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Eino ja tuho
Ei sähköä, ei ruokaa, ei juomaa. Rakennuksia on sortunut ja lähes kaikki puut ovat katkenneet. On erittäin
vaikeaa saada käsitystä edes välittömän avun tarpeesta,
koska on erittäin vaikeaa päästä joillekin tuhoalueille.
Aamukahvit jäivät keittämättä kymmeniltä tuhansilta
suomalaisilta. Puhutaan päivistä, ennen kuin kaikille
saadaan sähköt. Helikoptereista myrskyn seuraukset näkee parhaiten, sillä ilmasta käsin voi arvioida muun muassa sen, kuinka järeällä kalustolla vikoja joudutaan korjaamaan.
Edellä mainitut virkkeet on poimittu Keskisuomalaisen,
Helsingin Sanomien ja Ylen viime aikojen uutisista. Ne
kaikki kertovat luonnon voimasta. Siitä mitä tapahtuu,
kun ihminen ja luonto kohtaavat ei-toivotulla tavalla.
Henkilövahinkoja olisi voinut tulla luonnon äreys huomioiden enemmänkin, mutta onneksi näin ei käynyt.
Kyseessä on kuitenkin kaksi eri uutistapahtumaa. Kirjoituksen alussa kerrotaan Filippiinien Haiyan-taifuunista,
ja toisessa kappaleessa kotoisesta Eino-myrskystä.
Myrskyn mittasuhteet ovat täysin eri luokkaa. Uutisen
kiinnostavuutta mittaavien perussääntöjen mukaan Eino vain puhutti enemmän, koska se sattui lähemmäs.
Einolla täytettiin nettilehtiä, ja Facebook-päivityksiä. Yhteiseen jakoon laitettiin hämmästeltäväksi enimmäkseen
puita. Puu oli joko talon, piharakennuksen tai auton
päällä, useimmiten kuvassa kuitenkin oli vain kaatunut
puu tai puita. Haiyanista ei juuri kuvia jaettu, vaikka tarjolla olisi ollut taatusti monipuolisempaa kuva-aineistoa;
romahtaneita koteja, kodittomaksi jääneitä ihmisiä, sekasortoa ja kaaosta.
Olemme me ihmiset aika epeleitä.
Vaikka näiden myrskyjen välillä ei ollut kuin noin viikko aikaa, ehdimme
viikossa unohtaa suhteellisuudentajumme. YK:n arvion mukaan Haiyanin jäljiltä ainakin noin 660 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan eikä heillä ole ruokaa, vettä
tai lääkkeitä. Raivaustyöt kestänevät
kuukausia. Einon jäljiltä runsaat
200 000 suomalaista joutui
viettämään ainakin osan sunnuntaistaan kynttilän valossa.
Pakasteet pilalle ja bensakin
loppui, kerrottiin eräässä otsikossa. Melkoinen tragedia.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Joululaulut soivat taas
tauotta loppiaiseen asti

Filippiinien
lipaskeräys
jatkuu
Jyväskylässä kaivataan edelleen vapaaehtoisia Filipiineillä raivonneen Haiyan-taifuunin uhrien hyväksi järjestettyyn lipaskeräykseen.
Esimerkiksi työpaikoilla, harrasteryhmissä ja kouluilla järjestettäviin keräyksiin voi hakea lippaan
Ulla Klemettiseltä, puhelin 050
340 9889. Jyväskylälän seurakunnan järjestämään keräykseen osallistui viime perjantaina 12 vapaaehtoista. Varat luovutetaan Kirkon
Ulkomaanavun katastrofityöhön.
Valtakunnassa keräys on tuottanut 18. päivään mennessä yli
300 000 euroa.

PETRI KANANEN teksti

Jouluradio käynnistyy taas ensimmäisenä adventtina 1. joulukuuta
puoliltaöin Hoosiannalla. Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisen mediatoimituksen, Toivontuottajien tuottamalla mainoksettomalla kanavalla soitetaan musiikkia tauotta loppiaiseen saakka.
Jyväskylässä radion pääkanavaa
pääsee kuuntelemaan taajuudella
96,8.
– Jouluradion musiikki koostuu
perinteisistä joululauluista ja sävelmistä. Mukaan mahtuu tänäkin vuonna uusia ja moderneja
sovituksia sekä todellisia harvinaisuuksia ja yllätyksiä, jouluradion uusi musiikkipäällikkö Olli
Aimola sanoo.
Jouluradion nettisivuilla on tarjolla pääkanavan lisäksi viisi erilaiseen musiikkimakuun suunnattua
kanavaa. Pikku jouluradio tarjoaa
säveliä lapsille ja lapsenmielisille.
Julradion pitää yllä suomenruotsalaista ja skandinaavista joululauluperinnettä. Kauneimmat joululaulut -kanavalla soivat rakastetuimmat joululaulut.
X-mas -kanava on suunnattu kevyen musiikin ystäville. Ääneen
pääsevät esimerkiksi Elvis ja tuoretta tulkintaa edustava Mary J.
Bligen.
Rouhea joulu -kanava soittaa
joulurokit sekä pilke silmäkulmassa tehdyt versiot. Soittolistoilta
löytyvät esimerkiksi Jarkko Ahola
ja Marco Hietala.
– Jouluradion musiikkipäällikön
pesti on aitiopaikka laajentaa joulumusiikin käsitettä. X-mas ja

Eettisestä
joululahjasta
tulee tuplailo

Jouluradio tarjoaa mainoksetonta musiikkia joulukuun alusta loppiaiseen saakka.
Netissä Jouluradiossa on viisi eri musiikkimakuun suunntattua kanavaa.
Rouhea joulu ovat puuttuneet
Jouluradion tarjonnasta, Aimola
sanoo.
Jouluradion toimituksessa on
tapahtunut muitakin muutoksia
viime vuoteen verrattuna. Kokoonpano on käynyt läpi sukupolvenvaihdoksen ja aiemmilta

vuosilta tuttujen kasvojen ohella
Jouluradiossa työskentelee tänä
vuonna neljä uutta toimittajaa.

Jouluradio internetissä:
www.jouluradio.fi

Tapetilla

Heippatirallaa kaikille – tai ainakin kymmenelle
KAARINA HEISKANEN teksti
PETRI KANANEN kuvat

Tänään torstaina vietetään Maailman tervehdyspäivää jo 41. kertaa. Voit osallistua päivän viettämiseen helposti ja halvalla: ihan
vain tervehtimällä kymmentä ihmistä. Normaalin murahtelun sijaan täytynee siis ryhtyä suunnittelemaan jotain suurieleisempää.

Moi! Hellouta hellou! Halitukset!
Kiva nähdä!
Pitääkö tässä vielä pinnistää ja
keksiä kymmenen erilaista tervehdystä? Onneksi Facebook-kaverit
auttoivat kertomalla, kuinka tervehtivät tuttujaan. Ja tässä kavereiden kertomaa.
– Hali eli halaus on paras – tekona, ei vain sanana. Elsa Heporauta halasi kaikkia, niin tekisi mieli.

Henki &
Kannen kuva: Museolehtori Raija Manninen
Suomen käsityömuseon juhlanäyttelyssä.
Kuva: Sami Saarenpää

Ajassa

Kätellään ja vilkutellaan! Tervehdysten lisäksi torstaina juhlitaan television päivää,
filosofian päivää, väärien tunnustusten päivää sekä kalatalouden päivää.

– Minäkin halaan <3, ja autosta
vilkuttelen iloisesti, tai Hyacinthin
tapaan hieman ylväämmin;)
– Halaan, jos on tarpeeksi tuttu... muutoin ”hei” hienostuneemmin, ”moicca” tavallisille tutuille.
– Ammattiroolissa yleensä kättelen lämpimästi, tuttavia ja ystäviä halaan, jos toinen tekee aloitteen, muuten helou, terve, moi,
päivää tai iltaa...
– Terveee! En pidä halaamisesta
ja vanhemmiten olen alkanut välttämään kättelyä. Oikein hyviä kavereita lyön miehekkäästi olalle.
– Moro!
– Tilanteet vaihtelee: hei, terve,
tere, moro, shalom, heippa, no
hei – ilo nähdä...
Päivän viettäminen alkoi vuonna 1973 reaktiona Egyptin ja Israelin väliselle kuuden päivän sodalle. Sen jälkeen päivää on vietetty
180 maassa. Päivä on viesti kansojen johtajille, jotta he ratkaisisivat kiistoja kommunikoimalla eikä
voimankäytöllä.Muun muassa 31
Nobelin rauhanpalkinnon voittajaa on osallistunut vuosien varrella päivän viettoon.

Museolehtori Raija Mannisen mukaan käsitöiden tekeminen on nyt trendikästä ja uusissa tutkimuksissa on huomattu, kuinka suuret hyvinvointivaikutukset käsitöiden tekemisellä on. Suomen käsityön museon Käsityö elämässä -juhlanäyttely kertoo mikä on parasta käsitöissä juuri nyt.

Harvalla on peukalo
keskellä kämmentä

Naisten Pankki
on kerännyt
kuusi miljoonaa

Käsillä tekeminen kehittää aivoja ja voitelee sielua, muistuttaa
Suomen käsityön museon museolehtori Raija Manninen.
Museon juhlanäyttelyssä on esillä monenlaisia kädentöitä.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Mitä Käsityö elämässä -näyttelyssä on esillä?
Juhlanäyttely sisältää ammattikäsityöläisten sekä lasten ja nuorten
käsityökoululaisten töitä, viisi lyhytelokuvaa ja kolme erillistä työpajatilaa, joissa asiakkaat pääsevät
kokeilemaan käsillä tekemistä.
Näyttely sisältää myös kaupunkilaisten toiveiden pohjalta tehdyn
tilan, joka toimii kaikille avoimena
yhteisenä olohuoneena. Olohuoneessa voi lukea lehtiä, tehdä käsitöitä ja joulukoristeita, nauttia virvokkeita ja vaihtaa kuulumisia ystävien kanssa.
Mikä merkitys Suomen käsityön
museolla on?
Suomen käsityön museo on valtakunnallinen erikoismuseo, eli se
on ainut käsityöhön erikoistunut
museo Suomessa. Museon tehtävä on tuoda esille koko käsityön
kenttää, niin pieniä käsityöyrittäjiä kuin käsitöiden harrastajia,
alan koulutusta ja järjestötoimintaa sekä kansainvälisiä ilmiöitä ja
vaikutteita. Museolla on myös
kiertonäyttelyitä, jotka kiertävät
kotimaassa ja Euroopassa. Käsityön museo tunnetaan ympäri
maata innovatiivisena museona ja

Jyväskylässä aktiivisena toimijana.
Maailmalla ihmetelläänkin, kuinka näin hieno museo voi olla Jyväskylässä eikä Helsingissä.

mässä ei välttämättä saa. Käsitöitä
tehdessä on aikaa ajatella ja järjestää maailmaa uudelleen. Käsillä tekeminen vahvistaa aivotoimintaa.

Miten kaupungin säästötoimet
vaikuttavat museon toimintaan?
Tällä hetkellä kaupunki selvittelee
museon ylläpidosta luopumista.
Museon ylläpito maksaa kaupungille vuosittain noin 600 000 euroa, joka suurimmaksi osaksi on
vuokrakuluja ja muita kaupungin
sisäisiä kuluja. Museon tulevaisuus on sumun peitossa. Joka tapauksessa säästötoimet vaikuttavat jokapäiväiseen toimintaan –
samat tehtävät tehdään vähemmillä resursseilla.

Miten kannustat sellaista, jolla on
peukalo keskellä kämmentä?
Aika harvalla ihmisellä on peukalo
keskellä kämmentä, he vain kuvittelevat sen olevan. Ehkä koulukäsitöistä on jäänyt sellaisia kokemuksia. Käsitöiden ja muidenkin
taitoaineiden oppimisessa ollaan
niin herkillä, että pienikin moite
saa liian suuren merkityksen.
Aina kannattaa kokeilla erilaisia
käsitöitä. Materiaaleja ja tekniikoita on niin paljon, että jokaiselle löytyy joku oma juttu. Ja harjoitus tekee mestarin.

Millaisista käsitöistä tämän päivän ihmiset ovat kiinnostuneita?
Ihmiset satsaavat paljon kodin sisustamiseen ja käsin tehden saa
persoonallista fiilistä omaan kotiin. Tällä hetkellä jokainen voi
helposti löytää oman juttunsa,
koska tarjolla on monenlaisia käsityötekniikoita: nopeita tekniikoita ja perinteisiä aikaa vieviä tekniikoita. Käsitöissä on yhtä tärkeää
tekeminen kuin itse valmis työ.
Mitä käsitöiden tekeminen antaa?
Käsillä tehdessä saa jotain konkreettista aikaiseksi, mitä työelä-

Mitä käsitöitä itse teet?
Käsillä tekeminen on aina kuulunut elämääni. Käsitöiden tekemisessä olen harhaillut eri aikoina eri
kentillä. Välillä liikun kierrättäjien
kanssa samoilla roskalaatikoilla ja
tunkioilla. Kun kyllästyn kaikkeen
kuluneeseen ja haluan väriä sekä
selkeyttä, käyn käsiksi tilkkukasoihin. Väri on minulle tärkeä asia.
Erilaiset materiaalit kuten kankaat, vanhat kirjat ja puiset huonekalut sekä kananmunan kuoret
ovat minulle mieleisiä työstettäviä.
Tällä hetkellä Verkarannassa Tam-

Eettisistä joululahjoista tulee hyvä
mieli lahjan antajalle ja saajalle,
mutta hyöty kanavoituu myös pidemmälle. Jos pukinkonttiin päätyy
Reilun kaupan kaakaosta tehtyä
suklaata tai Reilun kaupan viljelmillä kypsynyttä jouluviiniä, joululahjat auttavat myös kehitysmaiden viljelijöitä. Sivulle www.reilukauppa.fi/joulu on koottu muutamia
edullisia joululahjoja, joista on iloa
lahjan antajalle, saajalle ja kehitysmaan viljelijälle.

pereella on luovan tilkkuiluryhmän yhteisnäyttely, jossa olen mukana viidellä työllä.
Anna käsityölahjavinkki jouluksi?
Käsillä tekeminen kehittää aivoja
ja voitelee sielua. Jos haluat antaa
paljon, anna aikaasi. Tee lahjan
saajalle jotain itse, mutta juuri sellaista, mitä vastaanottaja haluaa.
Korjaa vaikka jokin hänen esineensä tai opeta jokin taito. Jos olet kiireinen, lahjoita kokoamasi tarvikepakkaus tai osta lahjakortti käsityöliikkeeseen.
Sinä olet nähnyt paljon UFOja –
kerro niistä lisää?
Ufo tarkoittaa keskeneräisiä käsitöitä. Käsitöitä tekevillä ihmisillä
on paljon keskeneräisiä käsitöitä,
koska aina pitää olla joku työ, johon voi paneutua. Oikeastaan se
on hieno tilanne, kun on monta
työtä kesken. Voi vaihtaa toiseen
työhön, kun toiseen kyllästyy.
Useimmiten käsityöt valmistuvat
hitaasti, eikä yhdessä illassa.
Mitä ihmisen pitää tehdä, kun
kohtaa UFOn?
Keskeneräinen käsityö kannattaa
ottaa rohkeasti esiin ja muistella
miksi se on jäänyt kesken. Jos se ei
enää inspiroi, niin laita se kiertoon.
Toiselle se voi olla inspiroiva työ.

Naisten Pankki on saavuttanut uuden ennätyksen. Kehitysmaiden
naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi on kerätty nyt yli
kuusi miljoonaa euroa. Naisten
Pankilla on tällä hetkellä 1373 osakasta ja 3444 bisnesenkeliä. Lahjoitetuilla varoilla rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksien toteutumista. Naisille myönnetään pienlainoja sekä
annetaan ammattikoulutusta ja
muuta yrittäjyyttä tukevaa koulutusta. Tähän mennessä hankkeet
ovat auttaneet eri puolilla maailmaa lähes 15 000 naista.

Kirkon
mediasäätiön
tuki kasvaa
Kirkkohallitus tukee jatkossa vuosittain Kirkon mediasäätiön toimintaa 35 000 eurolla kolmivuotiskaudella 2014–16. Mediasäätiön tunnettuus eri tv-kanavien,
tuotantoyhtiöiden, ohjelmantekijöiden ja muiden rahoituskanavien keskuudessa on vankka. Vuosina 2006–12 säätiöltä on hakenut
tukea yli 350 eri tuotantoyhtiötä
tai ohjelmantekijää.
Tuetuissa ohjelmissa on käsitelty kuluneella kolmivuotiskaudella
muun muassa nuorten syrjäytymistä, kirkon lähetystyötä, Raamatun käyttöä, lasten ja perheiden tilanteita eri näkökulmista sekä kristillistä kulttuuria.
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Kamalat uutiset
synnyttivät säätiön

Tiesitkö?

Mitä on
suomi-gospel?
Suomi-gospelia alettiin
tehdä 1960-luvulla, kun
kevyt musiikki ja
hengelliset sanoitukset
yhdistyivät. Pioneereina
Pro Fide-yhtye ja Lasse
Mårtenson popmessullaan Voiko sen sanoa
toisinkin.

