (Isännäntie 4) ke klo
9–11. Tied. ainoleena.erkamaa@evl.fi,
050 549 7026.
Ruoke-Kuohu-Vesanka
Kuohun päiväpiiri kylätalolla ma 11.11.
klo 13–15. Tuolijumppaa. Tied. 050 549
7026. Erkamaa.
Vesanka–Ruoke: Hengellinen iltapäivä
ke 13.11. klo 12, Anja Sorri, Mustajärventie 94, Heikki ja Maritta Tynkkynen.
Tied. Kalio 050 549 7032.

ki
Menovink
Vanhemman väen
syntymäpäiväjuhlat

Kutsu Sinulle Keltinmäen
alueella asuva, joka olet täyttänyt tai täytät vuoden viimeisellä puoliskolla vuosia 70,
80, 85, 90 tai enemmän. Tervetuloa juhlaan Keltinmäen
kirkolle su 17.11. klo 14–16.
Tarjoilun vuoksi ilm. pe 8.11.
mennessä (ma–pe klo 9–15)
Aira Lehto p. 050 340 98 99.

Kouluikäiset:

Kerhot jatkuvat uusissa tiloissa tammikuussa. Tied. nuorisotyönohjaaja
johanna.matilainen@evl.fi, 050 595
3945.

Nuoret:

Nuortenilta to klo 19-21, Yliopistonkatu 26 B. Huom. uusi paikka!
Avajaiset uusilla tiloilla to 21.11. klo
17–19.
Nuorisotyön tied. teresa.muhonen@evl.
fi, p. 050 549 7016, tai kirsi-marja.piippanen@evl.fi p. 050 549 7004 ja nuoriso- ja
rippikoulutyön vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi, p. 050 400 0013.

Varttuneelle väelle:

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Mallan kammari Vanhassa Pappilassa
(Vapaudenk. 26) parilliset viikot, joka
toinen to klo 14.
Eläkeläisten piiri Viitakodissa, ke klo 14,
paritt. viikot.
Korttelikerho Cygnaeuksenkatu 8, Kerhohuone, to 21.11. klo 10–11.30.

Kuorot:

Hyvät Jyvät ti klo 19 Pappilan rippikoulusalissa. Tied. 050 521 5411.
Stemmina to klo 17.45 Lahjaharjun kappelissa. Tied. 050 549 7020.

Diakonia:

Päivystykset ma, ke ja to klo 9–11 CygKESKUSTAN ALUESEURAKUNTA
naeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen p. 050
549 7027, Katja Nuuhkarinen p. 050 340
KAUPUNGINKIRKKO 		 0665, Sari Solismaa p. 050 549 7006 tai
Auni Pelkonen p. 050 549 7001. Ei päiAvoinna ke–pe klo 11–14.
vystystä ma 18.11.
Messu su 10.11. klo 10, Tikkanen, Watia,
Lohikoskella ei diakoniapäivystystä.
Valtasaari, rippikoulusunnuntai.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri, diaVirsi- ja lauluhetki ke 13.11. klo 12.
konia ja lähetys, Keljon palvelutalon
Nuorten messu ke 13.11. klo 19.
B-talon 4.krs. ti klo 10–12.
Viikkomessu to 14.11. klo 13.
Psalmiluentosarjan luento to 14.11.

Lähetys:

ki
Menovink
Psalmiluennot jatkuvat
Kaupunginkirkossa

Onneni on olla lähellä Jumalaa, todetaan psalmiluennolla
torstaina 14.11. klo 18.30.
Illassa puhuvat Kari Valkonen, Seppo Wuolio, musiikki
Maria ja Ville Jaakkonen.
Messu su 17.11. klo 10, Niiles-Hautanen, Pirtala, Valtasaari. Messu on myös
syntymäpäiväjuhlamessu. Kutsumme
Sinua Keskustan alueseurakuntalainen,
joka täytät 70, 80, 85, 90 tai sitä enemmän syys–joulukuussa 2013. Tied. 050
549 7006.
KohtaamisPaikan iltamessu su 17.11.
klo 17, Mika Kilkki. Klo 16.45 Lastenoh
jelmat Pappilassa kahdessa ryhmässä.
Virsi- ja lauluhetki ke 20.11. klo 12.
Nuorten messu ke 20.11. klo 19 Pappilan kappelissa.
Viikkomessu to 21.11. klo 13.

Pappila,

Vapaudenkatu 26
Mallan kammari, parilliset viikot, joka
toinen to klo 14.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
Fransiskus-ilta ke 13.11. klo 17. Tied.
050 375 4504, laatinen.liisa@gmail.com
Nuorten messu ke 20.11. klo 19.

Lapsille ja perheille:

Yliopistonkadun perhekerho to klo
9.30–11.30 (Yliopistonkatu 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. 10.11.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied.
johanna.kontinen@evl.fi, 050 340 9895.
Muskarit: Yliopistonkatu 28, kerhotila.
Pikkuhuilistit ma klo 15–15.45.
1v ma klo 15.45–16.15.
Kultahiput, pienet kehitysvammaiset
ma klo 16.30–17.15.
Tied. terhi.hassinen@evl.fi, 050 340 9893.
Vauvat ke klo 15.45–16.15.
2 v. ke klo 16.15–17.
Satumuskari 3–4 v. ke klo 17–17.45.
Tied. ja muskareiden hajapaikkojen tied.
tiina.jarvinen@evl.fi, 050 571 5155.

Adventtimyyjäiset pe 29.11. klo 10–12
Vanhassa pappilassa.
Hanna-rukouspiiri ma 2.12. klo 18
Vanhassa pappilassa, Anna-Maija Kuulasmaa ja Riitta Puukari.
LOHIKOSKI
Lahjaharjun kappelissa, Ukonniementie 2
Messu su 10.11. klo 12, Wuolio, Tenkanen. Isänpäivän täytekakkukahvit.
Lauluilta to 14.11. klo 18, Laasonen ja
Lauluyhtye Stemmina.
Tilkkutäkkimessu su 17.11. klo 12, Tikkanen, Laasonen, rippikoulusunnuntai,
mehu- ja piparitarjoilu.

Lapsille ja perheille:

Päiväkerhot, ekavauvaryhmä, tarkemmat tiedot nettisivuilta.
Perhekahvila Lohikosken kirkon asuntosiivessä ke klo 9.30-11.30.
Pyhäkoulu ke 20.11. klo 18.
Muskarit:
1–2 v. to klo 9.30–10.15.
Satumuskari 3–4v to klo 10.15–11.
Tied. tiina.jarvinen@evl.fi, 050 571 5155.

ki
Menovink
Pyhiksessä askarrellaan
ja ihmetellään

Lohikosken Pyhis kutsuu
kolme vuotta täyttäneitä
lapsia joka toinen keskiviikko
klo 18 leikkimään, askartelemaan, laulamaan, hiljentymään alttarin äärellä ja
ihmettelemään yhdessä Raamatun kertomuksia. Seuraava
pyhis 20.11. klo 18.

