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Vainajista jo
yli 60 prosenttia
tuhkataan

Ajassa

Muutoksen hinta

Jyväskylän seurakunnan ylläpitämille kuudelle hautausmaalle
haudattiin viime vuoden aikana
yhteensä 989 vainajaa. Näistä
tuhkahautauksia oli 596 eli 60,3
prosenttia. Eniten uurnia haudataan vanhoihin arkkusukuhautoihin, lähes puolet kaikista
uurnahautauksista. Myös krematorion käyttö kasvoi edellisvuodesta. Krematoriossa tuhkattiin viime vuonna 1 364 vainajaa, joka on 5,4 prosenttia
edellisvuotta enemmän. Krematorio palvelee koko KeskiSuomen aluetta sekä merkittävässä määrin myös Mikkelin
seutua.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PIXABAY kuva

Pyhä raha
Paljon ja kaikenlaista saa anteeksi. Useimmiten se vaatii
nöyrää asennetta ja vilpitöntä pahoittelua, toisinaan joku saa anteeksi, vaikka ei oikein osaa pyytääkään. Julkiselle mestauslavalle ovat vuorollaan joutuneet poliitikot,
viihdetaiteilijat kuin huippu-urheilijatkin. On hölmöilty
viinapäissään tai huumeissa, ajateltu alapää edellä tai heiluttu raivopäisinä.
Suomalaiset ymmärtävät, että kaikenlaista voi elämässä
sattua. Että useimmat osaavat ottaa opikseen, ja ansaitsevat siten toisen – jotkut jopa useammankin – tilaisuuden. Mutta yhdessä asiassa ei suomalaisten sovi hölmöillä, nimittäin rahan kanssa. Raha on tässä maassa pyhä, ja
suhtaudumme siihen asiaankuuluvalla hartaudella ja
mielenkiinnolla. Luemme asiallisistakin lehdistä vuosittain julkaistavia naapureiden ja tutuntuttujen verotietoja, vaikka toisissa olosuhteissa sitä sanottaisiin kyttäämiseksi. Tuijotamme numeroitujen pallojen pyörittämistä
jokaviikkoisessa tv-ohjelmassa ja toivomme, että ne pulpahtelisivat lottopallosta ulos meille rahakkaassa järjestyksessä. Talousrikoksissa näytetään jopa sovellettavan
aivan eri rangaistusasteikkoa kuin vaikkapa väkivaltarikosten tai rattijuopumusten, tai ainakin siltä se tavallisen
ihmisen oikeustajun kannalta näyttää.
Aivan erityisen paha tilanne on silloin, kun puhutaan kirkon rahoista. Tämän on saanut tuoreimpana tuta Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Helsinkiläisen Kallion seurakunnan kirkkoherrana toimiessaan Laajasalon epäillään
suhtautuneen viranhoitoonsa liittyviin raha-asioihin
huolettomasti ja ylimielisesti. Ja mikä ihmeellisintä, hänen annettiin tehdä niin. Kun Laajasalo valittiin piispaksi, menneet synnit kaivettiin esiin.
Kirkon rahat ovat verojen kautta seurakuntalaisten rahoja. Tämän vuoksi niiden käytössä
tulee olla – ja oikeasti ollaan – erittäin tarkkoja. Työntekijän näkökulmasta pykäliä noudatetaan välillä rasittavuuteen asti, silloinkin, kun arkijärki laittaisi mutkia
suoraksi. Mutta mieluummin näin. Sen
kun vielä oppisimme, että raha ei ole
edes kirkossa pyhä, vaan välttämätön
paha.

Uusi vuosi tuli ja meni. Siinä hötäkässä en muistanut tehdä minkäänlaisia lupauksia. Jälkikäteen
googlettelin, mitä yleensä lupailtiin. Lähes kymmenen vuoden takaisen Top 10 -listauksen kolmen
kärki saattaa päteä tänäänkin:
Vietä enemmän aikaa perheen ja
ystävien kanssa, ota liikkumisesta
tapa, vähennä kiloja.
Uudemmista mahdollisuuksista
silmiin pisti vegaaninen haaste. Netissä voi valita kokeilukuukauden,
jonka aikana syö kuin vegaani. Kun
valitsee vegaanisen tammikuun lisäksi vielä tipattoman tammikuun,
niin ei tarvitse ihan koko vuotta uhrata elämäntapamuutokselle. Muutos on jo itsessään vaikea, vielä vaikeampaa on tehdä siitä pysyvä.
Muutaman kerran olen vuoden
alussa päättänyt aloittaa säännölliset uimahallikäynnit kolme kertaa
viikossa. Puoleen väliin kevättä
homma on toiminut vielä hyvin ja
kaakelit piirtyneet verkkokalvolle

Pietarin Kilta Sepän Kipinässä tiistaina 30.1. klo 18.
Avoin keskustelupiiri miehille. Tilaisuus voisi poikia hyviä keskusteluja ja tarjoaisi arkeen pienen
hetken istahtaa ja jakaa kokemuksia.

1

Kuva: Sami Saarenpää

Muistan kuulleeni pariskunnasta,
joka oli pitkään noudattanut terveellistä ruokavaliota. Siihen kuu-

Sepän Kipinän Perhekahvila perjantaina 19.1. klo
10–12. Voisin käydä lasten
kanssa tutustumassa tiloihin ja siellä järjestettävään toimintaan. Samalla käynnillä hoituisi varmaan
myös kahvittelukin.
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Takomo-ilta Sepän Kipinässä laskiaissunnuntaina
11.2. klo 17. Laura Siltalan
ja asiantuntijavieraiden talk show
-tyyppinen yhteisöllisen oppimisen
valmennuspaja kiinnostaa jo ideanakin.
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ETELÄKOREASSA!

Halssilan kirkko
kokonaan
kiinni

luivat muun muassa luomuviljat,
joita he jauhoivat kotona jyvistä
omalla myllyllään. Se oli aika työlästä, kun jyvätkin haettiin sadan
kilometrin päästä.
Pariskunnan poika oli kerran vierailulla ja kuunteli isänsä monipolvista selontekoa aiheesta ja työvaiheista. Poika tuumasi lopulta isälleen, että ei terveysintoilu välttämättä tuo lisävuosia elämään,
mutta saa vuodet varmasti tuntumaan pidemmiltä.

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Mikko Seppälän haastattelu sivulla 16.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Kannessa: Timo Tammi ja Katja Rautiainen pitävät huolta
erityistukilapsesta keskimäärin yhden viikonlopun kuukaudessa. Apuna huolenpidossa ovat kultainen noutaja Teppo ja
cavalier kingcharlesinspanieli Vilho.

viiden kilometrin viikkovauhdilla.
Ei tarvita kuitenkaan kuin pari
peräkkäistä estettä, jotka katkaisevat rutiinin, ja se oli sitten siinä.
Luulen, että en ole aivan yksin tällaisen on/off -kokemukseni kanssa.
Hetken kestää innostus, jonka jälkeen elämä päätyy vanhoihin uomiinsa.

Mikko Seppälän tapahtumatärpit

Missä ne tulevat
talviolympialaiset
pidetäänkään?

Henki &

Uudenvuodenlupaus on usein helpompi tehdä kuin lunastaa.

Etkö muka tiedä?
Nehän pidetään
Pye... tsang... Pönts...

Sirpa Syrjä on nuorisotyön asiantuntija Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasianyksikössä. Uransa hän aloitti vuonna 1982 Säynätsalon seurakunnan
nuorisotyönohjaajana. Hän on toiminut Jyväskylän seurakunnan yhteisen nuorisotyön työalasihteerinä vuosina 2002–2016.

Kasvunvaraa on kaikissa
Kirkon kasvatuksen teemana on #rauha. Aikuiset ovat avainasemassa siinä,
millaisen toimintamallin lapset ja nuoret saavat.
PÄIVI ESKELINEN teksti
ALPO SYVÄNEN kuva

#rauha on kirkon kasvatuksen
teema seuraavien kahden
vuoden ajan. Nuorisotyön
asiantuntija Sirpa Syrjä
Kirkkohallituksesta, mitä
kaikkea teema pitää sisällään?
Rauha on kaikessa kirkon kasvatustoiminnassa nyt painopisteenä.
Teemalla kutsutaan kirkon ja yhteiskunnan kasvattajia rauhantekijöiksi. Aihe koskee yhtälailla aikuisia ja kirkon eri työaloja. Jokaisessa
ihmisessä on kasvunvaraa näissä
asioissa.
Rauha 2018–19 pureutuu kolmeen ydinkysymykseen: mitä kristittynä oleminen on, mitä kristittynä eläminen on tässä yhteiskunnassa ja maailmassa sekä mitä on
dialogi ja ymmärryksen syventyminen uskontojen, katsomusten ja
mielipiteiden välillä.
Kysymykset sisältävät keskustelua ja pohdiskelua muun muassa
somerauhasta, koulurauhasta, kasvurauhasta, rauhasta kotona ja
perheessä, yhteiskuntarauhasta ja
maailmanrauhasta, rauhasta tehdä
omaa työtään sekä rauhan hengellisestä pohjasta – ”Minun rauhani,
sen minä jätän teille…”

Miksi rauhan korostaminen on
tärkeää juuri nyt?
Uskontojen, katsomusten ja mielipiteitten vihapuheesta olisi päästävä keskinäiseen kunnioittamiseen.
Kun saa kasvuunsa tukea ja tuntee
oman uskontonsa, ymmärrys lisääntyy ja on helpompaa nähdä
positiivisia asioita myös toisen uskossa. Rauhassa rinnakkain eläminen ja kasvaminen on mahdollista.
Meidän tehtävämme ei ole huolehtia pelkästään Suomessa syntyneistä nuorista, vaan myös niistä,
jotka ovat syntyneet muualla. Vihapuhe ja radikalisoituminen on
ehkäistävissä antamalla tukea kasvamiseen ja toisten kunnioittamiseen.
Miten lapsia ja nuoria voidaan
ohjata rauhan tielle?
Lapsilla on synnynnäistä suvaitsevaisuutta ja heidän elinpiiristään
lähtevät linkit tulevaisuuteen. Lasten maailma on avarampi, eivätkä
he kiinnitä huomiota esimerkiksi
luokkakaverin ihonväriin. Kasvava
sukupolvi on monikulttuurisempi,
koska se on pienestä pitäen oppinut elämään ja opiskelemaan yhdessä.
Jälkipolvi on peili. Vanhempien
ja kasvattajien puheet ja teot vai-

kuttavat suhtautumiseen toisiin
ihmisiin. Omia vääristyneitä asenteita ei pidä siirtää lapselle.
Miten asiaa pidetään käytännössä esillä seuraavien kahden
vuoden aikana?
Rauhaan liittyvistä asioista keskustellaan lasten ja nuorten ymmärryksen tasolla. Pohdiskelun tueksi
on tarjolla monenlaista oheismateriaalia, pelejä ja tehtäväkirjoja sekä
musiikkia. Nuori tarvitsee tukea ja
kuulluksi tulemisen kokemuksia.
Kyllä nuoret puhuvat, jos heitä
kuunnellaan.
Miten rauhan puute tai tarve
näkyy nuorten ja perheitten
elämässä?
Lasten ja nuorten kasvurauhaa uhkaavat tekijät nousevat useammin
perhepiiristä tai lähiympäristöstä
kuin globaaleista uhkista. Saako
lapsi kasvuunsa tukea? Riidelläänkö kotona, osataanko tehdä sovinto? Malli siitä, miten toisia kohdellaan, tulee omasta kasvuympäristöstä.
Aikuisten ongelmat ja pelkoa aiheuttavat uhat vaarantavat kasvamista tasapainoiseksi aikuiseksi.
Vuorovaikutustaitojen merkitystä
ei voi liikaa korostaa.

Kummiutta nostetaan teemavuosina esille. Miksi?
Kummi-sanalla on tänä päivänä
positiivinen merkitys. Monenlaisille
asioille nimetään kummeja, kuten
esimerkiksi koulukummeja. Kristillisen kummiuden käsitys on kuitenkin ohentunut, kummit mielletään usein vain lahja-automaateiksi. Kaste ja kummius -teemassa
kummien roolista ja merkityksestä
muistutetaan, onhan kummiuden
ydin lapsen kasvuprosessin ja vanhemmuuden tukemisessa.
Kosiskellaanko nuoria hästägillä
(#rauha)?
#-merkillä ei kosiskella ketään, se
on jo yleisesti kaikkien käyttämä.
Merkki ohjaa suoraan sivulle ja on
lyhyt ja ytimekäs.
Rauha on kirkollisessa kielessä
monimerkityksellinen sana.
Millaista rauhaa itse arvostat?
Molemminpuolista kunnioitusta.
Turvallista ilmapiiriä, jossa tuntee
kuuluvansa yhteisöön ja kokee että
toiset arvostavat minua ja he kokevat minun arvostavan heitä.
Miten itse rauhoitut?
Hiljaisuudessa, luonnon ja veden
äärellä. Rukous rauhoittaa.

Halssilan kirkko on suljettu kokonaan sisäilmaongelmien
vuoksi. Alueseurakunnan toimintaa järjestetään Telkäntien
kerhotilassa sekä Sepän Kipinässä Kauppakeskus Sepässä.
Jumalapalveluksia pidetään Kipinässä sekä myöhemmin myös
Huhtakodilla toimitilan remontin valmistuttua. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa perjantaisin Kipinässä klo 18–20 keskustelua varten. Taloudellisissa asioissa yhteys diakoniatyöntekijään ajanvarauksella.

Henki&elämän
osoitetiedot
päivitettävä
Henki&elämän osoitetiedot päivitetään alkuvuodesta. Jos olet
saanut lehden osoitteellisena
kotiin ja haluat sen myös ensi
vuonna, muistathan ilmoittaa
meille 31.1. mennessä sähköpostilla anneli.ijas@evl.fi tai puhelimitse 040 535 0324. Lehden voi
noutaa kotiin myös ympäri kaupunkia olevista jakelupisteistä.
Lista jakelupisteistä löytyy osoitteesta www.jyvaskylanseurakunta.fi/jakelupisteet.