Suomessa on enenevässä määrin vastasyntyneitä, jotka
joutuvat suoraan huumevieroitukseen. Tämä tieto antoi
aikoinaan sysäyksen Lapsen Aika Säätiön syntyyn.
HEIKKI IMPIÖ teksti
Lasten Aika Säätiö kuva

Jyväskylässä perustettu Lasten Aika Säätiö on toiminut jo kymmenen vuotta. Liikkeelle lähdettiin
pienin askelin, ja vuosittainen
avustussumma on noussut pikku
hiljaa 7000 euron tuntumaan.
Kun säätiö sai viime kesänä lahjoituksena omat nettisivut, se päätti
tulla julkisuuteen. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Hallman-Keiskoski katsoo, että nyt
onkin aika laajentaa toimintaa ja
luoda uusia toimintamalleja.
– Seurattuamme tiedotusvälineiden uutisointia havaitsimme
että lähes kaikki uutiset ovat kamalia: työttömyyttä, talousahdinkoa ja monenlaisia vaikeuksia, jotka eivät voi olla vaikuttamatta lasten elämään.
Säätiö on käynyt kertomassa
toiminnastaan yrittäjille ja keskeisille vaikuttajille. Samalla on haettu rahankeräyslupa, joka on voimassa vuoden 2014 loppuun.
Kaikki keräyksellä saatu tuotto
kohdennetaan lyhentämättömänä lasten hyväksi Keski-Suomessa.
Hallman-Keiskosken mukaan
säätiö haluaa korostaa läpinäkyvyyttä ja tuoda avustuskohteet julkiseksi. Hän muistuttaa, että kun
Suomen talous on kriisissä, ja leik-

kaukset joita tehdään koskettavat
valtaosaa väestöstä, myös lasten
ja perheiden hyvinvointi heikkenee
entisestään. Tätä kehitystä säätiö
pyrkii pienessä mittakaavassa lieventämään.
– Emme kuvittele, että säätiö
korvaisi tehtäviä, jotka kuuluvat
yhteiskunnalle. Tilanteessa jossa
toimintamäärärahoja nipistetään,
pienetkin hyvät ja oikeasuuntaiset
hankkeet ovat tärkeitä. Pienistä
puroista voi kasvaa isompi joki,
Hallman-Keiskoski sanoo.
Säätiö haluaakin jakaa pieniä
avustuksia ja apurahoja huolellisesti valittuihin kohteisiin, jotka
ovat vailla yhteiskunnan riittävää
tukea. Hakemuksia toivotaan koko Keski-Suomen alueelta tammikuun loppuun mennessä, jolloin
tämän vuoden keräystuotto on jaossa.
Erityisen kiinnostuneita säätiössä
ollaan uusista innovatiivisista toimintamuodoista ja kokeiluista
lasten terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Tästä yhtenä esimerkkinä on
Korpilahdella toteutettu Lato eli
Lasten toiminnallinen ryhmäprosessi. Eri kouluilta tuli mukaan
lapsia sekä heidän vanhempiaan.
Säätiön tuki mahdollisti toiminnan noin puolen vuoden ajaksi ja
hanke päättyi maaliskuussa. Eri-

tyisopettaja, psykodraamaohjaaja
Kaija Parviainen on toteuttanut
vastaavia ryhmiä 2000-luvulta
lähtien Jyväskylän perheneuvolan
kanssa. Kansankielellä ilmaistuna
ryhmissä leikitään erilaisia roolija mielikuvitusleikkejä ja hyödynnetään tietysti myös psykodraaman menetelmiä.
– Monien roolien kautta tutuksi
ovat tulleet Surujen saarten kuningas, joka oppi hymyilemään tai
hymytyttö, joka oppi kiukuttelemaan. Mukaan valikoituu yleensä
sellaisia lapsia, joiden itsetunto on
kokenut kolauksen ja jotka tarvitsevat tukea ryhmätaidossa, vuorovaikutuksessa sekä tunteiden ilmaisussa.
Vanhemmat puolestaan saavat
tukea omaan vanhemmuuteensa
ja voivat tarkastella sitä erilaisista
näkökulmista. Heidän panoksensa ja motivaationsa työskentelyssä
on erittäin tärkeä.
Vuodet eivät ole vieneet Kaija
Parviaiselta uskoa ja inspiraatiota,
sillä ryhmäprosessissa jokaiselle
tapahtuu jotakin. Kenelle isompia
asioita, kenelle puolestaan pienempiä asioita, jotka jäävät itämään ja mahdollisesti puhkeavat
myöhemmin kukkaan.

Tunnetuimmat
gospelmusiikin
lauluntekijät ja esiintyjät
ovat Pekka Simojoki ja
Jaakko Löytty. Molemmat
viettivät lapsuutensa
Namibiassa LänsiAfrikassa. Heidän
musiikkinsa kautta myös
afrikkalainen poljento ja
kolmannen maailman
todellisuus ovat tulleet
tunnetuiksi perikristillisten
aiheiden ohella.

Jyväskyläläinen Lasten Aika Säätiö jakaa pieniä avustuksia lasten terveyttä ja hyvinvointia edistäviin kohteisiin.

www. lapsenaikasaatio.fi

Tiesitkö?
Lasten Aika Säätiö edistää lasten hyvinvointia
Säätiö on toiminut
kymmenen vuoden ajan

Innovatiiviset toiminnot
ja kokeilut etusijalla

Jakaa keräyksen tuoton
lyhentämättömänä

Hakuaika päättyy
tammikuun lopussa

Hengissä
Matt. 25: 31-46
”Kun Ihmisen Poika tulee, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.
Kaikki kansat kootaan hänen eteensä,
ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin
kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle
ja vuohet vasemmalle puolelleen.
Kuningas sanoo oikealla puolellaan
oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Saatte periä valtakunnan,
joka on ollut valmiina teitä varten
maailman luomisesta asti. Minun oli
nälkä, ja te annoitte ruokaa. Minun
oli jano, ja te annoitte juotavaa. Olin
koditon, ja te otitte minut luoksenne.
Olin alasti, ja te vaatetitte minut.
Olin sairas ja vankilassa, ja te kävitte
minua katsomassa.
.....
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka
on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te
ette antaneet ruokaa. Minun oli jano,
mutta te ette antaneet juotavaa.
Olin koditon, mutta te ette ottaneet
minua luoksenne. Olin alasti, mutta
te ette vaatettaneet minua.
Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Kaiken lopussa on uuden alun siemen
Mitä tuomiosunnuntaina tapahtuu?
Evankeliumiteksti kertoo, miten
Jeesus aikojen lopulla kutsuu
kaikki kansat eteensä ja erottaa
ihmiset toisistaan. Opetuslapset eivät todennäköisesti ymmärtäneet, että Jeesus puhui itsestään tuomarina ja kuninkaana. Hän vertaa ihmisiä lampaisiin ja vuohiin. Lampaat erotetaan oikealle puolelle ja heitä
kohdellaan kevyemmällä kädellä kuin vuohia. Lampaat pääsevät Jumalan valtakuntaan, sillä
he olivat palvelleet lähimmäistään auliisti, ymmärtämättä
edes palvelleensa kuningasta
(Jeesusta). Vuohilta vaaditaan
paljon enemmän. Synniksi lasketaan kaikki, mitä he olivat jättäneet tekemättä. Vaikka he olisivatkin joskus auttaneet lähimmäistä, sillä ei ole merkitystä
sen rinnalla, mitä he eivät ole
huomanneet tehdä. Heitä kohtaa iankaikkinen rangaistus.
Raamatunteksti painottaa hyviä tekoja, mutta toisaalta meille puhutaan paljon armosta. Eikö tämä ole ristiriitaista?
Ensilukemalta teksti vaikuttaa

Muita tunnettuja
gospelmusiikkia vuosien
varrella esittäneitä: Lasse
Heikkilä, Jukka
Leppilampi, Mikko
Kuustonen, Tarvo Laakso,
Pekka Ruuska, Outi Terho
sekä Bass´n Helen, The
Rain ja MGtH –yhtyeet.

epäreilulta ja armottomalta
vuohia kohtaan. Lopulta kysymys on sittenkin siitä, kuinka
olemme elämässämme suhtautuneet Jeesukseen Kristukseen.
Suurin osa meistä suomalaisista on kastettu jo lapsena. Silloin meidät on liitetty Kristuksen armoliittoon. Meistä on
tullut Hyvän paimenen lampaita. Tästä näkökulmasta asiat
ovat siis kunnossa.
Pääsylippu ikuiseen iloon on
siis lunastettu, ja lunastaja on
itse Jeesus Kristus. Minusta asia
ei silti ole näin yksinkertainen.
Jeesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo
minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää
ja uskoo minuun ikinä kuole”.
Jos olet tehnyt päätöksen olla
uskomatta, huolimatta kasteesta tilanne muuttuu. Jumala on
antanut ihmiselle vapaan tahdon. Hän ei pakota uskomaan
siihen, että Jumala on maailman pelastaja, että Hän on lunastanut meidät vapaaksi synnin orjuudesta ja sovittanut rikkomuksemme ristillä. Tässä on
tuomiosunnuntain sanoman
ydin. Mikään kadotustuomio ei

koske niitä jotka elävät yhteydessä Jeesukseen Kristukseen. Niillä teoilla, joilla
kristityt palvelevat lähimmäisiään, ei ansaita pelastusta. Ne ovat itse asiassa
Jumalan tekoja meissä.
Saamme olla Jeesuksen palvelijoita, hänen käsiään ja
jalkojaan. Tällöin lähdetään
liikkeelle ilosta, ei palkkion
toivosta.
Koetko, että sinua on joskus
peloteltu maailmanlopulla?
Aikanaan luin kirjan Maa, entinen suuri planeetta. Se sai nuoren
mielen hämmennyksen valtaan.
Myös ilmestyskirjan maailmanlopun ennustukset tuntuivat
pelottavilta. Minusta pelko ei
ole oikea reitti ohjata tietä Jumalan luo. Silloin uskosta tulee
helposti suorituskeskeinen. Nyt
suhtaudun maailmanlopun puheisiin turvallisesti. Kun tämä
elämä loppuu täällä, edessä on
jotakin vielä hienompaa, ilo taivaan kodissa.
Kristuksen kuninkuuden sunnuntaita eli tuomiosunnuntaita seuraa 1. adventtisunnuntai,

Jarmo Jokinen on kirjoittanut sanoituksia suomi-gospelin artisteille. Hän pitää kirjoittamisessa jipoista, sanaleikeistä ja sanojen monimerkityksellisyydestä. Jokisen
mielestä kappale on onnistunut, jos se koskettaa kuulijaansa.

Toisenlaista näkökulmaa
”Tikkakosken mannekiinilta”
Parikymmentä vuotta sitten Jarmo Jokinen uskaltautui postittamaan tekstejään suomigospelin kärkinimelle Pekka Simojoelle. Sittemmin skaala on laajentunut ja tilaustöitä on
alkanut tippua. Yhtenä syysiltana Jokinen kuunteli, kun Simojoki esiintyi Tikkakoskella.
JANNE KÖNÖNEN teksti
PETRI KANANEN kuva
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sunnuntai 24.11.
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loppu ja alku ihan vierekkäin.
Eikö tästä mene pää pyörälle?
Kirkkovuoden alku ja loppu liittyvät itse asiassa kiinteästi toisiinsa. Kolmen ensimmäisen
adventtisunnuntain otsikot julistavat myös Kristuksen kuninkuutta: Kuninkaasi tulee nöyränä, Kuninkaasi tulee Kunniassa
ja tehkää tie Kuninkaalle. Kirkkovuoden alussa ja lopussa
kuuluu sama viesti: Jumala lähestyy meitä Kristuksessa ja
asettaa meidät kasvojensa
eteen. Ihminen on vastuussa
valinnoistaan. Viimeisessä tuomiossa Jumalan rakkaus ja armo on vahvasti läsnä.

Synkeä syksyinen ilta Tikkakosken
kirkolla. Kello on yli yhdeksän,
mutta yhden miehen orkesteri alttarin edessä jaksaa yhä. Suurin
osa lapsiperheistä on jo nukuttamassa pienokaisiaan, mutta kirkko on silti mukavasti täynnä.
Kyse on suomalaisen gospelmuusikon tuiki tavallisesta duuniviikosta. Ei säännöllisiä kellonaikoja, vain pyhitetty lepohetki tai
-päivä silloin tällöin.
Suomi-gospelin kahdesta tunnetuimmasta hahmosta toinen,
Pekka Simojoki, on jo aiemmin
laulattanut yleisöä kuoronsa kanssa Äänekoskella ja kiirehtinyt illaksi Tikkakoskelle trubaduuri-keikalleen. Häneltä ei edes kehtaa kysyä,
missä perjantai ja lauantai on vietetty. Jossain Kymin ja Ähtävän välillä, luultavasti.
Simojoki on kiertänyt Suomea
jo 35 vuotta ilman suuria otsikoita, Vain elämää -sarjoja tai tansseja tähtien kanssa. Vuorokauden

vaihduttua toiseksi gospelin uranuurtaja aikoo vielä nukkumaan
kotiinsa Kangasalle.
Konsertin loppupuolella Simojoki nostaa tummasankaiset lasit nenälleen ja tuijottaa nuottitelinettään tarkemmin. On illan ainoan
sanoituksen vuoro, joka ei ole lähtenyt hänen omasta kynästään.
– Olen saanut jo vuosia sitten ensimmäisen tekstin postissa nimimerkiltä ”Tikkakosken mannekiini”. Se on hyvä, tulee vähän toisenlaista näkökulmaa näihin asioihin.
Nyt on tämän laulun maailmanensi-ilta. Hyvä kun lähettelet näitä
tekstejä, Jarmo, Simojoki heittää.
Penkissä istuva Jarmo Jokinen
kuuntelee yleisön joukossa, kun
hänen tekstistään tulee lopullisesti laulu Simojoen melodian ja esityksen myötä.
Simojoki on poikkeus suomi-gospelissa, ja Jokinen paremmin todellisuutta kuvaava tapaus. Toinen on saanut keskittyä hengellisen musiikin tekemiseen kokopäiväisesti, toinen taas tekee sitä

muun työn ohella.
Jokinen ei kuitenkaan tyypittele
itseään pelkästään hengellisen
musiikin sanoitusten tekijäksi.
– Työskentelen ohjaajana mielenterveysalalla ja olen kyllä jonkinmoinen laulujen sanoittaja. Pää
asiassa kirjoitan lasten gospel- ja
teatterimusiikkia. Joitakin pop- ja
iskelmäjuttujakin olen kirjoittanut,
mutta vielä ei ole ”potti räjähtänyt”, Jokinen kuvailee.
Hänen tekstinsä kiinnostavat

Biisi on
”onnistunut,

jos se koskettaa.
kyllä laajemmaltikin. Warner Music on varannut joitakin Jokisen sanoittamia lauluja, joten tilanne on
vaiheessa.
Yhteistyökumppaneitakin on jo
melko liuta. Muun muassa Jussi
Raittinen, Satu Sopanen, Jukka
Leppilampi, Viktor Klimenko,

Lasse heikkilä, Saila Seurujärvi,
Martti Takalo, Jouko Kantola ja
Jari Levy ovat tykästyneet tikkakoskisen lyriikkaan.
– Olen sanoittanut viisi musikaalia ja ollut osin mukana tekemässä niiden kässäreitä. Kuudeskin on vireillä. Sanoituksiani on
nyt muutamalla kymmenellä eri
äänitteellä. Vuonna 2009 ilmestyi
lastenmusiikin kokoelmalevy 2009
Aamupuurosta iltalauluun. Sanoittamiani lauluja on käännetty myös
muille kielille.
Jokinen kertoo pitäneensä kirjoittamisesta koko ikänsä. 1990-alussa hän uskaltautui postittamaan
materiaaliaan joillekin ammattilaisille ja positiivinen palaute innosti panostamaan kirjoittamiseen enemmänkin.
– Tykkään kirjoittaa enimmäkseen tiukkaan riimiin tukeutuen jippoja, kuten sanaleikkejä, monimerkityksellisyyksiä ja niin edelleen.
Esikuviani ovat muun muassa Eino
Leino, Repe Helismaa ja Juice.
Hän ei halua vetää ylisuurta ra-

jaa gospelin ja muun musiikin väliin.
– En puhuisi pelkästään siitä,
minkälainen on hyvä hengellinen
biisi, vaan minkälainen biisi yleensä on hyvä. Karkeasti sanottuna
biisi on onnistunut, jos se koskettaa, ja tämä johtuu monesta osatekijästä kuulijassa ja biisissä. Olkoot se sitten Beethovenia tai Sepi
Kumpulaista.
– Simojoelle laitoin tekstejäni
90-luvun alkupuolella kuten monelle muullekin. Tottakai on mukavaa, kun tekstejä saa käyttöön,
sehän niiden tarkoituskin on.
Jokisen kynästä on lähtenyt
myös hiljattain julkaistu Kalliolla –
on the rock -musikaalilevy.
– Kalliolla on tilaustyö Veräjäkuorolle. Laulut pohjautuvat Raamatun vertauksiin, joita en koeta
viisaasti selittää vaan kerron
ainoastaan ajatuksia ja fiiliksiä
mitä ne herättävät.
– Osa on vakavampaa materiaalia, mutta kirjoitin kyllä Audin katsastamisesta siinä missä Matista
ja Tepostakin, virnistää Jokinen.
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Paltamon Jeesus
mullistaa tavisperheen elämän

Kolumni

KAARINA HEISKANEN teksti

Jeesus on tullut takaisin! Hänet on
nähty Paltamossa. Tämä outo uutinen on Ylioppilasteatterin Uskomattomat-näytelmän lähtökohta.
– Halusin näytelmässä pohtia sitä, miten erilaiset ihmiset reagoisivat tällaiseen yllättävään tapahtumaan – ja yleensä ottaen asiaan,
joka pakottaa ihmiset muutokseen, kertoo näytelmän käsikirjoittaja Johanna Lystilä.
Hänen näytelmänsä keskeiset
henkilöt ovat Jeesuksen tulosta hurahtanut äiti, ulkoraiteilla kulkeva
isä, uskon kysymyksiä älyllisesti
pohtiva tytär ja lapsenomaiseksi
jäänyt poika, jota askarruttaa Hillevi-marsun kuolemanjälkeinen
kohtalo.
Äiti laittaa käsiä ristiin, päällystää perheen sohvat valkoisilla lakanoilla – jotta tottuisi ajatukseen
Taivaan valkoisista vaatteista – ja
patistaa perheenjäseniä uskoon ja
Herran nuhteeseen. Isää sen sijaan
harmittaa: pitikö sen Jeesuksen tulla sotkemaan hyvät kuviot, kun sattui sekin ylennys ja palkankorotus.
Tytär muistelee rippikoulutuntejaan ja pohtii, tahtooko uskoa ja
voiko uskoa.
– Kyllä se on totta, nyt se Jeesus
oli jo Kolmosen uutisissa, äiti intoilee.
– Joo joo, Tommolan loppukevennyksessä, sihahtaa tytär.

