Seurakunnat
tuomitsevat rasismin

Vaalivuosi alkaa: valinnassa
presidentti ja kirkkoherra

Naisten Pankin lukupiiri
avartaa maailmaa

Tummaihoisella on iso riski joutua
rasismin kohteeksi Jyväskylässä.

Jyväskylän neljä kirkkoherraehdokasta esittäytyvät.

Rauhannobelisti Maathain elämäkerta vakuutti lukupiiriläiset.
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Iiro Rantala ja
Lost Heroes
Kuokkalassa
Jazzpianisti, säveltäjä ja tv-persoona Iiro
Rantala Kuokkalan kirkossa 22.1.
Pianovirtuoosi ja kansainvälisesti arvostettu muusikko Iiro
Rantala konsertoi Kuokkalan kirkossa sunnuntaina 22.1. klo
18. Soolokonsertissa kuullaan 2011 julkaistun levyn ”Lost Heroes” kappaleita. Kyseinen levy ja samanniminen konsertti
ovat Rantalan kunnianosoitus edesmenneille musiikin mestareille mm. Pekka Pohjolalle, Jean Sibeliukselle ja Esbjörn
Svenssonille.
Arvosteluissa levyä on kutsuttu tyylikkääksi taidonnäytteeksi Rantalan tekniikasta. Levy on saanut kansainvälistä
menestystä osakseen ja esimerkiksi Saksan äänilevykriitikot
valitsivat sen vuoden 2011 jazzlevyksi. Rantala tunnetaan
mm. jazzyhtye Trio Töykeiden perustajana ja hän on säveltä-

nyt musiikkia useisiin musikaaleihin sekä juontanut televisioohjelmia.
Lost Heroes –pianokonsertti Kuokkalan kirkossa sunnuntaina
22.1. klo 18. Liput 20 e, lipunmyynti ovelta tunti ennen konsertin
alkua. Konsertin toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopisto
ja Kuokkalan alueseurakunta.

Maistiaisia vuoden musiikkitarjonnasta
Käyntiin pyörähtänyt vuosi tuo tulleessaan monipuolisia elämyksiä musiikkitarjontaan. Taulumäellä valmistaudutaan
helmikuussa Vox Aurean Afrikan-matkaan lähtökonsertin
tunnelmissa. Maaliskuussa Marianpäivänä lavalle astuvat
Kalevi Kiviniemi ja kolme sopraanoa. Pääsiäissarjassa luvassa on tuttu Bachin Matteus-passio Jyväskylän sinfonian ja
kamarikuoro Cantinovumin voimin. Toukokuussa Kirkon

musiikkijuhlilla esitysvuoron saa mm. Pekka Kostiaisen Triduum Paschale. Musiikkijuhlien yhteydessä myös nuoret pääsevät esiintymään bändikatselmuksessa Voionmaan koululla
25.5.
Taulumäen kesäkonserttisarjan konsertit jatkuvat totuttuun tapaan tiistai-iltaisin heinäkuun puolen välin jälkeen.
Marraskuussa Händel-kuoro Tampereelta esittää Alessandro
Scarlattin Pyhälle Cecilialle omistetun messun. Loppuvuodesta vuorossa on myös gospelyhtye Exitin 25-vuotisjuhlakonsertti.
Taulumäen lisäksi musiikkia kuullaan runsaasti myös muissa kirkoissa. Tulus-kuoro ja Gospel Covertajat konsertoivat
Palokan kirkossa 5.2. Kuokkalan kirkon lavan valtaa 28.10.
ja 4.11. keskiaikainen mysteerinäytelmä Pyhä Pietari ja Ilveiljä.
Keltinmäen kirkon 20-vuotisjumalanpalveluksessa kuullaan
uunituoretta Sanna Salmisen musiikkia.

Ilta
särkyneille

Kaikille avoin SenioriFoorum
ELOA ja ILOA

Musiikkijuhlien talkoolaiseksi voi
ilmoittautua18.3. asti netissä tai puhelimitse

Lauantaina 14.1. klo 18 Pelastusarmeijalla, Ilmarisenk. 2 E.
Illassa puhuu Pirkko Muhonen,
musiikissa Ylistysryhmä,
rukouspalvelu, kahvitarjoilu.
Järjestää: JKL Katulähetys ry/
Ruokapankki

Tiistaina 24.1. klo 13 Keskusseurakuntatalolla. Puhujina aluekappalainen Seppo
Wuolio, erityisliikunnanohjaaja Pirita
Asunta, rovasti Pentti Tokola, kaupunkineuvos Jaakko Lowen, yhteislaulujen säestys
Saara Mörskys, mukana Inkeri Virkkala-Järvinen. Kahvit ja keskustelua.

Juhlien pääpaikkoina ovat Hipposhalli ja jäähalli. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua 18.3.2012 asti joko Suurella sydämellä –sivuston kautta www.suurellasydamella.fi tai palauttamalla talkoolaisten ilmoittautumislomake Jyväskylän
seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai oman alueseurakuntasi työntekijälle.
Lomakkeita on jaossa kaikilla kirkoilla. Ilmoittautua voi myös soittamalla jollekin talkooryhmän jäsenelle. Talkooryhmään kuuluvat Eija Pakkala, p. 040 582
1262, Eila Kotanen, p. 044 555 3973 ja Ulla Kamila, p. 050 300 2208.

Kolumni
Lämmintä leipää
ja uudenvuoden
lupauksia
ies menee bussiin. Hän istuu bussissa jo
olevan ainoan matkustajan viereen, koska
haluaisi keskustella tämän kanssa. Toinen matkustaja on hämmentynyt ja ihmettelee, miksi
mies tuli niin lähelle. Keskustelu ei suju.
Mies kuolee kotonaan. Vaimo ei tiedä, mitä
pitäisi tehdä ja menee pyytämään naapureilta
apua. Hän koputtaa moneen oveen, mutta ihmiset eivät halua puhua hänen kanssaan. Lopulta
joku suostuu soittamaan poliisille. Onneksi eräs
miehen ystävä on jo tullut apuun, sillä keskustelu
poliisin kanssa on vaikeaa, koska yhteistä kieltä
ei löydy.
Saman naisen entisessä kotimaassa on tapana
tarjota naapureille lämpimäisiä leipomispäivänä.
Nainen haluaa olla ystävällinen ja menee tarjoamaan leipää raskaana olevalle naapurilleen. Naapuri epäröi ja yrittää vakuutella naiselle, että hänellä on kyllä ihan tarpeeksi ruokaa. Hetken
emmittyään hän kuitenkin ottaa lahjan vastaan,
koska tuore leipä tuoksuu niin vastustamattoman
hyvältä. Vastalahjaksi leipää saanut naapuri kutsuu naisen luokseen syömään. Vähitellen talon
asukkaat ottavat tavakseen muistaa toisiaan lämpimäisillä ja alkavat kutsua toisiaan syömään.
Jos näiden esimerkkien ihmiset olisivat olleet
nimeltään Jussi ja Tiina eivätkä Ali ja Elena, olisiko heitä kohtaan oltu vähemmän epäluuloisia?
Ihmisillä on syvään juurtunut taipumus olla varuillaan tuntemattomien kanssa. Saatamme olla
uteliaita, mutta vieraan lähestyminen ei ole soveliasta. Tai ehkä emme vain tiedä, miten sen tekisimme. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun uskaltaa
tutustua erilaisiin ihmisiin ja huomaa, kuinka paljon yhteistä meillä onkaan. Kaikilla ihmisillä on
samanlaisia huolia ja ilonaiheita, suruja ja riemun
hetkiä. Meille syntyy lapsia, vietämme syntymäpäiviä ja häitä sekä hautaamme läheisiämme.
Yritämme huolehtia sairaista ja ikääntyvistä omaisistamme, joita emme ehdi tavata niin usein kuin
haluaisimme.
Kuten leipäesimerkki osoittaa, omaa käyttäytymistään on mahdollista muuttaa. Meillä on vain
oltava halua ja rohkeutta tehdä niin. Oma uudenvuoden lupaukseni on ottaa naapurit ystävällisesti vastaan: puhua heidän kanssaan, pyytää
kahville, kalaan tai sienimetsään – riippumatta
siitä, mistä päin maailmaa he ovat kotoisin.

M

Päivi Iikkanen
Jyväskylän
aikuisopisto,
projektipäällikkö
Ulkomailta osaajaksi
Keski-Suomeen
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Tule talkoolaiseksi Kirkon musiikkijuhlille!
Kirkon musiikkijuhlat järjestetään
Jyväskylässä 25.-27.5.
Vapaaehtoisena voit osaltasi vaikuttaa
juhlien onnistumiseen.
Juhlille odotetaan lähes 5 000 kävijää.
Vapaaehtoistehtäviä on monenlaisia:
rakennustöitä ennen juhlien alkamista
ja purkutöitä juhlien jälkeen, opasteiden laittamista, somistamista, lipunmyyntiä, järjestyksen valvontaa, liikenteen ohjausta, siivousta, vartiointia,
ruuan jakelua, ensiaputehtäviä, kolehdin kantamista sekä tulkkausta. Juhlien
talkoovastaava Eija Pakkala arvioi, että tehtäviin tarvitaan noin 500 vapaaehtoista.
Eniten talkoolaisia tarvitaan Hipposhallissa järjestettävän ruokahuollon onnistumiseksi. Kolmen päivän aikana
ruoan jakelussa on oltava vähintään
sata vapaaehtoista.
– Pyrimme varaamaan ruokahuoltoon
riittävästi väkeä, jotta vuorot ovat sopivan mittaisia ja vuorojen aikanakin on
mahdollista pitää taukoja.
Talkoolaiseksi voi ilmoittautua koko
juhlien ajaksi tai lyhyempiin vuoroihin.
– Arvostamme kovasti, jos tehtäviin
pystyy sitoutumaan vaikka jokaiseksi
päiväksi, mutta lyhyetkin vuorot ovat
tärkeitä. Juhlat alkavat perjantaina ja

päättyvät sunnuntaina,
mutta jo keskiviikkona
on valmistelevia tehtäviä ja maanantaina vielä
siivousta ja rakenteiden
purkamista.
Talkootehtäviin
ilmoittautuminen päättyy
18.3. Talkoolaiset saavat
ruuan, T-paidan sekä
mahdollisuuden päästä
kuuntelemaan juhlien
aikana pidettäviä konsertteja joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Maistiaisia
vapaaehtoistyöstä

Kirkon musiikkijuhlilla on tarjolla monenlaisia talkootehtäviä. Vapaaehtoisia tarvitaan

Eija Pakkala on talkoil- erityisen paljon ruokahuollossa. Kuva on Jyväskylän lähetysjuhlilta vuodelta 2006.
lut monissa Jyväskylässä
järjestettävissä tapahtumissa, viimeksi
tään, ja samalla tutustua kirkon moniKirkkopäivillä vuonna 2009.
puoliseen musiikkielämään.
– Kaikista tapahtumista on jäänyt hyTarjolla on monenlaisia tehtäviä.
Kirkkopäiviin verrattuna rakentamista
vät muistot. Parin vuoden tauon jälkeen
tuntui, että voisi taas lähteä mukaan.
on musiikkijuhlilla vähemmän ja orgaIson tapahtuman järjestäminen yhdessä
nisoimista enemmän.
on kivaa.
– Jos olet miettinyt vapaaehtoiseksi
– Edellisestä Jyväskylässä pidetystä
lähtemistä jo aikaisemmin, niin musiikvastaavanlaisesta tapahtumasta, Kirkkijuhlilla on oiva tilaisuus saada maistikolaulujuhlista, on jo 66 vuotta, joten
aisia vapaaehtoistyöstä yhden projektin
on mielenkiintoista päästä kulisseissa
kautta, Pakkala rohkaisee.
katsomaan, miten tapahtumaa järjeste-

Säynätsalolaislähtöisen Miika Nousiaisen
kirjat säväyttivät presidenttiehdokkaita
kiikari

KAARINA HEISKANEN

Jyväskylän kirjasto esitteli vuodenvaihtees
sa kirjoja, joita presidenttiehdokkaat suosittelevat tavallisten kansalaisten luettaviksi.
Paavo Arhinmäen listalla ovat Edouard Uspenskin lastenkirjat, Enid viisikko
Blytonin Seikkailujen saari, Taru Sormusten herrasta, Hugon Kurjat, Pirkko Saision trilogia, Miika Nousiaisen Vadelmavenepakolainen sekä Kjell Vestön Missä kuljimme kerran – sekä opastus graffitien saloihin. Vaikutuksen Arhinmäkeen teki Miika Nousiaisen Metsäjätti.
Sari Essayah suosittelee Raamattua, Jane Austenin Järki ja tunteet –kirjaa, Charlotte Brontën Humisevaa harjua, Dosto-

jevskin tuotantoa, Hugon Kurjia, Steinbeckia, Hemingwayta ja Graham Greeniä sekä suomalaisista klassikoista Juhani
Ahon Rautatietä, Aleksis Kiven Seitsemää
veljestä, Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla –järkälettä ja Mika Waltaria. Säväyttävin kokemus lähiajoilta on Nelson
Mandelan elämäkerta.
Pekka Haaviston listalta löytyy mm.
Rosa Liksomin Hytti numero 6, Nousiaisen Metsäjätti, Jari Tervon Layla, Markku Lahtelan Vihaa nyt – rakasta myöhemmin, Sofi Oksasen Puhdistus ja Jens Lapiduksen Rahalla saa sekä Pablo Nerudan
Andien mainingit –runokirja. Suurimman
säväyksen viime aikoina on tehnyt kult-

tuurilehti Basso.
Paavo Lipponen suosittelee Edith Södergranin runoja, Veijo Meren Manillaköyttä, Henri Melvillen Moby Dickiä,
Paavo Castrenin Uutta antiikin historiaa
sekä Leena Lehtolaisen kirjoja. Suurimman
säväyksen oli tehnyt Lehtolaisen Minne tytöt kadonneet, joka käsittelee vihapuhetta ja
välinpitämättömyyttä.
Sauli Niinistö suosittelee Paul Austeria, Truman Capotea, Kurt Vonnegutia
ja Italo Calvinoa. Suomalaisista hänen
suosikkejaan ovat Laila Hirvisaari, Kari
Hotakainen, Mikko Rimminen ja Veikko Huovinen. Vaikutuksen ovat tehneet
Hotakaisen Ihmisen osa ja Rimmisen Nenäpäivä, jotka ”kuvaavat suomalaista todellisuutta tai epätodellisuutta”.
Timo Soinin listalla ovat Väinö Linnan Tuntematon sotilas, George Bernanosin Maalaispapin päiväkirja sekä Mihail
Solohofin Hiljaa virtaa Don. Suurimman
vaikutuksen viime aikoina on tehnyt presidentti Martti Ahtisaaren elämäkerta.
Paavo Väyrysen suosituksia ovat Mika
Waltarin Sinuhe egyptiläinen, Linnan Tuntematon sotilas, Oksasen Puhdistus, Dostojevskin Kirjoituksia kellarista ja Karamazovin
veljekset, Westön Missä kuljimme kerran,
Dan Brownin Da Vinci koodi, Panu Rajalan Mika Waltarista kertova Unio Mystica,
Erno Paasilinnan Tähänastiset elämäni kirjaimet, Pekka Tarkan Saarikoski-elämäkerta ja UKK-aiheinen kirjallisuus sekä
Hannu Väisäsen trilogia.

Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille tai eropäätöksen
tehneille auttaa erovanhempia huomaaman lapsen tarpeet

Kevätkauden muskareihin mahtuu!
Tilaa on mm. seuraavissa ryhmissä:
Keltinmäen kirkko:
ti klo 10-10.45 (1-vuotiaat)
ti klo 10.45-11.30 (2-vuotiaat)
ti klo 15.30-16.15 (3-vuotiaat)
Säynätsalon pappila:
ke klo 15.30-16.00 (vauvat 6 kk - )

Kuokkalan kirkko:
to klo 15.3016.15 (3-vuotiaat)
Tiedustelut Sirpa
Poikolainen,
p. 050 340 9898

Vaajakosken kirkko:
ti klo 16.00-16.45
(4-5-vuotiaat)
Tiedustelut
Terhi Hassinen,
p. 050 340 9893

Ryhmä minimoi lapsen menetystä ja tukee yhteistyövanhemmuutta. Erokriisissä vanhemmat
eivät aina ajattele, että lapsi ei eroa vanhemmistaan, vaikka puolisot eroavat toisistaan. Lapsen
tarpeiden asettaminen etusijalle helpottaa lapsen selviytymistä erosta ja lisää aikuisen ymmärrystä vanhempien keskinäisen suhteen merkityksestä. Ryhmässä keskustellaan mm. eron tuomista
muutoksista lapsen ja aikuisten arkeen. Maksuton ryhmä alkaa 8.2. ja kokoontuu 8 kertaa klo
17.00- 19.30 Perheasian neuvottelukeskuksessa, Kilpisenk. 4, 2.krs. Ilm. p. (014) 334 7800. Tied.
perheneuvoja Kirsti Pasanen p. 050 403 0408 ja perhetyöntekijä Anne Salonen p. 050 380 0583.

Heikki Korhonen:

”Jumalakin on olemassa”
TYTTI PÄÄKKÖNEN

Täältä Harjulta työ alkoi. Nuoret, opiskelijat, ovat
tulleet läheisiksi omine kysymyksineen ja oman
elämänsä etsijöinä. Seuraan tämän ikäluokan
elämän kulkua edelleen ja toivon että he
löytäisivät oman paikkansa elämässä. Kaikkea
hyvää ja ennen kaikkea siunausta heille,
toivottaa oppilaitospappi Heikki Korhonen.
mään surua. Oppilaitoksissa on hyvä valmius järjestää muistotilaisuuksia
– Elämä ei ole matemaattinen yhtälö,
jossa jokainen elämä päättyy samanmittaisena ja etenee suunnitelman mukaan
tuottaen ennakoituja tuloksia. Elämä on
aina mysteeri. Tähän suostuminen on ihmisenä olemisessa kenties kaikkein vaikein
ta. Yritän pappina tukea niin, että mur
heen kantajat pääsevät elämään uudestaan kiinni.
– Olen mukana lukukauden avajaisissa,
joulu- ja päätösjuhlissa, joissa on tapana
pitää pieni puhe. Keskeistä työssä ovat
myös oppituntivierailut, joissa aihe rakentuu aina kunkin alan kasvatusaiheesta
käsin, kirkkovuoden juhlat, häät, kastetilaisuudet, niiden järjestäminen, seurusteluun liittyvät kysymykset, elämän tarkoitus ja elämänkatsomus sekä eettiset kysymykset. Yhdessä opettajien kanssa etsimme opetusaiheita ja laajennamme niitä
kirkon perinteestä käsin.
Tehtävässä on tärkeä hoitaa yhteyksiä
oppilaitosten opiskelijakuntaan, oppilas
huoltoryhmään, joka huolehtii oppilaitosten henkisestä jaksamisesta. Papin tehtävänä on pitää yllä hengellistä hyvinvointia.

Hyviä perinteitä
– Käyn oppilaitoksissa kyselemässä
oppilailta ja henkilökunnalta, mitä heidän
elämäänsä kuuluu. Keskustelemme
kaikista mieltä askarruttavista asioista,
kuvaa oppilaitospappi Heikki Korhonen
monipuolista työsarkaansa eläköitymisen
kynnyksellä.
marja leena luukkonen

Korhonen hakeutui oppilaitospapin tehtävään toimittuaan sitä ennen ensin entisen Jyväskylän kaupunkiseurakunnan
jengityöntekijänä 1971-75 ja nuorisopappina vuodesta 1982 alkaen. Ammattikouluissa tehtävä työ oli mielenkiintoista ja
innosti kehittämiseen ja sitoutumiseen.
Seurakunnan työ ammattikouluissa alkoi 1980-luvun jälkipuoliskolla silloisten
rehtorien pyynnöstä. Työn alkaessa vastuualueeseen kuuluivat seuraavat ammattikoulut: Keski-Suomen keskusammattikoulu, Viitaniemen ammattikoulu, sairaanhoitajaopisto, hotelli- ja ravintolakoulu Priimus, Kauppaoppilaitos, Kotitalousopettajaopisto ja Teknillinen oppilaitos sekä Kotitalouskoulu.
Alkuvuosina Korhonen vietti runsaasti
aikaa kouluissa perehtyen koulutusaloihin,
eri ammatteihin ja henkilökuntaan rakentaen yhteyksiä. 1990-luvulla työ laajeni
ammattikorkeakouluun ja 2000-luvun

taitteessa yliopistolle, jonne Kimmo Nieminen sittemmin tuli oppilaitospapiksi.
Nyt työ jatkuu ja sen painopiste on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopiston eri kampuksilla ja ammattikorkeakoulun kampuksilla. 25 vuoden jälkeen
Heikki-pappi pitää yhteyksiä oppilaitoksiin ja vierailee niissä säännöllisesti.
– Minut on otettu niissä ”taloksi”.

Tärkeintä
ihmisten kohtaaminen
– Tärkeintä työssäni on ollut ihmisten
kohtaaminen. Tehtäväni on elämän moninaisuuden keskellä muistuttaa, että
Jumalakin on olemassa. Avun tarve kriiseissä on kaikilla sama: ihminen tarvitsee
toista ihmistä, kuuntelijaa. Papin on palveltava kaikkia huolella tässä työssä.
Olen läsnä oppilaitosta kohdanneissa
kuolemantapauksissa ja ihmisten surussa
ja kriiseissä. Jokaisen nuoren kuolema,
jossa hän ei ole jaksanut elää, pysäyttää.
Kyselemme yhdessä, miksi. Pidämme
muistohartauden, jossa muistelemme ja
rukoilemme yhdessä voimia tilanteesta
selviytymiseen. Teemme opiskelijoiden
kanssa muistoadressin, johon he kirjoittavat runoja ja muistoja toveristaan. Toimitamme adressin omaisille.
Tämä on auttanut opiskelijoita jatkamaan opintoja, kohtaamaan ja käsittele-

– Työhön on ehtinyt muodostua perinteitä. Säännöllisiksi tapaamisiksi on vuosien varrella tullut Harjun ammattikoulusta alkaneet oppilashuoltoryhmän keväiset taivaalliset kahvit, jotka alkoivat Har
jun tornin kahvilasta ja ovat nykyään
pappilassa keväisin pidettävä kauneim
pien kevätlaulujen tapahtuma. Oppilaitosten miesten kanssa olemme keväällä
tehneet kävelyretkiä luontopoluilla, pysähtyneet nuotion äärelle keskustelemaan yhteisistä asioista. Hauskana teema
na on ollut joka vuosi Insinööri kasvattajana, käsittely on aina jäänyt kesken.
Yhtenä ideoijana on ollut liikunnanopettaja Hannu Roine.
– Yliopistoväen kanssa toteutimme kau
neimmat Seminaarinmäen joululaulut,
jotka löysivät paikan Kaupunginkirkosta.
Tästäkin on muodostunut hyvä perinne.
– Ammattikorkeakoulun oppilashuoltoryhmän kanssa vietämme Vesalassa
virkistysiltapäivän, juttelemme, laulamme Suvivirren Riihikirkossa. Aloitamme
ammattikorkeakoulun syyslukukauden
Taulumäen kirkossa. Opiskelijoiden ja
opettajien hiljaisuuden retriitit ovat saaneet hyvän vastaanoton.
– On ollut mielenkiintoista liikkua eri
ammattialojen ihmisten parissa ja toimia
erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Maailmankuvani ja ajatteluni on rikastunut.
Tärkeä on ollut palvella ihmisiä kirkollisissa toimituksissa. Arvostan oppilaitoksissa tehtävää kasvatustyötä ja henkilökunnan vahvaa sitoutumista tehtäväänsä.

