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Pääkirjoitus

Tuntematon
hyväntekijä
Tuntematon tarkoittaa sellaista asiaa tai ihmistä, jota
emme tunne. Ja jos asia tai ihminen on meille outo tai
vieras, meillä ei välttämättä ole siihen minkäänlaista tunnesidettä. Tunnesiteen – ainakin positiivisen sellaisen –
muodostaminen vaatii tutummaksi tulemista. Se taas
vaatii antautumista puolin ja toisin. Avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta.
Tällaisia pohdiskelin mielessäni, kun kävin läpi Suomen
suurimpien seurakuntien teettämän tunnettuustutkimuksen tuloksia. Loppukesän ja alkusyksyn aikana tehtyyn kyselyyn jututettiin 6 500 suomalaista, sekä kirkon
jäseniä että kirkkoon kuulumattomia. Vastaajista ne, jotka eivät kuulu kirkkoon, luonnehtivat oman kotipaikkansa seurakuntaa useimmiten vastausvaihtoehdolla En
osaa sanoa. Kolmen kärkeen ylsi myös sana tuntematon.
Koettu vieraus ei hämmästyttänyt.
Ei yllättänyt sekään, että kirkkoon kuuluvat luonnehtivat
seurakuntaansa ylivoimaisesti useimmin sanalla hyvä. Tätä mieltä oli neljännes kyselyyn vastanneista kirkon jäsenistä. Se kuitenkin yllätti iloisesti, että monet kirkkoon
kuulumattomatkin pitävät paikallista seurakuntaa hyvänä. Hyvä oli heidän joukossaan toiseksi yleisin luonnehdinta.
Seurakunnat tekevät hyvää monella rintamalla. Jyväskyläläiset vastaajat pitävät tärkeimpänä sitä, että seurakunta tekee työtä lasten ja nuorten parissa. Ja niin Jyväskylän
seurakunta totisesti tekee. Tarjolla on lukemattomia ryhmiä ja kerhoja vauvoille, taaperoille, kouluikäisille ja nuorille. On päiväkerhoa ja perhekerhoa, muskareita ja vertaisryhmiä, leireistä ja retkistä puhumattakaan. Nuorisotyö taas näkyy tukea
tarjoavina olkapäinä nuorisotiloissa, kouluilla
ja kaduilla. Erityisen hatunnoston ansaitsee
etsivän nuorisotyön Saapas-toiminta –
saapaslaiset partioivat kaupungin kaduilla ja auttavat niitä nuoria, jotka elämä tai yö on uuvuttanut.
Jotta seurakunta voisi tehdä hyvää jatkossakin, se tarvitsee tekijöitä. Se tarvitsee myös niitä, jotka osaavat suunnata
vähenevät resurssit oikeisiin asioihin. Seinien sijasta ihmisiin ja ihmisten auttamiseen. Nyt on se hetki, kun näitä osaajia
taas seurakuntavaaleissa valitaan. Kannattaa äänestää.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Taulumäen kappalainen Raimo Laine oli
vaalitoimitsijana ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä.
Hän pääsi ajamaan seurakunnan vaaliautoa muun muassa
Puuppolassa.
Kuva: Joonas Hartikainen

Tapetilla

Kortepohja
kiinni joulu–
tammikuun

Ajassa

Kaiken
maailman
isänpäivä

Kortepohjan seurakuntakeskus
on suljettuna korjaustöiden
vuoksi 3.12.–31.1. Korjaustyöt
aiheuttavat muutoksia myös
seurakuntakeskuksen toimintaan.
Perheolkkareita ei ole Kortepohjassa joulu–tammikuussa.
Koululaisten avoimet ovet ovat
viimeisen kerran viikolla 48. Toiminta jatkuu helmikuussa.
Muskarit pidetään joulukuussa
Kortepohjan kirjastossa Tammikuun muskareista tiedotetaan myöhemmin. Joulukuun ja
joulunajan tapahtumista kerrotaan tarkemmin seurakunnan
tapahtumakalenterissa.
Diakoniavastaanottoa varten
pyritään järjestämään tila Kortepohjasta. Päiväkerhoista ja
lastenryhmistä voi kysyä tarkemmin lastenohjaajilta.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PIXABAY kuva

Isänpäivää vietetään sunnuntaina.
Siis marraskuussa, kun ollaan hyvää vauhtia menossa kohti vuoden
pimeimpiä aikoja. Toisin on äitienpäivän laita, silloin on suurin piirtein saman verran aikaa siihen, kun
päivä on valoisimmillaan.
Idea isänpäivästä kehittyi alun
perin Yhdysvalloissa, josta on peräisin myös äitienpäivän vietto. Toki sielläkin ensin oli äitienpäivä,
kunnes hoksattiin, että isätkin ovat
olemassa. Hieman surulliselta kuulostaa sekin, että Suomessa isänpäivä oli merkitty Yliopiston almanakkaan vuosina 1970–72. Se kuitenkin poistettiin, kun huomattiin,
että asiasta ei ollut Helsingin yliopiston päätöstä.
Vasta niinkin myöhään kuin
vuonna 1987 yliopisto katsoi päivän niin vakiintuneeksi, että sille

Idea isänpäivästä on lähtöisin Yhdysvalloista

löytyi pysyvä paikka kalenterista.
Samalla päivä merkittiin myös liputuspäiväksi. Äideille oltiin ehditty liputtaa tuolloin jo peräti neljäkymmentä vuotta.
Kaiken kukkuraksi sama epäsuhta ja alavireisyys on nähtävissä, jos
katsoo mitä muuta on tarjolla kyseisinä ajankohtina. Toukokuussa
on jääkiekon MM-kisat ja euroviisut.
Sen sijaan juuri äsken kauhisteltiin Halloweenia, ja isänpäivänä pelataan lähes merkityksetön Karja-

la-turnauksen päätösottelu, jossa
Suomi yleensä takuuvarmasti häviää Ruotsille.
Tiesitkö, että isänpäivä ajoittuu
marraskuulle vain pohjoismaissa ja
Virossa? Tietysti Tanska tekee tästä
säännöstä poikkeuksen. Siellä juhlitaan isiä kesäkuussa. Kesäkuu onkin maailmalla suosituin ajankohta
isänpäivän viettoon. Suomi toimi
aloitteellisesti kesä- ja talviaikaan
siirtymisen lopettamisessa. Ehdotan, että nyt aletaan valmistella
isänpäivän siirtoa kesäkuulle.

Heta Kopra ei tahdo elätellä toiveita ihmepelastumisesta tai kaunistella maapallon tilaa. Kulutusyhteiskunnan arvoihin ja asenteisiin
tulee puuttua nopealla aikataululla.

Jenny Piikin tapahtumatärpit
Mielenterveyden ensiapu
1 -koulutus marras–joulukuussa 26.11. alkaen.
Koulutukseen mahtuu 14 osallistujaa ja siihen on ennakkoilmoittautuminen. Mielenterveys on voimavara. Pidetään siitä huolta.
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Hiljaisuuden ilta Kuokkalan kirkossa keskiviikkona 14.11 klo 18.00. Hiljaisuus voi auttaa kuulemaan, mitä
minulle kuuluu tänään? Miten
voin? Mitä tarvitsen? Pysähdyshetki keskelle kiireistä viikkoa.
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Lastenkonsertti Vaajakosken kirkossa torstaina
15.11 klo 18.00. Vapaa
pääsy. Mitähän Siinan taikaradio
soittaa? Siitä voi lähteä ottamaan
selvää, vaikka koko perheen voimin.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 12–15. Jenny Piikin elämästä sivulla 16.

Down

Oumaigaad!
Täällä väitetään, että
englanti uhkaa suomen
kielen asemaa.

Hintikka
Espoon
piispaksi

Kulutusjuhlan loppu
Maapallo kamppailee ympäristökriisien keskellä ja ilmastonmuutos etenee – ahdistaa!
Luonto- ja ympäristöaktivisti Heta Kopra lievittää ympäristöahdistusta keskustelemalla
ja kuuntelemalla.
ELINA MANNINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Ihan
zoukki!
Aivan feikkiä!

Mitkä ovat mielestäsi tämän
hetken suurimpia uhkia
ympäristölle?
Kertakäyttökulttuuri. Arjen keskellä ei jaksa tai pysty panostamaan
kestäviin kulutusratkaisuihin. Meille on muodostunut outo tuhon
kehä, jossa lääkitsemme kulutuksesta aiheutuvaa ahdistusta kuluttamalla lisää.
Ihmiskunnan eriarvoistuminen
tietojen, taitojen ja koulutuksen
puutteen takia. Ihmiskunta ei
myöskään automaattisesti fiksuunnu jokaisen uuden sukupolven kautta. Tässä ajassa elävien ihmisten täytyy olla skarppina, jotta
opittu tietotaito ja kokemus välittyisi uusille sukupolville – ja viedä
samalla itse asioita parempaan
suuntaan.
Kuinka ympäristöön kohdistuvia uhkia voi vähentää?
Tietoa ei voi koskaan olla liikaa, eikä sitä koskaan voi jakaa liikaa. Tiedostaminen ei kuitenkaan ole oi-

kotie onneen, vaan ihmisille pitää
antaa työkaluja, joilla teoriaa voi
viedä käytäntöön.
Yksilöllä pitää olla tilaa ja pääomaa käydä läpi oppimisen prosessi. Yhteiskunnan tulee jakaa
tuota pääomaa sekä varmistaa laeilla, että yksilö saa tehdä kestäviä
ratkaisuja.
Ihmiskunnan tulisi yhtenäistyä
ja ajaa samaa agendaa, eli koko
eliöyhteisön selviytymistä ilmastokriisin keskellä.

Mitä on ympäristöhuoli
tai -ahdistus?
Ympäristötuhot ja niiden uhka aiheuttavat ihmisissä ahdistusoireita, pelkoa ja huolta. Ympäristöahdistus tarkoittaa siis yksinkertaisesti vaikeita ympäristöongelmiin liittyviä tuntemuksia. Aihetta on tutkittu eri maissa, ensimmäinen suomenkielinen teos aiheesta on
teologian tohtori Panu Pihkalan
Päin helvettiä? Ympäristöahdistus
ja toivo.

Mitä ympäristön tila kertoo
ihmisten suhtautumisesta
maapalloon?
Ympäristön tila kertoo joko tahallisesta tai tahattomasta välinpitämättömyydestä luontoa kohtaan.
Ihmisten luontoyhteys on kadonnut.
Tiedon epätasaisen jakautumisen vuoksi ihmiset elävät myös aivan eri todellisuuksissa. Toiset ovat
vasta löytämässä kulutusjuhlan
keinotekoiseen maailmaan, kun
toiset jo näkevät ja kokevat ylikulutuksen aiheuttamat seuraukset hyvin konkreettisesti.

Miten voi lohduttaa ympäristöahdistuksesta kärsivää?
Tekisi mieli sanoa, ettei mitenkään.
Kylmä fakta on, että elämme maailmassa, jossa ilmastokriisi on osa
kaikkien eliölajien arkea. Pelkään,
että jos herättelen liikaa toivoa, ihminen valitsee helpon tien ja alkaa
vähätellä tai vältellä jopa tieteellisiä tosiasioita.
Mutta niin kuin mihin tahansa
huoleen ja suruun, jakaminen on
parasta lääkettä. Oman pään sisällä haudottuna murheet kasvavat
pahimmillaan giganttisiin mittasuhteisiin.

Vastavuoroisesti kuunteleminen
on ihmisen jaloimpia taitoja. Se ei
kysy ratkaisijan ja kaikkitietävän
taitoja vaan läsnäoloa hetkessä.
Lohdutuksen tunne tulee, jos ihminen kokee tulleensa kuulluksi ja
huomioiduksi.
Miten itse helpotat omaa
ympäristöhuoltasi?
Keskustelemalla ja pitämällä luonto- ja ympäristöasioita esillä. Kaikenlaiset keskustelut ovat minulle
elinehto, koska niissä voi saada uusia ajatuksia jakoon ja samalla napattua ideoita itselle. En ole mikään jutustelija, vaan tuppaan menemään syvälle aika nopeasti. Mielestäni ihmiselle tekee hyvää, jos
joku välillä vähän haastaa.

Ympäristöahdistus aiheena
Filocaféssa 13.11. klo 18,
osoitteessa Veturitallinkatu 6. Aiheesta alustaa
Heta Kopra.