Krääsätöntä joulukuuta!
Mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä vähemmän kaipaan
turhaa tavaraa. En omista kymmeniä kenkiä, takkeja,
laukkuja, muusta henkilökohtaisesta tavarasta puhumattakaan. Pienet säilytystilat pitävät huolen siitä, että
välillä on pakko miettiä, heittääkö jotakin vanhaa pois
ennen kuin ostaa uutta.
Vaikka rakastan lukemista, uusia kirjoja ostan itselleni
enää harvoin. Kirjastosta voin lainata kirjoja ilman, että
minun pitää omistaa niitä. Hankin enää vain sellaisia
teoksia, joiden pariin tiedän varmasti palaavani kerta toisensa jälkeen. Onneksi perheessämme ei asu keräilijää.
Kymmenien posliiniesineiden, antiikkitavaroiden tai vaikkapa nukkien kokoelma ahdistaa jo ajatuksenakin.
Silti huomaan, että turhaa tavaraa on kertynyt huomaamatta. On purkkia ja purnukkaa, vähälle käytölle
jääneitä kodinkoneita, tarpeettomia mattoja, matkamuistoja, koriste-esineitä… Lapsille on tullut ostettua
aivan liikaa leluja. Joka vuosi ennen joulua päätän, että
tänä vuonna annan lahjaksi vain jotakin todella tarpeellista, mutta aina tulee ostettua vähän ylimääräistäkin.
Mainonta luo jatkuvasti uusia tarpeita, joihin on
helppo uskoa. Monien kulutustavaroiden käyttö- ja kestoikä on niin lyhyt, että uusia tarpeita syntyy koko ajan
lisää. Tuotteen laatua ja ympäristöystävällisyyttä enemmän vaa’assa painaa hinta. Mitä halvempaa, sen parempi. Myönnän, etten itsekään seuraa kovin tarkasti,
millaisesta materiaalista ostamani tuote on tehty tai
missä se on valmistettu. Joskus voisi olla paikallaan
miettiä, ostaisiko halvan sijasta vähän laadukkaampaa
ja kalliimpaa, jotta tuote kestäisi käytössä pidempään.
Tai kannattaisiko suosia kierrätystä ja poiketa useammin kirpparille katsomaan, mitä siellä on tarjolla.
Joka vuosi marraskuun viimeisenä perjantaina vietetään Älä osta mitään -päivää. Tänä vuonna päivän teemana on Krääsätön joulukuu. Teemapäivä haastaa paitsi tarkastelemaan kulutustottumuksiamme, myös pohtimaan, millaisia vaikutuksia ostopäätöksillämme on
ympäristöömme. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään,
kuinka paljon ekologisuus ja eettisyys painavat valinnoissamme. Kampanja muistuttaa myös, että joskus
kaikkein ekologisinta on jättää kokonaan ostamatta.
Hyvää Älä osta mitään -päivää!

Ilmastonmuutoksen tuomat äärisäät tuovat rajuja myrskyjä ja toisaalta kuivuutta sekä aavikoitumista. Ruoan ja puhtaan veden puute merkitsevät ainakin paikallisia maailmanloppuja ja levottomuuksia. Seurauksena on nälkämellakoita ja aseellisia selkkauksia. Ruokakriisin tulo on varma. Maapallon väkiluku lisääntyy joka sekunti kolmella ihmisellä ja viljelykelpoinen maa-ala pienenee joka sekunti neljällä hehtaarilla.

Ihminen voi aiheuttaa
ahneudellaan maailmanlopun

Maailmanloppu kiehtoo ihmisen
ajatuksia, ja se on ladattu kristinuskon aikakäsitykseen: on ajan alku ja on ajan loppu. Millainen loppu, sitä ovat pohtineet niin uskonoppineet, taiteilijat kuin populaarikulttuurin edustajat. Ihmisiä on
kiinnostanut aina ajatus planeetan
ulkopuolelta tulevasta uhasta.
– Siksi Jeesuksen toinen tuleminen oli niin herkullinen teema, johon erilaisten ihmisten reaktioita
oli hyvä näytelmässä peilata. Itsel-

KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Sirpa Koivisto
tiedottaja
Jyväskylän seurakunta
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Ajatus maailmanlopusta on olennainen osa kristillistä aikakäsitystä. Maailmalla on selvä alku- ja
loppupiste, ja ihmiskunnan aika
maan päällä on rajallinen. Eläintieteilijä ja tietokirjailija Jussi Viitala kertoo tienneensä jo lapsena että maailmanloppu tulee.
– Siitä tiedosta pitivät huolta
maaseudulla vaikuttaneet maallikkosaarnaajat. Sellaisia uhkauksia
kuultiin kirkon saarnastuolistakin.
Varmemman vakuuden sain Gustave Dorèn kuvaraamatun julmankauniista ja yksityiskohtaisista kuvista.
Rauhoittavia tietoja tuomiosunnuntain alla: maailmanloppu ei ole
uusi juttu. Maailmanloppuja on jo
ollut ainakin viisi – jos maailmanlopulla tarkoitetaan sitä, että elinolot planeetallamme ovat kertajysäyksellä muuttuneet ratkaisevasti.
– Maailmanloppu on suhteellinen asia. Se voi tarkoittaa nykyisenkaltaisen kulttuurin romahdus-

ta, ihmislajin häviämistä tai koko
elonkehän tuhoutumista. Mutta
edes meidän maailmamme lopullinen loppu viiden miljardin vuoden päästä ei hetkauta maailmankaikkeutta piirun miljoonasosan
vertaa, kirjoittaa Jussi Viitala kirjassaan Miten maailma loppuu.
Viitala käy kirjassaan läpi maailmanlopun mahdollisia aiheut
tajia. Hän jaottelee ne kahteen
ryhmään: ensin niihin uhkiin, joita
luonto – planeettamme, universumi tai tappavat taudinaiheuttajat
– saa aikaan. Esimerkiksi jättimäisten supertulivuorien pur
kaukset saattaisivat tuottaa ilmakehään sellaisen määrän tuhkaa,
että lähes koko inhimillinen kulttuuri romahtaisi vulkaanisen talven kylmyydessä. Pienemmätkin
tulivuorenpurkaukset ovat aiheuttaneet kylmiä ajanjaksoja, ”vuosia
ilman kesää”, jotka tiesivät katovuosia ja nälkää. Jättimäiset purkaukset ovat onneksi harvinaisia,
Viitala lohduttaa kirjassaan.
Pienen gallialaiskylän asukkai-

den pelko taivaan romahtamisesta niskaan on sekin jo toteutunut
meteoriittien ja asteroidien muodossa. Asteroidin iskeytyminen
saattaa hyvin epävarman teorian
mukaan selittää Raamatun vedenpaisumuskertomuksen, joka tunnetaan myös Gilgamesh-eepoksessa.
– Iso taivaallinen jysäys on tulossa, mutta ei vielä ennustettavissa olevassa tulevaisuudessa, Viitala rauhoittelee.
Huomattavasti huolestuneempi
Jussi Viitala on maailmanlopuista,
joita ihminen itse valmistelee lyhytjänteisellä toiminnallaan. Vahingossa syttyvän ydinsodan uhka
on aina olemassa. Uskonkiihkolla
hallitut maat voivat toimia arvaamattomasti. Esimerkiksi Intian ja
Pakistanin välinen ydinsota riittäisi aiheuttamaan vuosien mittaisen
ydintalven, jonka vallitessa nälkä
tappaisi suurimman osan maapallon asukkaista.
Ilmastonmuutos on kuitenkin yk-

kösasia. Valtioiden hallitukset ja yksittäiset ihmiset eivät ole tajunneet
ilmastonmuutoksen seurauksia eivätkä sitä, että nyt olisi syytä tarttua
toimeen ja kääntää suuntaa.
– Kuvitellaan, että tässä tilanteessa voidaan tinkiä ja turvata
kauppapoliittisia etuja ja tehdä
politiikkaa kuin millä tahansa argumenteilla. Kyse voi olla paljon
tärkeämmistä asioista joissa ei olisi yhtään varaa tinkiä.
Ilmaston lämpeneminen sattuu
kipeimmin köyhiin maihin ja niiden kansalaisiin – heihin, joiden
elämisen ehdot ovat jo nyt heikoimmat. Suurin onnettomuus
lämpeneminen on Afrikalle, EteläAmerikalle ja suurelle osalle Aa
siaa. Ilmaston kuumenemisesta
voi seurata ainakin osittainen tai
asteittainen maailmanloppu.
Ilmaston lämpenemisen vuoksi
tiedossa on äärisäitä: polttavampaa kuumuutta, entistä rajumpia
myrskyjä ja tulvia. Ruoantuotantoon kelvollinen maa vähenee ja
meret ylikalastetaan, joten maa-

Johanna Lystilä tunnustaa samastuvansa näytelmän tyttöön, joka
ottaa uutisen Jeesuksen toisesta
tulemisesta älylliseltä kannalta.
- Ketään ei voi pakottaa uskoon.
Ja toisaalta, olisi ylimielistä ajatella, etteikö maailmanloppu voisi
olisi totta, Lystilä pohtii.
Lystilän hahmotuksessa maailmanloppu on kuitenkin Jeesusta ja
enkeliparvea maallisempi.

Jos olisin Jeesus,
”tulisin
julkisuuteen
pikkuhiljaa.

– Ihminen itse ajaa maapallon
loppuun itsekkäillä valinnoillaan.
Olisi hyvä, että ihmiset luopuisivat
liiasta kulutuksesta, joko ekologisista tai uskonnollisista syistä.
Mutta ei maailmanloppua kannata liikaa ruveta ajatteleman, eletään tätä hetkeä, muistuttaa Lystilä, joka toimii 3.–4.-luokkalaisten
opettajana Tuusulassa.
Näytelmän Jeesus ei pamahda
taivaalle täydessä kirkkaudessa ja
kunniassa. Sen sijaan Paltamoon
tupsahtaneesta Jeesuksesta kerrotaan mediassa. Ensin 7 päivää
–lehdessä, sitten MTV:n uutisissa
ja lopulta myös Arto Nybergin
vieraana.
– Jos tällainen oikeasti tapahtuisi, niin aika pian se olisi tiedotusvälineissä. Jos olisin Jeesus, tulisin
julkisuuteen pikkuhiljaa enkä niin
että TADAA – olen tässä. Pikkuhiljaa alkaisi löytyä niitä, jotka huomaisivat, että kannattaa olla tuon
tyypin puolella.

Päivä jona Jumalan
luova tahto lopullisesti toteutuu

Maailmanloppu on suhteellinen käsite. Se voi tarkoittaa kulttuurin romahdusta,
ihmislajin häviämistä tai koko elonkehän tuhoutumista. Jussi Viitala pohtii
kirjassaan, miten maailma loppuu – ja miten ihminen jouduttaa loppua.
KAARINA HEISKANEN teksti
RODEO/MATTI SULANTO kuva

leni teema on tuttu jo lapsuudesta,
kun paras kaverini oli hyvin uskonnollisesta perheestä. Jo nelivuo
tiaasta asti kuulin kavereilta lopun
ajan jutuista.

pallo ei jaksa ruokkia asukkaitaan.
– Ruokakriisi maustettuna vesikriisillä lienee todennäköisin syy
seuraavaan suureen väestönromahdukseen. Siihen johtavat mo-

Ihmisen mieli
”ei hahmota
kokonaisuuksia.

net tekijät, joista suurin osa on ihmisen aiheuttamia. Kaikki läpikäymäni tutkimukset viittaavat siihen,
että äärimmäinen ruokakriisi on
tulossa, koska ravinnontuotanto
ei enää veny eikä väestönkasvua
saada hillityksi riittävän nopeasti.
Viitala arvioi suurimmaksi uhkatekijäksi ihmisen mielen rakennetta, joka ei jätä tilaa kokonaisuuksien hahmottamiseen eikä
kokonaisuuksien hyväksi toimimiseen oman välittömän hyödyn tavoittelun sijaan.
– Aivomme ovat miljoonien vuo-

sien evoluution aikana sopeutuneet metsästäjä-keräilijän elämään. Sellaisilla aivoilla meidän
pitäisi tulla toimeen nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa. Perusvaistomme eivät ole hävinneet mihinkään, ja tekevät edessä olevien ongelmien ratkaisemisesta kovin vaikeaa, Viitala summaa.
– Olisi karmivalla tavalla lohdullista ajatella, että 32-kilometrinen
asteroidi Ganymede muuttaisi
pikkuriikkisen rataansa ja lopettaisi kaiken kerralla ja komeasti.
Silloin ei ainakaan olisi sitä hä
peää, että katoaisimme maan
päältä vain omaa typeryyttämme
ja itsekkyyttämme.
Jussi Viitala on suomalainen eläintieteilijä ja tietokirjailija. Hän on työskennellyt dosenttina Jyväskylän yliopiston
bio- ja ympäristötieteiden laitoksella ja
johtanut Konneveden tutkimusasemaa.
Hän on kirjoittanut useita eläinten
käyttäytymistä käsitteleviä kirjoja.
Hänen uusin kirjansa on
Miten maailma loppuu.

Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain nimi vaihtelee eri kirkoissa.
Joissain kirkoissa puhutaan vain
viimeisestä sunnuntaista ilman lisämääreitä. Suomessa otettiin
vuoden 1958 evankeliumikirjaan
Ruotsin esikuvan mukaisesti nimitys tuomiosunnuntai.
Tästä päivästä käytetään myös
nimitystä Kristuksen kuninkuuden
sunnuntai. Nämä kaksi erilaista aihetta muodostavat kuitenkin kokonaisuuden: kirkkotaiteessakin
Kristus viimeisen tuomion toteuttajana on kuvattu maailmankaikkeuden valtiaaksi (Khristos Pantokrator).
Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee aikojen lopulla
”kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle” (Matteus
25: 31).
Näin kirkkovuoden viimeinen
sunnuntai liittyy samalla seuraavaan sunnuntaihin, adventtiin.
Kirkkovuoden alussa ja lopussa –

tai lopussa ja alussa – kuuluu sama viesti: Jumala lähestyy meitä
Kristuksessa ja asettaa meidät kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Viimeisessä tuomiossa Jumalan vanhurskaus toteutuu
lopullisesti.
Näin asia todetaan virsikirjan virressä 160.
Kun luova tahto kaikkeuden Herran
turmellun maailmamme
kohtaa kerran,
on päivä tuomion.
Nyt polvillemme! Jumala, luoja,
saakoon kiitoksemme.
Siis ajan merkit nähkää: uutta luodaan,
puu kukkii,
kesä keskellemme tuodaan.
On päivä Kristuksen.
Nyt polvillemme!Kunnian Herra
tuntee kurjuutemme.
(virsi 160: 1, 3; Eyvind Skeie,
suom. Anna-Maija Raittila)
Tuomiosunnuntai eli Kristuksen
kuninkuuden sunnuntai on tänä
vuonna 24.11.
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Raksamies lähti,
talo ja elämä
jäivät kesken
Puolison äkillinen itsemurha käänsi Johanna Salmisen
elämänkuviot uuteen asentoon. Viiden kituvuoden jälkeen
nuori leski saattoi jo nähdä ulospääsyn mustuudesta.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Siitä kiirastorstaista tuli nimensä
veroinen. Johanna Salminen oli ehtinyt pari viikkoa aiemmin sanoa
puolisolleen, että mitähän meille
tapahtuu, kun kaikki on nyt niin
hyvin. Puoliso oli vuorotteluvapaalla ja rakensi nuorelle parille
yhteistä kotia, Johanna Salminen
oli pappina Viitasaaren seurakunnassa.
– Olin ollut aamulla töissä Viitasaarella, ja olimme puhuneet puhelimessa rakentamiseen liittyviä
juttuja. Ajelin rakennukselle ja
huomasin, että miehen isä oli pihassa ja miehen auto oli pihassa.
Huhuilin puolisoa talon sisällä,
mutta hän ei vastannut. Menin liiteriin, avasin oven – ja löysin mieheni hirttäytyneenä.
– Kun soitin 112:een, sanoin, että mieheni on yrittänyt hirttää itsensä. Ajattelin, että ambulanssimiehet pelastavat hänet. En ottanut vastaan sitä tietoa, että yritys
oli myös onnistunut.
Järkytyksen keskellä Johanna
Salminen huomasi, että puolisolla
oli puhelin taskussa, mitta vyöllä
ja silmälasit päässä – ikään kuin
hän olisi ajatellut, että käynpä
tässä hirttäytymässä ja jatkan sitten töitä.
– Olen kuullut itsemurhaa yrittäneiltä mutta eloon jääneiltä, että moni ajattelee niin: teen itsemurhan ensin ja jatkan sitten
hommiani.
– Puolisoni itsemurha ei ollut
suunniteltu, hän meni varmasti
äkilliseen psykoosiin, Salminen
ajatteli silloin ja ajattelee edelleen,
reilut kahdeksan vuotta murhenäytelmän jälkeen.
Lähipiirille tieto iloisen ja sosiaalisen miehen itsemurhasta oli kova
pala. Koska selkeää syytä ei keksitty, jäi tilaa juoruille.
– Siitä minulle tuli katkeruus.
Ihan kuin minulla ei olisi ollut tarpeeksi kauheaa ilman ympärillä
kulkevia juorujakin. Yritin ajatella,
että ihmiset eivät keksineet itsemurhan syytä, ja että heidän oli liian vaikea hyväksyä sitä, että tällaista voi sattua kenelle tahansa –
vaikka omallekin kohdalle.
Syiden kaivelu ja arvailu oli heille siis eräänlainen puolustusmekanismi.
Kiirastorstaista alkaneelle ajanjaksolle Salmisella on yksi sana:
helvetti. Ensimmäinen viikko meni
keskussairaalassa. Huoneessa oli

koko ajan hoitaja läsnä.
– Aamut olivat hirveitä, iltaisin
kiitin Jumalaa, että sekin päivä oli
jo ohi. Öisin näin painajaisia, joissa itkin ja huusin, ja unia, joissa
kaikki oli hyvin – ja aamulla heräsin
taas siihen helvettiin.
Ystäväverkko kannatteli.
– Heille olen kiitollinen, samoin
veljelleni.
Yhdelle sairaalassa vierailijalle
Salminen totesi, että parhaiten
auttaisi ihminen, joka on kokenut
läheisen itsemurhan, ja joka pystyy
vakuuttamaan, että siitä voi selvitä. Seuraavana päivänä sellainen
henkilö ilmestyi sängyn viereen.
– En voi muuta kuin sanoa, että
minä olen tässä, vieras sanoi yksinkertaisesti.
Salminen oli puoli vuotta sai
rauslomalla. Hän ei pystynyt nukkumaan, ei keskittymään – eikä
asettumaan paikalleen.
Aluksi hän ei tahtonut asettua
kotiinsa asumaan. Hän kiersi ystävältä ja sukulaiselta toiselle välttämättömät tavarat mukanaan, kunnes asettui vähäksi aikaa tuttavansa luo.
Viiden vuoden jälkeen alkoi tuntua, että kuoleman varjon maasta
on ulospääsy.
– Jumalan olemassaoloa en kyseenalaistanut. Rukoilin rystyset
valkoisina, että armahda ja auta.

Ystäväverkko
”kannatteli,
siitä
olen kiitollinen.

Usein enkelit saivat ihmisen
muodon. Kuten sairaalassa, josta
Johanna Salminen oli lähdössä,
peräti alavin ajatuksin. Neuvonnan
luukulla tuntematon virkailija sanoi yllättävät sanat.
– Muista, että tämä ei ole sinun
syytäsi. Sinun elämälläsi on vielä
tarkoitus, Salminen muistaa naisen sanoneen.
Syyllisyys on tuttua heille, joiden
läheinen on tehnyt itsemurhan.
– Jossain vaiheessa vain pitää
päättää, että se mitä tapahtui, ei
ollut minun syyni, ja pitää päättää,
että selviän, jotta loppuelämä olisi
mielekästä.
Myös ystäväpiirin kanssa viljelty
hurtti huumori antoi voimia.
Johanna Salminen työskentelee nyt
pappina Keltinmäen alueseurakunnassa. Elämä lahjoitti rinnalle
uuden kumppanin.
Salminen uskoo, että kaikella,

mitä ihmisen elämässä tapahtuu,
on merkitys. Kova koulu opetti
hänelle muun muassa sen, miten
kohdata menetyksen kokeneita.
– En sano, että tiedän, miltä teistä tuntuu. Voin vain aavistella,
minkä helvetin keskellä elätte. Särkyneille on puhuttava hiljaa ja sanoilla, jotka eivät lyö, Salminen siteeraa Anna-Mari Kaskisen runoa.
– Rippikoulupappina haluan välittää nuorille, että elämä ei päästä
ketään kivutta ja surutta, mutta
kaikesta voi selvitä.
Oman kuoleman pelko on hälventynyt.
– Tämä näkyvä elämä ei ole kaikki. Taivaassa sitten tavataan.
Itsemurhan tehneen läheisiä Salminen kannustaa hakemaan apua
ja vertaistukea. Tapahtuneesta
kannattaa puhua muillekin kuin
lähipiirille, sillä etäisemmät ihmiset voivat tuoda uutta näkökulmaa ja auttaa ulos päässä kiertävien ajatusten kehästä.
– Tunnista myös, mikä on surua
ja mikä on masennusta.
Miten itsemurhan tehneen läheistä voi auttaa – tai ainakin olla
pahentamatta tilannetta?
Johanna Salminen muistuttaa,
että läsnäolo on sanoja tärkeämpää.
– Kuuntele, mutta älä tarjoa
neuvoja, vaikka ne olisivat miten
hyvää tarkoittavia tahansa. Ja
muista, että jokainen suree omalla
tavallaan ja omassa aikataulussaan.
Johanna Salmiselta liikenee ymmärrystä kovassa paikassa kovaan
ratkaisuun päätyneelle.
– On tapana sanoa, että itsemurha on maailman itsekkäin teko. Mielestäni on tärkeää muistaa
se, että itsemurhan tekijä on aina
syystä tai toisesta niin väsynyt, ettei enää jaksa kantaa huolta itsensä – saati läheistensä – pärjäämisestä. Minä en ole koskaan ajatellut, että mieheni olisi ollut itsekäs.
Eikä rakkaus häneen kuole koskaan.

Jyväskylän seurakunta
järjestää sururyhmiä
menetyksen kokeneille.
Kevätkaudelle 2014 on
suunnitteilla ryhmä
itsemurhan tehneiden
läheisille.
Lisätietoja
heini.lekander@evl.fi
050 521 5416.
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Lähetystyön adventinajan
myyjäiset

HUHTASUO
8.12. klo 18 Huhtasuon kirkko.
15.12. klo 16 Lasten kauneimmat
joululaulut, Halssilan kirkko.
15.12. klo 18 Halssilan kirkko.
KELTINMÄKI
4.12. klo 12 Vesangan
Rientolassa.
8.12. klo 16 Kortepohjan
srk-keskus.
15.12. klo 18 Keltinmäen kirkko.
16.12. klo 17.30 Kauneimmat
joululaulut saame-suomi,
Keltinmäen kirkko.
6.1. klo 16 Sotainvalidien
sairaskoti.
KESKUSTA
12.12. klo 18 Lahjaharjun
Kappeli.
15.12. klo 16 ja klo 18
Kaupunginkirkko.
KORPILAHTI
11.12. klo 18 Lasten kauneimmat
joululaulut, seurakuntatalo.
12.12. klo 18 Putkilahden kylätalolla, Vespuolentie 1950
15.12. klo 18 Korpilahden kirkko.
17.12. klo 18 Ylä-Muuratjärven
kylätalo.
18.12. klo 18 Oittilassa, Hämäläisillä. 22.12. klo 16 Koski-Baari.
KUOKKALA
8.12. klo 16 ja klo 19
15.12. klo16 ja klo19
Kuokkalan kirkko.

PALOKKA
9.12. klo 11.45 Luhtisen palvelutalo.
11.12. klo13 Ruusakoti.
15.12. klo16 Kauneimmat joululaulut lapsiperheille, kirkko.
15.12. klo18 kirkko.
19.12. klo13 Palokan sairaala.
6.1. klo 15 Palokan Veteraanitalo.
21.12. klo 9 Kauneimmat joululaulut, Saarenmaan koulu, koulun
joulujuhla
SÄYNÄTSALO
8.12. klo 14 Neulaskoti.
8.12. klo 16 Lasten kauneimmat
joululaulut, Neulaskoti.
11.12. klo 18 Lasten kauneimmat
joululaulut, Säynätsalon kirkko.
15.12. klo 16 Säynätsalon kirkko.
TIKKAKOSKI
3.12. klo 18 Nyrölän
Kallioplanetaario
4.12. klo 18.30 Kuikan kylätalo.
11.12. klo 18.30 Puuppolan koulu.
12.12. klo 18.30 Tikkakosken
rauhanyhdistyksen talo.
15.12. klo 16 ja klo 18 kirkko.
19.12. klo 18. Nyrölän koulu,
joulujuhla,
VAAJAKOSKI
8.12. klo 14 Jyskän
seurakuntakoti,
8.12. klo 16 Lasten
kauneimmat joululaulut, kirkko.
15.12. klo 16, klo 18 ja klo 21
kirkko.
22.12. klo 18 Koivuniemen kappeli.

TAULUMÄEN KIRKKO
12.12. klo 19.
17.12. klo 19.
21.12. klo 18.
VESALAN RIIHIKIRKKO
14.12. klo 16, 17.30 ja klo 19.
MUUT
10.12. klo 14 Kauneimmat joululaulut Osallisuuden kahvihuoneen
kokoontumisessa, Vanha pappila.
10.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, mukana kehitysvammaistyö,
Kaupunginkirkko.
11.12. klo 17 Seminaarinmäen
kauneimmat joululaulut, Kaupunginkirkko
19.12. klo 19 Christmas Carols,
Kaupunginkirkko.
Kauneimmat joululaulut
-konsertit liput 10/5€
15.12. klo 15 ja 22.12. klo 15 Vox
Aurea, Taulumäen kirkko,
Kauneimmat joululaulut
-messut
14.12. klo 15 Familjemässa och
Lucia med De vackraste julsångerna
i Keltinmäki kyrka, Keltinmäentie 10
22.12. klo 10 Säynätsalon kirkko
22.12. klo 10 Vaajakosken kirkko.
22.12. klo 18 Taulumäen kirkossa

ke 27.11. klo 18
Valo ja villasukka -myyjäiset ja
		
adventtikirkko Kuohun Marjomäessä,
		Kellomäentie 160
pe 29.11. klo 10–12 Adventtimyyjäiset, Vanha pappila,
		Vapaudenkatu 26
la 30.11. klo 10–12 Adventtimyyjäiset, Huhtasuon
		
kirkko, Nevakatu 6, lähetysjärjestöt ja
		Jyväskylän seurakunta
la 30.11. klo 12–13.30 Lähetysmyyjäiset, Vaajakosken
		
kirkko, Kirkkotie 11
su 1.12. klo 10
Messu ja lähetysmyyjäiset,
		
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
su 1.12. klo 10
Messu ja Adventtitori ulkona,
		
Korpilahden kirkko, Kirkonmäentie 3
su 1.12. klo 16
Adventin perhemessu ja
		
joulumyyjäiset, Neulaskoti, Pihkatie 4
su 8.12. klo 10
Messu ja adventtimyyjäiset, Palokan
		
kirkko, Rovastintie 8
su 8.12. klo 15–19 Joulumyyjäiset, Kuokkalan kirkko,
		
lastensali, Syöttäjänkatu 4
la 14.12. klo 10–12 Lähetysmyyjäiset, Kortepohjan
		
srk-keskus, Isännäntie 4

Seurakunnan ja lähetysjärjestöjen
perinteiset adventtimyyjäiset
Lauantaina 30.11. klo 10–12 Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.

Aseman Pysäkin myyjäiset
23.11. klo 11-14. Myynnissä lohikeittoa,
kakkuja, pikkuleipiä, karjalanpiirakoita,
tuoreita munkkeja, kahvia.
Arpajaiset, joka arpa voittaa.
Tuotto Aseman Pysäkin toimintaan.

Eeva-Liisa Pakarinen:
Maria Juudin:

jouluseimi ja Tonttujen touhuja
Tule ja ihastu! Kysy lisää!

Sauvomäentie 609, 41580 Sauvamäki, Hankasalmi
Maria Juudin 041 432 0748 | maria.juudin@villamathilda.fi | www.villamathilda.fi
Noutopalvelu
020 712 1580

Verkkosivuilta www.kauneimmatjoululaulut.fi löytyy kartta,
johon seurakunnat voivat merki-

Mitä yhteistä on Suomen Lähetysseuralla ja marras-joulukuun aikana 20 paikkakunnalla kiertävällä
metallimusiikin konserttikiertueella? Ainakin rakkaus perinteisiin
joululauluihin ja niistä inspiroituminen.
Tuottaja Erkka Korhosen perustama Raskasta joulua -projekti

esittää ”sinfonista rockmusiikkia”
eli perinteisiä ja tunnettuja joululauluja metalliversioina. Tulkintojaan esittävät muun muassa
Nightwishin Marco Hietala, Sonata Arctican Tony Kakko, Teräsbetonin Jarkko Ahola, Voice of Finlandista tuttu Antti Railio ja monet muut suomalaisen metallimusiikin kärkinimet.
Kiertueella kulkee mukana Kau-

Kirpputorit

Jyväskylä

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
Aina edullista ostettavaa!

p.050 377 0167
www.helmimaria.net

LÖYDÄ PIPLIAN
LAHJAT
MISTÄ LÖYDÄT? PIPLIA
Hauskat piirrokset ovat täynnä
jännittäviä yksityiskohtia, löydätkö ne?
Isokokoisessa kirjassa on pahviset sivut.
Soveltuu 2—7 –vuotiaille. ■ 14,90 € / KPL
SOINNUTETUT TASKUVIRSIKIRJAT
Kaikki virret ovat soinnutettuina
omalla sivullaan. Mukana katekismus.
Neljä kansivaihtoehtoa. ■ 12,90 € / KPL
Tutustu myös keskikokoisiin ja nahkakantisiin virsikirjoihin www.pipliakauppa.fi

Kehitysmaiden vammaiset lapset
ovat laulutilaisuuksien kolehtituoton kohde. Tuotolla järjestetään
muun muassa kuntoutusta ja terveydenhoitoa, tuetaan erityiskouluja ja koulutetaan opettajia sekä
edistetään vammaisten oikeuksien
toteutumista.
Kolehdin voi maksaa myös tekstiviestillä. Ohjeet viiden tai kymmenen euron arvoiseen lahjoitukseen löytyvät lauluvihkon takakannesta. Kännykän käyttäminen kir-

SUOMEN LÄHETYSSEURA teksti
JENNY ROSTAIN kuva

perinnelapaset ja ikonit

sielunhoitoterapeutti,
sh, th
sielunhoitoterapeutti,
sensorimotorinen
psykoterapia

Kauneimmat Joululaulut alkavat
taas soida joulukuun alusta. Seurakunnat järjestävät ensimmäisen
adventin ja loppiaisen välillä kolmatta tuhatta tilaisuutta, joihin
suomalaiset kokoontuvat yhteen
laulamaan niitä tuttuja ja kaikkein
rakkaimpia ja perinteisiä joululauluja.
Suomen Lähetysseura on painattanut laulutilaisuuksia varten
750 000 lauluvihkoa, ja tilaisuuksissa kerätään kolehti Lähetysseuran ulkomaantyölle. Kauneimmilla Joululauluilla on tänä vuonna
ensimmäistä kertaa myös suojelija, arkkipiispa Kari Mäkinen.

kossa on sopivaa, ainakin tässä
tilanteessa – kunhan kännykkä on
äänettömällä.
Viime vuonna Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerätyt kolehdit sekä Lähetysseuran joulukeräys tuottivat 940 000 euroa.
Joululauluvihkossa on esimerkkejä Lähetysseuran vammaistyöstä. Teemaan sopivasti vihkosta
löytyy myös viittomakieltä – Jouluyö, juhlayön ensimmäinen säkeistö.
Lauluvihkosta löytyy lisäksi viime
vuonna hyvää palautetta saanut
lastenlaulujen osio.
Kauneimmat Joululaulut viettivät viime vuonna juhlavuotta, kun
tilaisuuksia järjestettiin 40. kerran. Juhlavuoden kunniaksi laadittu Kauneimmat Joululaulut -messu sai seurakunnissa erittäin suopean vastaanoton; messukaava
ladattiin verkkosivuilta noin kaksi
sataa kertaa.
Messu on seurakuntien saatavissa edelleen, joten sillä voi hyvin
saada vaihtelua joulunajan moniin jumalanpalveluksiin.

