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Kolehdin määrä
riippuu pyhästä
ja kohteesta.
Sivut 8-9

Yliopiston uusi rehtori oli
kohtuu ahkera opiskelija
Kannattaa olla alusta pitäen määrätietoinen, hän neuvoo opiskelijoita.
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Megapartio Saappaan
juhlapäivystyksessä
Jyväskylän Saapas täyttää 40 vuotta ja
juhlii Vesalassa ja työn tuoksinassa.
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Lasten ääni kuuluviin
seurakunnassa
Uudet lapsiasiahenkilöt valvovat
lasten asiaa päätöksenteossa.
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Kannen kuva:
Jyväskylän seurakunnassa
kerättiin vuonna 2011
jumalanpalveluskolehtia
210 821 euroa
Kuvaaja:
Pasi Nokelainen/Cartina

Kulissikodista Katriina Järvisen
terapia-asiakkaaksi
Terapeutin työ on vahvistanut
vanhemmat ovat toivoneet heistä
käsitystä siitä, kuinka henkisesti
jotakin muuta.
riippuvainen vanhemmistaan lapsi - Toivon, että omat lapseni uskalon – yllättävän pitkälle aikuisikään. taisivat nähdä minut ristiriitoineni,
Terapia-asiakkaat tulevat usein
panna vastuuseen ja syyttääkin
kodeista, joissa kulissit ovat kunsilloin, kun olen tehnyt väärin.
nossa. He tuntevat kuitenkin, että
Katriina Järvinen (Esse-lehti)

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

Kolumni
Aito kopio ja
oikea Lumikki
esällä seikkailin toden ja epätoden rajamaalla.
Aluksi luin kirjan Pilatus – kuvitteellisen elämäkerran, jonka on kirjoittanut saksalainen Werner
Koch. Pilatus etsii virkaheittona maaherrana totuutta,
ruotii oikeuspäätöksiään ja potee haamusärkyä kuolleen vaimonsa ja erään ristille tuomitun Jeesuksen
takia.
Seuraavaksi näin Savonlinnassa Torinon käärinliinan ”aidon kopion”. Uskomuksen mukaan liinaan
piirtyi ylösnousemuksen hetkellä Jeesuksen kuva. Liina on kulkenut Jeesuksen haudasta alkuseurakunnan
haltuun Jerusalemiin, sieltä sotaa pakoon Antiokiaan,
Konstantinopoliin, Ateenaan… Nyt sen omistaa Vatikaani. Vaan onko se totta vai tarua?
Liinan aitouden puolustajat vetoavat siihen, että
liinan ikää on aiemmin selvitetty keskiajalla paikatusta liepeestä, ei alkuperäisestä kankaasta. Uusimmat
tutkimukset on tehty alkuperäisestä kohdasta. Se sisältää siitepölyhiukkasia, jotka viittaavat parintuhannen vuoden takaiseen Palestiinaan.
- Olenko menettämässä uskottavuuteni teologina,
kysyy itseltään Savonlinna-Säämingin kirkkoherra
Sammeli Juntunen (Kotimaa nro 27), ja vastaa että ei.
Liina on hänelle aito todistus ylösnousemuksesta,
jonka hetkellä liinan alla olleeseen ruumiiseen kohdistui 2,7 x 10 potenssiin 11 watin koronapurkaus
nanosekunnin murto-osan ajan. Sen tuottamiseen
vaadittaisiin 50 ydinvoimalaa, Juntunen havainnollistaa.
Liinan vaiheet ovat mutkaiset kuin Da Vinci koodin juoni – ehkä kirja kopioikin totuutta, joka on
joskus tarua ihmeellisempi?
Aidon kopion jälkeen näin oikean Lumikin Retretin näyttelyssä. Videolla Pilvi Takala oli pukeutunut
Lumikiksi: musta tukka, kultainen hiuspanta, sininen
prinsessamekko. Hän jonotti Disney Worldiin ja jakeli nimikirjoituksia, kunnes kookas vartija tuli ja ilmoitti, että huvipuistoon hän ei pääse.
- Emme tiedä, mitä aiot tehdä. Sinä voit syödä tai
käydä vessassa tai… Oikea Lumikki ei tee sellaisia
asioita, ja lapset saattaisivat hämmentyä.
- Mitä, eikö oikea Lumikki syö ja käy vessassa, Lumikki-Takala kysyi tekoviattomana.
Kolmas toden ja tarun välimaasto sijaitsi Putkinotkossa, kirjailija Joel Lehtosen huvilassa. Hän asutti
paritaloa velipuolensa perheen kanssa, Muhosia olivat. Perheestä tuli Putkinotko-romaanin Käkriäisiä ja
Lehtosesta kirjan Aapeli Muttinen. Tosi ja sepite se-

K

koittuvat niin iloisesti, että osa Muhosen sukua on
vieläkin kirjasta käärmeissään, ja opas (Joel Lehtonen -seuran jäsen ja kirjailijasta gradun tehnyt aikuinen nainen) myönsi itsekin melkein sekoittavansa aidon ja kuvitellun
elämän Putkinotkossa.
Lomareissun päätteeksi
uutisissa kerrottiin, että
kaivattu ja etsitty Higgsin
hiukkanen on sitten löydetty. Ehkä. Todennäköisesti.
Täydellistä.
Kaarina
Heiskanen
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Laulu kuuluu kirkkotiellä on Majakan ensimmäinen äänite. Seuraavat Ikosen sovittamat Kansanlaulukirkot ovat Toivakassa 2.9. ja Halssilassa 7.10.

Majakka levytti Kansanlaulukirkon
Vaajakoskelainen Majakka-kuoro on levyttänyt suomalaisiin kansanlauluihin
perustuvan Kansanlaulukirkon. Kuokkalan kanttori Sirpa Lampisella
oli näppinsä pelissä musiikkijumalanpalveluksen kehittelyssä.
Mutta miksi Isontalon Antti ja Rannanjärvi eivät päässeet mukaan?
Laulu kuuluu kirkkotiellä -levyn musiikin on
sovittanut uuteen kuosiin kuoron johtaja
Antti Ikonen. Kansanlaulukirkon tutut sävelmät saivat tuoreita sävyjä ja uutta luonnetta. Kuoron ja solistien taustalla soivat
perinnesoittimet jouhikosta viuluun ja
munniharpusta urkuharmoniin, matkalaukkuakaan unohtamatta.
Sovituksissa on mukana ripaus skifflevaikutteita. Esimerkiksi Tääll yksinäni laulelen -sävelmällä lauletussa On ylistetty Herramme -kappaleessa voi kuulla vaikutteita
50-luvun jazzahtavasta iskelmästä ja Arvon

mekin ansaitsemme -melodiaan perustuvassa
Uskon Isään taivaalliseen -kappaleessa on
häivähdys afrikkalaista musiikkiperinnettä.
– Uudessa muodossaankin nämä peritutut laulut ovat mutkatonta käyttömusiikkia. Tarkoitus on, että Kansanlaulukirkossa
ja levyä kuunnellessa voi vaivatta laulaa
mukana, Ikonen toteaa.
Musiikinopettaja Antti Ikonen, 39, on
toiminut Majakan taiteellisena johtajana
vuodesta 2005. Ikonen on valmistunut
musiikinopettajaksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1999.

Majakan ohjelmistossa juureva suomalainen hengellisyys ja elämäniloinen rytmimusiikki lyövät kättä. Kuoro laulaa
myös a cappella -musiikkia. Sen 15 laulajasta osa toimii myös säestäjänä. Majakka
on perustettu vuonna 2005.
Lohjalla järjestettiin kanttori Sirpa
Lampisen ohjauksessa palmusunnuntaina 2003 kansanmusiikkimessu. Aloite oli
tullut kansantanhuajilta. Siitä lähti uuden messun kehittely.
Sanoittaja-kirjailija Anna-Mari Kaskinen teki uudet sanat kansanlaulujen sävelmiin. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen
musiikkisihteeri Kaija Eerola valitsi sävelmät periaatteella, ettei niihin liity mielikuvia, jotka olisivat ristiriidassa tilaisuuden
jumalanpalvelusluonteen kanssa. Näin
pois karsiutuivat esimerkiksi Lapsuuden
toverille ja Isontalon Antti ja Rannanjärvi.

Minäpuhe tuo aivoihin vipinää kuin ruoka ja seksi
Mikä yhdistää ökyrikasta ja rutiköyhää? Sitä, jonka elämä on mennyt
suojellun sileästi ja sitä, jota on
matkan varrella kolhittu? Kuulluksi
ja nähdyksi tulemisen tarve. Se on
niin hellyttävän tärkeää, että se
on jo aivoihimme ladattu.

Mutta eipä kannata tuomita liian pikaisesti. Sille, että ihmiset puhuvat mielellään
itsestään, on aito neurologinen pohja. Tutkimus kertoo, että itsestään puhuminen
aktivoi aivoissa samoja mielihyväalueita
kuin ruoka, raha ja seksi.
Harvardin yliopiston tutkijat kuvasivat
vapaaehtoisten aivoja samalla kun nämä
puhuivat joko omista mielipiteistään tai
arvioivat muiden mielipiteitä. Ihmisten
puhuessa itsestään aivojen mielihyväalueet
Kukapa ei tuntisi tyyppiä, joka parkkeeraa
aktivoituivat, mutta samaa ei tapahtunut
baaritiskille, aloittaa monologinsa ja kehuu
ihmisten arvioidessa toisten mielipiteitä.
saavutuksillaan tai tilittää kärsimiään vääMielihyväalueet aktivoituivat myös ihryyksiä ja antaa kaikkien kuulla varmat
misten arvioidessa omia luonteenpiirteimielipiteensä. Ja tokihan näitä minätään, mutta ei, jos he arvioivat toisten
minä-ihmisiä löytyy työyhteisöistä,
perheistä, bussipysäkiltä...
kiikari luonteenpiirteitä.
Toisessa kokeessa vapaaehtoiset
Pitkästyttäviä ja joskus koomisia
saivat puhua joko itsestään, puhua
ihmisiä, kuulu pikatuomio heistä.

toisista tai vastata tietovisakysymyksiin.
Vaihtoehdoista tarjottiin erikokoinen rahapalkinto. Jos itsestään puhuminen todella
on palkitsevaa, ihmiset valitsisivat itsestään puhumisen, vaikka saisivat enemmän rahaa puhumalla jostakin muusta.
Näin kävikin. Ihmiset olivat valmiita
häviämään 17 prosenttia tarjotuista tienesteistä saadakseen puhua itsestään.
Mitä tästä voisi päätellä? No vaikkapa
sitä, että välillä on hyvä pysähtyä kuuntelmaan sitä itsestään viljalti kertovaa ihmistä.
Hänelle tekee hyvää, kun hänen mielipiteensä ja näkökulmansa tulevat kuulluiksi
ja vakavasti otetuiksi. Tarjotaan näitä tilaisuuksia auliisti toisillemme.
Tutkimuksen julkaisi Proceedings of the National Academy of Sciences ja Suomessa siitä
kertoi Tiede-lehti.

Tony Blair: Kristittyjen
mielipiteet ovat tärkeitä
Britannian entinen pääministeri
Tony Blair kehotti kristittyjä kertomaan rohkeasti omista mielipiteistään. Lontoossa keskustelutilaisuuteen yhdessä Canterburyn
arkkipiispan Rowan Williamsin
kanssa osallistunut Blair puhui

Kirkot ovat ottaneet olympiakävijät vastaan vieraanvaraisuudella
avoimesti uskostaan "pelastukseen Jeesuksen Kristuksen
kautta". Hän kertoi myös, että
oli kerran määrännyt avustajansa
rukoilemaan polvillaan tapaamisessa Pelastusarmeijan edustajien
kanssa. (kotimaa24.fi)

Paikalliset kristityt ja seurakunnat
sekä kansainväliset aktiotiimit
auttavat kisavieraita Lontoossa.
Kirkot majoittavat urheilijoiden
perheitä ja ystäviä ja aktiotiimejä.
Kisavieraat voivat levähtää ja
seurata kisoja suurilta näytöiltä

kisapaikkojen lähellä olevissa
kirkoissa ja seurakunnissa. Samalla
he voivat saada paikallisilta
neuvoja ja apua, myös rukousapua.
Uskontoteemainen Tulivaunutelokuva nähtiin osana olympialaisten juhlintaa. (Uusi Tie -lehti)

Pääkirjoitus
Koulumatkalla
eppu oli vihreä ja siinä oli valkoiset
nyörit. Valinta oli helppo, koska vihreä oli lempivärini. Kaupunkiin tehdyltä ostosmatkalta jäi päällimmäisenä mieleen se,
että karkkipussi repesi ja karkit pyörivät kotiin
päästessä uuden repun pohjalla.
Ensimmäisestä koulunpäivästä en sen sijaan muista mitään. En koulumatkaa, tunnelmia, vaatteita, saati päivän tapahtumia. Pieni
kyläkoulu oli ennestään tuttu eikä luokkakavereiden suhteenkaan tullut yllätyksiä. Ensimmäisessä koulupäivässä ei tainnutkaan olla
mitään hohdokasta.
Kun oma esikoinen aloitti koulunsa, sekä
lasta että minua jännitti. Lapsi oli hiljainen ja
vakava. Minä taisin tirauttaa jonkin kyyneleenkin, kun lapsi lähti opettajansa matkaan.
Nyt keskimmäinen lapsi on saman edessä,
ja minua jännittää taas. Tämän lapsen kanssa tilanne on kuitenkin toinen. Hän ei puhu
aiheesta lainkaan, vatsaa ei kivistä eikä käytöksessä ole muutoksia. Ehkä koulun aloittamisessa ei hänen mielestään ole yksinkertaisesti mitään hohdokasta. Ja sehän minua
vasta hirvittääkin. Jos hän suhtautuu koulunkäyntiin samalla huolettomuudella jatkossakin, tulemme luultavasti käymään opettajan
kanssa kiivasta kirjeenvaihtoa vuosien mittaan.
Lapsen kouluunlähtö on aina tapaus. Paitsi
tunnetasolla, myös perheen käytännön arjessa. Eräs aikakausi päättyy ja uusi alkaa. Lapsen puheisiin tulee uusia asioita ja ihmisiä, ja
opettajasta tulee uusi auktoriteetti. Vanhemmat voivat päätyä hetkeksi paitsioon, kun
Opettaja sanoo jotain. Koulun aloittaminen
kasvattanee sekä lasta että vanhempia.
Seurakunnat ovat olleet mukana tällä kynnyksellä jo parikymmentä vuotta. Kouluun
siunaamisella on haluttu tukea perheitä uudessa tilanteessa. Minusta se on mukava tapa.
Tukemisen tarve ei kuitenkaan lopu siihen,
että ensimmäinen kouluvuosi saadaan siunatusti käyntiin. Seurakunnan läsnäolo –
edes takavasemmalla – on paikallaan läpi
kouluvuosien. Olkoon sitten joulukirkko,
Suvivirsi kevätjuhlassa tai jokin muu tapa.
Aihe on ajoittain närästänyt joitakin kovasti,
mutta se kertonee enemmän heidän epäuskonsa keveydestä kuin mistään muusta. Jos
mikä tahansa vakaumus on riittävän vahvalla pohjalla, Suvivirren kuuleminen ei sitä
heilauta.
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Vaajakoskelainen Matti Manninen aloitti yliopiston rehtorina elokuun alussa. Kuva: Anne Vartiainen

Oivallukset innostavat
yliopiston uutta rehtoria
Jos Matti Mannisella olisi taikasauva, hän taikoisi sisäilmaongelmat pois jyväskyläläisistä rakennuksista.
1. Millä mielin otatte uuden tehtävän vastaan?
Hyvillä mielin, sopivasti jännittäen.
2. Millainen opiskelija olitte itse?
Kohtuullisen ahkera ja pyrin suorittamaan kaikki kurssit ajallaan. En aina käynyt luennoilla ja osan kursseista suoritin
seuraamatta ollenkaan luentoja.
3. Jos nyt aloittaisitte uudet opinnot, mitä
ne pitäisivät sisällään?
Fysiikka kiinnostaa edelleen, mutta opiskelisin nyt enemmän matematiikkaa ja
biologiaa.
4. Mitä neuvoja antaisitte opiskelijalle, joka aloittaa opintonsa Jyväskylän yliopistossa?
Kannattaa olla alusta pitäen määrätietoinen ja suorittaa ajallaan loppuun jokainen
opintojakso, jonka aloittaa. Kaikesta hyvin
opitusta on hyötyä, huonosti opitusta vähemmän.
5. Mitä aiotte parantaa Jyväskylän yliopistossa?
Yliopiston perustehtäviä, siis tutkimusja opiskeluedellytyksiä.
6. Mitä toivotte, että Jyväskylän yliopistosta valmistuvalle jää käteen?
Luottamus omiin kykyihinsä, halu uuden oppimiseen ja kyky tieteelliseen kriittisyyteen.

7. Miten aiotte tukea opiskelijoiden ja
henkilökunnan hyvinvointia?
Jyväskylän yliopistossa jo aloitetut ”Student life” ja ”Academic life” ohjelmat parantavat opiskelijoiden ja henkilökunnan
hyvinvointia ja työskentelyolosuhteita. Näitä kehitetään edelleen.
8. Mikä huolestuttaa yliopistomaailmassa?
Taloudellinen tilanne huolestuttaa yliopistoissakin, mutta uskon, että poliittiset
päättäjät ymmärtävät koulutuksen arvon.
9. Mikä on Jyväskylässä parasta – mitä
esittelette vieraillenne täällä?
Minulle sopivan kokoinen kaupunki,
josta löytyy kaikki tarpeellinen läheltä. Vieraille esittelen luonnollisesti yliopistoa sekä ympäröivää luontoa.
10. Jos olisi taikasauva, jolla voisitte muuttaa
kolme asiaa Jyväskylässä, mitä ne olisivat?
Poistaisin kaikkien rakennusten sisäilmaongelmat, pystyttäisin uuden sairaalan
ja konserttisalin ilman kustannuksia kaupunkilaisille ja siirtäisin Rantaväylän ja
radan pois Jyväsjärven rannasta.

rehtorintyöstä ja hän on viestinnän ammattilainen. Minulla on (haastatteluhetkellä) kahden päivän kokemus rehtorin
työstä ja taustani on luonnontieteissä.
13. Higgsin hiukkanen löytyi. Klassikkokysymys: missä olitte kun kuulitte siitä ja
millaisen vaikutuksen se teki?
Lomalla kotona. En ollut yllättynyt, koska viitteitä sen löytymisestä oli jo olemassa.
Mielessäni olin kyllä toivonut, että sitä ei
löytyisi, jolloin hiukkasfysiikan teoriat olisivat saaneet uuden haasteen.
14. Mistä saatte voimaa?
Rentoutumisesta perheen parissa, luonnossa kävelystä.
15. Uskotteko Jumalaan?
Uskonnot voivat auttaa ihmistä elämän
vaikeuksissa. Tieteellinen tutkimus on kuitenkin pidettävä erillään uskonnoista.
16. Mikä on elämän tarkoitus?
En pohdiskele tätä asiaa. Jokaisella elämällä on oma tarkoituksensa – kaikissa filosofioissa ja uskonnoissa.

