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Ihan tavallisia asioita
perheasiain neuvonnassa
Jyväskylän perheasiain neuvottelukeskus täyttää 50 vuotta.
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Asunnottomuus on
liian monen arkea
Sirkka-Liisa Puoliväli tuntee elämäntarinat asunnottomuuden takana.
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Seurakunnan asiantuntemus
huomioon päätöksenteossa
Arjen asiantuntijoita on varsinkin
seurakunnan diakoniassa.
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Korpilahden koululaiset keräsivät
1 500 euroa Kirkon Ulkomaanavulle

Kannen kuva:

Korpilahden koulut keräsivät
Kirkon Ulkomaanavulle 1 500
euroa vuoden 2011 aikana. Rahaa
kerättiin erilaisten tempausten
avulla, muun muassa vesipajatsolla ja lumikenkäkävelyllä.
Korpilahden yhtenäiskoulun

Seurakuntia odottaa
väistämätön muutos.
Rakenteita on pakko
uudistaa.
Kuva: Antti Pulkkinen/
Kuvatoimisto Vastavalo

Kolumni

opettaja Markku Viitanen lahjoitti
1 500 euron arvoisen sekin maanantaina 1.10. vs. lähetyskasvatussihteerille Paula Niemitalolle, joka
on seurakunnan Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö. Rahalla saadaan kaivo, huussi ja vesipumppu.

Hyvää Tyttöjen päivää

Kirkko perheitä
tukemassa
erheneuvonta on yksi sodan jälkeen syntyneistä kirkon työmuodoista. Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus täyttää
tänä syksynä 50 vuotta. Se palvelee Jyväskylän
lisäksi 18 Keski-Suomen seurakunnan asukkaita.
Perheneuvonnan perustehtävä on pysynyt samana läpi vuosikymmenien: tukea ja auttaa ihmisiä
selviytymään parisuhteen ja perheen ongelmissa
sekä elämän kriisitilanteissa. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaille maksuttomia. Asiakkaaksi voi tulla, vaikka ei olisi ev.lut. kirkon jäsen.
Niinä vuosikymmeninä, joina olen ollut työssä
perheneuvonnassa, olen saanut seurata perheiden tapaamisten kautta myös yhteiskunnassa
tapahtuneita muutoksia. Jälkeenpäin ajatellen
80-luku tuntuu turvallisimmalta. Talous oli nousussa ja ilmapiiri oli positiivinen.
90-luvun alussa lama vaikutti perheneuvontaan hakeutuneiden perheiden tilanteissa. Tutkimusten perusteella tuo aika näkyy yhä monien
parikymppisten nuorten ihmisten elämän ongelmina. Yksi 90-luvun lopulta perheneuvontaan
heijastunut muutos oli se, että alettiin puhua naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tuolloin heräsi
naiivi ajatus, että tulevina vuosina perheväkivalta
saadaan loppumaan. Näinhän ei käynyt, vaan
jatkuvasti saamme todeta väkivallan elävän voimakkaana varjona monissa perheissä. Myönteistä kuitenkin on, että perheneuvonnassa olemme
oppineet auttamaan entistä paremmin väkivallasta kärsiviä perheitä.
2000-lukua leimaa sähköisen median vaikutus.
Se on näkynyt muun muassa kasvaneena epävarmuutena ja hämmennyksenä ihmisten arvomaailmassa. Esimerkiksi mahdollisuus ja houkutus
uskottomuuteen on kasvanut sähköpostin ja kännyköiden myötä. Mielenkiintoista kuitenkin on,
että 2000-luvulla asenteet uskottomuutta kohtaan ovat tiukentuneet.
2010-luvulle tultaessa taloustilanteen huononeminen aiheuttaa taas perheille huolta ja vai
keuksia. 90-luvun laman kokemuksista olisi kuitenkin hyvä ottaa oppia. Kritiikistä huolimatta,
presidentti Niinistön aloitteesta toteutettu Ihan
tavallisia asioita -kampanjan raportti osuu oi
keaan: lähimmäisistä välittäminen ja aikuisten
yhteinen pyrkimys luoda lapsille ja nuorille turvallinen arki, on keskeistä tasapainoisen kasvun
tukemisessa. Se, mistä olen erittäin iloinen, on,
että juuri kirkko on perheneuvonnan ja myös
muun perhetyön kautta tukemassa perheitä ja
tuomassa sanomallaan turvaa ihmisille. Perheneuvonnan strategiassa painotetaan Jumalan hyvyyden ja armahtavan rakkauden välittämistä, ja
sitä, että kohtaamisissa perheiden kanssa on läsnä Kristus.