Pääkirjoitus
Kahdet vaalit –
mahdollisuus
vaikuttaa
uomi valitsee tammi-helmikuussa uuden presidentin, ulkopolitiikan suunnannäyttäjän ja arvojohtajan. Jyväskyläläiset
pääsevät lisäksi valitsemaan itselleen kirkko
herran suorassa kansanvaalissa, joka on osin
limittäin presidentinvaalin kanssa.
Kirkkoherraehdokkaita on tarjolla neljä ja
heidän ansioitaan ja näkemyksiään esitellään
tässä lehdessä. Tuomiokapitulilta vaalisijan
saaneet kolme ehdokasta antavat vaali
näytteensä Taulumäen kirkossa 22. tammikuuta alkaen. Neljäs ehdokas on ylimääräinen eikä hän voi sääntöjen mukaan antaa
vaalinäytettä, joten seurakuntalaiset eivät
pääse arvioimaan hänen saarnataitojaan.
Suomen suurimman seurakunnan johtaja
on paljon haltija, jonka linjauksilla on vaiku
tusta laajemmaltikin. Johtamistaitojen lisäksi
häneltä on lupa edellyttää vahvaa visionäärisyyttä ja rohkeutta, sillä kirkkokin on muun
maailman tavoin voimakkaan murroksen
kourissa eikä pärjää tulevaisuudessa pelkästään entisiin toimintamalleihin tukeu
tumalla.
Työntekijäkeskeisestä ajatusmallista luopu
minen, verkostoyhteistyön vahvistaminen ja
seurakunnan jäsenten entistä parempi huomioonottaminen toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa on välttämätöntä. Jäsenkehityksen valossa seurakunnan talouden haasteet eivät ole ainakaan pienenemässä, joten
tulevina vuosikymmeninä edessä on toimintojen priorisointi ja karsinta sekä uudenlaisten yhteistyökuvioiden aktiivinen ideointi ja
etsintä. Kirkon ydintehtävä, kristillisen sanoman tarjolla pitäminen siten, että se tavoittaa
nykyihmiset ja vahvistaa ja tukee heidän seurakuntajäsenyyttään ja osallisuuttaan, on
vaaleissa valitulle seurakunnan johtajalle
suuri haaste sekin.
Vaalit ovat elimellinen osa demokratiaa ja
äänioikeutta kannattaa käyttää. Sohvalle
nukkumaan jäävä antaa avoimen valtakirjan
toisille, olipa kyseessä presidentin tai kirkkoherranvaali.
Suomalaiset ovat perinteisesti osallistuneet
presidentinvaaliin vilkkaasti mutta kirkkoherranvaali on kiinnostanut melko pientä joukkoa etenkin suurissa seurakunnissa. Miten
mahtaa käydä nyt? Parhaimmillaan vaalit voivat olla aktivoimassa kansalaiskeskusteluun
kirkon ja koko yhteiskunnan ajankohtaisista
asioista ja sitä kautta viedä kehitystä eteenpäin.
Nyt on vaikuttamisen
aika.

S

Marja Leena
Luukkonen
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Haluatko uutta sisältöä
arkeesi? Haluatko kohdata
uusia ihmisiä? Tule vapaaehtoiseksi. Lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista
www.suurellasydamella.fi

KRITO -ryhmänohjaajakoulutus ensi viikonloppuna
Kuokkalan kirkossa, kouluttaa Paula Tähtinen

Facebookissa
nähdään

Koulutus on 13.1. (klo 18-20) ja 14.1. (klo 10-17). Koulutukseen osallistuvat
saavat valmiuksia toimia ryhmänohjaajina krito-ryhmissä, jotka ovat määräaikaisia sielunhoidollisia vertaistuki-ryhmiä. Koulutus ei velvoita toimimaan
ryhmänohjaajana, vaan se on avoin kaikille kiinnostuneille. Järjestelyistä vastaa
Jyväskylän seurakunnan Sanan ja rukouksen työryhmä. Kurssimaksu 30 €
(sis. kurssimonisteen) Tied. ja ilm. 12.1.2012 mennessä: Ulla Koskinen 0505203595 tai Timo Siira 050 355 9965 (iltaisin) tmsiira@hotmail.com

Henki & elämä on siellä
myös. Tykkää ja tule
kommentoimaan, antamaan
juttuvinkkejä ja palautetta.

Seurakunnat ottivat kantaa rasismiin

Tervetuloa,kaikenväriset!
Jyväskyläläisillä seurakunnilla on hyvä
tuntuma siitä, mitä ihmisille tapahtuu.
Yksi esiin tullut valitettava tosiasia on,
että tummaihoisella ihmisellä on iso
riski joutua rasismin kohteeksi
Jyväskylässä.
tytti pääkkönen

– Tapaamani afrikkalaiset ovat kertoneet,
että heille huudellaan lähes päivittäin, Jyväskylän adventtiseurakunnan pastori
Ansku Jaakkola kertoo.
Ja kun yksi jäsen kärsii, kärsii koko ruumis. Kun yksi ”vääränvärinen” on kokenut väkivaltaa keskellä kirkasta päivää
Jyväskylän keskustassa, muutkin kokevat
sen jälkeen turvattomuutta.
Monen ulkomaalaisen ainoat suomalaiset ystävät löytyvät juuri seurakunnasta.
Ihmiset ystävystyvät yhdessä tekemisen
kautta. Leirit, kerhot ja retket lisäävät
yhteenkuuluvuudentunnetta. Mutta kyllä kirkkokansakin osaa vierastaa.
Tämä sai seurakunnat ottamaan vuoden lopulla kantaa rasismia vastaan. Kan-

Hengissä
Sunnuntai 15.1.2012
2. lukukappale
Tit. 1: 1–3
Apostolina olen saanut
tehtäväkseni auttaa
Jumalan valittuja uskomaan, tuntemaan pyhän
totuuden ja toivoen
odottamaan ikuista
elämää. Tämän on Jumala
luvannut ennen aikojen
alkua, ja hän pysyy
sanassaan. Kun oikea aika
oli tullut, hän ilmoitti
sanansa siinä evankeliumissa, joka uskottiin
minulle Jumalan, meidän
pelastajamme, käskystä.

nanotto haastaa myös seurakuntalaiset
itsetutkiskeluun. Jaakkolan mielestä seurakunnista pitäisi luoda yhteisöjä, joihin
jokainen on tervetullut ja joissa jokainen
saa tuntea olevansa yhtä arvokas.
Pastori kannustaa antamaan ulkomaalaisille käytännön apua vaikka menemällä mukaan lääkäriin tai viranomaisten
luo.
– On tärkeää ottaa toinen todesta, eikä
vähätellä tai suurennella hänen historiaansa.
Seurakuntien kannanotossa todetaan,
että kristillisessä uskossa vieraanvaraisuus
ja muukalaisista huolehtiminen ovat
ydinasioita, sillä palvelemme Jumalaa, joka jo Vanhan testamentin kuvauksen mukaan ”ei katso henkilöön” ja ”rakastaa
muukalaista”. Kannanotto sanoo suoraan,
että rasismi on syntiä.
– En voi kohdella ihmisiä huonosti ja
sanoa rakastavani Jumalaa. Kaikki kuuluvat samaan ihmisperheeseen. Suomalaisetkaan eivät voi elää muista erillään ja ajatella vain omaa hyväänsä, Jaakkola huoahtaa.
Sanoilla on katetta. Lähes täysin vapaaehtoisvoimin pyörivä Jyväskylän ad-
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Vuoroin vieraisilla
Ekumeenisella rukousviikolla 18.-25.1. on
erityinen mahdollisuus astua vieraaseen
seurakuntaan. Jyväskylän seurakunnat
kutsuvat silloin ihmisiä tutustumaan toimintaansa ja virkistymään kristittyjen
yhteydestä.
Luterilainen voi ilahtua vapaaseurakuntaisten palavasta uskosta ja ortodoksien hartaasta rukouslaulusta. Adventtiseurakunnasta mukaan voi tarttua lämpöä, rakkautta ja terveitä elämäntapoja.
Ja kyllä siitäkin kannattaa ottaa selvää,
mikä saa sadat nuoret kerääntymään keskiviikkoisin Helluntaiseurakunnan Tukikohtaan ylistämään Jumalaa.
Jyväskylän seurakunnat pitävät muutenkin yhteyttä. Jyväskylän kristillisten
seurakuntien yhteistyötoimikunta kokoontuu neljästi vuodessa. Siinä eri seurakuntien työntekijät jakavat iloja ja haasteita sekä rukoilevat toistensa puolesta.

Jyväskylän adventtiseurakunnan pastori Ansku Jaakkola iloitsee siitä, e

Jeesus tuli juuri oikeaan aikaan
M

iten voin auttaa
toista uskomaan?
Tähän kysymykseen on sekä hyviä että huonoja uutisia. Huono uutinen on se, että ei voi
tehdä oikein mitään. Usko on lahja. Toisaalta hyvät uutiset ovat siinä, ettemme voi tehdä mitään. Usko on lahja. Alkutekstissä puhutaan, että apostoli on Jumalan valittuja ja
heidän uskoaan varten. Luulen, että kristityt
voisivat olla parhaimmillaan silloin, kun ovat
toisiaan varten. Joskus voisi rohkaista ja jopa
suostutella uskon tiellä. Luulen, että tähän
liittyy se, kun joku on puhunut esteiden poistamisesta uskon tieltä.
Mikä on pyhä totuus?
Pyhä totuus on totuus Isästä
Luojana, Pojasta Sovittajana ja Pyhästä Hengestä pyhittäjänä. Alkutekstissä puhutaan ”hurskauden mukaisesta totuudesta”. Tämä

Pastori Antti Toivio
saarnaa Tikkakosken
kirkossa 15.1. klo 10.



venttiseurakunta rakensi viime vuonna
terveysaseman Ghanaan. Pienen seurakunnan aktiivisuudessa on isommilla
ihailtavaa.

tarkoittaa ennen kaikkea totuuden mukaista
elämäntapaa.
Uskovia odottaa ikuinen elämä.
Mitäköhän se pitää sisällään?
Raamattu ei juuri uhraa palstatilaa ikuisen
elämän tarkempaan kuvailuun. Helpointa
on ymmärtää tämä: ”Mitä silmä ei ole nähnyt
eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa…” 1. Kor. 2:9. Jokainen yritys kuvata iankaikkisuutta muuttuu
mahdottomaksi. Sellaista ajatellessa aivo nyrjähtää. Parempi olisi ajatella, että nykyinenkin maailma on kaikesta huolimatta mielenkiintoinen paikka. Surkeaa on sellainen ikuisen elämän kaipuu, jossa nykyinen elämä
nähdään vain tulevan odotteluna, huonona
varjona todellisesta ilosta. Oleellista on kiittää ja ylistää Luojaa kaikista hänen lahjoistaan. Toisaalta kristitylle on luontevaa myös
odottaa pääsyä ikuiseen elämään. Silloin
päästään katsomaan Jumalaa kasvoista kasvoihin.
Miksi Jeesuksen piti tulla juuri tiettynä
aikana, kuten päivän teksti puhuu?
Luoja oli tehnyt päätöksensä jo ennen aikojen alkua, kuten teksti sanoo. Koko histo-

ria on tähdännyt tämän lupauksen toteuttamiseen. Kun teksti puhuu ”oikeasta ajasta”
sillä tarkoitetaan sekä mennyttä että nykyisyyttä. Oikea aika tuli, kun Jeesus lähetettiin,
mutta se tulee aina silloin, kun evankeliumi
kuulutetaan.
Onko Jumalalla omallekin elämällämme
oikeat ajat eri asioille?
On. Tosin jos alamme ennustaa etukäteen
ns. ”oikeita aikoja” elämässämme, nyrjäytämme aivomme uudelleen. Tekstin ”oikealla
ajalla” viitataan ennen kaikkea Jeesuksen tulemiseen elämäämme. Kristus tulee luoksemme Sanassaan ja sakramenteissaan. Jumalalla
on suunnitelma meitä jokaista varten.
Miten saisin lisää uskoa Jumalan lupauksiin?
Pitämällä kiinni lupauksista. Silloinkin, kun
ne tuntuvat kaukaisilta elämän todellisissa
vaikeuksissa. Kun todellisuus lyö Jumalan
lupauksia poskelle, on jäljellä vain tyhjyyttä
ja pimeyttä. Juuri tässä tyhjyydessä ja pimeydessä asuu Jumala. Jumala astui pimeään
Golgatan ristillä. Siellä herää usko. Ja syntyy
käsittämätön luottamus siihen, että Herra
pitää huolen. Mitä muuta usko olisikaan?

Rauhanpalkinto Kirkon Ulkomaanavun
Changemaker-verkostolle; toimintaa myös Jyväskylässä

Mitä useammin ihminen käy kirkossa, sitä alhaisempi
on hänen verenpaineensa, kertoo uusi tutkimus

Suomen kristillinen rauhanliike antoi vuoden 2012 rauhanpalkinnon Changemaker-verkostolle,
joka on vuonna 2004 perustettu nuorten vaikuttamisverkosto. Verkostossa on yli 1300 jäsentä
ja sillä on toimintaa yli 20 paikkakunnalla. Verkoston teemoja ovat erityisesti rauha, kehitysmaiden velkaongelmat ja ympäristö. Changemaker kampanjoi oikeudenmukaisuuden ja ympäristön
kanssa sopusoinnussa olevan yhteiskunnan rakentamiseksi. Verkosto osoittaa, että nuori sukupolvi on tietoinen sotia ja väkivaltaa synnyttävistä ongelmista ja tekee työtä niiden ratkaisemiseksi.
Jyväskylässä Changemaker on osa Nuorten aikuisten ja kansainvälisen diakonian toimintaa.

Tutkimus tehtiin Pohjois-Tröndelagin läänissä, jossa 90 prosenttia väestöstä
kuuluu luterilaiseen kirkkoon, mutta vain neljä prosenttia heistä käy viikoittain
kirkossa. Tulos on lähes identtinen aikaisempien USA:ssa tehtyjen tutkimusten
kanssa. Tulosten perusteella ei vielä voi sanoa, onko hyvä terveys syynä uskonnolliseen aktiivisuuteen vai tuottaako ahkera kirkossa käynti hyvää terveyttä.
Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että hyvän terveyden ja huumorin välillä
on yhteys, samoin kuin terveyden ja kulttuurin ahkeran kuluttamisen välillä.

Kristittyjen ykseyden
ekumeenisen
rukousviikon ohjelma
ke 18.1. Katolinen seurakunta:
rukousviikon yhteinen aloitus klo 19
to 19.1. Jyväskylän seurakunta:
viikkomessu Kaupunginkirkossa klo 13
pe 20.1. Baptistiseurakunta:
aamurukous klo 7
pe 20.1. Ortodoksiseurakunta:
ehtoopalvelus ja teehetki klo 18
la 21.1. Adventtiseurakunta:
jumalanpalvelus klo 11
su 22.1. Jyväskylän seurakunta:
jumalanpalvelukset
eri kirkoissa
klo 10, 11, 12, 18
su 22.1. Vapaaseurakunta:
jumalanpalvelus klo 16
ma 23.1. NNKY Puistotori 4:
rukous- ja musiikki-ilta
klo 18
ti 24.1.

Helluntaiseurakunta:
rukousilta klo 19

että heidän seurakunnassaan käy ihmisiä monelta maailmankolkalta.

Adventtiseurakunnan pastori Ansku Jaakkola kuvaa yhteistyötä aidoksi ja positiiviseksi.
– Iloitsemme toisenlaisista seurakunnista. Jumala
on niin suuri, että vain yhden porukan on vaikea
tuoda esiin hänen hyvyyttään. Jumalan rikkaus
tulee erilaisissa seurakunnissa monipuolisesti esiin.
Seurakunnat tarvitsevat toisiaan. Ilosanoman
levittäminen kaikille on yhteinen tehtävä. Se pitää
sisällään pieniä ja suuria tekoja.
– Esimerkiksi helluntailaiset ovat auttaneet tapahtumien järjestämisessä. Helluntaiseurakunta oli jopa valmis lainaamaan patjoja, Jaakkola kiittelee.
Jyväskylän kristillisten seurakuntien yhteis
työtoimikunnassa ovat mukana Jyväskylän vapaaseurakunta, Jyväskylän adventtiseurakunta, Pyhän
Olavin katolinen seurakunta, Vaajakosken baptistiseurakunta, Jyväskylän ortodoksinen seurakunta,
Jyväskylän helluntaiseurakunta ja Jyväskylän seurakunta.

Rukousviikolla
iloitaan
Kristuksen voitosta

teiden takia? Kilpailuhenkisyys on tullut jäädäkseen paitsi urheiluun myös politiikkaan, liike-elämään, kulttuuriin ja jopa seurakuntaelämään, vihkosessa pohditaan.
Kun Jeesuksen opetuslapset kiistelivät siitä, kuka
on suurin, tämä yllyke oli voimakas. Mutta Jeesuksen vastaus oli yksinkertainen: Jos joku tahtoo olla
ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien
palvelija. Tämä kertoo voittamisesta toinen toistaan
palvellen ja auttaen sekä nostamalla ”viimeisimpien”,
unohdettujen ja syrjäytettyjen itsetuntoa.
Tuollaisen nöyrän palvelemisen paras ilmenemismuoto on Jeesus. Hänen elämänsä, toimintansa,
kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa
antavat innoitusta voittoisaan uskonelämään, joka
ilmenee yhteisöllisenä sitoutumisena hengelliseen
nöyryyteen ja uskollisuuteen evankeliumille.
Odottaessaan tulevaa kärsimystä ja kuolemaa
Jeesus rukoili, että hänen opetuslapsena olisivat yhtä, jotta maailma usKuolema on nielty ja voitto saatu.
koisi. Tämä ”voitto” on mahdollinen
vain hengellisen muodonmuutoksen,
Missä on voittosi, kuolema?
kääntymyksen kautta. Tärkeintä on
Missä on pistimesi, kuolema?
saavuttaa voitto, joka yhdistää krisKuoleman pistin on synti, ja synnin
tityt palvelemaan Jumalaa ja lähimvoimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, mäisiä.
– Jumalan pelastussuunnitelmassa
joka antaa meille voiton meidän
on tilaa kaikille. Kuolemansa ja
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! ylösnousemuksensa kautta Kristus
Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, ottaa vastaan kaikki riippumatta
voitosta tai häviöstä, ”jotta jokairakkaat veljeni, ja tehkää aina
nen, joka uskoo häneen, saisi ianinnokkaasti Herran työtä.
kaikkisen elämän” (Joh. 3:15). Mekin voimme saada osuuden hänen
Tietäkää, ettei Herra anna
voitostaan. Riittää, kun uskomme
teidän työnne mennä hukkaan.
häneen; silloin huomaamme, että
(1. Kor. 15:54-58)
paha on helpompi voittaa hyvällä.

”

Tänä vuonna maailmanlaajuisesti vietettävän rukousviikon teema on Kristuksen
voitto. Rukousviikon mietiskelyvihkosen on laatinut
puolalainen ekumeeninen
työryhmä.
– Kuka uhraa ajatuksen häviäjille, niille, jotka kärsivät
tappion toisensa perään, koska heiltä on evätty voitto
erilaisten ehtojen ja olosuh-

Me ja muut
.

– erilaisina yhdessä

Yhteentörmäyksiä ja ennakkoluuloja? Naapurustossa,
harrastuksissa, työpaikalla, koulussa, kadulla?