Kouluikäiset:

Askartelukerho to klo 17-18.30, Lohikosken kirkon asuntosiiven kerhotilassa.
Tarkempia tietoja nettisivuilta ja
nuorisotyönohjaaja johanna.matilainen@evl.fi, 050 595 3945.

Nuoret:

Nuortenilta to klo 19-21, Yliopistonkatu 26 B. Huom. uusi paikka!
Avajaiset uusilla tiloilla to 21.11. klo
17–19.
Nuorisotyön tied. teresa.muhonen@evl.
fi, p. 050 549 7016, tai kirsi-marja.piippanen@evl.fi p. 050 549 7004 ja nuoriso- ja

rippikoulutyön vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi, p. 050 400 0013.

Ryhmätoimintaa:

Avoin solu ti klo 16-17.30. Kokoontuu kodeissa. Tied. Hely Järvinen 050
359 5611.

Diakonia ja lähetys:

Diakoniapäivystykset ma, ke ja to klo
9-11, Cygnaeuksenkatu 8. Tied. Auni
Pelkonen p. 050 549 7001.
Lohikoskella ei diakoniapäivystystä.
Olohuone Lahjaharjun kappelissa ti
12.11. ja 19.11. klo 9-11.
Eläkeläisten kerho ti 19.11. klo 12 Lohikosken päiväkeskuksessa.
Leivontatalkoot to 28.11. klo 9.
Lähetysmyyjäiset pe 29.11. klo 10-12
Vanhassa pappilassa.

KORPILAHDEN ALUESEURAKUNTA

Korpilahden palvelupiste avoinna ti-to
klo 9-15, p. 050 557 9012. Muina aikoina
virkatodistukset ja toimitusten sopiminen, p. 050 363 2300, hautausasiat
040 162 3982, muissa asioissa yhteys
työntekijöihin.
Messu su 10.11. klo 10 kirkossa, Koivisto, Laakso-Viholainen. Perheen sunnuntai.
Messu su 17.11. klo 10 kirkossa, Haapakangas, Laakso-Viholainen. Pohjoisten
kylien kirkkopyhä.

Muita tilaisuuksia:

Hartaushetki ma 11.11. klo 12.15 Korpihovi.
Samassa veneessä -yhteiskristillinen ilta
ke 13.11. klo 18, Korpikeidas. Sinikka
Pohjalainen ja Marjut Haapakangas.
Miesten ilta ke 13.11. klo 18 seurakuntatalo. Keijo Keltakangas, Elämän tien
kulkuri.
Hartaushetki ke 20.11. klo 18 Iltatähti.
Tuunaa ja taiteile -ilta ma 18.11. klo
17–21 aikuisille srk-talolla, syksyn viimeisellä kerralla tehdään mehiläisvahakynttilöitä, ommellaan tonttulakkeja ja
tehdään joulupalloja, hartaus- ja teetauko klo 19. Voit tulla pienemmäksikin
aikaa tekemään omaksi tarvikemaksulla
tai lahjoita lähetystyölle myytäväksi!

Diakonia:

Väentuvan teemahetki ti 12.11. ja
19.11. klo 12 Korpikeitaalla.
NOJA-ryhmä ti 12.11. klo 18 seurakuntatalolla.
EU-ruuan jako pe 15.11. klo 9–11 seurakuntatalolla diakoniatoimistossa klo
9–11.

Mustonen, Lampinen, Luomala, Kuokkamiehet, pyhäkoulu. Urkujen käyttöönotto. Kirkkokahvit.
Urkujen vihkiäisjuhlakonsertti su
17.11. klo 18. Urkutaiteilija Christian
Ahlskog, 1800-luvun ranskalaista urkumusiikkia. Mukana Kehittyvät laulajat
ja kanttoreita. Vapaa pääsy. Klo 16.30
Kahvit ja urkujen esittely.
Café Kide ke 20.11. klo 11 hartaus, klo
11.15-12.30 lounas (4 e/2 e).
Hiljaisuuden ilta ke 20.11. Klo 18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Lasten kirkkohetki to 21.11. klo 9.15
ja 10.15.
Ikäihmisten syntymäpäivät to 21.11.

ki
Menovink
Ikäihmisten
syntymäpäiväjuhla

Kuokkalassa juhlitaan torstaina 21.11. klo 13–15. Juhlaan kutsutaan 70, 80, 85, 90
ja sitä enemmän heinä-, elo-,
syys-, loka-, marras- tai joulukuussa 2013 täyttäviä kuokkalalaisia. Mukaan voi kutsua
myös yhden läheisen. Tarjoilun vuoksi ilm. 11.11. mennessä aluesihteerille 050 408
8816 tai diakoneille 050 549
7034 tai 050 549 7007.

Lapset ja perheet:

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 pe klo 9.30-11.
Päiväkerhot tied. p. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9887.
Muskarit: tied. 050 340 9898.

Kouluikäiset:

Kerhot - katso www.jyvaskylanseurakunta.fi > Kuokkala > Kouluikäiset.
Tied. p. 050 436 8619.
Joululeiri Mutasessa 2–6-luokkalaisille
29.11.–1.12. Askartelua, leikkiä ja seikkailua. Hinta 30 e. Ilm. 17.11. mennessä
netissä jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu. Yhteistyössä Keskustan aluesrk:n
kanssa, Kuokkalasta mahtuu 15 lasta.

Nuoret:

Musiikki:

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

Nuoret:

Ryhmätoimintaa:

Kirkkokuoro paritt. viikoilla to klo
18–20 srk-talolla. Tied. 050 557 9004.
Hengari ma klo 14.30–16.30 Pesässä.
Koulupäivystys ti ruokkiksella.
Isoskoulutus to 21.11. klo 15.30–1.30.
Jumalanpalvelusopetus riparilaisille to
7.11. klo 15.30–17.30 (611) & ke 13.11.
klo 15.30–17.30 (612).
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/nuoret/
www.facebook.com/#!KorpilahdenAlue
seurakunnan Nuorisotyo

Kouluikäisille:

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

Lapsille ja perheille:

Tied. 050 557 9006, 050 557 9013.
Päiväkerhot ma Horkka, ti srk-talo, pe
Korpihovi.
Perhekerho Ylä-Muuratjärven kylätalolla ke klo 9–11.30.
Perhekerho srk-talolla to klo 9.30–
11.30.
Taaperoryhmä srk-talolla pe 15.11.
klo 9.30–11.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 18.11. klo
14–15.30.
Tuunaa ja taiteile -ilta aikuisille srktalolla ma 18.11. klo 17–21, syksyn viim.
KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA
Messu su 10.11. klo 11, Bucht, M Korhonen, Väisänen, Grönholm, pyhäkoulu.
Rippikoulupyhä.
Hiljaisuuden ilta ke 13.11. Klo 18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Aamurukous to 14.11. klo 8.15.
Messu su 17.11. klo 11, Karjalainen,

Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset
viikot) kirkon alakerrassa.
Kuokkanaiset ti klo 18 (paritt. viikot)
alakerrassa, naisten keskusteluryhmä.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9.30–
11.
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 28.10. klo
18–19.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ti klo 10–13.
Kantaattikuoro ke klo 18.15.
Gospelkuoro Lentoon to klo 18, kts.
tark. nettisivut!