Talousasioista
ulkopuolinen
selvitys
Helsingin seurakuntien johtoryhmä tilaa selvityksen ulkopuoliselta, riippumattomalta
asiantuntijalta. Selvitys tehdään
sisäisen valvontajärjestelmän
toimivuudesta sekä talousasioita koskevista menettelytavoista
ja hyväksymiskäytännöistä.
Riippumaton taho käy läpi kaikki myös julkisuudessa esillä olleet väärinkäytösepäilyt.
– Asiat selvitetään pohjamutia myöten. Avoimuuteen ja
vastuullisuuteen kuuluu, että
epäselvyyksiä ei ole, eikä jää, sanoo yhtymänjohtaja Juha Rintamäki.
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Sepän Kipinässä tavataan tuttuja

			

Tiesit-

Hälytyskellojen
tulisi soida, jos

Nuorten illassa kohdataan yli sukupolvirajojen. Nuorisotyönohjaajat haluavat luoda
läsnäolevan ja kuuntelevan ilmapiirin
kohtaamisiin.
TATU KUUKKANEN
teksti ja kuva

On torstai ja Sepän Kipinässä nuorten ilta, jota vetävät nuorisotyönohjaajat Maria Hurme ja Leila Jokiniemi. Paikalle saapuu neljän tytön porukka, ja samalla äänitaajuuden täyttävät iloiset tervehdykset.
– Onpas täällä kivannäköistä.
Mukava nähdä. Mitäpä oikein kuuluu?
Heta Koskinen, Ninni Issakainen, Siiri Muhonen ja Nea Ekman
ovat kaikki 18-vuotiaita Lyseon lukion oppilaita ja Huhtasuolta kotoisin. Siksi puhe kääntyy kauppakeskus Sepässä oleviin seurakunnan uusiin tiloihin, Sepän Kipinään.

Sitä yrittää luoda
”tilanteita
niin, että
jokainen uskaltaisi
puhua omista
asioista.

– Onhan se haikeaa, kun ei ole
enää tuttuja Huhtasuon nuorisotiloja, ja vähän ikäväkin niitä on.
Henkiset siteet jäivät sinne, Siiri
Muhonen sanoo.
– Erityisesti ikävöin sitä littanaa

■■ yhteisö pitää itseään erehtymättömänä
■■ yhteisö tulkitsee Raamattua mustaval-

koisesti tai mielivaltaisesti

■■ yhteisön oppeja, toimintatapoja tai

sohvaa, joka oli surkein ikinä. Ja
ihanan ahdasta keittiötä, Ninni Issakainen nauraa.
Kaverukset paljastuvat aktiivisiksi seurakuntanuoriksi. He ovat tulleet tapaamaan tuttuja nuorisotyönohjaajia vuosien ajalta. Keskustelu kääntyy riparimuistoihin ja
syykin on selvä. Tytöt ovat kokeneita isosia, ja leirejä on suunniteltu yhdessä Hurmeen ja Jokiniemen
kanssa.
– Mulle oli ihan selvää, että lähden riparin jälkeen isoseksi. Leireiltä sai paljon uusia kokemuksia,
hauskoja muistoja ja tapasi uusia
ihmisiä, Muhonen sanoo.
– Isosena pääsi esimerkiksi laskettelemaan Rukalle ja matkustamaan Viroon, Issakainen listaa.
Ylioppilaskirjoitukset ovat tänä
keväänä. Mitä sen jälkeen? Suunnitelmat vaihtelevat. Yksi haluaa
opiskella englantia, toinen mediaa
ja markkinointia, kolmas sosiaalija terveysalaa. Neljäs aikoo mennä
armeijaan.
Nuorisotyönohjaajien ja nuorten välistä vuorovaikutusta seuratessa yksi asia käy nopeasti ilmi.
Tällaiset kohtaamiset ovat hyvin
tärkeitä sekä nuorten että aikuisten kannalta.
Keskustelujen ei tarvitse aina olla

johtajaa ei saa arvostella

■■ yhteisö käyttää toisinajattelevia

■■

■■
■■
■■
■■

■■

Ninni Issakainen, Heta Koskinen ja Siiri Muhonen tulivat nuorten iltaan tapaamaan tuttuja nuorisotyönohjaajia.

■■

mitenkään syvällisiä. Tavalliset keskustelut tai hyvin pienetkin asiat
voivat olla kovinkin merkityksellisiä.
– Muistan, kuinka nuorisotyöntekijä oli tärkeä itselle, joten siksi
hakeuduin alun perin alalle, Maria
Hurme paljastaa.
– Sitä yrittää luoda tilanteita niin,
että jokainen uskaltaisi puhua omista asioista, Leila Jokiniemi jatkaa.
Parasta työssä ovat molempien
mukaan ihmisten persoonat.
– Ne on valloittavia, Jokiniemi
sanoo.

■■

– Joskus sitä miettii, mistä näitä
hyviä tyyppejä tulee, Hurme
komppaa.
Nuorisotyöntekijät tuntevat monen koululaisen pitkältä ajalta.
Hurmeella on nuorisotyötä takana
vuodesta 2007, Jokiniemellä vuodesta 1986 lähtien. Oma persoona
on vahvasti pelissä työssä.
– Nuoret tajuaa, jos sä feikkaat
jotain muuta kuin oikeasti olet,
Hurme vakuuttaa.
Nuorisotyöntekijä näkee nuor-

ten kasvun usein aikuiseksi. Yksi
työn suola on päästä seuraamaan
tätä kehitystä.
– On hienoa nähdä heidän tarinansa. Se kasvamisen vaihe, miten
he löytävät uusia puolia itsestään
ja tulevat sinuiksi itsensä kanssa,
Jokiniemi sanoo.
Lopuksi hän kertoo hauskan tarinan sukupolvisuudesta.
– Eräs äiti toi poikansa jokin aika
sitten isoskoulutukseen ja paljastui, että hän oli ollut itse nuorena
myös minulla isosena.

Hengissä

Mestarista mallia
Miten Jeesus itse suhtautui ihmetekoihin?
Evankeliumit ovat täynnä esimerkkejä Jeesuksen tekemistä Ihmeistä ja tunnusteoista.
Ne liitetään itsestään selvästi Jeesuksen persoonaan ja hänen toimintaansa. Jeesus itse
ei näytä tehneen niistä suurta numeroa,
usein hän jopa kehotti ihmisiä pitämään asian omana tietonaan. Siksikin Jeesus yritti pitää parantamisessa matalaa profiilia, että
saisi rauhassa kulkea ihmisten parissa julistamassa Jumalan valtakunnan tulemista.

Mitä nuo pahat henget olivat?
Jeesuksen aikana sairaudet selitettiin yleisesti pahojen henkien aiheuttamiksi. Vielä
nykyäänkin saatetaan näin joissain piireissä
ajatella, vaikka vastuu sairauksien hoitamisessa ja voittamisessa onkin onneksi uskottu lääketieteen ja lääkäreiden varaan. Samoin toimitaan silloin, kun mieli on rikki.
Mielen sairauksiakaan ei kovin kevyesti pitäisi selittää henkivalloilla, vaan kääntyä
ammattiauttajien puoleen.

Oliko ihmeiden tekeminen tarpeellista
Jeesuksen jumaluuden vahvistamiseksi?
Varmasti Jeesuksen parantamistoiminta herätti siinä määrin huomiota, että hän sai
kuulijoita varsinaiselle asialleen, mutta kyllä
hän näytti myös mallia siitä, kuinka meidän
pitäisi toistemme kanssa elää: pitämällä
huolta toisista, apua tarvitsevista lähimmäisistä. Toisaalla evankeliumeissa kerrotaan
Jeesuksen ihmeellisellä tavalla ruokkineen
suuria kansanjoukkoja muutamalla leivällä
ja kalalla, kävelleen vetten päällä ja tyynnyttäneen myrskyn. Sellaisenaan kertomukset
välittävät meille kuvan ainutlaatuisesta ihmisestä, joka ei kuitenkaan ollut vain ihminen, vaan ihmisen osaan, meidän keskellemme, syntynyt Jumala.

Uskotko sinä ihmeisiin?
Kristillinen usko tarjoaa meille hyvät perustelut uskoa ihmeisiin. Joku voi nähdä ne sattumana, toinen poikkeuksellisen tapahtumana, jolle ei keksi selitystä. Kolmas näkee
niillä olevan syvällisempää merkitystä. Jumala ei ole taikuri, mutta hän kuitenkin saa
ihmeellisiä asioita aikaan. Yksi niistä on se,
että hän saa meidät liikkeelle toimimaan,
kantamaan vastuuta yhteisestä hyvästä ja
toinen toisistamme.
Mikä on mielestäsi tekstissä keskeistä?
Evankeliumi on kuvaus ihmeitä tekevästä
Jumalasta, joka kutsuu meidät seuraansa
todistamaan ja saarnaamaan Jumalan hyvyyttä ja huolenpitoa, pelastusta. Parhaiten

■■

kohtaan rankaisumenetelmiä, kuten
puhuttelua
yhteisössä toisinajattelevia ei tervehditä
tai heihin kohdistetaan muuta
sosiaalista eristämistä
yhteisö käyttää liiallista syyllistämistä tai
nöyryyttää julkisesti
yhteisö sanelee seurustelukumppanin ja
perhe- ja seksuaalielämän säännöt
yhteisö puuttuu jäsenen ulkonäköön,
harrastuksiin tai ammatinvalintaan
yhteisö kieltää psyykkisistä häiriöistä
kärsiviä hakeutumasta ammattiavun
piiriin
yhteisön opetus ja toimintatavat
aiheuttavat lapsille pelkotiloja
yhteisön sisällä tapahtuvia rikoksia ei
saateta poliisin tietoon
yhteisö vaatii jäseneltään säännöllistä
osallistumista tilaisuuksiin ja rahallista
tukea
yhteisö pelottelee irtautumista harkitsevia ulkomaailmassa vaanivilla pahoilla
hengillä tai kadotuksella.

Tuulia Kokkonen
Tuulia Kokkonen (vas.) ja Ulla Palola toimivat ryhmänohjaajina hengellistä väkivaltaa kokeneitten vertaistukiryhmässä.

Hengellinen väkivalta voi
rikkoa ihmisen
Yhteisön hylkäämäksi tuleminen ja tutusta ryhmästä irtautuminen on haavoittava kokemus.
Moni jää yksin ilman sosiaalista turvaverkkoa.

Evankeliumi
Mark. 1: 29–39
Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja
Johannes olivat mukana. Simonin
anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä
kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni
hänen luokseen, otti häntä kädestä ja
auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan.
Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen
henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli
kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi
useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi
ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut
henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.
Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä,
Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili
siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät
etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He

se tulee näkyväksi, että otamme Mestarista
mallia ja ryhdymme toimeen, omalla elämällä ja esimerkillä. Hyvien asioiden tekemistä ei tarvitse perustella mitenkään. Pääasia, että jotain tehdään.
Monet kuitenkin selittävät toimintansa

PÄIVI ESKELINEN
teksti ja kuva

Keskustan aluekappalainen Seppo
Wuolio saarnaa su 21.1. Lahjaharjun
kappelin messussa klo 12.
sanoivat hänelle: ”Kaikki etsivät sinua.”
Mutta Jeesus sanoi: ”Me lähdemme nyt
täältä ja menemme naapurikyliin. Minun
on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan
minä täällä olen.” Niin hän lähti ja kiersi
kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.

vaikuttimia, ja meillä kristityillä ne nousevat
Jeesuksen opetuksesta ja esimerkistä. Se
taas perustuu kaikki siihen mikä on Jumalan
hyvä tahto, mitä hän meiltä tässä elämässä
vaatii ja odottaa. Oikeamielisyyttä, rakkautta ja hyvyyttä.

Uskoa voidaan käyttää vallan välineenä. Hengellinen väkivalta satuttaa ja jättää elinikäiset jäljet.
Hengellistä väkivaltaa ei läheskään aina tunnisteta. Rakkauden
varjolla voidaan kuitenkin pelotella ja syyllistää, kontrolloida toisen
ajatuksia ja käytöstä sekä arvostella toisen uskoa.
Pastorit Ulla Palola ja Tuulia
Kokkonen ovat kokeneet, että eristämistä tapahtuu niin evankelis–
luterilaisen kirkon sisällä eri herätysliikkeissä kuin myös niin sanotuissa karismaattisissa yhteisöissä
kuten vapaa- ja helluntaiseurakunnissa.
– Monissa ahtaissa hengellisissä
yhteisöissä kritiikin esittäminen on
kiellettyä. Epäkohdan tai epäilyksen esittäjä pyritään hiljentämään
ottamalla tämä puhutteluun tai
äärimmäisenä keinona erottamalla
ihminen yhteisöstä, Kokkonen toteaa.
Yhteisöstä erotettu menettää
usein kaikki sosiaaliset kontaktinsa

ja jää tyhjän päälle. Kokkosen mukaan pelko hylkäämisestä estää
puuttumasta epäkohtiin tai kaltoinkohteluun.
Väkivallan kokemusta lisäävät
vaatimukset kielilläpuhumisesta
sekä pelottelu pahoilla hengillä ja
helvettiin joutumisella. Kun kaikki
maailman pahuus on oman ryhmän ulkopuolella, on vaarallista irrottautua joukosta.
– Minä ajattelen että hengellinen väkivalta on kuin luikerteleva
käärme – sitä on vaikea nähdä,
saati ottaa kiinni, Kokkonen pohtii.
Usein tilanteet ovat kahdenkeskisiä. Väkivaltaa on vaikea todistaa,
kun ulkoisia merkkejä siitä ei jää,
eikä tapahtuneelle ole muita kuulijoita tai silminnäkijöitä.
Vanhoillislestadiolaisuus on kirkon sisällä toimiva herätysliike. Sen
piirissä kasvaneet uskovat, että
vain tässä yhteisössä olevat pelastuvat. He ovat tottuneet yhteisön
antamiin selkeisiin elämänohjeisiin
ja rajoituksiin, jotka tuntuvat itsestäänselvyyksiltä.
Moni kokee tämän kiinteän yh-

teisön turvalliseksi näiden määrittelyjen kautta. Henkilökohtainen
usko on kuitenkin eri asia kuin yhteisön antamat määritelmät, joita
ei voi kyseenalaistaa.