Espoon hiippakunnan seuraava
piispa on Luterilaisen maailmanliiton apulaispäällikkö, pastori Kaisamari Hintikka. Hintikka sai vaalin toisella kierroksella 463 ääntä eli 57,5 prosenttia kaikista annetuista äänistä.
Piispanvaalissa vastaehdokkaana ollut jumalanpalveluselämän kouluttaja Juhani Holma
sai 324 ääntä. Kaisamari Hintikka vihitään virkaan helmikuussa.

Laulamalla
tukea kehitysmaiden lapsille
Kauneimmat Joululaulut kajahtavat kirkoissa tänä jouluna jo
46. kerran. Tänä vuonna Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerätään kolehti kehitysmaiden lasten hyväksi.
Suomen Lähetysseura tukee
keräysvaroin muun muassa
vammaisten lasten koulutusta
ja terveydenhuoltoa, perheväkivallan ja lapsityön vastaista
työtä sekä tyttöjen koulutusta
15 eri maassa, esimerkiksi Boliviassa, Nepalissa ja Etiopiassa.

Lähetysseuran
työ loppuu
Euroopassa
Suomen Lähetysseuran työ Euroopassa loppuu asteittain nykyisen strategiakauden aikana
eli vuoden 2022 loppuun mennessä.
Lähetysseuralla on työtä Euroopassa kolmessa maassa: Venäjällä, Virossa ja Ranskassa. Lähetysseuran lähtökohtana on
alusta asti ollut kumppanien
taloudellisen ja hallinnollisen
itsekannattavuuden kehittäminen.
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Uusi valitus venyttää Reimari-ratkaisua
Jyväskylän seurakunnan toive hankkia tiloja
Kirkkopuiston laitaan rakennettavasta
Reimarin talosta ei etene vieläkään. Nyt
päätöksestä on valitettu Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
SIRPA KOIVISTO teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Jyväskylän seurakunnan aikeet
hankkia tiloja Reimarin talosta
Kirkkopuiston laidalta ottivat jälleen takapakkia, kun tilapäätöksestä tehtiin jatkovalitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vaasan
hallinto-oikeus hylkäsi kirkkovaltuuston tilapäätöksestä tehdyn valituksen lokakuussa, mutta kirkkovaltuuston sosialidemokraattiset
jäsenet Pertti Reinikainen, Hilkka
Illman, Marjatta Hynynen ja Tuulikki Väliniemi eivät tyytyneet hallinto-oikeuden ratkaisuun.
Jatkovalituksessa vedotaan edelleen siihen, että kirkkovaltuuston
Reimaria koskeva päätös on lainvastainen ja virheellinen, vaikka
Vaasan hallinto-oikeus ei pitänytkään valituksen väitteitä päätöksenteon salailusta, toimivallan ylityksistä ja lainvastaisuuksista perusteltuina. Valituksessa todetaan
muun muassa, ettei pysäköintipaikkojen järjestämistä ole ratkaistu asemakaavan määräysten mukaisesti osakekauppojen yhteydessä.

– Valituksessa ei ole mitään sellaista, mitä ei olisi tullut esiin jo hallinto-oikeuden käsittelyssä, toteaa Jyväskylän seurakunnan hallintojohtaja Anu Lajunen.
Valituskierteen jatkumisesta Lajunen on harmissaan. Päätöksen
venyminen, kun vaikuttaa myös
moniin muihin seurakunnan tilaratkaisuihin.

Puolitoista vuotta
”kestänyt
epävarmuus

seurakunnan uusista
toimitiloista jatkuu
valituksen takia ainakin ensi kevääseen.
– Vanhan pappilan peruskorjaus, kryptan rakentaminen Kaupunginkirkon yhteyteen sekä Keskusseurakuntatalon kohtalo ovat kaikki jäissä niin kauan kunnes Reimarin-asia ratkeaa, Lajunen toteaa.
Kirkkovaltuusto teki jo keväällä
2017 päätöksen, että seurakunta
ostaa noin 1600 neliömetrin hallin-

Jyväskylän seurakunnan toimitilaratkaisu Kirkkopuiston laitaan rakennettavasta Reimari-rakennuksesta venyy
jälleen uuden valituksen myötä.

taan oikeuttavat tilat Valtiontalon
viereen rakennettavasta Kiinteistö
Oy Reimarista. Myyjinä ovat JärviSuomen Asunnot Oy sekä Royal
House Oy. Puolitoista vuotta kestänyt epävarmuus seurakunnan
uusista toimitiloista jatkuu valituksen takia ainakin ensi kevääseen.
Tomi Nieminen Järvi-Suomen
Asunnot Oy:stä pitää tilannetta
erittäin harmillisena.
– Meillä on edelleen vahva tahtotila tehdä yhteistyötä seurakunnan

kanssa. Tähän hankkeeseen on käytetty paljon aikaa ja resursseja niin
meidän kuin seurakunnan puolesta,
joten haluaisimme viedä hankkeen
seurakunnan kanssa loppuun asti.
Yhteistyön jatkuminen vaatii
kuitenkin perusteellisempaa tilannearviota. Järvi-Suomen Asunnot
Oy sekä Royal House Oy ovat käyneet neuvotteluja kyseessä olevista
toimitiloista myös toisen ostajan
kanssa. Kiinteistö Oy Reimarin on
määrä valmistua elokuussa 2020.

– Kovin pitkälle suunnitelmia ei
voi enää venyttää, mutta haluamme ensin tutustua tarkemmin valitusperusteisiin ja selvittää, kuinka
kauan valituksen käsittely Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
mahdollisesti kestää. Vasta sen jälkeen arvioimme kokonaisuutta, ja
mietimme, miten jatkamme eteenpäin, Nieminen sanoo.
Valituksen tehneet kirkkovaltuutetut eivät halua kommentoida
asiaa.

Hengissä

Taivaassa elämä on toisenlaista
Mooseksen säätämä laki tuntuu aivan
käsittämättömältä. Mihin tämä
Mooseksen laki perustui?
Lain määräys kuulostaa epäinhimilliseltä
erityisesti leskeksi jääneen naisen osalta.
Onneksi olemme yhteisönä kulkeneet pitkän matkan kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa. Määräyksen taustalla on muinainen
seemiläinen ajatus, jossa naisten ajateltiin
olevan aviomiestensä omaisuutta. Kodin
hoitamisen lisäksi heidän tehtävänään oli
synnyttää perillisiä. Yhteiskunnassa ei ollut
tukiverkkoja, joten nainen oli täysin miehensä ylläpidon varassa. Jos mies kuoli, ei
yhteisö juuri tarjonnut hänelle mahdollisuuksia selviytyä yksin. Omaisuusajattelun
ja tuen puuttumisen takia leskeksi jäänyt
nainen saatettiin siirtää perintönä muille
veljessarjan miehille.
Miksi oli niin tärkeää, että nainen oli
aviossa ylösnousemuksessa?
Ajanlaskun alun juutalaisuudessa kaikkien
naisten ajateltiin lähtökohtaisesti olevan
naimisissa. Jeesukselle kysymyksen esittävät
saddukeukset, jotka muodostivat yhden
juutalaisuuden lahkon. Toisin kuin esimerkiksi fariseukset ja Jeesus, he eivät uskoneet
kuoleman jälkeiseen elämään. Esittämällään kysymyksellä he yrittivät saada Jeesuksen sekoamaan ajatuksissaan ja sanoissaan.

Mitä teksti kertoo naisen asemasta
pari tuhatta vuotta sitten?
Naisen asema yhteiskunnassa oli turvaton ja
epäoikeudenmukainen. Luettaessa Raamatusta naisen ja miehen asemaan liittyviä
tekstejä meidän on nähtävä ne oman aikansa näkökulmasta. Nykyään ymmärrämme,
että miehet ja naiset ovat yhtä arvokkaita.
Jeesus laskee naimisiin menemisen
tämän, mutta ei tulevan maailman
asiaksi. Miksi avioliittoa pidetään
kirkoissa pyhänä toimituksena?
Useissa eri kirkkokunnissa avioliitto on
sakramentti. Luterilaisessa kirkossa näin ei
ole, mutta se on meille kuitenkin pyhä toimitus ja instituutio. Syitä avioliiton pyhyyteen on ainakin kaksi. Ensimmäinen on luomiskertomus, jossa kaksi ihmistä asetetaan
kumppaneiksi toisilleen. Toinen syy nousee
evankeliumeista, joissa Jeesus kertoo Jumalan itse saattavan avioparit yhteen. Avioliitto siis heijastaa usealla eri tavalla Jumalan
tahtoa.
Mistä tässä tekstissä on
pohjimmiltaan kysymys?
Kertomusta ei ole valittu evankeliumeihin
siksi, että se antaisi ohjeita naisen asemasta
tai avioliitosta. Teksti on välähdys Jeesuksen
ja saddukealaisten välisestä väittelystä: onko

elämää kuoleman jälkeen vai ei? Kumpikin
kiistan osapuolista vetoaa Moosekseen eli
juutalaisuuden tärkeimpään opettajaan. Ymmärrän Jeesuksen opetuksen niin, että maailman ja Taivaan olosuhteita ei voi suoraan ver-

Jouluevankeliumin paimenet
ovat sekalaista pohjasakkaa
Joulukuvaelmissa pysähdytään seimen äärelle. Pääosassa ovat vastasyntynyt Jeesus-lapsi, Maria ja Joosef.
Torstaiteatterin Paimenet-näytelmässä näkökulma on toinen.

Evankeliumi
Luuk. 20: 27–40
Jeesuksen luo tuli sitten muutamia saddukeuksia, niitä, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen:
”Opettaja, Mooses on säätänyt näin: ’Jos
miehen veli kuolee ja tältä jää vaimo mutta
ei lasta, miehen tulee ottaa veljensä vaimo
ja hankkia jälkeläinen veljelleen.’ Oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon
ja kuoli lapsettomana. Silloin toinen otti
hänet, sitten kolmas, ja vuorollaan kaikki
seitsemän. Kaikki he kuolivat jättämättä
jälkeensä lapsia. Lopuksi nainenkin kuoli.
Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut kaikkien
seitsemän vaimona.”
Jeesus vastasi heille: ”Tässä maailmassa
otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. Mutta
tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu
ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää
mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla,
sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat
Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia.
Ja sen, että kuolleet nousevat ylös, on Moo-

Torstaiteatterin Ville Prusti, Merja Lepistö ja Tiina Asikainen tulkitsevat Jouluevankeliumia paimenten näkökulmasta.

MINNA PALOVAARA teksti
MIKA LAHTINEN kuva

Aluekappalainen Paulus Pikkarainen
saarnaa Huhtakodin messussa su
11.11. klo 12.
seskin osoittanut kertomuksessa palavasta
pensaasta. Hänhän sanoo, että Herra on
Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala,
vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä.”
Jotkut lainopettajista sanoivat tähän:
”Hyvin vastasit, opettaja.” Silloin ei enää
kenelläkään ollut rohkeutta kysyä häneltä
mitään.

rata toisiinsa. Taivaassa elämä on toisenlaista
kuin maailmassa, mutta emme tarkkaan tiedä millä tavoin. Uskon, että voimme kuitenkin yhdessä perheidemme kanssa kerran ihmetellä myös Taivaan kauneutta.

Luukkaan evankeliumi kertoo Jeesuksen syntymästä. Mukana on
laaja joukko yhteiskunnallisia rooleja, joista paimenien osa on vähäpätöisin.
– Paimenet olivat sekalaista
pohjasakkaa, joita oli helppo halveksia. He elivät ja tekivät työtään
lammaslauman omistajan ja valtakunnan valtiaiden armoilla. He olivat paperittomia, osattomia, näkymättömiä ja äänettömiä, kertoo
Paimenet-näytelmän ohjaaja Mika
Lahtinen.
Lahtinen kiinnostui joulun kertomuksen ihmisryhmien välisestä
dynamiikasta ja jännitteistä, joita
ei yleensä tule havainneeksi. Silloin,
kuten nykyäänkin, saattoi ilmetä
toisia ihmisiä leimaavia asenteita.
– Millaista oli paimenten arki ja
työ, mahdollisuudet ja vaarat ja
suhde muuhun yhteisöön, joka
Betlehemissä eli? Elämä oli varmasti hyvin erilaista kuin tänään, mutta myös silloin oli ihmisyhteisöissä

arvoasetelmia, Lahtinen pohtii.
Luukkaan evankeliumi kertoo
suuresta murroksesta, ensimmäisestä verollepanosta ja kansanliikehdinnästä. Tapahtuu asioita, joita ei täysin ymmärretä. On taloudellisia uhkakuvia ja Rooman valtakunnan sisäisiä jännitteitä. Suuret
valtiaat tekevät päätöksiä, jotka
vaikuttavat koko kansaan. Niissä
olosuhteissa paimenten osa on erityisen mitätön. He ovat ulkona
konkreettisesti ja erillään muista
ihmisistä ja muiden armoilla.

