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Vielä ehtii
ehdolle
vaaleihin

Ajassa

Muita parempi kuski

Seurakuntavaalit järjestetään
marraskuussa. Vaalien ehdokasasettelu päättyy maanantaina
17.9. Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuustoon vaaleissa valitaan 39 jäsentä. Valtuuston keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen,
toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, investoinneista päättäminen sekä uusien
virkojen perustaminen.
Lisätietoja valitsijayhdistyksistä ja ehdokkaaksi asettumisesta saa Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PIXABAY kuva

Kyllä kansa tietää
Kansalaiset, medborgare. Tasavallan presidentin uudenvuodenpuheen aloitus koskettaa juhlavuudellaan vuosi
toisensa perään. Kansalaiset, me, Suomen kansallisuuden
saaneet Suomen asukkaat olemme sillä hetkellä yhtä.
Me olemme yhtä myös silloin, kun joku meistä menestyy
maailmalla. Mieluiten urheilussa. Musiikissa, kauneuskilpailussa tai kansainvälisessä bisneksessä menestyminen
herättää herkästi kateutta, joten niissä yhteinen ilo ja ylpeys ovat tiukemmassa. On helpompi mitätöidä ja lannistaa kuin iloita toisen onnistumisesta.
Vaikka tätä ei ehkä järkiperustein ymmärrä, kansalaiset
on itselleni käsitteenä jotenkin helpompi kuin kansa.
Kansalaiset on laveampi ja sallivampi, kansa on rajatumpi, ja se tuntuu olevan kriisissä. Kansan puolesta päätöksiä tekevät kansanedustajat, joilla on vielä päätösvaltaa,
mutta ei juuri enää arvovaltaa. Länsinaapurin kansankodissa on viikonlopun vaalienkin perusteella pahoja sisäilmaongelmia. Meillä kansankirkkoa ollaan ainakin puheiden tasolla kutistamassa kansanosan kirkoksi, vaikka neljä miljoonaa jäsentä on edelleen huikea luku. Sitten kansankynttilät – ne vasta kriisiin on ajettukin. Valitettavan
moni on ulkoistanut juniorikansalaisensa kasvattamisen
koululle, eikä opettamiselle tahdo riittää aikaa ja energiaa, kun kasvattaminen vie voimat.
Yhdistyneet kansakunnatkin on ongelmissa. Kaikki kansakunnat eivät halua enää – jotkut vieläkään – olla yhdistyneitä. Joillakin on vaikeuksia, kun isossa joukossa ei saakaan tehdä oman mielensä mukaan, kaikilla kansoilla ei
saisikaan olla samoja oikeuksia. Mammuttitautiin jo aikaa sitten sairastunut järjestö voi pahoin.
Legendaarinen poliitikko, Suomen maaseudun puolueen perustaja Veikko Vennamo sanoi muinoin, että ”Kyllä kansa
tietää”. En ole tästä enää lainkaan varma. Kansalta kyllä monessa kohdin
kysytään, mutta tuntuu yhä useammin, että kansa ei tiedä vaan luulee
tietävänsä. Uskotaan kielikuviin,
mielikuviin ja muistikuviin. Unikuvat
tästä enää puuttuvat.

Pienet koululaiset pyöräilevät aamulla kouluun, kun lähden autolla
töihin. Isot reput heiluvat selässä
polkemisen tahtiin. Alueellamme
on neljänkympin nopeusrajoitus.
Kun pääsen päätielle, vilkaisen
taustapeiliin, yhtään autoa ei ole
näkyvissä. Kilometrin ajettuani takapuskuriin on jo liimautunut auto
ja matkan edetessä letka on kasvanut useilla autoilla.
Mitä järkeä on ajaa ensin ylinopeutta päätyäkseen vain tiiviiseen
sumppuun, joka etenee lopulta samalla nopeudella? Olenko ainoa,
joka yrittää noudattaa nopeusrajoituksia ja pitää kiinni turvavälistä?
Heijasteleeko asenteemme liikenteessä myös suhtautumistamme toisiin ihmisiin? Onko minulla
erityisoikeuksia, joita muilla ei ole?
Saanko ajaa muita lujempaa, ja mihin tarvitaan suuntavilkkua? Tuohon väliinkin mahdun heittämällä,
vaikka vastaavassa tilanteessa minua ärsyttäisi, jos rakoon tulija oli-

si joku toinen. Sitä paitsi olenhan
keskivertoa huomattavasti parempi kuski.
Uusissa autoissa turvallisuuteen
on kiinnitetty paljon huomiota. Kuljettajaa avustava tekniikka voi tunnustella tien reunaviivoja ja havahduttaa kuskin, jos auto ajautuu keskiviivan yli tai pientareen puolelle.
Kunpa joku vielä kehittäisi autoihin mekanismin, joka palkitsisi koh-
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Kaikille avoin Parasta on
laulaa -kuoro maanantaisin Kuokkalan kirkolla.
Yhdessä laulaminen on voimaannuttavaa! Mahtava matalan kynnyksen mahdollisuus päästä laulamaan.
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Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Kuva: Joonas Hartikainen
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Jenna Purhonen on kiinnostunut kaikenlaisista sienistä. Pieni Mycena-sukuinen hiippo lahottaa kuollutta puuta.

Sieniä sateen jälkeen
Jenna Purhonen innostui sienistä jo lapsuuden metsäretkillä. Sienestys on hänelle harrastus
ja nykyisin myös työ. Väitöskirja lahopuiden sienilajistoista valmistuu jouluksi.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

KANNATUS

Kannessa: Ilma-akrobaatti Noora Pasanen harjoittelee
nykysirkusesitystä Kuokkalan kirkossa. Ylhäältä katsottuna
kirkkotila avautuu katseelle tavallistakin vaikuttavampana.

Hiljaisuuden hetki perjantaisin klo 12–14 Kaupunginkirkossa, ihan lähellä keskustan vilinää. Tarjolla siis
paikka hiljentymiselle ja hidastamiselle keskellä päivää. Tulee tarpeeseen!

Mihin tapahtumiin sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Lotta Rautakorven haastattelu sivulla 5.

Mihin tässä enää kansalainen luottaa.
Tapani Kansaan?

Henki &

teliaan kuskin mieluisella bonuspalkinnolla. Tosin mikään ei taida voittaa palautteena saatua ystävällistä
hymyä tai spontaania käden heilautusta. Sen saat melko varmasti, kun
jätät suojatien eteen kunnon raon
merkiksi siitä, että toinen voi olla
hyvä ja ylittää suojatien.
Raamatusta tuttu lause taitaa
päteä tässäkin yhteydessä: ”Niin
kuin te tahdotte ihmisten tekevän
teille, niin tehkää te heille”.

Lotta Rautakorven tapahtumatärpit
Ilta Lauran kanssa -live
talk show perjantaina
28.9. klo 21 Kaupunginkirkossa. Teemana ihmisen ja luonnon vuorovaikutus. Mielenkiintoinen konsepti mitä ajankohtaisimmasta ja tärkeimmästä aiheesta.

Vaajakosken
hakijat
paneelissa

Paras palaute liikenteessä on ystävällinen hymy ja kädenheilautus.

Kuulepas Touko.
Nyt sinua kyllä pitäisi
hiukan läpsiä.

Mikä sienestyksessä kiehtoo?
Sienestys on minulle rakas harrastus, varsinaista hyötyliikuntaa! Sienestäen pääsen metsään. Suomalaisina emme aina osaa arvostaa jokamiehen oikeuksiamme. Asumme puhtaan luonnon keskellä ja
saamme luonnosta ruoka-aineita.
Mistä innostus sieniin nousi?
Lapsena kävin sienessä mummon
ja äidin kanssa, se oli silloin osa elämää. Innostuin sienistä varsinaisesti opintojeni kautta, ja lähdin mukaan Jyvässeudun sieniseuran toimintaan. Nyt tutkin havumetsien
lahopuiden ja pystyyn kuolleiden
puiden sienilajistoa ja sitä, miten
metsien käsittely vaikuttaa sienilajeihin.
Mitä jokaisen pitäisi tietää
sienistä?
Sienet ovat hyvin tärkeä osa
ekosysteemiä. Sienet ovat myös
mainio lisä ruokavalioon. Jokaisen
pitäisi kerätä syötäväksi vain sellaisia sieniä, jotka varmasti tietää syötäviksi.

Mitä sieniä keräät syötäväksi?
Kantarelli on lempiruokasieni.
Myös herkkutatti on tosi hyvä ja
monikäyttöinen, samoin suppilovahvero ja mustatorvisieni. Kerään
myös haperoita ja muita tatteja ja
rouskuja. Kerään aika laajasti eri
ruokasieniä.
Mitä varusteita sinulla on
sienestämistä varten?
Sienikirja auttaa tunnistamisessa,
vaikka en enää juuri ota sitä metsään mukaan. Lisäksi tarvitaan sienikori ja veitsi. Sammaleet ja hiekat
kannattaa jättää metsään ja siistiä
sienet jo siellä.
Miten valmistat
sienet ruuaksi?
Valmistan jonkin verran suolasieniä. Suppilovahverot kuivatan, ja
kantarellit pakastan. Niitä voi vuoden mittaan käyttää erilaisissa
ruuissa.
Mikä on suosikkisieniruokasi?
Pidän kantarelli- ja herkkutattikeitosta. Myös mustatorvisieni käy
hyvin keittoon. Vähän erikoisempi
suosikkini ovat sokerietikkaliemeen säilötyt sikurirouskut. Niissä

on erityinen curryn tuoksu, ja ne
maistuvat vaikkapa riistan kanssa.
Miten olet oppinut tunnistamaan sieniä?
Olen opetellut ensin mummon ja
äidin kanssa tietyt sienilajit. Itsekseni olen opetellut sienikirjan avulla. Lisäksi olen käynyt sienikursseilla. Työhön liittyviä sieniä tunnistan
mikroskoopin avulla.
Kuinka monta sienilajia
tunnistat?
Mikroskoopin ja määritysoppaan
avulla voin tunnistaa enemmän
sieniä. Metsässä kävellessäkin tunnistan satoja sieniä. Toki välillä joudun kertaamaan, ja nimet saattavat unohtua.
Miltä syksyn sienitilanne
näyttää?
Tilanne on parantunut, mutta vielä
pari viikkoa sitten oli hankala löytää riittävästi esiteltävää sieninäyttelyä varten. Nyt niitä näyttää nousevan, kun on ollut sateisempaa.
Onko hyvä sienipaikka
varjeltu salaisuus?
Voin toki kertoa paikoista muille-

kin. Sieniatlas-kansalaistiedehankkeessa kerätään sienihavaintoja,
joita jokainen pääsee tutkimaan
Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmästä.
Hankkeen tarkoitus on lisätä
yleistä sienitietämystä myös koulutusten avulla. Kannattaa tutustua!
Sivustolla voi etsiä Suomen kartalta vaikkapa kantarelleja ja suunnata sen mukaan metsään.
Kenelle suosittelet
sienestystä?
Aivan kaikille rajoituksetta, jos
vain pystyy kävelemään metsässä.
Miten sieniharrastus kannattaa
aloittaa?
Sieniseuran retket ovat hyvä tapa
opetella perusteet. Mukana on joka kerta asiantuntijoita, jotka auttavat tunnistamisessa. Jonkun kokeneemman kanssa sienestäminen
on todella inspiroivaa. Kannattaa
hankkia selkeä sienikirja, josta
aloittaa tunnistamisen helpoimmista lajeista. Suomen sieniseuralla on aktiivinen Facebook-ryhmä.
Siellä saa nopeasti vastauksia kysymyksiin kokeneemmilta harrastajilta.

Vaajakosken aluekappalaisen viran hakijoihin voi tutustua paneelikeskustelussa, joka pidetään maanantaina 17.9. klo 18.30
Vaajakosken kirkolla. Virkaa on
hakenut viisi ihmistä: Jyväskylän
seurakunnasta Vaajakosken vs.
aluekappalainen Arto Kauppinen ja seurakuntapastori Päivi
Kärkkäinen sekä seurakuntapastori Pasi Riepponen Meilahden seurakunnasta ja seurakuntapastori Johan Savola Tuusulan
seurakunnasta. Yksi hakijoista ei
halua nimeään julkisuuteen. Ennen paneelikeskustelua on kahvitarjoilu klo 18 alkaen.

Talousarvioavustusten
haku käynnissä
Vuoden 2019 talousarvioavustusten haku on käynnissä. Vuosittain erikseen myönnettäviä
talousarvioavustuksia voivat
hakea rekisteröidyt yhdistykset.
Hakemukset on toimitettava Jyväskylän seurakuntaan syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat ohjeet ja hakulomake
löytyvät seurakunnan nettisivuilta www.jyvaskylanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto.
Hakemus lähetetään osoitteeseen: Jyväskylän seurakunta/
Hallintopalvelut, PL 103, 40101
Jyväskylä. Kirkkoneuvosto päättää avustuksista alkuvuodesta.