Hengellinen
”väkivalta
on kuin

luikerteleva käärme
– sitä on vaikea
nähdä, saati ottaa
kiinni.
Kaikille ei ole helppoa, kun lapsuuden turvallinen usko ei annakaan tilaa omille pohdinnoille uskosta ja elämästä. Hengellinen väkivalta on sitä, että yhteisö katsoo
asiakseen määritellä ja kontrolloida, miten yksilön pitää uskoa ja
elää pelastuakseen.
– Ei tekijä ehkä edes tunnista väkivaltaa, hän uskoo toimivansa
rakkaudesta ja toisen parhaaksi.
Meidän kristittyjen pitäisi oppia
antamaan tilaa toistemme tavoille

elää uskoa todeksi, Ulla Palola sanoo.
Sukulaisten ja ystävien hylkäämäksi tuleminen on raskas kokemus, johon voi liittyä myös häpeän
tunteita. Vanhoillislestadiolaisuudessa se ilmenee selvimmin, kun
vanhat ystävät eivät enää käytäkään Jumalan terve -tervehdystä,
jota käytetään oman yhteisön sisällä.
– Se on yllättävän tärkeä ja vaikeakin asia, että ei enää tiedäkään
miten voi tervehtiä, tai voiko ollenkaan, Palola toteaa.
Hän on kokenut herkistyneensä
hengellisen väkivallan signaaleille.
– Vähän sama tilanne kuin homeallergikoilla. Hengellisen väkivallan aistii ympärillään, vaikka ulkopuoliset eivät sitä tunnistaisikaan, hän vertaa.
Uskon varjolla tapahtuva kaltoinkohtelu on tuhoisaa niin ihmisen
omalle minäkuvalle kuin jumalakuvallekin. Kokkonen ja Palola toivovat, että hengellistä väkivaltaa kokeneet löytäisivät rohkeutta nostaa kipeitäkin asioita esille, vaikka

uhriksi tunnustautuminen tuntuisi vaikealta.
Helmikuun lopulla aloittava keskusteluryhmä on tarkoitettu kaikissa kristillisissä yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille. Ryhmä on täysin
luottamuksellinen, ja ryhmään halukkaat haastatellaan ennen työskentelyn aloittamista.
Kokoontumiskerroilla on lyhyt
alustus ja keskustelua. Ryhmän kokoonpano määrittelee, millaisia
asioita käsitellään, mutta Kokkonen ja Palola uskovat keskustelua
syntyvän ainakin sosiaalisista suhteista, perhetilanteista ja erilaisista
peloista. Ryhmä on Jyväskylän
evankelis-luterilaisen seurakunnan
toimintaa.

Vertaistukiryhmä hengellistä väkivaltaa kokeneille
kokoontuu torstaisin klo
18–19.30 Perheasiain neuvottelukeskuksessa (Kilpisenkatu 4) 22.2.–19.4.2018.
Ilmoittautuminen ja tiedostelut: ulla.palola@evl.fi
tai p. 040 527 8111
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Kolumni

Elävän veden
lähteellä

Koulutusta
ja tukea

Luonnossa vaeltamisen yksi kohokohta on saapuminen elävän veden äärelle. Virtaavan veden raikkaus kutsuu puoleensa. Niin Raamatussakin: Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.
(Ilm. 22:1). Elämän veden virta on yksi evankeliumin vertauskuva.
Hyvä sanoma Jeesuksesta on kuin elämän veden virta, joka tervehdyttää ja luo elämää ympärilleen.

PÄIVI ESKELINEN teksti

Erityistukiperhetoiminta on tarkoitettu
leikki- ja kouluikäisille lapsille, jotka tarvitsevat arjessaan erityistä tukea ja ohjausta.
Kielen kehityksen haasteet, neurologiset
pulmat, ylivilkkaus, kehitysviive tai kehitysvamma voivat olla niitä syitä, jonka vuoksi
lapset tarvitsevat erityistukiperhettä.
– Toiminnan tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen ihmissuhde, tavallisia arjen
puuhia ja mukavia kokemuksia tukiperheen
kotona, tiivistää Pelastakaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijä Leena Lähdesmäki.
Tukiperheviikonloput tarjoavat erityisen
tuen tarpeessa olevan lapsen vanhemmalle
hetken levähtää. Jokaisen lapsen kohdalla
sovitaan myös lapsikohtaiset tavoitteet yhdessä lapsen, vanhempien sekä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Kun noin kolmekymmentä vuotta sitten alkoi Jyväskylässä kokoontua väkeä Sanan ja rukouksen iltoihin, se merkitsi monelle
elämän veden virtojen avautumista. Siinä avautui ilo Raamatun
opetuksesta, johon samalla liittyi elävää todistusta siitä, että kaikki on totta edelleen meidänkin aikanamme: Jumala tekee ihmeitään, pieniä ja suuria. Siinä avautuivat rukouksen lähteet: monet
ovat rohkaistuneet palvelemaan Pyhän Hengen lahjoilla, ja moni
on saanut avun rukouksen kautta. Elävän veden virrat ovat koskettaneet monen sisintä, rohkaisten uskossa Jeesukseen ja huuhtoen myös pois monenlaisia taakkoja. Raamattu on avautunut
elävänä ja varsin henkilökohtaisena Jumalan puheena. On ilo siitä,
että Jeesus on omiensa kanssa tänäkin päivänä.
Tuota matkaa on nyt siis jatkunut jo liki kolmekymmentä vuotta.
Pyhä Henki tekee eläväksi Raamatun todellisuuden ja rohkaisee
rukoukseen ja rukouksen lahjoilla palvelemiseen. Vuosien varrella
tapahtumien nimennässä ja toiminnan muodoissa on tapahtunut
omaa kehitystään, mutta ydinajatus on edelleen sama: elävän veden virrat kutsuvat puoleensa.

Päätöksen toimia
”tukiperheenä
tulee

Oikeastaan kerron siitä, mikä halki kahden vuosituhannen on ollut ja on edelleen kaikille kristityille yhteistä rikkautta. Sanan ja rukouksen tapahtumat ovat yksi osa seurakunnan toimintaa, rikkana rokassa, pienenä osana suurta kokonaisuutta. Olennaista on
kaiken lähtökohta. Jeesus on avannut kaikille elävän veden lähteen. Jo Vanhan testamentin profeetat ennustivat siitä: Te saatte
riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. (Jes. 12:3).
Tuo lähde tulee vain löytää aina uudelleen. Ja kun sen löytää, sieltä tulee ammentaa joka päivä. Oikeasti! Mitä se on? Avata Raamattunsa ja viettää joka päivä Jeesuksen kanssa keskusteluhetkiä.
Antaa anteeksi ja pyytää anteeksi. Ottaa vastaan lahjoja ja jakaa
lahjoja. Niin elävä vesi saa koko ajan virrata. Siunattua, Jeesuksen
läsnäolon täyttämää vuotta 2018!

olla koko perheen
yhteinen.
Timo Tammi ja Katja Rautiainen
ovat avanneet kotinsa oven erityistä
tukea tarvitsevalle pojalle.

Erityistukiperhe tarjoaa tavallista arkea
Yhdessä ulkoillaan ja laitetaan ruokaa. Mitään
ihmeellistä ei tukilapsen kanssa tarvitse tehdä.
PÄIVI ESKELINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kari Valkonen
Evankelista

ilen
Tänään ruko

Poikani puolesta
Poikani opinnot ovat loppusuoralla ja hän on kohta valmistumassa ammattiin. Toivon kovasti, että hän löytäisi töitä omalta alaltaan tai jaksaisi jatkaa opintoja. Ja että hän löytäisi oman paikkansa elämässä.
Nainen, 46

Saku (nimi muutettu) oli Katja Rautiaisen
hoitolapsi päiväkodissa. Sakun perhe etsi
pojalle erityistukiperhettä, joka voisi ottaa
pojan luokseen viikonlopuksi kerran kuukaudessa.
– Silloin syntyi ajatus siitä, voisimmeko
me olla avuksi. Tilanne olisi vähän hankala,
jos poika olisi samassa päivähoitoryhmässä
minun kanssani, mutta kun hän menisi kouluun, katsoisimme tilannetta uudestaan,
Katja Rautiainen kertoo.
Erityistukiperhejonossa Saku oli kaksi ja
puoli vuotta, ennen kuin Katja Rautiainen ja
Timo Tammi aloittivat pojan tukiperheenä.
Kun pariskunta oli koulutuksessa vajaat
kolme vuotta sitten, tukiperhettä odotti
noin 300 lasta, erityistukiperhettä tarvitsi
useampi kymmenen. Sillä kertaa koulutuksen kävi kymmenkunta perhettä.

Muuramessa eletään kerran kuussa nyt
9-vuotiaan pojan kanssa tavallista lapsiperheen arkea. Tammi kertoo heidän käyvän
pojan kanssa kaupungilla, urheilemassa ja
ulkoilemassa. Yhdessä laitetaan ruokaa ja
leivotaan.
Perheen koirat Teppo ja Vilho iloitsevat
nuoresta leikkikaveristaan. Ilo on molemminpuolista.
Päiväretkiäkin on tehty muun muassa
Ähtärin eläinpuistoon. Syys- ja kesälomilla
Saku on käynyt kylässä, ja kesämökillä riittää mielenkiintoista puuhaa.
Rautiaisen ja Tammen uusperheessä on
viisi 23–18-vuotiasta poikaa, joista enää
nuorimmainen asuu kotona.
– Lapsilla ei ollut mitään tätä järjestelyä
vastaan. Tilanne voisi olla toinen, jos omat
lapset olisivat samanikäisiä erityistukilapsen
kanssa. Lapsista olisi seuraa toisilleen. Toisaalta voisi tulla riitaa, jos vieras saa enemmän huomiota, Rautiainen puntaroi.

Tammen työhuone toimii myös vierashuoneena. Sinne on järjestetty pojalle oma
soppi, jossa odottavat lelut ja muut viikonlopun tarvikkeet. Omat vaihtovaatteet ja
ulkoiluvarusteet hän tuo mukanaan.
Pariskunta tekee arvokasta ja hyödyllistä
työtä. Sakun oma perhe saa tilaisuuden
hengähtää, poika viihtyy ja saa erilaisia kokemuksia.
– Kyllä joskus sunnuntai-iltana on aika
puhki, Timo Tammi myöntää hymyillen.
Joskus on hankalia viikonloppuja, joskus
pelkkää leppoisaa yhdessäoloa. Kun pojalla
ei ole oman ikäisiä kavereita perheessä, hän
on aikuisten ja pariskunnan poikien huomiota vailla. Isommatkin pojat pääsevät muovailuvahan ja legojen kimppuun, kun pienempää kaveria viihdytetään.
Tammi korostaa, että mitään ihmeellistä
ei lapsen kanssa tarvitse tehdä, ihan tavalliset asiat riittävät.
Rautiainen myöntää, että vastuu vieraasta lapsesta joskus huolestuttaa. Mitään ei
ole kuitenkaan sattunut.
– Yhtenä viikonloppuna nousi kuume,
mutta eipä siinä muuta tarvinnut tehdä

kuin antaa lääkettä ja laittaa lapsi nukkumaan. Jos joku onnettomuus tai tapaturma
sattuisi, toimittaisiin samoin kuin omankin
lapsen kanssa, hän muistuttaa.
Johdonmukaisuus ja selvät säännöt helpottavat yhteistä olemista. Rajoja tarvitsevat kaikki lapset, erityistuen tarpeessa olevat ehkä joskus muita enemmän.

oma perhe
”saaSakun
tilaisuuden

hengähtää, poika
viihtyy ja saa erilaisia
kokemuksia.
Toimintamallit tehdään selviksi, ja tukea
tarvitseva perhe voi tehdä tutustumiskäyntejä ennen kuin mitään sovitaan lopullisesti.
Sopimus tehdään vuodeksi kerrallaan.
Katja Rautiainen on koulutukseltaan kätilö ja lastenhoitaja, joten hänellä on valmiudet kasvatusvastuuseen. Timo Tammi työs-

kentelee puolestaan ohjelmistosuunnittelijana, ja hän pystyy tekemään myös etätyötä kotonaan.
Tukiperheet saavat pienen kulukorvauksen, erityistukiperheille maksetaan hiukan
enemmän.
– Rahan takia tähän ei kannata ruveta,
Tammi huomauttaa.
Ennen kuin perhe hyväksytään tuki- tai erityistukiperheeksi, on käytävä läpi koulutus,
Pelastakaa Lapset -järjestön tekemät kotikäynnit sekä pohdittava oman lapsuutensa
kokemuksia ja omaa arvomaailmaansa.
Myös rikostaustaote ja sosiaalitoimen asiakasrekisteritiedot tarkistetaan.
– Vaikeat kokemukset eivät haittaa, jos
niitä on pystynyt käsittelemään. Usein on
vain etu, että on monenlaista elämänkokemusta, Tammi miettii.
Molemmat rohkaisevat uusia perheitä
lähtemään mukaan koulutukseen. Kurssin
lisäksi on tarjolla vertaistapaamisia ja lisäkoulutuksia eri aiheista.
– Ei lapselle tarvitse olla mitään hienoa ja
ihmeellistä tarjolla, tavallinen arki riittää, he
vakuuttavat.

Erityistukiperhe kulkee lapsen rinnalla ainakin vuoden ajan – parhaimmillaan tukiperhesuhteet voivat kestää useita vuosia.
Keskimäärin lapsi vierailee tukiperheessään
noin kerran kuukaudessa viikonloppuisin ja
joskus kesä- tai muilla lomilla pidempiä aikoja. Lapset asuvat omissa kodeissaan.
Erityistukiperheessä tulee vähintään toisella vanhemmalla olla sosiaali-, terveys- tai
kasvatusalan ammatillinen koulutus sekä
kokemusta lasten kanssa toimimisesta. Erityistukiperheenä voi toimia myös yksin asuva tai lapseton pariskunta.
– Päätöksen toimia tukiperheenä tulee
olla koko perheen yhteinen. Tukiperheet sitoutuvat lasten hyvään kohteluun Pelastakaa Lasten periaatteiden mukaisesti, Lähdesmäki korostaa.
Pelastakaa Lapset tarjoaa tukiperhevalmennuksen sekä antaa lisäkoulutuksen erityistukiperheeksi. Tukiperheet saavat tiivistä tukea sekä tarvittaessa myös työnohjausta ja lisäkoulutusta Pelastakaa Lapset ry:ltä.
– Perheiltä edellytetään vakaata elämäntilannetta, halua auttaa sekä kykyä tarjota
lapsille turvallista ja lämmintä huolenpitoa.
Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, joilla
on aikaa, tilaa ja mahdollisuus olla lasten tukena.