P

Perheasiain neuvottelukeskus 50 vuotta. Avoimet
ovet ma 22.10. klo 10-14

Sirpa Salo

Perheasiain
neuvottelukeskuksen
johtaja
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Plan tukee tyttöjä Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tytöt saavat tukea muun muassa päästäkseen toisen asteen koulutukseen. kuva: Plan

Tytöt tekevät nyt historiaa.
11. lokakuuta vietetään ensimmäistä
kertaa kansainvälistä tyttöjen päivää.
YK hyväksyi päivän vieton Planin
vaikuttamistyön ansiosta. Päivä
kiinnittää maailmanlaajuista huomiota tyttöjen asemaan ja oikeuksiin,
sillä tytöt kohtaavat kaikkialla
maailmassa syrjintää ikänsä ja
sukupuolensa vuoksi.
Plan julkistaa 11.10. vuoden 2012 Koska
olen tyttö -kampanjan raportin, joka tarkastelee tyttöjen koulutuksen edellytyksiä,
esteitä ja vaikutuksia. Raportti on ainoa
maailmanlaajuinen tyttöjen asemaa käsittelevä käsikirja, joka kartoittaa tilastoilla,
haastatteluilla ja yhteiskunnallisilla ana-

lyyseilla tyttöjen tilaa. Se osoittaa, että
tyttöjen oikeuksien edistäminen ja laadukkaan koulutuksen tarjoaminen auttaa
katkaisemaanköyhyyden kierteen ja muuttaa kehitysmaiden tulevaisuuden suunnan.
Planin raportti on ladattavissa järjestön
verkkosivuilta 12.10. alkaen.

Televisiossa ilta lapselle
Plan-ilta juhlistaa kansainvälistä tyttöjen
päivää ja Planin 75-vuotista työtä maailman lasten hyväksi. Ohjelma alkaa 11.10.
klo 20 MTV:lla Juhlaohjelmassa esiintyvät muun muassa Paula Koivuniemi, Jari
Sillanpää, PMMP ja Mariska sekä Diandra Flores.
Musiikkiesitysten välissä nähdään dokumentteja, joissa suomalainen luokanopettaja Laura Laurila matkustaa Mo-

Nyt saa äänestää
vuoden kristillistä kirjaa
Vuoden kristillinen kirja 2012 –loppukilpailun ehdokkaana on kuusi kirjaa.
Ehdokkaat julkistettiin Turun kansainvälisillä kirjamessuilla viime
viikonloppuna. Voittajakirjan valitsee
vuonna arkkipiispa Leo.
Ehdolla Vuoden kristilliseksi kirjaksi ovat
Hannu-Pekka Björkmanin Kadonneet askeleet – Matkoja aikaan ja taiteeseen (Kirjapaja), Johanna Hurtigin ja Mari Leppäsen toimittama Maijan tarina, Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö yksilön ja yhteisön
traumana (Kirjapaja), Erkki Jokisen Muukalainen (Perussanoma Oy), Leena Jäppilän Pieni kantaattikirja – J.S.Bachista, unista

sambikiin tapaamaan uutta kummilastaan Raakel ja Nicke Lignellin kanssa.
Ohjelmassa etsitään uusia Plan-kummeja.

Plan tekee töitä 50 maassa
Plan tukee tyttöjä Afrikassa, Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa. Planin apu antaa tytöille mahdollisuuden päästä kouluun
esimerkiksi Kambodzassa, Bangladeshissa,
Sierra Leonessa, Togossa, Liberiassa ja Malawissa.
Lisäksi Plan tukee tyttöjen suojelua
väkivaltaa vastaan Dominikaanisessa tasavallassa, Keniassa ja Filippiineillä, auttaa nepalilaistyttöjä pois orjatyöstä ja
antaa tytöille toimeentulomahdollisuuksia Dominikaanisessa tasavallassa. Lisäksi Plan tukee guinealaisten ja egyptiläisten tyttöjen sukupuolielinten silpomisen vastaista työtä.