11. Millainen persoona olette?
Luulen olevani varsin rauhallinen ja suvaitsevainen, mutta myös itsepäinen.

17. Mistä innostutte?
Uuden asian tai ilmiön oivaltamisesta, riippumatta siitä kuinka suuri on sen merkitys.

12. Miten poikkeatte edeltäjästänne Aino
Sallisesta?
Aino Sallisella on 20 vuoden kokemus

18. Miten rentoudutte?
Kesämökillä, ulkoillessa, television ääressä, lueskellen.

R i v i e n

v ä l i t

Marjo
Rönnkvist
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Nettikeskustelun perinteet luotiin
jo uskonpuhdistuksen aikana

Päivi Storgård Sininauhaliiton
viestintäpäälliköksi elokuun alusta alkaen

Sivistyneet henkilöt päivittelevätnettikeskustelujen töykeyttä
ja tietämättömyyttä. Nykyisessä
nettikeskustelun tasossa ei kuitenkaan ole oikeastaan mitään
uutta: kärkevä, röyhkeä tyyli on
ollut tuttua jo uskonpuhdistuksen

Päivi Storgård on työskennellyt
toimittajana YLE:n tv-kanavilla,
Nelosen uutisissa sekä useissa
aikakauslehdissä.
- Olen ylpeä saadessani tehdä
työtä, jolla on merkitystä apua
tarvitsevien ihmisten elämässä.

aikaan. Uskonpuhdistaja Martti
Lutherin mielestä ”keskustelijoiden oli suositeltavaa suoltaa kuraa
toisten niskaan henkilökohtaisella
tasolla - vain näin oli mahdollista
houkutella totuus esiin”. Kimmo
Laakso (Suomen Kuvalehti)

Jyväskylän seurakunta
julkaisi ympäristöoppaan
Seurakunnan tavoitteena on ottaa
toiminnassaan ja valinnoissaan
huomioon ympäristövaikutukset.
Seurakunta on julkaissut ympäristöoppaan, joka konkretisoi tätä
strategiaan kirjattua tavoitetta.
tytti pääkkönen

Ympäristöopas antaa tietoa kierrätyksestä, järkevistä hankinnoista, ekologisesta siivouksesta ja kestävästä kehityksestä. Opas kannustaa myös säästämään energiaa ja vettä, suosimaan
luomutuotteita ja kulkemaan työmatkat pyörällä.
– Tavoite on herättää työntekijöiden kiinnostus ympäristöasioihin ja
tuoda julki sitä ympäristötyötä, jota
seurakunnassa jo tehdään, ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Antti
Pekuri kertoo.
Keväällä tehdyn kyselyn mukaan
Jyväskylän seurakunnan työntekijät
suhtautuvat erittäin myötämielisesti
ympäristönsuojeluun ja haluavat
siitä lisää tietoa. Seurakunta järjestääkin vuosittain koulutuspäiviä
henkilöstölle.
Tulevana syksynä työntekijät vie-

Hengissä
12.8. Etsikkosunnuntai

Uusi ympäristöopas jaetaan kaikille seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille.
railevat Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksessa.
Oppaan rukous ympäristön puo-

lesta muistuttaa, että olemme saaneet luomakuntaan käyttöoikeuden,
mutta emme omistusoikeutta.

K

Mitä pahaa Kapernaumissa oli tapahtunut,
kun Jeesus puhui siitä niin tylysti?
Jeesus teki Kapernaumissa ihmetekoja, joiden tarkoitus oli kutsua ihmisiä uskomaan
Jumalan Poikaan ja evankeliumiin. Monet halusivat nähdä ihmeitä, mutta harva uskoi. Jeesus herättelee omassa tyytyväisyydessään sokeita kuulijoita, kun hän sanoo juutalaisten
paheksumien kaupunkien, Sodoman ja Komoran, pääsevän tuomiopäivänä vähemmällä
kuin toimeliaan juutalaisen Kapernaumin.
Päivän Vanhan testamentin teksti
Sen asukkaat eivät tunnusteoista huolimatta
mainitsee pahamaineiset kaupungit
ottaneet Jumalan kutsua vastaan. Kohta pySodoman ja Gomorran.
Etsikkosunnuntai on korpilahtelaisit- säyttää henkilökohtaisesti: Voiko olla mielestain ehtikkopyhä. Urbaani sanakirja tään niin hyvä kapernaumilainen, että ei huoselittää sanan etsikko näin: Sana
maa epäuskoaan?
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Vertaisryhmän tavoitteena on lapsen
menetyksen minimointi ja yhteistyövanhemmuuden tukeminen. Lapsen
asettaminen etusijalle erossa helpottaa lapsen selviytymistä. Se myös lisää
aikuisen ymmärrystä vanhem
pien
keskinäisen suhteen merkityksestä.
Ryhmä kokoontuu Perheasiain neu
vottelukeskuksessa keskiviikkoisin
kello 17–19.30. Ensimmäinen kerta
on 19.9. Ilmoittautumiset: Kirsti Pasanen p. 050 403 0408 ja Anne Salonen p. 050 380 0583. Ryhmään otetaan kahdeksan henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä haastattelun jälkeen.

Pienryhmä uusperheen vanhemmille kokoontuu kuudesti, aina
keskiviikoisin ajalla 9.9.–10.10. klo
17.30-–19.30 Jyskän seurakuntakodilla, Asmalammentie 4.
Ryhmänvetäjiä ovat uusperheen
isä, diakoni Tero Reingoldt ja uusperheneuvoja, diakoni Jaana Ristonmaa.
Ryhmässä käydään läpi uusperheiden kehitysvaiheita, rooleja ja vuorovaikutusta. Illoissa pohditaan
myös omaa elämänkaarta sekä so-

Etsintäkuulutus

verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja
kääntyneet. Minä sanon teille: Tyros
ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä
vähemmällä kuin te.
Entä sinä, Kapernaum,
korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas
tuonelaan saakka! Jos sinun
kaduillasi tehdyt voimateot olisi
tehty Sodomassa, se olisi pystyssä
vielä tänäkin päivänä. Minä sanon:
Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä.»
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Vertaisryhmä eronneille
tai eropäätöksen tehneille

Uusperheen vanhemmille
pienryhmä Vaajakoskella

erro nykysuomeksi, mitä etsikkoaika
tarkoittaa,
raamatulliselta kannalta?
Päivä on lähellä juutalaisen perimätiedon mukaista Jerusalemin temppelin
Se on Jumalan ihmiselle antama mahdollihävityspäivää.
suus. Oman luontonsa puolesta ihmisellä on
taipumus etääntyä Jumalasta. Etsikkoaikana
Evankeliumi Matt. 11: 20-24
Jeesus alkoi soimata niitä kaupunke- Jumala lähestyy ja vetää puoleensa. Jumala
ja, joissa hän oli useimmat voimate- saattaa herätellä elämänkohtaloiden, mutta erikonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tyisesti sanansa kautta. Jumala voi osoittaa, että
tehneet parannusta:
ihminen on rakentanut elämänsä katoavaisten
»Voi sinua, Korasin! Voi sinua,
asioiden varaan. Silloin joutuu miettimään, miBetsaida! Jos teidän kaduillanne
hin elämässä turvaa ja mikä on elämän tarkoitehdyt voimateot olisi tehty
tus ja päämäärä. Etsikkoaika voi tulla yksittäiselTyroksessa tai Sidonissa, niiden
asukkaat olisivat jo aikoja sitten
le ihmiselle tai kokonaiselle kansalle.

on raamatullista alkuperää, mutta
on levinnyt yleiskieleen. Se tarkoittaa sitä, että jokin asia vaatii juuri
sillä hetkellä toimenpiteitä.
Ellei niihin ryhdytä, menetetään
mahdollisuus tai voidaan joutua
hankalaan tilanteeseen.

Päihteet, syrjäytyminen ja
yksinäisyys voivat murtaa
vahvimmankin. Erityisesti lapset,
nuoret ja ikääntyvät ovat heikoimmilla, Storgård sanoo.
Sininauhaliitto on 92 kristillisen
päihdejärjestön keskusliitto.

Millaisia ajatuksia kertomus Sodomasta ja
Gomorrasta sinussa herättää? Löydätkö siitä yhtäläisyyksiä tähän päivään?
Maailmanhistoria näyttää, että kulttuurit
ovat eläneet kukoistuksen ja rappion aikoja.

Onko rappio silloin lähellä, kun ihmisestä, hänen henkilökohtaisesta nautinnostaan ja oikeuksistaan tulee kaiken mittapuu ja yhteinen
hyvä menettää merkitystään ja arvoaan?
Kertomus muistuttaa myös Jumalan pitkämielisyydestä. Jumala lupasi säästää kaupungin, jos sieltä löytyy kymmenenkin hurskasta.
Toisaalta Jumala ei odota eikä kutsu loputtomiin. Etsikkoaikakin päättyy.
Millaisten ratkaisujen ja valintojen edessä
olemme juuri nyt?
Suomalaisen yhteiskunnan näkökulmastaJumalan Sanan merkitys ja arvovalta elämän
ohjeena ja arvopohjana heikkenevät alituisesti. Ajattelen, että Jumalan laki on elämän laki
ja pyrkimys sen noudattamiseen yhteiskunnan tasolla johtaa hyvään ja turvalliseen elämään yhteisössä. Toisaalta kymmenen käskyn
ja rakkauden lain mukaisesta arvopohjasta
irtautuminen johtaa koko yhteisön tuhoon.
Mistä etsikkoajan tunnistaa?
Jokaisella on pelastuksen kaipuu. Etsikkoaikana se vahvistuu, ihminen tuntee heikkoutensa ja syntisyytensä ja etsii rauhaa. Etsivä sydän
saa rauhan kuulemalla ja uskomalla Jumalan
seurakunnasta julistetun viestin Jeesuksesta,
syntien sovittajasta ja kuoleman voittajasta.
Voiko etsikkoaika olla jotain hyvää ja lempeää, vai onko se aina vaikeuksia ja omaan
huonouteensa törmäämistä?
Ihmisluonto taistelee Jumalan kutsua vastaan, siksi etsikkoaika ilmenee usein vaikeutena ja huonouden kokemisena. Jumalan

peutumista tilanteeseen, jossa lapsilla on kaksi kotia ja monta sukua.
Uusperheen elämä aaltoilee symbioottisesta ”kyllä tämä tästä, kun
vain rakastamme toisiamme” -vaiheesta hämmennyksen ja rähinän
kautta tilanteeseen, jossa vuorovaikutus on parantunut ja roolit ovat
selkeytyneet.
Ilmoittautumiset 31.8. mennessä
Jaana Ristonmaa p. 050 307 6734.
Lisätietoja Tero Reingoldt, p. 040
560 9927.

Pastori Antti Koivisto saarnaa Korpilahden Ehtikkopyhässä 12.8. klo 10
päämääränä ei ole jättää ihmistä ahdistukseen
ja pelkoon vaan antaa hänelle rauha. Jumalalla on monet keinot kutsua ja herätellä, joten
kiinnostus Jumalaan voi syntyä myös ilman
ahdistusta tai dramatiikkaa.
Etsikkoaika on Jumalan ilmoitusta itsestään.
Tulee mieleen kertomus profeetta Eliasta, jolle
Jumala ilmaisee itsensä Horebinvuorella. Ensin nousee raju myrsky, joka repii vuoria ja
kallioita rikki, mutta ”myrskyssä ei Herra ollut”. Myrskyä seuraa maanjäristys ja tulenlieska, mutta niissäkään ei ole Herra. Mahtavien
luonnonilmiöiden jälkeen kuuluu hiljaista
tuulen havinaa. Tämän kuultuaan ”Elia peitti
kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan
luolan suulle.”
Millaisia etsikkoaikoja sinä olet kokenut?
Usein elämässä Jumala on riisunut omasta
viisaudesta ja kyvyistä sekä johdattanut kyselemään hänen tahtoaan. Heprealaiskirjeessä
kirjoitetaan ”Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne.”
Toivoisi, että Jumala etsisi alituiseen, eikä sydän paatuisi kuulemasta
hänen
ääntään ja turvautumasta hänen armoonsa.

Pastori
Antti
Koivisto

Facebookissa
nähdään

Siunausta sekunnissa ja 65 eri kielellä, lupaa
kiireisiä palveleva rukousautomaatti Pray-O-Mat
Valokuvauskopista rukoustilaksi
muutettu koppi palvelee yli 300:n
eri uskontojen nauhoitetulla
rukouksella. Rukousautomaatin
rakensi saksalaisnn Oliver Sturm.
Manchesterin yliopiston tiloihin
asennettu valokuva-automaatista

muokattu rukouskoppi tarjoaa
satoja nauhoitettuja rukouksia eri
uskontokunnista ympäri maailman. Yli 300 rukoukseen mahtuu
kaikkea Isä meidän -rukouksesta
Australian aboriginaalien
veisuihin.

Henki & elämä on
siellä myös.
Tykkää , keskustele
ja kommentoi,
anna meille
juttuvinkkejä ja
palautetta.

Laitetta käytetään valokuvakopin
tyyliin kolikolla, minkä jälkeen
rukous valitaan kosketusnäytöltä.
Laite sijoitettiin yliopistolle osana
koulun kokeilua "moniuskoisten
tilojen" luomisessa.
(Ilta-Sanomat)

Etsivän nuorisotyön konkari
Saapas juhlii nelikymppisiä
on pyrkinyt tietoisesti vähentämään
nuorten kuljetusta, Arja Lehikoski
kertoo.
Hän on erityisen tyytyväinen Jyväskylän Saappaan toimintaan.
– Vapaaehtoisista puhutaan Jyväskylässä aina kunnioittavaan sävyyn,
heitä kiitetään ja muistetaan aina
puhua siitä, että toimintaa ei olisi ilman heitä. Vapaaehtoiset tietävät ja
tuntevat sen, että he ovat arvokkaita.

Kätten teologiaa,
kun jalat eivät kanna

Saapas päivysti myös Himoksen Pipefestillä heinäkuun lopussa. Julia Hakanen ja Ana Sulkunen osallistuivat päivystykseen. Kuva: Tarja Vehkaoja

Neljäkymmentä vuotta täyttävän
palveluoperaatio Saappaan
lähtöajatus on pysynyt koko ajan
samana. Se menee auttamaan
avuntarpeessa olevia nuoria sinne,
missä he ovat. Työntekijät ja
vapaaehtoiset viettävät aikaa
kaduilla, festivaaleilla ja
nykyään myös netissä.

tytti pääkkönen

Jyväskylässä Saapas aloitti ensimmäisten joukossa vuonna 1973, mutta toiminta hiipui 1980-90 -lukujen
taitteessa. Se perustettiin uudestaan
vuonna 2006.
– Alueilla asuvilta aikuisilta on tullut palautetta, että Saappaan näkyvällä läsnäololla on rauhoittava vaikutus. Saapas kehittyy koko ajan vastaamaan kulloistakin tarvetta ja ajan

henkeä, Nuorten Keskuksen erityisnuorisotyön sihteeri Arja Lehikoski
luonnehtii.
Jyväskylän Saappaan vetäjä, seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä Petri Grönholm on tyytyväinen Saappaan leviämisestä nettiin.
– Parin vuoden välein voisi keksiä
jotain uutta. Olen miettinyt, että voisimme tehdä tulevaisuudessa vankilavierailuja, Grönholm kertoo.
Merkittävä osa Saappaan perustoi-

mintaa on yhä välittömän ensiavun
antaminen. Saapaslaiset kohtaavat
paljon tilanteita erityisesti festivaaleilla, joissa joku on loukkaantunut
väkivallan tai tapaturman vuoksi.
– Saapas antaa myös paljon kansalaistaitojen konsultaatiota. Humalaisille nuorille kerrotaan, etteivät he
voi matkustaa bussissa, jos heillä ei
ole rahaa tai bussilippua. Sitten yhdessä mietitään, tulisiko äiti hakemaan vai miten toimittaisiin. Saapas

Megapartio
jalkautuu Jyväskylään
Palveluoperaatio Saapas juhlii neljäkymmenvuotista taivaltaan Jyväskylässä 10.–12.8.
Valtakunnalliseen juhlaan on kutsuttu vapaaehtoisten ja työntekijöiden lisäksi entisiä työntekijöitä ja
yhteistyökumppaneita.
Samalla vapaaehtoiset viettävät
virkistysviikonloppua, jossa he melovat, seikkailevat ja musisoivat.
Viikonloppuun osallistuu noin

150 ihmistä.
Saapas suorittaa myös 40-vuotisjuhlapäivystyksen perjantaina 10.8.,
jolloin yli 70 saapaslaista jalkautuu
Jyväskylän keskustan kaduille. Illan
odotetaan saavan nuoret liikkeelle,
koska koulut alkavat seuraavalla viikolla.
Myös palveluoperaatio Saappaan
pikkusisko NettiSaapas päivystää
verkossa samaan aikaan.

Saapas-paita näkyy Jyväskylän yössä koulunalkuviikonloppuna. Kuva: Tarja Vehkaoja

Parillakymmenellä paikkakunnalla
toimiva Saapas on diakonista auttamistyötä, jota tehdään kristillisistä
lähtökohdista käsin. Arja Lehikoski
kutsuu sitä kätten teologiaksi.
Kaikki Saappaan vapaaehtoiset eivät kuitenkaan kuulu kirkkoon.
– Usein juuri ne vapaaehtoiset, jotka eivät kuulu kirkkoon, kuuluttavat
suurella äänellä, että tämä on kirkon
työtä, Lehikoski naurahtaa.
Petri Grönholm yrittää Saapas-vapaaehtoisten kanssa tukea niitä, joiden elämä on ”huonolla hapella”.
– Suurin osa nuorista voi hyvin,
mutta paljon on niitäkin, joilla syrjäytyminen on jo pitkällä. Moni nuori on yksin tämän elämän keskellä.
He jäävät huoneisiinsa videopelit ainoana harrastuksenaan.
Parikymmentä vuotta alalla ollut
Grönholm on oppinut kunnioittamaan elämää.
– Ihmisen suurin tehtävä on olla
toisen ihmisen vierellä, kun omat jalat
eivät kanna. Olen oppinut myös, että
oikeasti ihmiset välittävät toisistaan.

Mikä ihmeen
NettiSaapas?
NettiSaapas etsivää työtä sosiaalisessa mediassa. Se toimii samoilla periaatteilla kuin Saapas ja käynnistyi
vuonna 2011 ja toimii samoin periaattein ja tavoittein kuin kadulla ja
festareilla toimivat Saapasryhmät.
NettiSaapas on sitoutunut myös
nuorille suunnatun verkkotyön foorumin eettisiin periaatteisiin.
NettiSaapas toimii Suomi24 -sivuston Nuoret -osion keskustelupalstoilla sekä 16+ -ikäryhmän chatissa. NettiSaapas osallistuu keskusteluihin
NettiSaappaan omilla profiileilla sekä keskustelee nuorten kanssa yksityisviestein.
Lisäksi NettiSaappaan profiileihin
(netti.saapas, netti_saapas ja netti_
saapas2) voi jättää viestejä. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen nettisaapas@google.com.
NettiSaappaan toiminnasta vastaavat mukana olevien seurakuntien
erityisnuorisotyönohjaajat. Toimintaa toteuttavat tehtäviinsä koulutetut
18 vuotta täyttäneet vapaaehtoiset
yhdessä työntekijöiden kanssa.