UUSI FARKKURAAMATTU!
■ 24 € / KPL

Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi

www.piplia.fi

■

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

tä omat tilaisuutensa ja niiden
pitopaikat.
Kauneimpia Joululauluja lauletaan myös ulkomailla. Kirkon ulkosuomalaistyö on tänä vuonna
ottanut maksaakseen vihkojen lähetyskustannukset ulkosuomalaisseurakuntiin.
Säestykset vihkon lauluihin löytyvät yksien kansien välistä Lähetysseuran ja F-kustannuksen viime
vuonna julkaisemasta Kauneimmat
Joululaulut -nuottikirjasta.
Kauneimmat Joululaulut -nettiradiokanava toteutetaan yhdessä
pääkaupunkiseudun seurakuntien
mediatoimituksen eli Toivontuottajien Jouluradion kanssa.
Kauneimpien Joululaulujen
verkkosivuilta löytyy lisää tietoa,
muun muassa laulujen taustat.
Siellä voi myös käydä äänestämässä omaa suosikkilauluaan. Äänestäneiden kesken arvotaan Kauneimmat joululaulut -nuottikirjoja.
Suosituimpien laulujen joukossa ovat vuosi vuodelta melko pitkälti samat laulut. Viime jouluna
kolmen kärki oli Sydämeeni joulun
teen, Varpunen jouluaamuna ja Tulkoon joulu.

Kauneimmat Joululaulut
ja Raskasta joulua yhteistyöhön

Villa Mathildan
joulunäyttelyt

Marjatta Ollikainen

SUOMEN LÄHETYSSEURA teksti

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

0600
950 50
1,48 /min+pvm/mpm

Puh. 615 220, 0400-647 547

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

€

Vaihde 040 750 7550

Ostamme
kulta- ja
hopeatuotteesi

luotettavasti
joka arkipäivä.
Käteismaksu.

Torikeskus, puh. (014) 618 958

1.–29. joulukuuta, to–su 12–18, liput: 5 e, lapset 1 e

Etsitkö kristittyä terapeuttia?

Kauneimmat Joululaulut
tekevät jälleen hyvää

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

Jalat alta!

neimpien Joululaulujen keräyslipas, jonka avulla tummemmista
tulkinnoista nauttiva musiikkivieras voi tehdä hyvää.
Kiertue starttaa jo yhdeksännen
kerran. Kuten Kauneimmista Joululauluista, siitäkin on tullut monille jouluperinne. Marraskuun 1.
ilmestyy myös jo kolmas Raskasta
Joulua -albumi. Jyväskylässä konsertti kuullaan Paviljongissa 12.12.
– Kun tapaan ihmisiä, jotka kertovat Raskasta Joulua -konsertin
olevan heidän tärkein jouluperinteensä, ja kuinka se on tuonut joulun takaisin heidän elämäänsä, tekee se minuun erittäin suuren vaikutuksen, Erkka Korhonen kertoo.
Miksi Raskasta Joulua lähti yhteistyöhön Suomen Lähetysseuran
Kauneimpien Joululaulujen kanssa?
– Lähetysseura on järjestö, joka
tekee sen minkä lupaa. Kauneimpien Joululaulujen keräyskohde,
vammaistyö, on mielestämme
erittäin sopiva, Erkka Korhonen
toteaa.

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

Juhlan Paikka
Pito- ja Juhlapalvelu

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

Leikin asia.
Tilaa:
www.kotimaa.fi/tilaajat/
lehtien-tilaus

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

60-v. Perinteitä kunnioittaen

SOMMAN HAUTAUSPALVELU
Tervetuloa kahvittelemaan 10.12.2013 klo 9–17
uusituissa tiloissamme.
Paikalla mm Arkunvalmistaja SHT,
Kaavin Kivi, perunkirjoittaja.
Puistokatu 2, Kolmikulma
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 217 879
somman@pajunkukka.fi
www.pajunkukka.fi

elämän valoissa ja varjoissa

pARITERApIAn EnsI-IlTA 26.10.

Jalat alta!

teatterikone kutsuu teidät
-näytelmän ensi-iltaan lauantaina 26. päivä lokakuuta 2013.
näytös alkaa kello 19.00 taiteen edistämiskeskuksen hallinnoimassa Monitaidetila IKKUnAssa,
kauppakeskus forumissa osoitteessa asemakatu 7.

Jalat alta!

kutsu on Avec ja oikeuttaa pääsyn myös muihin näytelmän esityksiin, jotka jatkuvat marraskuun
loppuun asti.
pARITERApIAn EnsI-IlTA 26.10.

pariterapiaa

Lippuja voi varata teatterikoneen puhelinumerosta 045 652 4776 tai sähköpostilla osoitteesta teat-

Jalat alta! Taiteen
La terikone@teatterikone.fi.
23.11. klo 19 Liput
Esitykset
edistämiskeskuksen
kannattaa varata
etukäteen,
koska paikkoja on katsomossa rajoiteKe tusti.
27.11. klo 19
Monitaidetila IKKUNAssa, kauppakeskus
www.teatterikone.fi
tai teatterikoneen
facebook-sivulta.
Pe Lisätietoja
29.11. näytelmästä
klo 19 osoitteesta
Forumissa
Asemakatu
7. Liput
15/13 €
La 30.11. klo 19
Lippuvaraukset ja lisätiedot 045 652 4776
ja teatterikone@ teatterikone.fi
Lämpimästi tervetuloa!
JAlAT
AlTA! -TyöRyhMä
Lippujen lunastus
vain
käteisellä.
Lämpimästi
tervetuloa!
Yhteistyössä Perheasiain neuvottelukeskus.
teatterikone kutsuu teidät
-näytelmän ensi-iltaan lauantaina 26. päivä lokakuuta 2013.
näytös alkaa kello 19.00 taiteen edistämiskeskuksen hallinnoimassa Monitaidetila IKKUnAssa,
kauppakeskus forumissa osoitteessa asemakatu 7.
kutsu on Avec ja oikeuttaa pääsyn myös muihin näytelmän esityksiin, jotka jatkuvat marraskuun
loppuun asti.

Lippuja voi varata teatterikoneen puhelinumerosta 045 652 4776 tai sähköpostilla osoitteesta teatterikone@teatterikone.fi. Liput kannattaa varata etukäteen, koska paikkoja on katsomossa rajoitetusti.
Lisätietoja näytelmästä osoitteesta www.teatterikone.fi tai teatterikoneen facebook-sivulta.

JAlAT AlTA! -TyöRyhMä

“En mä osannut
odottaa
sitä. Multa
lähtijalat
jalat alta
kun se
sano, se
että sano,
se tahtoo erota.”
“En mä osannut odottaa
sitä.
Multa
lähti
alta
kun
että se tahtoo erota.”
KAbAREEhEnKInEn näyTElMä sIITä, MIKsI pARIsKUnnAT ERoAvAT.
KAbAREEhEnKInEn näyTElMä sIITä, MIKsI pARIsKUnnAT ERoAvAT.
Liikkuva ammattiteatteri, joka tarjoaa niin näyteLmiä, ohjeLmaa ja
kouLutuksia kuin graafisen suunnitteLun ja pyrotekniikan paLveLuja.
kaikki tämä intohimolla, ammattitaidolla ja suurella sydämellä!

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

Raskasta Joulua tarjoaa omanlaisensa lisän Kauneimmat Joululaulut -konseptiin
ja saa oman äänensä uuden yleisön kuuluville, sanoo Erkka Korhonen.

Raskasta Joulua on kuvannut
myös videon, joka julkaistaan levyn yhteydessä. Mukana oli yhteensä 16 artistia. Tekijöiden mukaan tunnelma oli sanoinkuvaamaton. Videoitu kappale on Pekka Simojoen kappale Tulkoon joulu,
joka oli viimevuotisen Kauneimmat Joululaulut -äänestyksen kolmanneksi suosituin laulu.
– Kun ensimmäisen kerran näin
ja kuulin laulun metalliversiona,
olin häkeltynyt, kuinka hienosti se
toimii myös tällaisena sovituksena. Ja olisihan jokainen lauluntekijä onnellinen, kun näin kovan tason huippukaverit laulaa omaa
laulua, Pekka Simojoki kertoo.

Yliopistonkatu 42

PALVELEMME: ark. 9-17, la 9-13, p. 612 404

Pintaa syvemmältä.
Tervetuloa magneettikuvaukseen, mammografiaan ja
rintavastaanotolle Sepänkadulle.
Taina Usenius
Syöpätautien
erikoislääkäri

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

Sepänkatu 14, Jyväskylä | p. 040 771 3222 | www.jklmagneetti.fi
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TAULUMÄEN KIRKKO

Voice tuo joulun jokaiselle
n Voice-kuoron tunnelmallinen joulukonsertti soi Taulumäen kirkossa
23.11. klo 19. Jokaisen joulu -konsertin ohjelmistossa on sekä perinteisiä
että uudempia joululauluja. Kaikkiin niihin tuo oman leimansa Voicen heleä
sointi sekä kuoroa säestävä Solitary Company -bändi vahvistettuna viulisteilla.
Voice-kuoro on perustettu Hankasalmella vuonna 1999. Kuorossa on parikymmentä laulajaa, ja ikähaitari ulottuu yläkouluikäisistä keski-ikäisiin. Voice
voitti keväällä 2011 Suomen paras kuoro -tittelin Yle TV 2:n ohjelmassa.
Tähden tietä – joulun säveliä HUHTASUOLLA
n Tähteä saa seurata Huhtasuon kirkossa, ja tähtipolun vaeltajille suuntaa
antavat Matti Mertasen johtama MMV-kuoro sekä Ano Liimatta, sello, ja
Jenni Havunen, huilu. Konsertti kuullaan 1.12. klo 18.
Mikko Mäkeläinen tulkitsee joululauluja
n Mikko Mäkeläinen on turkulainen iskelmän tulkitsija, joka ponnahti
Suomen tietoisuuteen Suomen Tähti 2000 -finaalissa. Mikko on keikkaillut
Myrskylyhty-orkesterinsa kanssa 14 vuotta. Taulumäen kirkon konsertissa
4.12. klo 19 hän esittää perinteisiä joululauluja Samuli Jokisen säestyksellä.
Sydämeeni joulun teen
n Marianne Mäenpää, Charlotte Loukola & käsikellot musisoivat joulun
tunnelmissa Kuokkalan kirkossa 2.12. klo 19. Liput 15 euroa. Ohjelmatulot
ohjataan lyhentämättömänä Jyväskylän Ruokapankin kautta yksinhuoltajaperheiden lasten hyväksi sekä Kuokkalan kirkon flyygelin hankintaan.
Pulssi sykähtää ja riemuitsee
n Naiskuoro Pulssi konsertoi jouluisin sävelin Taulumäen kirkossa torstaina 5.12. klo 19. Ad cantus laetitie – Soikoon virsi riemuiten! Kuoroa johtaa
Noora Määttä. Käsiohjelma 10 euroa.
Dolcen joulumatinea Keltinmäen kirkossa
n Musiikkikoulu Dolcen oppilaiden joulumatinea kuullaan Keltinmäen kirkossa torstaina 5.12. klo 18.
Laulu-Miesten luostarilauluja ja suomalaista joulua
n Laulu-Miehet konsertoi Matti Hyökin johdolla Taulumäen kirkossa lauan
taina 7.12. kello 18.30. Joulukonsertissa kuullaan mieskuoromusiikkia aina
1100-luvun luostarilauluista rakastetuimpiin suomalaisiin joulunajan sävelmiin. Urkurina esiintyy urkutaiteilija Tapio Tiitu. Laulu-Miehet on yksi
maamme vanhimmista mieskuoroista. Ohjelma 20 euroa.
Kaupunginkirkossa joulun säveliä
n Joulukuun keskiviikkoina klo 12 Kaupunginkirkossa kuullaan vartin mittaisia jouluisia musiikkituokioita. Vapaa pääsy, kolehti Suomen Lähetysseuralle.

russa
Kanssasi su

Voice-kuoron joulukonsertti la 23.11.
klo 19.
Messu su 24.11. klo 18.
Adventtiyön messu la 30.11. klo 23.
Messu, 1. adventtisunnuntai, su 1.12. klo
18 Helin, Palola, Viitala, Hassinen, kirkkokuorot.
Cygnaeuslukion musiikkilinjan konsertti ma 2.12. klo 18.
Mikko Mäkeläisen joulukonsertti ke
4.12. klo 19.
Naiskuoro Pulssin joulukonsertti to
5.12. klo 19. Käsiohjelma 10 euroa
HUHTASUON ALUESEURAKUNTA
Huhtasuon kirkko
Hevimessu su 24.11. klo 18 (huom.
aika!) Väätäinen, Bändi Sauli Rissasen
johdolla. Lisää hevimessusta s. 16.
Pianokonsertti ti 26.11. klo 18.30, Larisa
Filonova ja András Szabó, piano. Ohjelma
5 e Johanna Tervosen työn hyväksi.
Lähetyksen adventtimyyjäiset la 30.11.
klo 10–12. Seurakunta ja lähetysjärjestöt.
Raamattu- ja Lähetyspäivät Tulevaisuus
on Jumalan 30.11.–1.12.
Tavoita tavoittamattomat kansat -konsertti la 30.11. klo 18, Mikko Nikula.
Glögi-ja piparkakkutarjoilu.
Messu 1. adventtisunnuntai 1.12. klo 10,
Tervonen, Konsti, Mertanen. Pyhäkoulu
lapsille messun aikana. Joulupuuro ja
kahvi. Lähetystilaisuus jatkuu.
Tähden tietä -joulukonsertti su 1.12.
klo 18. MMV-kuoro, Mertanen, Ano
Liimatta, sello, Jenni Havunen, huilu.
Ohjelmamaksu diakoniatyön hyväksi.

Lapset ja perheet:

Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20.
Perhekahvila ke klo 9.30.
Kierrätysaskarteluilta ma 25.11. klo
17.30–19.30.
Erkka-ilta to 5.12.klo 17.30–19.30. Tied.
050 3235355.

Nuoret:

Kerhoista, koulutuksista yms. tied.
050 549 7017.

Ryhmätoimintaa:

Mariat ja Martat ma 25.11. klo
18–19.30, Rukous.
Eläkeläisten kerho to 28.11. klo 14, Mertanen.
Ilta miehille, Pietarin kilta ti 3.12. klo 18.
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
elina.vepsalainen@evl.fi 050 549 7005

ki
Menovink
Säynätsalon sururyhmä aloittaa marRaskuussa
n Sururyhmä aloittaa Säynätsalon pappilassa (Pappilantie 6) to 28.11. klo
18.30. Lisätietoa 050 598 0951.
sururyhmä Vanhassa pappilassa
n Sururyhmä kokoontuu Vanhassa pappilassa tammi–maaliskuussa torstaisin klo 18–20. Kokoontumiskertoja on kahdeksan, ja ensimmäinen kerta
on 9.1. Ryhmään otetaan enintään kahdeksan henkilöä. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset: diakoni Auni Pelkonen 050 549 7001 tai pastori Katriina
Ilvesmäki 050 336 7461. Järjestää Keskustan alueseurakunta.
VAAJAKOSKEN SURURYHMÄ ALKAA TAMMIKUUSSA
n Sururyhmä alkaa tammikuussa. Ilmoittautumiset 29.11. klo 13 mennessä
050 5510440. Tied. diakonissa Marja-Leena Liimatainen 040 5609926 tai
pastori Arto Kauppinen 040 5609920.

iset
lähetysuut
o
u
t
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Skypetystä Japaniin ja kreikkaan lähetyspäivässä
n Tulevaisuus on Jumalan -teemaiset Jyvässeudun raamattu- ja lähetyspäivät
pidetään 30.11.–1.12. Huhtasuon seurakuntakeskuksessa. Ohjelma alkaa lauantaina 30.11. klo 15 Erkki Puhalaisen raamattuopetuksella. Lähetystilaisuudessa
Kaukasian terveisiä tuovat Bangladeshin ja Kaukasian lähetit Aatu ja Anne
Gröhn. Iltapala. Ilta päättyy Tavoita tavoittamattomat kansat -konserttiin klo
18, Mikko Nikula.
Sunnuntaina 1.12. klo 12.15 alkaen saadaan terveisiä Japanista ja Kreikasta.
Skype-yhteys Japaniin Johanna Tervoseen ja Kreikkaan Puhalaisiin.

Saariselän keväthanget
kutsuvat

Huhtasuon alueseurakunnan
hiihtoretki Saariselälle 5.–11.4.
Hinta n. 450 € sisältää kuljetuksen, majoituksen (2 hh),
ruoan retkeilykeskus Tievatuvalla ja lounaan meno-paluumatkalla. Tied. ja ilm. Juha
Halonen 050 5497024.