Teatteri on
”hetken
taidetta ja

kokeilun maailma.
Yllättäen paimenet ovatkin erityisiä. Paimenet kuulivat Jeesuksen
syntymästä ensimmäisinä, vaikka
he eivät olleet yhteiskunnallisesti
merkittäviä. Kertomuksen kautta
näkyy, että he ovat erityisiä Jumalan silmissä ja Jeesuksen syntymän

äärellä. Taivaallinen sotajoukko ilmestyi heille – ei Rooman keisarille. Paimenet saivat tehtävän mennä ja kertoa asiasta myös muille.
– Myös tässä ajassa tulee helposti lannistunut olo. Minua koskevat asiat ratkaistaan muualla,
minun panoksellani ei ole väliä eikä minuun kiinnitetä huomiota.
Yksittäisellä ihmisellä tai muutamalla ihmisellä tavallisessa elämässä on kuitenkin merkitystä, Lahtinen vertaa.
Torstaiteatteri tutkii Raamatun
kertomuksia luovin keinoin. Esitykset valmistetaan yhteisöllisesti
ja keskustelemalla. Ajatus nousee
jostakin Raamatun tekstistä, jonka
ryhmä ideoi näytelmäksi yhdessä.
Jokaisen omalle vakaumukselle halutaan antaa tilaa.
– Meille voi tulla tekemään teatteria omista elämänkokemuksista
ja lähtökohdista käsin eikä tarvitse
edustaa mitään tiettyä aatemaailmaa tai tietyntyyppistä kristillisyyttä. Ryhmän jäsenten näkemykset ja ajatukset saavat tulla näytelmissä näkyville, Lahtinen sanoo.

– Aika usein Raamatussa tapahtumia ihmettelee monenlaisia ihmisiä, ihmiskirjoa löytyy. Erilaisilla
ihmisillä on monenlaisia ajatuksia
samasta tapahtumasta. Se tuntuu
vapauttavalta. Samalla tavalla teatterin tekemiseen mahtuu erilaisia
ihmisiä.

Jokaisen
”vakaumukselle

halutaan antaa
tilaa.
Yleisin palaute näytelmistä on ollut yllättyneisyys. Raamatun tekstistä löytyy uusia piirteitä, ja sen
voi nähdä myös toisella tavalla. Joku on kokenut vieraaksi sen, että
Raamatun kertomuksista tehdään
näytelmää.
– Kaikenlaiset katsojakokemukset ovat oikeita. Jos joku esittämisen tapa tuntuu katsojasta vieraalta, sekin on kunnioitettava näkemys. Teatteri on hetken taidetta ja

kokeilun maailma. Siellä ei pyritäkään teesien naulaamiseen tai
määräävään asenteeseen suhteessa Raamatun kertomukseen. Myös
katsojalla on vapaus tehdä omia
havaintoja ja omia johtopäätöksiä,
Lahtinen sanoo.
Lahtinen näkee teatterin leikin
maailmana, missä voi tutkia Raamatun kertomuksia ja sen ulottuvuuksia. Hän kutsuu myös yleisön
leikinomaiseen tutkimusmatkailuun ja vuoropuheluun itsensä
kanssa.
– Leikki on meille lapsenomaista
ja uteliasta havainnointia raamatunkertomuksen sisällöstä ja merkityksistä. Samaan uteliaaseen ihmettelyyn pyydämme katsojia
mukaan. Katsojat voivat sitä paitsi
löytää jotain sellaista, mitä me emme ole osanneet ajatellakaan.

Torstaiteatterin Paimenetnäytelmä Kulttuuritila
Omenapuussa 8.11.–
13.12.2018.
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Kolumni

Kaksi kutsumusta
Esikoisemme laskettu aika oli jo ylittynyt, kun pääsin ennen pappisvihkimystä järjestettävään ordinaatiokoulutukseen. Koulutus
päättyy istuntoon, jossa annetaan pappislupaus. Kun muut valmistautuivat antamaan pappislupaustaan, olin itse jo kovaa vauhtia matkalla esikoiseni synnytykseen.
Muistan vielä selvästi, kuinka minua jännitti ilmoittaa asiasta.
Ajattelin kuitenkin, että jos pappeuteni on tästä kiinni, niin sitten
on. Lähdön hetkellä minulle tultiin sanomaan: “Ville, eivät nämä
asiat niin tärkeitä ole, sanot sen pappislupauksen ennen vihkimysmessua.” Kahden viikon päästä olimme pienen nyytin kanssa pappisvihkimyksessäni.
En tule koskaan unohtamaan ensimmäisen kastetoimitukseni
tuomaa iloa ja jännitystä. Sain kastaa oman tyttäreni Kaupunginkirkossa ja tämän ihmeellisen hetken jälkeen isyys sekä pappeus
ovat olleet erottamaton osa elämääni – niin paljon toiveita täyttyi siinä hetkessä.
Keski-Suomeen muutto ei ole ollut meille helppoa, mutta onhan
monen muunkin täytynyt muuttaa kutsumuksensa perässä. Välillä arjen keskellä kaipaa sukulaisten auttavia käsiä. Erityisesti silloin, kun kaksosemme syntyivät joulukuussa 2015. Kuuntelenkin
joskus kastekodeissa haikeana kertomuksia siitä, kuinka isovanhemmat osallistuvat päivittäiseen lastenhoitoon. Vanhempien
työajaton työ ja vuoropäivähoito ovat kahden papin perheeseen
syntyneiden lasten arkea. Lastenhoidon järjestäminen on erityisen hankalaa, jos molemmilla on töitä sekä aamulla että illalla.
Töissä olen jaksanut hyvin, koska siellä on aikaa ajatella ja hiljentyä elämän hälinän keskellä. Välillä viran sosiaalinen luonne kuitenkin kuormittaa, eikä kotona aina jaksa olla läsnä. Toinen kipupiste kahden kutsumuksen keskellä on joulu. Papin töiden aloittamisen jälkeen olemme viettäneet jouluaatot vain oman perheen kesken, vaikka lapsuudesta muistan lämmöllä juuri eri sukupolvien välistä joulunviettoa. Pappi on yleensä töissä silloin, kun
muut ovat vapaalla.
Isälle parasta on se, että voi välillä ottaa lapset mukaan töihin. Koenkin olevani parhaimmillani juuri näissä hetkissä – isänä ja pappina. Hauskimpia kuulemiani asioita on, kun pienet lapset pohtivat ääneen: ”Toi isä on noiden iskä ja meidän pappi.” Niinpä –
Lifetime deal.

Isältä
pojalle
Kotiin jäävän isän arki on vakaan
päivärutiinin pyörittämistä ja
lapsen kasvun seuraamista
aitiopaikalta. Nooa-poikaansa
kotona hoitava Antti Hokkanen
on oppinut uutta myös itsestään.

ELINA MANNINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Ville von Gross
Seurakuntapastori
Jyväskylän seurakunta

ilen
Tänään ruko

Kaipaan ihmistä
Kaipaan ihmistä, jonka kanssa voi jakaa ilon ja surun. Kaipaan ihmistä, joka hyväksyy minut juuri tällaisena kuin olen. Luoja, anna minun kohdata hänet.
Nainen, 28

Reilu vuosi sitten elokuussa Antti Hokkanen, 34, löi rakennusmiehen hanskat naulaan ja aloitti kokopäivätyön tuolloin viisikuukautisen Nooan koti-isänä.
– Halusin näyttää, että jos halua on, myös
miehet pystyvät olemaan kotona lapsen
kanssa. Rakennusala on aika miesvaltaista,
enkä tunne sieltä ketään muuta joka olisi jäänyt kotiin vanhempainvapaalle. Ajattelin, että voisin olla tavallaan esimerkki sillä alalla.
Valinnassa painoi myös se, että Nooa on
Hokkasen ensimmäinen lapsi.
– Ja oma lapsi ylipäänsä! Tiesin jo etukäteen, ettei tätä yhteistä aikaa korvaa mikään. Ja että tästä jää varmasti sellaisia
muistoja, jotka säilyvät koko loppuelämän.
Samalla kotiin jääminen alle puolivuotiaan kanssa jännitti.
– Tietysti mietin, että mitä tästä oikein
tulee, kun jään vauvan kanssa kahdestaan
ilman mitään aiempaa kokemusta. Koskaan
en ole näin pienestä ollut vastuussa. Varmaan monella vanhemmalla on sama tilanne, kun kyseessä on ensimmäinen lapsi. Ei
tiedä mitä odottaa.
Huolet hälvenivät kuitenkin nopeasti.

– Huomasin, että ihan normaali ihminen
Nooa on siinä missä muutkin, kooltaan ja
iältään vain pienempi. Hyvä sanoa näin jälkikäteen, että ihan turhaan pelotti ja jännitti. Mutta ehkä se kuuluu siihen prosessiin.
Lapsen kasvun ja kehittymisen päivittäinen
seuraaminen on Hokkaselle iso juttu. Nooa
on osoittautunut valoisaksi ja sosiaaliseksi
pojaksi, joka tulee hyvin juttuun muiden
kanssa. Myös itsestä on kuluneen vuoden
aikana tullut opittua yhtä ja toista.
– Olen aiemminkin ollut kohtuullisen
vastuuntuntoinen, mutta kyllä tämä uudenlainen vastuu pienestä lapsesta on korostanut sitä entisestään. Ja sosiaalista puoltakin on tullut lisää. Mitä vanhemmaksi
Nooa on tullut, sitä enemmän olemme käyneet leikkimässä kodin ulkopuolella ja tavanneet muita ihmisiä.
Yksi oiva kontakti on samoihin aikoihin
isäksi tullut entinen armeijakaveri, jonka
kanssa tavataan ajoittain leikkipuistossa.
Tärkeitä ovat myös seurakunnan tapahtumat, kuten taaperokerho ja muskari.
– Tosi hyvä, että on tuollaisia paikkoja,
joissa voi käydä lapsen kanssa ja nähdä samalla muita vanhempia. Olen usein porukan ainoa mies, mutta koskaan ei ole tullut

Yhteinen
aika kotona on
tehnyt isän ja pojan
välisen suhteen tiiviiksi
ja läheiseksi. Samalla on
kehittynyt yhteinen huumorintaju ja pikkuhiljaa
juttukin alkaa luistaa.

sellainen olo, että olisin jotenkin ulkopuolinen. Aina on otettu hyvin vastaan.
Miesten arki kotona on asettunut monelle lapsiperheelle tuttuun, vakaaseen rytmiin.
– Nooa herää 6–7 maissa ja syömme aamupalan. Aamupäivällä leikimme joko kotona tai lähdemme jonnekin, säästäkin riippuen. Lounas on 11 maissa, ja puolilta päivin pistän Nooan päiväunille. Unien jälkeen
on välipala ja leikkiaikaa sisällä tai ulkona.

Hyvä sanoa näin
”jälkikäteen,
että ihan
turhaan pelotti ja
jännitti.

Hokkasen yliopistolla työskentelevä puoliso Hanna Pöyliö kotiutuu 16–17 välillä, ja
päivällisen koko perhe syö yhdessä. Ilta on
yhteistä aikaa, kunnes Nooa käy yhdeksän
aikaan yöunille.
Parisuhteeseen koti-isyys ei Hokkasen
mukaan ole vaikuttanut juurikaan.
– Hanna on ollut pelkästään kannustava.

Tietysti parisuhde on erilainen muutenkin,
kun on lapsia. Jos joskus haluamme käydä
kahdestaan elokuvissa tai syömässä, meillä
on kohtuullisen hyvä kaveriverkosto tässä
lähialueella ja voimme viedä Nooan hoitoon pariksi tunniksi.
Paluu työelämään on näillä näkymin
edessä vuoden vaihteessa, mutta viime aikoina Hokkanen on tehnyt keikkatyötä
myös urheilutoimittajana. Alkusyksystä jääkiekkoseura JYPistä otettiin yhteyttä, ja kyseltiin tekisikö Hokkanen seuralle tauon jälkeen peliaiheisia juttuja.
– Lapsen kanssa kotona olemisessa ei
mielestäni ole mitään erityisen vaikeaa.
Mutta nyt kun teen sivutöitä, asioita pitää
kyllä järjestellä aika paljon. Työnteko sijoittuu yleensä jonnekin iltakasin ja puolenyön
väliin, joten yritän hoitaa päivittäiset kotityöt niin, että saan illalla jutut ripeästi tehtyä. Nykyään vietämmekin laatuaikaa Hannan kanssa myös vierekkäin töitä tehden,
Hokkanen virnistää.
– Mutta enemmän nämä ovat sellaisia
soveltamiskysymyksiä. Vaikka oma aika on
jäänyt vähemmälle, en ole jäänyt sitä kaipaamaan, enkä ole siitä mitenkään katkera.
Elämä on nyt sisällöllisesti niin paljon rikkaampaa kuin ennen.