Siviiliuhrien
määrä kasvoi
viime vuonna
Nykyajan sodassa kuolee tai
kärsii yhä useammin tavallinen
ihminen. Kolme neljästä räjähtävien aseiden vaikutuksiin
kuolleista ihmisistä oli siviilejä
viime vuonna. Siviiliuhreja oli
38 prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna. Afganistanissa ja
Syyriassa kuoli noin 10 000 siviiliä kummassakin, Irakissa 8 000.
Somalia, Jemen, Myanmar ja
Keski-Afrikan tasavalta tasavalta seuraavat perässä.
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Kirkon töissä

Valttikorttina
hiljainen tieto
Pitkä työura saman työnantajan
palveluksessa poikii väistämättä suuren
määrän hiljaista tietoa. Siitä on hyötyä niin
työtovereille kuin seurakuntalaisille.
HEIKKI IMPIÖ teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Virpi Kaunistolle Korpilahti ja sen
asukkaat ovat tulleet tutuiksi vuosikymmenten myötä. Hänen syntymäkotinsa sijaitsee Korpilahden
Putkilahdessa ja lähes neljäkymmentä vuotta kestäneen työuransa hän on tehnyt kokonaisuudessaan kotipitäjänsä seurakunnassa.
– Suurin piirtein kaikki korpilahtelaiset ovat minulle tuttuja, ainakin joko nimeltä tai ulkonäöltä.
Äänestäkin tunnistan monet puhelimessa.
Kaunisto ajautui töihin seurakuntaan monen sattuman seurauksena. Valmistuttuaan keväällä 1980
kauppaopistosta, hänelle tarjottiin
vuodeksi toimistoapulaisen paikkaa työvoimatoimiston kautta.
Työsuhde vakiintui vuotta myöhemmin ja nimike muuttui jossain
vaiheessa kanslistiksi ja myöhemmin toimistosihteeriksi.
Kun seurakunnat yhdistyivät

vuonna 2009 ja Korpilahdesta tuli
yksi Jyväskylän seurakunnan alueseurakunnista, se tarkoitti isoa
muutosta ja toi tullessaan paljon
sekavuutta käytännön asioiden
hoidossa.
– Meillä oli ollut täällä aivan eri
tietokoneohjelmat alkaen jäsentietojärjestelmistä ja hautaohjelmista. Yhtäkkiä piti opetella kaikki ohjelmat lyhyessä ajassa. Alussa oli
tosi vaikeaa, mutta ajan myötä asioiden hoito helpottui paljon.

Minulta tullaan
”kysymään
ihan mitä
vaan.

Vaikka suurin osa vanhoista tiedoista on siirretty Jyväskylän kirkkoherranvirastoon, niin varsinkin
kesäaikana moni kesävieras haluaa
asioida lähempänä olevassa palvelupisteessä. Sukututkimuksia tullaan tekemään jopa ulkomailta asti.

Nykysirkus on
”monialaista
taidetta,
Aluesihteeri Virpi Kaunisto viihtyy hyvin Korpilahden uudessa seurakuntatalossa. Viihtyvyyttä lisää myös talon
alakerrassa sijaitseva oma työhuone.

– Minulla on täällä vielä vanhat
mikrofilmit tallella. Sukututkimuksia ja selvityksiä teen nyt aiempaa
vähemmän, mutta se hieno puoli
siinä on, että aika usein samalla
kuulee ihmisten hauskoja tarinoita
ja muisteluksia.
Viime vuodet Kaunisto on työskennellyt aluesihteerinä osa-aikaisesti. Tätä nykyä hän asuu Jämsässä
ja käy töissä Korpilahden seurakuntakodilla yleensä kolmena päivänä viikossa.
Jyväskylän seurakunnan muista
aluesihteereistä poiketen Kauniston tehtäviin kuuluvat myös toimistosihteerin työt. Korpilahdella
on seurakunnan palvelupiste, joka
on auki kahtena päivänä viikossa

tiistaisin ja torstaisin klo 9–12.
– Kun työhuoneeni sijaitsee ulko-ovesta heti ensimmäisenä, niin
tässähän tuntee toimivansa ihan
yleismiehenä. Minulta tullaan kysymään ihan mitä vaan.
Asiakaspalvelu pitää sisällään
muun muassa virkatodistuspyyntöjä ja haudanhoitoasioita sekä
hautauksista, vihkimisistä ja kasteista sopimisia. Kaunisto varaa tilat sekä papit ja kanttorit tilaisuuksia varten.
Iltapäivällä on aikaa tehdä alueneuvoston kokousvalmisteluja ja
hoitaa laskutusasioita. Kaunisto
toimii sihteerinä työntekijäkokouksissa ja päivittää tietoja ja ilmoi-

tuksia nettiin sekä laatii lehti-ilmoitukset paikallislehteen.
– Tykkään työstäni, varsinkin
kun työ on aika itsenäistä. Meillä
on myös kiva työporukka, kun meitä on täällä vain kymmenkunta.
Kaunistolla on työyhteisössään
takanaan pisin työura. Vuosien
saatossa omaksuttu hiljainen tieto
on välittynyt myös työtovereille ja
seurakuntalaisille. Vapaa-ajalla
Kaunisto harrastaa kävelyä ja lukemista. Kesällä lomareissut taittuvat
ja maisemat vaihtuvat moottoripyörän kyydissä yhdessä miehensä
kanssa.
– Korpilahdella parasta on ihana
luonto, Päijänne ja maisemat. Tämä on kaunis paikka.

Syksyn pääsiäinen julistaa ilosanomaa

Mihin tämä evankeliumiteksti liittyy?
Tässä Jeesus käy keskustelua juutalaisten
kanssa. Aikaisemmin Jeesus oli parantanut
Betesdan lammikolla 38 vuotta liikuntakyvyttömänä olleen miehen. Oli kuitenkin sapatti, jolloin kaikki työnteko oli ankarasti
kielletty. Tästä juutalaiset saivat syyn syyttää Jeesusta sapattisäännösten rikkomisesta. Päivän evankeliumiteksti on Jeesuksen
vastaus näihin juutalaisten syytöksiin.
Poika antaa elämän kenelle tahtoo.
Miten niin kenelle tahtoo, eikö kaikille
niille, jotka haluavat pelastua?
Tämä onkin kiperä kysymys. Ajattelen, että
kyllä, Jeesus pelastaa jokaisen, joka tulee hänen luokseen, lupaahan Jeesus toisaalla:

”… ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja
pois.” (Joh. 6:37) Voisiko tässä olla kysymys
siitä, että Jeesus haluaa muistuttaa, että pelastaminen iankaikkiseen elämään on yksin
hänen vallassaan. Me ihmiset emme voi tietää, kuka meistä pelastuu ja kuka ei. Ja siksi
me ihmiset emme saisi koskaan – ei koskaan – lausua kadotustuomioita toiselle ihmiselle. Ei heille, jotka mielestämme elävät
vastoin Jumalan tahtoa. Ei heillekään, jotka
tulkitsevat Raamatun opetuksia eri tavalla
kuin itse tulkitsen. Meidän ihmisten tulee
julistaa evankeliumia, rukoilla ihmisten
puolesta ja elää lähimmäisinä toistemme
rinnalla. Tuomio on yksin Jumalan.
Mitä tämä teksti merkitsee sinulle?
Tästä raamatuntekstistä tulee minulle hyvin
turvallinen tunne. Meillä on Jumala, joka on
kaikkivaltias. Meillä on Jumala, joka rakastaa. Meillä on Jumala, jolla on valta tehdä
suuria asioita, ihmeitä. Meillä on Jumala, joka on turvamme myös kuolemamme hetkellä. Ja meillä on Jumala, joka voitti kuoleman vallan ja antoi meille iankaikkisen elämän toivon. Tähän saan uskoa ja luottaa.
Tästä pääsiäisen ilosanomasta on hienoa
päästä tulevana pyhänä saarnaamaan.

Sirkustaiteilijat Lotta Rautakorpi ja Noora Pasanen valmistavat Kuokkalan kirkossa esitystä,
jossa venyvät niin rajat kuin raajatkin.

Evankeliumi
Joh. 5: 19–21
Jeesus sanoi juutalaisille:
”Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä
mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä,
mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee,
sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa
ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee.
Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin
tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin
kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille
elämän, niin antaa myös Poika elämän
kenelle tahtoo.”

Millainen on viittomakielinen messu?
Viittomakielinen messu on tavallinen messu, joka toteutetaan viittomakielellä. Suurin
ero on se, että kuuleville messu on ”hiljainen”. Emme käytä ääntä, vaan esimerkiksi
laulamme virret ja liturgiat vain viittoen.
Soittava ja laulava kanttori ei ole mukana
messussamme, vaan ”viittovana kanttorina”
toimii kuurojendiakonissa. Meillä on täällä

Kuokkalan kirkko on Lotta Rautakorven
(alla) ja Noora Pasasen mielestä tunnelmaltaan hieno paikka, jossa on hyvä olla ja
harjoitella. Syyskuun lopussa nähtävään
nykysirkusesitykseen taiteilijat kutsuvat
kaikkia uteliaita.

Sirkus saapuu kirkkoon

Hengissä

Tätä sunnuntaita kutsutaan myös pikku
pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Miksi?
Tämän pyhän aiheena on ”Jeesus antaa elämän”. Raamatun tekstit kertovat samaa ilosanomaa kuin pääsiäisen sanoma: Kuoleman valta on voitettu. Siksi meillä ihmisillä
on toivo, joka kantaa kuolemankin rajan yli.
Me saamme uskoa, että meitä odottaa kuolemamme jälkeen iankaikkinen elämä taivaan kodissa.

jonka tarkoitus on
koskettaa ihmistä
kokonaisuutena.

ELINA MANNINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Kuurojenpappi Marja Saukkonen saarnaa
viittomakielisessä messussa sunnuntaina
16.9. klo 15 Huhtakodilla.

Jyväskylässä viittomakielinen messu kerran
kuussa ja ne ovat kaikille avoimia. Jos et
osaa viittomakieltä, niin halutessasi voit
laittaa minulle viestiä etukäteen, niin varaan
sinulle kopion messun liturgiasta, teksteistä
ja saarnasta. Näin sinun on helpompi seurata messun kulkua. Tervetuloa rohkeasti mukaan! Ps. Viittomakielisen messun jälkeen
on aina kirkkokahvit.

– Pyhät paikat kutsuvat minua.
Kaikenlaiset kirkot, temppelit ja
sellaiset luonnonpaikat, joissa tulee tunne jostakin arjen ylittävästä.
Ne ovat voimaannuttavia, sanoo
sirkustaiteilija Lotta Rautakorpi.
Kun Rautakorpi astui ensimmäisen kerran Kuokkalan kirkkoon,
hänelle tuli rauhallinen ja hyvä olo.
– Vaikutuin ja innoituin. Täällä
on tosi hyvä tunnelma. Ja tämä valo, ehkä juuri se tekee tästä kirkosta erityisen.
Pitkään kytenyt idea kirkkoon
tehdystä nykysirkusesityksestä alkoi hahmottua. Seurakunnan aluekappalainen Riku Bucht suhtautui
ajatukseen suopeasti.
– Siinä ylittyi ensimmäinen raja.
Että löytyi tällainen avomielinen
Riku-pappi, joka päästi meidät tän-

ne esitystä tekemään. Se oli huikeaa! Ei ole ihan tyypillistä, että kirkossa nähdään sirkustaidetta. Aikanaanhan sirkusta on pidetty paheellisena viihteenä, kirkko ja sirkus ovat olleet mahdollisimman
kaukana toisistaan.
Syyskuun lopussa vuoden mittainen prosessi on tiivistymässä
Vemsomhelst-nimiseksi esitykseksi,
joka nähdään Kuokkalan kirkossa
neljänä iltana. Esitystä työstäessään Rautakorpi kertoo pohtineensa paljon juuri erilaisia rajoja.
– Sisään päästämisen ja ulos sulkemisen teema on pyörinyt mielessä, yhteiskunnallisestakin näkökulmasta. Mitä tässä maailmassa tällä
hetkellä tapahtuu ja miten toisiin
ihmisiin suhtaudutaan. Ihmisiä rajataan sanomalla että ”tämä on
meidän paikka ja maa, mene pois”.
Se mietityttää.

Taiteenlajien väliset rajat esitys
ylittää sujuvasti.
– Tämä on nykysirkuksen, konsertin, teatterin ja tanssin rajapinnalla elelevä esitys. Tyyli saattaa olla arkinen, surrealistinen, harmoninen, kaunis tai yllättävä, Rautakorpi kuvailee.
Myös esiintymistilan ja katsomon, esiintyjien ja katsojien välistä
rajaa häilytellään, lempeästi.
– Sanotaan, että esityksessä
saattaa välillä aueta pieniä ovia
joista katsoja voi kulkea. Tähän liittyy kuitenkin vahvasti vapaaehtoisuus. Jokainen saa itse valita, tarttuuko mahdollisuuteen vai ei.
Rajojen lisäksi Vemsomhelstin tekijät venyttävät myös raajojaan.
– Niin kuin Noora just tekee
tuolla, Rautakorpi sanoo ja viittaa
ilma-akrobaatti Noora Pasaseen,
joka kieppuu ja pyörähtelee köyden

varassa kirkon katon tuntumassa.
– Tästä piti aluksi tulla minun
sooloteokseni, mutta tulin prosessin aikana raskaaksi ja nyt olenkin
duetto. Mietin kovasti mitä esitykselle tapahtuu, ja loppukesästä
pyysin Nooran mukaan. Nyt minä
pysyn lattiatasossa ja Noora hoitaa
ilma-akrobatian.
Vaikka luvassa on siis taidokkaita temppuja, eivät ne Rautakorvelle ole nykysirkuksen ydin.
– Se perinteinen sirkus, mitä kävin lapsena katsomassa, on ihan
jees. Mutta ei minulle koskaan tullut sellainen olo, että tuota haluan
tehdä. Se palo syttyi vasta kun tutustuin nykysirkukseen.
– Nykysirkus menee syvemmälle. Se on monialaista taidetta, jonka tarkoitus on koskettaa ihmistä
kokonaisuutena. Siihen liittyy kehollinen toiminta, mutta tavoitteena ei ole pelkästään tehdä vai-

kutusta kehollisella taituruudella.
Eikä esityksen ole tarkoitus jäädä
vain viihdyttämisen tasolle, vaan
herättää ajatuksia ja liikuttaa – sekä tekijää että kokijaa.
Kirkkotilan lisäksi Rautakorpi
kertoo vuoden mittaan fiilistelleensä myös Kuokkalan keskustaa,
jossa hengailee kaikenikäisiä ja -näköisiä ihmisiä.
– Tämä esitys on tarkoitettu
ihan kaikille, jotka ovat tarpeeksi
uteliaita astuakseen kirkon ovesta
sisään. Toivon, että tänne uskaltaisi tulla edes pari tyyppiä tuolta ostariltakin. Että ylitettäisiin sellaisiakin rajoja.
Nykysirkusesitys Vemsomhelst Kuokkalan kirkossa to
27.9. klo 19, la 29.9. klo 21,
to 25.10. klo 19 ja pe 26.10.
klo 19. Kesto n. 45 minuuttia. Liput 15/10 euroa.