Diakoniatyöntekijöiden
vastaanotto

ma–ti klo 9-11, muuna aikana sopimuksen mukaan. Päivi Heikkilä 050 549
7034, Marjo Ronkainen 050 549 7007.
Huom: Ma 18.11. ei päivystysvastaanottoa koulutuspäivän vuoksi.
PALOKAN ALUESEURAKUNTA

Palokan kulttuuriviikko 8.–17.11. näkyy
kirkossa ja kylillä!

ki
Menovink
Palokan kulttuuriviikossa
yökahvilaa ja musiikkia

Palokan kulttuuriviikkoa
vietetään 8.–17.11. Viikon
aikana kirkossa kuullaan
Sineä ja kultaa -levynjulkaisu
konsertti ja urkutuokio, ja
10.11. on kansanlaulukirko.
Nuorille yökahvila ja lapsiperheille puuhailta.
Yökahvila pe 8.11. klo 19. Riku Mäkelä ja
Uusi kevät.
Kansanlaulukirkko su 10.11. klo 10, Sulkala, Kari, Ruhanen, Kuokkalan Pelimannit Erkki Hiekkavirran johdolla, solistit
Jorma Pollari ja Tuula Heiskanen.
Puuhailta lapsille ja perheille ti 12.11.
klo 18.
Konsertti to 14.11. klo 18, Annastiina Tahkola, mezzosopraano, Nova
Ensemble, Susanna Mieskonen-Makkonen, viulu, Matti Makkonen, sello
ja Maija Teikari, piano. Sineä ja kultaa
-levyn julkaisukonsertti. Suomalaisia
sävelhelmiä Kaski, Kuula, Merikanto,
Pylkkänen. Ohjelma 10 € , lopuksi kahvit.
Urkutuokio pe 15.11. klo 9.30, Pertti
Tahkola.
Aikuisten oikeesti -keskusteluryhmä ti
12.11. klo 18 takkahuoneessa. Valvokaa!
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon parvella,
tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Alfa-kurssi to klo 18 takkahuoneessa.
Elämän tarkoitusta etsiville, epäilijöille
ja niille, jotka haluavat tutustua kristinuskon peruskysymyksiin. Tied. 040 513
5766 tai pekka.pirinen@kolumbus.fi
Messu su 17.11. klo 10, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä, saarna Ari Erkkilä,
Hautalahti, Tahkola. Kahvit ja rauhanyhdistyksen seurat, puhe Antti Kotilainen.
Perhekirkko su 17.11. klo 15, Kari, Ruhanen, Lapsikuoro ja lapsityöntekijät.
Sanan ja rukouksen ilta ke 20.11. klo 18.
Pitääkö Jumalaa pelätä? Sulkala, Nokka,
Ruhanen, Lauluryhmä Tuikku, todistuspuheenvuoroja.
Raamattupiiri ti 19.11. klo 18 takkahuoneessa, tied. 040 709 0142.
Miesten piiri ti 19.11. klo 18 kirkon
parvella, tied. 050 686 91.

Musiikki:

Lapsikuoro kouluikäisille, harjoitukset
joka toinen ke klo 15 (seur. 20.11.).Lauluryhmä Tuikku ke klo 17.30. Kaivataan
uusia laulajia!
Lapsikuorosta ja Tuikusta tied. Tuovi
Ruhanen p. 040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro to 7.11. ja 21.11.
klo 18. Uudet laulajat tervetuloa!
Palokan kamarikuoro pe klo 17.30 Taulumäen kirkossa. Tied. Pertti Tahkola
040 684 2050.

Diakonia ja lähetys:

Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–15
takkahuoneessa.
Lähetyspiiri ti 12.11 klo 10–12 takkahuoneessa.
Päiväpiiri ke 13.11. klo 13 kirkkosalissa
ja -torilla.
Hyvä Hetki -ryhmä ke 20.11. klo 14 takkahuoneessa. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille. Tied. 040 709 0142.
Diakonian päivystys kirkolla ti ja ke klo
9–11 Halinen 040 560 9910 ja Itkonen/
Nokka 040 709 0142.

Lapset ja perheet:

Perhepysäkit:
Ritoharjussa (Norolankuja 3 F) ti
klo 9–11, Kirrissä (Kirrinpelto 1) to klo
9–11 ja Mannilassa (Mankolantie 3 ) ti
9.30–11.30. Kirkolla to klo 9–11.
Torstaina 21.11. perhepysäkit peruttu
lastenohjaajien koulutuksen vuoksi.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo 13–15.
Taaperoryhmä (lapset n. alle 2 vuotta)
kirkolla ke 13.11. klo 9.30–11.Pyhäkoulu
kirkon alakerrassa su klo 10.Muskari
Jokelan pappilassa (Rovastintie 8 C)
keskiviikkoisin. Tied. 050 3409893.
Yhteinen puuhailta lapsille ja perheille
ti 12.11. klo 18.
Perhekirkko su 17.11. klo 15, Kari, Ruhanen, Lapsikuoro ja lapsityöntekijät.
Lapsi- ja perhetyön tied. Marja-Terttu
Kivelä 040 560 9908. Löydät meidät
myös Facebookista!
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Kouluikäiset:

Nuoret:

Tiedot kerhoista alueseurakunnan nettisivuilla www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/kouluikaiset/
kerhot. Katso myös lasten ja perheiden
tapahtumat
Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä Minnalta p. 040 773 9851.

Iltakahvila pe 8.11. klo 17–22.
Isoskoulutus jatko- ja perusisosille su
17.11. klo 13-17.
Tiedustelut 050 407 0060.
Ryhmätoiminta:
Lähetyspiiri ma klo 13, parill. viikot.
Olohuone ti klo 13-15.

Nuoret:

Diakonia:

Yökahvila kirkolla pe 8.11. klo 19–23.
Isoskoulutukset: perusisot ke 13.11. ja
jatkoisot ke 20.11. klo 17, koulutuksen
jälkeen peli-ilta.
Dino-ilta to 21.11 klo 18–20.30.
Nuorten sähly peklo 16.45–18 Jokelan
koulun liikuntasalissa.
Tietoja: Paula Niemitalo 040 560 9909,
Markku Haikara 040 527 5382.

SÄYNÄTSALON ALUESEURAKUNTA

Hautaus- ja virastopalvelut, Pappilantie
6. Avoinna ma ja ti klo 9–13, to klo 9–12
p. 040 535 0047. Hautaus- ja virastopalvelut on suljettu 12. ja 14.11.
SÄYNÄTSALON KIRKKO
Messu su 10.11. klo 10, Kärkkäinen, Tiusanen.
Messu su 17.11. klo 10, Kärkkäinen,
Laiho. Rippikoulusunnuntai.
JAO:n oppilaskonsertti ma 18.11. klo
18.30.
Kirkkohetki to 21.11. klo 9.30. Kaikille
avoin kirkkohetki arjen keskellä.