Tukiperhevalmennukset alkavat
perusvalmennuksen osalta Jyväskylässä 8.2. ja erityistukiperhevalmennus 17.3. Tukiperhevalmennus
kestää neljätoista tuntia ja erityistukiperhevalmennus seitsemän tuntia.
Lisätietoja Pelastakaa Lasten nettisivuilta www.pelastakaalapset.fi
tai puh. 040 866 9072/Leena Lähdesmäki.
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Kuka poltti
Taulumäen
kirkon sata
vuotta sitten?
Sisällissota ja Taulumäen kirkko syttyivät samana yönä.
JANNE KÖNÖNEN teksti
KESKI-SUOMEN MUSEO kuva

Aamuyöllä 27. tammikuuta 1918 räätälin
leski Lyydia Helminen heräsi kotonaan Taulumäellä kummalliseen tunteeseen. Katsahtaessaan kotinsa seinällä olevaan peiliin Helminen huomasi siitä kajastuvan loimotusta:
– Nousin ylös ja huomasin pohjoisen
päädyn katon rajasta olevista ikkunoista
valkean kiiluvan kamiinan kohdalta siltä
kohdin, missä savupiippu nousee katolle.
Helminen totesi Jyväskylän maaseurakunnan kirkon olevan ilmiliekeissä. Pian
Taulumäki oli täynnään ihmisiä, jotka Helmisen tavoin olivat nousseet hämmästelemään dramaattista näkyä. Fredriksonin lakkitehtaan perustaja Anton Fredrikson ehti
näpätä kuvan hetkellä, jolloin liekit ovat
nielleet jo kirkon sisätilat, mutta rakennuksen ulkokuori oli vielä koossa hehkuvaa yötaivasta vasten.
Kirkkoa ei voitu pelastaa, se paloi poroksi. Olisi luullut, että palo olisi ollut seuraavat
päivät paikallislehtien isoimpia puheenaiheita. Päähuomion vei kuitenkin aivan toinen tapahtuma.
Kirkon tuho osui tismalleen samaan hetkeen punakapinan alun kanssa. Karjalassa
oli ollut jo useita päiviä levotonta ja vain
kolmisen tuntia ennen Taulumäen tulipaloa

Helsingissä Hakaniemen työväentalon katolle oli nostettu vallankumouksen merkiksi punainen lyhty. Mannerheim aloitti venäläisten joukkojen aseistariisunnan Pohjanmaalla paloa seuraavana päivänä.
Oli syttynyt sisällissota.

”yritysTodennäköisesti
lämmittää

kirkon suurta
volyymiä melko
heikkotehoisella
laitteella johti
herkästi kamiinan ja
hormiston liialliseen
kuumenemiseen.
Seuraavien viikkojen lehdet olivat täynnä
dramaattisia tietoja. Mannerheim julisti
”Voitonsanomia!” päämajastaan Seinäjoelta
ja runoilijat molemmin puolin tarttuivat kyniinsä kirjoittaen yleviä säkeitä vapaudesta.
Keskisuomalaisen otsikko vastapuolen, Jy-

väskylän SDP:n paikallislehden tasosta, oli
suorasukainen (31.1.): ”SAASTAA! Sorretun
Voima isänmaan petturien ja huligaanien
äänenkannattajana!”
Kirkon kohtalo näytti unohtuneen kokonaan. Kolmisenkymmentä vuotta vanhan
puurakennuksen oli suunnitellut ja toteuttanut aikanaan helsinkiläisarkkitehti Ludvig
Isak Lindqvist, jonka käsialaa oli myös viisi
vuotta vanhempi Jyväskylän kaupunginkirkko.
Myöhemmin esitettiin väitteitä, joiden
mukaan palo johtui kirkon ”liian kovasta
lämmittämisestä”.
Säätila ei tue väitettä ainakaan siltä osin,
että kirkko ei juuri noina päivinä tarvinnut
erityistä lämmittämistä. Ilmatieteenlaitoksen arkistossa on lämpötilahavaintoja Jyväskylästä tammikuulta 1918 ja niistä selviää,
että kaupunki oli kärvistellyt kuun alkupuolella paukkupakkasten kourissa, mutta kolmenkymmenen miinusasteen alitusten jälkeen loppukuun sää oli hyvin lauha.
Yhdeksän aikaan illalla 26.1. lämmintä oli
1,6 astetta ja seuraavana aamuna seitsemältä 2,2.

Teoria punakaartin tuhopolttamasta kirkosta eli yleisessä käsityksessä vuosikymmeniä. Ajankohta oli aivan liian osuva vastaväitteille.

Kun porvarilliset lehdet julkaisivat vuoden kuluttua, tammikuun lopulla 1919,
muistojaan vallankaappausyrityksen puhkeamisesta, muun muassa Etelä-Suomi ja
Kokkola-lehdet kirjoittivat, miten Helsingin
työväentalon salkoon oli nostettu ”vainovalkeat” ja ”arvattavasti samassa tarkoituksessa poltettiin Taulumäen kirkko Jyväskylän
maalaiskunnassa”.
Jyväskylän kunnan historian kirjoittanut
Onni Repo totesi happamasti vielä vuonna
1937: ”Sunnuntaina 27. päivän aamuna paloi pitäjän kaunis kirkko. Selville ei ole saatu
syttymissyytä, mutta se vakaumus on jäänyt
useaan pitäjäläiseen, ettei palo ollut tapatur-

mainen, vaan punaisten taholta sytytetty tahallinen merkkipalo.”

Paras todistusaineisto todellisesta syttymissyystä on kuitenkin nimismiehen tuoreeltaan laatima kuulustelupöytäkirja, josta
muun muassa tietokirjailija Jussi Jäppinen
kertoo teoksessa Kadonnutta kaupunkia etsimässä (2017).
Kirkon suntio Emil Jäntti todisti nimismiehelle: ”Muurari Emil Särkinen laittoi eilen
aamulla savia kamiinain sisäpinnalle, jonka
vuoksi noin 10 aikaan aamupäivällä pantiin
kamiinoihin pieni valkea, tarkoituksella kuivata savi; kello 1 pantiin sitten enemmän

puuta ja poltettiin klo 3 asti, jolloin suljin
kaikki ovet ja panin kaikki avaimet taskuuni.
Kello 5 ½ iltapäivällä vein aamua varten puita, soitin iltakellot ja lukitsin sen jälkeen
ovet”.
Jäntti antoi selkeän näkemyksen syttymissyystä: ”Välikatolla oli sahajauhoja ja tulen
on täytynyt saada alkunsa siten, että savupiipussa on täytynyt olla reikä, josta kipuna sitten on lentänyt kuiviin sahajauhoihin - -”.
Kirkko roihahti siis sen vuoksi, että kamiinoita koetettiin huoltaa kiinnittämällä niiden sisälle savea. Sitten kävi onnettomasti,
kipinä on savupiippua pitkin päässyt kosketukseen välipohjan eristeiden kanssa.

Selitys vaikuttaa aikakauden yleiskuvaan
nähden uskottavalta. Lämmityskamiinat
olivat vanhojen puukirkkojen akilleenkantapää. Lista samasta syystä muutama vuosi
ennen Taulumäen kirkkoa syttyneistä kirkollisista rakennuksista on lohduton: Alavuden kirkko (1913), Hirvensalmen kirkko
(1914), Lopen kirkko (1914), Humppilan
kirkko (1917) ja Kellomäen ortodoksinen
kirkko Terijoella (1917).
Lisensiaattityössään Suomen historiallisia
kaupunkipaloja tutkineen arkkitehti Risto
Suikkarin mukaan lämmityslaitteista syttyneet tulipalot olivat yleistyneet 1800- ja
1900-lukujen taitteessa.

– Todennäköisesti yritys lämmittää kirkon suurta volyymiä melko heikkotehoisella laitteella johti herkästi kamiinan ja hormiston liialliseen kuumenemiseen. Riskikohtia syttymiselle olivat silloin tietenkin
puurakenteet, jotka olivat kamiinan tai hormin lähellä. Lämmityslaitteista syttyneiden
palojen vähentymiseen vaikutti sittemmin
todennäköisesti sähkölämmittimien yleistyminen puulämmitteisten laitteiden sijaan,
Suikkari toteaa.
Oli vain uskomatonta sattumaa, että juuri samana päivänä Suomen sisäpoliittisesti
kireä tilanne otti lopullisen kipinän ja roihahti sodaksi.
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Lähetä surunvalittelusi.
punaisenristinkauppa.fi
Adressien tekstaus
tai puh. 020 701 2211

Kirkkoon kuuluu yhä
yli 70 prosenttia väestöstä
Jyväskylän seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt melko vakaana.
PÄIVI ESKELINEN
KIRKON VIESTINTÄ teksti
SANNA KROOK kuva

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

hengessä!
yvässä
Uutisia h

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

0600 95 050

1,48r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

www.kotidata.fi

p. 0500 545 689
Vapaudenkatu 40-42, 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivela.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Jyväskylän seurakunta oli vuoden
vaihteessa viime vuosien tapaan
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurin seurakunta. Alustavien
tietojen mukaan jäsenmäärä oli
vuoden lopussa 95 446 henkeä,
mikä on jokseenkin sama määrä
kuin vuotta aiemmin. Seurakuntaan liittyneitä oli vuoden aikana
474, mikä on 82 henkeä enemmän
kuin edellisenä vuonna. Seurakunnasta erosi vuoden aikana 1 466
henkeä, mikä on samalla tasolla
kuin vuotta aiemmin (1492).
Jyväskylän seurakunnassa kastettiin viime vuonna 866 seurakuntalaista, vuoden aikana kuoli 813.
Seurakunnan jäsenmäärään vaikuttavat positiivisesti myös muuttoliike ja Jyväskylän väestörakenne,
jonka seurauksena syntyneitä ja
lapsena kastettuja on enemmän
kuin kuolleita.
Lopulliset tilastot valmistuvat
tammikuun lopulla.

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä oli vuoden lopussa ennakkotietojen mukaan 3 904 284.
Kirkkoon kuuluu 71 prosenttia suomalaisista. Kirkon jäsenten osuus
Suomen väestöstä laski vuoden takaisesta yhden prosenttiyksikön.
Kaikkiaan 52 296 suomalaista
erosi viime vuoden aikana kirkon

Lasikynttilät
eivät sovi
kierrätykseen
Hautausmaille talvella tuotujen
kynttilöiden jäännökset kerätään
toukokuun alussa muun kevätsiivouksen yhteydessä, elleivät omaiset
ole niitä jo vieneet jätelaatikkoon.
Lasiset kynttilät voi laittaa kuivajäteastiaan. Erillistä lasien keruuta ei
ole, koska hautausmailla syntynyttä
lasijätettä ei voi kierrättää.
Ennen toukokuuta omaisten
olisi hyvä noutaa haudoilta varsinkin sellaiset lasiset kynttilälyhdyt,
joita aikoo käyttää seuraavanakin
vuonna. Näin varmistuu, ettei seurakunta poista vahingossa arvokkaita lyhtyjä haudoilta.

Leirikeskusasia
palautettiin
valmisteluun
Kirkossa kastettiin viime vuonna lähes 34 000 lasta.

jäsenyydestä, samalla 16 492 liittyi
kirkkoon. Viime vuonna kastettiin
33 748 alle 1-vuotiasta, ja kirkon jäsenistä kuoli 44 325.
Kirkosta eronneiden määrä nousi jonkin verran ja kastettujen määrä laski edellisvuoteen verrattuna.
Tuolloin kirkkoon liittyi 16 979
henkilöä ja eronneita oli 50 119.
– Kirkon jäsenkehitys viime vuosien aikana kertoo edelleen uskontoa koskevien valintojen yksilöllistymisestä. Syntyneiden lasten kastaminen kirkon jäseniksi vähenee
nuorissa perheissä. Kirkosta eronneista lähes kolmasosa on alle
30-vuotiaita nuoria aikuisia. Toisaalta kirkkoon liittyneissä noin
kolmekymppisten miesten osuus

on huomattava, ja viime vuonna
kirkkoon liittyneistä oli miehiä jopa lievä enemmistö, kertoo tutkija
Veli-Matti Salminen kirkon tutkimuskeskuksesta.

Seurakunnista pienin on Pohjanmaalla sijaitseva ruotsinkielinen
saaristoseurakunta Bergö församling, jossa jäseniä oli vuoden lopussa 400.
– Muuttoliike lisää väestöä kaupungeissa. Tämä näkyy myös suurten seurakuntien jäsenmäärien
kasvuna, vaikka niiden alueilla kirkosta eroaminen onkin yleisempää
ja lasten kastaminen seurakunnan
jäseniksi harvinaisempaa kuin
maaseudulla, Salminen toteaa.