MOD-peruskurssi ma19.3.- ti 20.3.
Vesalan leirikeskuksessa

Tule tarkastelemaan omaa identiteettiäsi ja kulttuuriasi sekä käsityksiäsi
ihmisarvosta ja omaa suhtautumistasi erilaisuuteen.
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja parantaa valmiuksiaan esim. monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Koulutusta suositellaan vapaaehtoisille, luottamushenkilöille, henkilöstölle jne.
Osallistumismaksu 90 euroa sisältää koulutuksen, ateriat ja majoituksen. Kurssille osallistuminen edellyttää mukanaoloa koko kurssin ajan.
Tiedustelut: Mirja (Kutti) Hytönen, maahanmuuttajatyön diakoni,
Jyväskylän seurakunta p. 050-5497033, mirja.hytonen@evl.fi tai
Susanna Palkkimäki p.040-8321866,
susanna.palkkimaki @hotmail.com
Ilmoittautuminen: 5.3.2012 mennessä (Kutti tai Susanna)
Järjestäjä:
Kirkkohallitus ja
Jyväskylän seurakunta
Katso myös:
www.mod.fi

moninaisuus
+
oivallus
+
dialogi

*TULE MOD-KURSSILLE * MUUTU JA MUUTA *
LUO ERILAISTEN YHTEYTTÄ * TUNNISTA ASENNE *
Henki & elämä



Kirkkoherranvaalit Jyv
I vaalisija Arto Viitala
Viitala Arto, 50 vuotta
Opinnot
Teologian kandidaatin tutkinto (TM) 1989
Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon
lähetystyön keskuksen järjestämä
missiologinen kurssi 1991-92
Työnohjaus 1.2.1990-18.10.1991
Teologian lisensiaatin tutkinto 17.11.2003
Jyväskylän maaseurakunnan kehittämisja johtamiskoulutus 2002-2003 (4 ov) 2003
Saarnakoulutus 1997-1998 Lapuan hiippakunta
Johtaminen seurakunnassa (Kirjo 2A) (20 ov)
2006
Pastoraalitutkinto, cum laude approbatur,
16,75/20, 1993
Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, 3/3,
Lapua 17.5.2000
Ylempi pastoraalitutkinto 2006
Johtamisen erityiskoulutus, Kirjo 3, 2011,
20 op
Kielitaito
Englannin kielen tekstin ymmärtäminen ja
suullinen taito,
Saksan kielen tekstin ymmärtäminen,
Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito,
Helsingin yliopisto
Työkokemus
Vilppulan vt. kappalainen 7.6.-30.7.1989
Toivakan vt. kirkkoherra 31.7.1989-31.1.1990
Jyväskylän maaseurakunnan
III virallinen apulainen (seurakuntapastori)
1.2.1990-31.8.1996
Jyväskylän maaseurakunnan vs. III kappalainen
1.9.1996-31.10.1997,
tänä aikana ovo. Jyväskylän maaseurakunnan
vs. kirkkoherra 21.1.-4.2.1997, 24.6.-4.7.1997
ja 1.-31.8.1997
Jyväskylän maaseurakunnan III kappalainen
1.11.1997-9.3.2005

1. Miksi hait Jyväskylän seurakunnan
kirkkoherran virkaa?   
Avoimeksi tulleen viran väliaikaisena hoitajana pohdin myös omaa hakemista. Viran vaativuus mietitytti, mutta koin myös, että osaamiseni ja kokemukseni yhdistettynä luottamushenkilöiden, työtovereiden ja seurakuntalaisten tukeen antaisi minulle hyvät edellytykset tarttua tehtävään. Kädet ristien ja johdatusta pyytäen päätin olla käytettävissä.
2. Millaisia johtajaominaisuuksia ja taitoja Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran
virassa mielestäsi tarvitaan?
Kirkkoherran tulee olla suunnannäyttäjä
lähimmäisten ja Jumalan luokse, rohkaisija ja
yhteyden rakentaja. Tietenkin tulee hallita
myös monia käytännön johtamistaitoja niin
henkilöstön hyvinvoinnin kuin kokousten sujumisen, suunnittelun onnistumisen ja asioiden etenemisen varmistamiseksi.
3. Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?
Runsaan 20 pappisvuoden jälkeen tunnen
Jyväskylässä paljon ihmisiä ja seurakunnan toiminnasta olen saanut kokemusta niin ruohonjuurityössä kuin johtavilta paikoilta.   Koen
olevani uusia näköaloja löytävä pohtija, mutta
kääntöpuolella toivoisin joskus olevani sanomisissani suoraviivaisempi ja yksiselitteisempi.
4. Suomen suurin ev.-lut. seurakunta on
myös kokonaiskirkollisesti suunnannäyttäjä. Oletko kirkkoherrana valmis ottamaan kantaa ajankohtaisiin eettisiin ja
uskon tulkintaa koskeviin kysymyksiin?
Aion olla aloitteellinen uskoon ja arvoihin
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liittyvässä keskustelussa erilaisilla foorumeilla.
Asetan etusijan sellaisille kanaville, joiden
kautta kohtaan oman seudun ihmiset. Pidän
mielessä julkisuudessa paljon olleen piispan
Eero Huovisen ohjeen: korvat ovat papin tärkein työväline. Arvostan siis kasvokkain kohtaamista, jotta olisi elämänmakuista sanottavaa tiedotusvälineissä.
5. Mainitse kolme asiaa, jotka kirkossa /
Jyväskylän seurakunnassa kaipaavat kehittämistä.
Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus niin
seurakunnan toimintaa järjestämällä kuin koteja, päivähoitoa ja kouluja tukemalla sekä
yksinäisyyden vähentäminen etenkin vanhusväestön parissa. Ajankohtainen kehittämiskohde on myös vapaaehtoistyö.
6. Kristillisen kirkon tulevaisuuden uhat
ja mahdollisuudet Suomessa vuoteen
2030 mennessä?
Erilainen vastakkain asettelu näkyy lisääntyvän. Uskonnolliset näkemykset ovat kautta
historian olleet vihan lietsojien kohteita. Yhteentörmäykset uhkaavat voimistua myös kirkon sisällä eri tavoin ajattelevien välillä. Näemmekö tulevaisuudessa rukoilevan kirkon sijaan
rakoilevan kirkon? Kirkon mahdollisuudet
ovat kuitenkin uhkia suuremmat. Kristillisten
arvojen mukainen sovinnollisuus voi vielä vaimentaa vihapuheet ennen kuin on myöhäistä.
Uhkiin on varauduttava kaikella viisaudella,
mutta samalla voimme luottaa Jeesukseen, joka on luvannut olla kanssamme kaikki päivät.

7. Miten näet kristinuskon roolin moniarvoistuvassa ja kansainvälistyvässä Suomessa?
Kansainvälisyyttä ja siihen liittyvää toisin
uskovien kohtaamista en näe uhkana, mutta
kylläkin haasteena perehtyä omaan kristilliseen perintöömme, jotta osaisimme nähdä
sen kestävän merkityksen elämällemme ja kertoa myös muille uskomme perusteet. Meillä
on myös opittavaa muualta tulleilta. Arvokeskustelua synnyttävä moniarvoistuminen on
kristinuskon kannalta sikäli myös hyvä asia,
että omat arvomme nousevat pohdinnan kohteeksi.
8. Miten haluaisit kirkkoherran tehtävästä käsin tukea ihmisiä heidän arjessaan?
Haluan johtaa seurakuntaa niin, että 300
työntekijäämme ja suuri vapaaehtoisten joukko suuntaa voimavaransa ihmisten vierellä
kulkemiseen arjessa. Omalta osaltani haluan
pitää myös suoraa yhteyttä erilaisissa elämäntilanteissa oleviin ihmisiin. Olen seurakuntalaisten tavattavissa ja tavoitettavissa.
9. Miten pyrkisit tavoittamaan kirkosta
vieraantuneita?
Tuen sitä, että yhdeksän alueseurakunnan ja
yhteisten työmuotojen laaja toiminta eri ikäisten keskuudessa tavoittaa ja palvelee mahdollisimman monia seurakuntalaisia ja vahvistaa
heidän seurakuntayhteyttään ja on kaikkien
muidenkin jyväskyläläisten ulottuvilla. Henkilökohtaisia yhteydenottoja tulee lisätä. Kirkon
kynnys tulee pitää matalana niin, että sisään on
helppo tulla ja päinvastoin: vastuunkantajat
lähtevät kirkon suojista ihmisten arkeen.

ts. tutkija, Teologinen tiedekunta,
Eksegetiikan laitos/Helsingin yliopisto
1.3.-31.5.2002 ja 1.10.-31.12.2002
Jyväskylän maaseurakunnan vt. kirkkoherra
1.8.2004-9.3.2005
Jyväskylän maaseurakunnan kirkkoherra
10.3.2005-31.12.2008
Jyväskylän seurakunnan yhteisen seurakuntapalvelun johtaja (I kappalainen) 1.1.2009 ja
edelleen, tänä aikana Jyväskylän seurakunnan
vt. kirkkoherra toistaiseksi 1.8.2010 lukien
Luottamustehtävät
Lapuan hiippakunnan pappisasessori
1.5.2011 alkaen, kolmivuotiskausi
Sotilasarvo
Reservin luutnantti
Yhteystietoja
arto.viitala@evl.fi
p. 0400 540 490
Facebook: Arto Viitala
Vaalinäyte su 22.1.2012
Taulumäen kirkossa klo 18.
Ehdokas on
seurakuntalaisten tavattavissa
ennen messun alkamista
klo 16.30-17.30.

10. Mikä on raamattunäkemyksesi?
Raamatussa kohtaamme ihmisyyden koko
kuvan niin hyvässä kuin pahassa, siis kuvan
itsestämme. Tähän inhimilliseen kietoutuu
Raamatussa pyhyys, Jumalan puhuttelu. Jumalan sana on toisaalta lakia, joka ohjaa rakastamaan lähimmäistä ja myös osoittaa vajavaisuutemme tässä tehtävässä. Jumalan puhuttelu on
ennen kaikkea evankeliumia, muistutus hänen jatkuvasta rakkaudestaan luotujaan kohtaan. Kristus on minulle Raamatun keskus.
11. Tulisiko kristillinen avioliitto mielestäsi ulottaa myös homopareille?
Liityn siihen Suomen luterilaisessa kirkossa
vuosi sitten tehtyyn linjaukseen, että avioliittoon vihkiminen rajataan vuosituhantisen
perinteen mukaisesti naisen ja miehen väliselle liitolle, mutta myös samaa sukupuolta olevien, parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja
heidän puolestaan on mahdollista rukoilla.
12. Kirkkokeskustelu on viimeisen vuoden aikana ollut ankaraa ja kirkossa on
erilaisia sisäisiä jännitteitä. Miten rohkaiset kirkon työntekijöitä tässä haasteellisessa tilanteessa?
Haluan varata mahdollisuuksia yhteiseen
keskusteluun ajankohtaisista kipupisteistä.
Toisaalta haluan asettaa kiistakysymykset oikeisiin mittasuhteisiin. Kohtaamme työssämme jatkuvasti sellaisia ihmisten vaikeita kysymyksiä, jotka saavat monet kirkollisen keskustelun piirteet näyttämään kohtuullisen kokoisilta ongelmilta.

äskylän seurakunnassa
II vaalisija Jari Uimonen
Uimonen Jari, 42 vuotta
Opinnot
Teologian maisterin tutkinto 1995
Filosofian maisterin tutkinto 1994
Teologian lisensiaatin tutkinto  2000
Hallintotieteiden maisterin tutkinto 2009
Seurakuntatyön johtamisen kurssi
kirkkoherroille 13.-15.3. ja 13.-15.11.2001
Raamattuteologinen kurssi (8 ov)
6.11.2000-3.11.2001
Pastoraalitutkinto,
magna cum laude approbatur, 1998
Ylempi pastoraalitutkinto, 2005
Kielitaito
Saksan kielen ymmärtäminen,
Helsingin yliopisto 1994
Valtion virkamiehiltä vaadittava ruotsin kielen
hyvä suullinen ja kirjallinen taito,
Englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito,
Joensuun yliopisto 2007
Ranskan kielen ja kulttuurin perus- ja
aineopinnot 61 op, Joensuun yliopisto 2009

Sotilasarvo
Tykkimies
Yhteystietoja
jari.uimonen@evl.fi
juimonen@ulapland.fi
p. 044 278 2923
Vaalinäyte su 29.1.2012
Taulumäen kirkossa klo 18.
Ehdokas on
seurakuntalaisten tavattavissa
ennen messun alkamista
klo 16.30-17.30.

Työkokemus
Pieksämäen kaupunkiseurakunnan
II seurakuntapastori 1.1.1996-30.4.1999
Kiihtelysvaaran seurakunnan kirkkoherra
1.5.1999-31.12.2004
Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra
1.1.2005 ja edelleen.
1.1.2012 lähtien opintovapaalla tutkijana
Suomen Akatemian Legal Cultures in
transnational World -tutkimusprojektissa.
Luottamustehtävät
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja 2009-2011.

1. Miksi hait Jyväskylän seurakunnan
kirkkoherran virkaa?
Olen kotoisin läheltä Keski-Suomea. Jyväskylän seurakunta ja sen kirkkoherran
virka kiinnostavat minua monipuolisena ja
erilaisia mahdollisuuksia antavana haasteena.
2. Millaisia johtajaominaisuuksia ja taitoja Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran
virassa mielestäsi tarvitaan?
Jyväskylä on Suomen suurin luterilainen
seurakunta. Sen kirkkoherran viran hoidossa korostuu kyky nähdä laajoja kokonaisuuksia, koordinoida asioita ja luoda yhteistyöverkostoja. Kirkkoherralta edellytetään
visionäärisyyttä sekä hyvää henkilöstö-, talous- ja hallintoasioiden tuntemusta. Jyväskylän kaltaisessa kaupungissa myös monikulttuurisuuden kohtaamisen taidot ovat
olennaisia.
3. Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?
Erityisesti kirkkoherran viran hoidon
kannalta vahvuuksiani ovat pitkä kirkkoherrakokemus, hyvä hallinnon tuntemus,
laaja-alainen koulutus, kielitaito, kansainvälisyys sekä helppo lähestyttävyys ihmisenä. Heikkoutena voi pitää joskus ”luovaa
kärsimättömyyttä”, kun toivoisi työhön liittyvien asioiden etenevän nopeammin kuin
niillä on tapana järjestyä. Toinen heikkous
on se, että olen joissakin asioissa enemmän
teoreetikko kuin teknikko.
4. Suomen suurin ev.-lut. seurakunta on
myös kokonaiskirkollisesti suunnannäyttäjä. Oletko kirkkoherrana valmis otta-

maan kantaa ajankohtaisiin eettisiin ja
uskon tulkintaa koskeviin kysymyksiin?
Olen kuluneiden vuosien aikana joutunut
useasti ottamaan kantaa ajankohtaisiin asioihin Joensuun seurakuntayhtymän esimiehenä. Koen tärkeäksi osallistumisen ja riittävän nopean reagoimisen tällaisiin kysymyksiin.
5. Mainitse kolme asiaa, jotka kirkossa /
Jyväskylän seurakunnassa kaipaavat kehittämistä.
Kirkon jäsenyyden tukemisen eteen on
tehty paljon työtä, mutta erityisesti nuorten
aikuisten yhteys kirkkoon on asia, joka vaatii erityistä paneutumista. Toiseksi kirkon
tulee edelleen kehittää työtään nopeaa tahtia monikulttuuristuvan ympäristön kohtaamiseen ja dialogiin. Kolmanneksi, niukkenevien resurssien keskellä olisi hahmotettava entistä selkeämmin kirkon ydintehtävä.
Tämä edellyttää jatkuvaa avointa keskustelua kirkon ja seurakunnan olemuksesta ja
erilaisista malleista.
6. Kristillisen kirkon tulevaisuuden uhat
ja mahdollisuudet Suomessa vuoteen
2030 mennessä?
Kristillisen kirkon suurin uhka Suomessa
ei ole jäsenmäärän lasku eikä talouden heikkeneminen, vaan käpertyminen erilleen ympäröivästä todellisuudesta. Muutos on aina
myös mahdollisuus. Tulevat vuodet saattavat antaa kirkolle mahdollisuuden entistä
paremmin ja monimuotoisemmin osallistua
ajan haasteiden kohtaamiseen.

7. Miten näet kristinuskon roolin moniarvoistuvassa ja kansainvälistyvässä Suomessa?
Suurin osa maahanmuuttajista on taustaltaan kristittyjä. Moni heistä tuo aineksia
omasta kulttuuriperinnöstään myös suomalaiseen kristillisyyteen. Toisaalta uskonnollisten ja elämänkatsomuksellisten virtausten
kirjo laajenee koko ajan. Kristinuskon erityinen vahvuus muuttuvassa yhteiskunnassa on oman arvopohjansa perustalta osallistua aktiivisesti dialogiin koko yhteiskunnan
yhteiseksi hyväksi.
8. Miten haluaisit kirkkoherran tehtävästä käsin tukea ihmisiä heidän arjessaan?
Haluan vahvistaa ihmisten tulevaisuudenuskoa sekä sitä, että heistä välitetään.
Samalla haluan kokonaisvaltaisesti olla tukemassa sitä työtä, jolla ihmisille annetaan
kristillisestä arvopohjasta käsin elämän eväitä.
9. Miten pyrkisit tavoittamaan kirkosta
vieraantuneita?
Kohtaaminen ja vuoropuhelu ihmisiä oikeasti koskettavista kysymyksistä niin ruohonjuuritasolla kuin mediassakin ovat keskeisiä keinoja tuoda esille seurakunnan
edustamia asioita ja arvoja.

tenkaan ristiriitaisena sitä, että kristillinen
kirkko opettaa avioliiton olevan miehen ja
naisen välinen liitto. Kirkolliskokous on
vahvistanut näkemyksen, että seurakunnalla on oikeus ja mahdollisuus tukea erilaisissa
elämäntilanteissa eläviä, myös seksuaalisesti
eri tavoin suuntautuneita ihmisiä.
12. Kirkkokeskustelu on viimeisen vuoden aikana ollut ankaraa ja kirkossa on
erilaisia sisäisiä jännitteitä. Miten rohkaiset kirkon työntekijöitä tässä haasteellisessa tilanteessa?
Kirkon työntekijät elävät tänä päivänä
monenlaisten haasteiden keskellä. Asioiden
uutisointi julkisuudessa on valitettavasti ollut usein yksipuolista, populistista ja kärjistävää. Haluan rohkaista kirkon työntekijöitä tekemään rohkeasti sekä työnäylleen ja
kutsumukselleen uskollisesti työtään. Tärkeää on ylläpitää toimiva keskusteluyhteys
erilaisia painotuksia edustavien ihmisten
välillä ja etsiä enemmän sitä, mikä yhdistää
kuin erottaa.

10. Mikä on raamattunäkemyksesi?
Luterilaisittain pelastushistoriallinen.
11. Tulisiko kristillinen avioliitto mielestäsi ulottaa myös homopareille?
Jokaisen ihmisen ihmisarvo ja seksuaalisuus on loukkaamaton. Samalla en näe kui-
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Kirkkoherranvaalit Jyv
III vaalisija Markku Sarento
Sarento Markku, 47 vuotta
Opinnot
Teologian kandidaatin tutkinto 1989  
Pastoraalitutkinto, cum laude approbatur
Seurakuntatyön johtamisen tutkinto,
hyvä, 2+/3, 2005
Johtaminen seurakunnassa, 20 op, 2008
Kirkon elämän ja toiminnan kehittäminen
modernissa toimintaympäristössä, 5 op, 2008
Mukana muutoksessa - muutosvalmennusohjelma seurakuntien talousjohdolle ja
kirkkoherroille, 15 op, 2009
Teologiasta tekoihin - kirkon perustehtävän
aktualisointi, 5 op, 2009
Kristillinen usko ja spiritualiteetti, 5 op, 2010
Sisään jumalanpalveluselämään
- jumalanpalveluskasvatus, 11 op, 2011.
Työkokemus
Maaningan seurakunnan virallinen apulainen
26.11.1989-31.5.1991
Myönnetty omasta pyynnöstä ero Suomen
ev.lut. kirkon pappisvirasta 1.7.1993 lukien
Pastor, St. Matthew’s Evangelical Lutheran
Church 7.6.1991 - 30.6.1993, Sudbury,
Ontario, Canada.
Annettu takaisin pappisoikeudet ja otettu
Lapuan hiippakunnan papistoon 13.6.2001
alkaen.
Kauhajoen seurakunnan seurakuntapastori
13.6.-31.7.2001
Karijoen seurakunnan vs. kirkkoherra
1.-31.8.2001, 1.-14.9.2001
Teuvan seurakunnan seurakuntapastori
1.10.2001-31.5.2002 ja 1.6.2002-22.7.2006
Karijoen seurakunnan vs. kirkkoherra
23.7.-15.11.2006 ja 16.11.2006-31.8.2007
Karijoen seurakunnan kirkkoherra 1.9.2007
ja edelleen

1. Miksi hait Jyväskylän seurakunnan kirkko
herran virkaa?
Hain Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran
virkaa, koska haluan kehittyä johtajana. Tulevaisuuden haasteiden kohtaaminen näin suuressa seurakunnassa tarjoaa mahdollisuuden
muutosjohtamiseen, jolla on merkitystä kokonaiskirkonkin kannalta. Jyväskylän seurakunta kiinnostaa minua myös siksi, että seurakunnassa on tehty merkittäviä avauksia yhteisöllisen seurakuntaelämän rakentamiseksi.
2. Millaisia johtamisominaisuuksia ja taitoja Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran virassa mielestäsi tarvitaan?
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran virassa tarvitaan ennen kaikkea kykyä johtaa työyhteisöä ja koko seurakuntaa muutoksessa, joka
tulee lähivuosina väistämättä ravistelemaan
kirkkomme talouden ja toiminnan rakenteita.
Näissä haasteissa johtajalta edellytetään poikkeuksellista visionäärisyyttä, kommunikointitaitoa ja kykyä muuttuvan toimintaympäristön
analysointiin. Kirkkoherralla tulee olla myös
realistinen kuva seurakunnan talouden kehityksestä, ja hänen on kyettävä saumattomaan
yhteistyöhön työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa.
3.  Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?
Vahvuuksiani ovat kyky vuorovaikutukselliseen henkilöstöjohtamiseen, pyrkimys kirkon
laaja-alaiseen uudistustyöhön sekä selkeä, jäsentynyt käsitys kirkkomme perustehtävästä.
Ehkä merkittävintä on kuitenkin se, että minulla on taustani vuoksi kokemusta siitä, mitä
kohti kirkko on tulevina vuosina menossa.
Heikkouksistani voisin mainita moottori-
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pyörät ja suklaan. Samoin minun on luonnollisesti todettava, etten ole tähän mennessä
johtanut näin suurta organisaatiota. Toisaalta
pienten toiminnallisten yksiköiden tunteminen alkaa olla yhä tärkeämpää myös suurten
seurakuntien johtamisessa.
4. Suomen suurin ev.-lut seurakunta on
myös kokonaiskirkollisesti suunnannäyt
täjä. Oletko kirkkoherrana valmis ottamaan kantaa ajankohtaisiin eettisiin ja uskon tulkintaa koskeviin kysymyksiin?
Kirkkoherran tehtävä on edustaa seurakuntaa ja sen perustehtävää. Jyväskylän seurakunnan kirkkoherrana olen valmis osallistumaan
aktiivisesti kristillistä uskoa ja arvomaailmaa
koskettavaan keskusteluun.
5. Mainitse kolme asiaa, jotka kirkossa/
Jyväskylän seurakunnassa kaipaavat kehittämistä.
Suomen ev.lut. kirkolla ja sen jokaisella seurakunnalla on kolme kehittämiskohdetta, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Ensimmäinen on kontekstuaalisuus eli toimintaympäristön huomioiminen. Meidän on
jatkuvasti uudistettava toimintatapojamme
niin, että kykenemme tavoittamaan oman aikamme ihmiset.
Toinen kehittämiskohde on yhteisöllisyys.
Jokaisen seurakuntalaisen tulisi voida kokea
itsensä osaksi elävää seurakuntaa. Ilman yhteyttä toisiin kristillisyys kuihtuu yksityisasiaksi.
Kolmas välttämätön painopistealue on hengellisyys. Evankeliumin sanoman ja rukouksen tulee leimata seurakunnan elämää. Ilman
hengellistä syvyyttä seurakunnalla ei ole mitään annettavaa tälle maailmalle.

6. Kristillisen kirkon tulevaisuuden uhat
ja mahdollisuudet Suomessa vuoteen
2030 mennessä?
Seuraava kahdenkymmenen vuoden ajanjakso tulee tuomaan suuria muutoksia kansankirkkoomme. Näiden muutosten syitä tai seurauksia ei ole silti syytä dramatisoida liikaa.
Kirkkomme asema suomalaisessa yhteiskunnassa on vain lähentymässä sitä tilannetta,
jossa lähes kaikki muut kirkot maailmassa ovat
kaiken aikaa eläneet.
Voi olla, että palkatun henkilöstön määrä
seurakunnissa puolittuu jollakin aikavälillä,
tai että joudumme luopumaan valtaosasta
kiinteistöjämme. Nämä tai vastaavat rakennemuutokset eivät kuitenkaan ole tehtävämme
kannalta mitään varsinaisia uhkakuvia. Pikemminkin ne ovat hyviä mahdollisuuksia
seurakuntatyön järjestämiseen aivan uudella
tavalla.
Yksi suurimmista todellisista riskeistä piilee siinä, jos kirkko alkaa taloudellisissa paineissa keskittyä enemmän olemassaolonsa
turvaamiseen kuin varsinaiseen tehtäväänsä.
7. Miten näet kristinuskon roolin moniarvoistuvassa ja kansainvälistyvässä
Suomessa?
Kristinuskon ja erityisesti kansankirkkomme rooli Suomessa on muuttumassa. Perinteiseen asemaansa luottamisen sijasta kirkon tulee tulevina vuosina rakentaa toimivaa yhteisöllisyyttä, joka tuo kristillisen sanoman merkityksellisellä tavalla jokaisen maassamme
asuvan ulottuville.