kiikari

ja tiheästä todellisuudesta (Kansanvalistusseura), Heikki Räisäsen Mitä varhaiset
kristityt uskoivat (WSOY) ja Pekka Simo
joen ja Kalle Vaismaan Seitsemän silmäniskua (Suomen Lähetysseura).
Yleisöäänestykseen voi osallistua Helsingin kirjamessuilla 25.-27.10. ja netissä 7.-27.10. osoitteessa www.kristillisetkustantajat.fi.
Kilpailuun ilmoitettiin 43 teosta 25 eri
kustantajalta. Kristilliset kustantajat ry:n
järjestämä kilpailu on avoin kaikille kustantajille. Voittaja palkitaan 2 000 euron
rahapalkinnolla.
Arkkipiispa Leon valinta ja yleisöäänestyksen voittaja julkistetaan Helsingin kirjamessujen yhteydessä järjestettävässä yleisötilaisuudessa 28.10. klo 11.30.

Ortodoksikirkon arkkipiispa Leolla on edessään
luku-urakka. Kaikki lukijat saavat osallistua
yleisöäänestykseen.

Euroviisumummot iloitsevat
omakielisestä Raamatusta

Anna lahjaksi
lämmin joulumieli

Ensimmäinen sukukielellemme
Ymmärrämme Raamattua paremkäännetty koko Raamattu valmismin udmurtiksi kuin venäjäksi.
tuu udmurtiksi vuonna 2013. Kään- Haluamme opettaa nuorille Jumanöksen valmistumista odottavat
lan tietä omalla kielellä, se on muminnokkaina taannoin Euroviisuissa
mojen tehtävä, kirjoitti ryhmän
edustaneet Buranovon Mummot.
johtaja Olga Tuktarjova Suomen
- Raamattua tarvitaan kovasti.
Pipliaseuralle.

Suomen Merimieskirkon kautta
voi lähettää joulupaketteja
merenkulkijoille. Lahjat voi toimittaa 26.10. mennessä Vuosaaren merimieskirkkoon, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki. Lisätietoja
www.merimieskirkko.fi.

Pääkirjoitus
Vasara ja
nauloja
os posti tuo kirjeen Kelalta, kaupungilta,
aluehallintovirastolta tai vaikkapa hallinto-oikeudelta, osaan jo ennen sen avaamista asennoitua oikein. Siis siten, että luultavasti ymmärrän kirjeen sisällön väärin/ /osittain/
en lainkaan.
Jos asioin verotoimistossa, rakennusvalvonnassa tai poliisiaseman lupayksikössä, otan
nöyrimmän asenteeni ja varaudun pitkään
jonotukseen. Mitä jos huudan hukkuessani
vammaispalvelujen viidakkoon, kuuleeko kukaan? Kuka auttaa valitsemaan oikeat kaavakkeet? Kuka antaa apua niiden asianmukaiseen
täyttämiseen? Apua!
Miten tässä näin kävi? Kaikki nämä hyvää
tarkoittavat toimistot ja virastothan on rakennettu ihmistä varten. Että ihminen saisi tarvitsemansa julkiset palvelut ja elämä sujuisi. Missä vaiheessa virastot kasvoivat ihmistä suuremmiksi ja virkamiehet nousivat kansalaisen
pompottajiksi?
Kirkko on ollut sujuvassa sivuluisussa matkalla samaan hetteikköön muiden byrokraattisten rakennelmien kanssa. Sen kieli on monille vierasta ja hallinto potee samansukuista
mammuttitautia kuin EU konsanaan. On työryhmiä, neuvostoja, hankkeita ja projekteja.
Ihmisen parhaaksi, toki.
Kirkossa on vireillä rakenneuudistus, jolla
pöhöttynyttä julkikuvaa on tarkoitus sutjakoittaa. Syksy näyttää, millä mallilla uudistus etenee. Rakennetaanko uutta rovastikuntien vai
hiippakuntien ympärille. Syksy näyttää myös
sen, millaisilla voimilla kuntapuolella puuhataan seuraavat neljä vuotta. Kuntavaalit käydään kuluvan kuun lopulla, ja keskustelu kuntien rajoista ja rakenteista käy kiivaana.
Tässä lehdessä kerrotaan sekä kirkon rakenneuudistuksesta että seurakunnan roolista
kaupungin yhteistyökumppanina. Tarjolla on
myös juttu selkokielestä. Kaikki nämä asiat nivoutuvat lopulta yhteen.
Tarvitaan vasara ja nauloja, kun rakennetaan
uutta. Ja sitä ennen ehkä hieman lekaa, jotta
vinoon kasvaneet kankeudet saadaan rusikoitua pois tieltä. Rukataan rajoja ja rakenteita
niin, että kuntalaisen ja seurakuntalaisen elämä sujuu. Että ihminen ei olisi olemassa koneistoa varten, vaan päinvastoin.
Lopuksi olisi vielä huikeaa, jos osaisimme
kertoa uusista kuvioista niin, että jokainen ymmärtäisi. Oikein ja kokonaan.
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Sirkka-Liisa Puoliväli ihailee syksyssä väriloistoa ja ratkoo Puuppolan Kalliomäessä asunnottomuuden kysymyksiä. KUVA: JANNE KÖNÖNEN