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Jyväskylän seurakunnan diakoniatyö sai joulun aikaan runsaasti lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja
yksityisiltä henkilöiltä. Muun muassa Brother Christmas -hyväntekeväisyysyhdistys ja paikallinen
Minimani halusivat diakoniatyön
kautta auttaa vähävaraisia lapsiperheitä ja yksin asuvia jyväskyläläisiä.
– Tuntuu tosi hienolta, että työhömme luotetaan ja diakonia mielletään kanavaksi, jonka kautta apu
menee perille. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille, diakonian työalasihteeri Heini Lekander kiittelee.
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa
järjestetty Jyväskylän seurakunnan
diakonian Joulun lahja -keräys onnistui myös hyvin. Diakoniatyönte-

kijät olivat koonneet etukäteen listan lahjatoiveista tiukassa taloudellisessa tilanteessa elävien ihmisten tarpeista. Listalta oli mahdollisuus valita omaan budjettiin sopiva lahja, käydä ostamassa se ja
lahjoittaa keräykseen.
– Lahjoja tuli mukavasti. Keräys
osoitti, että ihmiset haluavat ostaa
myös konkreettisia lahjoja. Uutta
ja ehjää lahjoitustavaraa oli mukava välittää eteenpäin, Lekander toteaa.
Joulun aika herättää auttamisen
halun, mutta Lekander toivoo, että
lahjoituksia tehtäisiin myös pitkin
vuotta.
– Niillä joilla on taloudellisesti
tiukkaa, on sitä ympäri vuoden.
Kotimaanavun paikalliskeräys
vastaa tähän tarpeeseen. Kotimaanapu on hyväntekeväisyystoi-

mija, jonka kautta voi osallistua
paikallistason varainhankintaan ja
auttaa hädässä olevia erilaisissa
elämäntilanteissa ja kriiseissä.
– Tavoitteena on pitää sivustolla
yllä koko ajan joku paikallinen keräys, johon voi lahjoittaa sopivaksi
katsomansa summan jyväskyläläisten auttamiseksi, Lekander sanoo.
Rahaa voidaan kerätä esimerkiksi lapsen uusien talvikenkien tai vähävaraisen perheen uuden pesukoneen hankintaan. Kotimaanavun
sivulla voi konkreettisesti seurata,
miten keräys etenee. Apu ohjataan
perille seurakunnan diakoniatyön
kautta.

VERK KO K AU PASSA SACRU M .FI

9 50

5 90

9 00

10 00

12 00

L. Maarala, M. Pikkujämsä

Maria Vilja

Mailis Janatuinen

Juha Vähäsarja

Nüesch Hanspeter

Huokaa rukous

Hiljaisuuden värityskirja

Kaksi naista ja yksi usko

Joka päivä huolta vailla

9,50 (19,90)

5,90 (14,90)

9,00 (29,00)

10,00 (28,00)

Billy ja Ruth
Grahamin elämä
12,00 (39,00)

4 90

Pienten suuria kysymyksiä
4,90

Paikalliskeräyksiin voi
osallistua Kotimaanavun
sivuilla kotimaanapu.fi

Kirkkohallitus ja Sanoma Media
Finlandin vauva.fi-verkkosivusto
aloittavat uudenlaisen yhteistyön.
Sivustolla on avattu Parisuhdeneuvola-palvelu, jossa kirkon perheneuvojat vastaavat ihmissuhteisiin
liittyviin kysymyksiin. Niitä ratkovat kirkon parisuhdekysymyksiin
erikoistuneet perheneuvojat Nina
Kauppinen, Anssi Tietäväinen ja
Helena Toppari.
Parisuhdeneuvola on vauva.fi:n
ja kirkon perheneuvonnan sisältöyhteistyötä, jonka tavoitteena
on antaa asiantuntija-apua helposti verkon kautta. Parisuhdeneuvola

palvelee kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia.
– Olemme tosi iloisia siitä, että
tämän yhteistyön myötä voimme
tuoda kirkon perheneuvonnan ja
parisuhdetyön asiantuntemusta
entistä laajemmin ihmisten ulottuville. Haluamme Parisuhdeneuvolan avulla tukea perheiden hyvinvointia, kertoo koordinaattori Henna Ahlfors Kirkkohallituksesta.
– Parisuhdeneuvola on meille
uudenlainen, innostava yhteistyö,
ja uskomme, että voimme yhdessä
vastata todelliseen tarpeeseen, sanoo Vauvan ja Meidän Perheen
päätoimittaja Maija Koski.
Parisuhdeneuvola löytyy osoitteesta vauva.fi/parisuhdeneuvola.

K I R JA-ALE

Lahjoituksilla joulumieltä
moniin perheisiin
SIRPA KOIVISTO teksti

Vauva.fi-sivustolta saa nyt
myös parisuhdeneuvontaa
KIRKON VIESTINTÄ teksti
PIXABAY kuva

Päätös Jyväskylän seurakunnan leirikeskusten kohtalosta venyy edelleen. Kirkkovaltuusto ei hyväksynyt joulukuisessa kokouksessaan
leiritoiminnan ja -tilojen kehittämissuunnitelmaa, vaan palautti
asian valmisteluun. Kirkkoneuvoston aiemmin hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan seurakunnalla olisi kymmenen vuoden
kuluttua vain yksi oma leirikeskus.
Kirkkovaltuusto käsittelee asiaa
seuraavan kerran aikaisintaan toukokuussa.

Joulun aika herätti auttamisen halun. Lahjoituksia tarvitaan myös
pitkin vuotta, muistuttaa Heini Lekander.

Seppälän Citymarket

Suositulla vauva.fi-sivustolla kirkon perheneuvojat vastaavat ihmissuhteisiin ja perhe-elämään liittyviin kysymyksiin.

Torstai 18.1.
Ekumeeninen päivärukous klo 13
Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto
Urban Light nuorille ja nuorille aikuisille
klo 19 Vapaakirkko, Puutarhakatu 16
Perjantai 19.1.
Aamurukoushetki klo 7 Vaajakosken baptistiseurakunta, Savonmäentie 14
Lauantai 20.1.
Jumalanpalvelus klo 11 Adventtikirkko,
Ilmarisenkatu 18
Sunnuntai 21.1.
Jumalanpalvelukset eri seurakunnissa
Maanantai 22.1.
Rukouslauluilta klo 18 NNKY, Puistotori 4
Tiistai 23.1.
Pyhän Hengen ilta klo 19 Helluntaiseurakunta,
Lyseonkatu 3
Keskiviikko 24.1.
Ehtoopalvelus ja iltatee klo 18 Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa,
Rajakatu 39
Torstai 25.1.
Messu klo 18 Pyhän Olavin kirkko,
Yrjönkatu 36

6 90

Kertomus Jeesuksesta
-tarrakirja
6,90 (12,90)

VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi

7 00

Martina Steinkihler

Ihanaa että löysit minut
7,00 (19,00)

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

8 90
Raamatun kertomuksia
– Jeesuksen vertauksia dvd
8,90 (15,90)

AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15

The Bible

– 4-dvd ja 4-blu-ray
dvd 15,90 (32,00)
blu-ray 18,90 (38,00)

puh. 020 754 2350
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Tapahtumat 19.1.–2.2.
TAULUMÄKI

koissa
Musiikkia kir

		

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 21.1. klo 18, Tikkanen, Hassinen, Partanen, Keski-Suomen kanttorit ry, johtaa Liisa Partanen.
Messu suomi–englanti su 28.1. klo
18, Laine, Ahonen, Hassinen. Naiskuoro Pulssi, johtaa Noora Määttä.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokonsertti su 21.1. klo 15. Soiva Keski-Suomi -konserttisarjan avaus
Balladeja ja B-A-C-H. Sirpa Berg, oboe,
Ilpo Soikkeli, trumpetti, Marko Kupari, urut. Liput 15/10/5 euroa.

HALSSILA

ELÄMÄNMAKUISTA MUSIIKKIA
n Balladeja ja B-A-C-H -urkumusiikkikonsertti aloittaa Soiva KeskiSuomi -konserttisarjan sunnuntaina 21.1. klo 15 Taulumäen kirkossa. Konsertissa kuullaan soolourkuteoksia Duprelta ja Lizstiltä sekä
romanttisia ja lyyrisiä balladeja oboella ja trumpetilla. Luvassa on kirpeää, herkkää, voimakasta ja ennen kaikkea elämänmakuista musiikkia. Konsertissa esiintyvät Sirpa Berg, oboe, Ilpo Soikkeli, trumpetti
ja Marko Kupari, urut. Liput 15/10/5 euroa tuntia ennen ovelta, alle
15-vuotiaat ilmaiseksi.
YHTEISLAULUJA KIPINÄSSÄ JA KORTEPOHJASSA
n Seurakunnan tiloissa Sepän Kipinässä lauletaan yhteislauluja lauantaina 20.1. klo 14 alkaen. Tilaisuuden vetäjinä toimivat Mikko Oinonen
ja Kari Hokkanen. Kortepohjan seurakuntakeskuksessa yhteislauluhetki
on tiistaisin klo 14.45.

Sururyhmät

			

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen rukoushetki ma–pe klo 12
Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Hiljainen huone. Lisää tapahtumia kts. Sepän Kipinä.
Apua ja tukea tarvitseville
Muutos diakoniapäivystysaikoihin!
Asiakastapaamisajat vain henkilökohtaisella ajanvarauksella joko puhelimitse tai sähköpostilla. Huhtasuo: diakoni Elisa Vainio ma–ke p. 050
549 7005, elisa.vainio@evl.fi tai diakoni Mira-Maarit Väisänen ke–to p. 044
746 6833 mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
Halssila: diakoni Juha Halonen p. 050
549 7024, juha.halonen@evl.fi Huom!
Vain ruokapankkiseteli-asiakkaille:
Päivystysaika ke klo 10–11 Kipinässä,
Kauppakeskus Sepässä.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa peiltaisin Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä klo 18–20 keskustelua varten.
Ruokapankkiseteli-päivystys ke 24.1.
ja 31.1. klo 10–11 Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Kohtaamishuone 2.
Aikuisille
Raamattupiiri pe 26.1. klo 17–19 Telkäntie 2 C kerhotila. Raamatun tutkistelua keskustellen ja rukoillen. Tule rakentumaan yhdessäolosta.
Miestentupailta ke 31.1. klo 17.30 Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Hiljainen
huone.

LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE
Ryhmä kokoontuu kevään ajan Vanhassa pappilassa. Ohjaajina pastori Kirsi Pohjola ja sururyhmän ohjaaja Tarja Allen. Kokoontumiset
31.1. alkaen. Tiedustelut kirsi.a.pohjola@evl.fi, p. 044 7807010 tai tarja.
allen12@gmail.com, p. 045 4817050.
LAPSENA TAI NUORENA KUOLLEIDEN VANHEMMILLE
Lapsen kuolema on elämän raskaimpia kokemuksia. Ryhmän tarkoituksena on tukea ja auttaa vanhempia menetyksen käsittelyssä sekä
käydä surua läpi yhdessä muiden vanhempien ja työntekijöiden kanssa.
Ryhmä kokoontuu 29.1. alkaen seitsemän kertaa (5.2./19.2./ 5.3./ 19.3./
9.4./ 23.4.) Jyväskylän perheneuvolassa Väinönkatu 6. Ryhmästä vastaavat palveluesimies Eeva Nyberg ja sairaalapastori Katriina Ilvesmäki. Tiedustelut ja ilmoittautumiset sairaalapastori Katriina Ilvesmäki p. 050
336 7461.

Haluatko
vapaaehtoiseksi?
Tule mukaan vapaaehtoiseksi diakonian näkövammais- ja
kehitysvammaistyöhön. Infotilaisuus uusille vapaaehtoisille
pidetään Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26, torstaina
8.2. klo 18-19.30. Ilmoittautuminen viimeistään 2.2. Tuija
Emaus-Etindelle, p. 050 549 7023.

Nuorille
Nuorten avoimet ovet ti 15–19, to
15–17 ja la 15–18 Kipinä, Kauppakeskus Seppä. 3-lk ja sitä vanhemmille
nuorille. Paikalla nuorisotyönohjaaja.
Avoimet ovet to 25.1. ja 1.12. klo
15–17 Kipinä, Kauppakeskus Seppä,
Nuorten tila. 3. lk ja sitä vanhemmille nuorille.
Isoskoulutus to 25.1. ja 1.2. klo 17.30–
18.30 Kauppakeskus Seppä, Nuorten
tila. Huhtasuon isoskoulutus.
Nuortenilta to 25.1. ja 1.2. klo 18.30–
20 Kauppakeskus Seppä, Nuorten tila.
15v ja sitä vanhemmille. Hartaus.
Rippikoululauantai la 27.1. klo 10–14
Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Huhtasuon ja Halssilan rippikoululaisille.
Tied. nuorten toiminnasta ja isoskoulutuksesta Leila Jokiniemi p. 050
549 7021 ja Maria Hurme p. 050 549
7017.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ma klo 17.30–19.30 Sepän Kipinä.
Perhekahvila ti klo 13–15 Sepän Kipinä.
Muskarit torstai-aamupäivisin Telkäntie 2 C kerhotila. Tied. 050 340
9898.
Perhekahvila ti klo 13–15 Sepän Kipinä.
Muu
Sepän Kipinä avoinna ma–pe 10–20,
la 10–18, su 11–18. Tavattavissa seurakunnan työntekijöitä.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Huhtakodin käyttöönotto viivästyy.
Asiasta lisätietoa myöhemmin!
Hiljainen rukoushetki ma–pe klo 12
Sepän Kipinä.
Messu su 21.1. klo 12 Sepän Kipinä,
Kari, Nieminen. Huom! Huhtakodissa
ei ole jumalanpalvelusta.
Viittomakielinen messu su 21.1. klo
15 Sepän Kipinä.
Kipinäkirkko ke 24.1. klo 19 Sepän Kipinä, Kauppakeskus Seppä.
Etkot su 28.1. klo 16 Sepän Kipinä.
Sananpaja su 28.1. klo 17 Sepän Kipinä, Siistonen, Kärkkäinen, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislaulutilaisuus la 20.1. klo 14 Sepän Kipinä, Mikko Oinonen ja Kari
Hokkanen.
Apua ja tukea tarvitseville
Muutos diakoniapäivystysaikoihin!
Asiakastapaamisajat vain henkilökohtaisella ajanvarauksella joko puhelimitse tai sähköpostilla. Huhtasuo: diakoni Elisa Vainio ma–ke p. 050
549 7005 / elisa.vainio@evl.fi tai diakoni Mira-Maarit Väisänen ke–to p.
044 746 6833 mira-maarit.vaisanen@
evl.fi. Halssila: diakoni Juha Halonen
p. 050 549 7024 / juha.halonen@evl.
fi Huom! Vain ruokapankkiseteli-asiakkaille: Päivystysaika keskiviikko klo
10–11 Kipinä, Kauppakeskus Seppä.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa peiltaisin Sepän Kipinässä klo 18–20 keskustelua varten.
Ruokapankkiseteli-päivystys ke 24.1.
ja 31.1. klo 10–11 Sepän Kipinä.
Aikuisille
Aikuisten käsityökerho ma klo 18–
20 Huhtasuon terveyskeskus Kaarisali.
Raamattupiiri pe 26.1. klo 17–19 Telkäntie 2 C kerhotila.
Pietarin Kilta ti 30.1. klo 18 Sepän Kipinä. Avoin keskustelupiiri miehille
Miesten tupailta ke 31.1. klo 17.30
Sepän Kipinä.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet ti 15–19, to
15–17 ja la 15–18 Kipinä, Kauppakeskus Seppä. 3-lk ja sitä vanhemmille
nuorille. Paikalla nuorisotyönohjaaja.
Avoimet ovet to 25.1. ja 1.12. klo 15–
17 Kipinä, Kauppakeskus Seppä, 3. lk
ja sitä vanhemmille nuorille.
Isoskoulutus to 25.1. ja 1.2. klo 17.30–
18.30 Kauppakeskus Seppä, Nuorten
tila. Huhtasuon isoskoulutus.
Nuortenilta to 25.1. ja 1.2. klo 18.30–
20 Kauppakeskus Seppä, Nuorten tila.
15v ja sitä vanhemmille. Hartaus.
Rippikoululauantai la 27.1. klo 10–14
Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Huhtasuon ja Halssilan rippikoululaisille.
Tied. Leila Jokiniemi p. 050 549 7021
ja Maria Hurme p. 050 549 7017.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila pe 19.1. klo 10–12 Sepän Kipinä.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille
ma klo 12.30–15.30 Sepän Kipinässä. Omat eväät. Voi tulla ilman ilm. tai
ilm. edellisviikon pe klo 12 mennessä
Jaanalle 050 301 8233 tai Elinalle 050
407 9126.
Ekavauva ma klo 14–16 Huhtasuon
terveyskeskuksen Kaarisali. Tied. 050
323 5355.
Kouluikäisten puuhakerho ma klo
17 Huhtasuon päiväkeskus (Nevakatu
2). Maksuton.
3–5v päiväkerho Telkäntie 2 C kerhotila ti klo 9–11 ja to klo 13–16. Tied.
050 301 8233 tai 050 407 9126.
Päiväkerho ti klo 12 Huhtakoti, Lasten tila.
Perhekahvila ti klo 13–15 Sepän Kipinä.