Sotilasarvo
Vänrikki
Yhteystietoja
markku.sarento@evl.fi
040 743 5152
Linkki: http://www.seurakuntalainen.fi/
uutiset/kotimaa/381/englannin_kirkon_
uudistus_koskettaa
Vaalinäyte su 5.2.2012
Taulumäen kirkossa klo 18.
Ehdokas on
seurakuntalaisten tavattavissa
ennen messun alkamista
klo 16.30-17.30.

8. Miten haluaisit kirkkoherran tehtävästä käsin tukea ihmisiä heidän arjessaan?.
Haluan kirkkoherrana ja kristittynä kohdata
ihmisiä aidosti. Toivoisin voivani välittää myös
toisille sitä Jumalan antamaa luottamusta, rohkeutta ja toivoa, jota olen itsekin saanut.
9. Miten pyrkisit tavoittamaan kirkosta
vieraantuneita?
Pyrkisin rakentamaan yhteisöllistä seurakuntaa, jonka jäsenet kykenevät viemään sanomaa Jumalan rakkaudesta kaikkialle lähipiiriinsä.
10. Mikä on raamattunäkemyksesi?
Minulle Raamattu on julistusta Jumalan
suuruudesta ja Jeesuksen sovitustyöstä. Raamattu on ainutlaatuinen kaikkien kirjojen
joukossa, koska Jumala on ottanut sen omaksi
sanakseen, kaikkine inhimillisine piirteineen.
Raamatun kautta Jumala kertoo meille itsestään ja rakkaudestaan.
11. Tulisiko kristillinen avioliitto mielestäsi ulottaa myös homopareille?
Ei tulisi. Kristillinen avioliitto on miehen ja
naisen välinen liitto.
12. Kirkkokeskustelu on ollut viimeisen
vuoden aikana ollut ankaraa ja kirkossa
on erilaisia sisäisiä jännitteitä. Miten
rohkaiset kirkon työntekijöitä tässä
haasteellisessa tilanteessa?
Evankelisen Maria-sisarkunnan perustajan
Basilea Schlinkin sanat sopivat hyvin meillekin: ”Mitä lähempänä olemme Kristusta, sitä
lähempänä olemme toisiamme.”

äskylän seurakunnassa
Ylimääräinen ehdokas Olavi Virtanen
Virtanen Olavi, 50 vuotta
Opinnot
Teologian kandidaatin tutkinto (TM) 1993
Pastoraalitutkinto, non sine laude approbatur,
1996
Kirkkoherrojen johtamistaidon kurssi I, 1999
Työkokemus
Kuoreveden seurakunnan seurakuntapastori
2.10.1994-30.11.1996
Ulkosuomalaistyö Ruotsissa
1.12.1996-31.7.1998
Kylmäkosken seurakunnan kirkkoherra
1.8.1998-31.7.2002
Konneveden seurakunnan kirkkoherra
1.8.2002 ja edelleen

Sotilasarvo
Korpraali
Yhteystietoja
olavi.virtanen@evl.fi
040 545 1378,  
Facebook: Olavi Virtanen
Linkki:
http://yle.fi/radio1/uskonto/hartausohjelmat/  
11.1.2012 Aamuhartaus

Luottamustehtävät
Akaan ja Kylmäkosken seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
1999-2000 ja 1.11.2001-31.7.2002

1.  Miksi hait Jyväskylän seurakunnan
kirkkoherran virkaa?
Toivon keskustelua kirkosta. Uskon, että
se, mikä toimii pienessä seurakunnassa, voi
toimia myös isossa kuviossa.
Tarvitaan tässä myös huumoria, koska
olen ylijäämäehdokas (valituksi tulo vaatisi
7629 ääntä, sekä puolet kaikista annetuista
äänistä). Olen kuitenkin vakavissani ja toivon voivani olla vaalissa hyvänä kirittäjänä.
2. Millaisia johtamisominaisuuksia ja taitoja Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran virassa mielestäsi tarvitaan?
Vahvaa persoonaa, joka jakaa vastuuta,
luo joukkuehenkeä, oppii uutta ja jolla on
visioita, kärsivällisyyttä ja hyvä stressinsietokyky.
Seurakunnissa on paljon monen alan asiantuntemusta, siksi tiimijohtamista tulee
kehittää. Kirkkoherraa pitäisi vapauttaa byrokratiasta antamaan rohkeammin kasvoja
kirkolle, osallistumaan arvokeskusteluun ja
verkottumaan yhteishyvässä yhteiskuntaan.
3.  Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?
Toistaiseksi minulla on kokemusta suurista seurakunnista vasta siirtolaispappina
Örebrossa Ruotsissa.
Vahvuuteni on, että olen sopivasti työhullu ja elämänkokemusta on paljosta muustakin kuin kirkosta.
4. Suomen suurin ev.-lut seurakunta on
myös kokonaiskirkollisesti suunnan-

näyttäjä. Oletko kirkkoherrana valmis
ottamaan kantaa ajankohtaisiin eettisiin
ja uskon tulkintaa koskeviin kysymyksiin?
Erittäin hyvä kysymys! Kyllä. Sosiaalieettiset ja ekologiset linjaukset ovat ratkaisevia
kirkon uskottavuudelle. Kirkossa on tilaa
sekä perinteenpitäjille että muutoshalukkaille, yhteys löytyy toiminnan tasolla.
5. Mainitse kolme asiaa, jotka kirkossa/
Jyväskylän seurakunnassa kaipaavat kehittämistä.
1. Kun ajatellaan seurakuntalaisia laajasti,
ei vain sisäpiirejä, messuihin osallistutaan
prosentuaalisesti niin vähän, että niitä voisi
vähentää ja keskittää. Iltamessuja ja konsertteja lisää, musiikkitarjontaa laveammaksi, klassisen ja virsien lisäksi lisää myös vaikka Elvistä ja Juicea jne. Tai sitten messuista
vapautuvaa työaikaa käytettäisiin menemällä sinne, missä ihmiset ovat.
2. Työikäisten tavoittamiseen lisää asiakaslähtöisyyttä, on selvitettävä, mitä todella
tarvitaan.
3. Vanhukset ja heidän elämänviisautensa
kuuluviin.
6. Kristillisen kirkon tulevaisuuden uhat
ja mahdollisuudet Suomessa vuoteen
2030 mennessä?
Kirkko hajoaa, jos suvaitsemattomuus
voittaa. Valtiosidos verotusoikeuden muodossa pitää kirkon laitoskirkkona ja osin
myös suojatyöpaikkana. Ruotsissa tehty irrottautuminen valtiosta ja jäsenmaksulähtöinen kirkko olisi hyvä ratkaisu.

7. Miten näet kristinuskon roolin moniarvoistuvassa ja kansainvälistyvässä
Suomessa?
Kristinuskossa on hyvää voimaa ja kestäviä arvoja. Avoimuutta kehiin.
8. Miten haluaisit kirkkoherran tehtävästä käsin tukea ihmisiä heidän arjessaan?
Tavoittaa ja kuulla, kirkkoherra on pappi
ja papin täytyy ehtiä ihmisten luo. Ihmisen
kohtaaminen on aina pyhä paikka. Kirkon
tiedotus on ratkaisevan tärkeä ihmisten tavoittamisessa. Mediassa käydään hyvää keskustelua elämästä, etiikasta ja uskosta.
9. Miten pyrkisit tavoittamaan kirkosta
vieraantuneita?
Ei kirkkoon tarvitse kuulua. Jos kokee,
ettei kirkollisveron vastineeksi saa tai tarvitse mitään, ymmärrän hyvin, että kirkosta
vieraannutaan ja erotaan. Kirkon pitää tehdä työnsä niin hyvin, että jäsenyys kannattaa, esim. jokaiset hautajaiset ja kaikki siihen liittyvä tulee hoitaa huolella ja aikaa
antaen.

avaaminen homoseksuaaleille olisi pois heteroilta. Avioliitto on yhteiskunnallinen
instituutio ja kannatan vihkioikeuden poistoa kirkolta ja siviiliavioliittoa kaikille, olen
itsekin tehnyt avioliittosopimuksen maistraatissa. Kirkollisen siunauksen toivon kaikkien sitä pyytävien ihmisten saavan, mutta
kauppa- ja laskettelukeskuksista en ole ihan
varma.
12. Kirkkokeskustelu on viimeisen vuoden aikana ollut ankaraa ja kirkossa on
erilaisia sisäisiä jännitteitä. Miten rohkai
set kirkon työntekijöitä tässä haasteelli
sessa tilanteessa?
Työntekijöillä on oikeus jättää oppiriidat
ja keskittyä käytännön työhön, kirkolla on
isosti voimavaroja.
Keskustelu on ok. Pappiskeskeisyys tulisi
kirkossa romuttaa ja antaa tilaa aidolle diakonaatille ja seurakuntalaisille. Kirkon tulisi kuulla työntekijöitään ja uskaltaa uudistua sen sijaan, että muutoksiin lopulta ikään
kuin ajaudutaan.

10. Mikä on raamattunäkemyksesi?
Seurakuntapappina Raamattu ja virsikirja
ovat päivittäisiä työvälineitäni. Kirjaimellista Raamatun noudattamista ei olekaan, kaikki on tulkintaa.
11. Tulisiko kristillinen avioliitto mielestäsi ulottaa myös homopareille?
Kirkon ydintä tulisi olla oikeudenmukainen ja tasavertainen suhtautuminen kaikkiin ihmisiin. En ymmärrä, miten avioliiton
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Kirkkoherranvaalit
Jyväskylän seurakunnassa
Kirkkoherranvaalissa voi äänestää myös ennakkoon
Ennakkoäänestys 13.-17.2.2012, varsinaiset vaalipäivät 19.-20.2.2012
Jyväskylän seurakunta äänestää
itselleen uuden kirkkoherran helmikuussa
suorassa kansanvaalissa, jossa on
ensimmäistä kertaa mahdollisuus
äänestää myös ennakkoon.
Varsinaisina vaalipäivinä voi äänestää
ainoastaan seurakunnan pääkirkossa, Taulumäen kirkossa, Lohikoskentie 2. Vaalipäivät ovat 19.2.2012 klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen klo 20:een saakka ja
maanantai 20.2. klo 10-19. Tulos julistetaan
Taulumäen kirkossa 20.2. aikaisintaan kello
20.30.
Äänioikeus on viimeistään 19.2.2012 18
vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka on merkitty seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi
viimeistään 11.12.2011. Äänioikeutettuja
vaalissa on 76.289.
Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä esittämällä vaalitoimitsijalle henkilötodistus tai muu riittävä selvitys.

Vaalinäytteet
tammi-helmikuussa
Virkaa haki määräaikaan mennessä neljä
henkilöä, joista kolme sai Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta vaalisijan. Vaalisijan saaneet ehdokkaat antavat kukin
vuorollaan vaalinäytteen eli toimittavat
messun, ehtoollisjumalanpalveluksen, Taulumäen kirkossa. Vaalinäytteen yhteydes
sä kukin ehdokas on seurakuntalaisten tavattavissa ennen messun alkamista klo
16.30-17.30.

Vaalinäytteet Taulumäen kirkossa klo 18
kolmena peräkkäisenä sunnuntaina:
Su 22.1.2012 I vaalisija, Jyväskylän seurakunnan vt. kirkkoherra Arto Viitala.
Su 29.1.2012 II vaalisija,Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Jari Uimonen.
Su 5.2.2012 III vaalisija, Karijoen seurakunnan kirkkoherra Markku Sarento.  

Vaaliin pyydettiin myös
ylimääräinen ehdokas
Ylimääräiseksi ehdokkaaksi kirkkoherran
vaaliin on pyydetty Konneveden kirkkoherra Olavi Virtanen. Ylimääräinen ehdokas
ei sääntöjen mukaan voi antaa vaalinäytettä. Ylimääräisen ehdokkaan on tullakseen
valituksi saatava kirkkolain mukaan vähintään 10 % kaikkien äänioikeutettujen määrästä ja lisäksi yli puolet annetuista äänistä.

Vaalipaneeli
ja vaalikone
Kaikki ehdokkaat pääsevät esittäytymään
seurakuntalaisille Keskusseurakuntatalossa,
os. Yliopistonkatu 12, Jyväskylä, 17.1.2012
klo 18-21 järjestettävässä vaalipaneelissa.
Viikolla 4 avataan myös vaalikone, jonka
avulla seurakuntalaiset voivat verrata ehdokkaiden mielipiteitä. Seurakuntalaiset
voivat esittää ehdokkaille kysymyksiä, joita
voi lähettää myös ennakkoon osoitteeseen
marjaleena.luukkonen@evl.fi tai p. 040 545
8740 ja sirpa.koivisto@evl.fi, p. 040
7030350.

Ennakkoäänestys
jokaisessa alueseurakunnassa
Kirkkoherranvaalissa voi äänestää ensimmäistä kertaa myös ennakkoon.
• Kirkkoherranvirasto,Yliopistonkatu 12,
Jyväskylä, 13.-17.2.2012 klo 9-18.
• Ma 13.2.2012 klo 9-18 Korpilahden alueseurakunnan toimisto, Valanteentie 1, Korpilahti, ja Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto, srk-koti, Saarnatie 1, Säynätsalo.
• Ti 14.2.2012 klo 9-18 Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, ja Palokan kirkko, Rovastintie 8A.
• Ke 15.2.2012 klo 9-18 Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, ja Huhtasuon kirkko,
Nevakatu 6
• To 16.2.2012 klo 9-18 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11, ja Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4.

Kotiäänestys
13.-17.2.2012. Kotiäänestyksen voi tilata numerosta 040 535 0324 tai 040 535 4233.

Vaalin erikoisuutena
siirtyvä ääni
Vaalilippuun on painettu ehdokkaiden nimet vaalisijajärjestyksessä. Viimeisenä on
sarake ylimääräisen ehdokkaan nimen kirjoittamista varten
Äänestäjän, joka äänestää vaalisijalla olevaa ehdokasta, on tehtävä selvästi näkyvä

Yhteisvastuu torjuu ylivelkautumista
Tule Yhteisvastuukerääjäksi! Keräys käynnistyy 5.2.
Voit kantaa kortesi kekoon tulemalla kerääjäksi. Ilmoittaudu alueseurakuntasi diakoniatyöntekijälle.
Suomessa Takuu-Säätiö käynnistää vuoden 2012 yhteisvastuuvaroin pienluottohankkeen, jonka tavoitteena on
ehkäistä ylivelkaantumista. Halpakorkoisia pienluottoja voivat hakea taloudellisessa ahdingossa olevat ihmiset, joilla
ansiotulojen puuttuminen tai menetetyt luottotiedot estävät luottojen saamisen.
Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa Yhteisvastuu niin ikään tukee pienrahoitustoimintaa. Avun vie
perille Kirkon Ulkomaanapu, joka toimii Ugandassa yhteistyössä Luterilaisen Maailmanliiton kanssa.
Keräyksen tuotosta 60 prosenttia käytetään Ugandaan ja
kansainvälisen diakonian kohteisiin Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kotimaassa erityiskohteena oleva pienluottohanke
saa 20 prosenttia keräyksen tuotosta ja hiippakuntien avustustyö sekä Kirkon diakoniarahasto yhteensä 10 prosenttia.
Loput 10 prosenttia käytetään Jyväskylässä ja rahalla avustetaan lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan. Avustaminen toteutetaan Jyväskylän seurakunnan diakoniatyön kautta. Apu menee perheille, joissa on vähävaraisuutta tai taloudellisten vaikeuksien takia lasten harrastumenoihin ei ole
varaa. Nämä varat ovat siis käytettävissä diakoniatyössä syksyllä 2012.
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merkintä äänestyslipun siihen sarakkeeseen,
jossa tämän nimi on.
Jos äänioikeutettu pitää parhaana ylimääräistä ehdokasta, hän kirjoittaa tämän nimen
vaalilipussa olevaan sarakkeeseen. Lisäksi
hän voi, jos haluaa, merkitä vaalilippuun
ruksin myös jollekin vaalisijan saaneista eli
tavallaan merkitä näkyviin toiseksi parhaaksi katsomansa ehdokkaan.
Kirkkolain mukaan ylimääräisen ehdokkaan läpimenolle on asetettu äänikynnys:
hänen on saatava vähintään 10 % seurakunnan äänioikeutettujen määrästä ja yli puolet
annetuista äänistä. Elleivät nämä ehdot
täyty, siirtyvät ylimääräisen ehdokkaan äänet sille vaalisijalla olevalle ehdokkaalle,
jonka kohtaan ruksi on merkitty. Tällä
säännöllä on sanottu vaalijärjestyksen turvaavan sen, etteivät ylimääräiselle ehdokkaalle annetut äänet mene hukkaan.

Ville Asikainen

Kaikki kirkkoherranvaalia
koskeva aineisto on
luettavissa myös seurakunnan
verkkosivuilla osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.fi,
klikkaa Kirkkoherranvaali

Minun tarinani -ryhmässä
tutkitaan omaa elämänkaarta
Miten minusta tuli se, joka tänään
olen? Miten minäkuvani ja elämänasenteeni ovat muotoutuneet? Miten
voisin vapautua menneisyyden
painolastista ja elää omana itsenäni
tässä ja nyt?
Tarinoiden majatalon Minun tarinani -itsetuntemusryhmä tarjoaa
turvallisen mahdollisuuden tutkia
omaa elämänkaarta lapsuudesta
nykyhetkeen – sen merkittäviä suhteita ja kokemuksia. Ryhmä on
avoin kaikille itsetuntemuksensa
syventämisestä kiinnostuneille.
Ryhmässä työskennellään psykodraaman maailmasta nousevin toiminnallisin työtavoin: esimerkiksi
kirjoittaen, piirtäen, kuvakortein,
patsain ja pienin näyttämökuvin.
Mitään erityistaitoja ei tarvita.
Avainroolissa ovat turvalliseksi rakentuva ryhmä ja ammattitaitoinen ohjaaja.
Minun tarinani -ryhmä kokoontuu to 2.2., pe 10.2., to 16.2., to

23.2. ja pe 2.3. klo 17.30 - 20.30
osoitteessa Puistotori 4, Jyväskylä.
Läsnäolo jokaisella kokoontumiskerralla on välttämätöntä. Ryhmän
osallistumismaksu on 60 euroa.
Mukaan otetaan kahdeksan osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ryhmä ei ole terapiaryhmä, vaikka sillä voikin olla terapeuttisia
vaikutuksia. Se ei välttämättä tarjoa riittävää tukea akuutin kriisin
keskellä olevalle.
Minun tarinani -ryhmää ohjaa
pastori, TRO Elina Lahtinen. Ilmoittaudu: elina.lahtinen@sana.fi
tai p. 0207 681721.
Lisätietoja kevään ryhmistä
osoitteessa www.tarinoidenmajatalo.fi

PITOPALVELU
Pirkko Aaltonen

Pirkkola, Ilmarisenk. 20 A 1
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 014-642 655, 050-5876 047
www.pirkkola.net

Uusperheessä sopuun
fantasiavaiheen ja rähinän kautta
Kahden perheen yhdistymiseen
liittyy tiettyjä kehitysvaiheita ja
niiden avaaminen auttaa huomaamaan, että sopeutuminen ja oman
paikan löytäminen perheessä vaatii
aikaa. Seurakunnan uusperheryhmä
alkaa tammikuussa.
– Uusperheryhmä sopii niille uusperheen vanhemmille, jotka haluavat jakaa samassa elämäntilanteessa olevien pariskuntien kanssa
omaa tilannettaan. Vertaisuus antaa voimia ja avaa uusia näkökulmia, hahmottelee Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja ja uusperheneuvoja diakoni
Jaana Ristonmaa.
Ryhmä kokoontuu kevään aikana kuudesti ja tapaamisten aiheet
ovat muokkautuneet kysymyksistä, joita uusperheen arjessa pohditaan.

Vaihe vaiheelta
Uusperheiden yleisimpiä haasteita
ovat tutut asiat: pelisääntöjen löytyminen, taloudelliset asiat ja käytännön järjestelyt. Myös roolit voivat olla haasteellisia.
–Uusperheiden kehitys tapahtuu
tiettyjen kehitysvaiheiden kautta.
Alun fantasiavaihetta seuraavat
hämmennys ja rähinä, joita seuraavat riidat ja välienselvittelyt.
Perhe saattaa jakautua ryhmiin ja
tässä vaiheessa vanhemmat usein
päättävät joko erota tai jatkaa yhdessä ja työskennellä kriisin läpi.
Kehitysvaiheita läpikäydessä joku
kommentoi, että ei meidän perhe
olekaan omituinen, vaan tämä
kuuluu uusperheiden elämään.
Havainnointi voi auttaa ymmärtämään ja jaksamaan paremmin.
Vaiheiden läpikäyminen voi viedä 4 -15 vuotta. Vakauden ja sitou-

tumisen vaiheissa perheenjäsenet
alkavat löytää luontevia tapoja toimia yhdessä ja oppivat hyväksymään uusperheen realiteetit.
Pohditko uusperheen kysymyksiä arjessa? Pienryhmä uusperheen vanhemmille
kokoontuu tammi-helmikuun aikana
kuudesti keskiviikkoisin klo 17.30–19.30
Jyskän seurakuntakodilla, Asmalammentie 4. Ryhmä on tarkoitettu kaikille
uusperheen vanhemmille asuinpaikasta
riippumatta. Ryhmänvetäjiä ovat uusperheen isä, diakoni Tero Reingoldt ja
uusperheneuvoja, diakoni Jaana Ristonmaa. Ilm. pe 13.1.mennessä Jaana Ristonmaa p. 050-307 6734. Tied. Tero
Reingoldt, p. 040-560 9927.
Ke 18.1. Mikä on uusperhe?
ke 25.1. Uusperheiden kehitysvaiheet
ke 1.2. Roolit uusperheessä ja vuorovaikutus
ke 8.2. Elämänkaari
ke 15.2. Kaksi kotia – monta sukua
ke 22.2. Arjessa eteenpäin

– Diplomin hakuprosessi oli voittopuolisesti avartava ja ehdottoman
tarpeellinen, seurakunnan ympäristötyöryhmän puheenjohtaja ja
hautaustoimen päällikkö Antti
Pekuri toteaa.
– Vain olemalla esimerkillinen
omissa toiminnoissaan seurakunta
voi olla uskottava puhuessaan ihmisen tehtävästä viljelijänä ja varjelijana.