Halssilan kirkko

Messu su 24.11. klo 12, Konsti, Salmela.
Leipäsunnuntai su 24.11. klo 16, Valittu
marttyyriksi; Petri Harju.
Kuoromessu 1. adventtisunnuntai 1.12.
klo 12, Väätäinen, Siistonen, Salmela,
Ihanaiset-gospelkuoro, Bändi. Pyhäkoulu. Kahvit.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke
4.12. klo 18.30. Hyviä uutisia yksilökristillisyyteen väsyneille; Veli-Matti Kujala.
Musiikissa Piia Viitanen. Pertti Pekkarinen, Aino Viitanen, O. Väätäinen. Iltatee.

Lapset ja perheet:

Lapsiparkki ti klo 9–11.30.
Ilm. 050 407 9126.
Hukkaperän Pyhis ti 26.11. klo 18–19.
Perhekerho ke klo 9.30–11.
Tied. 050 407 9126.

Muskarit to klo 9.15, 9.45 ja 10.30.
Tied. 050 340 9893.

Kouluikäiset:

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

Ryhmätoimintaa:

Aamurukouspiiri ke klo 8.
Torstaitapaaminen to klo 13.
Raamattupiiri to klo 17.
Miesten tupa ke 27.11. klo 18. Psalmit
miehen matkatoverina, psykologi Arto
Mikkola.

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 juha.
halonen@ev.fi 050 549 7024.

ki
Menovink
Rentoa menoa
Halssilan kirkolla

Kuoromessu 1. adventtisunnuntaina 1.12. klo 12, Väätäinen, Siistonen, Salmela,
Ihanaiset-gospelkuoro, Bändi.
Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.

KELTINMÄEN ALUESEURAKUNTA

Keltinmäen kirkko

Messu su 24.11. klo 10, Ridanpää,
Vilkko, Nieminen, kuoro Keski-Suomen
matkamiehet, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Aamurukous ti 26.11. klo 8.
Hiljainen aamurukous to 28.11. klo 8.
Messu – Hoosianna! Kuninkaasi tulee
nöyränä su 1.12. klo 10, Vilkko, Salminen, Nieminen, Lintunen, Seurakuntakuoro, Laitinen, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 3.12. klo 8.
Hiljainen aamurukous to 5.12. klo 8.
Joulumatinea to 5.12. klo 18, Musiikkikoulu Dolcen oppilaiden joulumatinea.
Mahdollisuus keskusteluun jumalanpalveluksen jälkeen ja henkilökohtaiseen esirukoukseen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 372 5573
ja 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.
Facebookissa ryhmä: Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö.
Perusisoskoulutus ke 27.11. klo
17–18.30.
Jatkoisoskoulutus ti 3.12. klo 17.
Nuortenillat ke 27.11. klo 18.30.
Leiri jatkoisoille ja avustajille 15.–17.11.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13.
Olohuone ke klo 13–15. Tarjoilua,
vapaaeht. maksu. Tied. 050 549 7032.
27.11. lähetysolkkari Marjatta Tervonen.
4.12. Joululauluja ja leikkimieltä Heidi
Kallio ja Ainoleena Erkamaa, olohuone
joulutauolla viikot 50-2. Kevätkausi
alkaa 15.1.
Maahanmuuttajat ti klo 10-12.

Musiikki:

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

Diakoniatyöntekijä

Diakonin päivystys ti klo 9–11 ja to

12–14, muulloin sop. mukaan, heidi.
kallio@evl.fi, 050 549 7032.
Päivystystä ei ole 26.11. ja 17.12.
Heidi Kallio tavattavissa Keitaalla, mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun 28.11. klo 10.30–14.
Heidi Kallio tavattavissa Keltinmäen kirjastolla 25.11. klo 15–17. Mahdollisuus
henkilökohtaiseen keskusteluun.
Kortepohjan seurakuntakeskus
Perjantain Puolipäivä -hiljentymisryhmä pe 22.11. klo 12–14. Oma Raamattu ja päiväkirja mukaan. Tied. Laurio
040 709 4062
Taizé-messu su 24.11. klo 16, Ridanpää,
Nieminen.
Messu Hoosianna! Kuninkaasi tulee
nöyränä su 1.12. klo 16, Vilkko, Nieminen, Lintunen, Lähde! -kuoro, soitinryhmä, Laitinen, pyhäkoulu, kahvit.
Perjantain Puolipäivä hiljentymisryhmä
ke 4.12. klo 12–14. Tied. 040 709 4062.
Huom. ajankohta.
Pappi paikalla to 12.12. klo 12.30–13.30.
Mahdollisuus keskusteluun ja henkilökohtaiseen esirukoukseen Jumalanpalveluksen jälkeen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 408 8852
ja 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 ja 050 549 7030.
Nuorten joululeiri 6.–8.12. Vesalassa.
Leiri on tarkoitettu 15-20 v, Ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu/ 18.11. mennessä. Leirin
hinta 30 €.

Ryhmätoiminta:

Lähetyksen käsityöpiiri ke klo 10–12,
(paritt. viikot).
Tiistaitapaaminen ti klo 13–14.30
(paritt. viikot).
Torstaikahvila klo 12–13.30. Tarjoilu
maksutonta.
Lähetys- ja Raamattupiiri ke 27.11. 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, leena.hayrinen@evl.fi 050
549 7008.

Ruoke-Kuohu-Vesanka

Adventin iltakirkko 27.11. klo 18 Kuohun
Marjomäen lämmittämättömässä Riihikirkossa, Kellomäentie 160. Ota mukaan
oma taskulamppu ja pukeudu lämpimästi.
Osallistu samalla Valo ja villasukka myyjäisiin, glögitarjoilu.
Kauneimmat joululaulut ke 4.12. klo
12, Rientolassa, Rientolantie 2.
KESKUSTAN ALUESEURAKUNTA

Kaupunginkirkko

Avoinna ke–pe klo 11-14.Messu su
24.11. klo 10, Wuolio, Tapio Saunanen
(saarna), Laasonen. Kahvit ja Siioninvirsiseurat Vanhassa pappilassa, Vapaudenk. 26.
Virsi- ja lauluhetki ke 27.11. klo 12.
Nuorten messu ke 27.11. klo 19.
Viikkomessu to 28.11. klo 13.
Psalmiluentosarjan luento to 28.11.
klo 18.30, Kiittäkää Herraa, Hän on
hyvä! Kari Valkonen, Wuolio, Laasonen,
Stemmina.
I adventtisunnuntain messu su 1.12.
klo 10, Ilvesmäki, Tikkanen, Valtasaari,
Eeva Tourunen, trumpetti.
Lasten Hoosiannakirkko su 1.12. klo 15,
Watia, Laasonen, lastenohjaajat.
Adventtivesper su 1.12. klo 18, Wuolio,
Valtasaari, Hyvät Jyvät.
Joulun sävel ke 4.12. klo 12–12.30, Laasonen, Mikko Miettinen, huilu. Vapaaeht. kolehti Suomen Lähetysseuralle.
Nuorten messu ke 4.12. klo 19.
Lasten joulukirkko ma 9.12. klo 9.15 ja
10.15 sekä ti 10.12. klo 9.15 ja 10.15.

ki
Menovink
Adventtimyyjäisistä
lahjoja ja leivonnaisia

Myyjäiset perjantaina 29.11.
klo 10–12 Vanhassa pappilassa, Vapaudenk. 26. Lahjaksi
tai itselle sukkia, lapasia, huiveja ym. käsitöitä. Leivonnaisia ja joulukoristeita ym.
Arpajaiset. Pulla/torttukahvit 2 €. Järjestää Keskustan
alueseurakunnan Lähetys-,
diakonia- ja nuorisotyö sekä
Jyväskylän Marttayhdistys ry.
Pappila,
Vapaudenkatu 26
Mallan kammari, parilliset viikot, joka
toinen to klo 14.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
Adventtimyyjäiset pe 29.11. klo 10–12.
Messuosasto to 5.12. klo 17.
Fransiskus-ilta ke 11.12. klo 17. Tied.
laatinen.liisa@gmail.com 050 375 4504.

Lapsille ja perheille:

Tied. 050 549 7002.

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. 24.11.
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.
2v ke klo 16.15–17.
Satumuskari 3–4 v ke klo 17–17.45.
Tied. ja muskareiden hajapaikkojen tied.
tiina.jarvinen@evl.fi 050 571 5155.

Nuoret:

Kouluikäiset:

Kypärämäki-Köhniö
Sanajumalanpalvelus Hoosianna!
Kuninkaasi tulee nöyränä su 1.12. klo
13, Sotainvalidien sairaskodilla, Salminen, Tiusanen. Kypärämäkeläiset myös
tervetuloa.
Hartaus ke 27.11. klo 12.30, Päivätoimintakeskus Salokatu 20.

Lapset ja perheet:

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

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

Ryhmätoimintaa:

Saihokadun olohuone (Saihokatu 4) ti
26.11. klo 11–12, tehdään joulukortteja.
Lounas klo 12–13, (3,50 €). 3.11. Joulujuhla ja jouluateria klo 11 alkaen. Huom!
Hinta 5 €. Ilm. Saihokadulla 26.11. Tied.
Ainoleena Laitinen, 050 549 7026.

Diakoniatyöntekijä:

Kypärämäen päivystys Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa (Isännäntie 4).
ke klo 9–11. Tied. Ainoleena Laitinen
050 549 7026.

Kerhot jatkuvat uusissa tiloissa tammikuussa. Tied. nuorisotyönohj. johanna.
matilainen@evl.fi tai 050 595 3945.

Nuoret:

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

Varttuneelle väelle:

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Mallan kammari Vanhassa Pappilassa
(Vapaudenk. 26) parill. viikot to klo 14.
Eläkeläisten piiri Viitakoti, ke klo 14,
paritt. viikot.
Korttelikerho, Cygnaeuksenkatu 8, Kerhohuone, to 12.12. 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 Cygnaeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen 050 549
7027, Katja Nuuhkarinen 050 340 0665,
Sari Solismaa 050 549 7006 tai Auni Pelkonen 050 549 7001.
Lohikoskella ei diakoniapäivystystä.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri, diakonia ja lähetys, Keljon palvelutalon
B-talon 4.krs. tiistaisin klo 10–12.

Lähetys:

KORPILAHDEN ALUESEURAKUNTA

Korpilahden palvelupiste avoinna ti–to
klo 9–15. P. 050-5579 012. Muina aikoina virkatodistukset ja toimitusten sopiminen, puh. 050 363 2300, hautausasiat
040 1623 982, muissa asioissa yhteys
työntekijöihin.
Valoa pimeään -iltakirkko su 24.11.
srk-talo klo 18. Koivisto, Tiusanen, Mika
Lahtinen saarnaa. Lapsille leikkimahdollisuus.
Hoosianna-kirkko su 1.12. kirkko klo 10.
Haapakangas, Koivisto, Laakso-Viholainen. Adventtitori messun jälkeen lähetysmyyjäisineen.
Raakel-ryhmä su 1.12. Korpikeidas klo
16, yhteiskristillinen Raamattu- ja keskusteluryhmä naisille.
Kauneimmat joululaulut ke 4.12. Iltatähti klo 13.
Vapaaehtoisten kiitosjuhla ke 4.12. srktalo klo 18. Ilm. 29.11. mennessä aluesihteerille 050 5579 012.
Hartaushetki to 5.12. Korpihovi klo
12.15.

Adventtimyyjäiset pe 29.11. klo 10–12
Vanhassa pappilassa.
Hanna-rukouspiiri ma 2.12. klo 18 Vanhassa pappilassa Anna-Maija Kuulasmaa
ja Riitta Puukari.

Diakonia:

Lohikoski

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

Lahjaharjun kappeli Ukonniementie 2.
Messu su 24.11. klo 12, Pirtala, Tenkanen, Päivi Vartiainen, tuuba.
I adventtisunnuntain messu su 1.12. klo
12, Niiles-Hautanen, Tenkanen. Kahvit.
Lasten joulukirkko ke 11.12. klo 9.15
ja 10.15.

Lapsille ja perheille:

Päiväkerhot, ekavauvaryhmä, tarkemmat tiedot nettisivuilta.
Perhekahvila Lohikosken kirkon asuntosiivessä ke klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu ke 4.12. klo 18.
Muskarit:
1–2 v. to klo 9.30–10.15.
Satumuskari 3–4v to klo 10.15–11.
Tied. ja muskareiden hajapaikkojen tied.
tiina.jarvinen@evl.fi 050 571 5155.

ki
Menovink
Lohikosken pyhis

kutsuu 3 vuotta täyttäneitä
lapsia leikkimään, askartelemaan, laulamaan, hiljentymään alttarin äärellä ja
ihmettelemään yhdessä Raamatun kertomuksia. Seuraava
pyhis on ke 4.12. klo 18.

Kouluikäiset:

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

Nuoret:

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

Ryhmätoimintaa:

Avoin solu ti klo 16–17.30. Kokoontuu kodeissa. Tied. Hely Järvinen 050
359 5611.
Miesten raamattupiiri Lahjaharjun kappelissa ma klo 18–20. Tied. Pertti Viitanen 050 312 5288.

Diakonia ja lähetys:

Lohikoskella ei diakoniapäivystystä.
Diakoniapäivystykset ma, ke ja to klo
9–11, Cygnaeuksenkatu 8. Tied. Auni
Pelkonen 050 549 7001.
Olohuone Lahjaharjun kappelilla ti
26.11. ja 3.12. klo 9–11.
Leivontatalkoot ma 25.11. ja to 28.11.
klo 9 Lohikosken kirkolla.
Lähetysmyyjäiset pe 29.11. klo 10–12
Vanhassa pappilassa.
Eläkeläisten kerho ti 3.12. klo 12 Lohikosken päiväkeskuksessa.

Väentuvan teemahetki ti 26.11. ja 3.12.
Korpikeidas klo 12.
NOJA-ryhmä ti 3.12. srk-talo klo 18.

netissä jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu. Lisätiedot: 050 436 5435.

Lapset ja perheet:

Kerhot päättyvät viikolla 49.
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. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9887.
Muskarit tied. 050 340 9898.

Lapsikuoro kouluikäisille joka toinen ke
klo 15, seur. kerran 4.12.
Lauluryhmä Tuikku ke klo 17.30.
Kaivataan uusia laulajia!
Lapsikuorosta ja Tuikusta tied. Tuovi
Ruhanen p. 040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro, to klo 18 Jokelan
pappilassa.
Palokan kamarikuoro pe 22.11. klo
17.30 Taulumäen kirkossa.
Tied. Pertti Tahkola 040 684 2050.

Kouluikäiset:

Diakonia ja lähetys:

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

Nuoret:

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

Ryhmätoimintaa:

Hengari ma klo 14.30–16.30 Pesässä.
Koulupäivystys ti ruokkiksella.
Isoskoulutus to 21.11. klo 15.30–17.30.
Oloilta pe 22.11. klo 19–22.30. Livemusaa tiedossa!
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/nuoret/
Facebook: www.facebook.com/#!/KorpilahdenAlueseurakunnanNuorisotyo

Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset
viikot) kirkon alakerrassa.
Kuokkanaiset ti klo 18 (parittomat
viikot) kirkon alakerrassa, uusi naisten
keskusteluryhmä.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9.3011.
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).

Kouluikäisille:

Musiikkiryhmät

Musiikki:

Nuoret:

Hengari pe 22.11. klo 13–16 Pesässä.
Viikolla 49 & 50 kerhot jäävät joulutauolle.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/kouluikaiset/

Lapsille ja perheille:

Tied. 050 557 9006 ja 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 29.11. klo
9.30–11.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 2.12. klo
14–15.30.
Hoosianna-kirkko perheille 1.12. kirkossa klo 10, jonka jälkeen Adventtitori-tapahtuma pihamaalla ja
srk-talolla.
KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA
Messu su 24.11. klo 11, Mustonen, Karjalainen, Väisänen, Nieminen, Kuokkalan
Pelimannit laulusolisteineen, pyhäkoulu.
Mukana omaishoitajat ja perusisot.
Kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 27.11. Klo 18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Vesper la 30.11. klo 17.30, Linnan lukion
kuoro joht. Gudrun Viergutz, Céli Dé
joht. Lampinen.Messu su 1.12. klo 11,
M. Korhonen, Bucht, Lampinen, Ronkainen, Jyväskylän Studiokuoro joht. Hannu Ikonen, Kehittyvät laulajat, Jubilate
Deo, Toivon siivet –orkesteri, pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Urkuresitaali ja iltahartaus su 1.12. klo
20, András Szabó, urut, Céli Dé joht.
Lampinen, diakuvat Markku Könkkölä.
Sydämeeni joulun teen -konsertti ma
2.12. klo 19, Marianne Mäenpää, Charlotte Loukola & käsikellot. Liput 15 e.
Hiljaisuuden ilta ke 4.12. Klo 18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Työttömien jouluretki Vesalaan ke
18.12. Riihikirkko ja joululounas. Lähtö
klo 9.30 kirkon pysäkiltä, paluu n. klo
13. Hinta 5 e. Ilm. 10.12. mennessä diak.
toimistolle: Päivi 050 549 7034 tai Emppu 050 549 7007.
Äänen harmonia -kurssi su 5.1.14 klo
15–20 ja ma 6.1. klo 10–13, Kirsti Autio.
Mahtuu 30 laulajaa. Omat eväät ja oma
majoitus. Hinta 40 e. Ilm. 2.1. mennessä

Raamattupiiri ti 3.12. klo 18 takkahuoneessa, tied. 040 709 0142.
Miesten piiri ti 3.12. klo 18 kirkon parvella, tied. 050 68 691.
Viikkomessu ke 4.12. klo 18.30 Ahonen,
Tahkola.