3–5 v päiväkerho Huhtasuon terveyskeskuksen Ryhmähuone ti klo
13–16 ja to klo 9–11. Tied. 044 705
6480.
Iltaperhekerho ti 23.1. klo 17.30 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
Perhekahvila ti klo 13–15, to klo 10–
12 sekä pe 26.1. ja 2.2. klo 10–12 Sepän Kipinä.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ti 30.1. klo 17.30–19.30 Huhtasuon
terveyskeskuksen Kaarisali.
Muu
Sepän Kipinä avoinna ma–pe 10–20,
la 10–18, su 11-18. Tavattavissa seurakunnan työntekijöitä.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhemessu su 28.1. klo 16 Neulaskoti, Jurva, Tahkola. Kutsutaan edellisen
vuoden aikana kastettuja ja heidän
perheitään.
Aikuisille
Diakonian avoin vastaanotto ti klo
9 Neulaskoti tai ajanvarauksella elina.
fuchs@evl.fi, 050 549 7015.
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti.
Neulaskodin olohuone ke klo 13
Neulaskoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti, ensimmäisen lapsen saaneille vanhemmille.
Taaperoryhmä ke klo 9 Neulaskoti.
Alle 2v vanhempineen.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 21.1. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Ridanpää, Vuorenoja, Harjun Laulu,
joht. Rita Varonen. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 28.1. klo 10 kirkko, Salminen, Vuorenoja. Kahvit. Pyhäkoulu.
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma 22.1. ja 29.1. klo
17–18.30 kirkko. 1/0,5 euroa.
Saihokadun ruokailu ti klo 12–13
Saihokatu 4. 4/1 euroa.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Ilman ajanvarausta,
mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut ajat ajanvarauksella.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Taka-Keljon lähetysilta to 25.1. klo
18.30 Petri ja Irja Kilpisellä Kitumäessä, Ronsuntaipaleentie 564. Eva Mustonen kertoo gradustaan Ihmiselle
iloksi ja hyödyksi – Laukka- ja metsästyshevosten valitseminen ja jalostus
1700-luvun Isossa-Britanniassa.
Aikuisille
Luonnostele piha
kuntoon Viherpäivässä
Viherpäivässä lauantaina
3.2. klo 12–15 voit toteuttaa
oman pihan, parvekkeen tai
terassin luonnostelun hortonomin ohjaamana. Halutessasi voit ottaa mukaan kuvia
luonnostelukohteesta, alueiden mittasuhteita ja pihakartan. Keltinmäen kirkolla
järjestettävä tilaisuus on maksuton, eikä siihen tarvitse
ilmoittautua ennakkoon.
Saihokadun olohuone ti klo 11–12
Saihokatu 4.

Miesten piiri ti klo 18 kirkko. Tied.
040 563 1360.
Keltinmäen olohuone ke 24.1. klo 13
kirkko. Biblia. Leppäpuisto.
Seurakuntakuoron harjoitukset to
25.1. ja 1.2. klo 18 kirkko. Tied. 050
521 5414.
Keltinmäen olohuone ke 31.1. klo 13
kirkko. Seurustelua ja kahvit.
Nuorille
Nuortenilta Keltinmäen kirkolla ke
24.1. ja 31.1. klo 18.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30–16 kirkko. Tied. 050 408 8852.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Lapsikuoro ke 24.1. klo 16 kirkko.
Vauvakahvila to klo 9–11.30 kirkko.
Tied. 050 340 9891.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 21.1. klo 10 Kaupunginkirkko. Niiles-Hautanen, Watia, Valtasaari.
Viikkomessu to 25.1. ja 1.2. klo 13
Kaupunginkirkko.
Messu su 28.1. klo 10 Kaupunginkirkko. Pääkkönen, Watia, Laasonen.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys. ma ja to klo 9–11 Aseman
Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29,
käynti takaovesta. Pietiläinen 050 549
7027, Lintulahti 050 549 7006 tai Launonen 050 549 7001.
Aikuisille
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13. Puistotori 4
Eläkeläisten piiri ke 24.1. klo 14–
14.45 Hyvinvointikeskus Viitakoti, Viitaniementie 24.
Kylän kammari to 25.1. klo 14 Vanha pappila.
Heimo Lajunen
SenioriFoorumin vieraana
Lääkärin resepti kaikkiin vaivoihin on lääkäri Heimo
Lajusen aiheena SenioriFoorumissa tiistaina 30.1. klo 15
Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1. Tilaisuuden juontaa
Markku Ikkala, musiikista
vastaa Tuula Hakkarainen ja
hartauden pitää pastori Kirsi
Pohjola. Kahvitarjoilu klo
14.30 alkaen (2 euroa). Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Virtailta / Nightbreak to 1.2. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille. Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksessä.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Kokkikerho ma klo 16.45–18.15 Yliopistonkatu 26 B. 1–4-lk, 15 euroa.
Ilm. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi
Kuvataan!-kerho ti klo 16.30–18 Yliopistonkatu 26 B. 3–5-lk, ilm. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Retkiperhekerho Retkis ti 30.1. klo
17.30–19.30 Halssilan hiihtomaan
maastoon.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 21.1. klo 10 srk-talo. Tuominen, Laiho. Messuryhmä.
Messu su 28.1. klo 16–18 srk-talo, Koi-

visto, Valtasaari. Messuryhmä.
Miestenilta ke 31.1. klo 18 srk-talo.
Ohjelmaa, kahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Ajanvarauksella diakonissan vastaanotolle. kirsi.lepoaho@evl.fi tai p.
050 557 9003.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysompeluseurat ke 31.1. klo 11
srk-talo.
Aikuisille
Aamupysäkki pe 19.1. klo 9–11 srktalo. Eu-ruokakassien jakoa, hartaus ja
aamupala.
Väentupa ti klo 11.
NOJA-ryhmä ti 23.1. klo 18 srk-talo.
Palvelupäivä ke 24.1. klo 10 srk-talo.
Kirkkokuoron harjoitukset to klo
17.45 srk-talo. Tied. 050 557 9004.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 19.1.,
26.1. ja 2.2. klo 17.30 srk-talo.
Näkö- ja kuulovammaisten kerho to
1.2. klo 11.30 srk-talo.
Nuorille
Hengari ti klo 15–17 Nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to klo 13–
15.30 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Pohjoisten kylien perhekerho ke klo
9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Iltaperhekerho ke 24.1. klo 18 srktalo.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Taaperoryhmä ma 29.1. klo 9–11
srk-talo.
Kirkkohetki to 1.2. klo 9.30 srk-talo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Taizé-messu su 21.1. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Vuorenoja.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 26.1. klo 13 srk-keskus.
Messu su 28.1. klo 16 srk-keskus, Salminen, Vuorenoja. Kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki ti klo 14.45. srk-keskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma 22.1. ja 29.1. klo
17–18.30 kirkko. 1/0,5 euroa.
Ruokasetelipäivystys to klo 9–10 srkkeskus.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 23.1. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Seurakuntakuoron harjoitukset to
25.1. ja 1.2. klo 18 Keltinmäen kirkko.
Tied. 050 521 5414.
Lähde!-kuoro to klo 18 srk-keskus.
Tiistaitapaaminen ti 30.1. klo 13 srkkeskus.
Viherpäivä la 3.2. klo 12–15 Keltinmäen kirkko. Oman pihan, parvekkeen tai terassin luonnostelua hortonomin ohjaamana. Maksuton, ei ilm.
Nuorille
Nuortenilta ke 24.1. ja 31.1. klo 18.30
Keltinmäen kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 21.1. klo 11 kirkko, Mannström, Bucht, Väisänen, Nieminen. Pyhäkoulu. Lounas 4/2 e.
Hiljaisuuden ilta ke 24.1. klo 18 kirkko.
Messu su 28.1. klo 11 kirkko, Korhonen, Mannström, Lampinen, Heikkilä.
Pyhäkoulu. Kahvit.

Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys ti klo
9–10 kirkko ti klo 9–10, Syöttäjänkatu 4. Muissa asioissa yhteys diakoniatyöntekijöihin: 050 549 7007, kirsti.kataikko@evl.fi tai 050 5497034, paivi.
heikkila@evl.fi.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 24.1. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 23.1. klo 18–20.30
kirkko.
Kävelylenkki yhdessä Kuokkalan
maisemissa ma 29.1. klo 11. Lähtö kirkon etuovelta, vetäjänä Martti Vornanen, 040 410 3116.
Kehittyvät laulajat ma 29.1. alkaen klo 18–19.30 kirkko. Tied. 050 436
5435.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 31.1.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke 31.1. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
1.2. klo 13–14.30 kirkko.
Nuorille
Iltakahvila pe 19.1. klo 17–22 Polttolinja 37.
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja 37.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperotupa ti klo 9.30–11 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13–14.30 kirkko.
Café Kide ke klo 9–11 kirkko.
PerheCafé to 25.1. klo 17.30–19 kirkko.
Perhekerho ma 29.1. klo 9.30–11.15
kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 31.1. klo 17.45–
19.30 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 21.1. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Wuolio, Valtasaari, kahvit.
Messu su 28.1. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Pohjola, Laasonen.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys. ma ja to klo 9–11 Aseman
Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29,
käynti takaovesta. Pietiläinen 050 549
7027, Lintulahti 050 549 7006 tai Launonen 050 549 7001.
Aikuisille

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 21.1. klo 10 kirkko, Hautalahti, Savola, Palola, Hassinen.
Nuorten viikkomessu ke 24.1. klo
17.30 kirkko, Hautalahti.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali,
Heikki Ilola.
Messu su 28.1. klo 10 kirkko, Laine,
Heikkinen, Hautalahti, Tiusanen.
Rukousmessu su 28.1. klo 17, Laine,
Savola, Ilola.
Kirkkohetki ke 31.1. klo 9.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to klo 17.30
kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ke 9–11 ja to 11–
13 kirkon alakerrassa. Muuna aikana
sopimuksen mukaan. Romar 040 560
9910, Väisänen 044 7466 833 (ma–
ti 1.2. alkaen), Itkonen 040 7090 142
(1.2.18 alkaen ke–pe).
Aamupalapysäkki ke klo 9 takkatupa. 1e/hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti 30.1. klo 10–12 takkahuone. Anna Sainpalo kertoo terveisiä Nepalista.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 11–
14 takkatupa. Klo 13 hartaus- ja ohjelmahetki. 25.1. mukana Hautalahti, 1.2.
Anna Sainpalo. Tied. 040 7090 142.
Miestenpiiri ti 30.1. klo 18 kirkko,
Hautalahti.
Lapsille ja lapsiperheille
Kouluikäisten kerhokausi käynnistyy vkolla 4. Näytelmäkerho tiistaisin.
9.–11.3. leireillään 3–7-luokkalaisten
kanssa Mutasella, 35e, mahtuu 20 lasta. Ilm. 1.–21.2. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Tied.
040 773 9851/050 408 8813.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 12.30–16 kirkon alakerrassa.
Taaperopysäkki ti klo 9–11.30 kirkon
alakerrassa.
Kaakaopyhäkoulu 1–2lk ti klo 12–15
kirkon alakerrassa.
Palokan kirkon perhepysäkki ke klo
9–11.30 kirkon alakerrassa.
Mannilan perhepysäkki ke klo
9–11.30 Mannilan Lyhty, Mankolantie 3.
Vauvapysäkki ma 29.1. klo 13 kirkko.

SEPÄN KIPINÄ
Psalmien tulkintaa
Lahjaharjussa
Psalmipainotteinen raamattupiiri kokoontuu maanantaisin klo 17 Lahjaharjun
kappelissa. Ryhmän vetäjänä
toimii Eeva Korpela.