7

6

Kolumni

Nuorisotyö etsii
ja jalkautuu
Nuorilla menee paremmin kuin koskaan aiemmin. Näin voi päätellä 15–18-vuotiaiden kouluterveyskyselystä. Mahtavaa! Nuoret
ovat fiksumpia ja käyttäytyvät paremmin kuin me vanhemmat
konsanaan.
Kysely paljastaa kuitenkin myös toisenlaista totuutta. Nuoret, joilla on ongelmia päihteiden, mielenterveyden, kotiolojen ja koulun
kanssa, voivat entistä huonommin. Päihteidenkäytön ongelmat
näkyvät muun muassa kaupungin keskusta-alueella. Päihdeongelmien lisäksi nuorten mielenterveysongelmat näkyvät erityisesti
oppilas- ja opiskelijahuollossa. Tilanteen vakavuudesta kertovat
lastensuojelussa nuorten huostaanottojen ja sijoitusten määrän
lisääntyminen sekä nuorisopsykiatrian lähetteiden kasvu.
Jyväskylässä tehdään laadukasta ja monipuolista nuorisotyötä
monen eri toimijan kanssa yhteistyössä. Jyväskylän kaupungin uudet toimenpiteet nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden
parantamiseksi ovat askel oikeaan suuntaan. Palveluita keskitetään jatkossa nuorten taloon, jossa nuoret saavat apua yhdestä
paikasta. Palveluissa lisätään ilta- ja viikonloppuaikoja sekä jalkaudutaan enemmän nuorten pariin. Mennään sinne, missä nuoret
ovat.
Kirkon erityisnuorisotyössä on tehty etsivää, jalkautuvaa työtä jo
vuodesta 1972 nimellä Palveluoperaatio Saapas. Ilta- ja viikonlopputyö nuorten keskuudessa on tullut kirkolle tutuksi. Saappaan
tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen apua siellä, missä nuoret itse aikaansa viettävät. Kaduilla, puistoissa, rannoilla, koulujen
pihoilla, festivaaleilla ja nykyään tietenkin myös netissä. Etsivän
työn ajatuksena on, ettei odoteta apua tarvitsevien itse hakevan
apua, vaan apua tarjotaan.
Saappaan hengellisyys näkyy konkreettisena diakonisena palveluna, apuna nuorille. Saapas ei julista eikä käännytä ketään. Saapas
on osa evankelis-luterilaisen kirkon työtä ja sen perustehtävää. Tätä tehtävää toteuttavat Jyväskylässä Saappaan vapaaehtoiskoulutuksen käyneet Saapaspäivystäjät. He ovat kultaakin arvokkaampia, omaa vapaa-aikaansa antavia vastuunkantajia – varsinaisia etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön ammattilaisia. Ilman näitä aktiivisia ja luotettavia vapaaehtoisia nuoria aikuisia ja aikuisia Saappaan työ ei olisi mahdollista. Suurin ja nöyrin kiitos kuuluu heille!

Jussi Maasola
Erityisnuorisotyönohjaaja
Jyväskylän seurakunta

ilen
Tänään ruko

Lepoa väsyneelle
Uni ei tule, vaikka olen niin väsynyt. Anna levottomien ajatusten asettua ja mielen
tyyntyä. Anna lepo ja rauhalliset yöunet.
Nainen, 35

Etsivä
löytää
rastit ja
kätköt
Marko Kämäräinen lähti kaverin mukana suunnistamaan
lähes 30 vuotta sitten. Harrastuksessa voi kehittyä vielä
vuosien ja lukemattomien toistojen jälkeen.
MINNA PALOVAARA teksti
HEIKKI IMPIÖ kuva

Jukolan viestin tunnelma ja olo maaliviivan
ylityksen jälkeen ovat Marko Kämäräisen
mielestä harrastuksen parhaita hetkiä.
– Kun oma suoritus on ohi ja kaikki voimat poissa, tulee pieni herkistyminen. Hyvä
meidän jengi! Hytisevät miehet kerääntyvät
telttasaunaan lämmittelemään keskellä yötä. Siinä on jotain hyvin suomalaista, homma hoidettu -meininkiä ja Jukolan Jussi
-tunnelmaa.

Monesti
”kuulee
sanottavan,
että metsä on
suunnistajan
kirkko. Siinä
on jotain pyhää.

Kämäräinen sai jo yläkoulussa perustiedot ja hyvän kuvan lajista. Aika nopeasti
harrastus veti kilpailemaan Suonenjoen Vasaman väreissä. Viime vuosina kilpareissut
ovat vähentyneet, mutta kauden päätapahtuma on edelleen Jukolan viesti. Veljeysyhteys suunnistuskavereiden kanssa jatkuu.
Seuraava iso tavoite on osallistua ensi vuonna Jämsän SM-yö -suunnistukseen ikämiesten sarjassa. Kesän lomamatkaan perheen
kanssa Italian Alpeille yhdistettiin toki myös
suunnistuskilpailu.

Suunnistuksessa yhdistyy älyllinen haaste ja fyysinen kuorma hienolla tavalla. Maastossa juoksemisen raskaus unohtuu, kun
tehtävänä on löytää paras reitti rasteille oikeassa järjestyksessä ja mahdollisimman lyhyessä ajassa. Onnistuminen palkitsee,
mutta usein jää parannettavaa seuraavaan
kertaan. Turhaan otetut askeleet opettavat.
– Jos kaikki menee täysin putkeen, olen
tehnyt suunnistustyön, reitinvalinnan ja rastille tulon täydellisesti. Rasti on juuri siellä
missä sen pitikin olla. Jos niin ei käy, en voi

syyttää maastoa tai karttaa. Itse tein jotakin
epätarkasti tai huolimattomasti. Etenin liian
kovalla vauhdilla tai seurasin muita.
Kämäräinen ajattelee, että suunnistus on
itsensä kanssa kilvoittelua ja hyvä keskittymisharjoitus. Ajatuksiin ei jää tilaa millekään ylimääräiselle.

Suunnistus on monelle perheelle yhteinen
harrastus. Kämäräisen 11-vuotias poika
osallistui tänä kesänä viidettä kautta suunnistuskouluun. Junnujen toiminta on leikinomaista ja vanhemmat ovat aktiivisesti mukana. Kämäräinen ohjaa 10–11-vuotiaiden
ryhmää.
Suunta Jyväskylän säännölliset iltarastit
saattavat kerätä jopa 300 osallistujaa. Joukossa on kaiken tasoista väkeä: suomenmestareista sienestysmielellä liikkeelle lähteneisiin. Jokainen voi valita omaa taitotasoaan vastaavan ja kunnolleen sopivan radan. Aloittelija saa halutessaan kokeneen
harrastajan mukaansa rasteille neuvomaan
alkuun. Kämäräiselle iltarastit ovat kilpailua
aikaa vastaan.
Kämäräinen suosittelee suunnistusta kaikille, joille luonto ei ole lähtökohtaisesti vastenmielinen paikka. Parasta on rentoutuminen raikkaassa ilmassa ja älylliset haasteet.
– Suunnistus antaa itsensä fyysisesti tiukoille pistämiseen shakkimaisen ulottuvuuden. Metsässä vaatteet saattavat kastua ja
tossut likaantua, mutta se kuuluu lajiin.
Elämme aika steriileissä tiloissa, joten on
mukava vähän rähjäytyä metsässä. Se on
osa suoraviivaista etenemistä.
Suunnistuksessa eksyminen tarkoittaa
sitä, että joutuu hukkaan määrittelemättömäksi ajaksi. Kämäräinenkin on eksynyt
monta kertaa, mutta päässyt lopulta maaliin kylmettyneenä ja energiat lopussa. Etsintäpartiota ei ole tarvittu.
Kämäräinen aikoo jatkaa suunnistamista
hamaan tulevaisuuteen. Hän on ollut metsässä niin suuren osan elämästään, ettei
enää osaa olla pois.
– Monesti kuulee sanottavan, että metsä
on suunnistajan kirkko. Siinä on jotain pyhää. Metsässä mieli lepää, ja lataan akkuni
siellä.

Marko Kämäräinen on harrastanut
suunnistusta jo lähes 30 vuotta. Harrastus
yhdistää fyysisen kuormituksen ja älyllisen
haasteen.

Kätkölle kuin aarretta etsimään
Geokätköily on aivojumppaa, rentoutumista ja mielenkiintoinen
tapa liikkua ja katsoa ympärilleen.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Tarja Jokinen on aktiivinen geokätköilijä,
kuten 15 000 muuta Suomessa asuvaa lajin
harrastajaa. Hän löysi ensimmäisen kätkönsä noin kahdeksan vuotta sitten. Tytär pyysi mukaansa autokuskiksi, ja siitä harrastus
alkoi.
Löytämisen riemu kannusti etsimään yhä
uusia ja haasteellisempia kätköjä. Aivan lähiseudulta paljastui ennestään tuntemattomia ja mielenkiintoisia paikkoja: kivoja
luontopolkuja, hienoja näköalapaikkoja,
muistomerkkejä ja muita kulttuurikohteita.
Jokisella on nykyisin henkilökohtainen
geokätköilijän nimimerkki ja GPS-laite. Hän
etsii kätköjä lähinnä itsekseen tai miehensä
kanssa, ja perheen mäyräkoirat pääsevät
usein mukaan. Löytöjä on kertynyt yli 2 600
ympäri Suomea ja muutama myös Norjasta
ja Ruotsista.

Kesäloman automatkoilla Jokinen valitsee taukopaikat kätköjen perusteella. Myös
lomakohteessa kätköillään.
– Viimeksi Tervolassa kävimme läpi Kät-

kävaaran lenkin ja 22 kätköä lenkin varrella.
Aivan loistava patikkareissu ja upeat maisemat! Tykkäämme reissata Suomen luonnossa. Luontopolut ja laavupaikat ovat meidän
juttu, Jokinen toteaa.
Jokisella on yli 30 omaa kätköä. Kuka tahansa voi perustaa kätkön sopivalle paikalle, joka täyttää kätkön kriteerit. Kätköjä on
viittä eri vaikeustasoa, ja ne luokitellaan
myös maaston vaikeuden mukaan viiteen
luokkaan. Kätkö voi olla yhden rasian kätkö
tai useamman etapin multikätkö. Mysteerikätkössä kätkörasian koordinaatit voi saada
esimerkiksi ratkaisemalla jonkin arvoituksen tai salakirjoituksen.

Kaikissa kätköissä ei ole rasiaa lainkaan.
Maisemakätkö esittelee löytäjälle erikoisen
paikan luonnossa. Se voi olla vaikkapa
maantieteellisesti mielenkiintoinen alue,
suo tai kallio. Ajatuksena on oppia uutta
luonnosta.
Jokinen on perustanut maakätkön jääkauden jälkeen syntyneeseen Vihijärven
murroslaaksoon. Paikka on entistä Päijänteen pohjaa ja kaunista maisemaa.
Perinteisessä kätkössä on aina lokivihko,

johon löytäjät merkitsevät nimimerkkinsä
ja päivämäärän. Sen jälkeen kätkön voi merkitä löydetyksi geokätköily-yhteisön verkkosivuille. Näin myös muut harrastajat voivat tarkistaa, kuinka moni on käynyt kätköllä ja milloin kätkö on viimeksi löydetty.

Verkkosivujen lokimerkintään voi halutessaan laittaa lisätietoja, jos lokivihko on
kadonnut tai kätkö on muuten vioittunut.
Sääolot tekevät tuhojaan tai ei-kätköilijät eli
jästit saattavat toisinaan vahingoittaa kätköjä. Jokinen huoltaa kätkönsä säännöllisesti.
– Saan omia kätköjäni koskevista lokimerkinnöistä ilmoitukset sähköpostiin. Luen ne aina ja käyn tarvittaessa mahdollisimman pian kunnostamassa kätkön, Jokinen
kertoo.
Haastetta kaipaava voi kisailla vaikkapa
siitä, kuka on löytänyt uuden kätkön ensimmäisenä tai kuka on löytänyt eniten kätköjä. Jokiselle kätköily on mukava harrastus,
eikä hänellä ole siinä suuria tavoitteita.
– Kätköillessä kaikki työasiat ja murheet
unohtuvat. Se on hauskaa tekemistä, mutta
kuitenkin vain mieluisa harrastus. En kilpaile siinä millään tavalla.