Hitaasti hyvä tulee
Evankelis-luterilainen kirkko on
myöntänyt ympäristödiplomeja
seurakunnille vuodesta 2001. Suomen suurin seurakunta sai kirkon
ympäristödiplomin nyt ensimmäisen kerran. Ympäristöohjelmaa
valmisteltiin kuitenkin jo Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa vuosituhannen alkupuolella.
– Kun vuonna 2009 tuli tieto kau
punkiseurakunnan, maaseurakunnan ja Korpilahden seurakunnan
yhdistymisestä, laitettiin diplomityö
jäihin. Diplomia ei rynnätty hakemaan heti liitosten jälkeen, koska
uudessa seurakunnassa riitti paljon
muutoksia, Pekuri muistelee.
Muutosten myötä Jyväskylän
seurakunnasta tuli maan suurin
seurakunta lähes sadallatuhannella jäsenellään.
– Seurakunnan koko on vaikuttanut ympäristöohjelman rakentumiseen. Meillä on yhdeksän omaleimaista alueseurakuntaa ja sen
lisäksi muut tukitoiminnot, joten
aikaa asioiden valmisteluun kuluu.
Yhden käyttökelpoisen toimintamallin löytäminen on haastavaa ja
tulevaisuuden tavoitteemme onkin, että ympäristöasioiden huomioimisesta tulee automaattinen ja

luonnollinen osa seurakunnan toimintaa. Tällöin ympäristötyötä ei
tarvitse erikseen ohjata tai johtaa
vaan se on sisäänrakennettuna kaikissa toiminnoissa ja työntekijöiden ajatuksissa.

Konkreettista työtä
Ympäristövastuussa on perimmältään kyse ihmisen suhteesta luomakuntaan ja suhteesta Jumalaan.
Ympäristökysymykset koskettavat seurakuntaa käytännönläheisesti. Kiinteistönhoidossa kulutetaan energiaa, vettä, kemikaaleja
sekä tuotetaan jätettä. Seurakuntatilojen rakentamisessa muoka
taan ympäristöä ja käytetään luonnonvaroja. Metsien, hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon elinehtoihin.
Ympäristöasiat liittyvät moniin
seurakunnan tehtäväalueisiin. Leireillä, rippikoulussa ja kursseilla
seurakunta tarjoaa jäsenilleen kosketuksen lähiluontoon ja kasvattaa heitä luomakunnan varjeluun.
– Seurakunnassa on vietetty jo
vuosien ajan Luomakunnan sunnuntaita. Myös kylvön siunaus on
vuotuinen perinne. Lisäksi alueseurakunnat järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia, jossa ympäristöaiheisiin kiinnitetään erityistä huo
miota. Seurakunta osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin ympäristötapahtumiin. Esimerkiksi energian
säästöviikolla osa seurakunnan
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Parantava rukous
Rukoilemme puolestasi!
Muuramen seurakunta ja Rukousystävät ry

Kirkon ympäristödiplomi
on kirkkohallituksen
myöntämä todistus
seurakunnalle, joka on
sitoutunut kehittämään
toimintaansa ympäristön
kannalta jatkuvasti
paremmaksi. Diplomin saa
seurakunta, joka ottaa
käyttöön kirkon toimintoja
varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää
ympäristödiplomin
kriteerit.
Lisätietoa www.sakasti.evl.
fi/ymparisto

paula ukkonen

Jyväskylän seurakunta palkkaa kesäkaudeksi 2012 kausityöntekijöitä hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoito- ja
ylläpitotehtäviin. Hautausmaat ovat: Korpilahden, Lahjaharjun,
Mäntykankaan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vanha hautausmaa.
Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt aloittaessaan työt.
Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen
rekrytointipalvelumme kautta
www.jyvaskylanseurakunta.fi/rekrytointi.
Hakulomakkeita voi myös noutaa kirkkoherranvirastosta, Yliopistonkatu 12 A sekä Säynätsalon ja Korpilahden alueen toimipisteistä.
Hakemukset tulee palauttaa 10.2.2012 mennessä.

Rukousilta Muuramen kirkossa
tiistaina 25.1. klo 19

Seurakunnan ympäristötyö
palkittiin kirkon ympäristödiplomilla
Vastuun kantaminen luomakunnasta on osa kristillistä uskoa ja
luomakunnan varjelemisen kehotus
koskee jokaista kristittyä ja
seurakuntaa. Jyväskylän seurakunnan pitkäjänteinen aherrus tuotti
tulosta kun Kirkkohallitus myönsi
ympäristödiplomin joulukuussa.

Kesätyöntekijöiden palkkaus
seurakunnan hautausmaille

rakennusten julkivalaistuksesta
sammutetaan, Pekuri luettelee.
Ympäristövastuun lisäksi ympäristödiplomiin on otettu mukaan
kulttuuriseen kestävyyteen ja sosiaaliseen vastuuseen kuuluvia asioita, kuten kansainvälinen diakonia,
vastuullinen sijoittaminen ja Reilun kaupan tuotteet. Jyväskylän
seurakunnalle Reilun kaupan seurakunnan arvonimi myönnettiin
jo vuonna 2010.
– Käytännössä se tarkoittaa, että
valtaosa tarjoamastamme kahvista
on Reilua. Talon sisäisissä tarjoiluis
sa pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan luomu- ja lähiruokaa.

Entäs nyt?
Kirkon ympäristödiplomi on voimassa neljä vuotta. Sen jälkeen se
tulee uusia.
– Pelimaailmasta oppimiani termejä mukaillen hyvää syöttöä ei
kannata kauaksi aikaa jäädä ihailemaan, vaan katse on suunnattava
jo eteenpäin. Diplomi ja sen tuottama aineisto on hyvä pohja raken
taa tulevaisuutta. Vuonna 2012
ympäristötyön keskeinen teema on
ympäristökasvatus. Toteutamme
henkilöstön keskuudessa ympäristötyön asennekartoituksen. Myös
seurakunnan oman EKO-aapisen
suunnittelu on tarkoitus käynnistää lähitulevaisuudessa, Pekuri valottaa.

Pirkko
Jalovaara

www.kotidata.fi / 040 750 7550
Palvelemme Torikulmassa, Asemakatu 12-Yliopistonkatu 32

elämän valoissa ja varjoissa

Yliopistonkatu 42

PALVELEMME: ark. 9-17, la 9-13, p. 612 404
Noutopalvelu
020 712 1580

Kirpputorit

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
A in a ed ulli sta ost etta va a!

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

Täyden palvelun hautaustoimisto

K-S HAUTAUS

Nykyaikaista hautauspalvelua yli 20 vuoden kokemuksella.

Teemme yhteistyötä Viherlandian kanssa. Olemme tavattavissa Viherlandiassa joka maanantai klo 10–14.
Toimimme koko Keski-Suomen alueella, toiveidenne
mukaisesti ja joustavasti. Kauttamme myös EKO-arkut.
Tutustu palveluihimme.

Yhteystiedot:
Mika Salminen p. 045 890 1788
Tiina Tuominen p. 040 519 9106
hautauspalvelu@viherlandia.fi, www.kshautaus.fi

Henki & elämä
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Tapahtumat
11.1.-25.1.

Taulumäen kirkko
LOHIKOSKENTIE 2

Messu su 15.1. klo 18,
Tuomas Palola, Raimo
Laine, Sirpa Lampinen.
Messu su 22.1. klo 18
Arto Viitala, vaalinäyte,
Tuomas Palola, Jukka
Hassinen.
Vaalinäytteen
yhteydessä  Arto Viitala  
on seurakuntalaisten
tavattavissa ennen
messun alkamista klo
16.30-17.30.

Opetus- ja rukousillat Kuokkalassa
Jumalaan voi luottaa! Luentosarja Jobin kirjasta

Kuokkalan kirkon seurakuntasalissa. Kahvit klo 18 alkaen, luento klo
18.30. Luennot Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
26.1. Kuka on viaton?  9.2. Yritättekö puolustaa Jumalaa?  23.2.
Miksi et vastaa?  8.3. Nyt ovat silmäni nähneet sinut!

Sanan ja rukouksen illat kerran kuussa to klo 18.30
19.1. Tapani Suonto. Musiikki Timi Kakriainen.
16.2. Radio Dei ystäväilta. Seppo Marttisen orkesteri, solisteina
Helinä Ilkka ja Jani Lakonen.
15.3. Arto Härkönen. Musiikki Keskeneräiset.
12.4. Anna-Mari Kaskinen. Musiikki Kehittyvät laulajat.

Kaupunkiretriitti Keltinmäen kirkolla

Jumalan
kutsumat
Haluatko viettää viikonvaihteen pysähtymällä ja lepäämällä?

Kaupunkiretriitti kutsuu hiljentymään.
Tervetuloa Hiljaisuuden retriittiin 10.-12.2. Keltinmäen
kirkolle. Hiljaisuuden retriitti merkitsee vetäytymistä
arjen kiireestä hiljaisuuteen - ajan antamista yhteiselle
rukoukselle ja omalle levolle. Retriitti alkaa perjantaina 10.2.
klo 18 ja päättyy 12.2. sunnuntain messuun. Yöpymiset kotona, ruokailu kirkolla. Ohjaajina Eivor Pitkänen ja Eevakaarina
Launis
Hinta 50 e, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 30 e. Mahtuu
15 osallistujaa ilm.järjestyksessä.
Ilmoittautuminen 2.1.-3.2.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
tai Aira Lehto p. 050 340 98 99.
Kaupunkiretriittin järjestävät yhdessä  
NNKY:n ja Keltinmäen alueseurakunta.
Lisätietoja (ark. klo 9-15).
Aira ”Aikku” Lehto p. 050 340 9899.

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Hiljainen aamurukous to 12.1.
klo 8-8.30.
Messu su 15.1. klo 10, Eivor Pitkänen, Kristiina Ridanpää, Petri
Lintunen, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 17.1. klo 8-8.30.
Taizé-rukoushetki ke 18.1. klo
18, Seppo Taurén, Petri Lintunen.
Löytöretki Raamattuun ke
18.1. klo 18. Tutustumme ilmestyskirjaan, Eivor Pitkänen.
Hiljainen aamurukous to 19.1.
klo 8-8.30.
Taka-Keljon lähetyspiiri to 19.1.
klo 18.30 Kilpisellä, Kenttäkatu
10 as. 2.
Messu su 22.1. klo 10, Johanna
Salminen, Jorma Vilkko, Heli
Nieminen, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 24.1. klo 8-8.30.
Kaupunkiretriitti Jumalan kutsumat 10.-12.2. Keltinmäen kir
kolla. Mahtuu 15 osallistujaa ilm.
järjestyksessä. Hinta 50 e, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 30
e. Ohjaajina Eevakaarina Launis
ja Eivor Pitkänen. Ilmoittautuminen 2.1.-3.2. www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu tai
Aira Lehto p. 050 340 98 99.
Katso erillisilmoitus.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun ja rippiin.
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LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot alkavat viikolla 3.
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 12.30-15.30.
Perheolkkari ke klo 9-11.
Ekavauva-ryhmä to klo 13-15,
yhteistyössä Kyllön neuvolan
kanssa.
Muskarit tiistaisin.
KOULUIKÄISET:
Kerhot alkavat viikolla 3.
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825 1612.
Puuhakerho ke klo 17.30-18.45.
Tied. Merja Kuusela p. 050 549
7002. Kerho täysi.
Kokkikerho ma klo 18, tied.
Merja Kuusela puh. 050 549
7002. Kerho täysi.
Salibandykerho la klo 10-11
Keltinmäen koululla 3-5 lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
Alk. 21.1.
Salibandykerho la klo 11-12
Keltinmäen koululla 6-8 lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
Alk. 21.1.
NUORET:
Toiminta jatkuu viikolla 3.
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Keltinmäki ke klo
17 (18.1., 25.1.).
Nuortenilta Keltinmäki ke klo
18.30 (18.1.).
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 18.
Maahanmuuttajat ti klo 10.
Olohuone aloittaa toimintansa ke 11.1. klo 9-11. Tule viettämään mukavaa aamuhetkeä!
Katso erillisilmoitus.

Olohuone Keltinmäen kirkossa
aloittaa toimintansa ke 11.1. klo 9-11

Afrikkalainen
gospelmessu

Olohuone keskiviikkoisin klo 9-11 on kohtaamispaikka kaikenikäisille; ikäihmisille, eläkeläisille, työttömille, lapsiperheille ja kaikille muillekin! Aamu
alkaa kirkkosalissa pienellä hartaushetkellä, jonka jälkeen aamupuuro ja
kahvi/tee, mehu. Vapaaehtoinen 1 €:n maksu. Vapaata rupattelua, mahdollisuus aamun lehden lukemiseen, satu- ja nettinurkkausta (vapaaehtoinen atktuki), lisäksi mm. sudokun täyttöä, Raamatun ristisanatehtäviä, verenpaineen
mittausta ym. Tule viettämään mukavaa aamuhetkeä olohuoneessamme!

Messu on su 15.1. klo 16
Kortepohjan srk-keskuksessa,
Matti Väätäinen, Petri Lintunen, Päivi Perttilä, nuorten
laulu-, soitin- ja draamaryhmät. Kahvit ja nepalilaista
ruokaa lähetyksen hyväksi.

Huhtasuon

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko
Nevakatu 6 p. 050 549 7041
Messu su 15.1. klo 10, Niina
Kari, Matti Mertanen.
Afrikkalaisen sanan ilta ti 17.1.
klo 18, Repo. Kahvitarjoilu.
Virsi-ilta ke 18.1. klo 18.30,
Matti Mertanen.
Messu su 22.1. klo 10, Osmo
Väätäinen, Anna-Maija Valjus.
Raamattu- ja lähetysilta ke
25.1. klo 18.30.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lapsiparkki 2-6 -vuotiaille. Voit
tuoda ja hakea joustavasti lapsesi maanantaisin klo 9-12. Tarjotaan välipala. Maksu perheen
ens. lapselta 2 e, seuraavilta lapsilta 1e / kerta. Ilm. edellisen
viikon torstaihin klo 16.30 mennessä p. 050 408 8815.  
Ensivauva-ryhmä ensimmäisen
lapsen saaneille ja odottaville
ma klo 13.30–15.30.
Perhekahvila keskiviikkoisin klo
9.30–11.30. Avoin kohtaamis
paikka lapsiperheille/ perhepäivähoitajille.
Puuhapyhis keskiviikkoisin klo
17.30–18.30 kirkon päiväkerhopäädyssä, tied. Anne Kettunen p.
050 340 0638.

Päiväkerhot 3-6 -vuotiaille kysy mahdoll.vapaita paikkoja lastenohjaajilta p. 050 408 8815.
Aikuisten käsityökerho ti klo
18-20. Voit tulla tekemään omia
tai ohjattuja kädentöitä. Ei ennakkoilmoittautumista. Tied.
Seija Inkinen p.050 323 5355.
Naisten sähly parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 19. Mukaan tarvitset vaaleapohjaiset
sisäpelikengät ja iloista mieltä!
Miesten sähly parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 19.
Lisätietoja lapsityön toiminnasta voi tiedustella myös lapsityönohjaaja Anne Kettuselta p. 050
3400638.
KOULUIKÄISET:
Toimintakerho ma klo 17.30.–
19, 1.-4. luokan tytöt.
Sählyä:
Maanantaisin: klo 17–18 3.-4.
luokan pojat.
klo 18–19 5.-6. luokan pojat.
klo 19–20 7.-8. luokan pojat.
Tiistaisin: klo 17–18 1.-2. luokan pojat.
Liikuntakerho: Tiistaisin klo 18
-19 2.-4- luokan tytöt.
NUORET:
Sählyä:
Maanantaisin klo: 20-21 yli 18
v. pojat.
Tiistaisin klo:19–21,00 yli 15v.
nuoret.
Isoskoulutus to klo 17.30–
18.30.
Jatkoisoskoulutus to klo 17.30–
18.30.
Nuortenilta to klo 18.30–
20.30.

Tied. nuorisotyönohjaaja Birgit
Malinen p. 050 549 7017.
RYHMÄTOIMINTAA:
Eläkeläisten kerho to 26.1. mukana Arvo Repo.
Pietarin killan avoin miesten
ilta ti 24.1. klo 18.
Tied. Rauno Kosonen p. 050 533
1117.
Lentopalloa to klo 15–17.
Naisten jumppa to klo 18.
DIAKONISSA Elisa Vainio päivys
tää kirkolla ma - ke klo 9-10.30,
muulloin p. 050 549 7005.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke 11.1 klo 18.30. Anteeksianto; Aino Viitanen. Osmo Väätäinen, Pertti Pekkarinen.  
Musiikki:  Kuoronen. Tee/kahvi.
Messu su 15.1. klo 12, Niina
Kari, Anna-Maija Valjus.
Messu su 22.1. klo 12, Annemari Siistonen, Anna-Maija Valjus.
Kansanlähetyksen Leipäsunnuntai su 22.1. klo 16, Kasvatusarvot ja tunteet; Tapio Puolimatka.
Miesten tupa ke 25.1. klo 18,
mukana Markku Leinonen.

Pyhäkoulunohjaajien peruskurssi (18 h)
Lauantaina 21.1.2012 ja 18.2. klo 10-15 Keskusseurakuntatalon Av-salissa,
Yliopistonkatu 12, 2krs. Kurssiin liittyy myös valinnaisesti jompi kumpi pyhäkoulunohjaajien
virikeiltaan osallistuminen, joko 2.2. tai 22.3. klo 17.30-19.30 (Keskusseurakuntatalon
valtuustosali), sekä pienet etukäteis- ja väliaikatehtävät. Kurssi sisältää lounaan ja kahvit.
Lisätietoja joko alueseurakuntien lapsityönohjaajilta tai Eila Kangas 040 560 9923.
Ilmoittautumiset 15.1. mennessä osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. Heli Nieminen p. 050 549 7049 (alk.
25.1.)
Seurakuntakuoro to klo 18-20.
Tied. Petri Lintunen p. 050 521
5414 (alk. 12.1.).

relle, pikkuretriitin hengessä,
Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan. Läh. tied. KaijaLiisa Laurio p. 040 709 4062.
Messu su 22.1. klo 16, Johanna
Salminen, Petri Lintunen, kahvit.
Pappi paikalla to 12.1. klo 1213.30.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ti ja to klo
9-10.30, muulloin erillisen sop.
mukaan, jukka.rantanen@evl.fi
p. 050 549 7032.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot alkavat viikolla 3.
Päiväkerhot ma ja ke klo 1316.
Perheolkkari ma klo 9-11.
Ekavauva-ryhmä ke klo 9-11.
Yhteistyössä Kyllön / Tapionkadun neuvolan kanssa.
Muskarit tiistaisin.

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke: Hengellinen
iltapäivä ti 24.1. klo 12, Vesangan kylätalo, Rientolantie 2 (kerran kk). Tied. Jukka Rantanen p.
050 549 7032.
Kuohun päiväpiiri ma 23.1. klo
13, Kuohun kylätalolla (kerran
kk). Tied. Kaija Luoma p.
050 549 7026.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Rukoushetki pe 13.1. klo 11.
Afrikkalainen gospelmessu su
15.1. klo 16, Matti Väätäinen,
Petri Lintunen, Päivi Perttilä,
nuorten laulu-, soitin- ja draama
ryhmät, pyhäkoulu. Kahvit ja
nepalilaista ruokaa lähetyksen
hyväksi.
Hiljentymisryhmä Perjantain
puolipäivä pe 20.1. klo 12-14.
Ryhmä hiljentyy seuraavan sunnuntain Raamatun tekstien ää-

NUORET:
Toiminta jatkuu viikolla 3.
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Kortepohja ti klo
17 (17.1., 24.1.).
Nuortenilta Kortepohja ti klo
18.30 (24.1.).
KOULUIKÄISET:
Kerhot alkavat viikolla 3.
Tiedustelut kerhoista Merja Kuusela p. 050 549 7002.
Avoimet ovet pe klo 18-21, 4.7. lk.
Kokkikerho 3.-5. lk. ma klo
17.00-18.30. Kerho täysi.
Salibandykerho ti klo 17-18
Kortepohjan koululla, 3.-6.lk.
Tied. Seppo Taurén p. 050 549
7026. Alkaen 17.1.
RYHMÄTOIMINTA:
Tiistaitapaaminen kaiken ikäisille klo 13-14.30 (paritt. viikot).
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).  Alk. 18.1.
Lähetys–raamattupiiri ke klo

13 (parill.viikot), Erkki Helle.
Alkaen 25.1.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Kahvia, mehua, leipää. Tarjoilu
on maksutonta ja avoin kaikille.
Alk.12.1.
MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo 18-19.30. Tied. Heli
Nieminen p. 050 549 7049. Alk.
19.1.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ti ja to klo 9-10.30,
muullon erillisen sop. mukaan,
Leena Häyrinen p. 050 549
7008, leena.hayrinen@evl.fi.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Ensivauva-ryhmä ensimmäisen
lapsen saaneille ja odottaville
ma klo 13–15.
Päiväkerhot 3-6 -vuotiaille kysy mahd. vapaita paikkoja lastenohjaajilta p. 0504414215.
Perhekerho keskiviikkoisin klo
9-11.
Pyhäkoulu torstaisin kirkon alakerrassa klo 17.30.
Muskarit torstaiaamuisin. Ilm. ja
tied. muskariope Terhi Hassinen
p. 050 3409893.
Lisätietoja kerhoista lastenohjaajilta p. 050 4414215, tai lapsityönohjaaja Anne Kettuselta p.
050 3400638.
KOULUIKÄISET:
Pommarikerho ma klo 18, 2.-5.
luokkalaisille pojille.
Puuhakerho ti klo 18, 2-5. luokkalaisille tytöille.
NUORET:
Sählyt Huhtasuon kirkolla:
Tied. nuorisotyönohjaaja Leila
Leponiemi p. 050 549 7021.
RYHMÄTOIMINTAA:
Päiväpiiri to klo 13 (paritt.vk)
alk. 19.1.
Lähetyspiiri to klo 13 (parill.vk)
alk. 12.1.
Raamattupiiri to klo 18. Tied.
Rauno Kosonen p. 050 533
1117.
DIAKONI Juha Halonen päivystää ma – ke klo 9.-10.30, muuna
aikana p. 050 549 7024.

Uusia
pyhäkoulunohjaajia kaivataan!
Yhteydenotot alueseurakuntien
lapsityönohjaajille.

RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuonetoiminta ti klo 10-12.
Vapaata yhdessäoloa klo 10-11,
käsitöiden tekoa, halukkaat voivat osallistua ruuan valmistamiseen. Ruokailu klo 11-12. Voit
tulla pelkästään ruokailemaan.
Ruuan hinta 3,50 e. Tied. Kaija
Luoma p. 050 549 7026.
Salokadun päiväkeskuksen
hartaus ke 18.1. klo 12.30, Eläkel. päiväkeskus, Salokatu 20 B.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys Huom!
Tammikuun alusta diakonian uusi päivystys on ma klo 9-11 ja ke
klo 12-14, muuna aikana erillisen sop. mukaan, Kaija Luoma p.
050 549 7026, k.a.luoma@evl.
fi.
Lapsi- ja perhetyön
tiedustelut

Kypärämäen
seurakuntakoti

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot alkavat viikolla 3.
Kypärämäen toimitilat Työväen
yhdistyksen tiloissa, Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti ja to klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
KOULUIKÄISET:
Kerhot alkavat viikolla 3.
Tiedustelut Merja Kuusela, p.
050 549 7002.