Vanhemmuus on yhteinen juttu
ELINA MANNINEN teksti

Tutkimustiedon mukaan nykyajan isyyden positiivisia puolia ovat vahvempi sitoutuminen lastenhoitoon ja isän roolin
muuttuminen entistä hoivaavammaksi.
– Kyllähän isät nykyään viettävät lasten
kanssa enemmän aikaa kuin aiemmin,
vahvistaa perhetutkija, KT Petteri Eerola
Tampereen yliopistosta.
– Vielä 80-luvulla isän jääminen kotiin
pienen lapsen kanssa olisi ollut täysin ennen kuulumatonta. Tänä päivänä se ei
hetkauta kovinkaan monia. Asenteet
ovat muuttuneet ja isien odotetaankin
osallistuvan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
Vertailu isien ja äitien välillä paljastaa silti huomattavia eroja vanhempien välillä.
Äidit käyttävät lastenhoitoon edelleen
reilusti enemmän aikaa kuin isät, ja pitävät myös leijonanosan perhevapaista.
Eerola näkee monia etuja siinä, että isäkin voisi lapsen elämän alussa jäädä pidemmäksi aikaa kotiin.

– Lapsen kannalta on hienoa, jos hän
pystyy jo pikkulapsivaiheessa luomaan läheisen suhteen kumpaankin vanhempaansa. Isälle se on ainutlaatuinen tilaisuus hoivata omaa lasta, ja tarjoaahan se
äidillekin mahdollisuuden luoda omaa
uraa.
– Pikkulapsivaiheessa muodostuu
myös usein vahvoja kotiin ja vanhemmuuteen liittyviä käytäntöjä. Jos äiti on
kotona lapsen kanssa 1–2 vuotta ja isä
kolme viikkoa, kyllä se näkyy myös perhevapaajaksojen jälkeen.
Yksi koti-isyyttä tukeva tekijä voisi olla
tukijärjestelmän kehittäminen niin, että
miehille varattaisiin lisää palkkaan sidottua perhevapaata. Myös positiivisia roolimalleja kaivataan edelleen.
– Yhteiskunta voisi tukea isyyttä lisäksi
kehittämällä neuvolapalveluita äitiysneuvolasta koko perheeseen keskittyvän perheneuvolan suuntaan. Samalla tulisi sellainen signaali, että vanhemmuus on yhteinen juttu ja lapsen hoito molempien
vanhempien tehtävä.
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Ääni käyttöön
joka vaaleissa
Seurakuntavaalien ennakkoäänestysviikko käynnistyi tiistaina, kun
lukuisat äänestyspaikat avautuivat eri puolilla kaupunkia. Taajamien
ulkopuolella äänestämään pääsi myös jämerässä vaaliautossa.
ELINA MANNINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuvat

Reippaan oranssi seurakuntavaaliauto lipuu
halki tihkusateisen Puuppolan ja parkkeeraa
vastikään suljetun M-kauppa Ritan pihamaalle. Marraskuiset pellot levittäytyvät
ympärillä vaitonaisina ja kaupassa on hiljaista.
Äänestä täällä! kehottaa tarra vaaliauton
kyljessä, ja tasan kello kymmeneltä paikalle
saapuukin ensimmäinen äänestäjä. Puuppolassa asuvan Tiina Nymanin mielestä kaikissa vaaleissa, myös seurakuntavaaleissa,
on äänestettävä.
– Totta kai! Ja kyllä se on minulle seurakuntalaisenakin tärkeää, että meillä on siellä hyvät päättäjät päättämässä seurakunnan asioista.
Vuoden 2018 seurakuntavaalien teema
on ”minun kirkkoni”. Nyman pohtii hetken
omaa kirkkoaan.
– Olen oikeastaan aika tyytyväinen. Sellainen vapaa ja nuorekas meininki on aina
tervetullutta, ja mielestäni sitä on viime aikoina ihan mukavasti ollutkin.

Seuraavaksi paikalle reippailevat Reijo ja
Pirkko Paananen, jotka kiittelevät kodin
tuntumaan saapuvaa äänestysmahdollisuutta. Reijo Paananen kertoo äänestävän-

Seurakuntavaaliauto matkalla
ensimmäiselle etapille. Iso ja
mukava matkailuauto tavoittaa
äänestäjät myös markettien ja
taajamien ulkopuolella.

sä, jotta saisi seurakuntaan päättäjäksi tutun ihmisen, jonka ajamista asioista on perillä. Pirkko Paanaselle äänestysinto tulee jo
verenperintönä.
– Äiti aikoinaan opetti, että äänestämässä pitää jokaisen käydä. Hän meni itse vielä
90-vuotiaana hameen helmat hulmuten äänestämään. Se on perinne.
Kirkko ja seurakunta kuuluvat Paanasten
elämään kiinteästi.
– Olemme olleet luterilaisia koko ikämme ja seurakunnan tapahtumissa käymme
aina vointimme mukaan. Kyllä kirkko on
meille aika tärkeä, Pirkko Paananen kertoo.

Äiti aikoinaan
”opetti,
että

äänestämässä pitää
jokaisen käydä.
Markettikirkot ja -vihkimiset eivät kuitenkaan herätä innostusta, eikä suuria uudistuksia kirkkoon tarvitsisi muutenkaan
tehdä.
– Vaikka kyllähän kirkko saa lähellekin
tulla. Eihän se kaikkia tavoitakaan, jos toimintaa on vain kirkolla. Mutta tapahtumia

Tikkakosken alueseurakunnan jäsenet Reijo ja Pirkko Paananen kävivät äänestämässä heti
vaaliauton ensimmäisellä pysäkillä Puuppolassa.

on kyllä tarjolla, jos niitä vain malttaa hakea
ja niihin osallistua. Tämä maailma on vain
mennyt niin kiireiseksi ihmisille, meille eläkeläisillekin, hän hymyilee.

Tasan kello 11 vaaliauto starttaa jälleen.
Päivän ohjelmassa on vielä muun muassa
Korpihovin palvelutalo, K-market Herkkukeidas ja Saakosken Koskibaari Korpilahdel-

la. Viikon viimeinen etappi on Tikkalan koulun parkkipaikka perjantaina kello 18.
Vaaliauton lisäksi seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoja on järjestetty oppilaitoksiin, kauppakeskuksiin, kaupunginkirjastolle, kirkoille ja Kauppakadun Kompassille.
Ennakkoäänestys jatkuu lauantaihin
10.11. saakka.

Tiesitkö?
			
■■ Seurakuntavaalien varsinainen

vaalipäivä on sunnuntai 18.11.
Äänestysaikaa on klo 11–20.
Vaalipäivänä voi äänestää vain oman
alueseurakunnan siinä äänestyspaikassa, joka on kerrottu kotiin
lähetetyssä vaalikirjeessä.

Jyväskylän seurakunnan
äänestyspaikat:
■■ Huhtasuon alueseurakunta:
Huhtakoti, Nevakatu 1
■■ Keltinmäen alueseurakunta:
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10
■■ Keskustan alueseurakunta:
Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto

■■ Korpilahden alueseurakunta:

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Korpilahden kirkko, Kirkkomäentie
1–3
Kuokkalan alueseurakunta:
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4
Palokan alueseurakunta: Palokan
kirkko, Rovastintie 8 A
Säynätsalon alueseurakunta:
Säynätsalon kirkko, Saarnatie
Tikkakosken alueseurakunta:
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Vaajakosken alueseurakunta:
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
Tutustu ehdokkaisiin ja testaa
vaalikonetta osoitteessa:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit

Taulumäen kappalainen, vaalitoimitsija Raimo Laine otti äänestäjät vastaan koleasta ilmasta
huolimatta hymyssä suin.
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Palveluitamme:

KIERTUE

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.

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

21.11. JYVÄSKYLÄ

Taulumäen kirkko, klo 19.00

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

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

GOSPEL
GENTLEMEN

Pekka Simojoki
Jaakko Löytty
Petri Laaksonen

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

LIPUT
ENNAKKOON 22 €
OVELTA 25 €

Turvallisuutta seurakunnasta.
Yhteisöllisyyttä, raamattua,
yhteisiä aterioita, luontosuhteen
parantamista myös käytännössä.

Alina hoitaa siivouksen ja muut
jouluvalmistelut, ja sinä voit
keskittyä juhlan odotukseen ja
viettoon.

Lämminhenkinen
juhla- ja kokoustila keskustassa

Alina Jyväskylä

Puh. 044 4556323

kirsi.hirvonen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

JUKKA LEPPILAMPI
& MARZI NYMAN
SU 25.11. KLO 16
Seppälän Citymarket

Irmeli Ahola
Lastentarhanopettaja,
Tikkakoski

3

4

Marja Fagerlund

Antti Hirvensalo

Toimistoinsinööri,
Viitaniemi

7

Laskentaassistentti,
Valkola

Tervetuloa!

5

Marjatta
Hynynen

Eläkeläinen,
Keitinmäki

10

9

18

17

Pertti
Reinikainen

Outi Oinonen

Maatalous- ja
metsätieteiden
maisteri,
Keltinmäki

11

22

19

Leena Ruotonen

Toiminnanjohtaja,
Köhniö

23

Erityisluokanopettaja,
KM Kuokkala

20

Meeri Savolainen
Merkonomi,
Kuokkala

24

21

Kalle Sumelles
Linjaautonkuljettaja,
perheenisä,
Keljonkangas

Leena Jurvanen

Ravintolanhoitaja /
pääemäntä,
Lohikoski

Päivähoidon
esimies,
eläkeläinen,
Vaajakoski

12

13

Anna Kaukonen
Eläkeläinen,
Säynätsalo

Mika Kelander

Restonomi (AMK),
Palokka

14

15

Esko Koskinen
Kunnossapitovastaava,
Vaajakoski

16

Ellen Tuikkanen
Eläkeläinen,
Huhtasuo

Eija Tuohimaa
Toiminnanjohtaja,
Lutakko

27

Leena Uutela
Perhepäivähoitaja,
eläkeläinen,
Tikkakoski

Köhniö

Eläkeläinen,
Palokka

Jaana
LuukkonenKytömäki

Toimintarerapeutti,
Jyskä

Marge Miettinen
Palveluneuvoja,
Keskusta

Siiri Muhonen
Opiskelija,
Huhtasuo

Tarmo Muurinen
ITC tukihenkilö,
Huhtasuo

Kirsi Vähäjylkkä
Yrittäjä,
Säynätsalo

48
Ikkala Markku

49
50
51
Isomöttönen Katja Järviniemi Jukka
Kankainen Eija
perhepäivähoitaja

puistopuutarhuri

eläkeläinen

52
Koskela Antti

53
Kuusela Eero

54
Lamberg Markku

55
Lajunen Heimo

56
Laurila Sirkku

57
Lohi Santeri

58
Loikkanen Eelis

59
Malinen Juhani

60
Malmberg Sari

61
Niemi Riikka

62
Niininen Lassi

63
Pii-Keinonen Sirpa

64
Pulli Terhi

65
Rahkonen Anne

66
67
Rouhiainen Eeva-Kaisa Saarela Merja

68
Sahlberg Arja

69
Saikkonen Leila

70
Saloheimo Olli

71
Salonen Pertti

72
Sipinen Raija

jäsenpalvelusihteeri, YTM

opettaja, eläkeläinen

YTM, yrittäjä

erikoishammasteknikko

eläkeläinen

yrittäjä

MMM

kaupunginvaltuutettu, oikeustiet.opisk. viestintäasiantuntija

metsätalousinsinööri

hammashoitaja, YO-merkonomi reservin luutnantti, yrittäjä

opiskelija, kunnallissihteeri

yrittäjä

Satu-Maria
Virtanen
Eläkeläinen,
Vaajakoski

28

Tuulikki Väliniemi
Eläkeläinen,
Keltinmäki

Kokoomus ja sitoutumattomat
ehdokaslista
Jyväskylä - numerot 46-79

47
Hirvonen Leena

LitM

Aarno Lahtinen

KOKOOMUS JA SIT. JYVÄSKYLÄN SRK.

