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Pääkirjoitus

Tapetilla

Kirkkopäivät
Yläkaupungin
Yössä

Ajassa

Tylsä juttu

Yläkaupungin Yö järjestetään
toukokuussa yhteistyössä Kirkkopäivien kanssa. Kirkkopäivien
tuottamalle sisällölle on varattu
muutamia esitysaikoja Yläkaupungin Yön tutuimmista tapahtumapaikoista.
– Kyseessä on kaksi erityislaatuista tapahtumaa, joilla on
osittain sama tapahtumapaikka ja -aika, joten yhteistyöhön
lähteminen tuntui järkevältä.
On jännittävää nähdä mitä
saamme aikaan, toteaa Yläkaupungin Yön toiminnanjohtaja
Eveliina Eronen.
Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat
järjestetään Jyväskylässä 17.–
19.5. ja Yläkaupungin Yö 18.5.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PIXABAY kuva

Seinät
Uusi asunto on ensin pelkkä tyhjä tila. Sen tunnelma ja
sieltä aukeavat näkymät. Ne aistii parhaiten silloin, kun
asunto on vielä kalustamaton, ja aistit ovat uutuudesta
herkillä. Siintääkö ikkunassa metsä, edes yksi puu, vai onko vastassa toinen talo tai taloja. Näkyykö lähelle vai kauas. Näkyykö tie, polku, pelto tai vesi. Onko mäkistä vai tasaista. Ajan kanssa aistit tasaantuvat, tottuvat. Näkymät
ja tunnelmat haalenevat.
Kun asuntoon asettuu taloksi, siitä tulee koti. Itselle tärkeät asiat ja tavarat puhaltavat asuntoon hengen. Ei toki
aina. Asuin eräässä asunnossa puolitoista vuotta ennen
kuin suostuin laittamaan tauluja seinille – asunnossa oli
niin epämiellyttävä tunnelma, että en halunnut kotiutua.
En, vaikka asuin siinä lopulta vuosia. Eräs toinen asunto
oli majapaikkani vain muutaman kuukauden, vaikka siinä ei ollut muuta vikaa kuin tunnelma.
Kirkkoa ja sen hallintoa arvostellaan mielellään kiinteistöjensä omistamisesta ja rakastamisesta. Että seinät ovat
muodostuneet tärkeämmiksi kuin ihmiset. Että seinien
sisältä ei uskalleta tai viitsitä lähteä ihmisten ilmoille. Kritiikki on toki aiheellista, mutta kirkon seinät eivät silti ole
mitkä tahansa seinät. Niissä on tunnetta ja tunnelmaa,
muistoja ja merkitystä. Muillekin kuin kirkon työntekijöille.
Viikonloppuna tulipalossa tuhoutunut Kiihtelysvaaran
kirkko Joensuussa ehti katsella maailmaa ympärillään
250 vuotta. Siinä ajassa se ehti olla monenlaisten tunteiden näyttämö. Kirkossa kastettiin ja konfirmoitiin, vihittiin avioliittoon ja siunattiin haudan lepoon. Isiä ja isoisiä,
veljiä ja siskoja, tyttäriä, naapureita ja kyläläisiä. Siellä
saarnattiin ja veisattiin, itkettiin ikävää ja iloa.
Kirkko ei ole yhteisölleen koskaan pelkkä
rakennus. Se edustaa turvaa ja pysyvyyttä
silloinkin, kun sitä ei missään muualla ole.
Maan tasalle palanut kirkko jättää tyhjän
jäljen maisemaan, mutta se jättää jäljen
myös yhteisöön. Sen merkityksen huomaa vasta kun se puuttuu. Yhteisöä
tulipalo ei kuitenkaan vienyt, sillä on
tapana vaikeuksien hetkellä vain vahvistua.

Päätin kirjoittaa mahdollisimman
tylsän jutun. Yksinkertaisesti siksi,
että viime aikoina tylsyyden kokemisesta on puhuttu paljon.
Aihetta tutkinut kasvatustieteiden professori Juha T. Hakala ei
puhunut lainkaan tylsiä taannoisessa Keskisuomalaisen lehtijutussa. Parhaimmillaan tylsyyden kokeminen ruokkii mielikuvitusta ja
luovuutta. Lokakuussa ilmestyvä
Hakalan aihetta käsittelevä kirja alkoi kiinnostaa.
Minun tehtäväni on kuitenkin
toinen. Aion skarpata ja pitää huolen, että kirjoitukseni pysyy tylsänä
ja unohtuu pikimmiten historian
hämärään.
Hahaa, sieltä yrittää jo ensimmäinen vinkeä idea pulpahtaa
esiin. Katkaisen siltä tylysti siivet,
sillä tylsässä jutussa ei huumorille
jää mitään sijaa.
Toimittajana olen huomannut,
että parhaat ideat syntyvät jossain

Hohhoijaa, mitähän sitä seuraavaksi keksisi?

muualla kuin konttorissa tietokoneen ääressä. Aikoinaan minulla oli
usein sanelukone mukana luonnossa liikkuessani. Tajunnanvirran
päästyä valloilleen riitti, että käynnisti nauhurin ja pulputti ideat talteen.
Myös höyhensaaret ovat toimittajan unelmakohde. Yöllistä kuningasideaa on kuitenkin vaikea hyödyntää, jos aamulla siitä on jäljellä
vain kalpea aavistus.
Kaukoviisaana varasin lehtiön ja

kynän yöpöydälle vastaavia tilanteita varten. Monta yötä ei tarvinnut odotella, kun jysähti. Kirjoitin
älynväläyksen heti paperille ja jatkoin tyytyväisenä unia.
Aamulla tartuin malttamattomana lehtiöön. Silmieni edessä oli
silkkaa hurmiossa kirjoitettua tekstiä, sanoja sanojen perään. Niistä
muodostuneessa kokonaisuudessa
ei valitettavasti vain ollut mitään
tolkkua. Kynän ja lehtiön palautin
paikalleen keittiön pöytätasolle.

Haroun Kartalan tapahtumatärpit
Jazzmessu Kuokkalan kirkossa su 30.9. klo 17. Tykkään musiikista ja jazz on
iloista musiikkia nuorille ja vähän
vanhemmillekin. Uskoisin, että tämä kiinnostaa ihmisiä monenlaisista yhteyksistä ja taustoista.
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Kaupunginkirkko Valon
kaupungissa la 29.9. klo
18. Ainutlaatuinen tapahtuma kerran vuodessa – ulkona
kauniita valotaideteoksia ja kirkossa tarjolla musiikkia joka makuun.
Suosittelen, upea tilaisuus perheille!
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Taulumäki Church Sun
21st Oct at 6 p.m. Bilingual Service. Ulkomaalaisille mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen englannin kielellä.
Hienoa päästä samalla tutustumaan
ihmisiin eri puolelta maailmaa.
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Mihin tapahtumiin sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Haroun Kartalan haastattelu sivulla 16.

Down

Jyväskylän
seurakunta
on nyt savuton

Huumeet, rankka kiertue-elämä ja lopulta vankilatuomio olivat tuhota lahjakkaan rock-kitaristin Jukka Tolosen elämän. Uskoon tulo ja
raitistuminen auttoivat Tolosen uudelleen jaloilleen.

Kitara vaihtui pianoon,
rockmusiikki virsiin
Legendaarinen muusikko Jukka Tolonen on kulkenut pitkän tien varjoista valoon.
Usko on tuonut uuden suunnan elämään.
SIRPA KOIVISTO teksti
MARKKU ULANDER kuva

Millainen rooli musiikilla
on elämässäsi tänään?
Musiikki on elämässäni yhä keskeisessä roolissa. En ole koskaan mitään muuta tehnytkään, enkä oikein juuri muuta osaakaan. Suurin
osa ajasta menee hengellisen musiikin parissa.
Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Mustissa ja Mirrissä on rento ja kiva tekemisen
meininki. Emma Kankaristo (vas.) ja Pipsa Juvonen ovat
yrityksen tyytyväisiä työntekijöitä.
Kuva: Sami Saarenpää

Millaisen vastaanoton hengellinen musiikkisi on saanut?
Ainakin hengellisissä piireissä musiikkini on otettu lämmöllä vastaan, enkä ole kuullut mitään negatiivista muualtakaan. Monet
ovat nähneet, että olen taas reilassa, normaalissa elämässä takaisin,
joten senkin takia hengellisyys suodaan minulle mielellään.
Sait mainetta ja tunnustusta
varsin nuorena. Miten se
vaikutti sinuun?
Vähän salakavalasti maine nousi
päähän, ilman että sitä itsekään tajusin. Ylpistyin, kun ulkomaillakin

tuli menestystä. Se varmaan osittain vaikutti siihen, että huumeet
ja petollinen elämä tulivat kuvaan
mukaan.
Mistä olet urallasi erityisen
ylpeä?
Olen iloinen ja kiitollinen siitä, että
olen saanut musikaalisuuden lahjan ja olen saanut tehdä musiikkia
työkseni. Olen ylpeä monista
70-luvun jutuista, ekoista soololevyistä, Tasavallan Presidentin levyistä, ja siitä, että olen saanut tehdä pari hengellistä levyä.
1960–1970 oli progressiivinen
rockin kulta-aikaa. Kaipaatko
noita aikoja takaisin?
Jonkinlainen nostalgiabuumi on
menossa tälläkin hetkellä. Olen ollut vierailevana basistina Vesa Aaltosen bändissä, joka soittaa vanhoja Tasavallan Presidentin kappaleita, ja nyt Wigwam viettää 50-vuotisjuhlia. Ilahduttavaa, että nuoremmat arvostavat ja tykkäävät
monista niistä jutuista, joita aikanaan tehtiin.

Kärsit pahasta nivelrikosta. Miten se on vaikuttanut elämääsi?
Kitaransoitto ei enää suju, mutta
pystyn soittamaan välttävästi pianoa ja bassokitaraa. Liikkuminen
on hieman hankalaa. Onneksi ei
ole särkyjä ja kolotuksia.
Millainen kipu on ollut kitaran
soitosta luopuminen?
Kun tajusin, ettei homma enää toimi, se oli kova paikka, varsinkin
kun en ole mitään muuta tehnytkään. Kitaransoitto on ollut rakas
asia ja intohimo koko elämän. Uskon, että tarvitsin senkin kovan
paikan oppiakseni tiettyjä asioita.
Enää se ei tunnu pahalta.
Miten usko on muuttanut sinua?
Se on olennaisesti muuttanut minua. Minusta on tullut sama vanha
itseni, joka olin pikkupoikana. Lähdin kasvamaan väärään suuntaan,
kun päihteet tuli kuvioihin mukaan.
Perusasiat pysyvät kunnossa, kun
on kristittyjä kavereita, rukoilen ja
tutkin Raamattua. Minulla on nyt
kaikin tavoin parempi elämä.

Minkä neuvon antaisit nuorille
muusikonaluille?
Kaksi perusasiaa, jotka ovat auttanut minut takaisin jaloilleni ovat
raittius ja Jeesus. Jos olisin ymmärtänyt, että päihteet ovat minun
heikko kohtani, en olisi ruvennut
teininä juomaan kaljaa ollenkaan.
Jos saisin elää elämäni uudelleen,
olisin raittiina alusta lähtien.
Mitkä asiat tuovat sinulle iloa?
Nykyään monet pienet asiat, mitä
ei aikaisemmin huomioinut, kuten
lintujen laulu. Se, että sain jatkoajan elämääni ja saan elää raittiina.
Sekä tietysti se, että olen eheyttänyt suhteet lapsiini ja että minulla
on lapsenlapsia.
Mikä on mottosi?
Herran pelko on viisauden alku.

Jukka Tolonen on
vieraana Sana elämään
-illassa la 6.10. klo 18
Taulumäen kirkossa.

Jyväskylän seurakunta on savuton työpaikka lokakuun alusta
alkaen. Kirkkoneuvoston päätöksen myötä tupakointi kielletään seurakunnan kiinteistöissä
ja piha-alueilla. Työpaikan tilaisuudet ovat savuttomia ja tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan
tupakoinnin lopettamisessa yhdessä työterveyshuollon kanssa.
Seurakunnan työsuojelupäällikkö Antti Pekuri kertoo, että
päätöksen taustalla on tupakattomaan ja nikotiinittomaan
Suomeen tähtäävä Savuton
Suomi 2030 -hanke. Jyväskylän
seurakunta on yksi ensimmäisistä seurakunnista, joka on tehnyt
päätöksen savuttomuudesta.

Tiekirkoissa
yli 4 500
kävijää
Jyväskylän seurakunnan Tiekirkoissa vieraili kesällä mukavasti
väkeä. Tiekirkkoina toimivat
Kaupunginkirkko, vasta remontoitu Korpilahden kirkko sekä
Kuokkalan kirkko. Kaupunginkirkkoon tutustui 2 502 vierasta, Korpilahden kirkkoon 1 356
ja Kuokkalan kirkkoon 702 kävijää. Vierailijoiden joukossa oli
paljon turisteja muun muassa
Saksasta, Japanista ja Italiasta.