Lapset ja perheet:

Kirkkohetki kts. yllä.
Päiväkerhot ti pappilassa.
Perhekerho to klo 9.30–11.30, pappila.
Tiedustelut 050 917 2802.

Kouluikäiset:

Tiedustelut 040 727 8147.

Ryhmätoiminta:

Olohuone ke klo 13 pappilassa. 13.11.
Ikäihmisten palvelut Jyväskylässä, 20.11.
Huuto Iranista -dokumentti, mukana
lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki.
Raamattupiiri Johanneksen pojat su klo
18 pappilassa, parill. viikot.
Naisten solu, avoin raamattupiiri ke klo
18 pappilassa, paritt. viikot.

Musiikki:

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

Diakoniatyöntekijä:

Päivystys ti ja to klo 9–11 pappilassa,
paula.kiviranta@evl.fi, 050 598 0951.
NEULASKOTI
Perhemessu su 10.11. klo 16, Kärkkäinen, Tiusanen.
Perjantairukous 15.11. klo 19. Tied.
Erkki Puhalainen 0400 545 128.
Tilkkutäkkimessu su 17.11. klo 16,
Kärkkäinen, Laiho.

ki
Menovink
Miksi palvelija pakenee?

Toivon Torstain päähenkilö
on Pakeneva palvelija Joona.
21.11. klo 18.30 Neulaskodissa
puhuu Saija Väätäinen,
musiikki Matti Mertanen &
MMV. Iltatee, keskustelua ja
sielunhoitoa. Lapsille mukavaa puuhaa ja kertomuksia
Raamatun maailmasta. Iltapala n. klo 19.30.
Kirkkohetki ke 20.11. ja pe 22.11. klo 9.30.
Kaikille avoin hetki arjen keskellä.
Toivon Torstai 21.11. klo 18.30.

Lapset ja perheet:

Kirkkohetket kts. yllä.
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. 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Tiedustelut 050 407 0060.

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

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

Isänpäivän perhemessu su 10.11. klo
11, Toivio, Vuorenoja, Lasten laulua, Tikkakosken naislaulajat. Täytekakkukahvit/mehut.
Raamatun äärellä ke 13.11. klo 18,
Kolossalaiskirje, Vallipuro.
Seurakuntailta to 14.11. klo 18.30 Mäkisillä, Sikomäentie 507, Nyrölä.
Messu su 17.11. klo 11, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä, saarna Timo Tuomisto
Jämsästä, Vallipuro, Ruhanen, Tikkakosken rauhanyhdistyksen kuoro. Kahvit.
Sanan ja rukouksen ilta su 17.11. klo
18.30. Jeesus Kristus - Elämän Valo.

ki
Menovink
Sanan ja rukouksen ilta

Tikkakosken kirkossa sunnuntaina17.11. klo 18.30.
Jeesus Kristus - Elämän Valo
-teemasta puhuvat Timo
Hakanen ja Risto Vallipuro,
lauluryhmä Sirittäjät. Iltatee.
Seurakuntailta ma 18.11. klo 18 Heinälällä, Pajakuja 19, Puuppola.
MieliMaasta -vertaisryhmä pappilassa
ti 19.11. klo 18–20. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen. Paula Matilainen p. 040 824 4561.
Päiväpiiri pe 22.11. klo 12.30 Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.
Naisten ilta pe 22.11. klo 18 pappilassa.
Kristus kaikkeuden Herra. Kari Kuittinen,
keskustelua, rukousta, iltatee.

Musiikki:

Rumpukerho kouluikäisille ti klo 18.30
pappilan bänditilassa. Ilm. 040 560 9913.
Lapsikuoro ke kirkolla klo 17–18. Kaikki
mukaan!
Candela-kuoro to klo 18.30. Candela
laulaa jumalanpalveluksissa ja muissa
seurakunnan tilaisuuksissa.Monipuolinen ohjelmisto, iloinen meininki!
Lisätiedot: ilpo.vuorenoja@evl.fi,
040 560 9913.

Diakonia:
Työtupa seurakuntasalissa ti klo 12–16.
Miesten keskustelupiiri pappilassa ti
klo 13.
Hartaus ja aamupala to klo 10 kirkolla.
Päiväpiiri ke 13.11. klo 13 pappilassa.
Lukupiiri ke 20.11. klo 13 pappilassa.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto.
Ajanvaraus marja-liisa.jaakonaho@evl.fi,
040 560 9916.
Lapsi- ja perhetyö:

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
18.11. klo 18–19.
Lisätietoja 040 560 9914.

Kouluikäiset:

Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä
Outilta 040 560 9915.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille Puuppolan
kerhotilassa, Takalantie 2, ke klo 14–16.
Rumpukerho kouluikäisille ti klo 18.30
pappilan bänditilassa.

Nuoret:

Olo-ilta ti klo 18–21.
Nuortenilta to klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 20.11. perusisot klo
17–19 ja 3. vuosikerran isoset klo 19–21.

VAAJAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

Messu su 10.11. klo 10, isänpäivä, Rossi,
Andràs Szabò, Reingoldt, Isien kuoro.
Messu su 10.11. klo 12.15 Koivuniemen
kappelissa. Messu päättää isoskoulutusleirin, kaikki ovat sinne tervetulleita!
Pyhityksen ihme ti 12.11. klo 18.

ki
Menovink
Pyhityksen ihme
– onko sitä?

Ihme Jumala -sarja jatkuu
12.11. klo 18 Vaajakosken kirkossa. Pyhityksen ihmeestä
puhuu Lääninrovasti Simo
Lampela, Gospel-lauluryhmä,
Sirpa Mäkinen. Juontaa EevaKaisa Rossi. Iltatee.

Messu su 17.11. klo 10, Laitinen, Partanen, Liimatainen. Seniorit lauluryhmä.
Virsi-ilta Herätysliikkeittemme laulukirjat, su 17.11. klo 16. Vanhoillistestadio
laisuus ja Siionin laulut. Pentti Saulio,
opettaja, Jyväskylän Rauhanyhdistys.

Diakonia:

Vanhemman väen päivä ke 13.11. Vaajakosken kirkolla. Keittolounas (6 €) klo
11. Yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jukka Helin. Jukka musisoi ja kertoo
rauhanturvatehtävistä.
Päivystykset
Vaajakosken kirkko ke ja pe klo 9–10,
marja-leena.liimatainen@evl.fi, 040 560
9926.
Jyskän srk-koti ti ja ke klo 9–10, tero.
reingoldt@evl.fi, 040 560 9927.
Pyydettäessä myös kotikäyntejä.