Henki & elämä
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Lapsen ääni

kuuluv

Jyväskylän seurakunta on sitoutunut ottamaan lasten ja nuorten asiat paremmin huomioon.
Sitä varten alueseurakuntiin on nimetty lapsiasiahenkilöitä, jotka kuulostelevat lasten tarpeita ja toiveita.
Niinpä päätöksenteossa muistetaan nyt entistä enemmän ajatella asioita lasten kannalta.
tytti pääkkönen

Seurakunta aikoo ottaa lasten näkökulman mukaan kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon, jolla voi
olla vaikutuksia lasten elämään.
Jokaiseen yhdeksään alueseurakuntaan on nimetty lapsiasiahenkilöt ja heidän varahenkilönsä, joiden
erityisenä tehtävänä on kuulostella
lasten ja nuorten mielipiteitä ja tarpeita, sekä pitää niistä ääntä seurakunnan sisällä. Henkilöt ovat työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja tavallisia seurakuntalaisia.
– Lapsiasiahenkilöt ovat positiivisia unilukkareita, jotka haastavat
seurakuntalaisia miettimään lasten
näkökulmaa. Kysehän on ajattelutavan muutoksesta, ja se ei käy noin
vain. Tämä koskee kaikkia seurakunnan työntekijöitä kiinteistö- ja talousihmisiä myöten, Jyväskylän seurakunnan lapsi- ja perhetyön työalasihteeri Marja Leppänen sanoo.
Lapsivaikutuksia arvioidaan monessa muussakin suomalaisessa seurakunnassa. Ensimmäisenä arvioinnin aloitti Espoo. Arviointimenettely ei sido seurakuntia yksittäisissä
päätöksissä, mutta ohjaa tekemään
tasapuolisia päätöksiä. Jatkossa seurakunnilla on aiempaa paremmat
mahdollisuudet arvioida, miten eri
päätökset vaikuttavat lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä.
Jyväskylän seurakunnan uudet lapsiasiahenkilöt valmennetaan tehtä-

väänsä lokakuussa järjestettävillä
valtakunnallisilla neuvottelupäivillä.
Lapsivaikutusten arvioinnin kantavana ajatuksena on toive entistä
vahvemmasta osallisuudesta.
– Jos lapset ja nuoret eivät koe olevansa tärkeä osa seurakuntayhteisöä,
heitä ei näy kirkossa enää rippikoulun jälkeen, Marja Leppänen pelkää.
Lasten parempi huomioiminen
on siis Leppäsen mielestä elämän ja
kuoleman kysymys kirkolle. Hän
penääkin nykyistä enemmän nuoria ja lasten vanhempia kirkon päättäjiksi.
– Seurakuntamme vähentää 12,5
varhaiskasvatuksen virkaa tai tointa
vuoteen 2020 mennessä. Olisiko tällaista päätöstä tehty, jos lapsiasiavaikutusten arviointi olisi jo silloin ollut voimassa, Leppänen kysyy.
Hän toivoo myös erityisesti pohdittavan, miten seurakunta tavoittaisi heitä, jotka eivät ole lainkaan mukana toiminnassa.

Minuus kehittyy
vuorovaikutuksessa
Osallisuuteen ei kiinnitetä sattumalta huomiota seurakunnissa. Lastenpsykiatri Jukka Mäkelän mukaan
osallisuuden kokemukset ovat kaikkein tärkeimpiä aidon persoonallisuuden ja luovuuden kehittymiselle.
– Mielenterveyden kulmakiviä ovat
kokemus vahvasta yhteydestä omaan
minuuteen, kyvykkyys vaikuttaa

maailmaan ja varmuus joukkoon
kuulumisesta, Mäkelä sanoo Lasten
Keskuksen kustantamassa Näyn ja
kuulun -kirjassa (2011).
Osallisuus on Mäkelän mukaan
aina syvimmältä olemukseltaan vuorovaikutuksellista.

Seurakuntamme
”vähentää
12,5

varhaiskasvatuksen
virkaa tai tointa vuoteen
2020 mennessä. Olisiko
tällaista päätöstä tehty,
jos lapsi-asiavaikutusten
arviointi olisi jo
silloin ollut voimassa?
Työalasihteeri
Marja Leppänen

Minuus on ytimeltään kokemus
omasta itsestä vuorovaikutuksessa
toisten kanssa. Siten jokainen, joka
leikkii ja hoitaa lasta tai on muuten
tekemisissä hänen kanssaan, tukee
tai tukahduttaa omalta osaltaan lapsen minuuden muodostumista.
Myös perheen ulkopuoliset aikuiset
ovat lapsille tärkeitä.
Vastaavasti osattomuus omaan
elämään on psyykkisen pahoinvoinnin ja sairastamisen peruskokemus.
Se näkyy Mäkelän mukaan vieraan-

tumisena omasta itsestä, lamaantumisena arkisen elämän haasteiden
edessä ja eristäytymisenä ihmisyhteisöstä. Näin osattomuus johtaa
yksinäisyyteen ja merkityksettömyyden tunteeseen.
Syrjään joutumisen kokemus tuhoaa Mäkelän mukaan nuoren itsevarmuutta ja johtaa helposti lamaavaan tunteeseen itsestä kelpaamattomana. Nuori tarvitsee ikätovereidensa lisäksi aikuisia, jotka ovat
kiinnostuneita siitä, mitä hän pitää
tärkeänä. Jokainen tarvitsee tunteen siitä, että kuuluu hyväksyttynä
omaan joukkoon.
Kouluterveyskyselyjen mukaan
useampi kuin joka kymmenes yläkouluikäinen kärsii masennusoireista. Jukka Mäkelän mielestä masennus ei vähene, ennen kuin yhä
useammalla lapsella ja nuorella on
kokemus mahdollisuudestaan vaikuttaa maailmaan.

Millainen on
osallisuuden kirkko?
Seurakuntien Lapsityön Keskuksen
pääsihteerinä toiminut Kalevi Virtanen huomauttaa, että kirkko on strategiassaan valinnut osallisuuden tien,
mutta käytännössä se vielä porskuttaa vanhaa tuttua järjestyksen tietä.
– Ristien tiellä kulkevan osallisuuden kirkon perusviesti ihmiselle on:
tahdon, että olet. Se ei liity niihin
maailman ääniin, jotka sanovat: sinä

olet kilpailijani, este tielläni, taakka,
Virtanen sanoo Näyn ja kuulun -kirjassa.
Kirkolliselle kulttuurille on iso
haaste kohdata mukavuutta, elämän
helppoutta ja suorastaan hedonistista nautintoa korostavien nuorten
elämänarvoja. Dosentti Mikko Malkavaaran mielestä kirkon pitäisi olla
laajasti sisäänsä sulkeva, matalan kynnyksen ja suvaitsevaisuuden kirkko.
Raamattu kertoo Jeesuksen sanoneen opetuslapsille, että jos he eivät
käänny ja tule lasten kaltaisiksi, he
eivät pääse taivasten valtakuntaan.
Jeesus asetti lapsen opetuslasten keskelle ja sanoi, että se, joka nöyrtyy
tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin
taivasten valtakunnassa. Ja joka hänen nimessään ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa
luokseen hänet.
– Asettaessaan lapsen kirkkonsa
keskelle Jeesus kehottaa meitä arvioimaan uudelleen valtasuhteita, näkemään ihmisen kokonaisuudessaan
arvokkaana olentona sekä kunnioittamaan ruumiillisuutta, aitoutta ja
rehellisyyttä, Kalevi Virtanen sanoo.
Jeesus oli mieluummin hälisevien
ja rauhattomien lasten kuin järjestystä ja rauhaa kunnioittavien arvovallan edustajien puolella. Mikko
Malkavaaran mukaan Jeesus olikin
esikuvallinen ulottaessaan osallisuuden myös lapsiin.
Katso lisää:
www.lapsivaikutukset.fi

Lapsiasiahenkilö Laakkonen aikoo kuunnella lasta
Kaupallisesta alasta haaveileva Vesa
Laakkonen, 20, on saanut Säynätsalon alueseurakunnan lapsiasiavaltuutetun viitan harteilleen – ansaitusti.
Hän on ollut jo vuosikaudet seurakuntanuorissa mukana.
– Meillä oli niin hyvä kaveriporukka isoskoulutuksessa, että pyysimme
vetäjiltä päästä uudestaan mukaan.
Kävin koulutuksen lopulta kolme
kertaa. Olen ollut sittemmin kymmenellä riparilla, tänä kesänä yövahtina,
Laakkonen kertoo.
Nuori mies on ehtinyt ohjata kerhoakin kolme vuotta. Lisäksi hän on
Säynätsalon alueneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen.
– Tein kaverini Jaakko Ahvon kanssa kirkkovaltuustoaloitteen isospalkkioiden palauttamisesta 60 euroon,
kun ne oli laskettu 50 euroon. Aloitteemme meni läpi, ja kävi ilmi, että
laskemispäätös oli tehty nuoria kuulematta. Minusta on tosi hienoa, että
tulevaisuudessa seurakunta kysyy
nuorilta, mitä he ajattelevat tulevista
päätöksistä. Demokratia toteutuu
paremmin, kun kuulemme niitä, joita asia koskettaa, Laakkonen uskoo.
Hän ei tiedä vielä tarkasti, mitä
lapsiasiahenkilönä toimiminen käytännössä pitää sisällään. Jo nyt monet nuoret tulevat sanomaan hänelle,
jos he haluavat jotain toimintaa seu-
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Vesa Laakkonen on tykännyt käydä lukukausien aikana Keljonkankaan iltakahviloissa, joita pidetään
kerran kuukaudessa. Hän on myös
vetänyt niitä, ja iltoihin on osallistunut jopa 50 nuorta.
– Niissä on ollut tosi mukava tunnelma, yhdessäoloa ja pelailua. Kerran päätimme ykskaks leipoa, ja viisi
tuntia kestävän illan aikana ehdimme hyvin toteuttaa päähänpistomme,
Laakkonen kertoo.
Hän on vetänyt myös taikapajaa ja
jätskiraatia nuortenilloissa.
– Jos nuorella on ideaa ja halua,
niin ehdottomasti vaan ääntä julki.
Uskon, että ohjelmaa voidaan rakentaa nuorten toiveiden mukaan. Onhan meillä ollut Meksiko-teemainen
iltakin sekä ilta, jossa pelattiin vain
Nintendo-Wii -pelejä. Raamattupiiriä olemme kaavailleet myös, ja sitä
voisi ihan hyvin vetää vaikka joku
vanhempi isonen, jos nuorisotyöntekijöillä ei ole aikaa.

Seurakuntaa
voisi nykyaikaistaa
Tuore lapsiasiahenkilö Vesa Laakkonen on myös Säynätsalon alueneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen. KUVA: TYTTI PÄÄKKÖNEN
rakuntaan. Laakkonen yrittää sitten
parhaansa mukaan viedä viestiä
eteenpäin.

– Aion jatkossakin kuunnella lapsia ja nuoria seurakunnan keskellä,
jossa muutenkin liikun. Tosi moni

kaverini on seurakunnan jutuissa
mukana myös, joten aion kuunnella
heidänkin mielipiteitään.

Nuoren aktiivin mielestä jokainen
voi kantaa oman kortensa kekoon
seurakunnan hyväksi.
– Kirkko tarvitsee aina vapaaehtoisia, itsekin pyrin käymään jeesaamas-

ville
Lapsen oikeus
osallistua
päätöksentekoon
löytyy YK:n
lapsen oikeuksien
sopimuksesta
YK:n lapsen oikeuksien
perussopimus velvoittaa
aikuisia ajattelemaan lapsen
parasta. Sopimuksen sisältö
voidaan tiivistää kolmeen eri
teemaan:
Lapsella on oikeus
- erityiseen suojeluun ja 		
hoivaan
- riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista sekä
- osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään 		
koskevaan päätöksentekoon
Sopimukseen liittyy
neljä yleistä periaatetta:
- Kaikki lapset ovat
tasa-arvoisia
- Lapsen etu on ensisijainen 		
kaikessa päätöksenteossa
- Lapsella on oikeus hyvään 		
elämään
- Lapsen näkemykset on 		
otettava huomioon

sa mahdollisuuksien mukaan. Lupauduin juuri säestämään kitaralla
Olle Oravan kirkkoseikkailua.
Vaikka seurakunnassa on Laakkosen mielestä mukavia ihmisiä ja hyvä
henki, voisi sen menoa silti nykyaikaistaa.
– Jos miettii lasten näkökulmasta,
luulen, että lapset ymmärtävät aika
vähän esimerkiksi tavallisesta seurakunnan messusta. Seurakunnan
työntekijät ovatkin miettineet, voitaisiinko lapsille tehdä omannäköistä messua. Siinä lapset pääsisivät
enemmän mukaan. Nuoria jumalanpalvelus kiinnostaa vain, jos aihe
koskettaa heitä jotenkin.
Nuorta miestä harmittaa, kun seurakunnassa ei oikein ole kesätoimintaa hänen ikäluokalleen. Monissa
alueseurakunnissa pyörivät vain riparit, vaikka juuri silloin nuorilla
olisi paljon aikaa osallistua vaikka
nuorteniltoihin.
Hän uskoo myös, että lapset ja
nuoret kävisivät enemmän seurakunnassa, jos heille kerrottaisiin siitä kattavammin. Nyt monen pitää
ottaa itse selvää, tarjoaako seurakunta jotain toimintaa.
– Seurakunta on kyllä kokemisen
arvoinen juttu ja toivon, että jokainen kävisi edes tutustumassa siihen,
Laakkonen vetoaa.

Vesa Laakkonen on saanut seurakunnasta tukevan pohjan jalkojensa alle. KUVA: TYTTI PÄÄKKÖNEN

Näyn ja kuulun - hanke on osa seurakunnallisten palvelujärjestöjen yhteistä Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa -hanketta. Tavoitteena on kehittää seurakuntien toimintaan ja hallintoon
lapsivaikutusten arviointi. Toinen tavoite on Lapsiystävällisen toimijan kriteerien luominen. Kriteerien avulla seurakunnat voivat parantaa lapsen oikeuksien sisäistymistä toimintaansa ja
lasten ja nuorten osallisuutta.
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Kol € hti on kiitos luom
Kolehdin keruu kummastuttaa monia kirkossakävijöitä. Sitä säännellään kuitenkin tarkasti, eikä rahoista usein jää seurakunnalle senttiäkään. Minne kolehdin tuotto loppujen lopuksi
menee ja kuka siitä oikeasti hyötyy? Useimmiten kolehtikohteet liittyvät vietettävään pyhään tai varoja kerätään lähetystyöhön.
paula ukkonen

Jyväskylän seurakunnan vs. talouspäällikkö
Jorma Oikarin mukaan kolehti on kaikessa
yksinkertaisuudessaan hyvin selkeä juttu.
– Seurakunta kerää kolehtia aina tarkoin ennalta määrättyyn kohteeseen. Kolehtituotto
kirjataan seurakunnan tilille, mutta tilitetään
kolehtikohteelle varsin nopeasti, hän tiivistää.
Tiukkaan talouskuriin tottunut Oikari
muistuttaa, ettei seurakunta saa kolehdista itselleen senttiäkään.
– Kaikki mikä tulee, menee myös. Jokainen
lahjoitettu euro tilitetään eteenpäin lyhentämättömänä.
Poikkeustapauksissa seurakunta voi kerätä
kolehdin myös omaan toimintaan. Näin toimitaan vakiintuneesti esimerkiksi yhteisvastuukeräyksen yhteydessä. Kolehtikohde tulee
ilmoittaa etukäteen, jotta lahjoittaja voi itse
päättää osallistumisestaan. Kolehti on aina
vapaaehtoinen.

on yhteensä 36.
Vakiintuneen käytännön mukaisesti kirkon
virallisten lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toiminta ovat keskeisellä sijalla.
Virallisten kolehtien lisäksi seurakunnat
määrittävät oman harkintansa mukaan sekä
tiettynä ajanjaksona kerättävät kolehdit että
niin sanotut vapaat kolehdit. Jyväskylässä päätösvalta on alueseurakunnissa.
– Aluekappalaiset tekevät pohjaehdotuksen
alueneuvostolle, joka sitten hyväksyy tai hylkää
kohteen, tiivistää yhteisen seurakuntapalvelun
vs. johtaja Raimo Laine.

Useimmiten alueseurakuntien kolehtikohteet liittyvät vietettävään pyhään tai varoja kerätään lähetystyöhön alueen omalle nimikkokohteelle ja -lähetille. Kolehti on vapaaehtoinen ja se kerätään evankeliumin eteenpäin
viemiseksi tai vaikeuksissa olevien auttamiseksi.
– Mille tahansa hyväntekeväisyysjärjestölle
seurakunta ei kolehtia myönnä, vaan saajan
tulee olla kristillinen järjestö, Raimo Laine
hahmottelee.
Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakunnissa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Suunnitelma

Kirkkohallitus määrää,
alueseurakunnat päättävät
Selkeän talousmallin jälkeen huomio kiinnittyy siihen, kuinka kolehtikohteet määräytyvät.
Kirkkohallituksen viime vuonna hyväksymien
ohjeiden mukaan ensisijalla ovat sen itsensä
määräämät, niin sanotut pakolliset, tiettyyn
päivään sidotut kolehdit. Nämä kolehdit kerätään kaikissa Suomen ev.lut kirkon seurakunnissa eikä niitä voi siirtää ilman erityisen painavaa perustetta.
Kirkkohallituksen vuosittain määräämien
virallisten kolehtien lukumäärä on ollut noin
puolet kaikista pääjumalanpalveluskolehdeista. Vuonna 2012 suomenkielisissä seurakunnissa on kolehtipäiviä yhteensä 77, joista kirkkohallituksen määräämiä virallisia kolehteja

Tikkakosken kolehtirahoilla on tuettu omaa nimikkoaluetta Tansaniassa. Tässä Ilembulan sairaalan potilaat
jonottavat lääkäriin pääsyä. kuva: Paula laajalahti/Suomen Lähetysseura

Lompakko autossa ja
muut kertomukset
paula ukkonen

Jyväskylän seurakunnan kirkoissa kolehti kerätään pääsääntöisesti kädestä käteen kiertävällä
lyhytvartisella haavilla. Kerääjinä toimivat suntiot tai seurakunnan toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset, esimerkiksi isoset tai kuorolaiset.
Kaupunginkirkon suntio Kalervo Tuomaalalle työvuosia seurakunnan palveluksessa on
kertynyt jo kaksikymmentäkaksi.
– Ihmiset antavat kolehdin pääsääntöisesti
hymyssä suin ja positiivisessa hengessä. Nyrpeästi kolehtihaaviin suhtautuvien määrä on
laskettavissa muutaman käden sormin koko
työurani ajalta, Tuomaala kertoo kokemuksen
äänellä.
Hänen mukaansa erityisesti vanhempi väki
osaa varautua kolehtiin ennakkoon. Nuoremmilta se tuppaa toisinaan unohtumaan.
– Kun taskussa tai lompakossa ei kuljeta käteistä arkena, ei se muistu mieleen pyhänäkään, hän jatkaa.
Toisinaan Tuomaala törmää ilmiöön, jota
nimittää luikuilemiseksi.
– Kolehdin kerääjää vältellään ja häntä ei
olla huomaavinaankaan.