Naisten pankki
keräsi yli
2 700 ammattia
Naisten Pankissa käveltiin tänä
vuonna ammatteja ennätyksellisesti 75 paikkakunnalla Suomessa ja maailmalla. Naisten
Pankin järjestämillä yhdeksänsillä Kävele Naiselle Ammatti
-tapahtumilla kerättiin varoja
yli 82 000 euroa. Tapahtumien
tulos vastaa yli 2 700 ammattia.
Lahjoitukset tukevat kehitysmaiden naisten koulutusta,
yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa.
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Yhtenäisyyden
voima ja vaara
Kuvaus Babylonin tornin rakentamisesta
tunnetaan parhaiten siitä, että siinä
maailman eri kielet saavat syntynsä.
Kertomus tukee ajatusta, että kansojen
moninaisuus on Jumalan työtä.
ANU HEIKKINEN teksti
ANTTI YRJÖLÄ kuvitus

Kertomus Babylonin tornista on lyhyt, mutta siinä on draamaa kerrakseen. Tornin rakennustyömaalla
kuljetaan yhtenäisyydestä ja joukon
voimasta suureen hajaannukseen.
– Kuten monet muutkin Raamatun alun kertomukset, myös tämä kertomus selittää, miksi maailma on sellainen kuin se on, sanoo
Helsingin yliopiston Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen
professori Jutta Jokiranta.
Kertomuksen alussa koko maailma puhuu yhtä kieltä. Ihmiset saavat suurellisen idean: he päättävät
rakentaa kaupungin ja tornin, joka
ulottuu taivaaseen asti. Näin he tavoittelevat mainetta ja pysyvät yhdessä, eivätkä hajaannu yli maan.
Jumala näkee hankkeessa piilevän vaaran ja toteaa, että tämän
jälkeen ihmiset pystyvät tekemään
mitä tahansa. Niinpä hän päättää
sekoittaa ihmisten kielet, etteivät
he ymmärrä toisiaan, ja hajottaa
heidät kaikkialle maailmaan.
– Kertomus sijoittuu Babyloniin
eli Baabeliin, jonka alueelta tunne-

taan zikkurateja, kerroksittain kohoavia tornirakennelmia, joiden
raunioita on edelleen jäljellä.
Jutta Jokirannan mukaan tiivis
teksti suorastaan kutsuu täydentämään sitä, mitä siinä ei sanota.
Kertomusta on tulkittu useimmiten niin, että siinä Jumala rankaisee ihmisiä heidän synneistään. On
monia näkemyksiä siitä, mitä pahaa kaupungin ja tornin rakentamisessa on.

Maailmanhistoria
”tuntee
monia esimerkkejä siitä, miten
ryhmän nimissä ei
aina tapahdu
pelkkää hyvää.

– Selityksenä voidaan nähdä ylpeys, vallanhimo tai halu nousta
Jumalan tasolle. Ihmiset myös halusivat jäädä yhteen paikkaan, kun
Jumala oli antanut heille tehtäväksi täyttää koko maan.

Toisen tulkinnan mukaan kertomus selittää etenkin kielten ja kansojen syntyä, eikä siinä nähdä synnin ja rangaistuksen ulottuvuutta.
Yksi keskeinen teema kertomuksessa on ihmisen halu olla yhtä ja
asettua jonkin yhteisen tavoitteen,
ideologian tai liikkeen taakse.
– On perusinhimillinen tarve,
että täytyy kuulua johonkin selvitäkseen tässä maailmassa ja voidakseen elää ihmisenä. Kuuluminen tarvitsee jonkin näkyvän mer-

kin tai symbolin. Yhdistymiseen
liittyy se riski, että alkaa toimia sokeasti ryhmän mukana.
Jokirannan mielestä kertomus
Babylonin tornista ei niinkään kerro siitä, millainen maailman pitäisi
olla. Teksti on enemmänkin sen tiedostamista, millaisia ihmiset ovat.
– Voi olla hyväkin, että olemme
hiukan varpaillamme silloin, kun
joukkoja kootaan. Maailmanhistoria tuntee monia esimerkkejä siitä,
miten ryhmän nimissä ei aina tapahdu pelkkää hyvää.

Babylonin tornin juurella syntyvät myös lähtökohdat muukalaisuuden kokemukselle, joka toistuu
myöhemmin Raamatussa useassa
yhteydessä. Apostolien tekojen
helluntaikertomuksen voi nähdä
epäsuorana viittauksena Babylonin torni -kertomukseen. Siinä
opetuslapset kertovat Jumalan
suurista teoista, ja jokainen kuulee
puheen omalla kielellään.
– Sekä helluntaikertomus että
kuvaus Babylonin tornista tukevat
moninaisuuden arvostamista.

Hengissä

Lähimmäinenkin voi
toimia enkelinä
Tulla lasten kaltaiseksi.
Mitä se tarkoittaa?
Ehkä voisi äkkiseltään ajatella, että lapsen
kaltaisuus olisi viattomuutta ja puhtautta.
Raamatun valossa se on kuitenkin avuttomuutta. Niin kuin pieni vauva on avuttomana vanhempien hoivan ja huolenpidon varassa, niin hän on samalla tavoin avuttomana vailla omaa ansiota kaikkivaltiaan Jumalan ja Kristuksen sovitustyön varassa. Usko
on täydellistä lahjaa Jumalalta, joka lapsessa
erityisellä tavalla ilmenee. Jeesus liittää lapsen kaltaiseksi tulemisen kääntymiseen.
Kun ihminen ymmärtää oman syntisyytensä ja avuttomuutensa Jumalan edessä ja sydämestään turvautuu hänelle julistettuun
Jumalan armoon, hän on tullut lapsen kaltaiseksi, Jumalan lapseksi.
Maailman viettelysten vastustaminen
ei ole aina helppoa. Mikä avuksi?
Paavali tuntee itsessään heikkouden, kun
hän kirjoittaa: ”Sitä hyvää mitä minä tahdon, sitä minä en tee ja sitä pahaa mitä minä en tahdo, sitä minä teen.” Heikko ja vähäinen on valmis turvautumaan armoon ja
anteeksiantamukseen saadakseen siitä voimaa elää oikein.

”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.”, muistutti
Jumala Paavalille.
Mikkelinpäivä on kaikkien enkelien
päivä. Mikä Raamatun kohta enkeleistä
puhuttelee sinua eniten?
Tulee mieleen Heprealaiskirjeen kolmannentoista luvun kohta: ”Älkää unohtako
osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat
yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi
enkeleitä.” Ajattelemme enkelit usein yliluonnollisiksi olennoiksi. Kuitenkin enkeli,
Jumalan sanansaattaja, voi toimia aivan arkisessa tilanteessa lähimmäisessämme. Esimerkiksi, kesken vaimon kanssa käydyn vihaisen suukovun, lapset ovat sanoneet, että
teidän pitää pyytää nyt anteeksi. Siinä lapset ovat toimineet enkeleinä.
Usko enkeleihin on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Mistä se kertoo?
Ehkä niillä täytetään hengellisyyden kaipuuta. Ihmisillä on viehätys yliluonnollisia
asioita ja olentoja kohtaan. Nykyihminen ei
kaipaa välttämättä kristillistä uskoa sinänsä,
mutta enkelit yliluonnollisina hyväntekijöinä ja suojelijoina vetoavat.

Evankeliumi
Matt. 18: 1–6 (7–9) 10
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja
kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?” Silloin Jeesus kutsui luokseen
lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja
sanoi:
”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten
kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen
kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa
luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se
ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä
vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle
olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin
meren syvyyteen.”
(Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä!
Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi
sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat! Jos
kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se
poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että
käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle
elämään, kuin että sinut molemmat kädet

Mikä sinulle on keskeistä tässä tekstissä?
Juuri se, että syntisenä ja epätäydellisenä
minun ei tarvitse yrittää omin voimin
hyvittää tekojani, vaan saan avuttomana,

Jussi Sirviö suosittelee breakdancea niin tytöille kuin pojillekin. Lajia kiitellään monesti siitä, että siinä pojatkin uskaltautuvat tanssimaan.

Suurella intohimolla,
isolla liekillä
Breikkaaja ja tanssikouluyrittäjä Jussi Sirviölle tanssissa yhdistyvät liikunta, sosiaaliset suhteet,
oma luovuus ja kehittyminen ihmisenä.
ELINA MANNINEN teksti
STEV BONHAGE kuva

Aluekappalainen Antti Koivisto saarnaa
perhemessussa Korpilahden kirkossa su
30.9. klo 16
ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen.
Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti
ja heitä menemään. Onhan parempi, että
silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin
että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen.)
Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään
näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille:
heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki
katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.”

lapsen kaltaisena, turvautua Jumalan
armoon. Jumala ei hyväksy syntiä, mutta
hän rakastaa katuvaa syntistä ihmistä, joka
haluaa turvautua hänen armoonsa.

Kun New Yorkissa 70-luvulla syntynyt katutanssilaji, breakdance, löysi tiensä muuramelaiseen kouludiskoon, Jussi Sirviö oli mennyttä
miestä.
– Imeydyin lajin pariin vuonna
1995, kun näin vanhempia kundeja
diskossa ringissä breikkailemassa.
Vauhti ja villiys kiehtoivat heti. En
ollut aiemmin kiinnostunut tanssista, mutta breikissä oli jotakin
niin dynaamista ja rajuakin. Jotenkin se räjäytti tajunnan.
Lajin haastavuus inspiroi, ja Sirviö aloitti opiskelun katutanssikonkari Mikko Ahlgrenin tunneilla.
Perustettiin myös keskisuomalaisten breikkaajien ryhmä, Midpoint
Rockers.
– Breikki on ehdottomasti yhteisöllinen laji. Oma ryhmä on tosi
merkittävä. Jokaisella tanssijalla on
hyvä olla ryhmä, jonka kanssa treenaa, kilpailee ja hengailee. Meillä ei

ole varsinaisia valmentajiakaan, kaveriporukka on se tärkein innostaja, Sirviö kertoo.
Breakdance on osa hiphopiksi nimettyä alakulttuuria, jonka tärkeä
osa on positiivinen kilpailu tanssin
tai muiden taiteiden saralla – väkivallaton vaihtoehto jengitappeluille. Tanssijoiden ”battlessa” on kyse
omien taitojen mittaamisesta.

Jälkikäteen
”paiskataan
tassua ja
ollaan kavereita. Ei
tämä niin totista
touhua ole.

– Alun perin breikkaajat ottivat
bileissä mittaa toisistaan, katsoivat
kuka on kulmien kunkku, kenellä
on parhaat liikkeet ja paras meininki. Nykyään kilpaillaan isoilla lavoilla ja areenoilla, mutta idea on sama.

Battle antaa myös mahdollisuuden
kehittyä ja oppia omista häviöistä.
Vaikka tanssijat ja ryhmät kisaavat suurella tunteella, Sirviö vakuuttaa, ettei kilpailu kuitenkaan
koskaan ole turhan vakavaa.
– Jälkikäteen paiskataan tassua
ja ollaan kavereita. Ei tämä niin totista touhua ole, että yhteisö siitä
ympäriltä kaikkoaisi.
Sirviön nykyinen ryhmä Flow Mo
Crew syntyi vuonna 2002, kun keskisuomalaiset ja helsinkiläiset
breikkaajat löivät hynttyyt yhteen.
Alkoi suuntautuminen maailman
breikkirinkeihin.
– Kun aloitin tanssimisen, ei
Suomessa kovin isoa skeneä ollutkaan. Kisat oli nopeasti koluttu läpi. Ensimmäisen kerran olimme ulkomailla kilpailemassa Ruotsissa, ja
siitä sitten askel kerrallaan eteenpäin, Norjaan, Tanskaan ja Saksaan.
Vuonna 2004 innostuimme oikein
rapakon taakse Amerikkaan. Sitten
se olikin menoa!

Reilun 20 vuoden tanssijanura
on vienyt Sirviötä – joka tunnetaan myös nimellä B-boy Focus –
yli 40 eri maahan. Hän on voittanut kymmeniä kilpailuja ja vetänyt
satoja työpajoja, joista tulevana viikonloppuna yhden Jyväskylässäkin.