53

26

25

Eija Viitanen
Kirjanpitäjä,
insinööri,

64

– kirkkovaltuutettu
Kokenut päätöksentekijä, jolla sydän ja järki
ovat kohdallaan. Eero Kuuselan motto:
”Tarvitaan asioihin perehtymistä,
mielipiteiden yhteensovittamista ja
päättäväistä harkintaa.”
Olen ollut tekemässä aloitetta Jyväskylän
seurakunnan Kirkkovaltuustossa 9.10.2018,
että Kaupunginkirkko saa myös toiminta
nimikkeen AVOIN KIRKKO.
– Kirkon ovet ovat auki kaikille, jotka
kaipaavat mahdollisuutta hengähtää erilaisten
ongelmien ja paineiden keskellä sekä
keskustella mieltä askarruttavista asioista.

46
Heiska Eetu

ylilääkäri, valmentaja

Pirjo-Liisa
Junttila

EERO KUUSELA

Usko, toivo ja tulevaisuus

minun kirkkoni

Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018, Vaalipäivä 18.11.2018

6

Annikki JäsbergJokinen

Suurtalouden
emäntä,
eläkeläinen,
Huhtasuo

8

109

LIPUT 10 €

Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien vaaliliitto - ehdokaslista

2

”Kipinän puolustaja”

KIPINÄ

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Terhi Pulli

Raimo Sopo

Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 2 krs.

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

Avoimessa kirkkossa voi hiljentyä
ja sytyttää rukouskynttilän,
jättää esirukouspyyntöjä,
rukoilla kirkossa palvelevan kanssa
ja keskustella elämäsi asioista.

YTT, Korpilahden alueneuvoston varapuh.joht.
Kok. ja sit.

040 767 7743
https://arjasahlberg.wordpress.com/
facebook.com/arjas1

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

AVOIN KIRKKO
– JYVÄSKYLÄN
KAUPUNGINKIRKKO

minun
kirkkoni

ARJA SAHLBERG

68

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

punaisenristinkauppa.fi
Adressien tekstaus
tai puh. 020 701 2211

Suuri tai pieni
testamenttilahjoituksesi on
mukana pitkäjänteisessä
työssämme toivon, uskon ja
lähimmäisenrakkauden
puolesta.
Tilaa ilmainen testamenttioppaamme:
suomenlahetysseura.fi/testamentti

Parhaat palat
joulusta.
Anna Alinan hoitaa
muut askareet.

Olemme palvelusetelituottaja.
Muista kotitalousvähennys!

Ilmoittaja!

Lähetä surunvalittelusi.

Maksaja: Terhi Pulli

Asianajotoimisto
Urtti & Toiviainen Oy

FM, kieltenopettaja

toiminnanjohtaja, FL

sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti

YTT, eläkeläinen

yrittäjä, eläkeläinen

erikoishammaslääkäri

”

insinööri

yrittäjä

#minun kirkolleni
seurakuntalaisten
arjen tarpeet ovat tärkeitä

Sosialidemokraattien ja
sitoutumattomien vaaliliitto

73
Sompa Mauri
sosiaalineuvos

74
Suonperä Juha
eversti evp

75
Syrjälahti Outi
yrittäjä

76
77
Tenhunen Mikko
Vaherto Valtteri
opiskelija

kelloseppä, järjestösihteeri

78
79
Vallipuro Karoliina Wilhelms Pipsa

sosinomi AMK, projektikoordinaattori yhteisökehittäjä, opiskelija

”

13

12

Tapahtumat 9.–23.11.
koissa
Musiikkia kir
		

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu suomi-englanti su 18.11. klo
18, Laine, Ahonen. Teetarjoilu.
Musiikkitilaisuudet
Gospel Gentlemen -kiertueen konsertti ke 21.11. klo 19. Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Petri Laaksonen.
Konsertin juontaa Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki. Liput 22
euroa lippu.fi tai 25 euroa ovelta, mikäli lippuja on jäljellä.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Katso Huhtasuo ja Kipinä.

n PASI KAUNISTO PALOKAN KULTTUURIPÄIVILLÄ
Pasi Kaunisto konsertoi Palokan kirkossa ti 13.11. klo 19. Säestäjänä ja
urkurina toimii Heikki Tynkkynen. Kaunisto on kiertänyt estradeja jo 50
vuoden ajan. Koskaan et muuttua saa -juhlakonsertti on osa Palokan
kulttuuripäivien ohjelmaa. Ohjelma 10 euroa.
n KÄSIKELLOJEN JA MUSIIKKIRYHMIEN YHTEISKONSERTTI
Clarabella-käsikellot ja Kuokkalan musiikkiryhmät pitävät yhteisen
konsertin su 11.11. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Mukana Sirpa Lampinen,
Sari Eirtola-Loukola ja musiikkiryhmien ohjaajia. Vapaa pääsy.
n TAIKARADIO LEIKITTÄÄ JA LAULATTAA
Siina & Taikaradio musisoi lapsille to 15.11. klo 18 Vaajakosken kirkossa.
Siina & Taikaradio on lastenmusiikkia esittävä orkesteri, jossa musisoivat Siina Hirvonen sekä kolme muuta muusikkoa. Vapaa pääsy.
n MUSIIKKI- JA RUNOILTA ITSEMURHAN
TEHNEIDEN MUISTOLLE
Musiikki- ja runoilta on pe 16.11. klo 19 Korpilahden kirkossa. Musiikkia ja runoja epätoivoon, kaipaukseen ja ikävään. Mukana Lapsen ääni,
naiskuoro Femmineo, Reetta Vasalampi, Raimo Mutanen, Jussi Romppanen, Paula Halonen, Paula-Maaria Itäniemi, Matias Lahti, Harri Hytönen, Tiina Laiho ja Marjo-Riitta Seppälä. Vapaa pääsy.
n SINFIS 25 VUOTTA
Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesterin 25-vuotiskonsertti on la 17.11.
klo 18 Kuokkalan kirkossa. Solistina Lauri Forstén. Orkesterin johto
Mari Karppinen. Ohjelma 13/8 euroa.
n GOSPELIN KONKARIT KIERTUEELLA
Suomalaisen gospelmusiikin konkarit Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja
Petri Laaksonen ovat yhdistäneet voimansa ja kiertävät konsertoimassa
ympäri Suomea. Konkarit esiintyvät ke 21.11. klo 19 Taulumäen kirkossa.
Liput 22 euroa lippu.fi tai 25 euroa ovelta, mikäli lippuja on jäljellä.
n KIRKKOKONSERTTI KUOKKALASSA
Irja Tuovinen (laulu) ja Elina Dunder (piano) konsertoivat Kuokkalan
kirkossa pe 23.11. klo 18. Vapaa pääsy.

ä

Isänpäiv
		
n Isänpäivä Vesalassa Syvälahden riihellä sunnuntaina 11.11. Klo 11–14.
Hartaushetki, jonka jälkeen keittolounas. Kahvit ja tikkupullan paistoa. Lapsilla mahdollisuus talutusratsastukseen
ponilla. Hinta 5 euroa aikuiset, perhe
(2+2) 15 euroa.

ä
ipumisryhm
o
t
n
e
n
li
il
t
is
Kr
		
n Kriisistä voi toipua – matka valoon -kristillinen toipumisryhmä
(KRITO) alkaa 8.1. klo 17.30–19.30 Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä. Ryhmään osallistujat haastatellaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa. Ryhmä on luottamuksellinen. Osallistujat
sitoutuvat jakamaan ajan tasan ryhmäläisten kanssa, kertomaan itsestään ja kuuntelemaan toisia ilman neuvomista. Materiaalina käytetään
Matka valoon -kirjaa. Mukaan mahtuu 10 henkilöä. Ilmoittautuminen
23.11.–5.12. p. 040 851 4629. Voit myös jättää viestin vastaajaan.

Aikuisille
Raamattupiiri pe 16.11. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 20.11. klo 13
Telkäntie 2 C, vieraana diakoni Päivi Heikkilä.
Lapsille ja lapsiperheille
Telkäntien päiväkerho ti ja to klo 9–11.
Muskarit Telkäntie 2 C. Tied. 050 340
9898.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.11. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Tiusanen.
Messu su 18.11. klo 10 Huhtakoti, Pikkarainen, Nieminen. Seurakuntavaalien äänestys jumalanpalveluksen jälkeen klo 11–20.
Musiikkitilaisuudet
Mikko Oinosen musiikkia pe 13–14
Kipinä. Mahdollisuus myös kahvitteluun.
Aikuisille
Aikuisten käsityökerho ma klo 18–
20 Huhtakoti.
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Raamattupiiri pe 16.11. klo 17 Telkäntie 2 C.
LäKa – Lähetyskahvit ke 21.11. klo 13
Huhtakoti. Kahvien ohessa infoisku
tai terveisiä lähetystyön maailmasta.
Lapsille ja lapsiperheille
Huhtakodin päiväkerho ti ja to klo
13–16.
Taapero- ja vauvamuskarit to-aamupäivisin. Tied. 050 340 9898.
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Huhtakoti. Puuro 1 e/perhe.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30–
11 Huhtakoti. Maksuton. Ilm. 050 323
5355.
Muu
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti (2,50 euroa).

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 11.11. klo 16
Neulaskoti, Kärkkäinen, Tahkola.
Toivon torstai to 15.11. klo 18.30
Neulaskoti. Jumalan rauha on varjeleva sydämesi, Saija Väätäinen, musiikki Triangeli. Iltatee. Mahdollisuus
henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen
Aikuisille
Diakonian ruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti (4/1 euroa).
Neulaskodin olohuone ke klo 13.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ma klo 9.30–11.30
Neulaskoti.

Vauvaryhmä ti klo 10–11.30 Neulaskoti.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti.
Ilm. seuraavan viikon parkkiin ma klo
12 mennessä niina.ruuska@evl.fi.
Iskän kaa -ilta to 15.11. klo 18 Säynätsalon srk-koti. Iltapala.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Martinpäivän seurat la 10.11. klo 18
kirkko. Seurapuheita ja Siionin virsiä.
Seppo Ojala, Osmo Kangas ja Kristiina Ridanpää. Kahvit.
Puuhamessu su 11.11. klo 10 kirkko,
Ridanpää, Lintunen. Isänpäivä.
Hartaus ja maastolounas su 11.11.
klo 11–13.30 Syvälahden Riihi, Vesala,
Matti Väätäinen. Keittolounas ja tikkupullakahvit (5 euroa aikuiset, perhe
2+2 15 euroa). Mukana poni.
Varttuneen väen synttärit su 11.11.
klo 15 kirkko. Kutsumme syys–joulukuussa 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän täyttävät.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 16.11. klo 8.30 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 18.11. klo 10
kirkko, Pitkänen, Vuorenoja. Kahvit.
Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Ison lapsikuoron harjoitus ke 14.11.
klo 17.30 kirkko.
Lapsikuoro ke 21.11. klo 16 kirkko.
Aikuisille
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 13.11. klo
11–12 Saihokatu 4. Aiheena: masennuksen monet kasvot.
Saihokadun lounas ti klo 12–13
Saihokatu 4 (4/1 euroa).
Miesten piiri ti klo 18 kirkko.
Olohuone Myötätuulessa ke 14.11.
klo 13–15 kirkko. Voit myös varata yksilöaikoja diakoniatyöntekijältä. Päivän aiheena: Masennuksen monet kasvot.
Seurakuntakuoron harjoitukset to
klo 18.
Lähde!-kuoro to 15.11. klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 20.11. klo
11–12 Saihokatu 4. Päivän aiheena:
Siunauksen alla.
Taka-Keljon lähetysilta to 22.11. klo
18.30 Paula Ylkäsellä, Myllylammentie 2–4 B 37. Välähdyksiä OM:n työstä
Portugalissa, Merike Merjeslampi.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma klo 14.30–16 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9–11 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30–11 kirkko.
Avoin vauvakahvila to klo 9.30–11
kirkko.
Pyhäkoulu su 18.11. klo 10 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti
20.11. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
21.11. klo 9.15 kirkko.
Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–18.30
kirkko. Kaikille avoin, 1 euroa. Kotiin
jaettava ruoka noudettavissa klo 18
alkaen.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 11.11. klo 10 Kaupunginkirkko. Watia, Koli, Koskinen, Piippanen. Kahvit Vanhassa pappilassa.
KohtaamisPaikan -iltajumalanpalvelus su 11.11. klo 17 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 15.11. klo 13 Kaupunginkirkko.