Asunnottomien yö
muistuttaa ihmisarvosta

Tuetun asumisen yksikkö ja päiväkeskus Kalliomäessä järjestetään tänäkin
vuonna Asunnottomien yö.
Puuppolssa sijaitsevan, Katulähetyksen ylläpitämän keskuksen
vastaava ohjaaja Sirkka-Liisa Puoliväli
kertoo, että ihmisten kohtaaminen on
hänelle lähes pyhä asia.
1. Mitä Asunnottomien yö tarkoittaa?
Se on valtakunnallinen tapahtuma ja osa
YK:n julistamaa köyhyyden ja syrjäytymisen
vastaista päivää. Meillä Kalliomäessä Asunnottomien yön viettäminen on perinne ja
haluamme tapahtuman avulla nostaa esille
asunnottomuuden, joka on totta liian monelle ihmiselle meidänkin kaupungissamme.
2. Kuinka paljon Jyväskylän seudulla on
asunnottomia?
Vuoden 2011 tilastojen mukaan asunnottomia oli jyvässeudulla noin 180, joista pitkäaikaisasunnottomia 38. Pitkäaikaisasunnoton on henkilö, jonka asunnottomuus
on kestänyt yhtäjaksoisesti vuoden tai asunnottomuusjaksoja on ollut useita viimeisen
kolmen vuoden aikana.
3. Keitä asunnottomuus koskee?
Asuntonsa voi menettää useammastakin
syystä. Yleensä asunnottomuuteen liittyy
monia muitakin ongelmia, joista yleisimpiä
ovat päihteet ja mielenterveysongelmat.
Mutta matkan varrella olen saanut havaita,
että syyt voivat olla mitä erilaisimpia.

4. Onko asunnottomuus lisääntynyt viime
vuosina?
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 tavoitteena oli pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen
vuoteen 2011 mennessä ja Jyvässeudulla tavoitteessa onnistuttiin. Hallitus jatkaa työtään pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi, joka on vuoden 2015 tavoitteena.
Asunnottomia on aina ollut, mutta ajattelen, että asunnottomuuden luonne on
viime vuosina muuttunut. Asiakaskunta
on nuorentunut ja syyt monimuotoistuneet.
5. Voiko ihminen selvitä Suomen talvesta
ilman kotia?
Pakon edessä kyllä!
6. Miten itse asut?
Perheen kanssa omassa kodissa Puuppolassa.
7. Mikä sai sinut mukaan Katulähetykseen?
Yhdistyksen arvopohja on minunkin elämäni tukipilari. Olen onnellinen, että saan
tehdä tällä hetkellä tätä työtä. Yhteiskunnan eriarvoistuminen jakaa ihmiset entistä
etäämmälle toisistaan ja se harmittaa. Täällä olen oppinut arvostamaan tätä hetkeä,
joka on juuri nyt käsillä. Ihmisyyttä, joka
pohjimmiltaan on sama meissä jokaisessa.
Elämän kaipuu ja kohtaamiset ovat rik
kaus, jonka olen täällä ollessani tuntenut.
8. Millainen persoona olet?
Olen aika perinteinen pohjimmiltani,
elämäni arvot ovat muovautuneet arjen