Pitää olla tosi
”tietoinen
siitä, mihin

kroppa pystyy. Koko
ajanhan niitä rajoja
pusketaan eteenpäin.
Tavoite toisensa jälkeen on toteutunut, mutta hienoimpana saavutuksenaan Sirviö pitää kuitenkin
omaa tanssikoulua, Saiffaa.
– Luovan alan yrittäjyys ei ole
Suomessa se kaikista helpoin homma, ja vielä näinkin kapealla alalla
kuin katutanssi. Ihan nollasta lähdettiin, mutta siinä se on Helsingin

keskustassa ollut pystyssä nyt jo
kahdeksan vuotta. Myös tanssin
opettaminen motivoi. On tosi palkitsevaa huomata, kuinka ihmiset
löytävät itsensä ja terveellisen elämäntavan.
Oma kehotietoisuus on lajin
myötä kasvanut huimaksi, kuten
vartalon toimiessa työvälineenä
kuuluukin.
– Pitää olla tosi tietoinen siitä,
mihin kroppa pystyy. Koko ajanhan niitä rajoja pusketaan eteenpäin, minullekin on tullut jo monia
loukkaantumisia. Juuri se rajalla
pysyminen on monesti vaikeaa. Että mennään täysillä, mutta ei yli –
ainakaan liikaa, 35-vuotias Sirviö
nauraa.
– Tanssi on minulle valtavan tärkeä juttu. Siinä on liikunta, sosiaaliset suhteet, oma kehitys ja luovuus, kaikki samassa. Se on tosi
monimuotoinen paketti. Ei vain
kropan tai mielen, vaan kokonaisvaltainen ihmisen hoitopaketti.
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Kolumni

Hyvä kantaa
Perheneuvonnassa ja Palvelevassa puhelimessa kohtaamme ihmisiä, jotka ovat joutuneet tavalla taikka toisella tuskaa ja hätää aiheuttavaan kriisiin. Näyttää siltä, että turvallinen lapsuus auttaa
pääsemään yli vaikeista tilanteista. Lapsuuden hyvät kokemukset
kantavat! Mitä puutteellisempi lapsuus on ollut, sitä enemmän itsetunto on koetteilla vaikeuksien kohdatessa.
Vastaanotolla tai puhelimessa vapaaehtoisen päivystäjän kanssa
etsitään keinoja ja väyliä ulos pahasta olosta ja tilanteesta. Kriisin
keskellä voimavarat ovat usein vähissä. Siksi muutoksen aikaansaaminen voi tuntua toivottomalta. Myös auttaminen on usein
haasteellista. Mistä löytyy helpotusta ja uusia näkökulmia, kun tilanne näyttää olevan täysin jumissa?
Tutkimusretki lapsuuteen ja menneisyyteen on minulle tärkeä
työskentelytapa. On hyvä tulla tietoiseksi elämän varrella omaksutuista ajattelutavoista. Osa niistä kantaa elämässä. Toiset taas
vaikeuttavat elämää tai vahingoittavat itsetuntoa. Hyviä ja voimia
antavia ajatuksia voi vahvistaa. Vahingollisista ajattelutavoista
eroon pääseminen helpottuu, kun huomaa miten ne ovat syntyneet.
Kristittynä psykologina yhdistän tämän työskentelytavan ihmisen
kykyyn luoda Jumalan kuvana. Me luomme koko ajan elämäämme, tahdoimmepa sitä tai emme, tiedostimmepa sitä tai emme.
Kun tämän ymmärrämme, meille avautuu suuri armo ja mahdollisuus. Tuon mahdollisuuden oivaltaminen hälventää toivottomuutta ja antaa rohkeutta tehdä vaikeitakin ratkaisuja. Meillä on
joka aamu mahdollisuus aloittaa alusta, luoda hyvää ja positiivisuutta sekä omaan elämäämme että ympärillämme oleville. Tähän uuden luomisen prosessiin voi hakea apua vaikkapa perheneuvonnasta tai Palvelevasta puhelimesta.
Ihailemani tutkijan Frank Martelan tavoitteena on luoda uusia oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisen kykyä elää hyvä elämä. On
osoitettu, että suurta osaa ihmisen hyvinvoinnista ja sisäisestä
motivaatiosta selittää kolme psykologista perustarvetta: vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Martela katsoo, että myös
hyväntekeminen on edellytys hyvinvoinnille. Nämä neljä perustarvetta tekevät elämästä elämisen arvoista. Siten hyvä kantaa
myös perheneuvojia ja Palvelevan puhelimen päivystäjiä.

Emma Kankaristo ja Pipsa Juvonen
hakeutuivat lemmikkitarvikealalle
rakkaudesta eläimiin. Kankaristolla on
kotona koira ja kaksi kissaa, Juvosella kaksi
koiraa, kaksi hevosta ja neljä kesyhiirtä.

Myötätunto rantautui työelämään
Inhimillisyydestä on tullut tekoälyn vastavoima
työyhteisöissä, sillä robotit eivät taivu luovuuteen,
myötätuntoon ja ihmisen aitoon kohtaamiseen.
Inhimilliset tekijät tekevät myös Mustista ja Mirristä
yhden Suomen parhaista työpaikoista.

Sirpa Salo
Perheneuvonnan johtaja
Perheasiain neuvottelukeskus

ilen
Tänään ruko

Uusi työpaikka toi ilon
Hyvä ystäväni on ollut pitkään ahdistunut ja turhautunut työhönsä. Lopulta hän
rohkaistui vaihtamaan työpaikkaa ja elämä hymyilee jälleen. Kiitos, että pidät hänestä huolta.
nainen, 47

SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Syyskuisena lauantaina jyväskyläläisessä lemmikkitarvikeliikkeessä käy vilske. Joku hakee
kissanhiekkaa, toinen kuivattuja possunkorvia koiralleen. Nuoren miehen sylissä napottaa pystykorvan pentu, jonka omistajille
myyjä Pipsa Juvonen esittelee kanta-asiakasetuja. Emma Kankaristo rientää hyllyjen
välistä palvelemaan tuttua villakoiran emäntää – ja antaa koiralle samalla rapsutukset.
Musti ja Mirri on ollut useamman vuoden kärkisijoilla Suomen parhaiden työpaikkojen listoilla. Juvosen ja Kankariston mielestä parasta työpaikassa on ilmapiiri.
– Meillä on ihan älyttömän mukava fiilis
tehdä yhdessä töitä, Juvonen sanoo.

– Ihmiset ovat samanhenkisiä. Meillä on
rento, kiva tekemisen meininki, komppaa
Kankaristo.
He arvostavat sitä, että työntekijöistä välitetään aidosti.
– Meille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia ja tuetaan sitä, että opimme alasta
lisää. Myös lemmikit saa ottaa mukaan töihin, mikä on ehdoton työsuhde-etu, Kankaristo toteaa.
Hänen koiransa ja kissansa ovatkin vierailleet myymälässä, samoin Juvosen koirat.
Hiljattain yrityksessä on otettu käyttöön
myös palkallinen kolmen päivän pentuvapaa, kun kotiin tulee uusi lemmikki.
Mustin ja Mirrin maajohtaja Juhana Lamberg pitää niin ikään yhteishenkeä yhtiön

tärkeimpänä menestystekijänä.
– Meillä töihin tullaan omana itsenä ja
töitä tehdään yhdessä. Toimintatapamme
on avoin ja suora. Kerromme ihmisille, miksi teemme asioita. Itse olen eniten tekemisissä aluemyyntipäälliköiden kanssa, joilta
kuulen myymälöiden kuulumiset.
Myös yhdessä oppiminen kuuluu talon
tapoihin. Viime vuosina ketjussa on tapahtunut paljon muutoksia, kun toiminta on
laajentunut Ruotsiin ja Norjaan. Suomessa
on noin 800 työntekijää. Heidän keski-ikänsä on 25, eikä heillä ole paljon esimieskokemusta.
– Tämä on meille kaikille oppimisympäristö, jossa saa kokeilla ja tehdä virheitä.
Testaamme uusia tuotteita tai tapoja myydä ja katsomme, toimivatko ne, Lamberg
toteaa.
Lisäksi työssä pidetään hauskaa. Joskus
järjestetään myymäläkilpailu, jossa voi voittaa johtoryhmäläisen päiväksi auttamaan
myymälään. Ja henkilöstön koulutuksissa
on aina yhteinen illanvietto.
– Istutaan vaikka leirinuotiolla ja jutellaan. Joku soittaa tähtitaivaan alla kitaraa.
Ne ovat parhaita hetkiä, kertoo Lamberg.

Helsingin yliopiston myötätuntotutkija
Miia Paakkasen korviin Mustin ja Mirrin
toimintatavat kuulostavat hyviltä.
– Yhteistyö on ihmislajille ratkaisevaa.
Ensisijaista on kokea toisesta ihmisestä lämpö. Tässä yrityksessä se välittyy esimerkiksi
suoran, avoimen ja hauskan toiminnan
kautta. Eikä se ole pelkkää hauskaa fiilistelyä, vaan aidosti vastuullista ja järkevää toimintaa, hän arvioi.

Yhteistyö on
”ihmislajille
ratkai-

voivat hoitaa tehokkaasti suorittavia tehtäviä, mutta ihmisille jäävät ne työt, jotka vaativat kaikkein syvimpiä inhimillisiä taitoja,
kuten suunnittelu, myötätunto, luovuus ja
erityisesti taito kohdata ihminen.
Myös ihmiskäsitys ja työn arvot ovat
muuttuneet.
– Tähän saakka on ajateltu, että olemme
itsekeskeisiä ja rationaalisia olentoja, mutta
tutkimukset ovat osoittaneet, että ihminen
onkin synnynnäisesti halukas antamaan ja
auttamaan. Työstä haetaan nyt sosiaalisia ja
eettisiä arvoja. Sellaisia organisaatioita, joissa
välitetään ja autetaan kasvamaan ihmisenä,
pidetään houkuttelevina, Paakkanen kuvaa.

Myötätunnosta on alettu puhua viime
vuosina työelämää mullistavana voimana.
Paakkanen näkee taustalla kolme isoa muutosta.
– Tekoäly muuttaa työtämme. Robotit

Myötätunnolla tarkoitetaan kykyä havaita toisen tunnetila, halua toimia toisen puolesta ja konkreettisia tekoja toisen hyvän
edistämiseksi. Työyhteisöissä myötätunto lisää yhteistyötä ja luottamusta, helpottaa
ristiriitojen hoitamista, nopeuttaa takaiskuista palautumista sekä vähentää poissaoloja.
Myötätuntoa voi lisätä tunnetaitoja kehittämällä. Paakkasen tutkimusryhmän
koulutuksissa jaetaan tietoa myötätunnon

sevaa. Ensisijaista
on kokea toisesta
ihmisestä lämpö.

vaikutuksista ja rohkaistaan kokeilemaan
myötätuntoa edistäviä menetelmiä omassa
työyhteisössä. Yksi harjoite tähtää kannustavan palautteen antamiseen.
– Jokaisesta tilanteesta pitäisi hakea jotain hyvää sanottavaa ja kieltäytyä systemaattisesti antamasta kritiikkiä tai puuttumasta virheisiin. Olennaista on, että palaute
on aitoa ja se kohdistuu tekoihin tai toimintatapoihin. Se voi olla vaikka jotain tämäntapaista: ”Hienoa, kun kannat vastuuta tästä” tai ”Arvostan sitä, että osaat heittää aina
sopivaa huumoria”, Paakkanen vinkkaa.
Hän tietää, että tämä voi tuntua aluksi
hankalalta ja oudolta.
– Silloin voi ihan sanoa ääneen, että opettelen olemaan parempi työkaveri tai esimies. Palautteen antaminen ei ole meille
suomalaisille niin luontaista kuin vaikkapa
amerikkalaisille, mutta me voimme tehdä
sitä omalla tavallamme, aidosti ja vähän varovasti, omana ujona itsenämme. Monet
ovat kertoneet, että tämän harjoitteen vaikutus on yllättänyt heidät. Siitä jää itselle
hyvä mieli ja se tarttuu muihin. Muut ovat
ryhtyneet kehumaan toisiaan, ja ilmapiiri on
keventynyt huomattavasti.
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Tärkeät päivämäärät:
• Ennakkoäänestys
järjestetään
6.–10.11.
• Varsinainen
äänestyspäivä on
18.11.

Minne
menet
seurakunta?
Marraskuun seurakuntavaaleihin on
Jyväskylässä ilmoittautunut yhdeksän
valitsijayhdistystä ja 169 ehdokasta.
Mitkä ovat vaalikauden tärkeimmät
tavoitteet ja miltä #minunkirkkoni
näyttää valitsijayhdistysten silmin?