Suomen ensimmäinen geokätkö perustettiin
Keravalle vuonna 2000. Nyt kätköjä on
lähes 60 000. Tarja Jokinen on tehnyt jo yli
2 600 löytömerkintää nimimerkilleen.
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Arvot
vastakkain
informaatiosodassa
Vastamedia haastaa perinteisen median
toimintatapoja. Taistelussa nousevat esiin
niin Trump, Putin kuin Jumalakin.
PETRI JÄÄSKELÄINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuvitus

Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka esitti hiljattain uhkakuvan, että sukupuolineutraalin avioliittolain myötä pedofilia tultaisiin tulevaisuudessa normalisoimaan. Jyväskylän yliopisto sanoutui irti homovastaisena pidetystä tekstistä ja aloitti
selvityksen professorinsa toiminnasta.
Puolimatkan kirjoitus julkaistiin Oikea
Media -sivuston vieraskynäosiossa. Kohun
käynnistyttyä myös konservatiivikristillinen
Patmos-lähetyssäätiö julkaisi sen sivuillaan.
Verkossa ilmestyvä Oikea Media on reilun
vuoden ajan toiminut suomalainen vastamedia.
– Vastamedia haluaa aktiivisesti vaikuttaa omalla toiminnallaan julkiseen keskusteluun. Se eroaa vaihtoehtomediasta, joka
toimii valtajulkisuuden ulkopuolella, kertoo
tutkija Ilmari Hiltunen Tampereen yliopistolta.
Hiltunen julkaisi tänä vuonna Elina Nopparin kanssa suomalaisen vastamedian toi-

mintaa käsittelevän tutkimuksen Populistinen vastamedia eliittejä haastamassa. Artikkeli julkaistiin tuoreessa Media & populismi
(Vastapaino 2018) -teoksessa. Tutkimuksessaan he haastattelivat MV-lehden ja muiden
vastaavien julkaisujen tekijöitä ja lukijoita.

Oikeassa Mediassa sekoittuvat toisiinsa
miesasialiike ja feminismin vastustaminen,
kristinuskon konservatiivinen tulkinta sekä
maahanmuuton ja islamin vastustaminen.
Sivustolla kirjoitetaan presidentti Donald
Trumpin hallinnosta usein positiivisemmin
kuin muissa medioissa.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaminen on osa konservatiivista
kristillistä liikehdintää. Sen tausta on amerikkalaisessa evankelikaalisessa kristinuskossa, jonka valkoisista kannattajista merkittävä osa tuki Trumpia presidentiksi.
Samankaltainen kristillisiä arvoja tukeva
oikeistokonservatiivinen liike on levinnyt
myös Suomeen. Liikkeen yhdyssiteenä toimii
sähköisten viestimien ryhmittymä, johon Oikean Median lisäksi kuuluvat ainakin Pat-

mos-lähetyssäätiön blogi, TV7 ja AlfaTV. Niitä yhdistää samankaltainen arvomaailma.
Näissä viestimissä vastustetaan homoseksuaalisuutta ja sukupuolineutraalia avioliittolakia sekä uutisoidaan Israelista myönteiseen sävyyn. Trump voitti valkoisia evankelikaalisia kristittyjä puolelleen juuri samoilla
teemoilla.

”

Vastamedia
haluaa aktiivisesti
vaikuttaa omalla
toiminnallaan
julkiseen
keskusteluun.
Oikean Median tapa yhdistellä oikeistokonservatismia ja kristillisyyttä muistuttaa
tutkija Ilmari Hiltusen mielestä Yhdysvaltain uskonnollista oikeistoa. Samanlaiseen

yhdistelmään hän ei ole törmännyt muissa
suomalaisissa vastamedioissa.
– Tässä ajassa totuus ja rehellinen journalismi ovat käyneet harvinaisiksi. Oikea Media pyrkii omalta osaltaan korjaamaan tätä
tilannetta, kuvailee päätoimittaja JukkaPekka Rahkonen luotsaamansa sivuston
tarkoitusta.
Oikea Media tekee TV7-kanavan kanssa
yhdessä Konservatiiviset Uutiset -ohjelmaa,
joka juontaja Rami Ojareksen mukaan kritisoi liberalistista maailmankuvaa. Oikea
Media julkaisee myös Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtajan Juha Ahvion tekstejä.
Ahvio kannattaa Trumpin politiikkaa ja korostaa isänmaallisuuden ja konservativismin
olevan kristillisiä arvoja.
– Konservatismi ottaa huomioon totuuden ihmisen hengellisestä tilasta ja sen, että
ihminen on langennut olento, Ahvio selittää.

Donald Trumpia on syytetty Venäjän pussiin pelaamisesta. Parhaillaan käynnissä olevassa FBI-tutkinnassa selvitetään Trumpin

kampanjaväen yhteyksiä Venäjään. Rahkonen ja Ahvio eivät kuitenkaan usko tähän.
Rahkosen mukaan kansallismielisyyden
nousu johtuu vain ”maalaisjärjen käytöstä.”
– Suosittelisin foliohatun riisumista ja
peiliin katsomista kaikille niille, jotka uskovat salaliittoteorioihin Trumpia, vaaleja, internetiä ja maailman kansalaisaktivismia
ohjailevasta Putinista, Oikean Median Rahkonen sanoo.
Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen
tutkii parhaillaan Kiinan ja Venäjän länsimaihin kohdistamaa informaatiovaikuttamista. Hänen mukaansa sen keskeisenä piirteenä on konservatiivisiin yleisöihin vetoaminen.
– Venäjän sisäinen vaikuttaminen kytkeytyy perinteisiin arvoihin, kuten perheeseen ja heteroseksuaalisuuteen. Samanlaisten arvojen puolesta kampanjoidaan tällä
hetkellä myös Euroopassa, Jantunen kertoo.
Yksi esimerkki tällaisten arvojen nousemisesta on Jantusen mukaan Agenda Europe
-verkosto, joka haluaa palauttaa ”luonnollisen järjestyksen” Eurooppaan. Tämä tarkoit-

taa muun muassa aborttien, ehkäisyn ja homoseksuaalien oikeuksien kieltämistä.
Jukka-Pekka Rahkosen perustama Aito
Avioliitto -yhdistys on tehnyt perustamisestaan lähtien yhteistyötä Agenda Europeen
kuuluvan ranskalaisjärjestö La Manif Pour
Tousin kanssa.

Koulutus voi jopa
”vahvistaa
uskomusten
kärjistymistä.

– Maahanmuutto- ja islamvastaisuus, homofobia ja tämänhetkinen pedofilialla pelottelu ovat osa tätä samaa narratiivia. Venäjä hyödyntää kristillistä fundamentalismia ja perinteisiä perhearvoja, joissa vastustetaan näitä aiheita, Jantunen selittää.
Yhdysvaltain päättäjille tutkimuksia
tuottava Jamestown-säätiö julkaisi vuonna
2016 Eurasian disunion -tutkimusartikkelin.
Artikkelissa kerrotaan Venäjän esittävän it-

sensä perhearvojen ja konservatiivisen kristinuskon puolustajana. Länsi taas esitetään
niiden vastakohtana.

Oikean Median uutista Tapio Puolimatkaan liittyvästä kohusta käsiteltiin Sott.netsivustolla. Yle Kioski -ohjelman mukaan
Sott on yksi Venäjän näkemyksiä mukailevista sivustoista. Oikean Median tekstejä on
käännetty myös virolaiseen Objektiiv-verkkolehteen. Keski- ja Itä-Euroopan informaatiovaikuttamista tutkiva tutkimusinstituutti Cepa on nimennyt sen yhdeksi Venäjän
näkökulmia levittävistä medioista.
Saara Jantusen mukaan äärikonservatiivit
on keskeinen kohdeyleisö autoritääriselle
propagandalle. Myöskään koulutus ei aina
suojele tahalliselta tai tahattomalta väärältä
tiedolta. Sama tieto voi vahvistaa erilaisia
käsityksiä ihmisestä riippuen.
– Suomessa elää myytti koulutuksen
kaikkivoivasta suojavaikutuksesta, mutta
tutkimusten mukaan koulutus voi jopa vahvistaa uskomusten kärjistymistä, Jantunen
toteaa.

Jutun laajempi versio ”Jumala, Trump ja Putin
– kristillisen konservatiivioikeiston toiminta
Suomessa kulkee samoilla raiteilla kuin Yhdysvaltain evankelikaaleilla” on julkaistu Kirkko ja
Kaupunki -lehden verkkosivuilla.

sitkö?

Tie
			

Valtamedia
■■ Perinteiset joukkotiedotusvälineet,

jotka sitoutuvat journalistisiin
käytäntöihin.

Vastamedia
■■ Määrittelee itsensä valtamedian

kautta, eli kertoo sen ”mistä
valtamedia vaikenee.”
■■ Kommentoi valtamedian sisältöjä
omista näkökulmistaan ja haluaa
vaikuttaa julkiseen keskusteluun.

minun kirkkoni
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RIITTA KIVELÄ

AKUSTINENKIERTUE 2018

TRIO

ARJA KORISEVA
SU 30.9. KLO 16
KIPINÄ

4.10.KLOJYVÄSKYLÄ
18.00, KIPINÄ

Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 2 krs.

LIPUT 10 €

p. 0500 545 689
Kauppakatu 28 huoneisto 24
40100 Jyväskylä
riitta@lakikivela.fi
www.lakikivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

MUKANA MYÖS

Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 2 krs. OLLI HELENIUS

Tervetuloa!

LIPUT OVELTA 10 €

Hieronta, kuppaus,
jalkojenhoito, äänipurenta koko kehon hoito
(voicewell-hoito)

Tervetuloa!

Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A, 2. krs
p. 0400 647 547

Asianajotoimisto Urtti
AA Elina Saari & AA, VT Erkki Urtti & OTM Eero Urtti
Palveluitamme:
Perhe- ja perintöoikeus, mm. edunvalvontavaltakirja,
testamentit, perukirjat, perinnönjaot, avioero-ositukset.

Ympäristöoikeus, mm. kaavoitusasiat, tie- ja lunastusriidat,
maa-ainesten käyttö, yhteisalueiden asiat.

Asuminen ja rakentaminen, mm. kauppakirjat ja sopimukset,
asunto- ja kiinteistökauppariidat, rakennusriidat.
Maksukyvyttömyys, mm. yrityksen konkurssi- ja
saneerausmenettely.
Yhdistysten ja vesiosuuskuntien asiat.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

osoite:
Kauppakatu 27 A 7,
40100 Jyväskylä
puhelin
050- 336 93 26/ Elina
sähköposti:
asianajo@urtti.fi
kotisivut:
www.urtti.fi

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057

Solmuja
parisuhteessa

pirjo.teva@kotimaa.fi

Tue mielenterveystyötä maailmalla. Lahjoita tekstiviestillä Tasaus10 (10€) tai Tasaus20 (20€) numeroon
16155 tai verkossa tasaus.fi.

minun kirkkoni

Solmuja parisuhteessa
-kurssi alkaa Palokan
kirkolla (Rovastintie 8)
13.11. klo 17–19.30. Muut
kokoontumiset ovat 27.11.,
18.12., 8.1., 22.1., 5.2., 19.2. ja
12.3.
Kokoontumiskertojen
aiheina ovat
•
Keitä me olemme?
Tutustuminen ja kurssin
sisältö
•
Miten tähän on tultu?
Yhteisen taipaleen
tarkastelu
•
Miltä tuntuu? Omien ja
kumppanin tunteiden
tunnistaminen
•
Seksuaalisuus solmussa?
Kehon viestien
kuunteleminen
•
Missä ollaan nyt?
Solmutilanteen
jäsentäminen
•
Mitä tahdon? Toiveet,
unelmat ja tavoitteet
•
Miten toimitaan?
Sanoista tekoihin
•
Mitä eväitä saatiin?
Yhteenveto ja palaute
Ohjaajien alustusten lisäksi
kurssilla on muun muassa
yksilötehtäviä, tehtäviä
oman kumppanin kanssa
ja ryhmäkeskusteluja.
Ilmoittautuneet haastatellaan
ennen ryhmän alkamista.
Ohjaajina toimivat Jyväskylän
seurakunnan perhetyöntekijä
Anne Savolin ja lastenohjaaja
Katja Jansa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
12.10. mennessä Annelle
p. 050 380 0583.

punaisenristinkauppa.fi
Adressien tekstaus
tai puh. 020 701 2211

Syksyn satoa &
laadukkaita käsitöitä

Wemmi-markkinat

22.-23.9.2018
JAAKKO LÖYTTY &
GOSPEL COVERTAJAT

ILONA
RIMPILÄ
HANNES
ASIKAINEN

Jyväskylän Paviljonki
wemmi.fi

Vapaa pääsy!
Avoinna: la klo 10-17 | su klo 10-16

MIKKO
ESKO MIETTINEN
TURPEINEN

Rauhan- Konsertti
messu
SU 23.9. KLO 15.00
”

PALOKAN KIRKKO

SU 23.9. KLO 10.00
PALOKAN KIRKKO

MESSU ALOITTAA PALOKAN KIRKON
40-VUOTISJUHLAVIIKON
23.9 - 30.9.2018.

Lämpimästi
tervetuloa!