Kerhot Keltinmäki Sanna Järvinen p. 050 340 9891, Sirpa Helle p. 050 380 0426, Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 050 372
5573.
Kerhot Kortepohja/Kypärämäki Eeva Lindberg p. 050 408
8852, Riikka Klar p. 050 412
1514.
Ekavauva-ryhmät Keltinmäki
Sirpa Helle p. 050 380 0426.
Kortepohja Eeva Lindberg p.
050 408 8852.
Jälkkäri (Jyvälä) Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825
1612.
Muskarit Keltinmäki Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
Muskarit Kortepohja Tiina Järvinen-Vauhkonen p. 050 571
5155.
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto p. 050 340 0639.

Vertaistukea pienten lasten yksinhuoltajille
Lutakossa kahdeksana maanantai-iltana

Uusi Ekavauvaryhmä alkaa
Tikkakosken
Kuokkalassa - ilmoittaudu nyt!
perinteiset
Ryhmä ensimmäisen lapsen saaneille perheille alkaa kirkolla.
Tuomaan
tulet
Ryhmään kutsutaan 2 – 4 kuukauden ikäisiä vauvoja. Ryhmä
keskiviikkona
kokoontuu maanantaisin klo 14–15.30 noin kolmen kuukau21.12.
den ajan alkaen 6.2. Mahtuu 8 perhettä. Ohjaajina Kuokkalan
aluesrk:n lastenohjaajat ja lastenneuvolan terveydenhoitaja.
Ilm.
klo 18
16.1.–31.1. netissä jyvaskylanseurakunta.fi>Ilmoittaudu.
Kysy
Aaron laavulla
lisää lapsityönohjaaja tiina.korhonen@evl.fi p. 050
340 9887.
Sarpatissa.

Tammikuussa alkaa alle kouluikäisten lasten yksinhuoltajavanhemmille ja heidän lapsilleen tarkoitettu perhekerho. Kerhossa jaetaan
vertaistukea samanlaisessa elämäntilanteessa, niin iloissa ja suruissa.
Kerho on suljettu, ja sinne otetaan ilm. järjestyksessä 8 perhettä.
Perhekerho kokoontuu 30.1.-26.3. ja sisältää 8 kokoontumiskertaa
klo 17.30-19 (-19.30). Paikka on Lutakossa, Schaumannin puistotie 8.
Tarjotaan iltapala. Ilm. Sari Kantoluoto, puh. 040 149 0562.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043
Avoinna ke-pe klo 11-14.
Virsi- ja lauluhetki ke 11.1. klo
12.
Viikkomessu to 12.1. klo 13.
Messu su 15.1. klo 10, Ville Tik
kanen, Katriina Ilvesmäki, Risto
Valtasaari, Ulla Sipola ja Svante
Arvedson, nokkahuilu ja krummhorn.
Virsi- ja lauluhetki ke 18.1. klo
12.
Viikkomessu to 19.1. klo 13.
Nuorten messu to 19.1. klo 19.
Messu su 22.1. klo 10, Tommi
Vihinen, Tuija Pirtala, Maiju Koponen.
Virsi- ja lauluhetki ke 25.1. klo
12.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Keskusseurakuntatalolla:
Päiväkerhot: 4-5-vuotiaat ti ja
ke klo 9-11.30 (tied. Heidi Halttunen p. 050-358 1062).
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15
(tied. Sari Kantoluoto p. 040149 0562).
Muskarit: 3-6 kk ma klo 9.3010. 1-vuotiaat ma klo 10-10.30.
1(-2)-vuotiaat ma klo 10.4511.30 (tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen p. 050-571 5155)
Sisarusryhmä ma klo 14.30-

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008
Su 15.1. Messu kirkossa klo 10,
Marjut Haapakangas, Osmo
Kangas, Anne Laakso-Viholainen. Herättäjäseurat ja kirkkokahvit messun jälkeen seurakuntatalolla.
Su 22.1. Messu kirkossa klo 10,
Antti Koivisto, Petri Tiusanen.
MUITA TILAISUUKSIA:
Ke 11.1. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15.
Ke 11.1. Alueneuvoston ja
työntekijöiden yhteinen ilta
Mutasella klo 17.
To 12.1. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa klo 18.
Ti 17.1. Miestenilta seurakuntatalolla klo 18, vieraana Olavi Riikonen. Aihe: Mies ja luonto.
Ke 18.1. Hartaushetki Iltatähdessä klo 13.

SAAPAS
Päivystää perjantaisin
klo 19-02
P. 0400 271 734

15.15. 2-3-vuotiaat ma klo
15.15-16. Pienet kehitysvam
maiset ma klo 16.15-17. Sisarusryhmä ma klo 17-17.45 (tied.
Terhi Hassinen p. 050-340
9893).
Lutakossa:
Perhekerho pe klo 9.30-11.30
(tied. Laura Ylistö p. 050-564
3072).
Perheiden kädentaitoaamu ti
klo 9.30-11.30 (tied. Laura Ylistö p. 050-564 3072).
Ekavauvaryhmä to klo 9.3011.30 (tied. Sari Kantoluoto p.
040-149 0562).
Pyhäkoulu joka toinen torstai
klo 18.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippik.
päädyssä joka toinen sunnuntai
klo 16. Seur. 15.1. ja 29.1.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön
tied. lapsityönohj. johanna.kontinen@evl.fi p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Bofferikerho 4-6-luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskusseurakuntatalon liikuntasalissa klo 17–18.30. Miekkaillaan pehmomiekoilla.
Näytelmäkerho 2.-4. lk. tiistaisin klo 17-18.
Superskidit 1.-6.-lk. tytöille ja
pojille keskiviikkoisin Keskusseu
rakuntatalolla toisessa kerroksessa juhlasalin takaosassa klo
17-18.30. Puuhaillaan, askarrellaan, leikitään ja laulellaan.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi.
Tied. nuorisotyönoh. Johanna
Matilainen p. 050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Raamattupiiri ti klo 10 Pappila.
Mallan kammari jatkuu to 12.1.

To 19.1. Hartaushetki Muuramen sairaalassa klo 12.30.
To 19.1. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa klo 18.
Ma 23.1. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15.
DIAKONIA:
Ke 11.1. Näkö- ja kuulovammaisten kerho Väentuvalla klo
12, vieraana Helena Lohva. Tehdään ystävänpäiväkortteja.
To 12.1. EU-ruuan jako diakoniatoimistossa klo 9-11.
Ti 17.1. ja ti 24.1. Väentupa
avoinna klo 11-14.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat: Leena Noronen
p. 050 557 9013 ja Paula Paananen p. 050 557 9006.
Varhaisiän musiikkikasvattaja
(muskarit): Sirpa Poikolainen p.
050 340 9898.
Lapsityönohjaaja: Marja-Terttu
Kivelä p. 050 911 8294.
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOT
SEKÄ MUSKARIT JATKUVAT
VIIKOLLA 3 (16.1. alkavalla viikolla). Vapaita päiväkerhopaikkoja  voi kysellä lastenohjaajilta
sekä muskaripaikkoja Sirpa Poikolaiselta.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/korpilahti

klo 14 Pappilassa, Vapaudenkatu 26 (parilliset viikot).
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri Puistotori 4, ke klo 13, jatkuu ke 11.1.
Eläkeläisten piiri Viitakodilla
18.1. klo 14, (paritt. viikot).
KUOROT:
Nuorten lauluryhmä Celestina.
Harjoitukset torstaisin klo 15.30
Kaupunginkirkossa. Tied. Maiju
Koponen 050 549 7020.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoitukset tiistaisin Pappilan rippikoulusalissa klo 19. Tied. Risto
Valtasaari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina harjoitukset to klo 18 Lohikosken kirkossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Päivystykset ma, ke ja to klo
9-11. Keskussrk-talo, Yliopistonkatu 12. Lea Pietiläinen, p.
050 549 7027, Eevi-Riitta Kukkonen p. 050 340 0665, Teresa
Muhonen, p. 050 549 7006.
LÄHETYS:
Ke 11.1. klo 18 Hanna-piiri Van-

hassa Pappilassa, Riitta Puukari
ja Anna-Maija Kuulasmaa. Muut
illat  8.2., 7.3., 11.4. ja 2.5.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039

Messu su 15.1. klo 12, Ville Tikkanen, Pekka Björninen.
Messu su 22.1. klo 12, Tommi
Vihinen, Risto Valtasaari.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot: 3-vuotiaat ti klo
9-11. 4-5-vuotiaat ma ja to klo
9-11.30. 4-5-vuotiaat ma klo
12.30-15.30 ja pe klo 9-11.30
(Lohikosken päiväkerhojen tied.
Kati Koskinen p. 050 595 3948).
Perhekerho ke klo 9.30-11.30.
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15
(Lohikosken perhekerhon ja ekavauvaryhmän tied. Nina UusiMaahi p. 050-521 5417).

NUORET:
Toiminta joululomalla 15.1. asti
Perusisoskoulutus keskiviikkoisin keskusseurakuntatalolla klo
17. Nuorten ilta Sacariumissa
keskiviikkoisin
klo
19-21.
Jatkoisoskoulutus joka toinen
torstai rippikoulusalissa klo 17.
Jättipandat kokoontuvat rippikoulusalissa seuraavina torstaina
klo 17. Jättipandoihin ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat käyneet jatkoisoskoulutuksen ja sitä
vanhemmat. Yläikarajaa ei ole.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna TI – TO klo 14
– 16 sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Hiljaisuuden ilta ke 11.1. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Aamurukous to 12.1. klo 8.15.
KRITO-ryhmänohjaajakoulutus pe 13.1. klo 18-20 ja la
14.1. klo 10-17 seurakuntasalissa. Kouluttaja Paula Tähtinen /
KRS. Kurssimaksu 30 e. Tied. ja
ilm. 11.1. mennessä Ulla Koskinen 050-520 3595 tai Timo
Siira (ilt.) 050 355 9965. Järj.
Sanan ja rukouksen työryhmä.
Messu su 15.1. klo 11, Minna
Korhonen, Riku Bucht, saarna
Veikko Hovikoski, Sirpa Lampinen, Marjo Ronkainen, Virsimiehet, pyhäkoulu. Lions clubin
kirkkopyhä.
Sanan ja rukouksen ilta to
19.1. klo 18.30, Tapani Suonto.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Messu su 22.1. klo 11, Riku
Bucht, Johanna Niiles-Hautanen, saarna Sami Siltanen, Natalia Ikonen, Ulla-Maija Grönholm, Kantaattikuoro ja Lumiagospelryhmä, pyhäkoulu. Keittolounas 4/2 e.
Lost heroes –pianokonsertti,
Iiro Rantala su 22.1. klo 18. Liput 20 e (tuntia ennen ovelta).
Järj. Jyväskylän kesäyliopisto ja
Kuokkalan aluesrk.
Hiljaisuuden ilta ke 25.1. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo

Nuorten messu torstaisin klo 19
Kaupunginkirkossa.
Katso myös www.sacarium.fi
Nuorisotyön tiedustelut
juha.koivurova@evl.fi
p. 050 549 7004
johanna.matilainen@evl.fi
p. 050 595 3945.
nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi
ville.tikkanen@evl.fi
p. 050 400 0013.

19.30.
Aamurukous to 26.1. klo 8.15.
Ekavauvaryhmä ensimmäisen
lapsen saaneille perheille alkaa
kirkolla. Ryhmään kutsutaan 2
– 4 kuukauden ikäisiä vauvoja.
Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 14–15.30 noin kolmen
kuukauden ajan alkaen 6.2.
Mahtuu 8 perhettä. Ohjaajina
Kuokkalan aluesrk:n lastenohjaajat ja Kuokkalan lastenneuvolan terveydenhoitaja.
Ilmoittautumiset 16.1.–31.1.
netissä jyvaskylanseurakunta.
fi> Ilmoittaudu. Kysy lisää lapsityönohjaaja tiina.korhonen@
evl.fi p. 050 340 9887.
Perheleiri Koivuniemen leirikeskuksessa 9.-11.3. Hinta 25
e aik., 13-17 v. 15 e, 4-12 v. 10
e, alle 4 v. ilmaiseksi. Leirihakemukset 11.1.-22.2. jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu tai
puh. 050 408 8816 (ma-pe 915). Tied. Tiina Korhonen p.
050 549 7034 tai Johanna Niiles-Hautanen p. 050 521 5412.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot ja perhetoiminta
alkavat viikolla 3.
Päiväkerhot: Polttolinja 29 p.
050 443 3572 ja 050 407 9128.
Jenkkakuja 1 p. 050 340 0697
ja 050 401 2793.
Perhekerho TI ja PE klo 9.3011.30 kirkolla, p. 050 3800
247.
Perhekahvila TO klo 9-11 Ristonmaan päiväkoti, p. 050
3400 697.
Iskän kaa –ilta KE klo 17.4519.45 (parill. viikot 25.1. alkaen) kirkolla, p. 050 340 9887.
Isovanhemman kaa –iltapäivä
TI klo 14-16 kirkolla, p. 050
3800 247 ja 050 4433 572.
Vauvaperhepesä TO klo 1314.30 kirkolla, p. 050 3800 247
ja 050 4012 793.
Lapsiparkki PE klo 8.30-12
Polttolinja 29, maksu 2 e (sis.
välipalan). Ilmoittautumiset
edell. keskiviikkoon mennessä

Muskarit:
1-2-vuotiaat ma klo 15-15.45.
3-4-vuotiaat (sisarusryhmä) ma
klo 15.45-16.30 (muskareiden
tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
p. 050 571 5155)
Pyhäkoulu joka toinen keskiviikko klo 17. Seur. ke 11.1. ja
25.1.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. lapsityönohjaaja
johanna.kontinen@evl.fi
p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Joululomalla 15.1. asti.
Askartelukerho 1-3lk. torstaisin
klo 17-18.
Toimintakerho 1-6-luokkalaisille tytöille ja pojille tiistaisin Lohikosken kirkolla klo 17.30-19.
Kerhossa leikitään, askarrellaan
ja puuhaillaan kaikenlaista kivaa.
Kulku sivuovesta.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi.
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.
RYHMÄTOIMINTAA:
Avoin solu kaikille kirkolla ke
klo 17-19.
Miesten raamattupiiri ma klo
18, 16.1. ja 23.1. Tied. Pentti
Ahonen p. 044 314 0848.
DIAKONIA:
Diakoniavastaanotto ke klo 911 Lohikosken kirkko. Yhteydenotot muulloin diakoni Auni Pelkonen p. 050-5497001.
Eläkeläisten kerho ti 17.1. klo 13
ja ti 31.1. klo 13 (parittomat viikot).
Lähetyspiiri ti 24.1. klo 13 (parilliset viikot).

p. 050 4079 128 (klo 8-16.30).
Tied. lapsityönohjaaja Tiina
Korhonen p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
KOULUIKÄISET:
Kerhot alkavat viikolla 3. Kerhoissa jatkavat samat ryhmät
kuin syyskaudella.
Kokkikerho 3-6-luokkalaisille
MA klo 17- 18.30 Polttolinja
37.
Puuhakerho (kuvataidepainotteinen) 1-4 luokkal. MA klo
17.30-19 Polttolinja 37. MoniTORI 3-6-luokkal. TI klo 13.3016 Polttolinja 37. Koulupäivän
jälkeen yhdessäoloa ja mukavaa tekemistä (kokkauspainotteinen).
Ilmaisutaitokerho 1-6-luokkal.
TI klo 17- 18.30 Polttolinja 37.
Kuviskerho 2-6-luokkal. TI klo
16.30- 18 Polttolinja 29 kerhotilassa.
Puuhakerho 1-3-luokkal. TI
klo 17-18.30 Polttolinja 37.
Sählykerho 3-5-luokkal. tytöille ja pojille KE klo 17-18 Kuokkalan Graniitissa.
MoniTORI 3-6-luokkal. TO klo
13.30- 16 Polttolinja 37. Koulupäivän jälkeen yhdessäoloa ja
mukavaa tekemistä (kädentaitopainotteinen).
Kokkikerho 2-4-luokkal. TO
klo 16- 17.30 Polttolinja 37.
Puuhakerho 1-2-luokkal. TO
klo 17-18 Polttolinja 37.
Kerhoihin ilmoittautumiset ja
tied. vs. nuorisotyönohjaaja
Tanja Siitari p. 050 436 8619.
NUORET:
Perusisoskoulutus alkaa ke
18.1. klo 17.30 ja jatko/avustajakoulutus   ke 25.1. klo
17.30.
Nuorten illat alkavat ke 18.1.
klo 19 Polttolinja 37.
Tied. nuorisotyönohjaajat UllaMaija Grönholm 050 340 9892
ja Marjo Ronkainen 050 549
7014.

Keljon srk-keskus
(Keskusta)

Keljonkatu 28 p. 050 549 7042

Vauvakirkko su 15.1. klo 15,
Heidi Watia, Maiju Koponen.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerho 3-4-vuotiaille ma
klo 9-11.30 (tied. Laura Ylistö p.
050 564 3072)
Perhekerho to klo 9.30-12 (tied.
Laura Ylistö p. 050 564 3072)
Retkiperhekerho kerran kuussa
ke klo 17.30-19.30. Seur. (tied.
Heidi Halttunen p. 050 358
1062)
Lapsi- ja perhetyön tied. lapsityönohjaaja: johanna.kontinen
@evl.fi /p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Joululomalla 15.1. asti.
Kokkikerho 1.-3.-luokkalaisille
tytöille ja pojille tiistaisin Keljon
kirkolla klo 17-18.30.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohj. Johanna
Matilainen p. 050 595 3945.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ja avoin aamukahvila
tiistaisin klo 10-12. Toiminnasta
lisätietoja p. 050 340 0665,
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi.

RYHMÄTOIMINTAA:
Avoin raamattupiiri MA klo 19
kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet, miesten avoin
keskustelupiiri TI klo 18 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Tied. Timo Kovanen p. 040-559
2669.
Lähetyksen olohuone KE klo
13-14.30 (parittomat viikot, jatkuu 18.1.)
Elämässä eteenpäin –ryhmä
KE klo 13-14.30 (parilliset viikot, jatkuu 11.1.)
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) TO klo 13-14.30
(parilliset viikot, jatkuu 12.1.)
MUSIIKKIRYHMÄT:
Tanssin päivä la 14.1. klo 1519 Kuokkalan kirkkosalissa, ohjaa Wim van der Kooij. Hinta 10
e. Ilmoittaudu 12.1. mennessä
jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu.
Gospelkuoro Lumia harj. 12.1.
klo 18.15 ja Kantaatti-kuoro
harj. 18.1. klo 18.15, tied. Natalia Ikonen p. 050 549 7019.
Kehittyvät Laulajat MA (9.1.
alkaen) klo 18 kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri TI klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä KE klo 11.30
kirkolla.
Jubilate Deo TI klo 18.30 Keskussrk-talon jumppasalissa.
Virsimiehet: tied. Sirpa Lampinen p. 050-436 5435.
Lisätiedot: www.jyvaskylanseurakunta.fi > Kuokkala >
Musiikki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto: MA-TI klo 9-11
kirkolla, muuna aikana erillisen
sopimuksen mukaan. Puh.
050 549 7034 Päivi Heikkilä tai
050 549 7007 Kaija Tammi.
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Keskiviikkolounas
kaipaa emäntävoimaa

Uusi olohuone avaa ovensa 11.1.
Säynätsalon seurakuntakodissa

Naisten raamattupiiri Tikkakoskella

Miehet saunaan
Sarpattiin

Palokan keskiviikkolounaiden
emännät tulevat klo 9 keittiölle ja
ruokailu alkaa klo 11, jonka jälkeen
kirkkosalissa klo 12 päivärukoushetki. Kevään vapaaehtoisia pyydetään ottamaan yhteyttä Elina
Romariin p. 040 5609910.

Olohuone on auki keskiviikkoisin klo 13-15.
Kutsumme kaikki kotiäidit/isät lapsineen, työttömät,
eläkeläiset ja ikäihmiset mukaan leppoisaan olohuoneeseen. Kahvittelua, rupattelua, pientä puuhaa ja
askartelua, hiljentymistä sekä vaihtuvaa aihetta joka
toinen viikko. Mukana vierailijoita ja Säynätsalon
alueseurakunnan työntekijöitä. Tervetuloa!

Piiri kokoontuu pappilassa ma
16.1. klo 18. Kahvittelemme ja
vaihdamme kuulumiset.
Tutkimme Raamattua ja
rukoilemme yhdessä. Vetäjinä
Inkeri Tuunanen ja Eila Jänis.
Tervetuloa kaikenikäiset naiset!

Tikkakosken miesten
saunailta on Sarpatissa
keskiviikkona 25.1. klo 18,
pyyhe ja piplia mukaan.
Tervetuloa rohkeasti
lauteille, löylyihin ja
keskustelemaan.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko

rovastintie 8 a
p 040 5609911, 040 551 5879

Rukouspiiri keskiviikkoisin   kirkon parvella klo 18, Heikki Ilola.
Messu su 15.1. klo 10, Teija Laine,
Heli Pääkkönen, Hannu Tenkanen, kirkkokahvit.
KohtaamisPaikka su 15.1. klo 17
Palokan kirkolla.
Raamattupiiri takkahuoneessa ti
17.1. klo 18.
Miesten piiri ti 17.1. klo 18 Palokan kirkon parvella, Seppo Hautalahti.
Messu su 22.1. klo 10, Seppo
Hautalahti, Hannu Tenkanen,
kahvit.
Rauhanyhdistyksen seurat su
22.1. klo 13.
Sanan ja rukouksen ilta ke 25.1.
klo 18.
Vapaaehtoisia tarvitaan
monenlaisiin tehtäviin
Palokassa.
Ilmoittaudu osoitteessa
www.suurellasydamella.fi
Lue saarnoja ja puheita Palokan
kirkolla >http://palokanpuheita.blogspot.com
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Keskiviikkolounas 11.1. klo 11.
Emännät tulevat klo 9 keittiölle ja
ruokailu alkaa klo 11, jonka jälkeen kirkkosalissa klo 12.00 päivärukoushetki. Kevään vapaa
ehtoisia pyydetään ottamaan yhteyttä  Elinaan.
Päiväpiiri ke 18.1. klo 13 kirkon
sakastissa.
Lähimmäisen Kahvitupa torstaisin klo 12–15, ohjelmatuokio klo
13:

Säynätsalon

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Messu su 15.1. klo 10, Päivi
Kärkkäinen.
Yhteiskristillinen rukousilta ke
18.1. klo 18. Mukana mm. Tapio
Markkunen, Kaarina Salminen ja
Harri Romar (Säynätsalon asrk)
sekä Timo Hakanen (Vapaasrk).
Iltatee.
Messu su 22.1. klo 10, Harri Romar.

Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto:
Avoinna ma ja ti klo 9-13, to klo
9-12 p. 040 535 0047.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
saynatsalo
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot 3-6-vuotiaille jatkuvat viikolla 3, kerhoissa on
vielä paikkoja. Tiedustelut lastenohjaajilta Niina Ruuska p.
050 586 3056, Tarja Masalin p.
050 050 442 0198 ja Leni Sievinen p. 050 917 2802. Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi
Perhekerhot jatkuvat viikolla
3. Perhekerhoihin ei tarvitse il-
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12.1. Porinapiiri 19.1. Heli Pääkkönen. Tervetuloa Kahvituvalle,
vaikka vain ohi kulkiessa kahville,
heiluttelemaan puikkoja, hiljentymään tuokion sanan äärellä! Toimimme Pietarin katulasten hyväksi! Toiminnasta vastaa Leena
Nokka.
Lyydiat-käsityöpiiri ma   23.1.
klo 13 takkahuoneessa.
Lähetyksen askartelupiiri ti 24.1.
klo 10 takkahuoneessa, mukana
Mika Virta ja aiheena hopeatyöt.
Hyvä Hetki-ryhmä kokoontuu
ke 25.1.klo 14 Palokan kirkon alakerrassa, takkahuoneessa.     
Diakoniatyöntekijät:
Leena
Nokka p. 040 7090142 ja Elina
Romar p. 040 5609910.
Päivystys Palokan kirkolla tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11.
Muina aikoina sopimuksen mukaan, myös kotikäyntejä pyydettäessä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/lapsetjaperheet
Perhepysäkit:
Kirkolla keskiviikkoisin klo 9-11.
Vauvapysäkki ensimmäisen vauvan vanhemmille ja lapselle kirkolla tiistaisin klo 13 -15.
Ritoharjun perhepysäkki, Norolankuja 3 F, tiistaisin klo 9 -11.
Mannilan perhekahvila, Manko
lantie 3, keskiviikkoisin klo 9 11.30.
Kirrin perhepysäkki, Kirrinpelto
1, ma 16.1. klo 9-11.30.  
Mammapysäkki, Mankolantie 3,
ma 16.1. klo 18–19.30.
Äitiraamis kokoontuu Mannilas
sa (Mankolantie 3) kerran kuussa
tiistaisin. Ota yhteyttä Jutta Pirhoseen p. 050 410 3034.
Muskari keskiviikkoisin Palokan
kirkolla. Tiedustelut Terhi Hassinen 050 3409893.
Pyhäkoulut:
Kirkolla, alakerran päiväkerhotiloissa sunnuntaisin klo 10.
Mannilan kerhopisteessä, Mankolantie 3, kokkikerho-pyhäkoulu
sunnuntaisin klo 16 noin kaksi
kertaa kuussa. Tied. Anne Rahkonen, p. 050 376 7025.

moittautua etukäteen.
To klo 9.30-11.30 Säynätsalon
pappilassa, Pappilantie 6.
Pe klo 9.30-11.30 Neulaskodilla,
Pihkatie 4.
Vauvaryhmä kokoontuu Neulaskodilla. Ryhmä on tarkoitettu
perheille, joihin on syntynyt ensimmäinen vauva.
Ti. 17.1. klo 9.30-11.30 alkaa
uusi vauvaryhmä. Ei ennakkoilm. Tied. Tarja Masalinilta.
Muskarit jatkuvat viikolla 3.
Tied. Sirpa Poikolaiselta p.
050 340 9898.
Lapsi- ja perhetyöstä voit tiedustella myös lapsityönohjaaja Marja-Terttu Kivelältä, p. 050 911
8294.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
KOULUIKÄISET:
Kerhotoiminta jatkuu vkolla 3.
Touhu-tiistai 1-4lk. ti klo 16.30,
Säynätsalon pappila
NUORET
Kerhotoiminta jatkuu
vkolla 3.
Perusisoskoulutus su 22.1.
klo 13-17, Neulaskoti.
Jatkoisoskoulutus su 22.1.
klo 17.30-19, Neulaskoti.
Nuortenilta to 26.1. klo 17-19,
Neulaskoti.
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.

Lintukankaalla Sipisellä, Sarjomäentie 30, erikseen mainittuna
aikana.
Seuraa lapsityön tarkempia tietoja Henki&elämä -lehdestä ja nettisivuilta.
KOULUIKÄISILLE:
Syksyllä alkaneet kerhot jatkuvat viikolla 3.
Vapaista kerhopaikoista voi kysyä
Minnalta, minna.junttila@evl.fi,
p. 040 773 9851
Alakouluikäisten hiihtolamaleiri
27.–29.2.Koivuniemessä, hinta
35 e (sisarale 10 e) Ilm. 23.1.–
10.2. sähköisesti:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/kouluikäiset.
Leirille otetaan 20 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
NUORILLE:
Toiminta jatkuu viikolla 3
Perusisoskoulutus ke 18.1. klo
17–18.30.
Jatkoisoskoulutus ke 25.1. klo
17–18.30.
Seniorikoulutus to 26.1. klo 18–
20.
Nuortenillat aina keskiviikkoisin
isoskoulutusten jälkeen klo 18.30
- 20.30.
Nuortenillat ovat kaikille nuorille
avoimia. Tervetuloa!
Bongaa myös facebookista yhteisö ”Palokan alueseurakunnan nuorisotyö”
Lisätietoja nuorisotyöstä:
Nuorisotyönohjaaja ilkka.goos@
evl.fi p. 040 527 5382.
Nuorisotyön pappi heli.ahonen,
@evl.fi, p. 040 831 0565.
MUSIIKKI:
Palokan lapsikuoron (2.-6.-luokkalaisille) harjoitukset keskiviikkoisin klo 16–17.
Lauluryhmä Tuikku keskiviikkoisin klo 17.30–19.30.
Uudet laulajat tervetuloa! Tiedustelut: Tuovi Ruhanen p. 040 560
9931.
Palokan kirkkokuoro   torstaisin
klo 18.30. Tied. Olga Kallio
040 847 9852.    
Kaikki kuorot harjoittelevat Palo-

Puuhakerho 1-3lk. ke klo 1213, Muuratsalon koulu
Dance-kerho 4-6lk. ke klo 1718, Säynätsalon srk-koti
Tied. nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.
MUSIIKKI:
Kuorojen harjoitukset jatkuvat
vkolla 3.
Koululaisten kuoro to klo 16.3017.30, srk-koti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, srk-koti.
Tied. kanttori p. 050 549 7035.
Kanteleryhmä Tied. Ulla Honkonen p. 0400-669146.
RYHMÄTOIMINTA:
Johanneksen pojat miesten
raamattupiiri, su klo 18, srk-koti,
parittomat viikot.
Naisten solu avoin raamattupiiri naisille, ke klo 18, srk-koti, parilliset viikot.
Uusi olohuone ke klo 13-15, srkkoti. Kutsumme kaikki kotiäidit/
isät lapsineen, työttömät, eläkeläiset ja ikäihmiset mukaan lepPARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Sudenpennut 7-8-v.
ma 17.30-19 Pappila
Seikkailijat 9-10 v. ja tarpojat
11-v.- ke 17.30-19 Pappila
Tied. Säynätsalon Päijännepar
tion lippukunnanjohtaja Pauliina
Tikkanen, p. 045 657 7898,  
pauliina.tikkanen@evl.fi.
PARTIO NEULASKODILLA:
Tiedustelut:
Juha Musikka p. 040 732 8101
ja Kari Ikonen p. 050 454 5455.

Tikkakosken

massa, Candela-kuoro. Nuorisotyönohjaaja Outi Pirttimäen
ja lastenohjaaja Katri Peräsen
tehtävään siunaaminen ja kahvit.
Miesten saunailta Sarpatissa
ke 25.1. klo 18, pyyhe ja piplia
mukaan. Tervetuloa rohkeasti
kanssamme!

alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918
Jylhänperän päiväpiiri pe
13.1. klo 12.30 Tikkakosken
rauhanyhdistyksen talolla.
Messu su 15.1. klo 10, Antti
Toivio, Tuovi Ruhanen.
Naisten raamattupiiri pappilassa ma 16.1. klo 18. Kahvittelemme ja vaihdamme kuulumiset. Tutkimme Raamattua ja
rukoilemme yhdessä. Vetäjinä
Inkeri Tuunanen ja Eila Jänis.
Tervetuloa kaikenikäiset naiset!
MieliMaasta vertaisryhmä
pappilassa ti 17.1. klo 18. Ryhmä masentuneille ja heidän
omaisilleen. Sirpa Lähdeaho p.
0400 629427.
Kristityt yhdessä Tikkakoskella ke 18.1. klo 18.30. Yhteinen ilta Tikkakosken hellun
taiseurakunnan kanssa heidän
rukoushuoneessaan Koivulamminkatu 1.
Pyhän Henrikin rukoushetki/
aamuhartaus ja aamukahvi
19.1. klo 10.
Messu su 22.1. klo 10, Risto
Vallipuro, Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja, Tikkakosken alueseurakunnan työntekijöitä avusta-

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhekerhot ke ja to kirkolla
klo 9.30–11.30 ja to Puuppolan Kuuselassa, Kuuselantie
32, klo 9.30–11.30 sekä Nyrölän koululla ti 17.1. klo 13.30–
15.30. Valitse itsellesi yksi ryhmä, johon osallistut.
Ekavauvaryhmä Pallerot ti
kirkolla klo 13–15.
Pyhäkoulu kirkolla 15.1. klo
10 päiväkerhotiloissa. Puuppolan pyhäkoulu Kuuselassa
ke 11.1. ja 25.1. klo 18–19.
Muskaritoimintaa kirkolla alle
kouluikäisille lapsille ja taaperoille vanhempineen perjantaisin aamupäivällä. Tiedustelut
p. 050 3409893/ Terhi Hassinen.
Lisätietoja: lapsityönohjaaja
Eija Simpanen p. 040 560
9914.
KOULUIKÄISET:
Toimintakerho Kuikan kylätalolla maanantaisin klo 17-18.
Toimintakerho Liinalammin
koululla maanantaisin klo 1718.
Kokkikerho tiistaisin kirkon
alakerrassa klo 17 -18.30.
Bändikerho torstaisin kirkon
alakerrassa klo 18 -19.
Sählykerho 3.-4. -luokkalaisille perjantaisin Luonetjärven

koulun liikuntasalissa klo
16.30-17.30
Tied. nuorisotyönohj. outi.pirt
timäki@evl.fi p. 040 5609915.
NUORET:
Peli-ilta tiistaisin klo 18.
Perusisoskoulutus ke 11.1. ja
25.1. klo 17.30.
Jatkoisoskoulutus ke 11.1. ja
25.1. klo 19.
Avustajat lauantaisin klo 16.
Nuorten ilta lauantaisin klo
18-20 kirkolla.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja mikko.haapasaari@evl.fi p.
760 5098
MUSIIKKI:
Lapsikuoro harjoittelee kirkolla keskiviikkoisin klo 17-18 ja
Candela myös keskiviikkoisin
klo 18.30–20.30.  
Kuoroja johtaa kanttorin sijainen, musiikkipedagogi Ilpo
Vuorenoja p. 040 5609913.
Bändikerho torstaisin kirkolla
klo 18-19.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen työtupa tiistaisin klo 12–16 kirkolla 10.1.alkaen.
Päiväpiiri parillisina keskiviikkoina 11.1. ja 25.1. klo 13
pappilassa.
Hartaus ja aamupala torstaisin klo 10–11 kirkolla alk.
12.1.
Diakoniatyöntekijän päivystys pappilassa keskiviikkoisin
klo 9–11. Muina aikoina sopimuksen mukaan p. 040 560
9916, diakonissa Marja-Liisa
Jaakonaho.

Sururyhmä aloittaa Neulaskodilla
Sinä, joka olet menettänyt läheisesi, tule sururyhmään torstaina 19.1. klo 17 Neulaskodille, pihkatie 4, (Keljonkangas, kirjaston vieressä). Menetys voi olla tuore tai kuolemasta voi olla kulunut jo pidempikin aika. Voit tulla jakamaan ajatuksiasi yhdessä toisten saman kokeneiden kanssa.
Ryhmän periaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus. Ryhmään otetaan max. 7 henkilöä. Ryhmä
kokoontuu seitsemän kertaa ja päättyy toukokuussa. Ryhmän ohjaajina toimivat diakonissa-sairaanhoitaja Elina Fuchs ja aluekappalainen Harri Romar. Järjestää Jyväskylän seurakunta/ Säynätsalon alueseurakunta. Tiedustelut elina.fuchs@evl.fi, p.050-5497015.
poisaan olohuoneeseen. Tiedossa kahvittelua, rupattelua, pientä
puuhaa ja askartelua, hiljentymistä sekä vaihtuvaa aihetta joka toinen viikko. Mukana vierailijoita ja Säynätsalon alueseurakunnan työntekijöitä. Tervetuloa!
Lähetyksen toimintapiiri ks.
uusi olohuone.
Säynätsalon Martat Tied. Anja
Kantola p. 050 345 7417.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ  
päivystää tiistaisin ja torstaisin
klo 9-11 srk-kodilla, p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi.
Ryhmätoiminnasta kiinnostuneet katsokaa tiedot uudesta
olohuoneesta.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Perjantairukous pe 13.1. klo 19,
parilliset viikot. Tied. Erkki Puhalainen p. 0400 545 128.
Neulasehtoo su 15.1. klo 16.
Etsivä löytää... Draamaryhmä
Toivo. Yhdessäoloa ja kahvit.
Toivon torstai to 19.1. klo 18.30.
Aino Viitanen: Psalmi 116: Herra on avuttomien auttaja. Musiikki Gsus ja Maria Salmela.
Messu su 22.1. klo 16. Harri Romar.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot 3-6-vuotiaille jatkuvat viikolla 3, kerhoissa on
vielä paikkoja. Tiedustelut lastenohjaajilta Niina Ruuska p.
050 586 3056, Tarja Masalin p.
050 050 442 0198 ja Leni Sievinen p. 050 917 2802. Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi
Perhekerhot jatkuvat viikolla
3. Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
To klo 9.30-11.30 Säynätsalon
pappilassa, Pappilantie 6.
Pe klo 9.30-11.30 Neulaskodilla,
Pihkatie 4.
Vauvaryhmä kokoontuu Neulaskodilla. Ryhmä on tarkoitettu
perheille, joihin on syntynyt ensimmäinen vauva.
Ti 17.1. klo 9.30-11.30 alkaa
uusi vauvaryhmä. Ei ennakkoilm. Tied. Tarja Masalinilta.
Muskarit jatkuvat viikolla 3.
Tiedustelut Sirpa Poikolaiselta p.
050 340 9898.
Lapsi- ja perhetyöstä voit tiedustella myös lapsityönohjaaja Marja-Terttu Kivelältä, p. 050 911
8294.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
KOULUIKÄISET:
Kerhotoiminta jatkuu vkolla 3.
Puuhatiistai 1-3 lk (täynnä) ti
klo 16.30-17.30 Neulaskoti,
nuorten siipi.
Vipinää viikolle 1-4 lk ke 16.1517.15 Neulaskoti, nuorten siipi.

Puuha-kokkikerho 4-6 lk ke
17.00-18.00 Neulaskoti, nuorten siipi.
Sählykerho 4-6 lk ke 18.0019.00 Keljonkankaan koulu.   
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.
MUSIIKKI:
Kuorojen harjoitukset jatkuvat
vkolla 3.
Koululaisten kuoro to klo 16.3017.30, Säynätsalon srk-koti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, Säynätsalon srk-koti.
Tied. kanttori p. 050 549 7035
Kanteleryhmä tied. Ulla Honkonen p. 0400-669146.
LÄHETYS:
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30
Parilliset viikot. Tied. Erkki Puhalainen p. 0400 545 128.
RYHMÄTOIMINTA:
Isien ja lasten palloilukerho ke
klo 18-19, Keljonkankaan koulu.
DIAKONIA:
Olohuone ja avoimet ovet Hyvää Uutta Vuotta ja tiistaina
24.1. klo 13-15.
Neulaskodin kotiruoka klo 1112 tiistaisin 17.1. lähtien!
APUA JA TUKEA ELÄMÄÄN!
Diakonian vastaanotto
Neulaskodilla, Pihkatie 4, (Keljonkangas)
Päivystys tiistaisin ja torstaisin
klo 9-11, elina.fuchs@evl.fi p.
050 549 7015.

Leena ja Jukka Helle
Vaajakoskella

Palveleva
puhelin

Vaajakosken kirkossa vietetään lähetyspyhää
sunnuntaina 22.1. Klo 10 messu, Jukka Helle,
Hannu Huttunen, Maria Salmela. Tölskäläiset
avustavat. Messun jälkeen kahvit ja lähetysjuhla, jossa nimikkolähettimme Leena ja Jukka
Helle kertovat työstään Thaimaassa. Helteet
ovat juuri palanneet Suomeen työkaudeltaan.

4. vsk.
Keskusteluapua
ISSN 1798-1255
nimettömänä ja
Seuraava lehti 25.1
luottamuksellisesti.
Materiaali 13.1.
Päivystys joka ilta
numerossa 01019 0071
su-to klo 18-01 ja
pe-la klo 18-03.

Vaajakosken

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930

Su 15.1. Messu klo 10, Arto Kaup
pinen, Maria Salmela. Kahvit.
su 22.1. klo 10 Messu, Lähetyspyhä.  Jukka Helle, Hannu Huttu
nen, Maria Salmela.  Tölskäläiset
avustavat. Messun jälkeen kahvit ja lähetysjuhla, jossa nimikkolähetit Leena ja Jukka Helle
kertovat työstään Thaimaassa.
RYHMÄTOIMINTAA:
To 12.1. Miestenpiiri klo 12.
To 19.1. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 11.1. klo 18.30 Tölskän seurakuntailta Kerttu ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
Ke 18.1. klo 18.30 Oravasaaren
seurakuntailta Hilkka Laurikaisella, Ilmopohjantie 147.
Ke 18.1. Israelin matkalaisten
tapaaminen klo 18 Vaajakosken kirkolla. Tarkistamme retkisuunnitelmia ja sovimme kuljetuksista. Tapaamisiin!

PÄIVÄPIIRIT:
Pe 20.1. Leppälahden päiväpiiri klo 12.
LAPSET JA PERHEET:
Tervetuloa mukaan varhaiskasvatuksen toimintaan!
Päiväkerhot alkaneet kirkolla
ma 9.1. Jyskässä ja Kaunisharjussa kerhot alkavat ma 16.1.
Perhetoiminta alkaa viikolla 3
kaikissa toimipaikoissa.
Yhteystiedot ja toimipisteet:
Lapsityönohjaaja vs. merja.h.
suhonen@evl.fi
p.
040
5741706.
Lapsityön teologi arto.kauppinen @evl.fi p. 040 560 9920.
Diakoni tero.reingoldt@evl.fi p.
040 560 9927.
Vaajakosken kirkko
Kirkkotie 11
Varhaiskasvattaja: Marja Lähteelä p. 040 574 2026
Jyskän srk-koti
Asmalammentie 4
Varhaiskasvattajat: Arja Tuomainen p. 0400 201 079, Aila Verronen p. 040 574 1792
Kaunisharjun kerhola
Yläkoskentie 11
Varhaiskasvattajat: Johanna
Ahonen p. 0400 905 915, Tarja
Palander p. 0400 706 205
Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@evl.fi
Pyhäkoulut:
Tölskä joka su klo 14, Kaunisharjussa su 15.1. klo 10, Jyskässä
ma 16.1. klo 18.
Kouluikäisten toiminta:
Kerhot jatkuvat viikolla 3:

Henki & elämä

Tiistaisin:
Klo 17-18 Askartelua 1-3lk
(kirkko, nuorisotila).
Klo 17-18.30 Kokkailua 3-6lk
(kirkko, päiväkerhotila).
Klo 18-19.30 Kokkailua 3-6lk
(Jyskän seurakuntakoti).
Torstaisin:
Klo 16.30-18 Kokkailua 1-3lk
(kirkko, päiväkerhotila).
Muistathan, että kerhomaksu
(kokkikerhossa 10 e ja askartelukerhossa 5 e) kerätään ensimmäisellä kerralla.
Kysymyksiä ja kommentteja?
Pirauta tai laita viestiä Kirsille:
040 558 2542 tai kirsi-marja.
piippanen@evl.fi
NUORET:
To 12.1. Nuorten sähly
Vaajakummun koululla klo
18.15-19.30.
Pe 13.1. Perjantaikahvila klo
17-21.25.
Ke 18.1. Perusisojen koulutus
klo 17.30-19.15.
Ke 18.1. Hengari (nuorille avoimet ovet) klo 19-20.30.
To 19.1. Nuorten Raamis klo 1718.
To 19.1. Nuorten sähly klo
18.15-19.30.
To 19.1. K-18 Mammuttien kevään suunnittelu klo 18.
Ke 25.1. Vanhojen isojen koulutus klo 17.30-19.15.
Ke 25.1. Hengari (nuorille avoimet ovet) klo 19-20.30.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Jonna Göös p 040 560 9925 tai
jonna.goos@evl.fi

Kustantaja Kustannusosakeyhtiö Kotimaa
0207 54 2000
Julkaisija
Jyväskylän seurakunta
Painosmäärä
62 500
Jakelu Itella Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu,
puh. 0200 71 000
www.posti.fi/palaute

MUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitukset alkavat 12.1. Kuoro harjoittelee
torstaisin klo 18 kirkolla. Tied.
kanttori Liisa Partanen p.
050 358 1860. Uusia laulajia
toivotaan mukaan!
Senioreiden lauluryhmän harjoitukset alkavat 12.1. Kuoro
harjoittelee torstaisin klo 12.30
Vaajakosken kirkolla. Uudet laulajat ovat tervetulleita!
DIAKONIA:
Ke 11.1. Keskiviikkokerho Vaajakosken kirkolla klo 13.
Ke 18.1. Keskiviikkokerho Jyskän srk-kodilla klo 13.
Ke 25.1. Keskiviikkokerho Vaajakosken kirkolla klo 13.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko ke ja pe klo
9-10, Marja-Leena Liimatainen
p. 040 560 9926.
Jyskän srk-koti ti ja ke klo 9-10,
Tero Reingoldt p. 040 560
9927.
marja-leena.liimatainen@evl.fi,
tero.reingoldt@evl.fi
Pyydettäessä myös kotikäyntejä.
Tarkat päivystystiedot löytyvät
toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.
PERHETYÖ:
Diakoniatyön osalta perhetyöstä
vastaa diakoni Tero Reingoldt. Tied.
varhaiskasvatuksen kohdalta.
LÄHETYS:
Ti 17.1. Lähetyspiiri Vaajakosken kirkolla klo 13.