Olohuone ti 23.1. klo 9 Lahjaharjun
kappeli.
SenioriFoorum ti 30.1. klo 15. Sepänkeskus. Kyllikinkatu 1. Kts. Keskusta.
Seurakunnan tupa to 1.2. klo 12–14
Kolikkotie 2 C.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 21.1. klo 16–17.30 kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Taaperokerho ti klo 9.30–11 kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30 ja to 13–15
kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Retkiperhekerho Retkis ti 30.1. klo
17.30–19.30 Halssilan hiihtomaan
maastoon.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen rukoushetki ma–pe klo 12.
Messu su 21.1. klo 12, Kari, Nieminen.
Viittomakielinen messu su 21.1. klo
15.
Kipinäkirkko ke 24.1. klo 19.
Etkot su 28.1. klo 16 ja Sananpaja klo
17, Seppä, Siistonen, Kärkkäinen, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislaulutilaisuus la 20.1. klo 14,
Mikko Oinonen ja Kari Hokkanen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatyöntekijä tavattavissa peiltaisin klo 18–20 keskustelua varten.
Ruokapankkiseteli-päivystys ke 24.1.
ja 31.1. klo 10–11, Kohtaamishuone 2.
Lähetys- ja avustustyö
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11.
Kansainvälinen Naistenilta ke 24.1.
klo 17.30. Tarjoilu 5 euroa lähetystyölle.
Aikuisille
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 24.1.
klo 13–14. Lähetystyö Mongoliassa.

Pietarin Kilta ti 30.1. klo 18, Hiljainen
huone. Avoin keskustelupiiri miehille.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 31.1.
klo 13–14. Kuvia ja kirjeitä lähetyskentiltä.
Miestentupailta ke 31.1. klo 17.30,
Hiljainen huone.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet ti 15–19, to
15–17 ja la 15–18. 3-lk ja sitä vanhemmille nuorille. Paikalla nuorisotyönohjaaja.
Avoimet ovet to 25.1. ja 1.12. klo 15–
17. 3lk ja sitä vanhemmille nuorille.
Huhtasuon isoskoulutus to 25.1. ja
1.2. klo 17.30–18.30.
Nuortenilta to 25.1. ja 1.2. klo 18.30–
20. 15v ja sitä vanhemmille. Hartaus.
Rippikoululauantai la 27.1. klo 10–
14 Huhtasuon ja Halssilan rippikoululaisille.
Tied. 050 549 7021/050 549 7017.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila pe 19.1. klo 10–12.
Päiväkerhoparkki 3–6v ma klo
12.30–15.30. Omat eväät. Tied. 050
301 8233/050 407 9126.
Pop Up pilttiväen muskari to klo
13–13.30. Hinta 3e/perhe, maksu paikan päällä.
Perhekahvila pe 26.1. klo 10–12.
Lapsikuoro ke 31.1. klo 16.30. Tied.
050 549 7049.
Perhekahvila pe 2.2. klo 10–12.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 21.1. klo 10 kirkko, Väätäinen, Koskinen. Kahvit.
Avoin raamattupiiri ti 23.1. klo 18
srk-koti, parillisilla viikoilla.
Messu su 28.1. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola. Kahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ti 23.1. ja 30.1.
sekä to 25.1. ja 1.2. klo 9–11 srk-koti.
Mahikset ma 29.1. klo 13 srk-koti,
vertaisryhmä uupuneille ja masentuneille. Tied. 045 633 6149.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 28.1. klo
18 Valtterintie 1 B 13, Valkola.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri su 21.1. klo 18
srk-koti, parittomat sunnuntait.
Olohuone ke 24.1. ja 31.1. klo 13 srkkoti. Tied. 050 598 0951.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 25.1. klo 17.30 srk-koti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 21.1. klo 10 kirkko, saarna
Harri Alatupa, von Gross, Ruhanen.
Kahvit ja Gideonien esittelyä.
Kristityt yhdessä Tikkakoskella ke
24.1. klo 18.30 kirkko. Yhteinen ilta
helluntaiseurakunnan kanssa.
Messu su 28.1. klo 10 kirkko, Rämänen, Piilonen.
Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 30.1.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen, vetäjänä Joni
Hakala 040 911 5796.
Ruokajakelu to 1.2. klo 10.30 kirkko,
parittomat viikot.
Aikuisille
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 19.1. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo.
Naisten ilta pe 19.1. klo 18 pappila. Illassa mukana pastori Marja Rämänen.
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Tapahtumat 19.1.–2.2.
Aiheena tulevan sunnuntain jumalanpalvelustekstit. Teetarjoilu.
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12–16 srk-sali.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila.
Äitien käsityökerho ke klo 18 pappila.
Torstain aamukahvi ja -hartaus to
klo 10 kirkko.
Vapaaehtoisten kahvit ma 29.1. klo
14 pappila.
Kahvila kummityön hyväksi ti 30.1.
klo 11 kirkko.
Lukupiiri ke 31.1. klo 13 pappila, parittomat viikot.
Miesten saunailta ke 31.1. klo 17.30
Sarpatti.

Jyskän srk-kodilla ajanvarauksella Liimatainen 040 560 9926, Reingoldt
040 560 9927.

Nuorille
Seiskojen ilta ke klo 18 kirkko.

Nuorille
Hengari-nuortenilta ke klo 17 kirkko.
Perjantaikahvila pe 2.2. klo 17 kirkko.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti klo 9.30 ja klo 13 kirkko.
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila.
Ekavauvaryhmä ke klo 13 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 21.1. klo 10 kirkko, Huttunen, Asikainen. Gideonien kirkkopyhä.
Hoitava rukous ti 23.1. klo 18 kirkko.
Rukous on Jumalan läsnäolon todellisuutta, Kari Valkonen, musiikki Saara
Mörsky. Kahvit.
Messu su 28.1. klo 10 kirkko, Laitinen,
Perttilä.
Leipäsunnuntai su 28.1. klo 16 kirkko.
Armo ja sopu, Mauri Tervonen. Kahvit. Lapsille omaa ohjelmaa.
Raamattuopetusilta ti 30.1. klo 18
kirkko, Kari Valkonen, musiikki Saara
Mörsky. Kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro ke klo 13.30–15 kirkko. Tied. 050 380 0608.
Majakka-kuoro ke klo 18–19.30.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset. Vaajakosken kirkolla ja

Aikuisille
Lähetyspiiri ti 23.1. klo 13 kirkko.
Vaajakosken keskiviikkokerho ke
24.1. klo 13 kirkko.
Puuroporinat to 25.1. ja 1.2. klo 8.30
kirkko.
Miesten raamattupiiri to 25.1. klo
18.30 kirkko.
Leppälahden päiväpiiri pe 26.1. klo
12 vanhalla kaupalla.
Jyskän keskiviikkokerho ke 31.1. klo
13 Jyskän srk-koti.
Miesten päiväraamattupiiri to 1.2.
klo 12 kirkko.

Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho pe klo 9 Jyskän srkkoti.
Perhetupa ti klo 9–11 kirkko.
Jyskän perhepysäkki ti klo 9 srk-koti.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13–14.30
kirkko.
Kaunisharjun perhekerho ke klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila.
JYP-ilta isille ja lapsille
Tule mukaan kokemaan jäähallin tunnelma pelin ulkopuolella. JYP-tapahtumassa
keskiviikkona 24.1. klo 17
tutustutaan jäähalliin ja JYPin
toimintaan. Tapahtumaan
ovat tervetulleita niin isät lapsineen kuin isoisät lapsenlapsineen. Luvassa yllätyksiä
sekä mehu- ja keksitarjoilu.
Bussikuljetus Vaajakosken
kirkolta klo 16.30. Ilmoittautuminen ma 22.1. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
tapahtumat.

NettiSaapas-koulutus
27.–28.1.2018

Yhteiset
Aikuistyö
Naisten saunailta ti 23.1. klo 17 Vesalan leirikeskus.
Tuonen tuvassa
puhutaan lohdusta
Tuonen tupa – keskustelua
kuolemasta on lauantaina
27.1. klo 14 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Tilaisuuden aiheena on lohtu,
josta alustaa pastori Heidi
Watia. Kahvitarjoilu. Tiedustelut: Heini Lekander, 050 521
5416, heini.lekander @evl.fi.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtori,
Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna ma,
ti ja to klo 11–15. Tied. 050 360 3484
tai 050 549 7027.
Ryhmätoiminnot:
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi-ja laulutunti 29.1. klo 12.
Kansainvälinen työ
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11 Sepän Kipinä.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 24.1.
klo 13 Sepän Kipinä. Lähetystyö Mongoliassa.
Kansainvälinen Naistenilta ke 24.1.
klo 17.30 Sepän Kipinä. Naisten yhtei-

set asiat ympäri maailmaa. Tarjoilu 5e
lähetystyölle.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 31.1.
klo 13 Sepän Kipinä. Kuvia ja kirjeitä
lähetyskentiltä.
Virtailta / Nightbreak to 1.2. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Uskontojen ja
katsomusten yhteisymmärryksessä.
Sepän Kipinä
Seurakunnan tila, Kauppakeskus Seppä, 2. kerros.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa pe
klo 18–20 keskustelua varten ilman
ajanvarausta.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
21.1. klo 11, Voionmaankatu 18, käynti Vellamonkadulta. Nyyttäribrunssi,
kirkko, lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka.
Maahanmuuttajatyö
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki, Hannikaisenk. 27–29, johanna.kontinen@evl.fi 050 549 7033.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–
11.30 Kauppakatu 13.
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12
Keltinmäen kirkko.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11, p. 050
549 7023.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 7.2. klo 13–14.15 Vanha
pappila, Vapaudenkatu 26. Mukana
kulttuuriluotsit. Kahvit klo 12.40.
Omaishoitajien Oma hetki ke 14.2.
klo 12–13.30 Vanha pappila.
Sana ja rukous
Luento Danielin kirjasta ti 30.1. klo
18.30 Vaajakosken kirkko. Turvassa
leijonienkin luolassa, Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 18.
Rukouksen lähteellä ti 23.1. klo 18.30
Vaajakosken kirkko. Rukous on Jumalan läsnäolon todellisuutta. Opetusvastuussa mm. Kari ja Mari Valkonen.
Rukousretriitti Isän hoidossa 2.–4.2.
Vesalan leirikeskuksessa. Tavoitteena
on johdattaa osallistujia sisäisen toipumisen poluille ja antaa eväitä rukouselämän syvenemiseen.
Alustajina mm. Seppo Jokinen sekä
Kari ja Mari Valkonen. Täysihoito 80–
190 euroa. Alkaa pe klo 18 ja päättyy
su klo 13. Tied. ja ilm. 25.1. mennessä kari.valkonen@kolumbus.fi tai 050
384 3702.
Viittomakieliset
paivi.lehtinen@evl.fi, 050 549 7012,
Vapaudenk. 60. Vast.otto ti 9–12 ja
ke 13–15. Web-kamera-aika ke klo
11–12.
Messu su 21.1. klo 15 Sepän Kipinä,
Sepän kauppakeskus.

estöt
Kristilliset järj

Läsnäoloasi tarvitaan myös somessa! Tule ja opi
toimimaan Saappaana Instagramissa, Youtubessa ja
Suomi24:ssa. Osallistuminen ei vaadi KatuSaapaskoulutusta. Annamme tarvittaessa perustiedot
Saappaasta.
Koulutus on K18 ja järjestetään Aseman Pysäkillä,
Hannikaisenkatu 27–29. Mukana Ville Viljakainen
Nuori kirkko ry:stä.
Ilmoittaudu viimeistään 21.1. mennessä Jussille.
Tied. Jussi Maasola 050 521 5401 ja
Hanna-Maire Leppänen 044 720 3115.

Yhteisymmärryksen viikko
28.1.–4.2.
YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon
teemana on vieraanvaraisuus.
Tapahtumia Jyväskylässä:
Su 28.1.
Klo 12.30–16.30 Moskeija (Vaasankatu 4 A), avoimet ovet.
Klo 18 Taulumäen kirkko (Lohikoskentie 2).
Messu suomi-englanti.
Ti 30.1.
Klo 9–11 NNKY (Puistotori 4).
Avoin kohtaamispaikka ja aamupala.
Ke 31.1.
Klo 12–16.30 Sepän Kipinä (Kauppakeskus Seppä).
Kansainvälisyyskahvila.
Klo 18 Ortodoksinen seurakunta (Rajakatu 39).
Ehtoopalvelus ja musiikki-ilta.
To 1.2.
Klo 18 Jyväskylän seurakunta (Yliopistonkatu 26 B).
Virta-ilta yhteisymmärryksen ja dialogin äärellä.
Pe 2.2.
Klo 17–21 Adventtiseurakunta (Ilmarisenkatu 28).
Avoimet ovet: Rauhan parkki ja ateria.
La 3.2.
Klo 18.30–21 Monikulttuurikeskus Gloria (Matarankatu 6).
Pyhien Kirjoitusten lukupiiri ja musiikki-ilta.

Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat ke 17.1. klo 18 Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28.
Siionin virret ja veisuukulttuuri
9.–10.2. Jyväskylän kristillinen opisto. Koulutuksessa perehdytään Siionin virsien historiaan ja uudistukseen.
Hinta 100 e. Ilm. toimisto@jko.fi tai
(014) 334 8000.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Ekumeeninen rukousviikko ma 22.1.
klo 18. Rukouslauluilta, iltatee.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 23.1. klo 9–11 (5 e). Anja
Santalan naivismi postikorteissa, Seppo Pohjola.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 30.1. klo 9–11 (5 e). Baha’it
yhteisymmärrystä luomassa, Kaisa
Hänninen-Madray.
Laku-ryhmä pe 2.2. klo 13. ”Lauantain toivottujen levyjen” hengessä.
Muskareihin mahtuu vielä:
Keskiviikkoisin:
Taaperot 1–1,5 v. klo 9.15–9.45; Taaperot 1,5–2,5 v. klo 9.45–10.15; Perhemuskari I klo 10.15–11. Perhemuskari II (yksi tai useampi alle 5 v. lapsi
samasta perheestä) klo 11.15–12.
Jyväskylän Kristilliset
Eläkeläiset ry
Israel-tilaisuus ma 29.1. klo 14 Helluntaiseurakunnassa, Lyseonkatu 3.
Lähetysmyynti ja kahvi klo 13.30. Pauli Karppinen ja Lähteellä-kuoro.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 20.1. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu, Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Raamattupiiri pe 26.1. klo 11.
SenioriFoorum ti 30.1. klo 14.30,
Sepänkeskus, Kyllikintie 1. Lääkärin
resepti kaikkiin vaivoihin, Heimo Lajunen.
Nukenvalmistuskurssi la–su 20.–
21.1. ja 3.–4.2., Merja Luukkonen.
Tied. merja.luukkonen@sana.fi.
Nukketeatteri Sananjalka pe 2.2. klo
18. Eka vai vika? -nukkenäytelmä.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppak. 13, p. (014) 620
801, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille ti klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 13.
Sanan Keidas su 21.1. klo 16. Syntien
tunnustaminen, 1. Joh 1., Jari Jurvakainen.
Naistenpiiri ke 24.1. klo 18.
Naisten Raamattupiiri ti 30.1. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Lyhtyilta pe 19.1. klo 18–21 4.–7.lk
Kinkomaan kerhotilassa, koulun alakerta. Raamattuhetki, laulua, leikkejä,
pelejä, iltapala.