”

OHJELMA 10 €

40 VUOTTA NUORISOTYÖTÄ JA
NUORISOMUSIIKKIA PALOKASSA/
JYVÄSKYLÄSSÄ.

Antti Koskela
Erikoishammasteknikko CDT
Jyväskeskuksen Hammashuolto Oy
+358 14 212 917, 0400 653 219
antti@koskela.fi / www.koskela.fi

Jyväskylän NNKY • Puistotori 4
040 740 4472 • jklnnky@elisanet.fi

Tervetuloa
tutustumaan
Esperi Hoivakodit palvelevat alueellasi!
Tarjoamme turvallista asumista ja hyvää hoivaa
ikäihmisille. Meillä käy palveluseteli.
Meillä voi asua vakituisesti tai lyhytaikaisesti
vaikkapa kodin remontin, sairaalasta kuntoutumisen tai omaishoitajan loman ajan.

Seppälän Citymarket

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

kerta
!

Tuula Koskela
Hammaslääkäri DDS
014 211 610
tuula@koskela.fi

Maksuton
hammasproteesien
kuntotarkastus

Lämminhenkinen
juhla- ja kokoustila keskustassa

Lähetä surunvalittelusi.

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
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Manner-Suomi RA/2016/517, voimassa 1.1.2017–31.12.2019, myönnetty 22.9.2016,
Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÅLR 2017/6120, voimassa 2018, myönnetty 16.8.2017
Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2018–2020
aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

Kysy vapaista paikoista: 050 448 3328
Löydä lähin Hoivakoti: www.esperi.fi

Oletko kiinnostunut ev.lut. seurakunnan vapaaehtoistyöstä, yksinäisten ja vaikeuksissa olevien lähimmäisten
auttamisesta?

Palvelevan puhelimen
(0400 22 11 80)

PERUSKURSSI
Kurssi koostuu viidestä koulutuspäivästä vuoden aikana,
tutustumisesta päivystystyöhön ja työnohjauksesta.
Kurssista kiinnostuneet haastatellaan ennen peruskurssille valitsemista. Päivystäjät sitoutuvat päivystämiseen,
työnohjaukseen ja jatkokoulutuksiin.
Päivystäjän tulee olla ev.lut. seurakunnan jäsen.
Ilmoittautumiset:
Jaana Ristonmaa
Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja
p. 050 307 6734, jaana.ristonmaa@evl.fi
www.jyvaskylanseurakunta.fi
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Tapahtumat 14.–28.9.
koissa
Musiikkia kir
		

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 16.9. klo 18, Tikkanen, Ahonen, Tiusanen.
Messu su 23.9. klo 18, Laine, Viitala,
Hassinen.
Viikkomessu la 29.9. klo 18 liittyen
Rauhanyhdistyksen syysseuroihin,
Ahonen, saarna Jukka Erkkilä.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Katso Huhtasuo ja Kipinä.
Musiikkitilaisuudet
Iloset-kuoro ke klo 11.30 Telkäntie 2
C kerhotila. Tied. 050 549 7049.

PIANOKONSERTTI KUOKKALAN KIRKOSSA
n Sinikka Holma-Peets esiintyy Kuokkalan kirkon pianokonsertissa
sunnuntaina 16.9. Konsertissa kuullaan Frédéric Chopinin pianomusiikkia. Konsertti alkaa klo 18. Ohjelma 10/5 euroa.
KALEVI KIVINIEMI JA LAUANTAIN TOIVOTUT
n Lauantain toivotut soivat Korpilahden kirkossa lauantaina 15.9.
Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi soittaa tunnettuja ja suosittuja teoksia
eri aikakausilta. Konsertti alkaa kirkonkellojen soitolla klo 18. Liput 15
euroa tuntia ennen ovelta (käteismaksu).
HIEMAN ERILAINEN JUMALANPALVELUS GOES TOTO
n Toto-messu on sunnuntaina 16.9. klo 17 Kaupunginkirkossa. Aapo
Tähkäpää & Toto Goes JKL Project -ryhmä on sovittanut virret ja tutut
veisut Toton tyyliin. Tilaisuuden jälkeen on pientä tarjoilua.
LAULETAAN YHDESSÄ
n Kirkkomusiikin päivän yhteislauluiltaa vietetään keskiviikkona 19.9.
klo 18 Korpilahden seurakuntatalolla. Yhteislaulujen lomassa alueseurakunnan musiikkiryhmät esittäytyvät.
YHTEISLAULUHETKI TORSTAI ON TOIVOA TÄYNNÄ
n Hengellisiä toivelauluja lauletaan torstaina 20.9. klo 11–12 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Laulattajana Ainoleena Laitinen.
NAISKUORO VAPUT KIPINÄSSÄ
n Vaput konsertoivat Kauppakeskus Sepän Kipinässä perjantaina 21.9.
klo 18.30. Vapaa pääsy.
JAAKKO LÖYTTY JA GOSPEL COVERTAJAT
n Palokan kirkon konsertissa esiintyvät sunnuntaina 23.9. klo 15
Jaakko Löytty ja Gospel Covertajat. Ohjelma 10 euroa.
COUNTRYGOSPEL SOI MESSUSSA
n Countrygospelmessu on Kipinässä sunnuntaina 23.9. klo 17. Musiikista vastaavat Tiina Ask, laulu ja kitara sekä Ville Vester, kitara. Messu
pohjautuu Tiina Ask & The Great Old Bandin vuonna 2014 julkaistuun
levyyn Vaeltajan tie.
TUNNELMALLISTA KÄSIKELLOMUSIIKKIA
n Hiljaista käsikellomusiikkia on tiedossa Kuokkalan kirkossa maanantaina 24.9. klo 19.30. Tunnelmallisessa illassa kuunnellaan musiikkia ja
luetaan raamatuntekstejä. Voit ottaa mukaan oman makuualustan tai
levätä kirkon penkeillä. Musiikista vastaa käsikelloyhtye Clarabella Sari
Eirtola-Loukolan johdolla. Vapaa pääsy.
TASAUKSEN YHTEISLAULUTILAISUUS
n Duo Ossi Mäki-Reini & Aarni Seppälä laulattavat Tasauspäivän
yhteislaulutuokiossa torstaina 27.9. klo 19 Kaupunginkirkossa. Vapaa
pääsy.

Sururyhmät
		
PÄIHTEISIIN MENEHTYNEIDEN LÄHEISILLE
Sururyhmä päihteisiin menehtyneiden läheisille kokoontuu tiistaisin
25.9. alkaen seitsemän kertaa Kyllön sairaalan tiloissa. Ryhmän ohjaajina
ovat sairaalapapit Heikki Lepoaho ja Katriina Ilvesmäki. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Katriina Ilvesmäki p. 050 336 7461.
LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE
Sururyhmä hiljattain läheisensä menettäneille alkaa Korpilahden seurakuntatalolla torstaina 27.9. klo 18. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa.
Ilmoittautuminen 19.9. mennessä Kirsi Lepoaho p. 050 557 9003.

Aikuisille
Syntymäpäiväjuhla senioreille su
7.10. klo 14. Kutsumme Sinut, Huhtasuolla tai Halssilassa asuva, joka vietät
tai olet jo viettänyt vuoden 2018 aikana 70, 75 ,80 ,85 ,90 ja siitä vuosittain
ylöspäin olevia syntymäpäiviä Sepän
Kipinään, 2. krs. Ahjokatu 5. Tule tapaamaan ikätovereitasi kahvin, kakun
ja pienen ohjelman merkeissä. Ilm.
Juha Haloselle 20.9. mennessä p. 050
549 7024 tai juha.halonen@evl.fi
Raamattupiiri pe 21.9. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 25.9. klo 13 Telkäntie 2 C.
Miesten tupailta ke 26.9. klo 17.30
Kipinä.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet to 15–17 ja la
15–18 Kipinä. 3lk ja sitä vanhemmille .
Lapsille ja lapsiperheille
Telkäntien päiväkerho (3–5 v.) ti ja
to klo 9–11. Kysy vapaita paikkoja 050
301 8233.
Muskarit Telkäntie 2 C perjantaiaamupäivisin. Tied. 050 340 9898.
Ei kerhoja ja muskareita to 20.9.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 16.9. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen/Kari, Tiusanen.
Viittomakielinen messu su 16.9. klo
15 Huhtakoti, Marja Saukkonen, Lehtinen.
Musiikkitilaisuudet
Astahan harjoitukset to klo 18 Huhtakoti.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupaja ma klo
10–12 Kipinä.
Aikuisille
Syntymäpäiväjuhla senioreille su
7.10. klo 14. Kutsumme Sinut, Huhtasuolla tai Halssilassa asuva, joka vietät
tai olet jo viettänyt vuoden 2018 aikana 70, 75 ,80 ,85 ,90 ja siitä vuosittain
ylöspäin olevia syntymäpäiviä Sepän
Kipinään, 2. krs. Ahjokatu 5. Tule tapaamaan ikätovereitasi kahvin, kakun
ja pienen ohjelman merkeissä. Ilm.
Juha Haloselle 20.9. mennessä p. 050
549 7024 tai juha.halonen@evl.fi
Aikuisten käsityökerho ma klo 18–
20 Huhtakoti. öitä.
Raamattupiiri pe 21.9. klo 17 Telkäntie 2 C.
Miesten tupailta ke 26.9. klo 17.30
Kipinä.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet to 15–17 ja la
15–18 Kipinä. 3lk ja sitä vanhemmille.
Paikalla nuorisotyönohjaaja.
Olkkari 1.–6.-luokkalaisille ti klo 15–
17 Kipinä. Tarjolla välipala.
Nuorten musacorner ti 18.9. klo 18–
20 Kipinä.

Lapsille ja lapsiperheille
Huhtakodin päiväkerho (3–5 v.) ti
ja to klo 13–16. Kysy vapaita paikkoja
050 301 8233, 050 441 4215.
Huhtakodin muskarit, tied. 050 340
9898.
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Huhtakot. Lounaspuuro 1 e/perhe.
Ei kerhoja ja muskareita to 20.9.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti. Ilm 050 323 5355.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30–
11 Huhtakoti. Ilm 050 323 5355.
Pikkukirkko pe 28.9. klo 9.30 Huhtakoti.
Muu
Lounasruokailu ma klo 11–12.30
Huhtakoti. 2.50 euroa.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 16.9. klo 16
Neulaskoti, Kärkkäinen.
Toivon torstai to 20.9. klo 18.30 Neulaskoti. Elämä on Kristus, Esa Jurva,
musiikissa Aapo Tähkäpää ja trio Kolmikielinen. Iltatee.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13.
Neulaskodin olohuone ke klo 13.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ma klo 9.30–11.30
Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 10–11.30 Neulaskoti.
Päiväkerho 3-v. ke klo 9–11 Neulaskoti.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti.
Ilm. seuraavan viikon parkkiin ma klo
12 mennessä niina.ruuska@evl.fi.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 16.9. klo 10 kirkko, Salminen,
Pitkänen, Lintunen. Kahvit. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 23.9. klo 10 kirkko, Pitkänen, Ridanpää, Vuorenoja. Kahvit. Pyhäkoulu
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 16 kirkko. Ilm.
044 757 7170.
Aikuisille
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 18.9. klo
11–12 Saihokatu 4.
Saihokadun lounas ti klo 12–13
Saihokatu 4. Hinta 4/1 e.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko.
Olohuone Myötätuulessa ke 19.9.
klo 13–15 kirkko. Kahvit.
Seurakuntakuoron harjoitukset to
klo 18. Tied. 050 521 5414.
Taka-Keljon lähetysilta ke 26.9. klo
18.30 Irja ja Petri Kilpisellä, Ronsuntaipaleentie 564.
Kuohun piiri ma 17.9. klo 13.
Nuorille
Nuortenilta ke 19.9. klo 17.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho. Tied. p. 050 372 5573.
Kypärämäen päiväkerho. Tied. 050
372 5573.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taapero-ryhmä ma klo 14.30–16
kirkko.
Perheolkkari ti klo 9–11 Erämiehenkatu 6.
4-vuotissynttärit ti 25.9. klo 18 kirkko. Kutsumme kaikki 2014 syntyneet
lapset viettämään yhteisiä synttäreitä. Illan aikana meille esiintyvät TaikaPetteri ja Jakke Jääkarhu.
Avoin vauvakahvila to 27.9. klo 9.30–
11 kirkko.

Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–18 kirkko
(1 e). Kotiin jaettava ruoka noudettavissa alkaen klo 18.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Miltä nälkä näyttää? -valokuvausnäyttely ma-pe klo 11–14 Kaupunginkirkossa syyskuun ajan. Myös tilaisuuksien aikana sekä Valon kaupunki
-tapahtumassa 27.–29.9.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko (ei 28.9.).
Messu su 16.9. klo 10 Kaupunginkirkko. Pohjola, Koli, Valtasaari, Muhonen, Taavi Kiviranta, kitara
Hieman erilainen jumalanpalvelus
goes Toto su 16.9. klo 17 Kaupunginkirkko, Aapo Tähkäpää & Toto Goes
JKL Project.
Messu su 23.9. klo 10 Kaupunginkirkko. Watia, Pohjola, Laasonen,
Junttila.
SenioriFoorum
uudessa paikassa
SenioriFoorum kokoontuu Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä ti 25.9. klo 15.
Elämän tarkoituksesta puhuvat projektipäällikkö Emmanuel Sibomana, opettaja,
muusikko Tiina Ask, psykologi Arto Mikkola ja pastori
Hanna Koli. Musiikki Tiina
Ask. Hartaus. Kolehti. Kahvit
klo 14.30. Vapaa pääsy.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Tasauksen yhteislaulutilaisuus to
27.9. klo 19 Kaupunginkirkko. Duo
Ossi Mäki-Reini & Aarni Seppälä.
Lähetys- ja avustustyö
Virtailta/Nightbreak to 27.9. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B.
Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Viitakodin eläkeläisten piiri ke 19.9.
klo 14 Viitakoti, Viitaniementie 24.
Seniorikammari ma 24.9. klo 14 Vanha pappila. Aiheena Usko, toivo ja
rakkaus elämässä.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ti 25.9. klo 10. Keljonkatu 26, B-talo.
Tied. 050 340 0665.
Kylän kammari to 27.9. klo 14 Vanha pappila.
Ilta Lauran kanssa -live talk show pe
28.9. klo 21 Kaupunginkirkko. Illassa
pohditaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta, vieraana ekoteologi Panu
Pihkala sekä tietokirjailija Rinna Saramäki. Musiikki Antti Kleemola. Vapaa pääsy.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma klo 13 Yliopistonkatu 28 B. Ilm. 044 705 6480 tai
050 358 1062.
3–5-v. päiväkerho ti klo 9–11.30 Yliopistonkatu 28 B. Kysy paikkaa 050
564 3072 tai 0040 149 0562.
Ekavauvaryhmä ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30–11.30 Yliopistonkatu 28 B.
3–5-v. päiväkerho to 27.9. klo
9–11.30 Yliopistonkatu 28 B.
Pihapyhis to 27.9. klo 14 Mäki-Matin
perhepuiston pihalla.

Muu
Pysäkin Bingo ti 25.9. klo 13.30 Aseman Pysäkki.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Ennakkokirkkokahvit su 23.9. klo 16.
Vaeltajan tie -messu su 23.9. klo 17,
musiikki Tiina Ask ja Ville Vesper.
Musiikkitilaisuudet
Konsertti pe 21.9. klo 18.30. Naiskuoro Vaput. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Suomenkielen keskusteluryhmä ke
ja pe klo 10.30–12. Ohjaajana Haroun
Kartala ja vapaaehtoiset.
Läksykerho ke ja pe klo 14.15 maahanmuuttajille. Ohjaajana Haroun Kartala.
Lähetyksen askartelupaja ma klo
10–12.
Kahvila kaikille ke klo 11–16.30. Hartaushetki klo 12. Monikulttuurisia
suomenkielen keskusteluryhmiä.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10–12. Haluaisitko
olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja
ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied. 050 549 7005.
Pietarin Kilta ti 25.9. klo 18. Avoin
keskustelupiiri miehille.
Miesten tupailta ke 26.9. klo 17.30.
Kahvit.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet to 15–17 ja la
15–18 Kipinä. 3lk ja sitä vanhemmille
nuorille. Paikalla nuorisotyönohjaaja.
Olkkari 1.–6.-luokkalaisille ti klo 15–
17 Kipinä. Tarjolla välipala.
Nuorten musacorner ti 18.9. klo 18–
20 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila pe klo 10–12 Kipinä.
Pyhäkouluparkki la 15.9. klo 11–12.30.
Ei lasten kerhoja eikä muskareita
to 20.9.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Omat eväät.
Perhekahvila ma klo 17.30–19.30.
Perhekahvila totaaliyksihuoltajille ti
18.9. klo 10–12. Tied. 050 380 0583.
Vauvakahvila ti klo 13–15.
Perhekahvila to klo 10–12. Puurolounas klo 11, 1 euro.
PopUp-vauvamuskari to 27.9. klo
13.30–14. Hinta 3 e/perhe, maksu paikan päällä.
PopUp-perhemuskari to 27.9. klo
14.15–15. Hinta 4 e, ilm. ja käteismaksu paikan päällä.
Hetki vauvaa odottaville
Vauvaa odottavien hetki on
Kipinässä perjantaina 28.9. klo
18. Mukana Mamas Kätilöt.
Tarjolla iltapalaa.
Muu
Kipinä avoinna ma–pe klo 10–20, la
ja su klo 11–18. Tavattavissa seurakunnan työntekijöitä.
Lauran Takomo su 16.9. klo 16. Kohtaaminen on vuorovaikutuskysymys,
Laura Siltala, yliopistonopettaja Juha
Parkkinen. Vapaa pääsy.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 16.9. klo 10 kirkko. Koivisto, Laiho. Mukana Kirkonkylän väkeä.
Kahvit.
Messu su 23.9. klo 10 kirkko. Tuominen, Hassinen. Mukana Oittila-Raidanlahden kylien väkeä. Kahvit.

Miestenilta ke 26.9. klo 18 srk-talo.
Ohjelmaa, kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Konsertti ”Lauantain toivotut” la
15.9. klo 18 kirkko. Kalevi Kiviniemi,
urut. Liput 15 e ovelta alkaen klo 17.
Taiteilijan levyjä myynnissä. Kaikki
maksut käteisellä.
Kirkkomusiikin päivän yhteislauluilta ke 19.9. klo 18 srk-talo. Seurakunnan musiikkiryhmät. Mukana Kirkkokuoro, Ylistysryhmä ja Valonsäde.
Aikuisille
Aamupysäkki pe 14.9. klo 9 srk-talo.
EU-kassien jakoa, hartaus ja aamupala.
Ylistysryhmä pe klo 17.30 srk-talo.
Naisten Raakel-ilta su 16.9. klo 16
srk-talo.
Väentupa ti klo 11–13.30 Riikankulma.
NOJA-ryhmä ti 18.9. klo 18 srk-talo.
Diakoniatalkoot ma 24.9. klo 13 srktalo. Leivontaa srk:n tilaisuuksiin.
Palvelupäivä ke 26.9. klo 10 srk-talo.
Hartaushetki ke 26.9. klo 13 Iltatähti.
Korpihovi to 27.9. klo 10 Korpihovi.
Sururyhmä to 27.9. klo 18 srk-talo.
Hiljattain läheisensä menettäneille.
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa Korpilahden srk-talolla. Ryhmään ilmoittautuminen 19.9. mennessä Kirsi Lepoaho 050 557 9003.
Nuorille
Hengari ti klo 15–17 Nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Iltakahvila pe 21.9. klo 18–22 srk-talo.
Alakoululaisten Olkkari to 27.9. klo
13 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma 17.9. klo 9–11
srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
26.9. klo 9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perhekerho to 27.9. klo 9.30 Korpilahden teatterilla.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 14.9. klo 13 srk-keskus, Eivor Pitkänen. Hiljentymistä seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä.
Oma Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan.
Messu su 16.9. klo 16 Kortepohjan
srk-keskus, Salminen, Juho Puhto, Lintunen.
Taizé-messu su 23.9. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Vuorenoja.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 28.9. klo 13 srk-keskus.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki Torstai on toivoa
täynnä to 20.9. klo 11–12 Kortepohjan srk-keskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Torstaikahvila to klo 12–13.30 Kortepohjan srk-keskus.
Tiistaitapaaminen ti 25.9. klo 13 srkkeskus.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 18.9. klo 10 srk-keskus.
Suunnitellaan syysmarkkinoita.
Syysmarkkinat la 22.9. klo 10–13 srkkeskus. Kahvio, leivonnaisia ym., kirpputori, arpajaiset.
Nuorille
Nuortenilta ke 19.9. klo 17.30 Keltinmäen kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Kortepohjan päiväkerhossa vielä tilaa. Tied. 050 380 0426.
Perheolkkari ke klo 9–11 srk- keskus.
4-vuotissynttärit ti 25.9. klo 18 Keltinmäen kirkko. Kutsumme kaikki

2014 syntyneet lapset viettämään yhteisiä synttäreitä. Taika-Petteri ja Jakke Jääkarhu.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 16.9. klo 11 kirkko, Reukauf,
Bucht, Lampinen, Luomala, Kuokkalan yhtenäiskoulun 5A-luokan oppilaat. Pyhäkoulu, kahvit.
Perhemessu su 23.9. klo 11 kirkko, M.
Korhonen, Mannström, Väisänen, T.
Korhonen, Tarvainen, Tuominen. Lapsikuoro. Brunssi klo 10–11 (2/1 e).
Nuorten iltamessu ke 26.9. klo 18
kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Pianokonsertti su 16.9. klo 18 kirkko.
Sinikka Holma-Peets, flyygeli. Vapaa
pääsy. Ohjelma 10/5 e.,
Käsikellomusiikkia, lepoa ja hartautta ma 24.9. klo 19.30–20.00 kirkko.
Klo 19.30 Hiljaisen käsikellomusiikin
tunnelmallinen ilta. Tule lepäämään
musiikkia ja raamatuntekstejä kuunnellen. Tuo oma makuualusta tai lepäile kirkon penkeillä. Clarabella ja
Sari Eirtola-Loukola. Vapaa pääsy.
Aikuisille
Parasta on laulaa ma 3.9.–16.12. klo
18 kirkko. Kuoroon pääsee tulemalla harjoituksiin. Koelaulua ei ole, eikä
vaatimusta nuotinlukutaidosta. Kaikille avoin. Hengitysharjoituksia, äänileikkejä ja –harjoituksia. Kuoroa johtaa Sirpa Lampinen, 050 436 5435, sirpa.lampinen@evl.fi.
Seurakuntaretki
Korpilahdelle
Seurakuntaretki on su 7.10.
Lähtö bussilla klo 13.15 Kuokkalan kirkolta. Tutustumme
Höyrygalleriaan ja Korpilahden kirkkoon sekä osallistumme Mauno Kuusisto 100
vuotta -konserttiin klo 15.
Kahvitarjolu. Paluu n. klo 18.
Hinta 15 e. Ilm. 28.9. mennessä
050 549 7007 tai 050 5497034.
Kuokkalan Köpöttäjät ma klo 11.
Yhteiskävelylenkki, lähtö Kuokkalan
kirkon etuovelta. Tied. Martti Vornanen 040 410 3116.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 18.9. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 19.9. klo 13
kirkko.
Hiljaisuuden ilta ke 19.9. klo 18 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 26.9.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke 26.9. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
27.9. klo 13 kirkko.
Vemsomhelst nykysirkusteos to
27.9. klo 19. Jos voisit olla hetken kuka
tahansa, kuka olisit? – Olen se mikä
olen. Ohjaus sirkustaiteilija Lotta Rautakorpi. Päätteeksi keskustelu. Liput
15/10 e. Esitykset myös 29.9. klo 21,
25.10. ja 26.10. klo 19.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 16.9. klo 11 kirkko.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–11.15
kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13–14.30 kirkko.
Äitienilta ti 18.9. klo 18–20 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Taaperotupa pe 21.9. klo 9.30–11
kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 25.9. klo 17.45–19.30
kirkko.
PerheCafé to 27.9. klo 17.30–19 kirkko.
Taaperotupa pe 28.9. klo 9.30–11
kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 16.9. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Koli. Koskinen.
Messu su 23.9. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Wuolio, Valtasaari.
SenioriFoorum ti 25.9. klo 15 Kipinässä. Huom! paikka. Minun elämäni tarkoitus, projektipäällikkö Emmanuel
Sibomana, opettaja, muusikko Tiina
Ask, psykologi arto Mikkola, pastori
Hanna Koli. Hartaus. Kolehti. Kahvit
klo 14.30. Vapaa pääsy.
Aikuisille
Olohuone ti 18.9. klo 9 Lahjaharjun
kappeli. Hartaus ja aamupala. Tied.
050 549 7001.
Lapsille ja lapsiperheille
Touhutupa ma klo 9.30–11 Katajatie
1 as 5. Omat eväät.
Taaperokerho ti klo 9.30–11 Katajatie 1 as 5.
3–5-v. päiväkerho ti klo 12.30–15.30
sekä to klo 9–12 Katajatie 1 as 5. Kysy
vapaita paikkoja 050 595 3948 tai 050
358 1062.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila to 27.9. klo 13–15 Katajatie 1 as 5.
Pyhäkoulu su 16.9. klo 16 Lohikosken
päiväkerhotilassa

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 16.9. klo 10 kirkko, Laine, Palola, Asikainen.
Rukousmessu su 16.9. klo 17 kirkko, Juha Tenkte, Laine, Aniina ja Pekka -duo..
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Rauhanmessu su 23.9. klo 10 kirkko,
Palola, Laine, Asikainen. Palokan kirkko 40 vuotta, juhlaviikon aloitusmessu. Gospel Covertajat ja Jaakko Löytty. Kahvit.
Miestenpiiri ti 25.9. klo 18 kirkko. Minun kirkkoni ja kristityn vapaus.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoro to 20.9. klo 17.30 kirkko.
Tied. 050 358 1860.
Konsertti: Jaakko Löytty ja Gospel
Covertajat su 23.9. klo 15 kirkko. Ohjelma 10 e.
Palokan kirkon 40-vuotisjuhlakonsertti ke 26.9. klo 18 kirkko. Laulujen
lomassa Palokan kirkon historiaan liittyvää muistelua. Mukana mm. Palokan kirkkokuoro ja Heikki Tynkkynen.
Juhlakahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. 1 e/hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ma 24.9. klo 10–12
kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to 27.9. klo
12–14 kirkko. Klo 13 hartaus- ja ohjelmahetki.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit keskiviikkoisin. Tied. 050
340 9898.
Apua arkeen 040 500 7820, 040 535
2276 tai 050 408 8813.
Kouluikäiset www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset Kerhot
alkavat vkolla 38. Kysy vapaita kerhopaikkoja 040 773 9851 ja 050 408 8813.
Ilmoittautuminen 4-vuotissynttäreille 24.9. mennessä. Tied. 040 560
9908.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperopysäkki ma klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12–15 kirkko.