Kehittyvät laulajat ma 28.11. klo
18–19.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ti klo 10–13.
Kantaattikuoro ke klo 18.15.
Gospelkuoro Lentoon to klo 18.
Ks. nettisivut: jyvaskylanseurakunta/
Alueseurakunnat/ Kuokkala/ Musiikki

ki
Menovink
Kuokkalan työttömien
jouluretki Vesalaan

Retki keskiviikkona 18.12.
Ohjelmassa Riihikirkko ja
joululounas. Lähtö klo 9.30
kirkon pysäkiltä (Syöttäjänkatu 4), paluu n. klo 13. Hinta
5 e. Ilm. 10.12. mennessä
Päivi 050 549 7034 tai Emppu
050 549 7007.

Diakoniatyöntekijät

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

PerheKohtaaminen la 23.11. klo 16.
Lapsiperheiden oma juttu. Toistemme ja
Jumalan kohtaamista nyyttäreitä unohtamatta.
Messu su 24.11. klo 10, Sulkala, Tahkola,
kirkkokahvit.
Aikuisten oikeesti -keskusteluryhmä ti
26.11. klo 18 takkahuoneessa. Keskustellaan räväkästi uskosta ja elämästä, kirkkovuoden teemoja seuraten, illan teema
Tuomitse, Jumala, mutta älä hylkää.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon parvella,
tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Alfa-kurssi, vuoden viimeinen kokoontuminen to 28.11. klo 18 takkahuoneessa. Elämän tarkoitusta etsiville,
epäilijöille ja niille, jotka haluavat tutustua kristinuskon peruskysymyksiin
yhdessä keskustellen. Tied. 040 513 5766
tai pekka.pirinen@kolumbus.fi
Messu su 1.12. klo 10, Ahonen, Sulkala,
Ruhanen, Tahkola ja kirkkokuoro, glögi
ja piparit.
KohtaamisPaikka su 1.12. klo 17,
ehtoollinen, Kilkki, Sulkala.

Musiikki:

Lähimmäisen kahvitupa to klo 12–15
takkahuoneessa.
Lähetyspiiri ti 26.11. klo 10–12 takkahuoneessa.
Keskiviikkolounas 27.11. klo 11, päivärukoushetki klo 12 kirkossa. Lounas aik.
5 €, yli 4-v 2,5, € ja alle 4-v1,5 €. Vapaaehtoisia emäntiä pyydetään ottamaan
yhteyttä Susannaan p. 040 560 9910.
Päiväpiiri ke 27.11. klo 13 kirkkosalissa
ja -torilla.
Lyydiat käsityöpiiri ma 2.12. klo 13 takkahuoneessa.
Diakonian päivystys kirkolla ti ja ke klo
9–11 Susanna Halinen 040 560 9910 ja
Päivi Itkonen 040 709 0142.

Lapset ja perheet:

Perhepysäkit:
Ritoharjussa (Norolankuja 3 F) ti klo
9–11.
Kirrissä (Kirrinpelto 1) to klo 9–11.
Mannilassa (Mankolantie 3 )
ti 9.30–11.30.
Kirkolla to klo 9–11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo 13–15.
Mammapysäkki kirkon parvella ma
25.11. klo 18.
Taaperoryhmä (lapset n. alle 2 vuotta)
kirkolla ke 27.11. klo 9.30–11.30.
Kirkkohetki kirkkosalissa to 28.11. klo
9.30.
Joulupaja lapsille ja perheille kirkolla la
30.11. klo 10. Piparien koristelua, askartelua, musiikkia, kynttiläpolku ulkona ym.
Pyhäkoulu kirkon alakerrassa sunnuntaisin klo 10, Kirrin kerhopisteessä su
1.12. klo 16.
Muskari Jokelan pappilassa (Rovastintie 8 C) ke. Tied. Terhi Hassinen 050 340
9893.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut MarjaTerttu Kivelä 040 560 9908. Löydät
meidät myös Facebookista!

Kouluikäiset:

Tiedot kerhoista alueseurakunnan nettisivuilla www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/kouluikaiset/
kerhot. Katso myös lasten ja perheiden
tapahtumat!
Kerhot päättyvät viikolla 49 ja jatkuvat
vuonna 2014 viikolla 3.
Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä Minnalta p. 040 773 9851.

Nuoret:

Isoskoulutukset: perus- ja jatkoisot ke
27.11. klo 17, koulutuksen jälkeen
Peli-ilta 27.11. isoskoulusten jälkeen.
Viikkomessu ke 4.12. klo 18, jatkot alakerrassa.
Nuorten sähly pe klo 16.45–18 Jokelan
koulun liikuntasalissa.
Tietoja nuorisotyöstä: Paula Niemitalo
040 560 9909, Ilkka Göös 040 527 5382
SÄYNÄTSALON ALUESEURAKUNTA

Hautaus- ja virastopalvelut, Pappilantie
6. Avoinna ma ja ti klo 9–13, to klo 9–12
p. 040 535 0047.
SÄYNÄTSALON KIRKKO
Messu su 24.11. klo 10, Romar, Laiho.
1. adventtisunnuntain messu su 1.12.
klo 10, Kärkkäinen, Romar, Laiho, Neulaset.

Lapset ja perheet:

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

14

15

Kouluikäiset:

Tied. 040 727 8147.

Ryhmätoiminta:

Sururyhmä aloittaa Säynätsalon pappilassa (Pappilantie 6) to 28.11. klo 18.30.
Lisätietoa 050 598 0951.
Olohuone ke klo 13 pappilassa. 27.11.
Raamattupiiri (oma Raamattu mukaan),
4.12. Pirjon piiri.
Johanneksen pojat -raamattupiiri su klo
18 pappila, parill.vkot.
Naisten solu, avoin raamattupiiri ke klo
18 pappila, paritt. vkot.

Musiikki:

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

Diakoniatyöntekijä:

päivystys ti ja to klo 9–11 pappilassa,
050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
NEULASKOTI
Kirkkohetki pe 22.11. klo 9.30. Kaikille
avoin kirkkohetki arjen keskellä.
Neulasehtoo su 24.11. klo 16. Raamattu
ja sää, Ilkka Lilja. Romar, Laiho.
Perjantairukous 29.11. klo 19.
Hoosianna perhemessu su 1.12. klo 16,
Kärkkäinen, Romar, Laiho.
Joulumyyjäiset su 1.12. klo 16 alkavan
perhemessun jälkeen.
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhlat 70-,
75-, 80- ja 85-vuotiaille ke 4.12. klo 14
Neulaskodilla.

ki
Menovink
Säynätsalon ikäihmisten
syntymäpäiväjuhlat
Juhlat 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille ke 4.12. klo 14 Neulaskodilla (Pihkatie 4,
Keljonkangas). Juhlaan voit
ottaa mukaan yhden läheisesi.
Ilmoittautumiset pe 22.11.,
ma 25.11. ja ti 26.11. klo 9–15
p. 040 5350 047.

Lapset ja perheet:

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

Kouluikäiset:

Tiedustelut 050 407 0060.

Nuoret:

Iltakahvila pe 22.11. klo 17–22.
Tiedustelut 050 407 0060.

Ryhmätoiminta:

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

Diakonia:

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

taariossa ti 3.12. klo 18, mukana Candela-kuoro.
Kauneimmat joululaulut Kuikan kylätalolla ke 4.12. klo 18.30.
Rumpukerho kouluikäisille ti klo 18.30
pappilan bänditilassa. Ilm. 040 560 9913.
Lapsikuoro keskiviikkoisin kirkolla klo
17–18. Kaikki mukaan!
Candela-kuoro torstaisin klo 18.30.
Candela laulaa lähinnä jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Monipuolinen ohjelmisto,
iloinen meininki! Uudet laulajat tervetulleita. Tied. ilpo.vuorenoja@evl.fi
040 560 9913.

Diakonia:

Työtupa srk-salissa tiistaisin klo 12–16.
Miesten keskustelupiiri pappilassa tiistaisin klo 13.
Päiväpiiri ke 27.11. klo 13 pappilassa.
Adventin kynnyksellä. Pientä jouluaskartelua.
Hartaus ja aamupala torstaisin klo 10
kirkolla.
1. adventin messu su 1.12. klo 10.
Myyjäiset ja lounas su 1.12. messun jälkeen lähetyksen ja diakonian hyväksi.
Myyjäistuotteita voi tuoda kirkolle la klo
17–18 tai sunnuntaina ennen messua.
Lukupiiri ke 4.12. klo 13 pappilassa.

Diakoniatyöntekijän vastaanotto
Ajanvaraus 040 560 9916 tai
marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.

Lapset ja perheet:

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
2.12. klo 18–19.30. Joulujuhla.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön toiminnasta 040 560 9914.

Kouluikäiset:

Kerhot lomalla 9.12.2013–19.1.2014.
Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä
Outilta p. 040 560 9915.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille Puuppolan
kerhotilassa, Takalantie 2, ke klo 14–16.
Rumpukerho kouluikäisille ti klo 18.30
pappilan bänditilassa. Ilm. 040 560
9913.

Nuoret:

Iltakahvila pe 22.11. klo 18 - 22.
Olo-ilta tiistaisin klo 18–21.
Nuortenilta torstaisin klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 4.12. Perusisoskoulutus klo 17–19 ja 3. vuosikerran isoset
klo 19–21.

ki
Menovink
Suomalainen messu
Tikkakoskella
Tikkakosken kirkossa on Suomalainen messu itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 11. Messun
toimittavat Risto Vallipuro,
Ilpo Vuorenoja, Candela ym.
laulajia, partiolaisia. Partiolaiset nostavat lipun klo 10.45.

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

Päiväpiiri pe 22.11. klo 12.30 Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.
Naisten ilta pe 22.11. klo 18 pappilassa.
Kristus kaikkeuden Herra. Teetarjoilu.
Sanajumalanpalvelus su 24.11. klo 10,
Eläkeliiton Jyväskylä mlk:n yhdistyksen
kirkkopyhä, Seppo Hautalahti, Vuorenoja, Nimettömät, kirkkokahvit.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 27.11.
klo 18. Pyyhe ja piplia mukaan!
Ehtoollisenvietto pe 29.11. klo 12.30
Veteraanitalolla.
1. adventtisunnuntain messu 1.12. klo
10, Vallipuro, Toivio, Vuorenoja ja Candela. Messun jälkeen adventtimyyjäiset
ja -lounas.
MieliMaasta-vertaisryhmä pappilassa
ti 3.12. klo 18–20. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Paula
Matilainen p. 040 824 4561.
Suomalainen messu itsenäisyyspäivänä
6.12. klo 11, Vallipuro, Vuorenoja, Candela ym. laulajia, partiolaisia. Lipunnosto
partiolaisten toimesta klo 10.45.

Musiikki:

Kauneimmat joululaulut Kallioplane-

VAAJAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

Messu su 24.11. klo 10. Kauppinen,
Szabò.
Messu, su 1.12. klo 10. 1. Adventti.
Nuorisotyönohjaaja Jonna Göösin virkaansiunaaminen. Huttunen, Laitinen,
Partanen, Szabò, Aijasaho. Kirkkokuoro,
soitinyhtye.
Sururyhmä alkaa tammikuussa
2014. Ilm. 29.11. klo 13 mennessä 050
5510440. Tied. diakonissa Marja-Leena
Liimatainen 040 5609926 tai pastori
Arto Kauppinen 040 5609920.

Diakonia:

Keskiviikkokerho 27.11. klo 13, kirkko.
Keskiviikkokerho 27.11. klo 13, Jyskän
srk-koti.
Päivystykset
Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo 9–10
marja-leena.liimatainen@evl.fi,
040 560 9926.
Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9–10.
tero.reingoldt@evl.fi, 040 560 9927.
Pyydettäessä kotikäyntejä. Lisätietoja
päivystysajoista toimitilojen ilmoitustaululta tai diakoniatoimiston ovesta.

Lähetys:

Askarrellaan lähetysmyyjäisiin ti 26.11.
klo 17.30 alkaen kirkolla. Iltapala.
Lähetyspiiri ti 3.12. klo 13 kirkolla.

ki
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Lähetysmyyjäisissä
saa syödäkseen
Myyjäiset lauantaina 30.11.
klo 12–13.30 Vaajakosken kirkolla. Leivonnaisia, käsitöitä
ja arpoja. Ruoka ja kahvi.
Tuotto nimikkolähetystyöhön. Lahjoituksia myyjäisiin
otetaan vastaan perjantaina
29.11. klo 9–16 tai lauantaina
ennen myyjäisten alkua.

Ryhmätoimintaa:

Miesten raamattupiiri to 28.11. klo 12.
Leppälahden päiväpiiri pe 29.11. klo 12.

Varhaiskasvatus:

Perhepysäkit
Kirkolla ti klo 9, Jyskän seurakuntakodilla ti klo 9 sekä Kaunisharjussa to klo
8.30.
Iltaperhekerho ti klo 17.30-19.
Vauvaryhmä
Kirkolla ti klo 13, tied. Tarja ja Johanna.
Vauvamuskari ennen vauvaryhmää,
tied. Terhi. Ryhmässä tilaa!
Muskarit kirkolla ti klo 8-12. Tied.
050 3409 893).
Tukea arkeen -toiminnan tiedustelut:
Tarja ja Johanna.
Pyhäkoulut
Tölskässä ja Kaunisharjussa
(ks. nettisivut)
Lisätietoja nettisivuiltamme.

Kouluikäiset:

Kerhot jäävät joulutauolle vko 49 ja
jatkuvat vko 3.
Tied. nuorisotyönohjaaja Satu Harjula
040 558 2542 tai satu.harjula@evl.fi

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29
Diakoni Jukka Rantanen, 050 360 3484,
jukka.rantanen@evl.fi
Avoin toiminta ma-pe klo 11–15.
Askartelua ma 2.12. klo 13.
Laulutunti ti klo 14 parillisella viikolla.
26.11. klo 14 mukanaRisto Valtasaari.
Rukouspiiri ke 12.
Papintunti to klo 14.
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tietovisa pe klo 13.30.
Myyjäiset la 23.11. klo 11–14. Lohikeittoa, kakkuja, pikkuleipiä, karjalanpiirakoita, tuoreita munkkeja, kahvia.
Arpajaiset, joka arpa voittaa. Tuotto
Aseman Pysäkin virkistystoimintaan.

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

Diakonian vanhustyön kehittämishanke,
diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen, p. 050
300 3590, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
Osallisuuden kahvihuone ti 26.11. klo
14-16. Elämäni valokuvat, Eevi-Riitta
Kukkonen, Katja Pynnönen ja Irma
Äyräväinen.
Ikääntyvän ihmissuhteet -keskusteluryhmä ma 2.12. klo 14–15.30 Keskussrktalolla (Yliopistonk. 12). Kohti joulua,
Katja Pynnönen ja Mairit Sorjonen.

Jouluinen askartelupaja
alakoululaisille
Tule askartelemaan Vaajakosken kirkon nuorisotiloihin
maanantaina 2.12. klo 14–16
ja maanantaina 16.12. klo
14–16. Tule koko ajaksi tai
vain hetkeksi askartelemaan
joulukortteja ja muita jouluisia koristeita.

Nuoret:

Isoskoulutus ke klo 17.30–19.15 kirkolla. Perusisot (uudet): 27.11.
jatkoisot (toisen vuoden isoset): 4.12.
Hengari Nuorille avoimet ovet ke klo
19–20.30.
Perjantaikahvilassa pikkujouluteema
29.11. klo 17–21.45 kirkolla.
Hassuttelujoululeirille ilm. päättyy
29.11. Ilmoittautuminen joululeirille
osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.
fi>ilmoittaudu.
Lisätietoja nuorisotyöstä nuorisotyönohjaajat Jonna Göös 040 5609925 tai
Pasi Toivola 040 7785178

Musiikki:

Musiikkiryhmät kokoontuvat kirkolla.
Kantelepiiri ma klo 19. ( parillisilla viikoilla) Tied. 0400 669 146.
Toivon siivet -orkesteri ti
klo 18.30–20.30.
Lapsikuoro ke klo 15.30.
Tied. 040 560 9922.
Seniorikuoro ke klo 12.
Kirkkokuoro to klo 18.
Tied. 050 358 1860.
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Rukouskuva hengellisenä
harjoituksena
Lauantaina 30.11. klo 10–19
on Vaajakosken kirkolla taidepäivä. Eeva-Kaisa Rossi vetää
päivän teemalla Rukouskuva:
Kuvan tekemistä hengellisenä
harjoituksena. Ilm. ja tied,
eeva-kaisa.rossi@evl.fi, 040
5458730.

Huoltamo-messu su 15.12. klo 16 Huhtasuon kirkolla. Lastenhoito yli 2-vuotiaille.