Vaajakosken miestenpiiri to 25.1. klo
18.30 Vaajakosken kirkko.
Leipäsunnuntai su 28.1. klo 16 Vaajakosken kirkko. Armo ja sopu, Mauri Tervonen. Kahvit. Lapsille omaa ohjelmaa.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron-työn piiri to 1.2. klo 17,
NNKY:n tiloissa, Veikko Pasanen.
Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
Topila, Vapaudenkatu 24b 1. krs.
Teemailta to 25.1. klo 18.30. Opiskeluiden jälkeen. Mitä sitten? OPKOn
seniorit.
Leffailta to 1.2. klo 18.30.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su klo 12: 21.1. Mauri Tervonen; 28.1. Petri Harju. Messun jälkeen
klo 13.30 Sleyn Jyväskylän osaston
vuosikokous.
Evankeliset opiskelijat ke klo 18.30:
24.1. Vuoropuhelua – vai puhunko yksin? Tomi Koho; 31.1. Praise the
Lord, Katariina Jakkula.
Sunnuntaiaamu yhdessä 21.1. klo
10–12. Saa tulla liukuvasti. Purtavaa ja
vapaaehtoinen kahviraha.
Nuorten ilta ke 24.1. klo 16.30.
Nuorekkaiden miesten saunailta to
25.1. klo 17.
Naistenpäivä la 27.1. klo 14–17. Hengellinen äitiys, Soili Haverinen. Kakkukahvit 3e.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 7.2. klo 18.30
Nikolainsalissa, Asemakatu 6. Etsintäkuulutettu, Lasse Pesu, Tulus-kuoro. Iltasiunaus, kirjapöytä. Ei lastenhoitoa.

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.30
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167

Kesätyöntekijäksi
hautausmaille
Jyväskylän seurakunta palkkaa kesäkaudeksi 2018
kausityöntekijöitä hautausmaiden ulkoalueiden hoitoja ylläpitotehtäviin. Hautausmaat ovat Korpilahden,
Lahjaharjun, Mäntykankaan, Säynätsalon,
Tikkakosken ja Vanha hautausmaa.
Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt aloittaessaan työt.
Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen
rekrytointipalvelumme kautta:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat.
Hakemukset tulee palauttaa 31.1.2018 mennessä.

Seurat su 21.1. klo 16, ry; n. klo 17.30
Seurat, ry.
Seurat ke 24.1. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 26.1. klo 19, ry.
Nuortenilta la 27.1. klo 18, ry.
Lastenseurat su 28.1. klo 16, ry; n. klo
17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 31.1. klo 19, ry.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Aseman Pysäkki
Laitinen Antti 050 360 3484,

www.jyvaskylanseurakunta.fi

Vaajakosken iltaperhekerho ke 31.1.
klo 17.30.
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• Ruoka-apua yhteisvastuulla
• Hieman erilainen messu
• Kun perheeseen tulee lemmikki

Henki &

Päätoimittaja Marjo Rönnkvist
040 535 1064

Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Johanna Kontinen,
maahanmuuttajatyö vs 050 549 7033
Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
Federley Anne, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Nieminen Kimmo, yliopiston
oppilaitospappi 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja ammatti
korkeakoulun oppilaitospappi 050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden
oppilaitosdiakoni 050 549 7006
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Tikkanen Ville, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
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Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Siekkinen Miia, toimistosihteeri vs. 050 382 4424

Toimitus
Päivi Eskelinen 050 380 0612
Heikki Impiö 050 303 3180
Tatu Kuukkanen 050 360 3459
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
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ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko 050 549 7040
Aluekappalainen vt. Kärkkäinen Päivi 050 523 4149
Aluesihteeri Koho Ulla/Härköjärvi Esa 050 340 0684
Diakonia
Vainio Elisa 050 549 7005
Lapsityönohjaaja Kettunen Anne 050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus
Kärpänkuja 5, 050 549 7040
Diakonia
Halonen Juha 050 549 7024

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Leppäpuisto Suvi 044 716 4959
Häyrinen Leena 050 549 7008
Rantanen Jukka 050 549 7032
Sarlund Elina 050 549 7026
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Diakonia
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Lintulahti Elina 050 549 7006
Kukkonen Eevi-Riitta 050 340 0665
Lapsityönohjaaja vs. Siitari Tanja 050 340 9895
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Seurakuntapastori Pohjola Kirsi
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti vs. 050 557 9001
Diakonia
Lepoaho Kirsi 050 557 9003
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Kataikko Kirsti 050 549 7007
Lapsityönohjaaja Korhonen Tiina 050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8, 040 560 9911
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi 040 709 0142
Lapsityönohjaaja Kivelä Marja-Terttu 040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Kiviranta Paula 050 598 0951
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Neulaskoti
Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Jurva Esa 050 400 0014
Diakonia
Fuchs Elina 050 549 7015
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, 040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Diakonia
Jaakonaho Marja-Liisa 040 560 9916
Lapsityönohjaaja Simpanen Eija 040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11, 040 560 9928
Aluekappalainen Huttunen Hannu 050 521 5405
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri Syrjälä Leena 050 551 0440
Diakonia
Liimatainen Marja-Leena 040 560 9926
Lapsityönohjaaja vs. Palander Tarja 040 574 1706
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Diakonia
Reingoldt Tero 040 560 9927
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Vinkkejä
kummille
1. Kutsu kummilapsi yökylään.
2. Vie kummilapsi metsäretkelle.
3. Sovi kummikahvit-päivä, jolloin
tapaatte kummilapsen kanssa
säännöllisesti.
4. ”Tehdään mitä haluat” -päivä.
Anna kummilapsen päättää
teidän kahden yhteisen päivän
ohjelma.
5. Kirjoita kummilapselle kirje.
6. Yhteinen projekti. Nikkaroikaa
yhdessä linnunpönttö, harjoitelkaa leipomista tai ryhtykää
geokätkeilijöiksi.
7. Osallistukaa yhdessä kummileirille tai kummikirkkoon.
8. Vie kummilapsi elokuviin.
9. Vie kummilapsi katsomaan
urheilua.
10. Pitäkää lautapelipäivä.
Vinkit ovat www.kumminkaa.fi -sivustolta, josta löytyy myös paljon
muuta asiaa kummiudesta.

Reetta Suonpää ja Sisu Väyrynen käyvät kummitunnin aikana usein kirjastossa lueskelemassa lastenkirjoja.

Kummin kanssa touhua riittää
Reetta Suonpää, 22, tapaa kummilastaan Sisu Väyrystä, 3, viikoittain ”kummitunnilla”. Suonpää haluaa
kannustaa muita kummeja viettämään aikaa omien kummilastensa kanssa.
TATU KUUKKANEN
teksti ja kuva

Jyväskyläläinen Reetta Suonpää,
22, on esimerkillinen kummi. Hän
tapaa kummilastaan, kolmevuotiasta Sisua joka maanantai. Kummitäti ottaa Laukaassa perheensä
kanssa asustelevan kummipojan
hoitoonsa sillä aikaa, kun tämän
vanhemmat pitävät partiota Huhtasuolla.
– Kun Sisun äiti ja isä ryhtyivät
vetämään partioryhmää, ehdotin,
että voin hoitaa Sisua ja se jäi sitten
tavaksi, Suonpää iloitsee.
– Me käymme pulkkamäessä,
puistossa, kirjastossa ja jätskillä.
Mitä nyt milloinkin keksitään.
Tällä kertaa pakkasta on sen verran, että kummitäti on päättänyt

pysyä Sisun kanssa sisätiloissa.
Ajanviettopaikaksi valikoituu Huhtasuon ostarilla sijaitseva kirjasto.
Päästessään sisätiloihin Sisu riisuu kiireen vilkkaa kahisevan toppahaalarinsa kummitädin pienellä
avustuksella ja syöksyy lastenosaston kirjahyllyn pariin valitsemaan
kiinnostavaa lukemista.
Kirjahyllystä valikoituu luettavaksi Ryhmä Hau -lastenkirja. Kun
kummitäti alkaa lukea ääneen, tomeran pikkumiehen hymy ja touhukkuus ovat yhtäkkiä poissa ja
hän vakavoituu. Sisu on niin keskittynyt, että hän vain tapittaa hiirenhiljaa, kuin lumoutuneena, kirjan
sivuja.
– Missä on pupu, kummitäti kysyy.

– Tuolla, Sisu näyttää sormellaan jänöjussia.
Reetta Suonpää kertoo, että
kummituntia on vietetty jo kahden vuoden ajan, siitä lähtien, kun
Sisu oli vuoden ikäinen. Suonpää
haluaa kannustaa muita kummeja
viettämään aikaa omien kummilasten kanssa. Ei tarvitse ottaa paineita siitä, että pitäisi keksiä jotakin erityistä tekemistä – lapselle
tärkeintä on läsnäolo ja aikuisen
antama aika.
– On hieno tunne, kun on niin
tärkeä lapselle. Hän näyttää sen
kyllä selvästi. Ja tietysti se on luottamuksenosoitus myös vanhemmilta tämä kummius, Suonpää sanoo.
Kummitätinä Suonpää on tietoisesti panostanut siihen, että näkee

Sisua tarpeeksi usein. He tapaavatkin toisiaan vähintään kerran viikossa.
– Viime viikonloppuna me olimme partioretkellä yhdessä. Siitä tietää, että olemme tosi läheisiä, kun
Sisu uskaltaa myös kiukutella minulle.
Kummiudessa yllätti se, miten
nopeasti lapsesta tuli tärkeä ja kiintymys muodostui.
– Lapsi näyttää kyllä hymyllä, että on kiva nähdä. Se palkitsee. Tosi
kiva hänen kanssaan on olla ja leikkiä, Suonpää myhäilee.
Pieni ei vain vaadi, vaan myös
antaa paljon hyvää mieltä ja iloa.
Sisu kutsuu Reetta-kummitätiä Lepaksi, koska r-kirjain tuottaa vielä
hitusen hankaluuksia.

?

Tiesitkö
			

Kummin kaa
■■ Kummi ja kummilapsi

pääsevät yhdellä lastenlipulla
seuraamaan Futsal-liigan
ottelua KaDy-Ilves.
■■ Ottelu pelataan Monitoimitalolla lauantaina 27.1. kello
13.30. Otteluisäntänä
Henki&elämä.
■■ Väliajalla ohjelmaa ja kotiin
viemisiksi kummeille ja
kummilapsille yllätyskassit.

Elämästä

Oikea tasapaino on kaiken a ja o
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Olen Mikko Seppälä, 31. Olen lähtöisin Pylkönmäeltä, pienestä ja
mukavasta maaseutupitäjästä. Lukion kävin Saarijärvellä ja sieltä tie
vei rouvani kanssa Tampereelle
opintojeni perässä. Opiskeltuani
kansantaloustiedettä valmistuin
kauppatieteiden maisteriksi ja
muutimme Jyväskylään. Nyt asumme Laukaassa, mutta muutamme
kuun lopussa takaisin Jyväkylään.
Aluksi toimin Minimanissa apulaispäällikkönä ja sen jälkeen neljä
vuotta johtajana. Kauppakeskus-

päällikön tehtävät Sepässä aloitin
lokakuun alussa. Avajaisiin oli aikaa kaksi viikkoa ja myymälöiden
rakentaminen ja tavaroiden esille
laitto oli juuri kiireisimmillään. Siinä hässäkässä pääsin hyvin kiinni
tähän hommaan.
Olen yllättynyt siitä, kuinka mielenkiintoista työni on oikeasti ollut. Vastaan muun muassa markkinoinnista ja sidosryhmäsuhteista.
Toimin linkkinä vuokralaisten ja
omistajan välillä. Parasta työssäni
on ihmisten kohtaaminen, ja jo lyhyessä ajassa olen tavannut erittäin paljon hyviä ja mukavia per-

soonia. Työtehtävät vaihtelevat
päivästä toiseen paljon. Pystyn
määrittelemään työni sisältöä, tekemisen suuntaa sekä työaikojani
aika vapaasti.
Kauppakeskus Seppä on lähtenyt odotusten mukaisesti käyntiin
sekä myynnin että kävijöiden suhteen. Olemme hakeneet tiloihin
viihtyisyyttä ja olohuonemaisuutta. Sepässä on tarjolla monipuolisia palveluja, ja 50 toimijan joukossa seurakunnan läsnäolo on hyvä
lisä. Tulemme varmasti jatkossakin
tukemaan toisiamme.
Mielestäni olen saavuttanut tasa-

painon työn, perheen ja liikuntaharrastusten suhteen. Pyrin pitämään huolta fyysisestä kunnosta
käymällä kuntosalilla ja pari kertaa
viikossa pelaan salibandya divaritasolla. Perheenäkin liikutaan paljon
yhdessä. Illat ja viikonloput pyrin
pyhittämään perheelle.
Somen ja kännyköiden sijaan
minusta arkiset ihmisten kohtaamiset antavat paljon enemmän.
Perinteiset arvot, kuten perhe ja lähimmäisenrakkaus, ovat tärkeitä.
Itselläni on hyvä olla silloin kun
huomaan, että toisetkin voivat hyvin. Pidetään huolta toisistamme,
niin ettei kukaan syrjäytyisi.

Kauppakeskuspäällikkö Mikko
Seppälä on onnistunut saavuttamaan tasapainon työn, perheen ja
liikuntaharrastusten suhteen.
Kaikille riittää sopivasti aikaa,
mutta illat ja viikonloput hän pyrkii
pyhittämään perheelleen.