ELINA MANNINEN JA
MINNA PALOVAARA teksti
HENRI KÄHKÖNEN kuvitus

Seurakuntavaaleihin asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys jostakin keskeisestä asiasta. Ehdokaslistojen taustalla voi olla myös herätysliike,
poliittinen puolue tai muu yhdistävä asia.
Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä.
Jyväskylässä valitsijayhdistykset ovat lähes samat kuin edellisissä vaaleissa neljä
vuotta sitten. Muutoksia on tapahtunut lähinnä yhdistysten nimissä.
Viime vaaleissa nuorten lista oli nimeltään Äänenmurros – nuorten ääni kuuluviin. Tällä kertaa nuorten ja partion äänenä
on nuorten aikuisten ja partiolaisten yhteinen valitsijayhdistys nimeltään Myrskylyhty.
Meidän kirkko -valitsijayhdistys oli viime
vaaleissa nimeltään Perusseurakuntalaiset
ja sitoutumattomat. Sen ehdokkaat ovat Perussuomalaisten Jyväskylän yhdistyksen jäseniä. Vihreä kirkko -valitsijayhdistys on yhdistelmä Vihreitä ja Tulkaa kaikki -kansanliikettä.
Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys edustaa Jyväskylän vanhoillisles
tadiolaisia. Seurakuntaväki-valitsijayhdistyksen ehdokkaat ovat eri herätysliikkeissä,
alueseurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä
toimivia seurakuntalaisia. Yhdistys on yhtei-

söllisesti ja poliittisesti sitoutumaton.
Vuoden 2018 vaalit käydään teemalla Minun kirkkoni, sosiaalisessa mediassa #minunkirkkoni. Tärkeiksi teemoiksi tulevalle
nelivuotiskaudelle nousivat muun muassa
talous, tilat, diakoniatyö ja erilaiset osallistumismahdollisuudet.

Keskusta ja sitoutumattomat tavoittelevat
palvelevaa ja hallinnoltaan kevyttä kirkkoa,
jossa taloutta hoidetaan niin, ettei tulevien
sukupolvien toiminnan mahdollisuuksia kavenneta.

Tärkeiksi
”teemoiksi
tulevalle

nelivuotiskaudelle
nousivat muun
muassa talous, tilat,
diakoniatyö ja
erilaiset osallistumismahdollisuudet.
– Meidän kirkossamme on tilaa kaikille ja
kelpaamme keskeneräisinä. Jumalanpalvelus on seurakunnan keskus, josta lähtee diakonia ja nuorisotyö ihmisten keskelle. Tuemme nuorten ja perheiden hyvinvointia.
Vastustamme syrjintää ja edistämme saavu-

tettavuutta, jotta kirkkoon olisivat kaikki
tervetulleita, valitsijayhdistys kertoo.
Myös Meidän kirkko -valitsijayhdistyksen
tulevan nelivuotiskauden tärkein tavoite on
pitää seurakunnan talous vakaana. Näin
seurakunta pystyy huolehtimaan monista
velvoitteistaan muuttuvassa maailmassa.
Yhdistyksen päämääränä on puolustaa niitä
väestöryhmiä, joiden tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta ei ole
huolehdittu. Näitä ryhmiä ovat muun muassa lapsiperheet, eläkeläiset ja työttömät.
Heidän kirkkonsa on rohkeasti hengellinen
ja lähimmäisistä välittävä.

Kokoomuksen ja sitoutumattomien valitsijayhdistyksen kirkossa seurakuntalaiset
ovat tekijöitä. Heidän kirkkonsa uudistuu ja
elää ajassa. Tulevalla kaudella keskiössä on
hallinnon ja toimintakulttuurin kehittäminen.
– Seurakunnan hallintoa tulee kehittää
joustavammaksi ja avoimemmaksi. Tehostamista tarvitaan, ja resurssien käyttöä pitää
arvioida kriittisesti. Hallinto tulee järjestää
nykyistä paremmin niin, että virkamiesten
ja luottamushenkilöiden roolit ovat selkeät,
yhteistyö hedelmällistä ja toiminnan kehittäminen innovatiivisempaa, todetaan valitsijayhdistyksestä.
Vanhoillislestadiolaisuudesta ammentava Kristillisten perusarvojen puolesta kertoo keskeiseksi tavoitteekseen seurakunnan
ydintoimintojen vahvistamisen. Tämä sisältää Raamatun mukaisen evankeliumin julis-

tamisen, kirkolliset toimitukset, sakramenttien oikean jakamisen ja diakoniatyön. Heidän kirkkonsa välittää ilosanomaa Jeesuksesta ja pysyy Raamatun opin perustalla.
Kirkko ei sulje kutsuvia ovia keneltäkään
vaan kutsuu kaikkia ihmisiä kuulemaan Jumalan sanaa.

Nuorten ja partiolaisten lista Myrskylyhty
tuo ehdolle kokeneita nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä. Heidän tavoitteenaan on tehdä seurakunnan toiminnasta entistä houkuttelevampaa, sekä turvata partion toimintaedellytykset.
Heidän kirkkonsa välittää, rakastaa ja auttaa lähimmäisiä lähellä ja kaukana, ympäristöä unohtamatta, puhuen rohkeasti Jeesuksesta.
Seurakuntaväen mukaan seurakunnan
tulee määrätietoisesti kehittää eri-ikäisille
jäsenille mahdollisuuksia osallistua jokaisen
lahjojen mukaiseen toimintaan ja toiminnan suunnitteluun yhdessä työntekijöiden
kanssa. Toimintaa tukevia resursseja tulee
vahvistaa taloudellisesti sekä terveillä ja toimivilla tiloilla. Heidän kirkkonsa on yhteisö,
joka Raamatun pohjalta välittää evankeliumin ilosanomaa lähelle ja kauas ja on tukena seurakuntalaisten arjessa ja juhlassa.
Sosiaalidemokraattien ja sitoutumattomien valitsijayhdistyksen arvoja ovat solidaarisuus ja suvaitsevaisuus. Tärkeää on
myös yhteinen vastuu ympäristöstä. Heidän

kirkkonsa on
kansallinen ja
kansainvälinen. Valitsijayhdistys pitää tärkeänä
edistää valituksi tulevien luottamushenkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon.
– Keskeisenä tavoitteenamme on saada
kirkkoneuvostoon luottamushenkilöpuheenjohtaja. Esitämme Taulumäelle seurakunnan yhteistä toimintakeskusta. Diakoniatyöhön on osoitettava riittävästi määrärahoja, valitsijayhdistyksestä kerrotaan.

Sydän vasemmalla -valitsijayhdistys koostuu Vasemmistoliitossa toimivista ja sitoutumattomista seurakunnan jäsenistä. Yhdistys tavoittelee diakoniatyön vahvistamista eriarvoistuvassa yhteiskunnassa. Suurten
tulo- ja varallisuuserojen nähdään aiheuttavan köyhyyttä, toivottomuutta ja syrjäytymistä, ja myös kirkon tulee toimia niitä vastaan. Heidän kirkkoonsa ei kuulu syrjintä
sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
Listan ehdokkaat kannattavat samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä. Kirkon on toimittava ekologisesti ja nostettava esiin globaali epäoikeudenmukaisuus.
Vihreä kirkko – Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys haluaa tehdä kirkosta aidosti avoimen kaikille ja kasvattaa sen jäsenmäärää.
Heidän kirkkonsa on osallistava, yhdenvertainen, resurssiviisas ja avoin. Se on vastuul-

linen suhteessa luomakuntaan, ihmisiin ja
talouteen.
– Haluamme, että kirkossa on jokaisen
hyvä olla omana itsenään, myös erilaisten
vähemmistöjen kuten seksuaalivähemmistöjen ja maahanmuuttajien. Avara armo ja
rakkauden sanoma kuuluu kaikille. Kirkko
on hyvän tekemisen, rakkauden ja toivon
yhteisö, valitsijayhdistyksestä summataan.

sitkö?

Tie
			

Seurakuntavaaleihin
ilmoittautuneet
valitsijayhdistykset
Jyväskylässä
■■ Keskusta ja sitoutumattomat
■■ Kokoomus ja sitoutumattomat
■■ Kristillisten perusarvojen puolesta
■■ Meidän kirkko
■■ Myrskylyhty
■■ Seurakuntaväki
■■ Sosialidemokraatit ja

sitoutumattomat

■■ Sydän vasemmalla
■■ Vihreä kirkko – Tulkaa kaikki
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Nuorten ehdokkaiden määrä
kasvanut hieman viime vaaleista

AA Elina Saari & AA, VT Erkki Urtti & OTM Eero Urtti

Jyväskylän seurakunnan seurakuntavaaleissa on hieman vähemmän ehdokkaita kuin
edellisissä vaaleissa. Ehdolla on niin nuoria kuin kokeneempaa luottamushenkilökaartia.

Asuminen ja rakentaminen, mm. kauppakirjat ja sopimukset,
asunto- ja kiinteistökauppariidat, rakennusriidat.

Asianajotoimisto Urtti
Palveluitamme:

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

Perhe- ja perintöoikeus, mm. edunvalvontavaltakirja,
testamentit, perukirjat, perinnönjaot, avioero-ositukset.

Ympäristöoikeus, mm. kaavoitusasiat, tie- ja lunastusriidat,
maa-ainesten käyttö, yhteisalueiden asiat.
Maksukyvyttömyys, mm. yrityksen konkurssi- ja
saneerausmenettely.
Yhdistysten ja vesiosuuskuntien asiat.

SIRPA KOIVISTO teksti

Ehdokkaiden määrä on alustavien
tietojen mukaan vähentynyt monissa suurissa kaupungeissa vuoden 2014 seurakuntavaaleihin verrattuna. Näin myös Jyväskylässä,
jossa syksyn vaaleissa on mukana
169 ehdokasta.
Edellisissä seurakuntavaaleissa
ehdokkaita oli 188.
Valitsijayhdistyksiä on Jyväskylässä yhdeksän: Keskusta ja sitoutumattomat, Kokoomus ja sitoutumattomat, Kristillisten perusar-

vojen puolesta, Meidän kirkko,
Myrskylyhty, Seurakuntaväki, Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat, Sydän vasemmalla ja Vihreä
kirkko – Tulkaa kaikki.
Nuorten, alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden määrä on kasvanut hieman suurissa kaupungeissa. Jyväskylän seurakunnassa alle 30-vuotiaita on ehdolla 23 eli 13,6 prosenttia ehdokkaista.
Uutena ryhmittymänä on mukana nuorten aikuisten ja partiolaisten yhteinen valitsijayhdistys
Myrskylyhty, jonka tavoitteena on

saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin kirkossa. Heidän kaikki ehdokkaansa ovat alle 30-vuotiaita.

Jyväskylässä on mukavasti nuoria
ehdokkaita, mutta myös kokeneempaa luottamushenkilökaartia.
– Eri ikäisten ehdokkaiden mukaan saaminen vaaleihin on Jyväskylän seurakunnassa toteutunut
mukavasti. Myös alueellisesti ehdokkaita on hyvin eri puolilta seurakuntaa, toteaa kirkkoherra Arto
Viitala.

Naisia ehdokkaista on 94 ja miehiä 75.
Nykyisistä 39 kirkkovaltuutetusta paikkansa jättää neljäsosa. Luopujissa on monia pitkään luottamushenkilöinä toimineita valtuutettuja. Ehdolle eivät asettuneet
enää Anu Alenius-Taipalus, RiittaLiisa Göös, Hilkka Illman, Mikko
Jegoroff, Tapio Lampinen, Esko
Latvala, Riitta Mäkinen, Kerttu
Saarela, Pentti Vilpunaho ja Juha
Venäläinen.
Viime vaalien ääniharavat Heikki Tynkkynen, Raija Sipinen, Raija

Pekkarinen ja Tuulikki Väliniemi
ovat ehdolla myös näissä vaaleissa.
Seuraavalla nelivuotiskaudella
valtuutetuilla on edessään monia
isoja päätöksiä, joita ovat muun
muassa useat kiinteistöratkaisut,
kirkkojen ja Vanhan pappilan peruskorjaukset, henkilöstöstrategia
sekä toiminnan muut strategiset
linjaukset.
– Toteutuessaan myös sote- ja
maakuntauudistus haastavat kirkkoa miettimään rakenteitaan ja
seurakuntien yhteistyötä, muistuttaa Arto Viitala.

Kokoomus ja sitoutumattomat:
Heiska Eetu, Hirvonen Leena, Ikkala Markku, Isomöttönen Katja, Järviniemi Jukka, Kankainen Eija, Koskela Antti, Kuusela Eero, Lamberg
Markku, Lajunen Heimo, Laurila
Sirkku, Lohi Santeri, Loikkanen Eelis, Malinen Juhani, Malmberg Sari,
Niemi Riikka, Niininen Lassi, Pii-

Meidän kirkko: Hiltunen Seppo,
Hokkanen Kari, Kauranen Kai, Lahtinen Anne-Helena, Nahkamäki
Jarmo, Paananen Eero, Rastas Pirkko, Vaskelainen Ari.