R i v i e n

v ä l i t

kristillisyydestä. Ihmisen kohtaaminen on
minulle lähes pyhä asia.
9. Miten rentoudut työpäivän päätteeksi?
Olen tietynlainen elämäntapaintiaani, se
on lapsuuskotini perinne. Töitä tehtiin yhdessä ja sitten levättiin. Liikunta, ystävät,
musiikki, poliisisarjat ja lukeminen auttavat
irtautumaan työelämästä, kun sitä kaipaan.
10. Mitä kokkaat mieluiten?
Perinteinen kotiruoka luonnistuu minulta parhaiten. Jouluruokiin ja kiinalaisen
keittiön antimiin en hevillä kyllästy.
11. Jos sinulla olisi valta päättää, mitä
muuttaisit Jyväskylässä?
Hajauttaisin peruspalvelut lähemmäksi
käyttäjää ja ottaisin pienet kyläkoulut uudelleen käyttöön.
12. Mitä teet jos työpäivä on vasta alussa,
mutta väsyttää jo?
Vaikea sanoa, koska töihin on yleensä tosi
mukava mennä. Kiperän paikan tullen otamme aikalisän ja keitämme vahvat kahvit!
13. Mikä syksyssä on parasta?
Väriloisto luonnossa ja toisaalta pimenevät illat, jolloin kynttilän valo pääsee
oikeuksiinsa.
14. Onko jokin Raamatun kohta puhutellut sinua?
Aika monikin, mutta viimeaikoina olen
erityisesti yrittänyt pohdiskella psalmin 139
lupauksia.
Asunnottomien yö 17.10.

Marjo
Rönnkvist
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Uskonnollisille johtajille rooli rauhanvälityksessä

Facebookissa
nähdään

Yhdistyneiden Kansakuntien yleis- apua on konsultoitu raportin valkokouksessa julkistettiin YK:n pää misteluissa. Uskonnollisten johtasihteerin Ban Ki-Moonin ohjeistus jien rooli rauhanvälityksessä tulee
rauhanvälityksestä. Suomen ja
nousemaan entistä vahvemmaksi.
Turkin aloitteesta käynnistettyä
Uskonnolliset johtajat ja uskopohohjeistusta on työstetty kahden
jaiset organisaatiot ovat tärkeässä
vuoden ajan. Kirkon Ulkomaan
roolissa useiden konfliktien ratkai-

www.facebook com/henkijaelama.
Tule ja tykkää ,
keskustele
ja kommentoi,
anna meille
juttuvinkkejä ja
palautetta.

semisessa. Uskonnollisilla johtajilla
on usein mahdollisuus saavuttaa
konfliktin osapuolten luottamus.
Uskonnollisten johtajien mahdollisuutta osallistua rauhanvälitykseen
ei ole nähty tarpeeksi usein.
Kirkon Ulkomaanapu

Uskonnonvapaus ja pakolaisuus
puhuttavat vastuuviikolla
Kirkkojen kansainvälinen
vastuuviikko on pitänyt meteliä
monenlaisista epäkohdista aina
maailman nälästä pakolaiskysymyksiin. Tänä vuonna
teemana on uskonnonvapaudesta
johtuva pakolaisuus.
Yli puolet maailman väestöstä elää
oloissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan tuhoisalla tavalla. Loukkauk
sia tapahtuu myös Suomessa, mutta
niistä ei juuri puhuta julkisuudessa.
Moni joutuu pakolaiseksi uskonto
peräisen vainon tai syrjinnän takia.
Useat pakenevat henkensä kaupalla
toivoen saavansa apua Euroopasta tai
muista teollisuusmaista. Vakaumuksensa tähden pakenevan on vaikea
saada turvapaikkaa vainon perustella.
Moni kehitysmaasta pakeneva jää
alueen sisäiseksi pakolaiseksi ja kuormittaa köyhää valtiota entisestään.
Uskonnonvapauden edistäminen
on välttämätöntä kestävän kehityksen ja demokratian saavuttamiseksi,
köyhyyden vähentämiseksi sekä kriisien ennaltaehkäisemiseksi. Uskonnonvapauden ja muiden ihmis
oikeuksien kunnioitus takaa rauhan-