Paremmat ja
huonommat pyhät
Eri sunnuntait eivät ole kolehtien suhteen suinkaan samanarvoisia. Suositun juhlapyhän pai-

8

Henki & elämä

noarvo on moninkertainen hiljaiseen arkipyhään verrattuna.
Jouluaika ja muut suuren pyhät hölläävät
perinteisesti kukkaronnyörejä enemmän.
– Kauneimmat joululaulut keräävät kirkot
tupaten täyteen. Silloin myös kolehti on suurimmillaan, vs. talouspäällikkö Jorma Oikari
kertoo.
Kauneimpien joululaulujen kolehti kannetaan aina Suomen Lähetysseuran hyväksi.
Samoilla linjoilla on myös Tuomaala. Myös
keräyskohde vaikuttaa seurakuntalaisten lahjoittamishalukkuuteen. Tuomaalan mukaan
diakonia- ja nuorisotyö saavat ihmiset lahjoittamaan anteliaasti.
Kaiken kaikkiaan kolehdin määrä on laskenut Tuomaalan työuran aikana.
– Kehitys on samassa linjassa kirkossa kävijöiden kanssa. On luonnollista, että samalla
kun väki kirkoissa vähenee, pienenee myös
kolehti. Siinä missä 20 vuotta sitten kirkossa
oli joka sunnuntai 250 ihmistä, ylletään tänä
päivänä vaivoin sataan.
Tuomaalan mukaan kolehdissa onkin kyse
ihmisen kohtaamisesta.
– Haavin kanssa kiertäessäni kohtaan ihmiset kasvokkain. Joskus siinä saatetaan vaihtaa
muutama ajatuskin. Silmiin katsominen ja
henkilökohtainen huomioiminen ovat mielestäni työssä erittäin tärkeää. Nyt kun ihmisiä
on kirkon penkeissä entistä harvemmassa, on
hienoa, että suntio ennättää kiittää jokaista
erikseen, Kalervo Tuomaala toteaa.

voidaan laatia koko vuodeksi tai esimerkiksi
kesä- tai talviajaksi kerrallaan.

Tikkakoski
tukee Tansaniaa
Tikkakoskella kesän kolehtisuunnitelma lyötiin lukkoon huhtikuun lopussa. Neljään kuukauteen sisältyi kymmenen kirkkohallituksen
ennalta määräämää kolehtikohdetta sekä kolme kyseiseen ajanjaksoon sidottua kohdetta.
Näiden sijoittamisesta alueseurakunta voi itse
päättää. Tähän päälle tulevat alueseurakunnan
omat kolehtikohteet. Kolehtia kerätään kesäsyyskuun aikana 19 pyhänä.
– Tikkakosken suosituimpia keräyskohteita
ovat Kirkon Ulkomaan avun kohteet sekä nimikkokohde Tansaniassa ja nimikkolähetti
Is
raelissa. Nimikkosopimuksissa olemme sitoutuneet taloudelliseen avustamiseen sekä
yhteydenpitoon. Lähetit lupautuvat kertomaan työstään verkkosivujen, kirjeiden sekä
seurakuntavierailuiden kautta, kertoo aluekappalainen Risto Vallipuro.
– Tikkakoskella kerätään kolehti myös vierailijoiden edustamien järjestöjen hyväksi. Esimerkiksi rauhanyhdistyksen pyhää vietetään muutaman kerran vuodessa. Silloin kolehti ohjataan rauhanyhdistykselle. Myös oman alueseurakunnan hyväksi kerätään kolehtia. Tällöin
tulot osoitetaan diakoniaan tai nuoriso-, rippikoulu- ja lapsityölle.
– Tikkakoskella kolehti ei herätä suuria
tunteita. Alueseurakunta on verrattain pieni,
joten on luonnollista, että kolehtikin on
usein vaatimaton.
– Silloin tällöin joku saattaa mutista, että
kerääkö seurakunta kirkollisveron lisäksi vielä
kolehtiakin, mutta yleensä ihmettelijät ymmärtävät asian laidan jahka se heille kerrotaan,
aluekappalainen Risto Vallipuro tuumii.

Kolehdissa jaamme
lahjaa eteenpäin
tytti pääkkönen

Kolehdin juuret ovat alkukirkossa, jossa ihmiset toivat ehtoollisen viettoon tavallista ruokaa ja juomaa. Paavali sai aihetta moittia Korintin seurakuntalaisia, koska heidän kokoontumisensa eivät olleet oikeaa Herran aterian
viettämistä. Jokainen nautti omia eväitään,
niin että toinen oli nälissään ja toinen juovuksissa. Paavali kysyi, eivätkö he voisi syödä ja
juoda kotonaan. Jossain vaiheessa ruuan tilalle alettiinkin tuoda rahaa.
– Kolehti ja Herran aterian viettäminen kuuluivat yhteen. Nykyisinkin kolehti kannetaan
uhrivirren aikana juuri ennen ehtoollista,
Huhtasuon alueseurakunnan vs. kappalainen
Osmo Väätäinen kertoo.
Kolehdin keruuseen kuuluu sen siunaaminen kolehdinsiunaamisrukouksella.
Kristittyjen tehtävänä on alusta asti ollut pitää huolta toisistaan. Paavali kirjoitti vetoomuksen korinttilaisille Jerusalemin köyhien
kristittyjen auttamiseksi. Apostolien teoissa
taas kerrotaan, että opetuslapset päättivät antaa avustusta Juudeassa asuville veljille, ”kukin
varojensa mukaan”.

Itseltä antaminen
voi olla vaikeaa
– Raamatussa puhutaan kymmenyksistä ja jotkut kristityt noudattavat sitä tapaa. Tarkoitus
ei silti ole, että antaminen johtaa kurjuuteen.

Jotkut osaavat antaa enemmän kuin toiset.
Evankeliumit kertovat köyhästä leskestä, joka
laittoi uhriarkkuun kaksi pientä lanttia. Nähdessään sen Jeesus totesi, että köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki
muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi.
– Meitä länsimaalaisia hyvinvoivia ihmisiä
kirpaisee, miten voisimme antaa edes kymmenykset. Olemme oman itsekkyytemme
vankeja, ja se on kauheaa, Väätäinen sanoo.
Hänen mielestään nykyään tuupataan sellaista ajatusta, että rakasta ensin itseäsi, sitten voit
rakastaa muita.
– Mutta mehän rakastamme koko ajan
itseämme yli kaiken, jos ihan rehellisiä ollaan.
Meidän pitäisi ymmärtää, että olemme omassamme kiinni. Toiselle antaminen on vaikeaa.
Väätäinen uskookin, että Jumalalta kannattaa rukoilla antamisen ja lahjoittamisen mieltä.
Häntä voi pyytää murtamaan itsekkyyttämme.
Sanotaanhan Raamatussa, että iloista antajaa
Jumala rakastaa.
Paras antaminen on Väätäisen mukaan pyyteetöntä. Menestysteologian puolelle mennään, jos antamisen motiivina on siitä mahdollisesti itsellekin koituva Jumalan siunaus.
– Kun annamme kolehtia, se ei ole meiltä
pois. Eihän meillä olisi mitään, mitä Jumala ei
olisi meille antanut. Kolehti on lahjan jakamista eteenpäin. Kun Jumala uhrasi itsensä Poikansa kautta, se oli niin iso uhri, että voisimme
mekin vähän jotain uhrata.

misen lahjoista
Näin kolehti
jaettiin
vuonna 2011:
Vuonna 2011 Jyväskylän seurakunnassa kerättiin jumalanpalveluskolehtia 210 821 euroa.
Näistä ulkopuolisille kolehtikohteille
tilitettiin 196 566 euroa.
Seurakunnan omaa työtä tuettiin
14 255 eurolla. Seurakunnan sisällä
kolehti ohjattiin nuoriso-, diakoniaja rippikoulutyöhön.
Seurakunnassa kerätään myös muita
lahjoituksia, esimerkiksi erilaisten
tapahtumien ja tilaisuuksien
yhteydessä. Näistä tuottoja kertyi
175 315 euroa. Ulos tilitettäviä
keräystuloja oli 129 179 euroa.
Seurakunnan omaan käyttöön jäi
46 136 euroa. Varat ohjattiin
nuoriso-, diakonia- ja
rippikoulutyöhön.

Suurimmat
kolehtikohteet:
Suomen lähetysseura
49 458 euroa
Kirkon ulkomaanapu
29 724 euroa
Kirkkohallitus
11 725 euroa
K-S ev.lut. kansanlähetys
10 198 euroa
Jyväskylän kohtauspaikan tuki ry
7 700 euroa

Julkinen keskustelu
johti tarkennuksiin

Joskus joku toteaa, että voi kun ei nyt tullut rahaa mukaan. Silloin Kaupunginkirkon suntio Kalervo Tuomaala toteaa, että eipä huolta, tuo sitten seuraavalla kerralla.
”Missään nimessä en halua aiheuttaa seurakuntalaisille huonoa omaatuntoa”, hän sanoo. Kuva: Emeriina TuoMinen

Kevään 2011 aikana seurakunnissa
ja julkisuudessa käytiin vilkasta
keskustelua kolehtikohteista. Kohu
herätysliikepohjaisen Älä alistu!
-mediakampanjan jälkeen kävi
paikoittain kuumana ja monet
seurakuntalaiset heräsivät
vastustamaan sitä, että
kolehtirahoja ohjataan kyseisen
kampanjan taustajärjestöille. Useat
seurakunnat lähestyivät tuolloin
kirkkohallitusta selkeämmän
ohjeistuksen toivossa.
Käyty keskustelu antoi pontta
kirkkohallitukselle tarkastella
kolehtien myöntämisen kriteereitä.
Määräytymisperusteiden
tarkentamisella on pyritty lisäämään
läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.
Päätöksen mukaan kolehtikohteet
on määriteltävä entistä tarkemmin
ja konkreettisemmin. Myös järjestön
vaikuttavuus kirkon sisällä on uusi
näkökohta kolehdin myöntämiselle,
samoin järjestön tekemän työn ja
sen merkityksen arviointi
kokonaisuutena.
Jatkossa erilaisia mielipiteitä
synnyttäviä yksittäisiä toimintoja
arvioidaan suhteessa järjestön koko
työhön ja sen merkitykseen kirkossa.
Kolehdista ei jatkossakaan haluta
tehdä kirkkopolitiikkaa. Kaikki
nykyiset kirkon viralliset
lähetysjärjestöt hyväksyivät uudet
periaatteet.
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Ti 17.7. klo 19 Kuokkalan kirkko

ELÄMÄNKAARIKIRJOITTAMISEN
PERUSKURSSI

Menetelmä soveltuu oman elämäntarinan
läpikäymiseen sekä ohjaus- ja hoitotyön ammattilaisille.

Kouluttaja: kirjailija, psykoterapeutti Pepi Reinikainen.
Aika: 14.9 alkaen, iltaopiskeluna
Hinta : 1200 €, ilm. viim.: 2.9.

TEOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT
Ilm. viim. perusopintoihin 7.9.
aineopintoihin 1.10.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen sekä
muu koulutustarjonta:
www.kesayo.jyu.fi/ tai p. 044 760 3730

Vietä tunnelmalliset juhlat
Marttakeskuksessa.

Tilavaraukset ja tarjoiluvaihtoehdot:

Keski-Suomen Martat ry
Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä
puh. 045 116 7765, jklmyyntipalvelu@martat.fi

PA L V E L E VA J A
MONIPUOLINEN
MATTOJEN
ERIKOISLIIKE

Kesäkonsertit puoliv
MERI, NIITTY, KUUTAMO –
RANSKALAISTA MUSIIKKIA JAPANILAISIN MAUSTEIN
Duo Midnight Melody: Marja Turu, konserttikantele &
Pia Vilermo, huilu

na 1998 yhdeksän soittajan voimin.
Viroa, sen nimikkolauluyhtye on
Nykyään yhtyeessä on soittajia neljä,
esiintynyt laajasti ympäri Viroa ja
24.7. kloPohjoismaita.
19 Taulumäen
kirkko
ja edustettuna on koko nokkahuiluSe on palkittu
niin
Kesäkonsertit-sarjan Ti
seuraavassa
maakunnallisesti
konsertissa päästään nauttimaan viTE DEUM kuin valtakunnalli- perhe sopraano-, altto-, tenori- ja bassonokkahuilun muodossa. Yhtye
sestikin.
Vuonna 2001
yhtye nimetrolaisesta musiikista. Põltsamaalta
Tuomas
Pyrhönen,
urut
käyttää tehosteena korkeaäänistä
tiin maakuntansa parhaaksi laulu
saapuvat laulu- ja nokkahuiluyhtyeet
sopraninonokkahuilua.
yhtyeeksi. Se muodostettiin vuonna
esittävät virolaisia hengellisiä lauluja
Yhtye esiintyy enimmäkseen koti1995 Põltsamaan kulttuuritalon kaja kansansävelmiä. Sitä seuraavan
31.7. klomarikuoron
19 Kaupunginkirkko
seurakuntansa jumalanpalveluksissa
laulajista, joita nykyään
konsertin esiintyjät ovatTi
Jyväskylässä
THE
GOLDEN
HARP
AND
JOHN Yhtyettä
WALSHIN
JULKAISUJA
ja tapahtumissa, mutta se on konseron yhtyeessä -yhdeksän.
on
vaikuttavat
urkuri András
Szabó
ja HAUTBOY
toinut myös Suomessa ja muissa Visen perustamisesta
tähän
viulisti ZuzanaUlla
Gašparová.
Sipola, Svantejohtanut
Arvedson
(Ruotsi), nokkahuilu
ron seurakunnissa.
päivään saakka Tallinnan konserva(Ruotsi), cembalo
Nokkahuiluyhtyettä johtaa Põltsatoriosta vuonna 1980 musiikinopetPõltsamaan yhtyeetMarcus Mohlin
viola da gamba
maan evankelisluterilaisen seurakuntajaksi ja kuoronjohtajaksi
valmistuvastavierailulla Christine Bürklin,
nan kanttori Ülle Noormägi, joka
nut Reet Sester.
palkittiin vuonna 2003 maakuntanPõltsamaan ev.lut. seurakunnan
Vaikka Põltsamaa on pieni, noin
sa Musiikin Vuosipalkinnolla.
perustettiin
vuon4500 asukkaan kaupunki
Ti keskellä
7.8. klonokkahuiluyhtye
19 Taulumäen
kirkko
Nokkahuiluyhtyeen johtamisen
GRAND TOUR - AATELISPOJAN MATKASSA HALKI
lisäksi Ülle Noormägi esittää Taulu1700-LUVUN EUROOPAN
mäen kirkon konsertissa myös urkusooloja.
Barokkiyhtye Baccano
Põltsamaan yhtyeiden Jyväskylän
konsertti on oikeastaan vastavieraiTi 14.8. klo 19 Taulumäen kirkko lu. Kesäkuussa 2009 Risto Valtasaaren johtama Keskustan alueseuraÜLISTUSLAUL
kunnan Hyvät Jyvät -kuoro vieraili
Põltsamaan (Viro) kulttuuritalon lauluyhtye, joht. Reet
Sester Põltsamaalla sieltä koja konsertoi
Ti
17.7.
klo
19
Kuokkalan
kirkko
Põltsamaan ev.lut. seurakunnan nokkahuiluyhtye,
toisin olevan kuorolaisen ideoimaMERI, NIITTY, KUUTAMO –
na.
joht.,
piano
ja
urut
Ülle
Noormägi
RANSKALAISTA MUSIIKKIA JAPANILAISIN MAUSTEIN
Hyvät Jyvät kutsui silloin PõltsaDuo Midnight Melody: Marja Turu, konserttikantele &
maan lauluyhtyeen ja kanttori Ülle
Pia Vilermo, huilu
Ti 21.8. klo 19 Kaupunginkirkko Noormägin nokkahuiluyhtyeineen
Ti 24.7. klo 19 Taulumäen kirkko
Jyväskylään. Põltsamaan ja JyväskyVIHREÄN
LEHMUKSEN
ALLA
TE DEUM
län seurakunnilla on ollut aiemminTuomas
Pyrhönen, urut
András Szabó
(Unkari/Jyväskylä),
urut kin yhteyksiä muun muassa musiikin
Zuzana Gašparová
viulu
merkeissä.
Ti 31.7. klo 19(Slovakia/Jyväskylä),
Kaupunginkirkko
saara hakala

Kesäkonsertit 2012

THE
GOLDEN HARP AND
HAUTBOY koostuu
- JOHN WALSHIN
JULKAISUJA
Põltsamaan lauluyhtyeen
konserttiohjelman
säveltäjäkaarti
muun muassa
sellaisisUlla Sipola, Svante Arvedson (Ruotsi), nokkahuilu
ta virolaisista nimistä kuin Matis
Metsala
ja
Sirje
Kaasik.
Näiden
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Szabó esittelee neljä
urkumusiikin vuosisataa
András Szabón konserttiohjelma tarjoaa laajan kuvan urkumusiikin historiasta neljältä eri vuosisadalta.
Kaupunginkirkossa
kuullaan
muun muassa renessanssisäveltäjä
Jan Pieterszoon Sweelinckin ja barokkimestari Johann Sebastian
Bachin urkuteoksia sekä Carl Philipp Emanuel Bachin viulusonaatti,
jossa solistina toimii Zuzana
Gašparová. Suomalaista sävelkieltä
konserttiin tuo Oskar Merikannon
Rukous.
András Szabó on opiskellut Székesfehérvárin ja Budapestin konservatorioissa sekä Debrecenin ja Jyväsky-
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Noutopalvelu
020 712 1580
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www.askellehti.fi
Voit tilata Askelen myös kotiisi
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EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

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

Palvelevan
puhelimen
(01019 0071)
PERUSKURSSI
alkaa lokakuussa. Kurssi
koostuu viidestä koulutuspäivästä vuoden aikana, tutustumisesta päivystystyöhön ja
työnohjauksesta.
Kurssista kiinnostuneet
haastatellaan ennen peruskurssille valitsemista.
Päivystäjät sitoutuvat päivystämiseen, työnohjaukseen ja
jatkokoulutuksiin.
Päivystäjän tulee olla
ev.lut. seurakunnan jäsen.
Ilmoittautumiset
13.-17.8. klo 12-14.30
Jaana Ristonmaa, Palvelevan
puhelimen ja perhetyön
toiminnanohjaaja
p. (014) 334 7800
jaana.ristonmaa@evl.fi

välissä

Muiston vuoro
vanhalla
hautausmaalla
Muiston vuoro on kokemuksellinen
kävelyretki vanhalla hautausmaalla.
– Käyskentelemme hiljaisessa puutarhassa, tutkistelemme muistomerkkejä. Kosketamme aikaa ennen meitä
ja meidän jälkeemme. Annamme
kaipuun raueta levon ja rauhan asennoiksi, kertoo matkaoppaana toimiva
tanssitaitelija Helena Ratinen.
Opastuskierros on joka toinen
sunnuntai 12.8., 26.8. klo 17-18, sekä 9.9., 23.9., 7.10., 21.10. klo 15-16,
mikäli ilmoittautuneita on riittävästi.
Ryhmä min. 6, max. 20 henkilöä
kerrallaan, pukeudu sään mukaisesti.
Kierros on Keski-Suomen Tanssin
Keskuksen ohjelmistoa, opastusmaksu 10 euroa/hlö.
Ilmoittautuminen viim. 24 tuntia
ennen kierrosta 050 539 0103 tai
helena.ratinen@gmail.com. Lisätietoja: www.maassataivaassa.fi.

län ammattikorkeakouluissa. Hän
on toiminut säestäjänä ja muusikkona lukuisissa kuoroissa sekä kamarimusiikkiyhtyeissä ja osallistunut
useille mestarikursseille niin kotimaassaan Unkarissa kuin ulkomaillakin.
Hän sijoittui toiseksi tammikuussa 2012 Oulussa pidetyssä Leevi Madetoja -pianokilpailussa. Pianonsoiton lisäksi Szabó on suorittanut ammattitutkinnon urkujen soitossa sekä voittanut palkintoja useissa kansainvälisissä urkukilpailuissa. Hän
opiskelee pianonsoittoa Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa Oleg Manturin johdolla.
András Szabón kanssa Kaupunginkirkossa esiintyy slovakialainen viulisti Zuzana Gašparová, joka on valmistunut Banská Bystrican taideakatemiasta vuonna 2009. Hän on jatkanut opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Dagmar Prochazkan ja
Anatoli Melnikovin johdolla.
Gašparová on ottanut osaa myös
useille mestarikursseille sekä kamarimusiikki- ja orkesteriprojekteihin.