Keinonen Sirpa, Pulli Terhi, Rahkonen Anne, Rouhiainen Eeva-Kaisa,
Saarela Merja, Sahlberg Arja, Saikkonen Leila, Saloheimo Olli, Salonen Pertti, Sipinen Raija, Sompa
Mauri, Suonperä Juha, Syrjälahti
Outi, Tenhunen Mikko, Vaherto
Valtteri, Vallipuro Karoliina, Wilhelms Pipsa.
Kristillisten perusarvojen puolesta: Honkamäki Vuokko, Katainen
Eero, Kemppainen Tarmo, Lyytikäinen Tuulikki, Nissinen Maarit, Pajala Veera, Poudyal Raakel.

Myrskylyhty: Halkomäki Heidi,
Kesti Atte, Lehti Helena, Murtojärvi Aleksi, Parikka Tommi, Ridanpää
Heta-Stiina, Suonpää Reetta, Tonteri Heidi, Tähkäpää Aapo, Vehmas
Ilona.
Seurakuntaväki: Airaksinen Sari,
Haukkamäki Marko, Helle Sirpa,
Ilomäki Markus, Kelhälä Tero, Kiviaho Maria, Krogerus Jukka, Lahtinen Pirjo, Lilja Ilkka, Makkula Raili,
Muotka Petteri, Mustonen Minna,
Myllyniemi Susanna, Paajanen
Mauri, Peitsenheimo-Aarnio Sirpa,
Pekkarinen Pertti, Peltomäki Tapio,
Pirttimäki Tomi, Puhalainen Erkki,
Puolimatka Mia, Rantalainen Mar-

ja-Leena, Taivassalo Maria, Tervonen Mauri, Tuunanen Inkeri.

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat: Ahola Irmeli, Fagerlund Marja, Hirvensalo Antti, Hynynen Marjatta, Junttila Pirjo-Liisa,
Jurvanen Leena, Jäsberg-Jokinen
Annikki, Kaukonen Anna, Kelander Mika, Koskinen Esko, Lahtinen
Aarno, Luukkonen-Kytömäki Jaana, Miettinen Marge, Muhonen Siiri, Muurinen Tarmo, Oinonen Outi, Reinikainen Pertti, Ruotonen
Leena, Savolainen Meeri, Sumelles
Kalle, Tuikkanen Ellen, Tuohimaa
Eija, Uutela Leena, Viitanen Eija,
Virtanen Satu-Maria, Vähäjylkkä
Kirsi, Väliniemi Tuulikki.

hengessä!

Sydän vasemmalla: Ahonen
Kimmo, Hirsjärvi Irma, Hokkanen
Arja, Janhunen Petri, Jauhiainen Juha, Juvonen Ritva, Kaakkuriniemi

Valitsijayhdistysten taustasta ja tavoitteista lisää
Jyväskylän seurakunnan
nettisivujen vaalisivustolla.

Taidetreffit

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

Ilmoittaja!

Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

Taidetreffit la 6.10. ja 24.11. klo 15–17
Jyväskylän taidemuseossa, Kauppakatu 23.
Kaipaatko seuraa galleria- tai museokierrokselle?
Taidemuseon näyttelyssä tutustutaan yhdessä taiteeseen,
mutta myös uusiin ihmisiin ajatuksia vaihtaen, kahvit nauttien. Ei ilmoittautumista, maksuton, avoin kaikenikäisille.

VUOKRATAAN

Uusi kerrostaloyksiö 25 m2
1.1.2019 alkaen.
Hämeenkatu 5,
Jyväskylä.
Ahti Kilvensalmi

040 680 4057

Tapani, Kovanen Anne, Käppi Matleena, Rantala Oskari, Rantanen
Reima, Tapiola Pirkko, Tiainen Eila,
Toikkanen Mette, Uusitalo Iiro,
Vesterinen Aarne, Viitakangas
Antti.

Vihreä kirkko – Tulkaa kaikki:
Aijasaho Eveliina, Asikainen Tiina,
Forsgrén Bella, Hallamäki Irene,
Hämäläinen Judy Ann, Kaunismaa
Heli, Kuparinen Liisa, Kämäräinen
Anna, Lakka Emilia, Lindström Tuija Elina, Lyytinen Leena, Lähdesluoma Helinä, Reuter Eeva-Liisa,
Salakka Ninna, Suhonen Ville,
Wuolio Marjaana.

RISTIÄISET, NIMIÄISET,
RIPPIJUHLAT, VALMISTUJAISET,
SYNT YMÄPÄIVÄT,
HÄÄT, HAUTAJAISET JA
YRIT YSTILAISUUDET

yvässä
Uutisia h

Jyväskylän seurakunnan ehdokkaat (vahvistamaton)
Keskusta ja sitoutumattomat:
Asikainen Aimo, Colliander Jari,
Damskägg Yrjö, Eerola Matti, El
Massri Ahti, Hintikka Pauli, Holmstedt Jorma, Häkkinen Keijo, Kalenius Tapani, Kananen Ossi, Kekäläinen Matti, Kokkonen Tuulia, Kolu Raija, Koskinen Sari, Kuntsi Tuulia, Lehtimäki Jussi, Nokelainen Jussi, Pekkarinen Raija, Perttula Anne-Maria, Savolainen Anniina,
Siuruainen Heikki, Sopo Raimo,
Tuukkanen Jari, Tynkkynen Heikki,
Weijo Pirkko, Ritsilä Jari.

Kukitamme
elämäsi juhlat

pirjo.teva@kotimaa.fi

050 5584702

tai
ahti.kilvensalmi@
gmail.com

Arvoisa
seurakuntavaaliehdokas.

Tilaa itsellesi

kerran viikossa ilmestyvä
-lehti
loppuvuodeksi

Kotimaata lukemalla tiedät mitä kirkossa on tekeillä juuri nyt.
Tiedät mistä kaikesta tahdot olla päättämässä.

nyt vain 20 €!

Kotimaa-lehti
loppuvuodeksi
vain

20 €


4

16. elokuuta 2018

6

| hinta: 3,70 €

3. toukokuuta

1,48r/min+pvm/mpm

www.kotidata.fi

Kirjastosta
mallia
kirkolle

Taulumäen kirkossa su 2.12.2018 klo 14
Kannen kuva:
n
Jani Laukkane
113. vuosikerta
0043595–18–34

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

TILAUSKORTTI

Pappisvirka
avautui naisil
le
Thaimaassa

2018 | hinta: 3,70

€

Anna-Maria
Soininvaaran
ingin
johtama Hels Oodi
o
keskustakirjast äjiä
kuuntelee käytt

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

Kamarikuoro Valo
Oulun Kamariorkesteri
Johanna Nylund, sopraano
Annastiina Tahkola, altto
Pertti Tahkola, tenori
Jaakko Kortekangas, basso
Johtaa Olli Heikkilä
kuoron valmennus Pertti Tahkola
JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNTA

Liput 29,50/28,50/15,50 €
(hinnat sisältävät palvelumaksut)

itselleni

Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena
loppuvuodeksi vain 20 €.

lahjaksi.

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Tilaus alkaa ensimmäisestä mahdollisesta numerosta.

Vain
Eurooppa
maallistuu

20

Suomessa
vieraillut
uskontososio
logi
José Casanova
tietää, miksi
20

Seppälän Citymarket

Kyllä kiitos! Tilaan Kotimaa-lehden

Kannen kuva:
Jukka Granström
113. vuosikerta
0043595–18–19

0600 95 050

33
18

Händel

Kristilliset
vat
kesäjuhlat tuotta ta
tappio
useimmiten

4 Heponiemen
lopettaminen
herättää surua

Pyhän Olavin
12 reitillä kohtaa
iä
itsensä ja ihmis

TILAAJA/MAKSAJA

H&e_14_18

Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin

Vastauslähetys

Sähköposti

Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

SAAJA, JOS ERI KUIN MAKSAJA

Tilaa. Tiedä. Tunne.
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua.
Tarjous on voimassa 31.12.2018 asti ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja
luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi
tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10% ja Digilehden 24%.

TEE TILAUS HALUAMALLASI TAVALLA

Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.

 Tilaa verkosta: www.kotimaa.fi/tarjous

Soita 020 754 2333*

Tilaa sähköpostilla: asiakaspalvelu@kotimaa.fi

*Puhelun hinta: lankapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min, matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.

13
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Tapahtumat 28.9.–12.10.
koissa
Musiikkia kir
		

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rauhanyhdistyksen seurojen viikkomessu la 29.9. klo 18, Ahonen, saarna
Jukka Erkkilä.
Messu su 30.9. klo 18, Kari, Ahonen,
Tiusanen.
Sana elämään -ilta la 6.10. klo 18. Uusia alkuja, muusikko Jukka Tolonen,
Suomen Raamattuopiston julistustyön johtaja Petri Kortelahti.
Tuomasmessu su 7.10. klo 18, Ahonen, Palola, Tikkanen, Laasonen.
Viikkomessu 8.10 klo 13, Koivisto,
Siistonen, Lekander, Toivanen.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kts. Huhtasuo ja Kipinä.

n MAUNO KUUSISTON LAULUJA KORPILAHDEN KIRKOSSA
Kertokaa se hänelle -konsertissa kuullaan ikivihreitä Mauno Kuusiston laulamia lauluja sunnuntaina 7.10. klo 15. Lauluja esittävät tenorit
Lasse Riutamaa ja Reijo Ikonen (kuvassa). Mukana myös Mika Seppänen, sello ja Ulla-Stina Ikonen, harppu ja kantele. Ohjelmassa on muun
muassa tunnetut kappaleet Kertokaa se hänelle, Volgalaulu, Oi muistatko vielä sen virren, Kaunis kotimaani ja Sunnuntai. Ohjelma 10 euroa
tuntia ennen ovelta. Väliaikakahvi 3 euroa.
n KIRKKO SOI VALOA
Kirkko soi valoa lauantaina 29.9. klo 18 Kaupunginkirkossa. Monipuolista musiikkia tarjoilevat koko lauantai-illan ajan puolen tunnin välein
Gospelkuoro Ihanaiset johtajanaan Maria Salmela, urkuri Risto Valtasaari sekä Kirkon housebändi: Piia Laasonen, laulu, Markus Lajunen,
puhaltimet, Esko Turpeinen, kitara ja Ilona Rimpilä, basso. Illan päätteeksi hartaus. Tilaisuus on osa Valon kaupunki -tapahtumaa. Vapaa
pääsy.
n KORISEVA KONSERTOI KIPINÄSSÄ
Arja Koriseva esiintyy Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä sunnuntaina
30.9. klo 16. Liput 10 euroa tuntia ennen ovelta.
n TORSTAI ON TOIVOA TÄYNNÄ
Torstai on toivoa täynnä -yhteislauluhetki on 4.10. klo 11–12 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Tule laulamaan yhdessä hengellisiä toivelaulujasi. Laulattajana on diakoni Ainoleena Laitinen. Lauluhetken jälkeen
on mahdollisuus jutella ja kahvitella Torstaikahvilassa.
n BASS’N HELEN AKUSTISENA
Bass’n Helen trion akustinen kiertue saapuu Jyväskylään torstaina 4.10.
Trio esiintyy Kipinässä klo 18. Mukana konsertissa myös laulaja-lauluntekijä Olli Helenius. Liput ovelta 10 euroa.
n MIKKO OINONEN MUSISOI KIPINÄSSÄ
Mikko Oinosen musiikkia kuullaan perjantaisin klo 13–14 Kipinässä,
Kauppakeskus Sepässä. Musiikin ohessa mahdollisuus kahvitteluun.
Vapaa pääsy.
n SUUT MESSINGILLÄ
Kuokkalan kirkon kamarikonsertissa lauantaina 6.10. klo 15 ollaan kirjaimellisesti suut messingillä. Konsertin pääosissa ovat Jyväskylä Sinfonian vaskisoittajat Jussi Järvenpää, käyrätorvi ja luonnontorvi sekä
Zoltán Köver, trumpetti. Heidän kanssaan musisoivat viulisti Anu Järvelä, sellisti Ilkka Kauppi sekä pianisti András Szabó. Liput 15/13/7
euroa teatterin lippumyymälästä tai 17,50/15,50/9,50 euroa lippu.fipalvelun kautta.

		
stenviikko

Vanhu

Vanhustenviikkoa vietetään 7.–14.10. teemalla Iloa toimeliasuudesta.
Tapahtumia:
Seniorimessut poikkeuksellisesti jo ennen vanhustenviikkoa ma 1.10.
Jyväskylän kaupunginteatterilla. Messuilla mukana Jyväskylän seurakunnan diakoniatyö. Tule kertomaan oma kiitoksen aiheesi ja tapaamaan seurakunnan työntekijöitä.
Viikkomessu Taulumäen kirkossa ma 8.10. klo 13. Kirkkokahvit Rauhanyhdistyksellä. Messuun kutsutaan erityisesti jyväskyläläisiä ikäihmisiä.
Saihokadun olohuone ti 9.10. klo 11–12, Saihokatu 4. Aiheena vanhustenviikon teema Iloa toimeliaisuudesta.
Vanhustenviikon tyttöjenpäivätapahtuma 65+ to 11.10. klo 14 Keltinmäen kirkolla. Välähdyksiä maailman tyttöjen elämästä. Kahvitarjoilu 5 euroa.
Vanhustenviikon messu pe 12.10. klo 12 Vaajakosken kirkossa. Kirkkokahvit.