Hengissä
Sunnuntai 14.10.
Evankeliumi
Joh. 7: 40–52
Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut
väkijoukosta sanoivat: »Tämän
täytyy olla se profeetta.» Toiset
sanoivat: »Hän on Messias.» Mutta
toiset epäilivät: »Ei kai Messias
Galileasta tule! Kirjoituksissahan
sanotaan, että Messias on Daavidin
jälkeläinen ja tulee Betlehemistä,
Daavidin kotikaupungista.» Näin
ihmiset alkoivat kiistellä hänestä.
Muutamat halusivat ottaa hänet
kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan
käynyt häneen käsiksi.
Jeesusta pidättämään lähetetyt
miehet palasivat ylipappien ja
fariseusten luo, ja nämä kysyivät:
»Miksi ette tuoneet häntä?» Miehet
vastasivat: »Yksikään ihminen ei
ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin
hän.» Silloin fariseukset sanoivat:
»Oletteko tekin antaneet eksyttää
itsenne? Onko kukaan hallitusmies
uskonut häneen? Tai yksikään
fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista
mitään - kirottuja kaikki!» Silloin
Nikodemos, joka itse oli fariseus ja
oli aiemmin käynyt tapaamassa
Jeesusta, sanoi: »Eihän meidän
lakimme mukaan ketään voi
tuomita, ennen kuin on kuultu
häntä ja otettu selville, mitä hän
on tehnyt.» Mutta toiset sanoivat
hänelle: »Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit,
ettei Galileasta tule profeettaa.»
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Miksi?
Askarruttaako mieltäsi jokin kirkkoon liittyvä asia?
Voit lähettää kysymyksiä Miksi?-palstalle
osoitteella jklsrk.tiedotus@evl.fi

Miksi virret sekä muut yhteislaulut
soitetaan aina niin korkealta, että
laulaminen on tavalliselle ihmiselle
vaikeaa?

Moni kehitysmaasta pakeneva jää alueen sisäiseksi pakolaiseksi ja kuormittaa köyhää valtiota entisestään. kuva: kirkon ulkomaanapu
omaisen elämän ja olot, joissa kestävä kehitys on mahdollista.

Kuokkalassa puhutaan
ihmisoikeuksista
Vastuuviikko ei ole keräys. Vastuuviikon tavoite on saada ihmiset arvioimaan omaa elämäntapaansa suhteessa maailman tilaan.
Vuosien varrella seurakunnissa on

toteutettu Vastuuviikon tapahtumia
ja tilaisuuksia: Reilun kaupan maistatuksia, rukoushetkiä, mielenosoituksia, paneelikeskusteluja.
Kuokkalan kirkossa on vastuuviikon tapahtuma 21.10. klo 11 alkavan
messun yhteydessä. Päivässä on ihmisoikeuksia koskeva tietokilpailu
sekä Reilun kahvin maistelua.
Vastuuviikkoa vietetään 21.–28.10.
Lisätietoja: www.vastuuviikko.f

Laulun sopiva sävelkorkeus on yksilöllinen asia: toisten on helpompi
laulaa matalalta, toisten korkealta.
Tämä voi johtua äänen luonnollisesta sointikorkeudesta – altto- ja bassoäänille sopivat matalat, sopraano- ja
tenoriäänille korkeat sävellajit.
Toisaalta laulun harrastaminen ja
laulutunneilla käyminen parantavat
laulu- ja hengitystekniikkaa, jolloin
sopivaksi koettu ääniala laajenee.
Myös yhteislaulujen säestys voi olla
syynä siihen, että ääni ”takertuu
kurkkuun”.
Hengittävä säestystapa ja sopivan
ripeä tempo antavat mahdollisuuden hengittää tarpeeksi ja riittävän
usein, jolloin laulaminen koetaan

Ole kuulolla! Seurakunnan radio-ohjelmat
Radio Keski-Suomessa 99,3 MHz
tiistaisin ja torstaisin noin klo 13.40

Vaaralliset tekstit
E

ivätkö nämä epäilevät tehneet oikein:
harjoittavat mediakritiikkiä eivätkä
höynähdä juoksemaan uusien asioiden perässä? Ihan hyvä esimerkki meillekin?
On mielenkiintoista, että Jeesuksen syntymäkaupungilla ei näytä olevan Johannekselle
suurtakaan merkitystä. Me ihmettelemme,
miksi hän ei kiiruhda kumoamaan ”vääriä”
väitteitä. Eikö Johannes ole kuullut jouluevankeliumia? ”Onhan Jeesus syntynyt Betlehemissä, onhan?” Tämä on ainut jae, jossa Betlehem hänen evankeliumissaan mainitaan.
Ilmeisesti hänelle ei ollut kovinkaan olennaista se, missä Jeesus oli syntynyt. Matteus ja
Luukas olivat paljon innokkaampia osoittamaan, että kirjoitukset täyttyivät kaikessa. Johanneksen tavoin meitäkin kiinnostaa asioiden ydin.
Tekstissämme on tyypillinen esimerkki siitä,
kuinka Raamattunsa tuntevat käyttävät kirjaa
väärin: »Ei kai Messias Galileasta tule! Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista.» He tekivät sinänsä oikein, kun harjoittivat mediakritiikkiä Raamattuun vedoten. Ja näinhän monet edelleen tekevät. Tämä vain ei ollut oikea tapa silloin eikä
se ole sitä nytkään. Raamattuun ja kirjoituksiin
pitäytyneet kulkivat Jeesuksen ohi. Heille kirjoitukset olivat tärkeämpiä kuin Jumalan lähettämä ilmoittaja. Raamatusta oli tullut jumala
Jumalan paikalle. Kuinka usein tämä onkaan
toistunut historian aikana. Jeesus on yhä uudelleen ja uudelleen ristiinnaulittu niiden taholta, jotka väittävät hänet tuntevansa.