Sururyhmä
läheisensä
menettäneille

Põltsamaan Nokkahuiluyhtye esittää Taulumäellä neliäänisiä puhallinteoksia renessanssin ja klassismin aikakausilta sekä virolaisia virsimuunnelmia.

Sururyhmä alkaa Keltinmäen kirkossa keskiviikkona 10.10. klo 18-19.30.
Ryhmänohjaajina ovat pastori Eivor Pitkänen ja diakoniatyöntekijä
Leena Häyrinen. Ryhmään otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä kahdeksan henkilöä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Leena Häyriselle 28.9.
mennessä p. 050 5497008.
Ryhmä on kokoseurakunnallinen,
eli siihen voi tulla riippumatta siitä
mihin alueseurakuntaan kuuluu.
Aloituskerta 10.10., muut kokoontumiskerrat ovat 24.10., 31.10., 14.11.,
28.11., 12.12. ja 16.1. 2013.

András Szabón konserttiohjelma tarjoaa laajan kuvan urkumusiikin historiasta neljältä eri vuosisadalta.

Kurssi Palvelevan puhelimen
uusille päivystäjille
Palvelevaan puhelimeeen soittajille
vastaavat vapaaehtoiset. Uusia
päivystäjiä tarvitaan, ja koulutus
alkaakin syksyllä.
jaana ristonmaa

Palvelevan puhelimen päivystäjä tarvitsee taitoa kuunnella sekä kykyä
itsenäiseen ja sitoutuneeseen työskentelyyn. Soittaessa ei tarvitse esitellä itseään, ja myös päivystäjä toimii nimettömänä. Keskustelut ovat
luottamuksellisia. Päivystäjille on
tarjolla säännöllistä työnohjausta ja
jatkokoulutusta.
Päivystäjä auttaa kuuntelemalla ja
keskustelemalla. Hän ei tyrkytä neuvojaan vaan tukee yhteydenottajaa
löytämään itse elämäänsä parhaiten
sopivia ratkaisuja.

Yksinäisyys saa soittamaan
Yksinäisyys on suurin keskustelujen
aihe. Se liittyy mielenterveyskysymyksiin ja parisuhdeongelmiin ja sitä koetaan myös työpaikoilla. Ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet ovat
keskeisesti esillä keskusteluissa.

Palveleva puhelin tarjoaa apua
ihmiselle silloin, kun hän haluaa
keskustella elämään liittyvistä suurista tai pienistä kysymyksistä kuten
hengellisyydestä, arvoista, elämäntavoista, kasvatuksesta ja perhe-elämästä. Näitä teemoja soittajat haluavat jakaa niitä jonkun vierellä
kulkijan kanssa. Kuulluksi tuleminen ja keskustelu voivat auttaa monia ajautumasta syvempiin elämän
kriiseihin.

Päivystystä joka ilta
Keski-Suomessa Palveleva puhelin
on toiminut 43 vuotta ev.lut. seurakuntien työmuotona.
Toiminnan alkuaikoina Palvelevan puhelimen vastaajat olivat pääasiassa seurakunnan työntekijöitä.
Vähitellen alettiin kouluttaa vapaaehtoisia päivystäjiä, ja nykyään heidän osuutensa on huomattavasti
suurempi.
Palvelevan puhelimen numero on
kaikkialla Suomessa 01019 0071. Päivystys on joka ilta sunnuntaista torstaihin klo 18-01 sekä perjantaina ja
lauantaina klo 18-03.

Tervetuloa

Muskareihin
Muskareita
järjestetään
n. 3 kk-6 v lapsille
kaikissa alueseurakunnissa. Muskarit
alkavat
viikolla 35.
Musiikkileikkikoulutoiminta on osa Jyväskylän seurakunnan lapsi- ja
perhetyötä. Haluamme tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta esim. lasten virsien ja hengellisten laulujen kautta. Muskarissa
laulamme, soitamme, liikumme, kuuntelemme ja annamme mahdollisuuksia luovuudelle ja elämyksien kokemiselle lapsen kehitystason
mukaisesti. Syksyn muskarikausi alkaa viikolla 35.

Haku muskareiden hajapaikoille osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Paikkoja voi tiedustella myös varhaisiän musiikkikasvattajilta: Terhi Hassinen 050 340 9893, Sirpa Poikolainen 050 340
9898, Tiina Järvinen-Vauhkonen 050 571 5155.

Tule kurssille
kirjoittamaan oma
elämäntarinasi
Kurssilla oma elämäntarina kirjoitetaan aloittaen isovanhemmista ja vanhemmista. Kirjoittaminen vie muistojenkeruumatkalle ja auttaa ymmärtämään edellisten sukupolvien valintoja. Lisäksi pohditaan ylisukupolvista
jatkumoa, yhteiskunnan ja aikakau
sien vaikutusta sekä eri ikäkausien
kasvuteemoja. Tapaamisten välillä
kirjoitetaan omaa tekstiä, josta kukin
saa kirjallisen palautteen. Kurssin
kouluttaja on kirjailija, psykoterapeutti Pepi Reinikainen. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on 14.15.9. Kokoontumiskertoja on kahdeksan. Kurssin hinta on 1200 euroa.
Ilmoittautuminen 2.9. mennessä
kesayo@jyu.fi, postitse os. Jyväskylän
kesäyliopisto, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto tai kesäyliopiston wwwsivuilta http://kesayo.jyu.fi/ilm/ilmoittautuminen_taydennys

Sellon soittotunnit alkavat
Haluatko itse oppia tai lapsesi
oppivan soittamaan selloa?
Perustan selloluokkaa tai
selloryhmää.
Soita 044 541 4858, Ano PJ Liimatta.
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Tapahtumat
10.8.-23.8.

Huhtasuon

alueseurakunta

Taulumäen kirkko
LOHIKOSKENTIE 2

Messu Su 12.8. klo 18, Etsikkoaikoja. Kimmo Nieminen, Arto
Viitala, Petri Tiusanen.
Kesäkonsertti ti 14.8. klo 19.
Ülistuslaul. Põltsamaan (Viro)
kulttuuritalon lauluyhtye joht.
Reet Sester, Põltsamaan ev.lut.
seurakunnan nokkahuiluyhtye,
joht piano ja urut Ülle Noormägi. Liput 10/5 e tuntia ennen ovelta.
Messu Su 19.8. klo 18, Itsensä
tutkiminen. Johanna Liukkonen, Harri Vähäjylkkä, Jukka
Hassinen.
Tulossa: Sanan ja rukouksen ilta pe 24.8. klo 18:30,
Seppo Juntunen, Päivi Kärkkäinen, Petri Tiusanen.

Lehtisaaren kesäkotiin pääsee
vielä nauttimaan kesästä
ma suljettu
ti - pe klo 15 - 21
la - su klo 12 - 21
Päättäjäiset 19.8. messu klo 15

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Messu su 12.8. klo 10, Mauri Tervonen, Maria Salmela.
Kouluun lähtevien siunaus ti
14.8. klo 17.30, Mauri Tervonen,
Maria Salmela, lapsityöntekijät.
Messu su 19.8. klo 10, Annemari
Siistonen, Matti Mertanen.
LAPSET JA PERHEET:
Kerhot alkavat viikolla 34.
Päiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 4088815.
Ensivauva – ryhmä, avoin ensimmäisen lapsen saaneille / odottaville ma klo 13.30–15.30.
Perhejumppis ti klo 10–11, liikuntasalissa. 2-6v. lapsille ja aikuisille. Ilmoittumiset Jaana Nyyssönen p. 050 4088815.
Päiväkerho ti klo 12.30–15.30.
Käsityökerho ti klo 18–20. Tied.
Seija Inkinen p. 050 3235355.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30.
Lisätiedot kerhoista lastenohjaajilta p. 050 4088815 tai Anne
Kettunen p. 050 3400638.
Haluaisitko pitää pyhäkoulua?
Sinua tarvitaan! Ota yhteyttä Anneen p. 050 3400638 ja kysy lisää.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Kerhot alkavat viikolla 36.

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Messu su 12.8. klo 10, Eivor Pitkänen, Kristiina Ridanpää, Petri
Lintunen.
Kouluunlähtevien siunaaminen ma 13.8. klo 18, Matti Väätäinen, Petri Lintunen.
Kouluunlähtevien siunaaminen ma 13.8. klo 19, Matti Väätäinen, Petri Lintunen.
Konfirmaatiomessu su 19.8.
klo 10, Johanna Salminen, Matti
Väätäinen, Heli Nieminen.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 13-16. Alkaa viikolla 33.
Perheolkkari ke klo 9-11. Alkaa
viikolla 34.
Ekavauva-ryhmä to klo 13-15.
Kyllön neuvolan kanssa. Alkaa
viikolla 34.
Muskarit tiistaisin. Tiedot vahvistuu syksyllä.
KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825 1612.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
Sanan ja rukouksen ilta
Kuokkalan kirkossa to 23.8. klo
18.30. Rovasti Pentti Holi: Jeesus
Kristus – maailman toivo. Musiikki: Seppo Marttisen orkesteri.
Rukousillan edellä klo 17 Kuok-
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DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Elina
Vepsäläinen päivystää kirkolla ma
- ke klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7005.

ke klo 15.30. Tied. Heli Nieminen p. 050 549 7049. Alkaa
15.8.
Seurakuntakuoro, to 18-20.
Tied. Petri Lintunen p. 050 521
5414. Alkaa 13.9.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ti ja to klo
9-10.30, muuna aikana erillisen
sop. mukaan, Jukka Rantanen, p.
050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi.
Ruoke-Kuohu-Vesanka
Lähetyksen nuotioillat pe 15.8.
klo 18, Humalamäessä, Humalamäentie 643. Matti Väätäinen ja
Heli Nieminen.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 12.8. klo 12, Mauri Tervonen, Maria Salmela.
Messu su 19.8.klo 12, Osmo
Väätäinen, Maiju Koponen.
Kouluun lähtevien siunaus ti
14.8. klo 19, Mauri Tervonen,
Maria Salmela, lapsityöntekijät.

LAPSET JA PERHEET:
Kerhot alkavat viikolla 34.
Päiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja
p. 050 4414215.
Ensivauva-ryhmä, avoin ryhmä
kaikille ensimmäisen lapsen saaneille / odottavalle ma klo 13–15.
Perhekerho ke klo 9.30–11.
Lisätiedot kerhoista lastenohjaajilta p. 050 441 4218 tai Anne
Kettuselta p. 050 3400638.
Haluaisitko pitää pyhäkoulua?
Sinua tarvitaan! Ota yhteyttä Anneen p. 050 3400638 ja kysy lisää.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Kerhot alkavat viikolla 36.

Joka vietät tai olet jo
viettänyt vuoden 2012
aikana 70-, 75-, 80-, 85-,
90-vuotis- ja siitä
vuosittain ylöspäin olevia
syntymäpäiviä. Kutsumme
Sinut (avec) syntymäpäiväkahville!
Tilaisuus on Halssilan
kirkossa su 2.9. klo 14
(halssilalaisille) ja Huhtasuon kirkossa su 16.9.
klo 14 (huhtasuolaisille).
Tule tapaamaan ikätovereitasi kahvin, kakun ja
pienen ohjelman parissa.
Ilmoittautumiset (välttämätön) ti 28.8. mennessä
Juha Haloselle (Halssila) p.
050 549 7024 ja Elina Vepsäläiselle (Huhtasuo)
p. 050 549 7005.
Olet lämpimästi tervetullut!
Järjestää
Huhtasuon
alueseurakunnan
diakoniatyö.

Viikkomessu Taizé-lauluin ke
22.8. klo 18, Eivor Pitkänen, Nieminen Heli.
Kesän lauluillat to 23.8. klo
18.30. Sään salliessa ulkona.

Kiinnostaisiko vapaaehtoistyö lasten parissa? Uusia
pyhäkoulunopettajia
tarvitaan Halssilassa ja
Huhtasuolla. Ota yhteyttä
Anne Kettuseen
p. 050 3400638

Nuotioilta on keskiviikkona
15.8. klo 18 Humalamäessä, Humalamäentie 643. Mukana lähetyksen
iltatulilla ovat pastori Matti
Väätäinen ja kanttori Heli
Nieminen.

Naisille voimavararyhmä
Oletko kokenut elämässäsi
vaikeita asioita; haasteellisen
avio-/avoero tai lähisuhdeväkivaltaa/väkivallan uhkaa perheen ulkopuolelta?
Syksyllä 2012 kokoontuu
naisten matalankynnyksen
voimavararyhmä, jossa puhutaan luottamuksella vaikeistakin asioista, etsitään yhdessä
polkua eteenpäin, voimaannutaan, rentoudutaan, hoide-

taan itsetuntoa ja kuljetaan
toistemme vieressä vähän matkaa.
Ryhmään mahtuu mukaan
8–10 naista. Etusijalla ovat
Huhtasuon alueseurakunnan
alueella asuvat. Kokoontumisajat ilmoitetaan vain ryhmään
osallistuville.
Ilmoittautumiset ja alkuhaastattelut diakoni Elina
Vepsäläinen p. 050 549 7005.

Lounasmusiikit
Jyväskylän Kaupunginkirkossa
keskiviikkoisin klo 12-12.15
15.8. 		 Maria Salmela, laulu, piano
			 Piia Laasonen laulu, piano			
22.8.		 Mikko Miettinen, huilu, Pekka Björninen, piano
29.8.		 Piia Laasonen, urut
Vapaa pääsy. Ovella vapaaehtoinen kolehti Kirkon
Ulkomaanavulle

Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Päiväkerhot ma ja ke klo 13-16.
Alkaa viikolla 33.
Perheolkkari ma klo 9-11. Alkaa viikolla 34.
Ekavauva-ryhmä ke klo 9-11.
Yhteistyössä Kyllön / Tapionkadun neuvolan kanssa. Alkaa viikolla 34.
Muskarit tiistaisin.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ti ja to klo 9–10.30,
muulloin erillisen sop. mukaan,
Leena Häyrinen p. 050 549
7008, leena.hayrinen@evl.fi.

klo 13-16. Alkaa viikolla 33.
Perheolkkari to klo 9-11. Alkaa
viikolla 34.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys siirtyy
Kortepohjan seurakuntakeskukseen 1.9 alkaen (Isännäntie 4)
ma klo 12-14, muuna aikana
erillisen sop. mukaan, Kaija Luoma p. 050 549 7026,
k.a.luoma@evl.fi
Voit asioida myös Keltinmäen ja
Kortepohjan päivystysaikoina.
LAPSI- PERHETYÖN
TIEDUSTELUT:
Kerhot Keltinmäki Marjatta Tervonen 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.
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto p. 050 340 0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi Niina Kari p. 050-549 7052.

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Suvi-linnun lauluilta to 9.8. klo
18.30. Eivor Pitkänen, Petri Lintunen, Olavi Iivarinen, harmonikka. Kolehti Kirkon Ulkomaanavun kautta Haitin koulujen
jälleenrakentamiseen.
Messu su 12.8. klo 18, Eivor
Pitkänen, Petri Lintunen.
Kouluunlähtevien siunaaminen ti 14.8. klo 18, Matti Vää
täinen, Petri Lintunen.
Kouluunlähtevien siunaaminen ti 14.8. klo 19, Matti Vää
täinen, Petri Lintunen.
Kesän lauluillat to 16.8. klo
18.30. Sään salliessa ulkona.
Messu su 19.8. klo 16, Johanna
Salminen, Heli Nieminen.

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kypärämäen toimitilat Työ
väenyhdistyksen tiloissa os.
Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti klo 9-11, ti ja to

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.

kalan kirkon seurakuntasalissa
kevään 2013 Israel-matkan infotilaisuus, avoin kaikille kiinnostuneille!
Kyselyt matkasta:
kari.valkonen@kolumbus.fi
tai p. 050-3843702

Luomisesta
Luvattuun maahan
Luentosarja Mooseksen kirjoista
Kuokkalan kirkon seurakuntasalissa. Kahvi klo 18, luento klo
18.30. Luennot Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky.

6.9. Kuinka kaikki alkoi?
20.9. Uskon esikuvia
4.10. Väkevien tekojen Jumala
18.10. Ilmoituksen Jumala
1.11. Elämää Jumalan yhteydessä
15.11. Erämaan opetuksia
29.11. Siunauksen lähteellä

Henki & elämä

Lähetyksen
nuotioilta

DIAKONI Juha Halonen päivystää ma – ke klo 9.-10.30, muuna
aikana p. 050 549 7024.

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Merja Kuusela p. 050 549 7002.

Kortepohjan srk-keskus

Kutsu
Sinulle

Haluaisitko pitää
pyhäkoulua?

Kypärämäen
seurakuntakoti

Tule Ekavauva-ryhmään
Ekavauva-ryhmä on vertaisryhmä ensimmäisen lapsen
saaneille perheille; kohtaamispaikka vanhemmille ja vauvoille.
Ekavauvaryhmä kokoontuu viikosta 34 alkaen.
keskiviikkoisin Kortepohjan seurakuntakeskuksessa klo 9-11.
torstaisin Keltinmäen kirkossa klo 13-15.
Ilmoittautumiset sähköpostitse.
Ilmoittautumisessa tulee näkyä:
nimi, osoite- ja yhteystiedot,
sekä vauvan nimi ja
syntymäaika.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Keltinmäki sirpa.helle@evl.fi
p. 050 380 0426
Kortepohja eeva.lindberg@evl.fi
p. 050 408 8852

Ehdi Korpilahden Ehtikkojuhlaan!
Mutasen kappelilla on Ehtikkojuhla sunnuntaina 12.8.
Juhlalla riittää perinteitä vuoteen 1884 asti. Nimi viittaa
päivän kirkolliseen teemaan
eli etsikkoaikaan. Juhla on
Korpilahden alueseurakunnan oma lähetysjuhla.
Tilaisuus alkaa sanajumalanpalveluksella Mutasen kap-

pelissa klo 10. Sen toimittavat
Antti Koivisto ja Anne Laakso-Viholainen. Nuotiopaikalla on lettuja, kahvia ja makkaraa laulun ja lähetyksen merkeissä. Tuotto nimikkokohteellemme Ke
nian orpolapsityöhön. Jos tarvitsette kyyditystä, ottakaa yhteyttä Tuula
Liukkoon p. 050 557 9008.

Pyhänä ollaan pihalla
Kaiken kansan kirkkopyhä Pyhänä puistossa on Korpilahdella sunnuntaina 19.8. klo
15 alkaen. Ensin messutaan
kirkossa ja jatkot pidetään
Pappilanpellolla eli entisen vi-

raston edustalla.
Pappilanpellolla on tapahtumapisteitä, tarjoilua ja yllätysohjelmaa. Myös lapsi- ja
perhetyö osallistuu tapahtumaan.

Päiväkahvit
Varttuneille

Eläkeläisten kesäiltapäivää
vietetään Kuokkalan kirkolla

Sana ja rukous
Kuokkalassa

Mahdollisuuksien mies:
Keski-Suomen Miesten ilta 31.8.

Päiväkahvit Vanhassa
pappilassa (Vapaudenkatu
26) to 16.8. klo 14. Mukana
Sanan, kahvin ja musiikin
äärellä ovat Seppo Wuolio,
Pekka Björninen ja Kaarina
Kaltiainen-Heinola.