Musiikkitilaisuudet
Iloset-kuoro ke klo 11.30 Telkäntie 2
C. Tied. 050 549 7049.
Aikuisille
Raamattupiiri ma klo 18 Kipinä, Kaija
ja Tapio Karjalainen.
Raamattupiiri pe 5.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 9.10. klo 13 Telkäntie 2 C
Nuorille
Kts. Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Telkäntien päiväkerho (3–5 v.) ti ja to
klo 9–11. Kysy paikkoja 050 301 8233.
Muskarit Telkäntie 2 C perjantai-aamupäivisin. Tied. 050 340 9898.
Muu
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla su
7.10. klo 14 Kipinä. Tänä vuonna 70,
75, 80, 85, 90, tai sitä enemmän täyttäville.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.9. klo 12 Huhtakoti, Kari,
Nieminen.
Messu su 7.10. klo 12 Huhtakoti, Kari,
Nieminen.
Aikuisille
Raamattupiiri ma klo 18 Kipinä, Kaija
ja Tapio Karjalainen.
Aikuisten käsityökerho ma klo 18–
20 Huhtakoti.
Diakonian RaaKe ti 2.10. klo 13 Huhtakoti. Raamattu- ja keskusteluryhmä
mielenterveyskuntoutujille.
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Raamattupiiri pe 5.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Lähetyskahvit
Huhtakodilla
Kesäkahvit jatkuvat Huhtakodilla lähetyskahvien merkeissä
ke 10.10. klo 13. Yhteisen
pöydän ympärille kokoonnutaan joka toinen keskiviikko
(parittomat viikot) kahvittelemaan, kohtaamaan ja keskustelemaan. Kahvien ohessa
infoisku tai terveisiä lähetystyön maailmasta.
Nuorille
Kts. Kipinä
Lapsille ja lapsiperheille
Huhtakodin päiväkerho (3–5 v.) ti
ja to klo 13–16. Kysy vapaita paikkoja
050 301 8233 tai 050 441 4215.
Huhtakodin muskarit torstaina aamupäivisin. Tied. 050 340 9898.
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Huhtakoti. Puuro 1e/perhe.

Pikkukirkko pe 28.9. klo 9.30 Huhtakoti.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30–
11 Huhtakoti. Maksuton.
Muu
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti. Aikuiset 2,50 euroa.
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla su
7.10. klo 14 Kipinä. Tänä vuonna 70,
75, 80, 85, 90, tai sitä enemmän täyttäville.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Neulasmessu su 30.9. klo 16 Neulaskoti, Kärkkäinen, Kahden maan Kansalaiset. Pyhäkoulu. Lapset voivat valmistella kirkkotilaa klo 15.45 alkaen.
Aikuisille
Diakonian ruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti.
Neulaskodin olohuone ke klo 13.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 30.9. klo 16 Neulaskoti.
Taaperokerho ma klo 9.30–11.30
Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 10–11.30 Neulaskoti.
Päiväkerho 3v ke klo 9–11 Neulaskoti. Kysy vapaita paikkoja 050 5863 056.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti.
Ilm. seuraavan viikon parkkiin ma klo
12 mennessä niina.ruuska@evl.fi.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.9. klo 10 kirkko, Ridanpää, Salminen, Lintunen, Vuorenoja.
Lähde!, Seurakuntakuoro. Kahvit ja
uutispuuroa. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 5.10. klo 8.30 kirkko.
Messu su 7.10. klo 10 kirkko, Pitkänen, Väätäinen, Lintunen. Kahvit. Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 16 kirkko.
Seurakuntakuoro to klo 18 kirkko.
Lähde!-kuoro to klo 18 kirkko.
Aikuisille
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti klo 11–12
Saihokatu 4. 2.10. aiheena: Kerro tarina; 9.10. Vanhusten viikko: Iloa toimeliaisuudesta.
Saihokadun lounas ti klo 12–13
Saihokatu 4. Hinta 4/1 euro.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko.
Olohuone Myötätuulessa ke 3.10.
klo 13–15 kirkko. Kahvit.
65+-tyttöjen päivä to 11.10. klo 14
kirkko. Kahvitarjoilu 5 euroa.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Kypärämäen päiväkerho. Vielä tilaa.
Tied. 050 372 5573.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taapero-ryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9–11 Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti
2.10. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari klo 8.30–11 kirkko.
Avoin vauvakahvila to klo 9.30–11
kirkko.
Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–18 kirkko. Kaikille avoin, 1 euro. Kotiin jaettava ruoka noudettavissa klo 18 alkaen.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Miltä nälkä näyttää? -valokuvanäyttely ma–pe klo 11–14 Kaupunginkirkko syyskuun ajan sekä tilaisuuksien ja Valon Kaupunki -tapahtuman
aikana 27.–29.9. Vapaa pääsy.
Valon tapahtuman iltahartaus la
29.9. klo 22.15 Kaupunginkirkko.
Messu su 30.9. klo 10 Kaupunginkirkko. Niiles-Hautanen, Watia, Valtasaari, Toivanen.
Körttiseurat ma 1.10. klo 17.30 Vanha pappila.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko (ei 28.9.).
Messu su 7.10. klo 10 Kaupunginkirkko. Pohjola, Niiles-Hautanen, Koskinen, Pietiläinen.
KohtaamisPaikan -iltajumalanpalvelus su 7.10. klo 17 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Kirkko Valon kaupungissa la 29.9.
klo 18 Kaupunginkirkko. Musiikkia
puolen tunnin välein. Gospelkuoro
Ihanaiset, joht. Maria Salmela, urkuri Risto Valtasaari, housebändi: Piia
Laasonen, laulu, Markus Lajunen, puhaltimet, Esko Turpeinen, kitara ja Ilona Rimpilä, Basso. Hartaus.
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Toivoa naisille – Hanna-piiri ma 1.10.
klo 16.30–18 Vanha pappila. Tied.
sade.pirttimaki@evl.fi, 040 560 9904.
Huom! Muuttunut kellonaika.
Lähetyspiiri ke 10.10. klo 10 Vanha
pappila. Tied. 050 549 7001.
Virtailta/Nightbreak to 11.10. klo
18–21 Yliopistonkatu 26 B. Iltapala.
Aikuisille
Ilta Lauran
kanssa -talk show
Ilta Lauran kanssa -live talk
show on pe 28.9. klo 21 Kaupunginkirkossa. Ihmisen ja
luonnon vuorovaikutuksesta keskustelevat ekoteologi
Panu Pihkala sekä tietokirjailija Rinna Saramäki. Musiikki
Antti Kleemola. Vapaa pääsy.
Tilaisuus on osa Valon kaupunki -tapahtumaa. Muut
Kirkko Valon kaupungissa
-tapahtumat kts. Musiikkia
kirkoissa.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Kylän kammari to 4.10. klo 14 Vanha pappila.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 9.10. klo 10. Keljonkatu 26, B-talo.
Leskien klubi to 11.10. klo 10–12
Vanha pappila. Elämänkaarikirjoittaminen, Pirkko A. Veijo. Kahvit.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho 1–2-vuotiaille vanhempineen ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Teemailta vol 2 ma 1.10. klo 16.30–
18.00 Yliopistonkatu 26 B. Välipala.
Ilm. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi
3–5v päiväkerho ti klo 9–11.30 Yliopistonkatu 28 B. Kysy paikkaa 050
5643072 tai 040 149 0562.
Ekavauvaryhmä ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30–11.30 Yliopistonkatu 28 B.
3–5v päiväkerho to klo 9–11.30 Yli-

opistonkatu 28 B.
Puistotapaaminen to 11.10. klo 14–
15. Mäki-Matin perhepuisto.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki arkisin klo 12.
Musiikkitilaisuudet
Mikko Oinosen musiikkia pe klo
13–14.
Kuoro pe klo 10.15. Perhekahvilan yhteydessä äideille ja isille.
Arja Korisevan konsertti su 30.9. klo
16. Liput ovelta 10 euroa.
Bass’n Helen trio akustisesti to 4.10.
klo 18. Liput ovelta 10 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Suomenkielen keskusteluryhmä ke
ja pe klo 10.30, ohjaajana Haroun Kartala, 040 480 2078.
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. Harjoitellaan, puhutaan ja opetellaan yhdessä.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10. Haluaisitko
olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied. 050
549 7005.
Pietarin Kilta ti 9.10. klo 18. Miesten
opinto- ja keskustelupiiri.
Nuorille
Olkkari 1–6 lk ti klo 15–17.
Nuorten musacorner ti klo 18–20.
Nuorten avoimet ovet to klo 15–17
la klo 15–18.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ma klo 17.30–19.30, to
klo 10–12 ja pe klo 10–12.
Vauvaa odottavien hetki pe 28.9. klo
18. Vauvan päivänä kutsumme kaikki vauvaa odottavat yhteiseen iltahetkeen. Mukana Mamas Kätilöt. Iltapalaa, musiikkia.
Pyhäkouluparkki la 29.9. klo 11–
12.30. Yli 3v lapsille parittomien viikkojen la. Ei ennakkoilm.
Päiväkerhoparkki 3–6v ma klo
12.30–15.30. Omat eväät.
Perhekahvila totaaliyksihuoltajille ti
2.10. klo 10–12. Tied. 050 380 0583.
Vauvakahvila ti klo 13–15.
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30–
14. Hinta 3e/perhe, maksu paikan
päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.15–
15. Hinta 4e paikan päällä.
Lapsikuoro ke 10.10. klo 16.30. Tied.
p. 050 549 7049.
Muu
Kipinä avoinna ma–to klo 10–20, pe
klo 10–18, la–su klo 11–18. Tavattavissa seurakunnan työntekijöitä.
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla su
7.10. klo 14 Kipinässä. Tänä vuonna 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän
täyttäville.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhemessu su 30.9. klo 16 kirkko.
Koivisto, Laiho. Päiväkerholaisten enkelikulkue, muskarilaisia, enkelinäyttely. Ruokailu.
Messu su 7.10. klo 10 kirkko, Koivisto, Laiho. Mukana Korpilahden Reumayhdistys. Lauluryhmä Valonsäde.

Lauletaan Taizé-lauluja. Kahvit.
Naisten raakel-ilta su 7.10. klo 16
srk-talo.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysompeluseura ke 10.10. klo 13
srk-talo. Kahvit. Tied. 050 557 9008.
Aikuisille
Ylistysryhmä pe klo 17.30 srk-talo.
Väentupa ti klo 11–13.30 Riikankulma.
NOJA-ryhmä ti 2.10. klo 18 srk-talo.
Kertokaa se hänelle – Mauno Kuusiston 100-vuotisjuhlakonsertti su
7.10. klo 15 kirkko. Lauluja tulkitsevat
tenorit Reijo Ikonen ja Lasse Riutamaa, säestäjinä Mika Seppänen, sello
ja Ulla-Stina Ikonen, harppu ja kantele. Ohjelma 10 euroa. Kahvit 3 euroa.
Hartaushetki ma 8.10. klo 10 Korpihovi.
Kirkkokuoron harjoitukset to 11.10.
klo 17.45 srk-talo.
Aamupysäkki pe 12.10. klo 9 srk-talo. EU-kassien jakoa, hartaus ja aamupala.
Nuorille
Hengari ti klo 15–17 Nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma 1.10. klo 9–11
srk-talo.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
10.10. klo 9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 28.9. klo 13 srk-keskus. Hiljentymistä seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä. Oma Raamattu ja
muistiinpanovälineet mukaan.
Puuhamessu su 30.9. klo 15.45 srkkeskus. Uutispuuro.
Messu su 7.10. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Vuorenoja.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 12.10. klo 13 srk-keskus.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki Torstai on toivoa
täynnä to 4.10. klo 11–12 srk-keskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 2.10. klo 10 srk-keskus.
Vieraana M. Perendi.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18.30 Keltinmäen kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Kortepohjan päiväkerho. Kerhossa
vielä tilaa. Tied. 050 380 0426.
Perheolkkari ke klo 9–11 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
10.10. klo 9.15 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.9. klo 11 kirkko, Mannström, Bucht, Lampinen, Nieminen,
kuoro. Pyhäkoulu, kahvit. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.
Jazzmessu su 30.9. klo 17 kirkko.
Aamurukous to 4.10. klo 9.30 kirkko.
Kohtuudella-messu su 7.10. klo 11
kirkko, Reukauf, Korhonen, saarna Aila-Leena Matthies, Väisänen, Kataikko, Mieskuoro Sirkat. Pyhäkoulu. Keittolounas.