Sanajumalanpalvelus su 18.11. klo 10
Kaupunginkirkko. Wuolio, Watia, Laasonen. Jumalanpalveluksen jälkeen
seurakuntavaalien äänestys.
Viikkomessu to 22.11. klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ke 14.11. klo 10 Vanha
pappila.
Virtailta/Nightbreak to 22.11. klo
18–21 Yliopistonkatu 26 B. Underground raamis. Ilta nuorille aikuisille.
Sanaa, iltapalaa ja yhdessäoloa.
Aikuisille
Vaalitilaisuus Kirkkopuistossa la
10.11. klo 9–18. Minkälainen on sinun
kirkkosi? Vaikuta kirkon suunnasta ja
äänestä seurakuntavaaleissa.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Kylän kammari to 15.11. klo 14 Vanha pappila.
Hiljaisuuden retriitti pe 16.–18.11.
klo 18–13 Koivuniemen leirikeskus.
Hinta on 60 euroa (omat liinavaatteet). Täysihoito. Tied. Elina Lintulahti
p. 050 549 7006.
Seniorikammari ma 19.11. klo 14
Vanha pappila. Anteeksiantamuksen siunaus ja ilo elämässä, Eevi-Riitta
Kukkonen,
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 20.11. klo 10. Keljonkatu 26, B-talo.
Osallisuuden kahvihuone ti 20.11.
klo 14 Vanha pappila. Eläkeiässä Jyväskylään muuttaneille.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Päiväkerho ti klo 9–11.30 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30–11.30 Yliopistonkatu 28 B.
Päiväkerho to klo 9–11.30 Yliopistonkatu 28 B.
Pihapyhis to 22.11. klo 14 Mäki-Matin perhepuisto. Pieni toiminnallinen
hetki Mäki-Matin perhepuiston pihalla.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki arkisin klo 12 Kipinä.
Raamattu- ja rukouspiiri ma klo 18–
20. Keskustellaan ja luetaan yhdessä Raamattua lähetystyöntekijäpariskunnan Tapio ja Kaija Karjalaisen
johdolla.
Leipäsunnuntain ehtoollisjumalanpalvelus su 18.11. klo 15. Kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Mikko Oinosen musiikkia pe klo
13–14.
Mikon musiikkihetki su 11.11. klo 15.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupaja ma klo
10–12. Jos pidät kädentöiden tekemisestä ja auttamisesta, tule mukaan
puuhaamaan.
Pimé Café to–pe 15.–16.11. klo 15–
19 ja la 17.11. klo 12–17.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10. Kuulumisten
jakamista ja elämän ihmettelyä erilaisten kuntoutujien kanssa. Tied. 050
549 7005.

Pietarin Kilta ti 20.11. klo 18. Miesten
opinto- ja keskustelupiiri.
Kirjailija Pepi Reinikaisen vierailu ke
21.11. klo 16.
Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20 sekä la 15–18. Tule itsekseen tai kaverien kanssa pelailemaan,
soittelemaan, askartelemaan tai ihan
vain oleilemaan Kipinään, Kauppakeskus Sepän toiseen kerrokseen.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ti klo 13–15, to klo 10–
12 ja pe klo 10–12.
Pyhäkouluparkki la 10.11. klo 11–
12.30.
Päiväkerhoparkki ma klo 12.30–
15.30. Omat eväät.
Perhekahvila ma klo 17.30–19.30.
Perhekahvila yksinhuoltajille ti
13.11. klo 10–12.
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30–
14 (3 e/perhe, maksu paikan päällä).
PopUp-perhemuskari to klo 14.15–
15 (4 e, maksu paikan päällä).
Muu
Suomen kielen keskusteluryhmä ke
ja pe klo 10.30, Haroun Kartala.
Kahvila kaikille ke klo 11–16.30. Rentoa yhdessäoloa ja keskustelua. Hartaushetki klo 12. Kahvilassa monikulttuurisia suomenkielen keskusteluryhmiä. Harjoitellaan, puhutaan ja
opetellaan yhdessä.
Maahanmuuttajien läksykerho ke ja
pe klo 14.15, Haroun Kartala.
Kipinä avoinna ma–to klo 10–20, pe
klo 10–18, la–su klo 11–18. Tavattavissa seurakunnan työntekijöitä.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.11. klo 10 kirkko. Karasti, Mertanen. Mukana Läntiset kylät.
Kahvit.
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 15.11. klo 18 srk-talo.
Jumalanpalvelus su 18.11. klo 10 kirkko. Koivisto, Laiho. Seurakuntavaalit
klo 11–20. Vaalikahvit.
Musiikkitilaisuudet
Musiikki- ja runoilta itsemurhan tehneiden muistolle pe 16.11. klo 19 kirkko. Kts. Musiikkia kirkoissa.
Aikuisille
Ylistysryhmä pe 9.11. klo 17.30 srktalo.
Diakoniatalkoot ma 12.11. klo 13
srk-talo. Leivontaa seurakunnan tilaisuuksiin.
Väentupa ti klo 11–13.30 Riikankulma.
NOJA-ryhmä ti 13.11. klo 18 srk-talo.
Palvelupäivä ke 14.11. klo 10 srk-talo.
Aamupysäkki pe 16.11. klo 9 srk-talo. EU-kassien jakoa, hartaus ja aamupala.
Hartaushetki ke 21.11. klo 13 Iltatähti.
Vastuunkantajien kiitosjuhla ke
21.11. klo 18 srk-talo. Kiitosjuhla kaikille seurakunnan vastuunkantajille eri
tehtävissä. Juhlan jälkeen Keski-Suomen kanttoreiden konsertti kirkossa.
Korpihovi to 22.11. klo 10.
Kirkkokuoron harjoitukset to 22.11.
klo 17.45 kirkko.
Ylistysryhmä pe 23.11. klo 17.30 kirkko.

Perheiden kirkkohetki to 15.11. klo
9.30 kirkko.
Taaperoryhmä ma 19.11. klo 9–11
srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke 21.11.
klo 8–10 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Pohjoisten kylien perheiden kirkkohetki ke 21.11. klo 9.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo. Yhteinen lounas.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 9.11. ja 23.11. klo 13 srk-keskus, Pitkänen.
Messu su 11.11. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Lintunen. Isänpäivä. Kahvit.
Messu su 18.11. klo 16 srk-keskus,
Väätäinen, Vuorenoja. Rippikoulupyhä. Kahvit.
Tiistaitapaaminen ti 20.11. klo 13–
14.30 srk-keskus. Keskustelua, laulamista ja kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki Torstai on toivoa
täynnä to 15.11. klo 11–12 srk-keskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysmyyjäiset la 24.11. klo 10–12
srk-keskus.
Lähetyspiiri ti 13.11. klo 10 srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9–11 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
14.11. klo 9.15 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.11. klo 11 kirkko, Bucht,
Reukauf, Lampinen, Nieminen. Pyhäkoulu. Kahvit.
Ekumeeninen
iltakirkko
Ekumeeninen iltakirkko on
tiistaina 13.11. klo 19 Kuokkalan kirkossa. Iltakirkko liittyy Suomen ev-lut. kirkon,
Suomen Baptistikirkon ja Finlands svenska baptistsamfundin oppikeskusteluiden
ohjemaan. Mukaan Jari Portaankorva (saarna), Tuija
Mannström, Sixten Ekstrand
ja Luisa Tast. Kirkkokahvit.
Aamurukous to 15.11. klo 9.30 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
15.11. klo 18 kirkko. Harri Alatupa,
Riku Bucht, Lentoon-lauluryhmä. Rukouspalvelu.
Sanajumalanpalvelus su 18.11. klo
10 kirkko (Huom aika!) Mannström,
Bucht, Lampinen, Korhonen, Toivon
siivet -orkesteri, kuorolaisia. Seurakuntavaalit jumalanpalveluksen jälkeen. Kahvit.

Nuorille
Hengari ti klo 15–17 Nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
srk-talo.

Musiikkitilaisuudet
Konsertti,su 11.11. klo 18, Clarabellakäsikellot ja musiikkiryhmiä, Lampinen, Sari Eirtola-Loukola ja musiikkiryhmien ohjaajia. Vapaa pääsy.
FESTIVO! Ma non troppo – Sinfis
25 vuotta -konsertti la 17.11. klo 18
kirkko. Solisti Lauri Forstén. Joht. Mari
karppinen. Ohjelma 13/8 euroa.
Kirkkokonsertti pe 23.11. klo 18 kirkko. Irja Tuovinen laulu, Elina Dunder,
piano. Vapaa pääsy.

Lapsille ja lapsiperheille
Pohjoisten kylien perhekerho ke
14.11. klo 9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.

Aikuisille
Parasta on laulaa ma klo 18 kirkko.
Kuoroon pääsee tulemalla harjoituksiin. Tied. p. 050 436 5435, sirpa.lampinen@evl.fi.

Mielenterveyden ensiapu1 -koulutus 26.11., 3.12., 11.12. ja 14.12. kirkko. Tied. ja ilm. 19.11. mennessä: elina.
almgren@viadia.fi tai p. 050 592 4562.
Mukaan mahtuu 14 ensiksi ilmoittautunutta.
Kuokkalan Köpöttäjät ma klo 11.
Yhteiskävelylenkki, lähtö Kuokkalan
kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 13.11. klo 18 kirkko.
Hiljaisuuden ilta ke 14.11. klo 18 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 21.11.
klo 13 kirkko.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
22.11. klo 13 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja 37.
Iltakahvila pe 16.11. klo 17–22 Polttolinja 37.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarimessu
Kuokkalan kirkossa
Sunnuntaina 25.11. Kuokkalan kirkossa vietetään muskarimessua klo 16. Messussa
mukana lapsia muskareista ja
päiväkerhoista.
Taaperotupa pe klo 9.30–11 kirkko.
Pyhäkoulu su 11.11. klo 11 kirkko.
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13–14.30 kirkko.
Äitienilta ti 13.11. klo 18–20 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Perhekerho ti 20.11. klo 9.30–11.15
kirkko.
Lapsenpäivän iltaleikit ti 20.11. klo
18–20 kirkko. Toimintapisteitä.
PerheCafé to 22.11. klo 17.30–19
kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.11. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Niiles-Hautanen, Koskinen.
Kahvit.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma 12.11.
klo 17.30 kappeli. Vetäjä Eeva Korpela
040 510 0688.
Olohuone ti 13.11. klo 9 Lahjaharjun
kappeli. Hartaus ja aamupala.
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.
Päiväkerho ti klo 12.30–15.30, to klo
9–12 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila to klo 13–15 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kansanmusiikkimessu su 11.11. klo
10, Tikkanen, Palola, Partanen, Kyrieleis. Isänpäivä. Ei pyhäkoulua.
Rukousmessu su 11.11. klo 17 kirkko.
Musiikki Pasi Heikkilä, puhe Jaakko
Pirttiaho, Hautalahti.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Jumalanpalvelus su 18.11. klo 10 kirkko, Laine, Hautalahti, Partanen, kirkkokuoro. Seurakuntavaalit. Kahvit. Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Koskaan et muuttua saa -konsertti ti 13.11. klo 19 kirkko. Pasi Kaunisto,

Heikki Tynkkynen, urut. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 euroa. Konsertti liittyy Palokan kulttuuripäiviin.
Kirkkokuoro to klo 17.30 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1 euro.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöryhmä Lyydiat. Kudotaan
mattoja ja poppanoita kirkon alakerrassa. Käsityömyynnin tuloja lähetysja diakoniatyöhön. Puhdasta ja hyväkuntoista kudetta otetaan lahjoituksena vastaan. Tied. 040 709 0142.
Lahjoita vanha Sanan Aika -kirjasi kierrätykseen lähetystyön hyväksi.
Lahjoituksen voit viedä kirjekuoressa kotikirkkosi työntekijälle ja pyytää
laittamaan sisäisellä postilla Palokkaan. Kirjoita kuoreen ”Palokan kirkko, Päivi Itkonen”.
Lähetyspysäkki ti 20.11. klo 10–12
takkahuone.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–
14 takkatupa. Ohjelmahetkessä lähetystyön kuulumisia.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit keskiviikkoisin. Tied. 050
340 9898.
Apua arkeen. Jos olet väsynyt, sairastunut ja tarvitset apua kotiin, jos jokin painaa mieltäsi ja haluat jutella,
jos tarvitset apua lastenhoidossa tai
haluat hetken omaa aikaa, ota yhteyttä 040 500 7820, 040 535 2276 tai 050
408 8813.
Kaiken maailman perheleiri 1.–2.12.
Koivuniemi. Ilm. 14.11. mennessä
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.
fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket.
Taaperopysäkki ma klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko.
Perheiden puuhailta ma 12.11. klo
17.30 kirkon yläkerrassa ja pihalla. Iltapala. Oma taskulamppu mukaan.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12–15 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9–11.30 kirkko.
Pyhäkoulu su 18.11. klo 10 kirkko.
Muu
Perheen
kaipuu
ja kipu
Kirjailija ja psykoterapeutti
Saara Kinnunen luennoi maanantaina 19.11. klo 18–20
Palokan kirkollla aiheesta perheen kaipuu ja kipu. Mukana
illassa myös Aino Viitanen ja
Seppo Hautalahti. Koulutusilta järjestetään yhteistyössä
Karitsaiset ry:n kanssa. Tilaisuus on kaikille avoin.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.11. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Isänpäivä.
Avoin raamattupiiri ti 13.11. klo 18
srk-koti.
Sanajumalanpalvelus su 18.11. klo
10 kirkko, Mika Lahtinen, Väätäinen,
Valtasaari.
Pelisilmän hartaushetki pe 23.11. klo
12 Säynätsalon päiväkeskus. Diakoni
Hanna-Mari Launonen.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
srk-koti.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 11.11. klo
18 Valtterintie 1 B 13, Merja Valkola.