helpommaksi kuin jos säestys olisi
”epälaulullinen”. Kantava esilaulu ja
seurakunnan rohkea yhteislaulu
kannustavat käyttämään reilusti ääntä, jolloin oma laulaminenkin helpottuu.
Kaikesta edellä mainitusta huolimatta liian korkea sävellaji voi toki
vaimentaa seurakunnan laulun. Toisaalta liian matalat laulukorkeudet
puolestaan johtavat vääränlaiseen
äänenkäytön tapaan, jossa ääntä yritetään madaltaa vastoin sen luonnollista sointikorkeutta. Tämä voi jopa
vahingoittaa äänielimiä. Sama pätee
myös puheäänenkorkeuteen. Nykyään suositaan äänen tummentamista
ja madaltamista, koska sen ajatellaan
tuovan vakuuttavuutta. Itse pidän
vapaasti soivaa ääntä kauniina ja uskottavana.
Jukka Hassinen
Kirkkomusiikin vastuuviranhaltija

Kirjoituksien tutkiminen voi olla vaarallista,
jos emme osaa ymmärtää niitä. Raamattuun
vedoten on tehty paljon pahaa: on ylläpidetty
orjuutta, on oikeutettu ja jopa velvoitettu rotusortoon, nainen on pidetty alistettuna, seksuaalivähemmistöille ei edelleenkään tahdota
antaa olemassaolon oikeutusta. Galileo Galilei sai ”raamatunvastaisen” löytönsä jälkeen
istua kotiarestissa loppuelämänsä.
Tekstissämme Jeesus lokeroitiin hätiköiden.
Ei edes haluttu kuulla, mitä hänellä oli sanottavana. Näinhän tapahtuu nykyäänkin. Kristilliset mielipidevaikuttajat kiiruhtavat uusien
ilmiöiden äärellä kertomaan, mitä niistä pitää
ajatella, useimmiten sen, että niistä kannattaa
pysyä kaukana.
Meillä on aika huono käsitys fariseuksista?
Ehkä se on kuitenkin oikea. Farisealaisuudesta on tullut käyttöömme tekopyhyyttä tarkoittava sana. On kummallista, että he Raamattunsa tuntevina liittoutuivat valtaeliitin
kanssa vastustamaan Jeesuksen sanomaa. Tämän vuoksi he eivät saa evankeliumeissa kovin mairittelevaa luonnehdintaa. Jeesuksen
mielestä he sälyttivät opetuksillaan ihmisten
kannettavaksi raskaita ja hankalia taakkoja,
mutta eivät itse halunneet niitä sormellaankaan liikauttaa.
”Yksikään ihminen ei ole puhunut kuin hän”.
Mikä oli Jeesuksen puheen erilaisuus?
Jeesus puhui kuten profeetat. Ei siinä ollut
mitään uutta. Jeesuksen sanomasta kertoo ehkä eniten katkelma Nasaretin synagogasta,

Pastori Raimo Laine saarnaa
Kaupunginkirkossa sunnuntaina 14.10.
jossa hän ilmoittaa tehtävänsä: ”Herran henki
on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille
vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen”. Uskon hänen
sanomansa antaneen toivoa paremmasta elämästä, oikeudenmukaisemmasta maailmasta.
Mistä sen erikoisuuden tunnistaa tänään?
Se koskettaa sydämeen, herättää toivoa ja
aiheuttaa muutosta kuulijoissa. Tulee halu alkaa luoda maailmaa, jossa kaikki ovat osallisia
yhteisestä hyvästä.
Mikä on sinulle tämän sunnuntain tekstien
tärkein asia?
”Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden
asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä
sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa
rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja
taivaissa.” Tässä on hyvä lähtökohta alkaa tosissaan uskomaan Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan ja toimimaan sen mukaisesti
suhteessa toisiimme ja koko luomakuntaan.