Musiikkitilaisuudet
Kamarikonsertti Suu messingillä la
6.10. klo 15 kirkko, Jyväskylä Sinfonia.
Aikuisille
Parasta on laulaa ma 3.9.–16.12. klo
18 kirkko. Kuoroon pääsee tulemalla harjoituksiin. Ei koelaulua. Hengitysharjoituksia, äänileikkejä ja –harjoituksia, leppoisa ohjelmisto. Kuoroa
johtaa Sirpa Lampinen. Tied. 050 436
5435, sirpa.lampinen@evl.fi. Kts. harjoituspäivät seurakunnan nettisivuilta: Tule mukaan/Musiikki/Parasta on
laulaa.
Kuokkalan seurakuntaretki Korpilahdelle su 7.10.. Lähtö bussilla klo
13.15 Kuokkalan kirkolta. Tutustumme Höyrygalleriaan ja Korpilahden
kirkkoon sekä osallistumme Mauno
Kuusiston 100 vuotiskonserttiin klo
15. Väliajalla kahvit. Paluu Kuokkalassa n. klo 18. Hinta 15 euroa. Ilm. 28.9.
mennessä 050 549 7007, kirsti.kataikko @evl.fi tai 050 5497034, paivi.heikkila@evl.fi.
Nykysirkusta
Kuokkalan kirkossa
Jos voisit olla hetken kuka
tahansa, kuka olisit? – Olen
se mikä olen. Nykysirkusesitys Vemsomhelst Kuokkalan
kirkossa la 29.9. klo 21. Ohjaus
sirkustaiteilija Lotta Rautakorpi. Liput 15/10 euroa.
Muut esitykset to 25.10. ja pe
26.10. klo 19.
Kuokkalan Köpöttäjät ma klo 11.
Yhteiskävelylenkki, lähtö Kuokkalan
kirkon etuovelta. Tied. 040 410 3116.
Keittiön vapaaehtoisten kk-tapaaminen ma 1.10. klo 16 kirkko. Sovimme kirkkotarjoilujen toteutukset.
Tied. 050 549 7045.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 2.10. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 3.10. klo 13
kirkko.
Hiljaisuuden ilta ke 3.10. klo 18 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 10.10.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke 10.10. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
11.10. klo 13 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperotupa pe klo 9.30–11 kirkko.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–11.15
kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13–14.30 kirkko.
Äitienilta ti 2.10. klo 18–20 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 9.10. klo 17.45–19.30
kirkko.
Lasten kirkkohetki to 11.10. klo 9.15
ja klo 10 kirkko.
PerheCafé to 11.10. klo 17.30–19
kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.9. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Pohjola, Laasonen, kahvit.
Messu su 7.10. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Watia, Koskinen.
Aikuisille
Olohuone ti 2.10. 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.

3–5v päiväkerho ti klo 12.30–15.30
sekä to klo 9–12Katajatie 1, as 5. Kysy
vapaita paikkoja p. 050 595 3948 tai
050 358 1062.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30 Katajatie 1, as 5.
Perhekahvila to klo 13–15, Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Mikkelinpäivän perhemessu su 30.9.
klo 10 kirkko, Pääkkönen, Laine, Partanen, varhaiskasvatuksen työntekijät. Palokan kirkon 40-vuotisjuhlamessu. Lounas ja syysmyyjäiset.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, heikki.
ilola@icloud.com.
Messu su 7.10. klo 10 kirkko, Hautalahti, saarna Erkki Lampinen, Ruhanen. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä,.
Kahvit ja seurat. Pyhäkoulu.
Rukousmessu su 7.10. klo 17 kirkko. Musiikki Ester, puhe Tapio ja Kaija Karjalainen, mukana Seppo Hautalahti.
Hengen uudistus kirkossamme ry:n
ilta ke 10.10. klo 18 kirkko. Vieraana
järjestön puheenjohtaja Timo Pöyhönen.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoro to klo 17.30 kirkko. Tied.
050 358 1860.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1 euro.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti 9.10. klo 10–12
kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–
14 kirkko. Klo 13 hartaus- ja ohjelmahetki.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit keskiviikkoisin. Tied. 050
340 9898.
Apua arkeen. Ota yhteyttä 040 500
7820, 040 535 2276 tai 050 408 8813.
Kouluikäiset. Peli- ja leikkikerhossa
vielä tilaa. Tied. 040 773 9851 ja 050
408 8813.
Lounas su 30.9. klo 11 kirkko. Sadonkorjuun syysmyyjäiset.
Taaperopysäkki ma klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12–15 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9–11.30 kirkko.
Pyhäkoulu su 7.10. klo 10 kirkko.
Isien ja lasten ilta ma 5.11. klo 17.30
kirkko. Ilm. 29.10. mennessä 040 560
9908 (ei tekstiviestejä). Illan aikana
olemme sekä sisällä että ulkona. Luvassa leikkejä, mukavaa tekemistä ja
iltapalaa.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sovintoon elämän kanssa – sielunhoitokoulutus pe–la 28.–29.9. srkkoti. Pe 18–21 ja la 10–17. Saara Kinnunen, Aino Viitanen, Anna Maria
Siljander. Osmo Väätäinen. Koulutusmaksu 15 euroa. Vapaaehtoinen kahvi- ja ruokamaksu.
Perhemessu su 30.9. klo 10 kirkko,
Kärkkäinen, Tahkola Sievinen, Masalin, Yli-Suvanto.
Avoin raamattupiiri ti 2.10. klo 18
srk-koti.
Raamattuluento to 4.10. klo 18 srkkoti. Millaisella mielellä kohtaan elämän? (Fil.2), TT Mauri Tervonen.
Messu su 7.10. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.

Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoro ke klo 18 srk-koti.
Tied. 040 684 2050.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 30.9. klo
18 Merja Valkola, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
Olohuone ke klo 13 srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30–11.30 srkkoti.
Pyhäkoulu to 11.10. klo 18.30 srk-koti.
Muu
Kirkkokahvit su 30.9. klo 11.15 srkkoti.
Hautausmaan haravointitalkoot ti
9.10. klo 8–13 hautausmaa. Lounastarjoilu.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Yhteinen ilta sortavalalaisten kanssa pe 28.9. klo 18 pappila. Kahvit. Iltahartaus kirkossa.
Mikkelinpäivän perhemessu su 30.9.
klo 11 kirkko, von Gross, Vallipuro,
Piilonen, lapsityöntekijät. Lapsikuoro. Kahvit.
Messu su 7.10. klo 10 kirkko, Vallipuro, Paukkunen. Rauhanyhdistyksen kuoro.
Sanan ja rukouksen ilta su 7.10. klo
18 kirkko. Iltatee.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 16.30–17.30 kirkko.
Tied. 040 560 9913.
Nuorison musiikkiprojekti to 4.10.
klo 17 pappila. Tied. 040 560 9913.
Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 9.10.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Joni
Hakala p. 040 911 5796.
Aikuisille
Aamukahvipysäkki ma–ke klo 9–11
kirkko.
Työtupa ti klo 12 kirkko. Leivontaa ja
käsitöitä diakonian ja lähetyksen hyväksi.
Äitien keskustelu- ja käsityökerho
ke klo 18 pappila.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila.
Lukupiiri kirjojen ystäville ke klo 13
pappila (parittomat viikot).
Miesten saunailta ke 10.10. klo 17.30
Sarpatti. Pyyhe ja piplia mukaan.
Jylhänperän päiväpiiri pe 12.10. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen
talo. Hiidenjärventie 37.
Naisten ilta pappilassa
Naisten ilta on perjantaina
12.10. klo 18 Tikkakosken
pappilassa. Vieraana pastori
Ulla Palola. Illoissa tutkitaan
Raamattua, rukoillaan ja pohditaan naisen elämän eri vaiheita. Teetarjoilu. Seuraavan
kerran 9.11.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila.
Perhekerho ti klo 9.30 ja klo 13 kirkko.
Ekavauvaryhmä ke klo 13 kirkko.
Muu
Ruokajakelu parittomien viikkojen to
klo 10.30.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko. Kahvit.
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Tapahtumat 28.9.–12.10.
Saapas
		
Miesten päiväraamattupiiri to klo
12 kirkko, parittomat viikot.
Messu su 30.9. klo 10 kirkko, Mäkinen, Salmela.
Raamattu avautuu ti 2.10. klo 18.30
kirkko. Kuinka löydän levon? Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 18 alkaen. Seuraavat luennot
16.10. ja 30.10.
Messu su 7.10. klo 10 kirkko, Rossi,
Asikainen.
Leipäsunnuntai su 7.10. klo 16–17.30
kirkko. Voittopalkintoa kohti, Harri Alatupa.
Vanhustenviikon messu pe 12.10. klo
12. Kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Gospel-kuoro Ihanaiset ma klo 17.30
Taulumäen kirkko.
Seniorikuoro ke klo 12 Vaajakosken
kirkko.
Majakka-kuoro to klo 18 Vaajakosken kirkko.

Lapsille ja lapsiperheille
Retki Ideaparkiin ja sisähuvipuistoon
4–7-luokkalaisille 27.10. Hinta 25 euroa, maksetaan ilm. yhteydessä. Ilm.
30.9. mennessä www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Syyslomaleiri 1–3-lk 18.–19.10. Koivuniemen leirikeskus. Hinta 14€ Ilm.
30.9. mennessä www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Syyslomaleiri 4–7-lk 12.–14.10. Koivuniemen leirikeskus. Hinta 28 euroa.
Ilm. 30.9. mennessä www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Taaperot pe klo 9 Jyskän srk-koti.
Pyhäkoulu su klo 14, Mutkatie 14.
Perhepysäkki ti klo 9 Jyskän srk-koti.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaperhekerho ti klo 17.30 kirkko.
Perhekerho ke 3.10. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Tukea arkeen. Tied. 040 574 1706.
Retki Nyrölän
luontopolulle
Nyrölän luontopolulle lähdetään ma 8.10. klo 17.30.
Luontopolku huipentuu
Seikkailujen saarelle, jonne
matkataan vetolossilla yli IsoMustan tummien vesien. Saaressa on kaksoislaavu, tulisija,
hella, huussi ja laituri. Tapaaminen osoitteessa Sikomäentie 706. Mukana Tero
Reingoldt ja Tarja Palander.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 2.10. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Keskiviikkokerho ke 3.10. kirkolla klo 13.
Suutari Martti -näytelmän harjoitukset 10.10. klo 16.30 kirkko. Halukkaita
näyttelijöitä otetaan ilolla vastaan.
Nuorille
Nuortenilta eli Hengari ke klo 18–
20.30 kirkko.
Perjantaikahvila pe 5.10. klo 17–
21.45 kirkko.
Isoskoulutus la 6.10. klo 10–15.30
kirkko.

Perhetupa ti 9.10. klo 9 kirkko. Tarjoilu 1/0,50e.
Metsä-pehmolelukirkko ke 10.10.
klo 18 kirkossa. Ota mukaan oman
pehmolelusi.

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.
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.

			

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

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
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
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
Kts. Kipinä
Hakuna matata – Kaiken kansan leiri Vesalassa 26.–28.10. Hinta 35/20
euroa, alle kouluikäiset ilmaiseksi. Kv.
illanvietto ja iltapala pe klo 18. Jos et
pääse leirille, tule mukaan pe-illaksi
(10e/hlö). Ilm. leirille tai illanviettoon
12.10. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/tule-mukaan.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 30.9. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Nyyttäri,
kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan
myös oma muki, lautanen, aterimet!
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 7.10. klo 17. Mika
Kilkki.
#kokeileAlfaa @ Kortepohjan kirkko, Isännntie 4. Ke 26.9.–21.11. klo
18–20 (ei vko 42). Tied. ja ilm. tiinakilkki@gmail.com / 044 524 3904.

SAAPAS ETSII UUSIA PÄIVYSTÄJIÄ
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 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. Tied. Kari Valkonen,
p. 050 384 3702.
Rukousretriitti Levottomuudesta rauhaan 23.–25.11. Vesalan leirikeskuksessa. Täysihoitomaksu 80–190 euroa.

Tied. ja ilm. kari.valkonen@kolumbus.
fi, p. 050 384 3702.
Luentosarja Heprealaiskirjeestä alkaa ti 2.10. klo 18.30 Vaajakosken kirkolla. Kuinka löydän levon? Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
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-kameraaika ke klo 11–12.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 30.9.
klo 14 Kuurojen Yhdistyksellä, Ilmarisenkatu 20.
Viittomakielinen raamattupiiri to
11.10. klo 16.15 Aseman Pysäkillä.