Perhepysäkki ke klo 9–11.30 kirkon
alakerrassa.
Kierrätyskinkerit to 27.9. klo 17 alkaen. Kahvit klo 19.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 16.9. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Väisänen. Marttojen kirkkopyhä. Kahvit.
Avoin raamattupiiri ti 18.9. klo 18
srk-koti.
Messu su 23.9. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Sielunhoitokoulutusviikonloppu pe
28.9. klo 18–21 srk-koti. Sovintoon elämän kanssa, Saara Kinnunen, Aino
Viitanen, Anna Maria Siljander. Osmo
Väätäinen. Koulutusmaksu 15 e. Iltatee.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
srk-koti. Tied. 040 684 2050.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 16.9. klo 18
Merja Valkolalla, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
Olohuone ke klo 13 srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30–11.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 27.9. klo 18.30 srk-koti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 16.9. klo 10
kirkko, von Gross, Piilonen.
Torstain aamupala ja -hartaus to klo
10 kirkko.
Seurakuntailta to 20.9. klo 18 Leena ja Kalevi Heinälällä, Pajakuja 19,
Puuppola.
Messu su 23.9. klo 10 kirkko, Vallipuro, von Gross, Ruhanen, Jaakonaho, Lekander. Diakoninen sunnuntai.
Keittolounas, kahvit. Heini Lekander
puhuu yhteisöllisyydestä.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke 16.30–17.30 kirkko.
Nuorisokuoro to klo 15–17 kirkko
27. 9. alkaen.
Candela to 16–18 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 25.9.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Joni
Hakala 040 911 5796.
Aikuisille
Jylhänperän päiväpiiri pe 14.9. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen
talo. Hiidenjärventie 37.
Aamukahvipysäkki ma–ke klo 9–11
kirkolla.
Lähetyksen ja diakonian työtupa ti
klo 12 kirkko. Leivontaa ja käsitöitä
diakonian ja lähetyksen hyväksi.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila.
Äitien keskustelu- ja käsityökerho
ke klo 18 pappila.
Lukupiiri ke klo 13 pappila, parittomien viikkojen keskiviikkoisin.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti 18.9. ja 13 klo 9.30
Puuppolan kerhotila.
Perhekerho ti 18.9. klo 9.30 kirkko.
Ekavauvaryhmä ke 19.9. klo 13 kirkko.
Pyhäkoulu ke 19.9. klo 18 Puuppolan
kerhotila.
Lapsiperheiden kirkkohetki ti 25.9.
klo 10 kirkko.
Muu
Ruokajakelu. Lahjoitusruuan jakelu parittomien viikkojen torstaisin
klo 10.30.
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Juhlaviik
		
VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukouspiiri Jyskän srk-kodilla ke klo
18. Kahvit.
Miesten päiväraamattupiiri to klo
12 kirkolla, joka toinen viikko.
Sadonkorjuumessu su 16.9. klo 10 kirkko, Kauppinen, Salmela. Uutispuuroa,
myynnissä syksyn satoa. Lahjoituksia
otetaan vastaan ennen messun alkua.
Lujaan luottamukseen ti 18.9. klo
18.30 kirkko. Luennot Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu
klo 18 alkaen.
Messu su 23.9. klo 10 kirkko, Rossi,
Partanen.
Leipäsunnuntai su 23.9. klo 16–17.30
kirkko. Raamatun profetiat toteutuvat, Kari Valkonen.
Rukouksen lähteellä -ilta ti 25.9. klo
18.30 kirkolla, Kari Valkonen.
Musiikkitilaisuudet
Gospel-kuoro Ihanaiset ma 3.9. klo
17.30 Taulumäen kirkko. Koelaulu klo
16–17.
Seniorikuoro ke 5.9. klo 12. kirkko.
Majakka-kuoron aloitus to 6.9. klo
18. kirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 18.9. kirkolla klo 13
Aikuisille
Keskiviikkokerho ke 19.9. kirkolla klo 13
Muu
Vaajakosken aluekappalaisen viran
hakijoiden paneelikeskustelu ma
17.9. klo 18.30 kirkko. Kahvit klo 18.

Nuorille
Uusien isosten koulutusleiri 14.9.–
16.9. Vesalassa. Isoskoulutukseen ilmoittautuminen on avoinna 29.8
saakka nuorten nettisivuilla. Tied. 040
560 9925.
Nuortenilta eli Hengari ke klo 18–
20.30 kirkko.
Perjantaikahvila pe 21.9. klo 17–
21.45 kirko.
Lapsille ja lapsiperheille
Retki 4–7-lk. 27.10. Retki Ideaparkiin
ja sisähuvipuistoon 4–7-luokkalaisille. Hinta 25 e, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen
30.9. saakka www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Syyslomaleiri 1–3-lk 18.–19.10. Koivuniemen leirikeskuksessa. Hinta 14
e. Ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Syyslomaleiri 4–7-lk 12.–14.10. Koivuniemen leirikeskuksessa Hinta 28
e. Ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Kouluikäisten kerhoihin ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Taaperot pe klo 9 Jyskän srk-koti.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Retkeillään yhdessä ma 17.9. klo 17.
Tavataan Halssilan Hiihtomaan kodalla ja liikutaan luontopolulla. Omat
eväät.
Perhetupa ti klo 9 kirkko. Tarjoilu:
1 e/50 snt.
Perhepysäkki ti klo 9 Jyskän srk-koti.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Vaajakosken Iltaperhekerho ti klo
17.30 kirkko.
Tukea arkeen 040 574 1706.

anotot
Diakonian vasta

			

HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys parittomilla viikoilla ti klo 10–11 Sepän Kipinässä. Huhtakodilla (Nevakatu 1) parillisilla viikoilla ti klo
10–11.

ev.fi; p. 050 340 0665, kaisa.toivanen@evl.fi; p. 050 549 7001, sami.
junttila@evl.fi tai p. 050 549 7006,
elina.lintulahti@evl.fi

HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys
Huhtakodilla, Nevakatu 1, parillisilla viikoilla ti klo 10–11. Sepän Kipinässä (2. krs) parittomilla viikoilla
ti klo 10–11.

KUOKKALA
n Ruokapankkisetelipäivystys ti
klo 9–10 Kuokkalan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7007, kirsti.kataikko@
evl.fi tai p. 050 549 7034, paivi.heikkila@evl.fi.

KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, kirsi.lepoaho@evl.fi.

PALOKKA
n Diakoniapäivystys ke 9–11 ja to
KELJONKANGAS
11–13 Palokan kirkolla.
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
n Ajanvaraus diakoniatyöntekiNeulaskodilla, Pihkatie 4.
jälle p. 040 560 9910, elina.romar@
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle evl.fi, ma–ke p. 040 7090 142, paip. 050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi.
vi.itkonen@evl.fi, to–pe p. 044 713
2486, anita.teittinen@evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
SÄYNÄTSALO
n Ruokapankkisetelipäivystys ma n Diakoniapäivystys ti ja to klo
klo 10–11 Keltinmäen kirkko, to
9–11 Säynätsalon seurakuntakoklo 10–11 Kortepohjan srk-keskus. dilla.
Ei päivystystä 20.9.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951, paula.kivirann Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7032, jukka.rantata@evl.fi.
nen@evl.fi; p. 050 549 7026, ulla.
hautamaki@evl.fi; p. 044 716 4959, TIKKAKOSKI
ainoleena.laitinen@evl.fi.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916, marja-liisa.jaaKESKUSTA JA LOHIKOSKI
konaho@evl.fi.
n Diakoniapäivystys ma ja to
klo 9–11 Aseman Pysäkillä, HanVAAJAKOSKI
nikaisenkatu 27–29, käynti takan Ajanvaraus diakoniatyöntekijälovesta.
le p. 040 560 9926, marja-leena.liin Ajanvaraus diakoniatyöntekijäl- matainen@evl.fi ja p. 040 560 9927,
le p. 050 549 7027, lea.pietilainen@ tero.reingoldt@evl.fi.

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 17.9. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Virsi-ja laulutunti ma klo 12 (parittomat viikot).
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ
Suomen kielen keskusteluryhmä
keskiviikkoisin klo 10.30–12.00 Kipinässä. Kaikille avoin selkosuomenkielinen ryhmä. Ohjaajina Haroun Kartala ja vapaaehtoiset.
Läksykerho maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille ke ja pe klo 14.15–
16.30 Kipinässä. Ohjaajina Haroun
Kartala ja vapaaehtoiset.
Lähetyksen askartelupaja ma klo
10–12 Kipinässä.
Hakuna matata –
Kaiken kansan leiri
Kaiken kansan leiri on Vesalassa 26.–28.10. Hinta 45/25
euroa, alle kouluikäiset ilmaiseksi. Kansainvälinen illanvietto ja iltapala pe klo 18. Jos
et pääse leirille, tule mukaan
perjantai-illaksi (10e/hlö).
Ilmoittaudu leirille tai kansainväliseen illanviettoon
15.9.–12.10. www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat

PALOKAN KIRKKO 40 VUOTTA
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 16.9. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit,
kirkko, lastenohjelmat. Mukaan oma
muki, lautanen ja aterimet.
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 23.9. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit,
kirkko, lastenohjelmat. Mukaan oma
muki, lautanen ja aterimet.
ALFA @ Kortepohjan kirkko ke 26.9.
klo 18–20, Isännäntie 4. Syksyn ALFA
keskiviikkoisin 26.9.– 21.1. klo 18–20
(ei vko 42). ALFA on hyvä mahdollisuus miettiä elämän isoja kysymyksiä
kristinuskon näkökulmasta. Kysyä, etsiä ja löytää. #kokeileAlfaa – olet lämpimästi tervetullut mukaan! Tied ja ilm
tiinakilkki@gmail.com / 044 5243904
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / Instagram @
kohtaamispaikka
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Sepän Kipinässä,
mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Maahanmuuttajatyön diakoni päivystää Aseman Pysäkillä ma–ti klo
11–15.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Suomen kielen keskustelukerho
maahanmuuttajille ke ja pe klo 10–
11.30 Sepän Kipinässä.
Läksykerho maahanmuuttajille ke ja
pe klo 16–17.30 Sepän Kipinässä. Ohjaajana Haroun Kartala.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.

Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 3.10. klo 13–14.15
Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu
26. Kahvitarjoilu klo 12.40.
Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen juhlamatka Israeliin 5.–13.11. Matkan hinta retkineen 1499e/hlö puolihoidolla 2h
huoneissa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Kari Valkonen, p. 050 384
3702, kari.valkonen@kolumbus.fi.
Rukousretriitti Levottomuudesta rauhaan 23.–25.11. Vesalan leirikeskuksessa. Raamatun opetusta, rukous- ja
ylistyshetkiä. Alustajina mm. Seppo
Jokinen, Tapio ja Kaija Karjalainen sekä
Kari ja Mari Valkonen. Ylistykseen johtavat Erik Bäckström sekä Arja ja Jarmo Honkasalo. Täysihoitomaksu 80–
190 euroa. Retriitti alkaa pe klo 18 ja
päättyy su klo 13. Tied. ja ilm. kari.valkonen@kolumbus.fi, p. 050 384 3702.
Luentosarja Heprealaiskirjeestä alkaa ti 18.9. klo 18.30 Vaajakosken
kirkolla. Ylivertainen Kristus! Kari
Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
Seur. 2.10., 16.10. ja 30.10.
Sanan ja rukouksen ilta ti 25.9. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla. Opetusta rukouksesta ja Pyhän Hengen lahjoista, Kari Valkonen.
Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Tellervonkatu 5, 1. kerros, huone Maria ti
ti klo 9–12 ja ke klo 9–11, web-kamera-aika ke klo 11–12.
Viittomakielinen messu su 16.9. klo
15 Huhtakodilla.
Viittomakielinen perhekerho to
27.9. klo 17.30 Kuokkalan kirkolla.
Viittomakielinen lähetyspiiri su
30.9. klo 14 Kuurojen Yhdistyksellä,
Ilmarisenkatu 20.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat pe 21.9. klo 18
Muuramen pappilassa, Jaakkolantie 2.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Puhetta ja puuroa ti 18.9. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Sukuni tarinat
kirjaksi, Virpi Kaartinen.
Puhetta ja puuroa ti 25.9. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Jyväskylän A-killan naisten toiminta, Satu Lahtinen.
Leivotaan Yhdessä! to 27.9. klo
12.30–15.30. Kaikille avoin.
Vielä ehdit mukaan muskariin!
Vauvat 6–12 kk klo 9.15–9.45.
Taaperot 1–2 v. klo 9.45–10.15.
Perhemuskari I 10.15–11.
Perhemuskari II (1 tai useampi alle 5 v.
lapsi /perhe) klo 11.15–12.
Ilmoittautumiset: www.ywca.fi/122.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus ma 17.9. klo 14 Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1. Puhe Hannu Uusmies, musiikki Lähteellä-kuoro. Arpajaiset. Kahvitarjoilu klo 13.30
alkaen.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Torstaiteatterin harjoitukset ovat alkaneet. Tiedustelut: mika.lahtinen@
sana.fi, p. 040 557 5535.