Lähetys:

Lähetyspiiri ti 19.11. klo 13 kirkolla.
Askarrellaan lähetysmyyjäisiin ti 19.11.
klo 17.30 alkaen kirkolla. Iltapala.

Ryhmätoimintaa:

Miesten raamattupiiri to 14.11. klo 12.

Seurakuntaillat:

Tölskässä ke 13.11. klo 18.30 Kerttu ja
Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
Oravasaaressa ke 20.11. klo 18.30 Sirkka
ja Jaakko Palmulla, Oravasaarentie 750.

Varhaiskasvatus:

Perhepysäkit kirkolla ti klo 9, Jyskän srkkodilla ti klo 9 sekä Kaunisharjussa ke
klo 8.30.
Iltaperhekerho ti klo 17.30–19.
Vauvaryhmä kirkolla ti klo 13, tied.
Tarja ja Johanna. Vauvamuskari ennen
vauvaryhmää, tied. Terhi.
Muskarit kirkolla tiistaisin klo 8-12.
Tied. Terhi Hassinen 050 3409 893.
Huom! Vauvamuskarissa vielä tilaa!
Tukea arkeen -toiminta: tied. Tarja
0400 706 205 ja Johanna 0400 905 915.
Pyhäkoulut Tölskässä ja Kaunisharjussa
(kts. nettisivut).
Lasten kirkkohetki 14.11. klo 10.30.
Lisätietoja nettisivuiltamme.

Kouluikäiset:

Tiedustelut satu.harjula@evl.fi,
040 558 2542.

Nuoret:

Isoskoulutus ke klo 17.30–19.15 kirkolla. Perusisot (uudet): 13.11. Jatkoisot
(toisen vuoden isoset): 20.11. ja Seniorit
(kolmannen vuoden isot): 20.11.
Koulutusleiri Jatkoille ja senioreille Koivuniemessä 8.–10.11.
Hengari, nuorille avoimet ovet joka ke
isoskoulutuksen jälkeen klo 19–20.30.
Koulupäivystykset joka pe Vaajakosken
koululla klo 10.45–12.15 ja joka toVaajakummun koululla klo 9.30–10.
Perjantaikahvila 15.11. klo 17–21.45
kirkolla.
Ilmoittautuminen joululeirille osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.
fi>ilmoittaudu.
Lisätietoja nuorisotyönohjaajat Jonna
Göös p. 040 560 9925 tai Pasi Toivola p.
040 778 5178.
Ajankohtaisen tiedon facebookissa
jakaa Ilmo Vaajakoski.

Musiikki:

Musiikkiryhmät kokoontuvat kirkolla.
Kantelepiiri ma klo 19 (parill. viikoilla).
Tied. Ulla Honkonen 0400 669 146

Yhteiset
Aikuistyö

Vesalan Veljespiiri ma 18.11. klo 18
Vesalan kurssikeskuksessa. Illan aihe:
Herran siunaus (Tuomas Palola). Lähtö
klo 17.30 Keskusseurakuntatalolta, Yliopistonkatu 12.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27-29
Diakoni Jukka Rantanen, p. 050 360
3484, jukka.rantanen@evl.fi
Avoin toiminta ma-pe klo 11-15.
Askartelua kerran kuukaudessa ma klo
13, seur. 2.12.
Laulutunti ti klo 14 parillisella viikolla,
seur. 12.11.
Rukouspiiri ke 12 joka viikko.
Papintunti to klo 14 joka viikko.
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tietovisa pe klo 13.30.
Myyjäiset la 23.11. klo 11-14. Myynnissä
lohikeittoa, kakkuja, pikkuleipiä, karjalanpiirakoita, tuoreita munkkeja, kahvia.
Arpajaiset, joka arpa voittaa. Tuotto
Aseman Pysäkin toimintaan.

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

Diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen, p. 050
300 3590, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
Osallisuuden kahvihuone ti 12.11. klo
14-16. Lapsuuteni pihamaat, Eevi-Riitta
Kukkonen, Katja Pynnönen ja Irma
Äyräväinen.

Nuorten aikuisten sururyhmä
Ikääntyvän ihmissuhteet –keskusteluryhmä ma 18.11. klo 14-15.30 Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu 12).
Lohdutuksen lähteillä, Eevi-Riitta Kukkonen ja Mairit Sorjonen.

Huoltamo

Huoltamo-messu su 17.11. ja 15.12. klo
16 Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6. Lastenhoito yli 2-vuotiaille.

KohtaamisPaikka

Iltamessu su 17.11. klo 17 Kaupunginkirkossa, Mika Kilkki.
Klo 16.45 Lastenohjelmat Pappilassa
kahdessa ryhmässä. Vanhemmat vievät
lapset Pappilaan ja lapset tulevat kirkkoon ehtoolliselle.
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmät, raamatunlukuohjelma, kts.
www.kohtaamispaikka.net tai Facebook:
KohtaamisPaikka Jyväskylä.

Leskien klubi

Eläkeikäisille leskille. Tied. diakoni Heini
Lekander, 050 521 5416 tai heini.lekander@evl.fi.
Kokoontuminen to 5.12. klo 10-12 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Musiikkivieraita.

Maahanmuuttajatyö
Cygnaeuksenkatu 8

Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Nonna Iagonen, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705
2329, nonna.iagonen@evl.fi.
Senioritanssiryhmä Keskussrktalon
jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo
10.30–11.45.
Naisten Suomi-kerho ti 10–11.30 (Polttolinja 37) ja ke 10–11.30 (Kauppakatu 13).
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen
kirkolla (Keltinmäentie 10) ti klo 10-12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3,
Kuokkala ti klo 10–11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevak. 6):
Naisten jumppa jumppasalissa ti klo
12–13.
Naisten Suomi-kerho takkahuoneessa
ke klo 13-14.30.
Paluumuuttajien kerho takkahuoneessa to klo 10-12.
Lentopallokerho jumppasalissa to klo
17–18.
Koripallokerho jumppasalissa la klo
12–13.45.
Miesten lentopallokerho + sauna
jumppasalissa to klo 19–21.

Näkövammais- ja omaishoitotyö

senkatu 8. Ei päivystystä ke 13.11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 20.11. klo 13-14.15 Aseman
Pysäkillä. Kahvit klo 12.30 alkaen. Vieraana pastori Jorma Vilkko.
Omaishoitajien ja hoidettavien kirkkopyhä Kuokkalan kirkossa su 24.11. klo
11. Kirkkokahvit.
Omaishoitajien puurojuhla Vesalassa
to 28.11. klo 10–13.30, ilm. työntekijälle
tai Omaishoitoyhdistykseen 18.11. mennessä, aloitamme riihikirkossa kirkkohetkellä.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, p. 040 740 4472; jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fiI paikallisyhdistykset/Jyväskylä.
Kirjapiiri I ma 11.11. klo 13, Hannu Väisänen: Taivaan vartijat.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 12.11. klo 9-11. Liikunnasta iloa! Greta
Laurio-Eronen; klo 17–20 Tuunaus- ja
taidetyöpaja.
Lauluryhmä Jännät to 14.11. klo 18.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
19.11. klo 9-11. Pyhäkoulu, perinteinen ja
moderni – yhteyttä yli sukupolvien, Eija
Pakkala; klo 18 Latinanpiiri.
Sääntömääräinen syyskokous ja kahvikonsertti su 24.11. klo 14.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset

Lähetysaiheinen tilaisuus, Keskussrk-talo Yliopistonk. 12. ma 11.11.
Kahvi klo 13.30, ohjelma klo 14. Vete
raanilähetit Arvo ja Irja Eirola kertovat
työstään Namibiassa. Lähteellä-kuoro,
Lausuntaa. Rakkauden lahja.