Ke 11.1. klo 18 Seurat Jyväskylän kristillisellä opistolla.

Jyväskylän
Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu 12) ma 16.1.
klo 14. Lasse Nikkinen.  Kahvitarjoilu klo 13 alkaen.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.
fi/paikallisyhdistykset/jyväskylä
Su 15.1. klo 15 Asiaa Aasiasta,
Margit Väisänen-Vänskä
Ti 17.1. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Joululukemisia, Anita Särkkä; klo 18
Latinanpiiri.
Ke 18.1. klo 17 Exodus-raamattupiiri.
Ti 23.1. klo 18 Ekumeeninen rukousviikko: Rukouslauluilta.
Ti 24.1. klo 9-11 Avoin kohtaamis
paikka aamiaisineen. Libya muu
toksessa, Margit Väisänen-Vänskä;
klo 17-20 Tuunaus- ja taidetyöpaja; klo 18 Kirjapiiri I: Maritta
Lintunen: Mozartin hiukset.
Lasten musiikkileikkikoulun ryh
mät alkavat 11.1. Ryhmissä tilaa.
Vanhempien kanssa 1,5-2-vuotiaat (s. 03/2010-09/2010) klo
16.00–16.30; 2,5-vuotiaat (s.
06/2009-12/2009) klo 16.45–
17.15;
yksin 3-4–vuotiaat (s.09/200709/2008) klo 17.15–18.00.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Ke 11.1. klo 19 Seurat, ry.
La 14.1. klo 19 Seurat, ry.
Su 15.1. klo 16 Seurakuntailta, ry.
Ke 18.1. klo 19 Seurat, ry.
La 21.1. klo 19 Seurat, ry.
Su 22.1. klo 16 Seurat, ry.
Ke 25.1. klo 19 Seurat, Kaupunginkirkko.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarink. 19
Yhdessä, Sanan, laulun, rukouksen ja kahvittelun merkeissä Sanan Kulmalla keskiviikkoisin klo
13-15, alkaen ke 4.1. Tervetuloa!
Tied. Hilkka  Kautto, p. 040 703
9207.
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
pe 13.1. klo 11 (Huom! Aika
muuttunut). Piiri jatkuu joka toinen perjantai.
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti
17.1. klo 14, kahvit ennen ohjelmaa. Raamattuko vanhentunut?, Timo Hakanen, Helena
Kallio-Hakanen. Musiikki Marianne Näränen. Mukana Inkeri
Virkkala-Järvinen
SenioriFoorum Eloa ja iloa Keskusseurakuntatalolla ti 24.1. klo
13. Seppo Wuolio, Piritta Asunta,
Pentti Tokola. Tilaisuuden isäntänä kaupunkineuvos Jaakko Loven, musiikki Saara Mörsky. Ohjelman kokoaja Inkeri VirkkalaJärvinen. Kahvit ja keskustelua.

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi, https://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Ke 11.1. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
To 12.1. klo 11.30-15 Torstaikahvila. Sanaa, juttuseuraa, kahvia.
Pe 13.1. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.
La 14.1. klo 19 – 21.30 Pointtinuortenilta.
Su 15.1. klo 18 Sanan Keidas.
Jumalan perhe, Reino Saarelma,
Leena Tossavainen.
Ma 16.1. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 17.1. klo 13 Naisten raamattupiiri.
Ke 18.1. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
To 19.1. klo 11.30 – 15 Torstaikahvila. Sanaa, juttuseuraa, kahvia.
To 19.1. klo 17 Japanin työn rukouspiiri.
Pe 20.1. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.

La 21.1. klo 19 – 21.30 Pointtinuortenilta.
Ke 25.1. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Muualla Jyväskylässä:
Pe 13.1. klo 18 – 20.30 3-6 Ilta
(3-6–luokkalaisille) Lemetyisillä,
Myrskylyhdyn päiväkodissa, Antinmutka 18, Kinkomaa, (050
309 7212).
Pe 13.1. klo 19 Kolme Kohtaamista opiskelijoille ja nuorille aikuisille Katriinassa, Kauppak. 11.
Su 15.1. klo 11 Perhepyhäkoulu
Pikkuleipä, Aarresaaren päiväkodissa, Toritie 22 (044 077
7205).
Ma 16.1. klo 18 Vaajakosken
naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
Ti 17.1. klo 12.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri, Vaasankatu 10 C 36.
Ke 18.1. klo 18.30–20 Kuokkalan
miestenpiiri, Kariniement. 12.
To 19.1. klo 18.30 Vaajakosken
miestenpiiri, Kirkkotie 11.
Pe 20.1. klo 18–20.30 Varkkariilta Tentkeillä, Tertunmetsä 8
(0400 648 342).
Pe 20.1. klo 19 Kolme Kohtaamista opiskelijoille ja nuorille aikuisille Katriinassa, Kauppak. 11.
La 21.1. klo 10 Isä-poika–sähly
Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.
Su 22.1. klo 16 Leipäsunnuntai
Extra Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja 5 (Huom.
paikka!). Kasvatus, arvot ja
tunteet, Tapio Puolimatka. Musiikki: Ilkka ja Elina Järviluoma.
Lapsille omat opetuskanavat.
Ti 24.1. klo 12.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri, Vaasankatu 10 C 36.

Keski-Suomen Sotaorvot
Torstaikerho kokoontuu to 19. 1.
klo 13 Keskusseurakuntatalolla,
Yliopistonkatu 12. Ahti Vielma
kertoo Lapin sotaa käsittelevästä
kirjastaan Jopokka. Tervetuloa!

Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähetysmyyjäisten ja messujen
myynnin tuotto oli n. 1400e.

Lämmin kiitos kaikille työmme
tukijoille!
To 12.1. klo 17 Viron lähetyspiiri NNKY:llä Puistotori 4, V. Pasanen.
Pe 13.1.klo 19 Perjantairukous
Neulaskodilla, E. Puhalainen (jatkuu perjantaisin parill. viikot).
Ma 23.1. klo 13 Lähetyspiiri
Neulaskodilla, R. Hämynen (jatkuu maanantaisin parill. viikot).
Ke 25.1. klo 18.30 Sanan ja lähetyksen ilta, Mikko Puhalainen.

Sisälähetysseura
Tormälän ystävien työpiirin kevätkausi alkaa pe 13.1. klo 13
Vanhan pappilan kerhotiloissa,
Vapaudenk 26. Seur.kerran 10.2.,
9.3., 13.4. ja 11.5. Tervetuloa!

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5
Messu sunnuntaisin kello 12:
15.1. Hannu Häkämies
22.1. Raimo Lähteenmaa
Evankeliset opiskelijat
ke klo 18:30:
11.1. Mikä on mun tehtävä? Anne Hopeavuori
18.1. Musailta: Milloin toivo palaa? - Anton Laurila duo
25.1. Kahden maan kansalainen
- Marjo Anttoora

Suomen
Raamattuopisto

www.sro.fi
To 19.1. klo 18.30 Toivon torstai
Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas. Psalmi 116: Herra on
avuttomien auttaja, Aino Viitanen, musiikki Gsus ja Maria Salmela. Lastenhoito järjestetty.

Tikkakosken
Rauhanyhdistys

Hiidenjärventie 37, Puuppola
www.tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
Su 15.1. klo 16 Seurat Tikkakosken kirkossa.
La 21.1. klo 18 Kotiseurat, kts.
paikat netistä.
Su 22.1. klo 16 Seurat ry:llä.

Faksi (014)636 785                 
Osoite Yliopistonkatu 12  
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309,  
040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat
1,60 e/pmm      

Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 16.1. klo
18 Vesalan kurssikeskuksessa. Jumalattoman usko. Lähtö autoilla klo 17.30 Keskusseurakuntatalolta, Yliopistonkatu 12.

KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 15.1. klo 17 KohtaamisPaikka ja ehtoollinen Palokan kirkos
sa, Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Yhteislähtö Keskusseurakuntatalolta klo 16.30.
Su 22.1. klo 16 KohtaamisPaikan
iltamessu Kaupunginkirkossa,
Mika Kilkki.  Lastentapahtuma
(yli 6 v.) Sacariumissa klo 15.45 17.20. Nyyttärit. Vanhemmat
vievät lapset suoraan Sacariumiin.
Iltamessun jälkeen opiskelijoiden
ja nuorten aikuisten jatkot Sacariumissa.
Seuraava Alfa-kurssi 16.2.-26.4.
torstaisin klo 18.30-20.30. Kurssi
pidetään Kilkeillä Mustalammella, Kevättärentie 10. Alfa-kurssi
on hyvä mahdollisuus miettiä
elämän tarkoitusta ja tutustua
kristinuskon
perusteisiin.
Olet tervetullut mukaan! Tied. ja
ilm. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net p. 044 524 3904.
Muut toimintatiedot esim. KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta kts. www.kohtaamispaikka.net.

Maahanmuuttajatyö

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys

Painopaikka  I-print Oy
Seinäjoki
Päätoimittaja
Marja Leena Luukkonen
040 545 8740
Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Sirpa Koivisto 040 7030 350
Paula Ukkonen 050 300 6255
Tytti Pääkkönen 050 360 3459
Sähköposti
etunimi.sukunimi@evl.fi

Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo 10.30-11.45.
Ohjaajina Raili Palkola ja Paula
Määttä. Alkaa 10.1.
Naisten Suomi-kerho ti klo 1011.30 Polttolinja 37; ke klo 1314.30 Huhtasuon kirkon takkahuone, Nevakatu 6. Ohjaajana
Mervi Karikko. Alkaa 11.1.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkko (Keltinmäent. 10) ti
klo 10-12. Ohjaajina Heikki Junttila ja Erkki Helle. Alkaa 10.1.
Naisten jumppa Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) ti
klo 12-13. Ohjaajana Valentina
Ikko. Alkaa 10.1.
Naisten venyttely/hengitysklubi Huhtasuon kirkon jumppasali
(Nevakatu 6) to klo 17-18. Ohjaajana Tamara Golovkova. Alkaa 12.1.
Paluumuuttajien kerho Huhtasuon kirkon takkahuone (Nevakatu 6) to klo 10-12. Ohjaajana
Maija Tikko. Alkaa 12.1.
Koripallokerho Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) la
klo 12-13.45. Ohjaajana Thomas Chatzitolios. Alkaa 14.1.
Miesten lentopallokerho +
sauna Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) to klo 19-21.
Ohjaajana Vladimir Ikko. Alkaa
12.1.
Rippikoulu   talvella 2012. Tied.
ja ilm. p. 050 549 7033.

Työntekijöiden yhteystiedot:
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050
549 70 33, mirja.hytonen(at)evl.
fi, Cygnaeuksenkatu 8, 40100
Jyväskylä.
Maija Tikko, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705 23 29,
maija.tikko(at)evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8, 40100 Jyväskylä.

Nuoret aikuiset
Virtaa välillämme –parisuhdekurssit 18-30-vuotiaille jatkuvat.
Ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunta.fi/ ilmoittaudu/
aikuiset. Ilmoittautuminen on
jatkuvaa ja aina kun 5-6 paria on
koossa, kurssi järjestetään. Lisätietoja www.virtaavalillamme.fi
sekä Jarmo Honkanen, p.
050 301 8233.

Näkövammaiset ja
huonokuuloiset
Päivystys ma ja ke klo 9 – 11,
EI 18.1. Cygnaeuksenk. 8, p.
050 549 7023.
Ke 11.1. klo 13 Kerho Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu
12. Kahvit klo 12.30 alkaen.

Omaishoitajat
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903. Pyydettäessä
teen myös kotikäyntejä.
Oma hetki -piiri ke 18.1. klo 1011.30, Cygnaeuksenkatu 8.

Veteraanit
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903.
Päivystys ti-to klo 9-10, Cygnaeuksenkatu 8. Teen myös kotikäyntejä.

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12
puhelin- ja web-kamera-aika,
osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.
To 19.1. klo 17.30 Raamattupiiri, Cygnaeuksenkatu 8.

Yhteiskunnallinen työ
Yhteiskunnallisen työn pastorin
tehtävässä vuorottelevat Jarmo
Honkanen p. 050 301 8233, jarmo.honkanen@evl.fi ja satu.
konsti, p. 050 322 7866. Keskusteluapua erityisesti työhön,
irtisanomisiin ja työttömyyteen
liittyvissä asioissa.

Opiskelijat

Bändileiri
13-18 –vuotiaille
Tervetuloa musisoimaan Koivuniemen leirikeskukseen perjantaista sunnuntaihin 17.-19.2.!

Soitinkohtaista opetusta (kitara, basso, koskettimet ja
rummut) sekä yhteissoittoa. Mahdollisuus opetella myös
äänitekniikkaa. Menossa mukana Päivi Perttilä, Pasi Bom ja
Maiju Lari sekä vierailevat opettajat Samuli Mäkelä, Teemu
Lari ja Esko Turpeinen. Leirin hinta 30 euroa sisältää opetuksen, majoittumisen ja ruuat.
Ilmoittautuminen 2.2. mennessä osoitteessa http://www.
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Tied. vs. nuorisomuusikko Päivi Perttilä paivi.perttila@)evl.fi
p. 0505497048.
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Lukupiiri kokoontuu kerran kuussa Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26). Seuraava kerran eli maanantain 23.1. klo
17.30 ”läksynä” on Siri Hustvedtin Kesä ilman miehiä. Helmikuun kokoontuminen on tiistaina 21.2. ja kirja on palestinalaisen Susan Abulhawan Jeninin aamut.

KAARINA HEISKANEN

ka nimi on Traktorien lyhyt historia ukrainaksi, mutta se
oli mainio tuttavuus, joka iloittelevasta tyylistään
huolimatta tarttui moniin tämän päivän ongelmiin ja
ristiriitoihin. Puhuttelevin kirja oli Biafran sodasta
kertova Chimamanda Ngozi Adichien Puolikas keltaista aurinkoa, listaa Irmeli Panhelainen.
– Naisten Pankin toiminnasta tämä on minulle sopivin ja se on tuonut uusia tuttavuuksia, kiittelee Eila
Miettunen.

Afrikkalaisen nobelistin
tarina vaikutti ja herätti
Syyskauden viimeinen kirja kertoi kenialaisen nobel-palkitun Wangari Muta Maathain elämästä.
Epävirallinen äänestys nosti sen lukupiiriläisten
suosituimmaksi kirjaksi, ja ajoituskin oli loistava;
kun nobelistin elämäkerta Taipumaton oli käsittelyssä, syksyn rauhan Nobelin saivat jälleen kolme
naista, joista kaksi on afrikkalaisia.
– Meidän näkökulmastamme alkeellisista oloista
lähtöisin oleva tyttö kouluttautuu tohtoriksi hyvällä
onnella, lahjakkuudella, sitkeydellä ja kovalla työllä.
Erityisen ihmisen tarina. Vastoinkäymisistään huolimatta hän keskittyi hakemaan ratkaisua näkemiinsä
ongelmiin, miettii Tuula Hulkkonen.
– Kirja muutti kuvan Afrikasta toivottomana maanosana ja vahvisti uskoa yksilön vaikutusmahdollisuuksiin kehityksen muuttamiseksi, toteaa Elisa Holma.
– Tekee mieli siteerata Wangari Muta Maathain
mottoa: Nouse ja kävele. Ja kirjassa oli myös ihana lause: kylä, jossa maata ja mielikuvitusta viljeltiin yhtä lailla,
sanoo Pirkko Veijo.

Lukupiiri sivistää sydäntä
kirjojen ulkopuoleltakin
Naisten pankin lukupiiri
kokoontuu kerran
kuussa ja lukee kirjoja
yli maan piirin:
Afrikasta Aasiaan ja
koti-Suomestakin.
Kokoontumiskerralta
maksettu vitonen
kartuttaa Naisten
Pankin rahastoa:
tavoitteena on yksi
pankin osake, jonka
hinta on 700 euroa.
kaarina heiskanen

Lukupiirin käynnisti Naisten Pankin toiminnasta
muutenkin kiinnostunut Kaisa Lepistö-Salojärvi,
joka on vetänyt piiriä sen alusta eli viime maaliskuusta lähtien. Jäseniä on alun toistakymmentä.
– Toivoin epämuodollista ja aktiivista lukupiiriä,
rentoa tunnelmaa ja antoisia keskusteluja ja sellainen tämä on, piirin vetäjä kehaisee.
– Kirjat ovat saaneet piiriläiset kertomaan avoimesti henkilökohtaisistakin asioista, joten lukupiiri
on tuonut sydämen sivistystä luettujen kirjojen ulkopuoleltakin. Valtaosa piiriläisistä on minua vanhempia, joten on mielenkiintoista huomata, miten
elämänkokemukset vaikuttavat luettuun ja tulkintoihin kirjoista.
Viime vuoden kirjat alkoivat ja päättyivät Afrikalla;
välissä eläydyttiin mm. egyptiläisnaisen kohtaloon,
intialaissiirtolaisen elämään Amerikoissa ja itäeurooppalaisten elämään Englannissa. Vilauksen Suomesta antoi Katriina Järvisen ja Tuulikki Pietilän

i�metteli��

tytti pääkkönen

Vapaa nainen törmää todellisuuteen.
Kaikista kirjoista on löytynyt yhtymäkohtia omaan
elämään. Jollekulle lukupiiriläiselle esimerkiksi opintie ei olisi auennut ilman naapurin isännän takaamaa
opintolainaa, ja moni tietää omasta kokemuksesta,
mitä oli elää kasvavana tyttönä sodanjälkeisessä Suomessa. Niinpä afrikkalaisnaisen ohdakkeinen opintie
tai kokemukset sisällissodan jaloissa eivät ole niin
kaukaisia kuin äkkipäätä luulisi.
– Naisen aseman samankaltaisuutta ja erilaisuutta
on mielenkiintoista pohtia, toteaa Sisko Turakai
nen.
– Lukupiirissä olen tutustunut kirjoihin, jotka eivät
muuten olisi tulleet vastaan. Maailmankuva laajenee,
kun kirjat ovat eri puolilta maailmaa, ja keskustelut
kirjoista antavat näkemyksiä siitä, miten toiset ovat
kirjan ja elämän kokeneet, sanoo Aulikki Kangaskos
ki.
– Tuskin omaehtoisesti olisin tarttunut kirjaan, jon-

En ole koskaan kokenut uskoon tulemisen tunnetta,
vaan uskonasiat ovat jollain tavalla olleet elämässäni
aina. Vanhempani eivät ole kiihkoilijoita eikä uskoa
tuputettu kotona. Pienenä olin seurakunnan iltapäiväkerhossa ja rippikoulussa uskonasiat alkoivat hahmottua enemmän. Luottamushenkilötyössä seurakunnan
rooli ja sen yhteiskunnallinen merkitys ovat avautuneet uudella tavalla.
Uskon Jumalaan mutta en pidä itseäni uskovaisena,
joka on mielestäni vähän leimaava termi. Saan uskosta
arvoni ja elämänasenteeni, mutta teen asioita jotka
eivät kuuluisi uskovalle. Mielestäni kenelläkään ei ole
varaa sanoa, mikä on oikea tapa uskoa Jumalaan.
Ihminen voi olla hyvä kristitty vaikkei hän käy aktiivisesti seurakunnassa. Arkiset elämänvalinnat ja
arvot merkitsevät minulle enemmän. Hiljennyn aina
iltarukoukseen ja pysähdyn miettimään, mitä päivän
aikana on tapahtunut. Seurakunnan tapahtumat ovat
siitä hyviä, että niissä hengellisiä asioita tulee väkisinkin ajateltua.
Jos teen syntiä, haluan pyytää Jumalalta sitä anteeksi. Jos Jumala ei ole pitkään aikaan mielessä, kyllä siitä
tulee sellainen ahdistus että ei kai Jumala ole minua
unohtanut. Usko tuo minulle rauhaa ja turvaa elämään. Minua varmasti pelottaisi enemmän, jos en uskoisi.

Samuel Taylor, 22, on
terveydenhoitajaopiskelija ja kirkkovaltuutettu.
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Pankki noudattaa
kestävän kehityksen periaatteita
Naisten Pankki kerää lahjoituksia kehitysmaiden
naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi. Pankki on vapaaehtoisyhteisö, jossa voimavaroja ovat vapaaehtoiset, osakkaat ja lahjoittajat. Sen
rahastoa hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu. Varoilla
rahoitetaan naisten toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita, pienlainoja, ammattikoulutusta ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa sekä muita uusia, innovatiivisia naisten
yrittäjyyteen tähtääviä pilottihankkeita.
Naisten huomioiminen kehityksen erityisryhmänä
ei suinkaan tarkoita sitä, etteivätkö miehetkin voisi
hyötyä Naisten Pankin hankkeista. Hankkeita toteutetaan 12 kehitysmaassa.
Jyväskylässä Naisten Pankin sivukonttori on järjestänyt mm. kynttiläpajoja, myyjäisiä, kirppareita ja
viestinviejäkoulutusta.

Ihmettelen sitä, kuinka ihmisillä on niin erilaiset lähtökohdat elämään. Joidenkin elämä on aika heikolla
tolalla jo ennen kuin on syntynytkään. Miksi Jumala
sallii sen, että maailmassa on niin paljon epätasa-arvoa?
Luotan kuitenkin siihen, että hänellä on joku idea tässä hommassa. Varmaan hänellä on sellaisia suunnitelmia joita ihmisen on mahdoton ymmärtää, eikä tarvitsekaan.
Jumalan olemus on aika hyvin kiteytetty siihen, että
Hän on niin valtavasti rakastanut tätä maailmaa, että
antoi Poikansa kuolla sen tähden. Jumalaa ei kuitenkaan voi käsittää eikä hahmottaa. Minun on esimerkiksi vaikea kuvitella, miltä Jumala näyttäisi.
Raamatun punainen lanka on pelastussanoma Jeesuksesta. Voin saada syntini anteeksi Jeesuksen ristinkuoleman kautta. En kuitenkaan lue Raamattua sanatarkasti, vaan se on mielestäni aikansa teos. Luen sitä
aika harvoin, mutta aion paneutua siihen vielä enemmän. Jokaisen olisi hyvä tuntea Raamattua jo sen
vuoksi, että se on vaikuttanut niin paljon historiaamme. Raamatussa on hyviä arvoja ja ohjeita, joita kannattaa noudattaa. Jos elää kymmenen käskyn ohjeiden
mukaan, en usko että kenenkään tarvitsee katua kuolinvuoteellaan, vaikka ei uskoisikaan Jumalaan.
Olen saanut elämässäni tosi paljon hyvää eikä minulla ole mistään puutetta. Elämäni on oikeastaan
täydellinen. Olenkin joka päivä kiitollinen Jumalalle
terveydestä ja ystävistä ja muusta hyvästä. Haluan yrittää jakaa hyvää myös muille.
Palstalla jyväskyläläiset pohtivat uskonasioita.