Hiljaisuuden retriitti
Nuorten aikuisten ja aikuisten Hiljaisuuden retriitti
16.–18.11. klo 18.00–14.30
Koivuniemen leirikeskuksessa.
Hiljentymistä kiireen keskellä
ja Jumalan huolenpitoa – tule
lepäämään. Retriitin hinta
on 60 euroa (omat liinavaatteet). Täysihoito. Ilm. 23.10.
mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/tule-mukaan.
Tied. Elina Lintulahti p. 050
549 7006.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Puhetta ja puuroa ti 2.10. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Rukouksesta elämänvoimaa, Eevakaarina Launis.
Kirjapiiri II ti 2.10. klo 13. Johanna
Holmström: Sielujen saari.
NNKY:n järjestöpäivien tervetuloilta Puistotorilla pe 5.10. klo 18. Lakun
lauluhetki.
Kirjapiiri I ma 8.10. klo 13 Heidi Köngäs: Sandra.
Puhetta ja puuroa ti 9.10. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Luova vanhuus,
Pirkko Arola ja Eevakaarina Launis.
Latinanpiiri ti 9.10. klo 13.
Leivotaan Yhdessä! to 11.10. klo
12.30–15.30. Kaikille avoin.
Muskarit keskiviikkoisin: Taaperot
1–2v. klo 9.45–10.15; Perhemuskari I
10.15–11; Perhemuskari II (1 tai useampi alle 5 v. lapsi /perhe) klo 11.15–
12. Ilm. www.ywca.fi/122.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus ma 1.10. klo 15 Helluntaisrk, Lyseonkatu 3. Kenneth Karppinen, Lähteellä-kuoro. Kahvi ja lähetysmyynti klo 13.30 alkaen.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Syysseurat 29.–30.9.
Vanhusten ja liikuntarajoitteisten
ehtoollinen la 29.9. klo 15.30, ry; klo
18 Viikkomessu, Taulumäen kirkko; iltapala, ry; klo 21 Puheenvuoro, ry.
Seurakunnan messu su 30.9. klo 10,
Kuokkalan kirkko; klo 12.30 Perhepyhäkoulu ja seurat, ry; ruoka ja kahvi;
klo 15 Seurat, ry; kahvi; klo 17 Päätösseurat, ry.
Seurat ke 3.10. 19, ry.
Nuorten perjantai pe 5.10. klo 19, ry.

Seurat la 6.10. klo 19, ry.
Kirkkopyhä su 7.10. klo 10 ja seurat
klo 12, Palokan kirkko; klo 16 Alueseurat, Muuramen kirkko; klo 16 Seurat, ry; n. klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 10.10. klo 19, ry.

Tikan koulun liikuntasalilla.
Vaajakosken miestenpiiri to 4.10. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla.
Leipäsunnuntai su 7.10. klo 16 Vaajakosken kirkossa. Voittopalkintoa kohti,
Harri Alatupa. Ehtoollinen.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Raamattupiiri pe 28.9. ja pe 12.10.
klo 11
Omenapuu-toimitilan synttärijuhlat su 30.9. klo 14, mm. Ulla Saunaluoma.
Raamatun ihmiset -bibliodraamakurssi 6.–7.10. klo 10–16.30. Ilmoittautumiset etukäteen: mika.lahtinen@sana.fi, kurssimaksu 50 e.
Naisia kaivolla -ilta ma 8.10. klo
18.30. Millä mielin eläkkeelle – haikeana vai helpottuneena? Erilaiset naiset
kertovat eläkkeelle jäämisen ratkaisuista. Musiikki Saara Mörsky. Runot
Liisa Latvakoski. Kahvit klo 18. Osallistumismaksu 10 euroa.
Omenapuun päiväkahvit ti 9.10. klo
13. Kaukana kotoa – turvassa? Raimo Laine.
Hehku-ilta nuorille aikuisille ti klo 19.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron piiri to 4.10. klo 14 NNKY:llä,
Puistotori 4, Pasanen, Turtiainen.

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 30.9. klo 16. Rukouksen voima, Harri Alatupa.
Naisten raamattupiiri ti 9.10. klo 13.
Naistenpiiri ke 10.10. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Isä–lapsi-sähly la 29.9. klo 15–16.15

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

isuhteessa
Solmuja par
		
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.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat ma 1.10. klo 17.30
Vanhassa pappilassa, Vapaudenk. 26.

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.

Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
opko.fi/jyväskylä
Leffa+pizza to 4.10. klo 18.30 Vapaudenkatu 24b.
Onko työ ihmistä varten vai ihminen työtä varten? to 11.10. klo 18.30
Kauppakatu 11, Ilkka Kontturi.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 30.9. klo 12, Sakari Ylönen.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
1.10. klo 18.30. Tied. Ilpo Vuorenoja,
040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 2.10. klo 18.
Opiskelijailta ke 3.10. klo 18.30. Yhteinen tehtävämme, Aleksi Kuokkanen.
Toimintalauantai 6–14-vuotiaille la
6.10. klo 10–16. Raamattuopetus, rukousta, laulua, leikkiä, ulkoilua, kavereita ja kivaa yhdessä oloa. Mukaan
ulkoiluun sopivat vaatteet, Raamattu ja omat eväät. Ilm. Eliakselle 4.10. p.
050 466 4220.
Messu su 7.10. klo 12, Sakari Ylönen.
Avoin Raamattupiiri ti 9.10. klo 18.
Opiskelijailta ke 10.10. klo 18.30–22.
Isot ja pienet synnit, Anu Mäki-Latvala.
Suomen Raamattuopisto
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. Vapaa pääsy. Kts. sivu 3.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 12.10. mennessä Annelle
p. 050 380 0583.
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www.jyvaskylanseurakunta.fi
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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
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407
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• Asunnoton ei ole roska
• Mitä meistä jää jäljelle
• Perheiden palvelut yhdestä osoitteesta

Henki &

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

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033

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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Kansainvälinen
tyttöjen päivä
■■ Kansainvälistä tyttöjen

päivää vietetään 11.10.

■■ Päivä nostaa esiin haasteita,

Lauran tallilla alkoi ohjattu tunti, ja hevoset ratsastajineen lähtivät maastoon. American Pie -tamma jäi tällä kertaa katokseen
Jenna Hirvosen (vas.) ja Milla Reinikaisen taputeltavaksi.

jota tytöt kohtaavat ympäri
maailmaa ikänsä ja sukupuolensa vuoksi, sekä edistää
tyttöjen voimautumista ja
oikeuksien toteutumista.
■■ Juhlapäivää vietetään tänä
vuonna seitsemättä kertaa.
Tyttöjen päivänä 2018
muistutetaan, että jokainen
tyttö voi muuttaa maailmaa
ja nostetaan esiin tyttöjen
voima ja mahdollisuudet.

On kivaa olla tyttö
Kuudesluokkalaiset Milla Reinikainen ja Jenna Hirvonen ovat hevostyttöjä. Kotona voi
ratsastaa keppihevosella, ja tallilla pääsee oikean hevosen selkään.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Milla Reinikaisella ja Jenna Hirvosella on ratsastustallilla omat hoitohevoset. He huolehtivat esimerkiksi hevosten varusteista, vaihtavat satulahuopia ja puhdistavat
harjoja.
He myös avustavat tunneilla.
Tehtäviä tekemällä he tienaavat itselleen ratsastustunteja.
– Kun varustan ratsun, avustan
tunnilla ja hoidan hevosen takaisin
talliin, saan viisi merkkiä. Pääsen 45
minuutin ratsastustunnille 18 merkillä, Milla kertoo.

Tytöt tulevat tallille 2–4 kertaa
viikossa ja viihtyvät siellä 2–5 tuntia. Tunneilla harjoitellaan kouluratsastusta eli erilaisia askelluksia
hevosen kanssa kentällä tai hypätään esteitä. Tänään ratsastustunnilla lähdetään maastoon.
Tallin hevoset ovat erikokoisia ja
-näköisiä. Ne ovat myös luonteeltaan yksilöitä. Millan hoitohevonen on 8-vuotias Aksu-ruuna, kiltti ja reipas. Jennan hoitohevonen
on 27-vuotias Tessa-tamma.
– Tessa on tosi kiltti, seurallinen
ja vähän laiska supermummo. Se ei
tee ikinä kenellekään mitään pa-

haa, Jenna kertoo.
Kilttikin hevonen saattaa joskus
olla villillä tuulella. Ison eläimen
kanssa pitää olla hieman varuillaan
ja tietää mitä tekee.
Tytöt kertovat kokemuksesta,
että hevonen saattaa puraista tai
potkaista. Kumpikin on pudonnut
satulasta monta kertaa. Mustelmia
ja naarmuja on tullut, mutta luita
ei ole katkennut.
Millan ja Jennan mielestä hevosten kanssa riittää vielä paljon opittavaa. Molemmat haluavat kehittyä kouluratsastuksessa ja kisata
kansallisissa kisoissa esteratsastuksessa.

Tytöt ratsastavat myös keppihevosilla aina kun ehtivät. Samalla voi
mielessään harjoitella hevosen ohjaamista ja hallintaa.

Ison eläimen
”kanssa
pitää olla

hieman varuillaan ja
tietää mitä tekee.
Sitä voi tehdä omassa huoneessa
tai pihalla ja toisen luona kylässä.
Kepparikisoissa on tullut hyviä sijoituksia aika- ja tyyliluokissa. Kep-

pihevosta voi hoitaa melkein kuin
oikeaa hevosta.
Millan ja Jennan mielestä tärkeintä on oma perhe ja hevoset.
Tyttönä oleminen tuntuu kivalta.
Ratsastus, kaverit, koulu ja perhe –
kaikki on kivaa.
– Välillä tulee mieleen, että millaista olisi olla poika, Milla sanoo.
– Ei voi tietää millaista se olisi.
Tytöt ja pojat voivat kuitenkin tehdä samoja juttuja, Jenna miettii.
Milla haluaisi isona opettaa ratsastusta ja omistaa oman tallin.
Jenna ajattelee, että hänestä tulee
eläinlääkäri. Kumpikin aikoo olla
aikuisenakin kiva ja fiksu.

Elämästä

Opettakaa meille suomen kieltä
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Haroun Kartala, 39. Olen kotoisin Sudanista, mutta maassamme pitkään vallinneen sodan ja
turvattomuuden vuoksi muutin
Egyptiin viisitoista vuotta sitten.
Siellä menin naimisiin ja perustin
perheen, ja nyt meillä on viisi lasta.
Perheeni kanssa tulimme Suomeen vuonna 2015. Egyptissä olin
ehtinyt työskennellä pappina ja
minulla oli sitä kautta kokemusta
turvapaikanhakijoista ja siirtolaisista, joita oli siellä paljon.
Tänne tultuani halusin oppia
suomen kieltä ja tutustua vapaaeh-

toistyön kautta suomalaiseen työelämään. Viime vuonna aloitin
Aseman Pysäkillä vapaaehtoistyöntekijänä.
Työskentelen siellä kolmena päivänä viikossa. Tänä vuonna työni
laajeni Kauppakeskus Sepässä sijaitsevan Kipinän tiloihin, jossa
työskentelen kahtena päivänä viikossa.
Ensimmäisiä kertoja Kipinässä
vierailtuani minulla syntyi idea
suomen kielen keskustelukerhosta
ja läksykerhosta. Maahanmuuttajille ei ole paljoakaan paikkoja, jossa he voisivat opiskella kieltä, var-

sinkaan jos haluaa oppia sitä keskustelemalla. Kipinässä on mahdollista tavata ihmisiä, jutella ja jakaa ideoita.
Normaaleista kielikursseista poiketen haluamme auttaa ihmisiä arkisten asioiden hoidossa. Osa maahanmuuttajista tarvitsee apua
postin lukemisessa, laskujen maksamisessa, matkalippujen tilaamisessa tai Kelassa asioimisessa. Mitä
enemmän voin heitä auttaa, sitä
onnellisemmaksi tunnen itseni.
Kotoutumisen suurin ongelma
on, että muualta tulijan on vaikea
tutustua tavallisiin suomalaisiin ihmisiin. Se on kuitenkin kielen ohel-

la ainoa tapa sulautua joukkoon, ja
sitä kautta tuntea itsensä tervetulleeksi.
Kipinässä olemme maahanmuuttajina päässeet ylittämään tätä
kynnystä, tutustumaan jyväskyläläisiin ihmisiin ja juttelemaan heidän kanssaan. Yksinkertaisesti sanottuna, me tarvitsemme suomalaisia opettamaan meille suomen
kieltä.
Vapaaehtoistyössä olen oppinut,
että kulttuurien kohtaaminen rikastuttaa kaikkia. Jos olemme yhdessä koolla, se vaikuttaa siihen, että koemme olomme turvalliseksi.

Vapaaehtoistyöntekijä Haroun
Kartalalle tavalliset asiat ovat
tärkeitä. Turvallisuus, arkinen
perhe-elämä ja ihmisten kohtaaminen. Vapaa-ajalla harrastuksiin
kuuluvat lukemisen lisäksi
laulaminen ja soittaminen sekä
monipuolinen liikunta.