Jyväskylän NMKY

Syyskokous ti 26.11. klo 18 Keltinmäen
kirkolla, Keltinmäentie 10. Johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
Nuorten perjantai pe 8.11. klo 19, ry.
Seurat la 9.11. klo 19, ry.
Isäinpäiväseurat su 10.11. klo 16, ry.
Seurat ke 13.11. klo 19, ry.
Aluemessu su 17.11. klo 10, Palokan kirkko; klo 12 Alueseurat, Palokan
kirkko; klo 16 Seurat, ry.
Tiistaikerho ti 19.11. klo 13, ry.
Seurat ke 20.11. klo 19, Kaupunginkirkko.
Musiikki-ilta to 21.11. klo 18, ry

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla joka
toinen perjantai klo 10. Seur. kerran
8.11. ja 22.11. Tied. Inkeri V-J, 0400
547 753.
Naisia kaivolla -ilta Jyväskylän Lyseon
Wanha Juhlasali (Yliopistonkatu 13) ma
25.11. klo 18-20.30. Rakkauden vuoristorata, kirjailija Maija Nyman, musiikki
Vuoripuro-goslpelyhtye ja Tuula Hakkarainen. Ohjelma- ja kahvikortti 10 €.
Joulupäiväkahvit Sanan Kulmalla ti
3.12. klo 13.30 (kahvit klo 13). Leena
Impiö, Vuokko Jokinen, Saara Mörsky.
Tied. Inkeri V-J p. 0400 547 753.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keskisuomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri pe klo 8-9.
Pointti-nuortenilta la klo 18-21.
Suomikerho maahanmuuttajanaisille ke
klo 10–11.30.
Maahanmuuttajatyön rukouspiiri keskiviikkoisin klo 15.30.
Kolme Kohtaamista -ilta keskiviikkoisin
klo 19 opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
(13.11. Luther kirkolla).
Torstaikahvila torstaisin klo 11.30–14.
Sanaa ja jutustelua kahvikupin ääressä.
Raamattupiiri ma 11.11. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 12.11. klo 13.
Sanan Keidas su 17.11. klo 18. Jumalan
sana on kristityn ilo, Timo Tuikka, Jari
Jurvakainen.

Kehitysvammaistyö

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9-11, Cygnaeuk-

Kehitysvammaisten viikon aloitusmessu Kuokkalan kirkossa su 24.11. klo
14. Kirkkokahvit.

kossa, Anne ja Aatu Gröhn, Tapio Pokka,
musiikki Mikko Nikula. Näkökulmia,
kuvia ja säveliä lähetystyöstä ja lähtemisestä.

suttu, Petri Harju.
Hamona-kuoro ma 18.11. klo 18.3020.30.

Muualla Jyväskylässä:

3:16 –ilta pe 8.11. klo 18-20.30
4.-8.-luokkalaisille, Myrskylyhdyn päiväkodissa, Antinmutka 18, Kinkomaa, tied.
Inkeri Lemetyinen 050 309 7212.
Leipäsunnuntai su 10.11. klo 16 Halssilan srk-keskuksessa, Kärpänkuja 5.
Kunnia kärsiä Jeesuksen tähden, Reino
Saarelma, ehtoollinen. Musiikki Ilkka ja
Elina Järviluoma, Leena Eerolan työhönsiunaaminen. Lapsille oma opetus.
Kolme kohtaamista ke 13.11. klo 18.30
Luther kirkolla (Kansakoulukatu 5)
evankelisten opiskelijoiden kanssa.
Suuressa mukana -miestenpiiri to 14.11.
klo 18.30 Nehemian kirja, Kullerontie 3
A 4 (Kuokkala), Reino Saarelma.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 17.11.
klo 11 Päiväkoti Aarresaaressa, Toritie
22, Kuokkala. Lisätiedot: Janne Jokinen,
040 588 9153.
Vaajakosken naistenpiiri ma 18.11. klo
18–20 Jurvakaisilla, Lintulenkintie 3.
Vaajakosken Miestenpiiri to 21.11. klo
18.30, Kirkkotie 11.

Keski-Suomen Sotaorvot

Kerho ma 18.11. klo 13 Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1, Jyväskylä. Ihania,
perinteisiä joululauluja torttukahvien
kera.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Lähetyspiiri ma 11.11. klo 13 Neulaskodilla, Harri Romar.
Perjantairukous 15.11. klo 19 Neulaskodilla, E. Puhalainen.
Sanan ja lähetyksen ilta ke 20.11. klo
18.30 Huhtasuon kirkossa, R. Hämynen,
M. Tervonen.
Lähetyspiiri ma 25.11. klo 13 Neulaskodilla, E. Puhalainen.
Tulossa: Tavoita tavoittamattomat
-kiertue la 30.11. klo 18 Huhtasuon kir-

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su kello 12: 10.11. Jari Rankinen;
17.11. Petri Harju.
Evankeliset opiskelijat keskiviikkoisin
klo 18.30: 13.11. Jumalan kuvalle luotu
maailma, Pekka Reinikainen. Yhteinen
ilta Kansanlähetyksen opiskelijoiden
kanssa; 20.11. Kasteessa nimeltä kut-

Suomen Raamattuopisto

Toivon torstai 21.11. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Pakeneva palvelija –
Joona, Saija Väätäinen, musiikki Matti
Mertanen & MMV-kuoro.

Ilta särkyneille

la 16.11. klo. 18. Pelastusarmeijan
tiloissa. Hoitavaa Sanaa, musiikkia,
esirukouspalvelua.

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

Henki &

Facebookissa
nähdään!
Henki &

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen, p.
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto ti 9–12,
ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo
11–12) ja to 15.30-16.30. Kuurojendiakonissa lomalla 19.–24.11.
Askartelutalkoot ma 11.11. klo 17.30
lähetysmyyjäisiä varten Keskusseurakuntatalolla, 2. krs.
Messu su 17.11. klo 12 Kortepohjan kirkossa, Isännäntie 4.
Raamattupiiri to 21.11. klo 17.30, Cygnaeuksenk. 8.

järjestöt
Kristilliset
Herättäjä-Yhdistys
Martinpäiväseurat su 10.11. klo 12 Keltinmäen kirkossa.