Aikuisille
Olohuone ke klo 13 srk-koti.
Brunssi su 18.11. klo 11 srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30–11.30 srk-koti.
Iskän kaa -ilta to 15.11. klo 18 srk-koti. Iltapala.
Pyhäkoulu to 22.11. klo 18.30 srk-koti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.11. klo 10 kirkko, Vallipuro, Piilonen, Tikkakosken Naislaulajat,
joht. Olga Kallio. Isänpäivä. Kahvit.
Sanan ja rukouksen ilta su 11.11. klo
18 kirkko. Minä olen se joka olen, Gunilla Ranta, Piilonen, Vallipuro. Iltatee.
Sanajumalanpalvelus su 18.11. klo
10 kirkko, Vallipuro, Ruhanen. Kahvit. Seurakuntavaalipäivä. Äänestys
alkaa jumalanpalveluksen jälkeen klo
11–20.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke 21.11. klo 16.30–17.30
kirkko.
Nuorison musiikkiprojekti to 22.11.
klo 17 pappila.
Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 20.11.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Joni
Hakala p. 040 911 5796.
Aikuisille
Naisten ilta pe 9.11. klo 18 pappila.
Mukana Niina Kari. Teetarjoilu.
Aamukahvipysäkki ma–ke klo 9–11
kirkko.
Työtupa ti klo 12 kirkko. Leivontaa ja
käsitöitä diakonian ja lähetyksen hyväksi.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila.
Äitien keskustelu- ja käsityökerho
ke klo 18 pappila.
Jylhänperän päiväpiiri pe 16.11. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen
talo, Hiidenjärventie 37.
Lukupiiri kirjojen ystäville ke klo 13
pappila. Keskustelua yhdessä valituista kirjoista. Kokoonnutaan parittomien viikkojen keskiviikkoisin.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti 20.11. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Perhekerho ti 20.11. klo 9.30 kirkko.
Ekavauvaryhmä ke 21.11. klo 13 kirkko.
Muu
Ruokajakelu parittomien viikkojen
torstaisin klo 10.30.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Messu su 11.11. klo 10 kirkko, Rossi,
Salmela, nuoret.
Tölskän srk-ilta ke 14.11. klo 18.30.
Kerttu Savelalla, Mutkatie 14.
Messu su 18.11. klo 10 kirkko, Mäkinen, Laine, Väisänen. Rippikoulun
startti.
Leipäsunnuntai su 18.11. klo 16–
17.30. Valvokaa! Harri Alatupa.
Oravasaaren srk-ilta ke 21.11. klo
18.30 Arposilla, Arposentie 48.
Miesten päiväraamattupiiri to 22.11.
klo 12 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro ke klo 11.45 kirkko.
Lastenkonsertti to 15.11. klo 18.
kirkko. Siina ja Taikaradio. Vapaa
pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Askartelua lähetysmyyjäisiin ma
12.11. klo 17.30 kirkko. Iltapala.
Lähetyspiiri ti 13.11. klo 13 kirkko.

15

14

Tapahtumat 9.–23.11.
Aikuisille
Keskiviikkokerho ke 14.11. klo 13
kirkko.
Miesten piiri to 15.11. klo 18.30 kirkko.
Sanan ja rukouksen ilta ti 20.11. klo
18.30 kirkko, Kari Valkonen.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä alkaa
tammikuussa
Sururyhmä omaisensa menettäneille alkaa tammikuussa
Vaajakosken kirkolla. Vetäjinä
pastori Eeva-Kaisa Rossi ja diakonissa Marja-Leena Liimatainen. Ilmoittautuminen 30.11.
mennessä miia.siekkinen@evl.
fi tai 050 551 0440.
Nuorille
Nuortenilta Hengari ke klo 18–20.30
kirkko.
Perjantaikahvila pe 16.11. klo 17–
21.45 kirkko.
Isoskoulutus la 17.11. klo 10–16 kirkko.

Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Tervetuloa 3 vuotta täyttäneet lapset
Kertun pyhäkouluun.
Perhetupa ti klo 9 kirkko. Ei ennakkoilmoittautumista. Tarjoilu: 1/0,50
euroa.
Perhepysäkki ti klo 9 Jyskän srk-koti.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaperhekerho ti klo 17.30 kirkko.
13.11. illassa mukana pesuaine-esittelijä.
Perhekerho ke klo 9 Kaunisharjun
kerhotila.
Tukea arkeen. Tarjoamme perheille
lyhytaikaista apua ja tukea kotikäynneillä. Tied. 040 574 1706.
Lastenkonsertti to 15.11. klo 18 kirkko. Siina & Taikaradio. Vapaa pääsy.
Taaperot pe 16.11. klo 9 Jyskän srkkoti.
Retki Halssilan hiihtomaahan ma
19.11. klo 17.30. Kokoontuminen hiihtomaan kodalla. Paistetaan makkaraa
ja tehdään pieni retki lähimaastoon.
Omat makkarat ja muut eväät. Tied.
040 574 1706.
Taaperot pe 23.11. klo 9 Jyskän srkkoti.

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.
KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla, Pihkatie 4.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ruokapankkisetelipäivystys ma
klo 10–11 Keltinmäen kirkko, to
klo 10–11 Kortepohjan srk-keskus. Huom! Jos ruokapankkisetelisi
menee vanhaksi joulu-tammikuun
aikana, tule uusimaan se jo marraskuun aikana Kortepohjan kirkon remontin vuoksi. Keltinmäessä
ruokapankkisetelipäivystykset jatkuvat normaalisti.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi; p. 050 549 7026, ulla.
hautamaki@evl.fi; p. 044 716 4959,
ainoleena.laitinen@evl.fi.

			

kaoven kautta.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7027, lea.pietilainen@
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 Palokan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, elina.romar@
evl.fi, ma–ke p. 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi, to–pe p. 044 713
2486, anita.teittinen@evl.fi.
SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys ti ja to klo
9–11 Säynätsalon seurakuntakodilla. Päivystystä ei ole syyslomaviikolla 42.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
TIKKAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916, marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560 9927,
tero.reingoldt@evl.fi.

minun kirkkoni

KESKUSTA JA LOHIKOSKI
n Diakoniapäivystys ma ja to
klo 9–11 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29, käynti sisälle ta-

minun kirkkoni

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 19.11. klo 18
Vesalassa.
Naisten saunailta ti 20.11. klo 17.30
Vesalassa. Sauna, uinti, iltapala ja hartaus. Oma/kimppakyyti. Iltapala, 3 e.
Aseman Pysäkki
Kahvila, kirpputori/vaihtotori, Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna ma, ti ja
to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Virsi-ja laulutunti ma klo 12 (parittomat viikot).
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Musiikkihetki ma 19.11. klo 12. Seppo Marttinen soittaa harmonikkaa.
Kansainvälinen työ
Retki rovastikunnalliseen lähetyspyhään Uuraisilla su 25.11. Messu kirkossa klo 10, lähetyslounas ja -tapahtuma klo 12 seurakuntakodilla. mukana Botswanan lähetystyöntekijä
Marja Alastalo Suomen Lähetysseurasta. Bussikuljetus Muurame-Jyväskylä-Laukaa-Uurainen. Hinta 25 euroa, sis. lounas ja bussi. Tied. ja ilm.
15.11. mennessä sade.pirttimaki@evl.
fi, p. 040 560 9904.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kau-

punginkirkko su 11.11. klo 17. Tapio ja
Kaija Karjalainen, Mika Kilkki.
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu
su 18.11. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Nyyttäribrunssi, kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan oma muki, lautanen ja aterimet.
Muut toimintaitedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskykä / Instagram @
kohtaamispaikka
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Sepän Kipinässä,
mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Maahanmuuttajatyön diakoni päivystää Aseman Pysäkillä ma–ti klo 11–15.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Suomen kielen keskustelukerho
maahanmuuttajille ke ja pe klo 10–
11.30 Kipinässä.
Läksykerho maahanmuuttajille ke ja
pe klo 16–17.30 Kipinässä. Ohjaajana
Haroun Kartala.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11. Ei
päivystystä 12.11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 28.11. klo 13–14.15 Vanhassa pappilassa, mukana muistiasiantuntija Johanna Lajunen Kuurojen
Palvelusäätiöstä. Kahvit klo 12.40.

Omaishoitajien ja hoidettavien joulujuhla Keltinmäen kirkolla to 29.11.
klo 10–14. Ilmoittautuminen 15.11.
mennessä.
Joulujuhla Vesalassa ke 12.12. klo 10–
14. Ilmoittautuminen 28.11. mennessä.
Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen toiminnan
30-vuotisjuhla ti 20.11. klo 18.30 Vaajakosken kirkossa. Evankeliumi on Jumalan voima! Kari ja Mari Valkonen,
Tapio ja Kaija Karjalainen ym. Musiikissa Hannu Ala. Esirukouspalvelu,
kakkukahvit.
Rukousretriitti Levottomuudesta rauhaan 23.–25.11. Vesalan leirikeskuksessa. Täysihoitomaksu 80–190 euroa.
Retriitti alkaa pe klo 18 ja päättyy su
klo 13. Tied. ja ilm. kari.valkonen@kolumbus.fi, p. 050 384 3702.
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.
Viittomakielisen työn askartelutalkoot ma 12.11. Klo 16.30 Aseman Pysäkillä.
Viittomakielisen työn askartelutalkoot ma 12.11. klo 16.30 Aseman Pysäkillä
Lähetyspiiri su 18.11. klo 14 Kuurojen
Yhdistyksellä, Ilmarisenkatu 20.
Perhekerho to 22.11. klo 17.30 Kuokkalan kirkolla.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Kirjapiiri I ma 12.11. klo 13. Kati Tervo: Iltalauluja ja Pirkko Soininen: Ellen.
Puuroa ja puhetta ti 13.11. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Kuvista tarinoita,
Tuula Anttila.
Latinanpiiri ti 13.11. klo 13.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous su 18.11. klo 14. Musiikkia,
Lauluryhmä Jännät.
Puuroa ja puhetta ti 20.11. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Aamuhetki Anni
Korpelan runojen seurassa, runoilijan
tytär Eija Rytkönen.
Leivotaan Yhdessä! to 22.11. klo
12.30–15.30. Kaikille avoin.
Joulukortteja yksinäisille -askarteluhetki to 22.11. klo 18. Tule ja askartele
joulukortteja yksinäisille vanhuksille.
Paikan päällä askartelumateriaaleja,
mutta voit tuoda myös omia.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus 12.11.2018 klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Teemana maahanmuutto, Kaija Pasanen, Lähteellä-kuoro, arpajaiset. Kahvit 13.30 alkaen.
Tilaisuus 26.11. klo 14 Sepänkeskus,
Kyllikinkatu 1. Puhujana Mauri Tervonen, Lähteellä-kuoro. Kahvit klo 13.30
alkaen.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Seurat la 10.11. klo 19, ry.
Isäinpäiväseurat su 11.11. klo 16, ry;
n. 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 14.11. klo 19, Kaupunginkirkko.