Tervetuloa torstaina 23.8.
klo 13–15 Kuokkalan
kirkolle. Iltapäivän ohjelmassa on yhdessäoloa,
laulua, makkaranpaistoa ja
kahvittelua (2 e), sään
salliessa ulkona.

Sanan ja rukouksen illassa
23.8. klo 18.30 puhuu rovasti
Pentti Holi: Jeesus Kristus
maailman toivo. Musiikista
vastaa Seppo Marttisen
orkesteri. Kevään 2013
Israel-matkainfo klo 17.

Puhujat ovat Kirkon
Ulkomaanavun johtaja
Antti Pentikäinen,
ex kilpahiihtäjä ja ex-kansanedustaja Juha Mieto ja
Mikkelin emerituspiispa
Voitto Huotari. Musiikissa

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043
Avoinna 15.8. saakka ma-pe klo
11-18 ja16.8. alkaen ke-pe klo
11-14. 		
Viikkomessu to 9.8. klo 13.
Messu su 12.8. klo 10, Tuija Pirtala, Katriina Ilvesmäki, Risto
Valtasaari, Põltsamaan kulttuuritalon lauluyhtye, johtaja Reet
Sester. Põltsamaan ev.lut. seurakunnan nokkahuiluyhtye, johtaja ja urut: Ülle Noormägi.
Kouluun lähtevien siunauskirkko ti 14.8. klo 18, Tuija Pirtala, Piia Laasonen, lastenohjaajat. Mehutarjoilu Pappilassa.
Lounasmusiikki ke 15.8. klo 12.
Maria Salmela, laulu, piano, Piia
Laasonen laulu, piano. Vapaaeht.
kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Viikkomessu to 16.8. klo 13.
Messu su 19.8. klo 10, Katriina
Ilvesmäki, Seppo Wuolio, Risto
Valtasaari.
KohtaamisPaikan iltamessu su
19.8. klo 17. Mika Kilkki.
Kesäkonserttisarjan urkukonsertti: Vihreän lehmuksen alla ti
21.8. klo 19, András Szabó (Unkari/Jyväskylä), urut ja Zuzana
Gašparová (Slovakia/Jyväskylä),
viulu. Liput 10/5e tuntia ennen
ovelta.
Lounasmusiikki ke 22.8. klo 12.
Mikko Miettinen, huilu, Pekka
Björninen, piano. Vapaaeht. kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Viikkomessu to 23.8. klo 13.
Pyhäkouluohjaajien syyskauden aloituskirkko to 23.8. klo
17.30, Johanna Liukkonen, Maria Salmela. Kirkon jälkeen pyhä-

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

JUMALANPALVELUKSET
Su 12.8. Koulutielle! -kirkko ja
kouluun lähtevien siunaus kirkossa klo 10, Antti Koivisto, Anne Laakso-Viholainen.
Su 12.8. Sanajumalanpalvelus
ja ehtikkojuhla Mutasella klo
15, Antti Koivisto, Anne LaaksoViholainen.
Su 19.8. Kaiken kansan kirkkopäivä klo 15-18. Jumalanpalvelus kirkossa klo 15, Antti Koivisto, Anne Laakso-Viholainen.
Pyhänä puistossa –tapahtuma
Pappilanpellolla.
MUITA TILAISUUKSIA
To 16.8. Hartaushetki Muuramen sairaalassa klo 13.30.
Su 19.8. Pyhänä puistossa
-kaiken kansan kirkkopäivä klo
15-18. Kirkon jälkeen Pappilanpellolla tapahtumapisteitä, tar-

Korpilahdelta ja Vaajakoskelta Seurakuntamatka
Viroon 28.9.–1.10. (pe–ma).

Arvioitu hinta 230–260 euroa
puolihoidolla.Tutustuminen ItäVirumaahan, Tallinnaan ja Tallin-

koulutyön aloituskahvit ja kokoontuminen Keskusseurakuntatalolla.
Messu su 26.8. klo 10, Tuija Pirtala, Ville Tikkanen, Pekka Björninen, Regina Kiviranta. Messu
on myös syntymäpäiväjuhlamessu. Kutsumme Sinua Keskustan alueseurakuntalainen, joka
täytät 70, 80, 85, 90 ja sitä
enemmän
touko-elokuussa
2012. Ks. erillinen ilmoitus.
Keskusseurakuntatalo
(Yliopistonkatu 12):
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerho, perhekerho ja ekavauvaryhmä sekä muskarit kokoontuvat kerhotilassa (Yliopistonkatu 28 B, sisäpihalla)
Päiväkerhot alkavat viikolla 34,
perhekerhot viikolla 35 ja ekavauvat viikolla 37.
Lutakon perhekerho alkaa viikolla 35 ja ekavauvaryhmä viikolla 37.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. johanna.kontinen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
Muskarit:
Alkavat viikolla 35.
Vauvat ti klo 15.30-16.00.
Pienet kehitysvammaiset ti klo
16.15-17.00.
Sisarusryhmä ke klo 14.15-15.
Tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
p. 050 571 5155.
KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja johanna.matilainen@evl.fi tai p.
050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri Puistotori 4, keskiviikkoisin

Ilmoittautumiset 21.8.
mennessä: p. 050 408 8816
Sari Tarvala tai
13.8. alkaen p. 050 549
7034 Päivi Heikkilä.
Huom! Vesalan leiripäivä
on peruttu.

alkaen 12.9. klo 13.
Raamattupiiri ti klo 10 Pappilassa, jatkuu 11.9. klo 10.
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, keskiviikkoisin klo 14, parittomat
viikot, alkaen 12.9.
Päiväkahvit Varttuneille Vanhassa Pappilassa (Vapaudenk. 26).
To 16.8. klo 14. Seppo Wuolio,
Pekka Björninen ja Kaarina Kal-
tiainen-Heinola.
KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoitukset tiistaisin Pappilan Rippik.
salissa klo 19. Tied. Risto Valtasaari p. 050 521 5411. Syyskausi alkaa 4.9.
Lauluyhtye Stemmina harjoitukset to klo 18 Lohikosken kirkossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.
LÄHETYS:
Hanna-piiri Vanhassa Pappilassa, Vapaudenkatu 26, kerran
kuukaudessa klo 18. Ma 3.9.;
1.10.; 5.11. ja 3.12. Riitta Puukari ja Anna-Maija Kuulasmaa.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
Päivystykset 19.8. saakka ma
ja ke klo 9-11 Keskussrk-talolla,
Yliopistonkatu 12. Lea Pietiläinen p. 050 549 7027, Kaarina
Kaltiainen-Heinola p. 050 340
0665 tai Tiia-Maria Lahti
050 549 7006.
20.8. alkaen päivystykset ma,
ke, ja to klo 9-11.
Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut: ota yhteys diakoniatyöntekijöihin. Vanhuksen ystä
väksi, kahvinkeittäjäksi ym. tehtäviä.
Diakonian ja lähetyksen avoin
aamukahvila ja käsityöpiiri al-

NUORET:

Perusisoskoulutukseen ilmoittautuminen 19.8. saakka
ja jatkoisoskoulutukseen ilm. 26.8. asti
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Tied. juha.koivurova@evl.fi, p. 050 549 7004, teresa.muhonen@
evl.fi, p. 050 549 7016, ja nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi
ville.tikkanen@evl.fi, p. 050 400 0013.
joilua, yllätysohjelmaa.
LÄHETYSTYÖ
Su 12.8. Ehtikkojuhla Mutasella klo 15. Sanajumalanpalvelus
kappelissa, Antti Koivisto, Anne
Laakso-Viholainen. Lettuja, kahvia, makkaraa, laulua ja lähetystä. Tuotto Kenian orpolapsityöhön. Kyytiä, ottakaa yhteyttä
voi kysyä Tuula Liukolta p. 050 557 9008.
Ti 14.8. Lähetysnuotioilta Putkilahdessa Sisko ja Matti Ruthilla
klo 18, Herapohjantie 243.
NUORET:
La 25.8. Kouluikäisten (10-14
v.) leiripäivä Mutasella. Hinta
10 e.
La 1.9. Kouluikäisten (7-9 v.)
leiripäivä Mutasella. Hinta 10 e.
Leiripäiviin ilm. 10.-17.8. www.
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Tiedustelut Ritva Tuominen p. 050 557 9005.
Ma 20.8. Nuortenilta Pesässä
klo 18. To 23.8. Isoskoulutus
Pesässä klo 15.30.

Su 19.8. Osallistutaan Pyhänä
puistossa –tapahtumaan: kirkossa klo 15, jonka jälkeen Pappilanpellolla toimintaa ja yhdessäoloa kaikenikäisille! Tarjoilua.
Perhekerhot: Pohjoisten kylien
perhekerho (Uusi!) Ylä-Muuratjärven kylätalolla keskiviikkoisin
klo 9-11, alk. 22.8. Seurakuntatalon perhekerho torstaisin klo
9.30-11.30, alk. 23.8.
Päiväkerhot ovat alkaneet (Vespuolen päiväkerho alkaa 28.8.).
Vapaita kerhopaikkoja voi kysyä
lastenohjaajilta.
Muskarit alkavat 29.8., tied.
varhaisiän musiikkikasvattaja
Sirpa Poikolainenp. 050-340
9898.
Lastenohjaajat: Paula Paananen
p. 050-557 9006, Leena Noronen p. 050-557 9013
Lapsityönohjaaja: Marja-Terttu
Kivelä p. 050-911 8294
Katso nettisivujamme www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/lapsetjaperheet/ sekä tykkää facebook-sivujamme Korpilahden alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö.
Tervetuloa mukaan syksyn toimintaamme!

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Su 12.8. Kouluun lähtevien
siunaus kirkossa Koulutielle!
-kirkon yhteydessä klo 10. Lapselle mukaan reppu sekä alttarille siunaamaan oma tärkeä aikuinen. Jätskit srktalolla. Ilm. 10.8.
mennessä p. 050 911 8294 tai
marja-terttu.kivela@evl.fi .

HUOM! Korpilahden alueseurakunnan palvelupisteen poikkeukselliset aukioloajat 6.10.8.: ma ja pe klo 9-12, ke
15-17, ti ja to suljettu koulutuspäivien vuoksi.

nan ympäristöön. Vierailemme
ystävyysseurakunnassa Tudulinnassa ja suomalaisessa seurakunnassa Tallinnassa. Asiantuntijaopas pastori Tuomas Palola.
Tied. Mari Putkonen 040 771

8023 ja Hannu Huttunen
050 521 5405. Sitovat ilm.
29.8. mennessä Korpilahden
aluesiht. Virpi Kaunisto 050 557
9012 ja Vaajakosken aluesiht.
Leena Syrjälä 050 551 0440.

kaa ti 11.9. klo 10. Uusi osoite
on Keljonkatu 26, Keljon päiväkeskus, A-talon alakerta. Entiset
ja uudet kävijät tervetuloa! Tied.
Kaarina Kaltiainen-Heinola p.
050 340 0665.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039

Messu su 12.8. klo 12, Tuija Pirtala, Piia Laasonen.
Messu su 19.8. klo 12, Katriina
Ilvesmäki, Pekka Björninen.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot alkavat viikolla 34,
perhekerhot viikolla 35 ja ekavauvat viikolla 37.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. johanna.kontinen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja johanna.matilainen@evl.fi tai p.
050 595 3945.
DIAKONIA ja LÄHETYS
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11. Huom 16.7.-19.8. ei vastaanottoa. Elokuussa päivystykset jatkuvat ke 22.8. lähtien. Diakoni Auni Pelkonen p.
050 549 7001.
Eläkeläisten kerho alkaa ti 11.9.
klo 13. (parittomat viikot). Entiset ja uudet kävijät tervetuloa!
Lähetyksen leivontatalkoot
tiistaisin klo 9 seuraavasti: 2.10.,
30.10. ja pe 30.11. klo 9.
Olohuonetoiminta alkaa to
4.10. klo 9-11. Avoin kohtaamispaikka eri-ikäisille ihmisille.
Tarjoiluna aamupuuroa ja kahvia/teetä. Tervetuloa mukaan!
Yhteyshenkilö diakoni Auni Pelkonen.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna TI – TO klo 14 –
16 sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Konfirmaatiomessu su 12.8.
klo 11, Riku Bucht, Jussi Keltakangas ja Ulla-Maija Grönholm.
Kouluun lähtevien siunaaminen ti 14.8. klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 19.8.
klo 11, Pekka Mustonen, Sirpa
Lampinen ja Päivi Heikkilä.
Konsertti Suomalainen Rukous
ma 20.8. klo 17, Jussi Keltakangas, laulu ja Sonja Tissari, piano.
Aamurukous to 23.8. klo 8.15
Eläkeläisten kesäiltapäivä to
23.8. klo 13–15 kirkolla. Yhdessäoloa, laulua, makkaranpaistoa
ja kahvittelua (2 e). Ilm. 21.8.
mennessä: p. 050 408 8816 Sari Tarvala tai 13.8. alk. p. 050 549
7034 Päivi Heikkilä. Huom! Vesalan leiripäivä peruttu.
Sanan ja rukouksen ilta to 23.8.
klo 18.30 Israel-aiheinen ilta, rovasti Pentti Holi, Seppo Marttisen
orkesteri. Israel-matkainfo klo 17.
Ekavauvaryhmä alkaa 10.9.,
ilm. 13.8.–2.9. www.jyvaskylan
seurakunta.fi>Ilmoittaudu. Ks.
menovinkki.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot alkavat viikolla 34.
Kysy vapaita kerhopaikkoja:

Kuokkalan pelimannit, joita
johtaa Erkki Hiekkavirta,
laulu Kari Hiekkavirta.
Munkkikahvit klo 17,
tilaisuus alkaa klo 18.
Tarjoilusta vastaavat
Sotilaskotisisaret.

Syntymäpäiväjuhlamessu

26.8. klo 10 Kaupunginkirkossa ja sen jälkeen
juhlakahvit Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu 12.
Kutsumme niitä Keskustan alueseurakuntalaisia, jotka
täyttävät 70, 80, 85, 90 tai sitä enemmän touko-,
kesä-, heinä- tai elokuussa 2012 (1.5.-31.8.2012).
Messuun ja kahveille voi ottaa mukaan puolison tai läheisen.
Lämpimästi tervetuloa!
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset
perjantaihin 17.8. mennessä:
vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi
p. 040 535 0492,
diakonissa Lea Pietiläinen
p. 050 549 7027
tai diakoni (vs.) Tiia-Maria Lahti
p. 050 549 7006.

Ekavauvaryhmä

Kuokkalassa alkaa syyskuussa. Ekavauvaryhmä on
vertaisryhmä ensimmäisen lapsen saaneille perheille.
Tällä kertaa ryhmään kutsutaan 2–4 kuukauden ikäisiä
vauvoja. Ryhmä kokoontuu 10.9. – 10.12.
maanantaisin klo 14 – 15.30 Kuokkalan kirkolla
(Syöttäjänkatu 4). Ryhmään otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä 8 perhettä.
Ryhmänohjaajina toimivat Kuokkalan alueseurakunnan
lastenohjaajat ja Kuokkalan lastenneuvolan terveydenhoitaja. Ilmoittautuminen 13.8. – 2.9.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Lämpimästi tervetuloa
ryhmään!
Kysy lisää lastenohjaaja
Anneli Tuomaalalta
p. 050 3800247,
anneli.tuomaala@evl.fi

Polttolinja 29 puh. 050 407
9128 tai 050 443 3572.
Perhetoiminta alkaa viikolla 34:
Perhekerho MA ja TI klo 9.30–
11.30 kirkolla.
Isovanhemman kaa -iltapäivä
TI klo 14–16 kirkolla.
Iskän kaa -ilta KE klo 17.45–
19.45 paritt. viikot, (alk. 29.8.).
Vauvaperhepesä PE klo 9.30–
11 kirkolla.
Lapsiparkki PE klo 8.30–12
Polttolinja 29, maksu 2 e (sis. välipalan). Ilm. edell. keskiviikkoon
mennessä puh. 050 407 9128
tai 050 443 3572 (ma–to klo
8–16.30, pe klo 8–14.15).
Tied: lapsityönohjaaja Tiina Korhonen puh. 050 340 9887.
Muskarit: tied. Sirpa Poikolainen puh. 050 340 9898.
KOULUIKÄISET:
Kerhot alkavat viikolla 38. Ilm.
alkaa viikolla 36. Lisätietoa koulujen kautta sekä osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.
fi>Kuokkala> Kouluikäiset.
MoniTORI 3–6 –luokkalaisille TI
ja TO klo 13.30- 16 Polttolinja
37. Iltapäivätoimintaa avointen
ovien periaatteella. Ei etukäteisilmoittautumista! Tied. vs.
nuorisotyönohjaaja Tanja Siitari
puh. 050 436 8619.
NUORET:
Toiminta alkaa ke 22.8. klo
17.30. Tervetuloa. Isoskoulutus
ke 22.8. klo 17.30 ja Nuortenilta
klo 19, Polttolinja 37.
Ilm. Isoskoulutukseen 15.8.
mennessä ja kokoseurakunnalliseen kerhonohjaajakoulutukseen 23.8. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.

RYHMÄTOIMINTAA:
Rukouspiiri MA klo 19 Eija Tarvainen, Polttolinja 37
Kuokkamiehet, miesten avoin
keskustelupiiri alk. TI 4.9. klo
18 (parill. viikot) kirkon alakerrassa, tied. Timo Kovanen p. 040
559 2669.
Lähetyksen olohuone alk.KE
29.8. klo 13–14.30 (parittomat
viikot), kirkon alakerta.
Elämässä eteenpäin –ryhmä
alkaen KE 5.9. klo 13–14.30 (parilliset viikot), kirkon alakerta.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) alk. 6.9. klo 13–
14.30 (parill.viikot), kirkkosali.
Naisten Suomi-kerho TI klo
9.30, Polttolinja 37, alk. 21.8.
Kaikille naisille, aktivoidaan suomenkieltä, Mervi Karikko.
Krito-ryhmä KE klo 18, alkaen
5.9., Marja Fagerlund.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kantaatti-kuoro, tied. Jussi Keltakangas puh. 050 549 7019.
Kehittyvät Laulajat MA klo 18
kirkolla, syksyn aloitus 3.9.
Toivon siivet –orkesteri TI klo
18.30 kirkolla, aloitus 4.9.
Kanteleryhmä KE klo 11.30 kirkolla, alkaa 12.9. Tied. Ulla Honkonen puh. 0400 669 146.
Jubilate Deo TI klo 18.30 Keskussrk-talon jumppasalissa, tied.
Ulla Kamila, puh. 050 300 2208.
Virsimiehet: tied. Sirpa Lampinen puh. 050 436 5435.
Katso: www.jyvaskylanseurakunta.fi>Kuokkala> Musiikki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto: MA–TI klo 9–11
kirkolla, muulloin sop. mukaan,
puh. 050 549 7034 Päivi Heikkilä.

Henki & elämä

13

Olle-Oravan seikkailu kirkonmäellä pe 10.8. klo 10,
16.30 ja 18.
Järjestöjen tori la 11.8. klo
11-14 Pappilan pihamaalla.
Juhlamessu su 12.8. klo 10,
Päivi Kärkkäinen, Petri

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko

rovastintie 8 a
p 040 5609911
Messu su 12.8. klo 10, Teija Laine, Natalia Ikonen.
Messu su 19.8. klo 10, Heli
Pääk
könen, Teija Laine, Tuovi
Ruhanen.
Kouluunlähtevien siunauskirkko su 12.8. klo 15, Teija
Laine, Natalia Ikonen.
Rukouspiiri 22.8. alkaen keskiviikkoisin klo 18 kirkon parvella,
vetäjänä Heikki Ilola.