Tule jakamaan suruasi toisten saman kokeneiden kanssa. Työstämme surua
yhdessä monin tavoin keskustellen, kuvien avulla jne. Saat tavata
samanikäisiä surevia ja käsitellä surua heidän kanssaan. Läheisen
kuolemasta on hyvä olla kulunut n. 2–6 kuukautta, ei kuitenkaan kahta
vuotta enempää. Ryhmään mahtuu 4–8 ihmistä ja sitä ohjaavat pappi
Johanna Niiles-Hautanen ja vertaisohjaaja Laura Ylistö. Ryhmä on
tarkoitettu nuorille aikuisille Jyväskylän alueella. Kokoonnumme
Keltinmäen kirkolla 27.11., 4.12., 11.12., 18.12., 8.1., 22.1. ja 5.2. klo 18–19.30.
Ilm. 8.11. mennessä: johanna.niiles-hautanen@evl.fi, 050 5222380.
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Jyväskylän seurakunnan tärkeimmät puhelinnumerot
Opiskelijatyö
Hautausasiat, 040 162 3982
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitosAluekappalainen, Haapakangas Marjut
pappi p. 050 594 8167
050 557 9001
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Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Aluesihteeri, Malmirae Satu vs.
ellei toisin mainita
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
050 557 9012
Aikavaraukset (014) 334 7800
KIRKKOHERRANVIRASTO
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
KUOKKALA
Tellervonkatu 5
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Rippikoulutyö
050 549 7045
Hautauspalvelut 040 162 3982
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
Aluekappalainen, Mustonen Pekka
Neuvonta 014 636 611
040 560 9934
050 523 4141
Päivystävä pappi 040 535 2328
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Sairaalapastorit
Diakonia
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Aseman Pysäkki
040 737 7963
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
Taulumäen kirkko
050 340 9887
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Lekander Heini, työalasihteeri
Palola Tuomas, seurakuntapastori
PALOKKA
050 521 5416
050 549 7022
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
Vanhustyön kehittämishanke
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
040 560 9911
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
050 300 3590
Viestintä
040 560 9906
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
Hallintopalvelu
040 535 1064
Diakonia
Laitinen Markku, hallintojohtaja vs.
Halinen Susanna 040 560 9910
040 545 8750
ALUESEURAKUNNAT:
Itkonen Päivi/Nokka Leena
HUHTASUO
040 709 0142
Hautaus- ja puistopalvelu
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
Lapsityönohjaaja, Kivelä Marja-Terttu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
050 549 7041
040 560 9908
0500 426 420
Aluekappalainen, Tervonen Mauri
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
050 549 7031
SÄYNÄTSALO
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1 ,
040 535 2167
Diakonia, Vepsäläinen Elina, vs.
050 340 9896
050 549 7005
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Henkilöstöpalvelu
Lapsityönohjaaja, Sirpa Helle vs.
Hautaus- ja virastopalvelut
Lajunen Anu, henkilöstöpäällikkö
050 340 0638
040 535 0047
050 340 9888
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5, Aluekappalainen, Romar Harri
050 549 7040
0500 545 611
Kiinteistöpalvelu
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
Aluesihteeri, Takkinen Terhi
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
Kappalainen, Väätäinen Osmo
040 535 0047
0400 635 001
050 521 5403
Diakonia, Kiviranta Paula 050 598 0951
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto
050 382 4424
KELTINMÄKI
050 340 0639
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10,
Neulaskoti: Pihkatie 4, Keljonkangas
Taloushallintopalvelu
050 549 7037
050 549 7046
Laitinen Markku, talouspäällikkö
Aluekappalainen, Pitkänen Eivor
Seurakuntapastori, Kärkkäinen Päivi
040 545 8750
050 590 0265
050 400 0014
Aluesihteeri, Lehto Aira p. 050 340 9899
Diakonia, Fuchs Elina 050 549 7015
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Diakonia
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
Erkamaa Ainoleena 050 549 7026
TIKKAKOSKI
Häyrinen Leena 050 549 7008
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Lapsi- ja perhetyö
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
040 560 9917
Leppänen Marja, työalasihteeri
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
Aluekappalainen, Vallipuro Risto
p. 050 549 7013
050 340 0639
040 545 8720
Kortepohjan seurakuntakeskus,
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
Leirikeskusten varaukset
Isännäntie 4, 050 549 7038
Diakonia, Jaakonaho Marja-Liisa
040 535 1657
040 560 9916
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
KESKUSTA
Lapsityönohjaaja, Simpanen Eija
050 521 5407
Kaupunginkirkko 050 549 7043
040 560 9914
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
050 521 5415
VAAJAKOSKI
Väätäinen Matti, seurakuntapastori
Aluesihteeri, Härköjärvi Esa, vs.
Vaajakosken kirkko , Kirkkotie 11,
p. 0400 748 671
040 535 0492
040 560 9928
Klemettinen Ulla, työalasihteeri vs.
Diakonia
Aluekappalainen, Huttunen Hannu
050 3409 889
Pietiläinen Lea 050 549 7027
050 521 5405
Hytönen Mirja ”Kutti”,
Nuuhkarinen Katja, vs. 050 340 0665
hannu.s.huttunen@evl.fi
maahanmuuttajatyö
Solismaa Sari 050 549 7006
Aluesihteeri, Syrjälä Leena 050 551 0440
050 549 7033
Kiviranta Regina 050 549 7009
Diakonia, Liimatainen Marja-Leena
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
040 560 9926
Nuorisotyö
Lapsityönohjaaja, Lyytinen Leena vs.
050 340 9895
Bom Pasi, vs. työalasihteeri ja partio
Lohikosken seurakuntakeskus, Katajatie 1, 040 574 1706
050 549 7011
leena.m.lyytinen@evl.fi
050 549 7039
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
Jyskän seurakuntakoti,
Kappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
p. 050 549 7029
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
Anu Mäki-Latvala, vs. nuorisomuusikko
Kappalainen, Kauppinen Arto
050 549 7048
040 560 9920
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja KORPILAHTI
Diakonia, Reingoldt Tero 040 560 9927
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
p. 040 509 8060
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Maasola Jussi, erityisnuorisotyö
Palvelupiste 050 557 9012
050 521 5401
Postiosoite:
PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131
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Yritykset
osaavat antaa
tanssia lahjaksi
PETRI KANANEN teksti

Jyväskyläläiset osaavat antaa jo
lahjaksi tanssipalveluita. KeskiSuomen Tanssin Keskuksen toiminnanjohtajan Mari Turusen
mukaan ostajina ovat lähes poikkeuksetta yritykset. Tanssiesityksiä
on tilattu tapahtumiin, seminaareihin ja pikkujouluihin.
Keski-Suomen Tanssin Keskus
on kehittänyt Tanssiva lahja -palvelun, jossa tanssia viedään esimerkiksi palvelutaloihin, päiväkeskuksiin tai sairaaloihin.
– Tanssiva lahja –palvelussa ostetaan saajalle iloa, Turunen tiivistää.
Myös IkiLiike-ryhmän voi tilata
tanssimaan haluamaansa paikkaan.
IkiLiike-ryhmän toisella tanssitunnilla alkupuheet on jo puhuttu, ja nyt on päästetty aikuinen naisenergia valloilleen. Ryhmä tekee yhdessä ohjaaja Elli Pulkkisen
kanssa tanssiesityksen, jota esitetään esimerkiksi palvelutaloissa ja julkisissa tiloissa. Jokainen ryhmän jäsen voi vaikuttaa, millainen esityksestä tulee.