Jyväskylän seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 39 jäsentä kirkkovaltuustoon.
Vaalit toimitetaan 18.11.2018 klo 11-20 Jyväskylän seurakunnan äänestysalueiden äänestyspaikoissa seuraavasti:
Huhtasuon alueseurakunta, Huhtakoti,
Nevakatu 1, 40340 Jyväskylä
Keltinmäen alueseurakunta, Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 40640 Jyväskylä
Keskustan alueseurakunta, Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto, 40100 Jyväskylä
Korpilahden alueseurakunta, Korpilahden kirkko,
Kirkkomäentie 1-3, 41800 Korpilahti
Kuokkalan alueseurakunta, Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4, 40520 Jyväskylä
Palokan alueseurakunta, Palokan kirkko,
Rovastintie 8 A, 40270 Palokka
Säynätsalon alueseurakunta, Säynätsalon kirkko,
Saarnatie, 40900 Säynätsalo
Tikkakosken alueseurakunta, Tikkakosken kirkko,
Kirkkokatu 18, 41160 Tikkakoski
Vaajakosken alueseurakunta, Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11, 40800 Vaajakoski
Äänioikeutettu 15.8.2018 tämän seurakunnan läsnä
olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018
täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää oman alueensa äänestyspaikassa.
Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös
seurakunnan kotisivuilta osoitteesta jyvaskylanseurakunta.fi
sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Martinpäiväseurat la 10.11. klo 18
Keltinmäen kirkko, Kristiina Ridanpää, Seppo Ojala.

KUULUTUS
SEURAKUNTAVAALEISTA

Seurat la 17.11. klo 19, ry.
Seurat su 18.11. klo 16, ry; n. 17.30
Seurat, ry.
Tiistaikerho ti 20.11. klo 13, ry.
Seurat ke 21.11. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 23.11. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Avoin raamattupiiri pe 9.11. ja pe
23.11. klo 11.
Naisia kaivolla -ilta ma 12.11. klo
18.30. Hyvinvointia koko keholle, sairaanhoitaja, ravintoneuvoja Kaarina
Krogerus, SKY-kosmetologi, lähihoitaja, Anna-Maria Harju-Laurila Kahvija teetarjoilu klo 18. Osallistumismaksu 10 euroa.
Päiväkahvit ti 13.11. klo 13. Olli Seppänen: Lippu-teema Raamatussa. Ristin ja leijonan juutalaiset juuret.
Torstaiteatteri: Paimenet ke 14.11. klo
19, su 18.11. klo 14, ma 19.11. klo 19,
to 22.11. klo 19. Liput 12 e, eläk. 10 e,
opisk. ja työttömät 8 e, www.tiketti.fi
tai p. 0600 11616 (1,78 € / min. + pvm)
100 iloa -juhlat la 17.11. klo 15, Ulla
Saunaluoma, Kalle Virta.
Hehku-ilta nuorille aikuisille tiistaisin klo 19.
Gospel Gentlemen -konsertti Taulumäen kirkossa ke 21.11. klo 19. Liput lippu.fi.
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 11.11. klo 16. Armolahjat käytössä, Jukka Jämsén.
Naisten raamattupiiri ti 20.11. klo 13.
Naistenpiiri ke 21.11. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 15.11.
klo 18.30 Vaajakosken kirkolla.
Leipäsunnuntai su 18.11. klo 16 Kipinässä, Ahjokatu 3–5. Valvokaa! Harri Alatupa. Ehtoollinen. Lapsille omaa
ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
opko.fi/jyväskylä
Opiskelijailta to 15.11. klo 18.30 Kauppakatu 11. Lepo, mitä se on? Juho Puhto.
Kortemessu Rukoile ja tee työtä to
22.11. klo 19 Kortepohjan srk-keskuksessa.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 11.11. klo 12, Sakari Ylönen.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
12.11. klo 18.30. Laulamme monipuolista ohjelmistoa. Ilpo Vuorenoja, 040
526 0909.
Naistenilta ti 13.11. klo 18. Jeesus kohtaa naisia, Kirsi Ryösö. Ohjelmassa
myös laulua, rukousta, yhdessäoloa ja
nyyttäri-iltapala.
Opiskelijailta ke 14.11. klo 18.30–22.
Kristitty + päihteet=? Markku Jokinen.
Messu su 18.11. klo 12, Mauri Tervonen.
Avoin Raamattupiiri ti 20.11. klo 18.
Viikkomessu ke 21.11. klo 18.30, Sakari Ylönen.
Miesten saunailta to 22.11. Kokoontuminen klo 16.45. Sauna klo 17–18,
jonka jälkeen pohdintaa porukalla.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai to 15.11. klo 18.30
Neulaskodilla, Pihkatie 4. Jumalan
rauha on varjeleva sydämesi, Saija
Väätäinen, Triangeli.

Jyväskylän seurakunnan vaalilautakunnan
puolesta

www.jyvaskylanseurakunta.fi

Seuraava
lehti

23.11.

• Ole valopilkku pimeässä  
• Muumit ja sata muuta syytä
• Äänien mukana valtaa ja vastuuta

HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1, 040 560 9905
Kipinä, Kauppakeskus Seppä,
Ahjokatu 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Pikkarainen Paulus 044 430 9075
Aluesihteeri 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

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

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

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

Puheenjohtaja
Jaakko Selin

hengessä!

ALUESEURAKUNNAT:

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407

Jyväskylä 1.10.2018

yvässä
Uutisia h

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

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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Tabletilla Lastenkirkon sisällöt
saa mukaan myös sohvalle.
Eeli Haapakangas tutustui
sivustoon ensin yhdessä äidin
kanssa. Seuraavaksi hän aikoo
sukeltaa Fisucraft-maailmaan.

Lasten oma kirkko netissä
Lastenkirkko.fi on suunniteltu 3–8-vuotiaille lapsille tuomaan iloa ja tukemaan hyvää elämää. Sivuston sisällöt
ovat käytössä myös Jyväskylän seurakunnassa. Ne soveltuvat erityisen hyvin pyhäkoulujen toimintaan.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Ekaluokkalainen Eeli Haapakangas sipaisee tabletillaan Lastenkirkon sivua. Sipaisu saa kirkonkellot
helisemään ja hahmot juttelemaan. Ensimmäisen pelin tehtävät
sujuvat nopeasti.
– Tehty, se oli helppo, Eeli sanoo.
Seuraavaksi Eeli aikoo tutustua
Fisucraftiin Lastenkirkon Minecraft-palvelimella. Hän pelaa Minecraft-peliä muutenkin. Pelissä pääsee rakentamaan kuutioiden avulla
kolmiulotteista maailmaa. Voi luoda vaikkapa ympäristön Raamatun
kertomukselle ja päästä itsekin

mukaan tapahtumiin.
Fisucraftin pelaajilla on Jyväskylässä oma 7–10-vuotiaille suunniteltu Fisuklupi-yhteisö verkossa. Pelaajat ja ohjaaja tapaavat toisiaan
viikoittain Fisucraft-maailmassa.
– Fisuklupi on todella suosittu.
Meillä on hyvät ohjaajat, jotka ovat
taitavia myös kehittämään yhteisön toimintaa, sanoo Ritva Parkkali, lapsi- ja perhetyön työalasihteeri Jyväskylän seurakunnasta.
Seurakunnille Lastenkirkko on
yksi tapa kohdata lapsia ja madaltaa kynnystä tulla mukaan seurakunnan toimintaan.
– Lastenkirkon sisällöt ovat eri-

tyisen käteviä pyhäkouluissa ja kirjepyhäkouluissa, Parkkali kertoo.

Lastenkirkko
”on yksi
tapa
kohdata lapsia.

Lastenkirkossa käsitellään elämän suuria kysymyksiä, opitaan
kaveritaitoja ja tutustutaan pääsiäiseen ja jouluun. Tarkoitus on tukea lapsen arvomaailman ja maailmankatsomuksen rakentumista ja
tarjota laadukasta lastenkulttuuria. Mukana on myös puuhasivuja,

videoita, pelejä sekä lasten itse tekemiä ohjelmia.
– Esittelemme lapsille kristinuskon ydinasioita ymmärrettävällä,
iloisella ja helposti lähestyttävällä
tavalla. Haluamme tukea lapsen
hengellistä kasvua, kertoo sivuston
päätoimittaja Anita Ahtiainen.
Hän toivoo, että Lastenkirkkoa
käytettäisiin vielä paljon enemmän.
– Monet eivät ole vielä hoksanneet palvelun olemassaoloa. Vaikuttaa myös siltä, että sivustolla
käyneet eivät ole löytäneet kaikkea
mitä siellä on. Kehitämme koko
ajan sisältöä lapsilta saamamme
palautteen perusteella.
Eeli Haapakangas tutki Lasten-

kirkkoa ensin oman äitinsä ohjauksessa. Marjut Haapakangas kannustaa muitakin vanhempia käymään
sivustoa läpi yhdessä lapsen kanssa.
– Sivuston sisällöissä sukelletaan
ihmisyyteen syvällisesti. Mukana
on useita ulottuvuuksia ja mukavia
tapoja käsitellä Raamatun teemoja
kotona rauhassa, Marjut Haapakangas sanoo.
Lastenkirkon kylä muuttuu joulukuussa joulukalenteriksi osoitteessa
Lastenkirkko.fi.
Fisucraft.net: lue lisää
Lastenkirkon Minecraftpalvelimesta.

Elämästä

Hauska tyyppi lukee päiväkirjaa itsekseen ääneen
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Olen Jenny Piik, 35. Synnyin Ruotsin Eskilstunassa ja Jyväskylään
päädyin Äänekosken kautta. Olen
ehtinyt opiskella kaikenlaista,
muun muassa ravintola-alaa.
Nyt toimin sosiaalialalla. Kortepohjassa sijaitseva Mahis on kuntouttavan työtoiminnan paja, joka
on tarkoitettu työttömille. Ikähaarukka on laaja, 17-vuotiaista aina
64-vuotiaisiin asti.
Me työhönvalmentajat kannustamme ja tuemme kuntoutujia sekä yksilövalmennuksessa että oh-

jatessamme ryhmiä. Valmennettavat saavat itse valita henkilökunnasta sen, jonka kanssa haluavat
lähteä yksilötyöskentelyyn. Asiakkaan luottamus luo yhteistyölle
hyvän pohjan. Valmennettavat
ideoivat millaista toimintaa pajassa toteutetaan.
Työn ja muunkin elämän kautta
olen havahtunut siihen, että meillä
pitäisi olla enemmän aikaa pysähtyä kuuntelemaan ihmistä. Kuuntelemisella tarkoitan, että kuulemme mitä toinen sanoo ja olemme
siitä oikeasti kiinnostuneita. Nykyelämä on monesti niin kiireistä, et-

tä myös itsensä kuunteleminen
unohtuu. Mitä minä haluan ja mitä tarvitsen? Lapsena ja nuorena
kirjoitin päiväkirjaa. Sitten se
unohtui vuosiksi. Toissa vuonna
löysin kirjoittamisen uudelleen.
Sen kautta ymmärrän paremmin,
mitä minulle kuuluu.
Olen mielestäni aika hauska ja
huumorintajuinen tyyppi. Eihän
tyyppi, joka lukee päiväkirjasta ajatuksiaan itsekseen ääneen, voi olla
muuta kuin hauska!
Näin merkinnät saavat oman ääneni ja niistä tulee vielä todempia.
Vieraammassa porukassa olen
tarkkailijaluonne. Ei voi olla keski-

pisteenä, kun pitää miettiä, mitä
aikoo seuraavaksi kirjoittaa. Tutussa porukassa olen puhelias ja sosiaalinen.
Nelisen vuotta sitten aloin kokeilunhalusta vegaaniksi. Aiemmin lihansyöjänä minua ei kiinnostanut,
mistä liha lautaselleni tulee. Muutos vegaaniksi herätti kiinnostuksen myös eläinten kohteluun ja oikeuksiin.
Ihmisten suhde eläimiin on merkillinen. Toisia kohtelemme parhaina kavereina, ja toiset saavat arvon
vain sitä kautta mitä ja kuinka paljon ne tuottavat ihmiselle.

Jenny Piik on joutunut kantapään
kautta oppimaan, että itsensä
kuunteleminen on tärkeää.
Päiväkirjan kirjoittaminen on
avannut siihen uuden mahdollisuuden. Oman perheen ja liikunnan
lisäksi Piik tunnustaa tykkäävänsä
arjesta, turvallisuudesta ja asioiden
ennakoitavuudesta.