SenioriFoorum ti 25.9. klo 14.30 Sepän Kipinässä. Minun elämäni tarkoitus, mm. Arto Mikkola.
Raamattupiiri pe 28.9. klo 11.
Omenapuun synttärijuhlat su 30.9.
klo 14, mm. Ulla Saunaluoma.
Hehku-ilta nuorille aikuisille tiistaisin klo 19.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti
klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti klo 14
Sanan Keidas su 16.9. klo 16. Jeesus
antaa elämän, Marjo Hakkarainen ja
Harri Alatupa.
Naisten raamattupiiri ti 25.9. klo 13.
Naistenpiiri ke 26.9. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 20.9.
klo 18.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
Leipäsunnuntai su 23.9. klo 16 Vaajakosken kirkko. Raamatun profetiat toteutuvat, Kari Valkonen. Ehtoollinen.
Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvit.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Eestin piiri to 4.10. klo 14 NNKY:llä,
osoite Puistotori 4. Kokoontuminen
joka kuukauden ensimmäisenä torstaina.

Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
opko.fi/jyväskylä
Lautapeli-ilta to 20.9. Kauppakatu 11.
Leffa+pizza to 4.10. Vapaudenkatu 24b.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 16.9. klo 12, Markku Niemelä.
Avoin Raamattupiiri ti 18.9. klo 18.
Opiskelijailta ke 19.9. klo 18.30–22.
Luominen läpi Raamatun, Pietari Viippola.
Naistenpäivä la 22.9.18 klo 13–15.
Kenialainen ateria, 5 e lähetystyön hyväksi, Tuula Leppänen.
Messu su 23.9. klo 12.
Avoin Raamattupiiri ti 25.9. klo 18.
Viikkomessu ke 26.9. klo 18.30, Sakari Ylönen.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 20.9. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Elämä on Kristus,
Esa Jurva, musiikki Aapo Tähkäpää ja
trio Kolmikielinen. Iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun
ja rukoukseen.
Elämän puolella -ilta ke 3.10. klo
18.30 Nikolainsalissa, Asemakatu 6.
Lupaus uskon sankareille ja sinapinsiemenuskovaisille, Anneli Montonen,
Lauluryhmä Ester.
Sana elämään la 6.10. klo 18 Taulumäen kirkossa. Uusia alkuja, muusikko Jukka Tolonen, Suomen Raamattuopiston julistustyön johtaja Petri Kortelahti. Vapaa pääsy.

n Rauhanmessu su 23.9. klo 10, Palola, Laine, Asikainen. Juhlaviikon
aloitusmessu. Mukana messussa Gospel Covertajat ja Jaakko Löytty.
Kirkkokahvit.
n Konsertti: Jaakko Löytty ja Gospel Covertajat su 23.9. klo 15.
Ohjelma 10 euroa.
n Palokan kirkon 40-vuotisjuhlakonsertti ke 26.9. klo 18. Konsertin laulujen lomassa Palokan kirkon historiaan liittyvää muistelua. Mukana
muun muassa Palokan kirkkokuoro ja Heikki Tynkkynen. Väliajalla leivoskahvit.
n Kierrätyskinkerit to 27.9. klo 17 alkaen. Reilun kaupan kahvit klo
19. Kierrätyspisteitä, -kirppari ja kierrätysaskartelua, villasukkien parsimista, vanhoista t-paidoista leikataan virkkuumateriaalia (tuo vanhoja
paitoja mukanasi), paristoinfoa ja teippausta (tuo vanhat paristosi, niin
teippaamme ne kierrätyskuntoon).
n Mikkelinpäivän perhemessu - iloa ja kiitosta! su 30.9. klo 10, Pääkkönen, Laine, Partanen, Ruhanen ja varhaiskasvatuksen työntekijät. Palokan kirkon 40-vuotisjuhlamessu, jonka jälkeen koko perheen lounas ja
lähetyksen syysmyyjäiset.

SAAPAS ETSII UUSIA PÄIVYSTÄJIÄ
Palveluoperaatio Saapas etsii uusia
vapaaehtoisia päivystäjiä syksyllä alkavaan koulutukseen. Koulutus käsittää kolme viikonloppualeiriä, jotka järjestetään Vesalan leirikeskuksessa 16.–18.11., 15. –16.12. ja 1.–3.2.
Koulutus on ilmainen. Poikkeustapauksissa järjestetään myös korvaavia
iltakoulutuksia. Koulutuksessa perehdytään muun muassa lastensuojeluun, ensiapuun, päihteisiin ja nuorten kriiseihin.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

ALUESEURAKUNNAT:

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1, 040 560 9905
Kipinä, Kauppakeskus Seppä,
Ahjokatu 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Pikkarainen Paulus 044 430 9075
Aluesihteeri Koho Ulla/Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 340 0638

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
Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484
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
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri 050 382 4424

Hakijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä (viimeistään koulutuksen aikana). Kaikki hakijat haastatellaan
ennen koulutusta.

Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075

Lisätiedot ja ilmoittautuminen (sähköpostitse) 9.11. mennessä:
Erityisnuorisotyönohjaaja Jussi Maasola p. 050 521 5401, jussi.maasola@evl.fi
Erityisnuorisotyönohjaaja Ilkka Göös p. 040 527 5382, ilkka.goos@evl.fi
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/nuoret-aikuiset/saapas
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• Jukka Tolonen ja uusi alku
• B-boy Focus breikkasi maailmalle
• Valitsijayhdistykset vaalitentissä

Henki &

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
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033
Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
Anu Mäki-Latvala, 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

Henki &
8. vsk.
ISSN 1798-1255 (painettu)
ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Taitto Viestintä-Paprico Oy
Paino Lehtisepät Oy
Painosmäärä 60 000 kpl
Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0600 94320
www.posti.fi/palaute
Ilmoitusmyynti:
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Tellervonkatu 5,
PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ

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

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja 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
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 3400 638
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
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja 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
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kivelä Marja-Terttu
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, 040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Simpanen Eija
040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11, 040 560 9928
Aluekappalainen vs. Kauppinen Arto 040 560 9920
Aluesihteeri Siekkinen Miia 050 551 0440
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen vs. Eeva-Kaisa Rossi 040 545 8730
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Valon kaupunki
-tapahtuma
27.–29.9.
■■ Kaupunginkirkko avoinna

tapahtuman aikana torstaista
lauantaihin kello 17–22.
■■ Kaupunginkirkon ohjelmassa
valokuvanäyttely, musiikkia
sekä Ilta Lauran kanssa -live
talk show perjantaina 28.9.
kello 21.
■■ Tarkempi ohjelma
seurakunnan nettisivuilla
www.jyvaskylanseurakunta.fi
■■ Koko tapahtuman ohjelma
osoitteessa www.valonkaupunki.jyvaskyla.fi
Kreikkalais-ranskalaisen taiteilijakaksikon Maro Avraboun ja Dimitri Xenakisin teoksessa vanhat kastelukannut saavat uuden elämän värikkäinä lyhtyinä.

Lohtua valon kaipuuseen
Valon kaupunki -tapahtuma muuttaa Kirkkopuiston syyskuun lopussa salaiseksi puutarhaksi.
Myös Kaupunginkirkon ovet ovat auki tapahtuman kulkijoille.
ELINA MANNINEN teksti
DIMITRI XENAKIS kuva

Syksy tulee, illat pimenevät ja luonnonvalo vähenee vähenemistään.
Onneksi valon ikävää lievittämään
saapuu jälleen Valon kaupunki -tapahtuma, johon sisältyy yli viisikymmentä valoteosta ja valoteemaista oheistapahtumaa.
Yksi tämänvuotisen tapahtuman nimekkäimmistä tekijöistä on
kreikkalais-ranskalainen taiteilijakaksikko Maro Avrabou ja Dimitri Xenakis, joiden teos Guardian
Angels (Suojelusenkelit) antaa uuden elämän vanhoille kastelukannuille.

– Päivisin kastelukannut ovat
kasvien suojelijoita ja vartijoita,
valkoisia niin kuin enkelit. Illalla niihin syttyvät värikkäät valot ja ne
kastelevat ympäröiviä puita. Valokuitujohdot simuloivat virtaavaa
vettä, taiteilijat kertovat.
Kirkkopuistoon sijoittuva installaatio heijastelee kasvuun tarvittavia luonnon elementtejä, valoa,
vettä ja maata.
– Teos viittaa kasvien ja laajemminkin luonnon vaalimiseen. Haluamme nostaa esiin myös ihmisen
roolin – tämä on kunnianosoitus
kaikille puutarhureille.
Kirkkopuistossa nähtävä valoteoskokonaisuus on nimeltään Salai-

nen puutarha. Värikkäiden kastelukannujen lisäksi valoa ja tunnelmaa puistoon luovat muun muassa jättimäiset kukat ja ihmeelliset
perhoset.

Tulevassa tapah”tumassa
valo kattaa
koko kaupungin
entistä paremmin.

Kaupunginkirkon ovet ovat auki
valon aistijoille kaikkina tapahtuman kolmena iltana. Kirkkoon voi
astua vain hengähtämään hetkeksi,

mutta tarjolla on myös musiikkia,
valokuvanäyttely ja live talk show.
Laura Siltalan vetämän talk
show’n teema on niin ikään luonnon ja ihmisen vuorovaikutus. Illassa kysytään, mikä on luonnon
vaikutus ihmiseen, ihmisen vaikutus luontoon, sekä mitä haasteita
tulevaisuus tuo tullessaan. Mukana
ovat ekoteologi Panu Pihkala sekä
tietokirjailija Rinna Saramäki.
Tulevassa tapahtumassa valo
kattaa koko kaupungin entistä paremmin.
– Valon kaupunki laajenee Kävelykadulle toteutettavan teemakadun, Valokadun, myötä. Kirkkopuistosta Aren aukiolle asti on lu-

vassa valosomisteita, valotaidetta
sekä myyntikojuja, kertoo tapahtuman koordinaattori Jani Ruotsalainen.
Syksyinen valotapahtuma on
Ruotsalaisen mukaan näkyvä osa
laajempaa Valon kaupunki -hanketta, jolla kehitetään myös kaupungin pysyvää valaistusta.
– Se kokoaa tänne suuren joukon ihmisiä asiantuntijoista matkailijoihin, ja on siksi oivallinen tapa viestiä Jyväskylästä valaistuksen
edelläkävijänä. Kaupunkivalaistuksen suhteen Jyväskylä on Suomen
energiatehokkain kaupunki, ja sitä
sanomaa on ilo viedä eteenpäin.

Elämästä

Karvakorvilla kuulee hyvin
MINNA PALOVAARA teksti ja kuva

Olen Piki, puolitoistavuotias poikamies Palokasta. Nimeni kuvaa
kuulemma turkkini väriä. Onhan
se aika tumma – ja kuononi pää on
aivan pikimusta.
Jotain erityistä minussa täytyy
olla, koska minut haettiin Suomussalmelta asti. Ihmiseni halusivat
juuri minut. Emo jäi sinne, ja me sisarukset matkustimme uusiin koteihin ympäri Suomea.
Tottelen aika hyvin, kun minua
kutsutaan. Onhan minulla toimivat korvat, vaikka emäntä sitä välil-

lä epäilee. Osaan kertoa pelkällä
korvien asennolla paljon siitä, mitä
mielessäni liikkuu. Koirakaverit ja
fiksuimmat ihmiset osaavat lukea
korvien kieltä. Muutenkin olen taitava juttelemaan kehollani. Hännän ja niskakarvojen asennoilla on
merkitystä. Ilmeitä riittää.
Karvakorvilla kuulee tosi hyvin,
mutta kaikki ihmiset eivät taida sitä tietää. Eiväthän he muuten huutaisi kovalla äänellä ja tempoisi taluttimesta. Onneksi sellaista näkee
harvoin.
Korviakin enemmän luotan kuonooni. Sanovat, että meillä koirilla
on noin neljäkymmentä kertaa

enemmän hajuaistinsoluja kuin ihmisillä. Luen päivän uutiset nenälläni. Joskus lenkkien varrelta löytyy
tosi meheviä skuuppeja: Naapurin
ihana narttu kutsuu poikakavereita kylään! Joku päivä vielä menen.
Rakastan ihmisiäni tosi paljon –
myös niitä kahta lyhempää, vaikka
ne käyvät iholle ja rutistelevat naamasta. Olen onnesta soikeana, kun
väki tulee iltapäivällä kotiin. Kerään rapsutukset talteen ja asetun
pitämään laumaani silmällä. Saattavat muuten livahtaa ovesta ilman minua.
Emännän kanssa pääsen koira-

puistoon kavereita tapaamaan, ja
isäntä vie minut pitkille lenkeille.
Koirankakan täytyy olla arvokasta,
koska se nostetaan pusikoista pussiin.
Koirapuistossa ollaan yleensä sovussa, eihän puistoon tuoda sellaista koiraa, joka ei viihdy muiden
ihmisten tai karvakavereiden kanssa. Käyn nuuhkimassa jokaisen kaverin, mutta bestisten kanssa on
parhaat leikit.
Minulla riittää vielä tekemistä
laumani kanssa, mutta on oltava
kärsivällinen. Eiköhän näistä kunnon koiranomistajia tule, kun vain
jaksan kouluttaa.

Suomenlapinkoira Piki rakastaa
omia ihmisiään ja tykkää kaikista
muistakin. Pikillä on monta
karvakaveria. Kuulumiset
nuuskitaan päivittäin lenkkipolkujen varrella. Aivan parasta on
päästä peuhaamaan koirapuistoon.