Tanssien saa iloa,
ystäviä ja liikettä
IkiLiike-ryhmästä huokuu tanssimisen ilo. Tässä hetkessä elämistä
haetaan liikkeen kautta. Ryhmän tavoitteena on rakentaa yhdessä
koregorafia, jota esitetään yhdessä esimerkiksi palvelutaloissa.
PETRI KANANEN
teksti ja kuvat

Tanssisalissa soi rytmikäs musiikki. Viisitoista naista seuraa tarkkaavaisesti, kun tanssija-koreografi-ohjaaja Elli Pulkkinen näyttää esimerkkiä. Koko ryhmä seuraa perässä omalla persoonallisella tyylillään. Kasvoille leviävä hymy
paljastaa tanssin tuoman ilon.
IkiLiike on Keski-Suomen Tanssin Keskuksen eläkeikäisille kehittämä ryhmä, joka tekee yhteis-

työssä ohjaaja Elli Pulkkisen kanssa esityksen. Ryhmän työskentely
eroaa perinteisestä tanssisaliharjoittelusta paljonkin. Siinä tähdätään esitykseen ja avoimiin harjoituksiin. Ideat ja ajatukset kumpuavat ryhmästä, eivät pelkästään
koreografin päästä.
– Kysymys on yhteisöllisestä
prosessista, jossa jokainen voi vaikuttaa, millainen esitys syntyy,
Pulkkinen sanoo.
Pulkkisen mielestä eläkeläisten oh-

jaaminen ei poikkea juurikaan

työskentelystä muiden ryhmien
kanssa. Ryhmän tunneilla korostuu salliva ja hyväksyvä asenne tekemiseen. Jokainen tanssii omaa
kehoa kuunnellen, ja oman kehonsa ehdoilla.
– Ehkä tällä on vähän pehmeämpi asenne hommaan. Jokaisella on omat vaivansa ja kremppansa. Emme tee mitään, mikä
tuntuu pahalta.
Tanssitunti on ohi, ja Leena Sulan

der, yksi ryhmän jäsenistä, on tyytyväinen.

– Olen todella innostunut.
Opettaja on innostava ja valoisa
ihminen.
Tanssiminen on lähellä Sulanderin sydäntä. Hän onkin harrastanut paritansseja miehensä kanssa
jo viidentoista vuoden ajan.
– Paritanssissa saa tukea parista, täällä tasapaino pitää olla itsellä.
IkiLiike-ryhmä ei tanssi pelkästään
omaksi ilokseen. Tanssisaleissa ja
julkisissa tiloissa pidettävät harjoitukset tähtäävät esiintymisiin, jot-

ka pidetään esimerkiksi palvelutaloissa ja vaihtuvissa julkisissa tiloissa. Keikkoja on jo sovittu ja lisää
sovitaan. Keikoille voi osallistua koko ryhmä tai osa siitä.
IkiLiike-ryhmän tarina jatkuu ainakin joulukuuhun asti.
– Mutta mistä sen tietää, vaikka
ryhmä jatkaa tapaamisia ja esiintymisiä senkin jälkeen, Elli Pulkkinen sanoo.
Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama

Elämästä

Päivien ja matkustajien erilaisuus on työn suola
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Olen Arto Lahtinen, 58-vuotias
konduktööri Jyväskylästä. VR:n
palveluksessa olen ollut lähes koko ikäni. Muistan miten kuljin
lapsena radanvartta pitkin kouluun. Junat kiinnostivat jo silloin.
Veljeni oli hommissa VR:llä, joten
minäkin päädyin kysymään töitä
sieltä. Olen ollut asemamiehenä
ja trukinkuljettajana, työskennellyt ratapihalla ja nyt viimeiset 12
vuotta olen toiminut konduktöörinä. Halusin nähdä, miltä maailma näyttää tältä puolelta.
Työpäivät vaihtelevat melkoisesti.

Työskentelen Helsingin, Turun ja
Seinäjoen reiteillä ja joskus harvakseltaan työ vie Kolariin asti.
Päivien ja matkustajien erilaisuus
on tämän työn suola. Pidän asikaspalvelusta. Junissa tapaan hyvin erilaisia ihmisiä. Helsinkiin
matkaavat ovat kovin kiireisiä,
mutta Itä-Suomeen ja pohjoiseen
kulkevissa junissa matkustajilla on
aikaa jutustella konduktöörinkin
kanssa. Tuntuu siltä, että ihmisten
kiire on vain lisääntynyt ja aina pitäisi olla tavoitettavissa.
Työ on reilussa kymmenessä vuodessa muuttunut melkoisesti. Tekniikka on tuonut uusia haasteita ja

mahdollisuuksia. Tieto kulkee
sähköisesti nopeasti eteenpäin.
Mutta kyllä konduktööriltäkin kysytään vielä neuvoa ja apua.
Hankalia asiakkaita tulee vastaan harvoin. Usein sellaisistakin
tilanteista selviää, kun on antanut
matkustajan purkaa ensin pahimmat paineet. Rauhallisella keskustelulla pääsee pitkälle. Konduktööri on usein se ensimmäinen varaventtiili, johon paha olo purkautuu. Silloin on tärkeintä muistaa,
ettei lähde tunnekuohuun mukaan. Hyvät työkaverit ja keskinäinen huumori auttavat jaksamaan
ja unohtamaan hankalat tilanteet.
Ikävintä ovat junien myöhäste-

lyt, joista tulee välillä paljonkin
palautetta. On luonnollista, että
ihmiset turhautuvat aikataulujen
pettäessä, jos on kiire. Kova talvi
ja tekniikka aiheuttavat ongelmia.
Niihin vain pitää suhtautua oikealla tavalla. Kaikkiin asioihin ei
pysty vaikuttamaan.
Vapaa-aikani vietän Kannonkoskella vaimoni kotipaikassa Lähteenmäellä. Vanhalla maatilalla
on aina jotakin tekemistä – korjaamista, maalaamista, marjastamista. Polttopuiden teko on hyvää terapiaa. Kannonkoskella elämä ei
ole hektistä. Siellä on aikaa, omaa
rauhaa ja tilaa latautua.

Arto Lahtinen
Konduktöörinä työskentelevä Arto Lahtinen on viihtynyt hyvin
nykyisessä työssään. Päivät vaihtelevat ja junissa tapaa monenlaisia ihmisiä.