Vapaaehtoisia tarvitaan monenlaisiin tehtäviin Palokan
alueseurakunnassa. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
www.suurellasydamella.fi
Lue saarnoja ja puheita Palokan kirkolla > http://palokanpuheita.blogspot.com
DIAKONIA JA LÄHETYS
Diakoniatyöntekijät: Leena
Nokka p. 040 7090142 ja Elina
Romar p. 040 5609910.
Päivystys kirkolla tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 9-11. Muina
aikoina sopimuksen mukaan,
myös kotikäyntejä pyydettäessä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
www.jyvaskylanseurakunta.
fi/alueseurakunnat/palokka/
lapsetjaperheet
Kouluunlähtevien siunauskirkko su 12.8. klo 15.
Päiväkerhot alkavat viikolla
33 omien lukujärjestysten
mukaan.
Vapaita paikkoja voit kysyä suoraan lastenohjaajilta.Tarkemmat tiedot nettisivuilta.

Tiusanen, PiCCante-kuoro
johtaa Jukka Parviainen.
Avoimet ovet ja esittelyä
kirkossa su 12.8. klo 11-14.
PiCCante –kuoron konsertti
su 12.8. klo 14, johtaa Jukka
Parviainen. Vapaa pääsy.

Perhepysäkit jatkuvat viikolla 34:
Ritoharjun perhepysäkki, No
rolankuja 3 F, ma 20.8. klo 9 -11.
Vauvapysäkki
ensimmäisen
vauvan vanhemmille ja lapselle
kirkolla ti 21.8. klo 12.30 –14.30.
Kirrin perhepysäkki, Kirrinpelto 1, ke 22.8. klo 9-11.
Mannilan perhepysäkki aloitetaan heti kun tila on remontoitu
- seuraa nettisivuja.
Palokan kirkon perhepysäkki
to 23.8. klo 9 –11.
KOULUIKÄISILLE:
Eppujen siunaus su 12.8. klo
15 Palokan kirkossa.
KERHONOHJAAJILLE:
Kerhonohjaajien tapaaminen
ma 13.8. klo 17 Palokan kirkolla
harrastetilassa: Millaisia kerhoja, milloin ja missä haluaisitte
kerhoja pitää?
Koko seurakunnallinen Kerhonohjaajakoulutus la 1.9. klo
9–16 Huhtasuon kirkolla, sähköinen ilmoittautuminen 6.8.–
23.8. (uusien kerhonohjaajien
käytävä!)
Katso tarkemmat tiedot ja
ilmoittaudu: www.jyvaskylan
seurakunta.fi/ilmoittaudu/
Kerhot alkavat viikolla 38, kerhoilmoittautumiset 10.–12.9.
Lisätietoja minna.junttila@evl.
fi, p. 040 773 9851.
NUORILLE:
Nuorisotyön syksyn aloitus ke
5.9. klo 17–18.30 ja nuorten
ilta klo 18.30–20.30
Bongaa Facebookista yhteisö
Palokan
alueseurakunnan
nuorisotyö.
Täysi-ikäiset liittykää Facebookissa Dinot K18-ryhmään,
syksyn toiminnan suunnittelua
elokuussa.
Lisätietoja nuorisotyöstä:
Nuorisotyönohjaaja Ilkka Göös,
ilkka.goos@evl.fi, p. 040 527
5382, nuorisotyön pappi Heli
Ahonen, heli.ahonen@evl.fi, p.
040 831 0565.

Kerhonohjaajakoulutus
Kokoseurakunnallinen
kerhonohjaajakoulutus la 1.9.
klo 9-16
HUHTASUON
kirkolla,
Nevakatu 6,
Jyväskylä

Kaikki halukkaat, jotka olette käyneet rippikoulun,
tervetuloa kerhonohjaajakoulutukseen! Koulutus on maksuton.

Päivän ohjelma:

9.00 Tervetuloa ja esittäytymiset & Alkuhartaus,
n. 9.30 -11.30 Kanavat
*Kerholainen, ryhmänohjaaminen, sitoutuminen kerhon ohjaamiseen
(syksy- kevät), kerhonsuunnittelu, kerhon säännöt *Hartaus
11.30-13 Lounas + käden taidot halukkaille
13-15 Kanavat
*EA*Hartauden suunnittelu + valmistaminen *Kerhojen suunnittelu
15 Kahvi.
15.30 Leikkimonisteiden jako + pari leikkiä ja yhteinen lopetus salissa

Sähköinen ilmoittautuminen 6.8.-23.8. osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Lisätietoja antaa oman alueseurakuntasi nuorisotyönohjaaja.
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TEKSTARITUPU

Puuroaamiainen
Paratiisisaarilla

Säykkipäivillä 10.-12.8. seikkaillaan
kirkonmäellä ja pidetään juhlamessu

Puuro kypsyy Paratiisisaarilla (Saunatie 1) seurakunnan ja Paratiisisaarten
yhteistyönä 24.8. klo 8.3010. Mukana Harri Romar.
Tule ilmaiselle puuro
aamiaiselle hyvään seuraan.

TEKSTARITUPU
TUKITEKSTARI KOULULAISILLE
TUKITEKSTARI
KOULULAISILLE
TUPU
vastaa
tyttöjen ja poikien kysymyksiin.
Voit tekstata milloin vain normaalin
tekstiviestinhinnalla.
Viesteihin vastataan koulupäivinä.

040-132
040-132
60106010

Säynätsalon

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Säykkipäivät 10.-12.8. juhlamessu ja ohjelmaa kirkonmäellä
- kts. ilmoitus sivun ylälaidassa.
Messu su 19.8. klo 10, Harri Romar, Petri Tiusanen.
Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto: Avoinna ma ja ti klo
9-13, to klo 9-12 p. 040 535
0047.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Paula
Kiviranta päivystää tiistaisin ja
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat Tarja Masalin
p. 050 442 0198, Niina Ruuska
p. 050 586 3056 ja Leni Sievinen p. 050 917 2802.
Varhaisiän musiikkikasvattaja
Sirpa Poikolainen p. 050 340
9898.
Lapsityönohjaaja Marja-Terttu
Kivelä p. 050 911 8294.
Kouluun lähtevien lasten siunaaminen koulutielle:
Säynätsalon kirkossa ma 13.8.
klo 18.
Neulaskodilla ti 14.8. klo 18.
Voitte tulla siihen paikkaan ja
aikaan, joka sopii teille paremmin. Kutsumme siunattaviksi
kaikkia Säynätsalon alueseurakunnan alueen koulunsa aloittavia lapsia. Jokaiselle siunattavalle olemme lähettäneet henkilökohtaisen kutsun. Jos ette ole
saaneet kutsua, otathan yhteyttä Marja-Terttuun p. 050 911
8294 tai sähköposti etunimi.
sukunimi@evl.fi

Tikkakosken
alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Lähetysnuotio su 12.8. klo
18.30 Kuikan kylätalolla.
Sanajumalanpalvelus su 12.8.
klo 10, Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja.
Konfirmaatiomessu, Koivuniemen rippikoulu, su 19.8. klo 10,
Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja
Konsertti: Lavrenchukin musiik-

vastaa
tyttöjen ja poikien
Tupu vastaaTupu
tyttöjen
ja poikien
erilaisiin kysymyksiin.
Voit
tekstata milloin
erilaisiin kysymyksiin.
Voit tekstata
milloin
torstaisin klo 9-11 srk-kodilla, p.
Naisten solu
avoin
raamattupiiOlohuone
ja hinnalla.
avoimet ovet jatvaintekstiviestin
normaalin
tekstiviestin
vain rinormaalin
050 598 0951, paula.kivirannaisille, aloittaa
ke 5.9. klo 18 hinnalla.
kuvat kesätauon jälkeen ti 28.8.
ta@evl.fi . Päivystystä ei elosrk-kodilla. Viesteihin vastataan
klo 13.
koulupäivinä.
Viesteihin
vastataan koulupäivinä.
kuussa. Kiireellisissä asioissa voit
Säynätsalon Martat: Tied. Anja

APUA JA TUKEA ELÄMÄÄN!
ottaa yhteyttä diakonissa Elina
Kantola p. 050 345 7417.
Älä jää yksin!
Fuchsiin. Ks. päivystysajat jaVoit
yh- myös mailata:
Voit myös
mailata: tekstaritupu@evl.fi
tekstaritupu@evl.fi
PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Diakonian vastaanotto: tiistaisin
teystiedot Neulaskodin alta.
Tied. Säynätsalon Päijännepartija torstaisin klo 9-11 NeulaskoPuuroaamiainen (seurakunnan
lippukunnanjoht.
p. 045
dilla, Pihkatie 4, 40530 Jyväskyja Paratiisisaarten yhteistyönä)
Tupu vastaaonvain
tekstiviesteihin
tai657
sähköpostiin,
Tupu
vastaa vain
tekstiviesteihin
tai sähköpostiin,
lä (Keljonkangas) tai erikseen
24.8. Paratiisisaarilla klo 8.30- 7898, pauliina.tikkanen@evl.fi.
eikä Tule
siis puheluihin.
sovittuna muuna aikana: elina.
10. Mukana Harri Romar.
eikä siis puheluihin.
fuchs@evl.fi, p. 050 549 7015.
yksin tai perheen/ystävien kansYhteydenottajalle
tarjotaan mahdollisuutta
tekstiviesti- tekstiviestisa ilmaiselle puuroaamiaiselle
Yhteydenottajalle
tarjotaan
mahdollisuutta
KOULUIKÄISET:
hyvään seuraan.
keskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
Tied.
Nuorisotyönohjaaja Antti
keskusteluun nimettömänä ja
luottamuksellisesti
päivystäjän kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
Pirttimäki p. 050 407 0060.
KOULUIKÄISET:
päivystäjän kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
Tied. nuorisotyönohjaaja Outi
työntekijät.
RYHMÄTOIMINTA:
Puukari p. 040 727 8147.
työntekijät.
Lähetyspiiri aloittaa ma 3.9. klo
Neulaskoti
13-14.30. Parill. viikot. Tied. ErkRYHMÄTOIMINTA: JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö
(Keljonkangas)
ki Puhalainen p. 0400 545 128.
Olohuone aloittaa ke Tietosuoja
5.9. klo ja lisätiedot:
www.tekstaritupu.net
JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö
pihkatie 4 p 050 5497 046
13-15. Mukavaa yhdessäoloa,
Tietosuoja
ja lisätiedot:
www.tekstaritupu.net
Tekstaritupu kuuluu
Vapaaehtoisen
puhelinja verkkoauttamisen
PARTIO NEULASKODILLA:
kahvittelua, aihetta, puuhailua… DIAKONIA:
eettisten periaatteiden
neuvottelukuntaan
(PuhEet), www.puheet.net
Tekstaritupu
kuuluu Vapaaehtoisen
puhelinja verkkoauttamisen
Tied. Juha
Musikka p. 040 732
Tervetuloa!
Neulaskodin kotiruoka jatkuu
eettisten periaatteiden
neuvottelukuntaan
(PuhEet),
Johanneksen pojat miesten raa8101
ja Kari www.puheet.net
Ikonen p. 050 454
kesätauon
jälkeen ti 28.8.
klo
mattupiiri, aloittaa syyskuussa.
5455.
11-12.

Uusi kerhokausi
on alkamassa!
Päiväkerhot pappilassa ja Neulaskodilla alkavat vko 34 kukin
kerho oman aikataulunsa mukaan. Päiväkerhoon ilmoittautuneille olemme lähettäneet
kirjeen, josta käy selville oman
kerhon alkamisaika sekä kerhopaikka. Lisätietoja lastenohjaajilta.
Neljä erilaista perhekerhoa:
1. Perhekerho pappilassa (Pappilantie 6, Säynätsalo) to klo
9.30-11.30. Ohjaajina Leni ja
Niina.
2. Perhekerho Neulaskodilla
(Pihkatie 4, Keljonkangas) pe
klo 9.30-11.30. Ohjaajina Leni,
Niina ja Tarja.
3. Vauvaryhmä perheille, joihin
on syntynyt ensimmäinen lapsi. Neulaskodilla ti klo 9-11.
Ohjaajana Tarja.
4. Taaperoryhmä on perheker-

kiperhe esittää hengellistä ja
klassista musiikkia su 19.8. klo
15. Tikkakosken kirkossa
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot alkavat viikolla 34
ja niistä lähetetään kirjeet kotiin
ennen kerhon alkua.
Puuppolan perhekerho aloittaa
Kuuselassa, Kuuselantie 32, tiistaina 28.8. klo 9.30-11.30.
Kirkon perhekerhot aloittavat
kirkon alakerrassa keskiviikkona
29.8. ja torstaina 30.8. klo 9.3011.30.
Ensimmäisen lapsensa saaneille
on vauvakerho Pallerot, joka
aloittaa ti 28.8. klo 13-15 kirkon
alakerrassa. Valitse itsellesi yksi
ryhmä. Tervetuloa kerhoon!
Toiminnasta tietoa sekä Henki ja
elämä -lehdessä että alueseurakuntamme nettisivullea: www.
jyvaskylanseurakunta.fi/alue-

ho, jossa lapsen ikä on enintään
kaksi (2) vuotta. Neulaskodilla
to klo 9.30-11.30. Ohjaajana
Tarja.
Ensimmäisellä kerralla (viikolla
34) ideoidaan tulevaa. Perhekerhoon, vauvaryhmään ja taaperoryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja niissä lapsella on mukana oma aikuinen.
Tarjoilusta vapaaehtoinen maksu, jolla katamme tarjoilun menoja. Lämpimästi tervetuloa,
myös uudet kävijät!
Muskarit Neulaskodilla maanantai-iltapäivisin. Lisätietoja
Sirpalta.
NUORET:
Haluatko isoseksi tai kerhonohjaajaksi? Ilmoittautuminen menossa netissä: www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu 23.8.
asti.
Isoskoulutuksen aloituspäivä ke
5.9. Neulaskodilla klo 18.

seurakunnat/tikkakoski/lapset_
ja_perheet/
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Eija
Simpanen p. 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Kerhotoiminta alkaa syyskuun
aikana, tarkempia tietoja syksyllä koulun kautta, Henki & elämä
-lehdessä ja alueseurakunnan
nettisivuilla.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Outi Pirttimäki 040 560 9915
outi.pirttimaki@evl.fi.
		
NUORET:
Koko seurakunnallinen Kerhonohjaajakoulutus la 1.9. klo
9-16 Huhtasuon kirkolla,
sähköinen ilmoittautuminen
6.8.–23.8. (uusien kerhonohjaajien käytävä!)
Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu: www.jyvaskylanseu-

Kerhonohjaajien koulutuspäivä
la 1.9. Huhtasuolla.
Tule mukaan ja tuo kaverisikin!
Tied. Nuorisotyönohjaajat Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060 ja
Outi Puukari p. 040 727 8147.
MUSIIKKI:
Kuorot alkavat to 6.9. Kaikki
laulamaan!
Koululaisten kuoro to
klo 16.30-17.30, srk-koti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, srk-koti.
Tied. kuoronjohtaja Siiri Nojonen p. 044 299 1478 tai kanttori Hannu Tenkanen p. 050
549 7035.
Kanteleryhmä Tied. Ulla Honkonen p. 0400 669 146.

rakunta.fi/ilmoittaudu/
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Outi Pirttimäki 040 560 9915
outi.pirttimaki@evl.fi.
Nuorisotyö aloittaa toimintansa syyskuun alusta.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Mikko Haapasaari p. 040 760
5098, mikko.haapasaari@evl.fi.
DIAKONIA:
Syksyllä viikkotoiminta alkaa
viikolla 36.
Diakoniatyöntekijä: diakonissa
Marja-Liisa
Jaakonaho
p.
040 560 9916.
MUSIIKKI:
Konsertti kirkossa su 19.8. klo 15.
Lavrenchukin musiikkiperhe.
Musiikin yhteystiedot: vs kanttori, musiikkipedagogi Ilpo Vuorenoja p. 040 5609913, ilpo.
vuorenoja@evl.fi.

Lavrenchukin musiikkiperhe konsertoi Tikkakoskella
Lavrenchukin perhe palvelee
seurakuntia musiikin välityksellä. Vanhempien lisäksi perheen kuudesta lapsesta kolme vanhinta esiintyvät erilaisissa tilaisuuksissa ja konserteissa.
Tärkein asia perheelle on
välittää ihmisille rauhaa ja iloa
hengellisen ja klassisen musii-

Lavrenchukin musiikkiperhe
esittää hengellistä ja klassista
musiikkia su 19.8. klo 15
Tikkakosken kirkossa.

kin välityksellä.
Lavrenchukien konserteissa
kuullaan suomalaisia, ruotsalaisia, hebrealaisia ja venäläisiä lauluja sekä instrumentaalimusiikkia.
Musiikkiperhe
tuottaa
myös omia uusia hengellisiä
sävellyksiä ja lauluja. Laulujen
melodiat ovat joko Igor Lavrenchukin säveltämiä tai Suomessa ennestään sanoittamattomia ulkomaisia sävelmiä.
Omien laulujen suomenkieliset sanoitukset ovat liperiläisen Marko Sallisen käsialaa.

Vaajakoskella kohistaan
kirkossa ja torilla
La 11.8. klo 18 konsertti kirkossa La 11.8. klo 10-14 Kohinatorilla
Hanna Ekola, Virpi Lahti, Liisa
lähetyksen myyntipöytä, mukana
Partanen. Ohjelma 10 e.
nuorisotyö. Lahjoituksia otetaan
Su 12.8. klo 10 Kohinakirkko,
vastaan kirkolla 10.8. tai lauanArto Kauppinen, Aarne Malin
taina kohinatorilla. Tiedustelut
Baptistisrk:sta, Liisa Partanen.
diakonissa Marja-Leena LiimataiKahvit.
nen p. 040 560 9926.

Vaajakosken

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
La 11.8. klo 18 Kohinoiden iltakonsertti Vaajakosken kirkossa. Anna meidän nähdä aurinkoon, Hanna Ekola,
säestys Virpi Lahti, Liisa Partanen. Ohjelma 10 e/ ovelta.
Su 12.8. klo 10 Kohinakirkko, Arto
Kauppinen, Aarne Malin Baptistisrk:sta,
Liisa Partanen. Kirkkokahvit.
La 18.8. klo 10 Konfirmaatiomessu
(Koivuniemi 911), Arto Kauppinen, Liisa
Partanen, Ainoleena Erkamaa.
Su 19.8. klo 10 Messu, Mikko Laitinen,
Liisa Partanen.

LÄHETYS:
La 11.8. klo 10-14 Kohinatorilla myyntipöytä lähetystyön hyväksi, mukana
myös nuorisotyön pöytä. Lahjoituksia
otetaan vastaan kirkolla pe 10.8. tai lauantaina suoraan kohinatorilla. Tiedustelut diakonissa Marja-Leena Liimatainen
p. 040 560 9926.
LÄHETYSNUOTIOT:
Ke 22.8. klo 18.30 Lähetysnuotio kirkolla, mukana Paula Nojonen. Tarjoilu.