Kehitysvammaiset

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

KohtaamisPaikka

PerheKohtaaminen la 23.11. klo 16-18
Palokan kirkon alakerta. Lapsiperheiden
oma juttu.
PizzaKirkko@Salsa Orkidea su 24.11. klo
17 sekä klo 19, Kauppak. 5. KohtaamisPaikka-ilta uudessa ympäristössä. Pizza 5 €.
Adventin KohtaamisPaikka ja ehtoollinen su 1.12. klo 17, Palokan kirkko.
Mika Kilkki. Lastenohjelmat Koppis
2-5v; KooPee 6-9; K10. Yhteiskyyti Keskussrk-talon edestä klo 16.30.
Muut toimintatiedot www.kohtaamispaikka.net tai Facebook: KohtaamisPaikka Jyväskylä.

Leskien klubi

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

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Nonna Iagonen, maahanmuuttajatyön avustaja, 041 705
2329, nonna.iagonen@evl.fi
Senioritanssiryhmä Keskussrktalon
jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo
12.30–13.45.
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 ti klo 12–13.
Naisten Suomi-kerho takkahuoneessa
ke klo 13–14.30.
Paluumuuttajien kerho takkahuoneessa to klo 10–12.
Lentopallokerho to klo 17–18.
Koripallokerho la klo 12–13.45.
Miesten lentopallokerho+ sauna to klo
19–21.

Näkövammais- ja omaishoitotyö

Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä
Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023.

Päivystys ma ja ke klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8.
Omaishoitajien kirkkopyhä Kuokkalan
kirkossa su 24.11. klo 11. Kirkkokahvit.
Omaishoitajien puurojuhla Vesalassa
to 28.11. klo 10-–3.30. Aluksi kirkohetki
riihikirkossa.
Omaishoitajien oma hetki ke 4.12. klo
12-13.30 Pappilassa, Heini Lekander ja
Sari Solismaa.
Joulujuhla Näkövammaisten ja huonokuuloisten joulujuhla ke 11.12. klo
10–14.15 Vesalassa, alkaa kirkkohetkellä
riihikirkossa. Jouluateria 20 €/hlö, ilm.
viim. 25.11. Tuijalle 050 549 7023.

Herättäjä-Yhdistys

Kirkkopyhä 24.11. klo 10 Kaupunginkirkossa, saarnaa Tapio Saunanen,
kirkkokahvit ja seurat pappilan rippikoulusalissa.
Adventtiseurat 1.12. klo 14 Jyväskylän
kristillisellä opistolla, Aino Suhola, Harri
Erkamaa, Osmo Kangas.

Puistotori 4, toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi/ paikallisyhdistykset/Jyväskylä.
Sääntömääräinen syyskokous ja kahvikonsertti su 24.11. klo 14.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 26.11. klo 9–11. Aamukonsertti JAO:n
muusikko-opiskelijoita.
Tuunaus- ja taidetyöpaja klo 17–20.
Exodus-raamattupiiri ke 27.11. klo 17.
Lauluryhmä Jännät to 28.11. klo 18.
Joulumyyjäiset pe 29.11. klo 11–14.
Keittolounas, arpajaiset, käsitöitä, jouluisia leivonnaisia ja ruokia.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 3.12. klo 9–11. Vieraana pastori Ansku
Jaakkola adventtiseurakunnasta.
Kirjapiiri II ke 4.12. klo 18. Philippe
Claudel: Varjojen raportti.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset

Tilaisuus ma 25.11. klo 13.30 Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu 12. Kahvi
klo 13.30 ja ohjelma klo 14. Pastori Jukka
Helin, Lähteellä-kuoro. Arpajaiset.
Joulujuhla Kiponniemessä 9.12. Kiponniementie 84, Vesanka. Lähtö tilausajolaiturista klo 11. Ruokailun ja
kuljetuksen vuoksi ilm. Helylle
050 359 5611 tai Lasselle p. 040 554
8188. Lähteellä -kuoro, 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 22.11. klo 19, ry.
Seurat la 23.11. klo 19, ry.
Seurat su 24.11. klo16, ry.
Alueellinen naistenilta ma 25.11. klo
18.30 Jkl:n, ry. Masennus, Hannele Oikarinen.
Joulumusiikki-ilta ti 26.11. klo 18, Keltinmäen kirkko, Ohjelma+kahvi 10/8€
nuorisojaoksen hyväksi.
Seurat ke 27.11. klo 19, ry.
Joulumyyjäiset la 30.11. ry. Klo 16 Lauluhetki; klo 16.15 Ruokailu; klo 17
Myynti; klo 19 Seurat.
Seurat su 1.12. klo 16, ry.
Aluejoulujuhla ti 3.12. klo 18.30, Vaajakosken kirkko.
Seurat ke 4.12. klo 19, ry.
Yhteydenotot: 044 505 0653.

Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla pe 22.11.
klo 10. Raamattupiirin kevätkausi alkaa
pe 10.1.2014 klo 10.
Joulupäiväkahvit Sanan Kulmalla ti
3.12. klo 13.30 (kahvit klo 13). Mukana
Leena Impiö, Vuokko Jokinen, Saara
Mörsky. Tied. Inkeri V-J p. 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 €.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13, (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.
sekl.fi Toimisto auki 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 ke
klo 15.30.
Kolme Kohtaamista –ilta opiskelijoille
ja nuorille aikuisille ke klo 19. (HUOM.
4.12. Luther-kirkolla klo 18.30)
Torstaikahvila to klo 11.30–14, Sanaa ja
jutustelua kahvikupin ääressä.
Raamattupiiri ma 25.11. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 26.11. klo 13.
Sanan Keidas su 1.12. klo 18, Ihana
maa..., Ritva ja Heimo Kajasviita.

Jyväskylä
3:16 -ilta 4.–8. -luokkalaisille pe 22.11.
klo 18–20.30, Myrskylyhdyn päiväkodissa, Antinmutka 18, Kinkomaa, tied.
050 309 7212.
Isä-poika -sähly la 23.11. klo 10-12 Huhtasuon kirkon liikuntasalissa, Nevak. 6.
Leipäsunnuntai su 24.11. klo 16 Halssilan srk-keskuksessa, Kärpänkuja 5. Valittu
marttyyriksi, Petri Harju. Musiikki Ilkka ja
Elina Järviluoma. Lapsille oma opetus.
Suuressa mukana -miestenpiiri to 28.11.
klo 18.30. Nehemian kirja, Kullerontie 3
A 4 (Kuokkala), Reino Saarelma.
Yhteiset adventtimyyjäiset la 30.11. klo
10–12 Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 1.12. klo
11. Päiväkoti Aarresaaressa, Toritie 22,
Kuokkala. Tied. 040 588 9153.
Vaajakosken naistenpiiri ma 2.12. klo
18–20 Jurvakaisilla, Lintulenkintie 3.
Kolme Kohtaamista -ilta je 4.12. klo
18.30 opiskelijoille ja nuorille aikuisille
yhdessä evank. opiskelijoiden kanssa
Lutherin kirkolla, Kansakoulukatu 5.
huom. klo 18.30 alkaen.
Vaajakosken Miestenpiiri to 5.12. klo
18.30, Kirkkotie 11.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähetyspiiri ma 25.11. klo 13 Neulaskodilla, E. Puhalainen.

Perjantairukous 29.11. klo 19 Neulaskoti, E. Puhalainen
Adventtimyyjäiset 30.11. klo 10–12
Huhtasuon kirkko. Voit tuoda myytävää
myyntipöydälle, otamme mielellämme
vastaan leivonnaisia ja käsitöitä.
Raamattu- ja lähetyspäivät 30.11.–
1.12. Huhtasuon kirkko, kts tarkemmat
tiedot alueen tapahtumista
Tavoita tavoittamattomat -kiertue
30.11. Klo 18 Huhtasuon kirkko, Anne
ja Aatu Gröhn, Hans Rönnlund, musiikista vastaa Mikko Nikula, glögitarjoilu
Näkökulmia, kuvia ja säveliä lähetystyöstä ja lähtemisestä.
Torstaitapaaminen 5.12. klo 13 Halssilan kirkko, R. Hämynen, Juha Halonen.
Viron lähetyspiiri 5.12. klo 17, NNKY:n
tilat, Puistotori 4, Veikko Pasanen
Lähetyspiiri, 9.12. klo 13 Neulaskoti, R.
Hämynen

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su kello 12: 24.11. Petri Harju
ja1.12. Olli Koskenniemi.
Evankeliset opiskelijat ke klo 18.30
27.11. Raamattu kolmessa vartissa,Lauri
Vaahtoranta; 4.12. Kristityn risti, Jari Rankinen. Yhteinen ilta Kansanlähetyksen
opiskelijoiden kanssa
2.12. Hamona-kuoro klo 18.30-20.30.

Facebookissa
nähdään!
Henki &

Viittomakieliset

Jyväskylän seurakunnan tärkeimmät puhelinnumerot

Sunday Service

In the Old Vicarage 24.11. and 8.12. at
6pm. A lutheran worship in English,
Vapaudenkatu 26.

Joona, Saija Väätäinen, musiikki Matti
Mertanen & MMV-kuoro.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke
4.12. klo 18.30 Halssilan srk-keskuksessa.
Hyviä uutisia yksilökristillisyyteen väsyneille, Veli-Matti Kujala, musiikki Piia
Viitanen.

Törmälän ystävät ry

Adventtiretki Rautalammin Törmälään
to 12.12. Bussi lähtee Keskussrk-talon
edestä klo 10, paluu n. klo 16. Perillä
lounas + kahvi (22 €) ja ohjelmallinen
tilaisuus sekä arpajaiset (tavaraa voi
tuoda). Ilm. Martalle p. 040 5265 539.

Kirkkovaltuuston
kokous
Palokan kirkolla, Rovastintie 8,
maanantaina 9.12. 2013 klo 18.
Kokous on avoin yleisölle.

Suomen Raamattuopisto

Toivon torstai 21.11. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Pakeneva palvelija –

Henki &

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

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.

järjestöt
Kristilliset

Jyväskylän NNKY
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KIRKKOHERRANVIRASTO
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
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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
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Palokan kirkko, Rovastintie 8,
Vanhustyön kehittämishanke
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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
Kappalainen, Väätäinen Osmo
Aluesihteeri, Takkinen Terhi
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
050 521 5403
040 535 0047
0400 635 001
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
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
Häyrinen Leena 050 549 7008
TIKKAKOSKI
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Lapsi- ja perhetyö
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
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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Löytyykö
Jyväskylästä
hevareita?
PETRI KANANEN teksti

Hevimessusta voisi tulla Huhtasuon alueseurakunnan kanttorin
Maria Salmelan mielestä Huhtasuolle vaikka perinne. Kaupungista löytyy kasapäin taitavia hevimuusikoita. Mikäli hevimessussa
musisointi kiinnostaa tulevissa hevimessuissa, kannattaa ottaa Salmelaan yhteyttä.
Soittamaan Hevimessuun?
maria.salmela@evl.fi
p. 050 380 0608

Nahkaa, niittejä ja örinää? No, ei. Tuomiosunnuntain hevimessussa Huhtasuon kirkossa virsiä säestävä kokoonpano ei istu tähän kliseiseen kuvaan. Muusikot ovat
tavallisen näköisiä kavereita, jotka pitävät myös raskaasta musiikista. Yleisö voi tulla paikalle omana itsenään.

HEI, ME SOITETAAN HEVIÄ
Mitä voi tehdä, kun urkumusiikki ei iske kipinää, mutta
jumalanpalvelukseen tekisi mieli osallistua?
PETRI KANANEN teksti
HENRI KÄHKÖNEN piirros

Hevimusiikki on harvinainen, ellei
jopa tuntematon vieras Jyväskylän
kirkoissa. Vuonna 2009 Jyväskylässä pidetyillä Kirkkopäivillä laulettiin Paviljongissa virsiä hevisäestyksen tahtiin.
Huhtasuolla on tarjolla tuomio
sunnuntaina tanakkaa menoa,
kun tavallisen messun sijaan kirkon täyttää hevimessu.
Mistä ajatus syntyi, Huhtasuon
alueseurakunnan kanttori Maria
Salmela?

– Opiskeluaikoina järjestettiin
hevimessu. Siellä oli vanhempaakin väkeä tiukasti penkissä. On
paljon ihmisiä, joita ei esimerkiksi
urkumusiikki kosketa. Aina sitä
miettii, että löytäisi jotakin uutta
jumalanpalveluselämään.
Vaikka hevimessu on kädenojennus raskaan musiikin ystäville, toivotetaan tervetulleiksi kaikki kuulemaan sanaa ja hakemaan uudenlaista elämystä. Musiikkia lukuun
ottamatta kaikki muu toiminta on
kuin tavallisesta messusta.
Salmela ei ilmoittaudu suoranaisesti raskaan musiikin ystäväk-

si. Sopivina annoksia hevi kuitenkin maistuu hänellekin.
– En ole raskaan musiikin taitaja.
Meille tulee tähän hevimessuun
asiansa osaavat säestäjät muualta.
Miten kirkkokansan pitäisi valmistautua hevimessuun? Pitääkö
pukeutua mustaan nahkaan ja
niittivöihin?
– Tule sellaisena kuin olet, Salmela naurahtaa.
Huhtasuon Tuomiopäivän hevimessun muusikot tulevat paikalle
ympäri Suomea. Laulaja Veli-Pekka Varpula on valmistunut Kuo

pion konservatorion ammatilliselta puolelta ja asuu nykyään Tampereella.
Kokoonpanon kitaristi, basisti
ja rumpali asuvat Kuopiossa. Kosketinsoittaja Sauli Rissanen työskentelee tällä hetkellä Heinäveden
seurakunnan kanttorina.
Heviviisikko on soittanut Heinäveden koulujen avausmessussa.
Ohjelmassa oli Rissasen heviver
sioiksi sovittamia virsiä.
Vaikka Hevimessun musiikki onkin heviä, niin esiintyjät ovat kuitenkin suitsineet räiskeen ja räminän kohtuulliseksi. Luvassa ei ole-

kaan yliampumista.
– Pääasia on, että esittämämme
musiikki on kiinnostavaa. Olemme
laaja-alaisia muusikoita, jotka ovat
kiinnostuneita musiikista. Olemme
tehneet myös lattarimessun.
Millainen on muusikoiden oma
ulkoinen olemus? Onko luvassa
nahkaa ja tukan pyöritystä?
– Kukaan ei voisi ulkoapäin arvata, että heviä soittaisimme.
Tuomiosunnuntain
Hevimessu Huhtasuon
kirkossa 24.11. klo 18.00

Elämästä

Luonto on paras kirkko
MARJA LEENA LUUKKONEN
teksti ja kuva

Olen Jari Nuutinen, 47, toimin
suutarina Keljon Prismassa ja
asun Säynätsalossa. Muutin tänne 20 vuotta sitten Enosta ja kouluttauduin ammattiini vanhemman suutarin opissa. Parasta työssäni ovat ihmiset. Ilman vuorovaikutusta en jaksaisi. Minulla on
paljon vakioasiakkaita, ulospäin
suuntautunut suutari tunnetaan!
Olen uppoutunut työntekoon
liikaakin. Minulla on yksi tytär, ja
hän kyseli joskus, miksi en ole ollut hänen koulunsa joulujuhlissa

tai vanhempainilloissa. Se oli aika
karua kuultavaa.
Nuorena tuli käytyä kirkon adventtitapahtumissa yhdessä vanhempien kanssa, mutta Säykissä
en ole saanut itseäni liikkeelle.
Kun tekee työtä kuusi päivää viikossa, ei sunnuntaina tee mieli
lähteä mihinkään. Minulle luonto
on paras kirkko.
Kymmenen vuotta sitten rakensin
mökin, ja nyt mökkeily ja luonto
ovat tulleet tärkeiksi. Sielu lepää,
kun saa lämmittää saunaa, kalastella ja katsoa, miten tikka hakkaa
puuta. Unelmani on lisätä vapaa-

aikaa, matkustella. Syksyllä kävin
Levillä tykkilumella hiihtämässä.
Hiihtokin maistuu nyt uudestaan,
kun olen vihdoin päässyt eroon
kouluaikaisesta pakkohiihdon
traumasta. Vanhempien opettamat marjastus ja sienestyskin
ovat yllättäen tulleet takaisin.
Yritän katsoa asioita positiivisesti.Pienistä en murehdi, koska maailmassa on isojakin murheita. Lahjoitan omastani keräyksiin joka
vuosi muutaman järjestön kautta.
Ehkä se kuitenkin on vain huonon
omantunnon ostamista, en tiedä.
Kaupat ovat sunnuntaisinkin
auki, pakastimet täynnä, ja ruo-

kaa heitetään roskiin. Ei tällaista
tuhlausta saisi jatkaa loputtomiin! Olisi syytä pysähtyä miettimään, onko tämä runsaus tarpeen. Ihmisillä on paljon sairauksia omien valintojen takia. Minkä
taakseen jättää, sen edestään löytää. Vanhemmat ikäluokat saisivat
jyrähtää nuoremmille tästä tuhlauksesta.
Vastustan eläkeiän nostoa. On
kauheaa, jos ihminen ei ehdi ollenkaan nauttia elämästään vaan
hänen on paiskittava 70-vuo
tiaaksi töitä. Se ei ole reilua. Miksi ihminenkin mitataan rahassa?

Jari Nuutinen
Vanhemmat ikäluokat saisivat jyrähtää nuoremmille tuhlauksesta,
sanoo Jari Nuutinen, Keljossa toimiva suutari.