DIAKONIA:
Ti 28.8. klo 13 Palvelutalojen hartaushetki ja kirkkokahvit, kirkko.
Perheleiri 7.-9.9. Koivuniemessä. Lisätiedot diakoni Tero Reingoldt, 040 560
9927. Ilmoittautuminen: www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/vaajakoski/diakonia
Säännöllinen viikkotoiminta alkaa syyskuussa.
Päivystykset:
Kesäaikana ei ole säännöllisiä päivystysaikoja. Vastaanottoajat voi sopia suoraan diakoniatyöntekijöiden kanssa
henkilökohtaisesti.
Vaajakosken kirkko Marja-Leena Liimatainen, 040 560 9926.
Jyskän srk-koti Tero Reingoldt, 040 560
9927.
Pyydettäessä tehdään myös kotikäyntejä. Tarkat päivystystiedot löytyvät toimitilojen ilmoitustaululta tai diakoniatoimiston ovesta.
PERHETYÖ:
Diakoniatyön osalta perhetyöstä vastaa
diakoni Tero Reingoldt. Lisätietoja löydät varhaiskasvatuksen kohdalta.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lapsityönohjaaja Merja Suhonen p.
040 574 1706, merja.h.suhonen@evl.fi
Lapsityön teologi Eeva-Kaisa Rossi p.
040 545 8730. eeva-kaisa.rossi@evl.fi
Diakoni Tero Reingoldt p. 040 560 9927,
tero.reingoldt@evl.fi
Päiväkerhotoiminta alkaa viikolla 33.
Perhekerhot alkavat viikolla 34.
Vauvakerhon ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 4.9. klo 13-14.30.
Muskarit alkavat viikolla 35. Lisätietoja
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– Kiitollisuus on elämää kannatteleva
voima, joka voi saada ihmeitä aikaan.
Kun elämän pohjavireenä on kiitollisuus, silloin myös surun ja luopumisen hetket voivat muuttua voimavaraksi ja eteenpäin jaettavaksi toivoksi,
sanoo laulaja-kirjailija Hanna Ekola,
joka konsertoi Vaajakosken kirkossa
lauantaina 11.8. klo 18.
Kesäkonsertti Anna meidän nähdä

Hanna Ekolan tulkinnat koskettavat elämän
syviä kerroksia ja luovat näkyä siitä, että
Luojan lähellä elämämme on hyvissä käsissä.

Kristilliset järjestöt
Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi, www.
ywca.fi/ paikallisyhdistykset/Jyväskylä,
www.facebook.com/jklnnky
Lasten ja nuorten pianotunnit ma ja ti
3.9. alkaen, kysy vapaita paikkoja.
Elokirppis 13.8. alkaen NNKY:n kellarissa ma-pe 9-14. Otamme vastaan hyväkuntoista lahjoitustavaraa.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Ke 8.8. klo 19 Seurat, ry.
La 11.8. klo 19 Seurat, ry.
Su 12.8. klo 16 Seurat, ry.
Ke 15.8. klo 19 Seurat, ry.
La 18.8. klo 19 Seurat, ry.
Su 19.8. klo 16 Seurat, ry.
Ke 22.8. klo 19 Seurat, ry.
Yhteyden uskovaisiin saa: 044 505 0653.
Tervetuloa!

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.

LÄHETYSKOTI
Pe 10.8. klo 8–9 Aamurukouspiiri.
Pe 17.8. klo 8–9 Aamurukouspiiri.
Ke 22.8. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
JYVÄSKYLÄ
Su 12.8. klo 11 Kesä-Pikkuleipä Kaariniemillä, Teuroontie 9 B 2 (Nenäinniemi).
Lisätietoja Marjut Haapasaarelta (044
557 9447).
Ma 13.8. klo 18 Vaajakosken naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
JYVÄSKYLÄ/MUURAME
To 23.8. klo 10–12 Äitilapsi-raamis. Lisätietoja Jenni Seppäseltä (040 723 1758).
Leirit ja retket:
Raamatun valossa, varttuneemman väen leiri Vesalan leirikeskuksessa Jyväskylässä 24.–26.8., mukana mm. Pekka Jokiranta, Reino Saarelma, Marja-Liisa
Jaakonaho, Leo Louhivaara. Leirin kokonaishinta 70e. Ilmoittautuminen 18.6.
mennessä Reino Saarelmalle, reino.saarelma@gmail.com tai 050 565 1386.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu sunnuntaisin kello 12:
12.8. Petri Harju
19.8. Petri Harju

Sähköposti
etunimi.sukunimi@evl.fi
Faksi (014)636 785

Vaajakosken alueen perheleiri Koivu
niemessä 7.9.-9.9. Ilmoittautuminen
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Tukea arkeen -toiminta tarjoaa konkreettista tukea perheen arkeen. Tiedustelut Johanna Ahonen p. 0400 905 915
ja Tarja Palander p. 0400 706 205.
KOULUIKÄISILLE:
Kerhotoiminta alkaa viikolla 36.
Kerhot ovat monitoimikerhot (isoille sekä pienille), sporttikerho, sählykerho ja
uutena stopmotion-animaatiokerho.
Katso lisää:
Myös Kansallisen Lastenliiton kerho jatkuu seurakunnan tiloissa (lisää netissä).
Kerhoihin ei ole erikseen ilmoittautumista, mutta toivomus olisi, että kerhot
aloitetaan syyskuun aikana. Tule rohkeasti toimintaan mukaan!
Lisätietoja: Kirsi-Marja Piippanen
040 558 2542, kirsi-marja.piippanen@
evl.fi
NUORILLE:
Nuoristotyön viikkotoiminta on kesätauolla!
MUSIIKKI:
Musiikkiryhmät ovat kesätauolla.
Nuorten lauluryhmä Celestina lomailee.
Mukavaa kesäaikaa! Tied. Maiju Koponen, 040 560 9922.

KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 19.8. klo 17 Iltamessu Kaupunginkirkossa, Mika Kilkki.
Seuraava ALFA-kurssi 3.10.-4.12. keskiviikkoisin klo 18.30-20.30. Alfa on
hyvä mahdollisuus tutustua kristinuskon
perusteisiin leppoisassa ilmapiirissä.
Kurssi pidetään Kilkeillä, os. Kevättärentie 10, Mustalampi. Olet tervetullut!Tied.
ja ilm. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net
p. 044 524 3904
Muut toimintatiedot mm. KohtaamisRyhmät, raamatunlukuohelma kts.
www.kohtaamispaikka.net

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

Näkövammaiset ja
huonokuuloiset
Cygnaeuksenk. 8, p. 050 549 7023.
Työntekijä lomalla 26.8. saakka
Syksyn ensimmäinen kerho ke 29.8.
klo 13-14.15 Keskusseurakuntatalolla,
rippikoululuokassa. Kahvit alkaen klo
12.30. Vieraana Johanna Lahtinen.

Omaishoitajat

aurinkoon hiljentää lohdullisten laulujen myötä kiitoksen, valon ja toivon äärelle.
Runsas kaksikymmentä vuotta sitten Villihevosilla itsensä kansansuosikiksi laulaneelta Hanna Ekolalta on
ilmestynyt 12 levyä, joista uusin on
Aurinkotie. Ekola on tullut tutuksi
myös ajatelma- ja runokirjoistaan. Syksyllä ilmestyy uusi teos Kiitosmielellä.
Ekolaa säestää pitkäaikainen yhteistyökumppani laulaja-pianisti Virpi Lahti, jolta on ilmestynyt oma
soololevy Sinun valossasi.
Konserttiin myydään 10 euron ohjelmia kirkon ovella tuntia ennen
konserttia.

Naisten saunaillat
Vesalassa
Saunailtoja on tiistaisin seurakunnan leirikeskuksessa Vesalassa. Kokoontuminen klo 18 Keskusseurakuntatalon edessä, lähtö omin autoin tai bussilla. Tarjoilu 2,50 e.
Kyydin jokainen maksaa itse. Viimeinen saunailta on 28.8.

Jälkiruskaa
Enontekiön Hetassa

Matka Lappiin tehdään 15.-22.9.
Ohjelmassa on patikointia, kirkkoreissu, matka Norjan Altaan sekä
Sanan tutkistelua. Tarjolla myös
erinomaista matkaseuraa. Hinta 450
euroa.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut
Erkki Helle 050-4947295.

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

Terhi Hassinen p. 050 340 9893.

Hanna Ekola konsertoi Vaajakoskella
Hanna Ekolan konsertti kutsuu
kiittämään ja levähtämään.

Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Sirpa Koivisto 040 7030 350
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740
Tytti Pääkkönen 050 360 3459

Veteraanit
Diakonissa Leena Huviranta, p. 040 560
9903. Päivystys ti-to klo 9-10, Cyg
naeuksenkatu 8. Myös kotikäyntejä.
Veteraanileiri Koivuniemessä 20.-24.8.
Hinta 30 e. Ilm. 13.8. mennessä Leena
Huvirannalle, p. 040 5609 903.

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.

Yhteiskunnallinen työ
Yhteiskunnallinen työ palvelee tarjoamalla mahdollisuuden hengellisyyteen,
arvojen pohtimiseen ja luottamukselliseen keskusteluun työntekijöille, yrittäjille ja järjestötoimijoille. Ota yhteyttä,
kun haluat kuulla lisää yhteistyön mahdollisuuksista tai keskustella luottamuksellisesti työhön tai työttömyyteen liittyvistä kysymyksistä. Pastori vs. Satu Konsti, satu.konsti@evl.fi puh. 050 322 7866
www.jyvaskylanseurakunta.fi/toiminta/
yhteiskunnallinen_tyo/
Keski-Suomen pelastuslaitoksen nimikkopappi, Keski-Suomen poliisilaitoksen
nimikkopappi

Opiskelijat

Diakonissa Leena Huviranta, p. 040 560
9903. Pyydettäessä myös kotikäyntejä.

Seurakuntamatka Viroon 28.9.-1.10.
Matkan arvioitu hinta 230-260 euroa puolihoidolla.Tutustuminen ItäVirumaahan, Tallinnaan ja ympäristöön ja vierailut ystävyysseurakunnassa Tudulinnassa ja suomalaisessa
seurakunnassa Tallinnassa. Asiantuntijaopas on pastori Tuomas Palo-

la. Tied. Mari Putkonen 040 771
8023 ja Hannu Huttunen 050 521
5405. Ilmoittautumiset 29.8. mennessä Korpilahden aluesihteeri Virpi
Kaunisto 050 557 9012 ja Vaajakosken aluesihteeri Leena Syrjälä 050
551 0440.

Käsikellot kaipaavat lisää soittajia
Aikuisten harrasteryhmä Clarabella
aloittaa harjoitukset tiistaina 21.8.
klo 19.30 Kuokkalan kirkossa. Uudet soittajat tervetulleita mukaan.
Lasten käsikelloryhmän harjoituk-

set alkavat keskiviikkona 29.8. klo 15
Kuokkalan kirkossa. Uudet soittajat
tervetulleita mukaan.
Käsikello-orkesteri Kide ei ota uusia soittajia tänä syksynä.

Aikuisrippikoulu starttaa syksyllä
Aikuisrippikoulun ensimmäinen kokoontuminen on 18.9. ja illan teema
on Minä, sinä ja Jumala. Muiden iltojen
teemat ovat Kiitos!, Usko, Leipää ja viiniä ja Pyhä kirja. 30.10. vietetään Juhlaa.
Voit suorittaa rippikoulun tai kerrata muuten kristinuskon keskeistä si-

sältöä. Ilmoittautuminen on 10.9.
mennessä www.jyvaskylanrippikoulut.fi/aikuisrippikoulu.
Tiedustelut pastorit Johanna Liukkonen, johanna.liukkonen@evl.fi
040 5609934 ja Satu Konsti satu.
konsti@evl.fi 050 3227866.

PITOPALVELU

PARTURI – KAMPAAMO

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

Ritva Nuutinen
Kontiontie 12
40400 JYVÄSKYLÄ
045-1127 688

Pirkko Aaltonen

elämän valoissa ja varjoissa

Yliopistonkatu 42

PALVELEMME: ark. 9-17, la 9-13, p. 612 404
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Tiitus
menee
kouluun
Koulut alkavat ensi viikolla ja
vatsanpohjassa on tuntemuksia niin
lapsilla kuin vanhemmilla. Myös
Tiitus Paukkunen on hankkinut
repun ja tutustunut koulun pihaan
tytti pääkkönen

Vanhemmat sisarukset ovat kertoneet koulusta niin mukavia tarinoita, että seitsemänvuotiaasta Tiitus
Paukkusesta tuntuu hyvältä mennä kouluun. Pääseehän siellä opiskelemaan. Sitä Tiitus odottaakin
eniten. Vielä Tiitus ei osaa sanoa,
mikä kouluaine vaikuttaa mukavimmalta. Äidillä, Marianne Paukkusella, on aavistus tästä.
–Tiitus kaivelee ja tonkii usein metsässä. Uskon, että ympäristötiedossa
hän on vahvoilla. Kuka tietää, vaikka
hänestä tulisi luonnontieteilijä?
Tiituksen kolmesta sisaruksesta
Amanda ja Elliot ovat jo päässeet
koulunpenkille. Kuopus Naattan jää
vielä odottamaan omaa vuoroaan.
– Vanhempien lasten koulunkäynnistä on jäänyt positiivinen kuva,
joten ei minua jännitä laittaa Tiitusta kouluun. Lapsilla on ollut huiput
opettajat ja koulumatkakin on lyhyt,
Marianne Paukkunen kertoo.
Äiti odottaa koululta perusvalmiuksia. Hän toivoo, että lapset viihtyvät jatkossakin koulussa ja opetus
ei alkaisi tuntua pakkopullalta. Lapset on mukava lähettää kouluun,
kun he lähtevät mielellään.
– Läksyjä teemme Tiituksen kanssa
varmaan tarpeen mukaan yhdessä.
Aika itsenäisesti lapset ovat kyllä kouluhommansa tehneet, Paukkunen
kiittelee.
Vaikka koulumaailma on vielä jokseenkin tuntematon, Tiituksella on
jo suunnitelma välituntien ratoksi.
– Silloin voisi pelata jalkapalloa,
poika kaavailee.

Tiitus aloittaa ekaluokan Jyväskylässä Nenäinniemen koulussa elokuun puolivälissä. Viisivuotias Naattan-veli ei pääse ihan vielä mukaan. KUVA: TYTTI PÄÄKKÖNEN

Seurakunta siunaa uudet eppuluokkalaiset
Kouluun siunaaminen on seurakunnan tapa kulkea lapsen rinnalla uuden ajanjakson alussa.
– Haluamme olla lapsen ja koko
perheen tukena vanhan aikakauden
lopussa ja seuraavan alussa ja osoittaa, etteivät lämpö ja turvallisuus
katoa, vaikka siirrytäänkin uuteen
ryhmään”, summaa kouluun siunaamisen merkitystä lapsityönohjaaja
Marja-Terttu Kivelä Korpilahden
alueseurakunnasta.
Korpilahden eput siunataan 12.8.
kello 10 alkavan messun yhteydessä.

– Messu on suunniteltu lapsi- ja
perheystävälliseksi. Mukana on tuttuja lauluja lasten virsikirjasta ja
paljon musiikkia. Saarna elävöitetään lasten ymmärrettäväksi esimerkiksi näytellyn draaman tai rekvisiitan avulla, Kivelä kertoo.
Koulutielle siunaaminen on yhteisöllinen tapahtuma. Mukana on
samaan kouluun ja samalle luokalle
meneviä lapsia. Siunaaminen on
myös perheelle valmistautumista
uuteen elämäntilanteeseen, varsinkin ensimmäisen lapsen aloittaessa

koulun. Seurakunnat ovat järjestäneet kouluun siunaamisia jo parikymmentä vuotta.
Jyväskylässsä kouluun siunaamiskutsu lähtee noin 1100–1200 eka
luokkalaiselle. Kuutisenkymmentä
prosenttia noudattaa kutsua. Määrät
vaihtelevat alueseurakunnittain.
Jyväskylässä kouluun siunaamisia
järjestetään kirkoissa sunnuntaina
12.8., maanantaina 13.8. ja tiistaina
14.8. Tiedot paikoista ja kellonajoistalöytyvät tapahtumatiedoista sivuilta 12–15.

Kirkkoon tulevan epun kannattaa ottaa
reppu mukaan, koska seurakunta jakaa
Lasten Raamatun kotiin viemisiksi.

i�metteli��
sirpa koivisto

Ensimmäinen lapseni Viivi syntyi
kolme vuotta sitten. Kun pitelin
nyyttiä käsissä, elämä muuttui täysin.
Tulin isäksi vasta kypsemmällä iällä,
joten vanhemmuus ja perhe ovat minulle kaikki kaikessa. Nyt perheeseemme kuuluu Viivin ja vaimoni
Tarjan lisäksi vähän yli vuoden ikäinen Jimi-poika sekä 14-vuotias perhoskoira Onni. Asumme rivitalossa
Muuratsalossa.
Olin nuorempana aika pinnallinen, enkä ajatellut asioita nenääni
pitemmälle. Oma napa oli tärkein.
Kaiken piti näyttää hyvältä ulospäin
ja asiat pyörivät materian ympärillä.
Nyt lasten ja vaimoni hyvinvointi on
minulle kaikkein tärkeintä. Haluan
olla oikeudenmukainen ja rakastava
isä ja toimia hyvänä roolimallina lapsilleni. Haluan myös olla mahdollisimman paljon läsnä, kun lapset
kasvavat ja oppivat uusia asioita.
Ihmisten kiire on ihmeellistä. Miksi kaiken pitää tapahtua niin hirveän
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nopeasti? Olen töissä turvallisuusalalla ja ajan työkseni paljon autoa.
Kiire ja piittaamattomuus muista
ihmisistä on valitettavan yleistä esimerkiksi liikenteessä. Perässä ajoa,
tyhmiä ohituksia, vaaratilanteita.
Yötyössä näkee, mitä kaikkea voi tapahtua. Omalla kohdallanikin on
ollut monia läheltä piti -tilanteita.
Elämme kulutusyhteiskunnassa,
jossa rahaa ihannoidaan. Olen huomannut, että rahalla pystyy ostamaan aikaa ja ratkomaan ongelmia
ohi niiden ihmisten, joilla rahaa on
vähän. Olen seurannut keskustelua
eurokriisistä ja pannut huolestuneena merkille, miten Suomea myydään
ulkomaille. Pelkään, ettei suomalaisilla ole pian enää mitään jälkikasvulle annettavaksi. Kohta olen valmis ottamaan markan takaisin. Ehkä ne hallituksessa pyrkivät ajamaan
meidän etua, mutta onko taitoa
riittävästi, sen on sitten toinen juttu.
Muuratsalo on rauhallinen paikka asua ja täällä on mukavia ihmisiä.
Vesistö ja muu luonto ovat lähellä.

Tommi Nieminen, 39, asuu perheineen Muuratsalossa. KUVA: SIRPA KOIVISTO
Toivon, että lapset saisivat kasvaa hyvässä ja turvallisessa yhteiskunnassa
niin, etteivät kiire ja välinpitämättömyys lisääntyisi. Kouluihin kohdistuvat hyökkäykset ja perheissä tapahtuvat vahingonteot huolettavat. Pitäisikö meidän kaikkien katsoa peiliin?

Kuulumme perheessä kaikki kirkkoon. Suhde seurakuntaan ei ole
kauhean tiivis, mutta vanhan kansan ihmisenä kirkkoon kuuluminen
on minulle itsestäänselvyys. Vaimoni ja minut on vihitty kotona ja viimeksi vietimme poikamme Jimin

ristiäisiä. Kaikista tilaisuuksista on
jäänyt hyvät muistot.
Jos joskus tarvitsen apua tai hetken
hengähdyksen, tiedän, että kirkossa
voin funtsia ja miettiä asioita. Kaikilla
pitäisi olla jokin paikka, jossa voisi
hiljentyä.