Raimo
Laine

Euroopassa uskontoon
suhtaudutaan kuin lapseen

Antti Tuuri: Jumala
on looginen juttu

Sopiva annos kiltteyttä
parantaa vastustuskykyäsi

Uskonnon epäkypsyyttä tai rajoittuneisuutta täytyy vain ymmärtää
eikä sitä oikein sovi vastustaa.
Toivotaan, että se menee itsestään ohi kuten uhmaikä. Joskus
sen annetaan ottaa kantaa asioi
hin, sitä jopa kuunnellaan, sen

Kuoleman jälkeen mennään henkiseen maailmaan. Luonnontieteellisen koulutuksen saaneelle Jumala
ei ole uskon asia, vaan ihan looginen juttu. Ei näin isoa systeemiä
ole voinut syntyä sattumalta.
Antti Tuuri Apu-lehdessä

Kiltteydestä voi saada muutakin
etua kuin hyvän mielen. Yhdysvaltalainen bioetiikan professori
Stephen Post on tarkastellut avuliaisuuden vaikutusta terveyteen.
Eräässä yli kaksituhatta seurakuntalaista käsittäneessä tutkimuk-

puheista nostetaan esille tiettyjä
näkökulmia: sehän oli hyvin
sanottu. Sitten järkevät aikuiset
kääntyvät taas tärkeiden ja realististen asioiden puoleen.
Tarton yliopiston kirkkohistorian
dosentti ja pastori Urmas Petti

sessa havaittiin, että säännöllisesti
muita auttaneet kärsivät vähemmän mielenterveysongelmista ja
masennuksesta. Avuliaat sairastuvat harvemmin kroonisiin sairauksiin ja heillä on parempi vastustuskyky.
Valitut Palat

Esteetön kieli käyttöön
Suomen selkokielen perustajaksi
sanotaan porilaista
maakuntajohtajaa Pertti Rajalaa.
Hän on kirjoittanut yli 70
selkokielistä kirjaa. Niistä
vaativimmat ovat Kalevala ja
juuri ilmestynyt Raamattu.
sakari sarkimaa/kotimaadeski

Selkokieli on hyvän suomenkielen
muunnos, jonka rakenne on tarkoin
harkittu, ymmärrettävä ja selkeä ulkoasua myöten. Se on niitä varten,
joille hyvä yleiskieli on liian hankalaa ymmärtää, puhumattakaan koukeroisesta kapulakielestä. Näiden
henkilöiden joukko kasvaa koko
ajan. Selkokieltä arvioidaan tarvitsevan yli neljännesmiljoona suomalaista.
Selkokieli on eri asia kuin hyvä
yleiskieli. Selkokieli on pelkistettyä
ilmaisua, jonka rakenne on mietitty
tarkkaan. Sen periaatteet sopivat hyvin kaikkeen viestintään.
Selkoviestinnässä käytetään lyhyitä lauseita, palstojen oikea reuna
liehuu, sanoja ei tavuteta ja kuvan
täytyy tukea kunnolla tekstiä. Kaikki
tämä helpottaa ymmärtämistä.

Selkokieli estää
syrjäytymistä
Kehitysvammaisten erityisopettajana
pitkään toiminutta Pertti Rajalaa
sanotaan suomen selkokielen isäksi.
– Kun opiskelin erityispedagogiikkaa, opin yhden asian. Vaikeus ymmärtää hyvää yleiskieltä syrjäyttää
monia ryhmiä. Täytyy yksinkertaistaa kieltä, että viestit ja kulttuurit
menee perille.
Selkokielestä tuli Satakunnan maakuntajohtajana toimineen Rajalan
rakkain harrastus. Monesti palkittu
mies on kirjoittanut liki kolmanneksen Suomessa ilmestyneistä selkokirjoista. Mukana on oppaita, historiateoksia ja muunnoksia muista kirjoista
– Selkokieli on aikuisten kieltä, eikä sitä puhuta tai kirjoita kuin pikkulapsille, Rajala huomauttaa.
Kenen tahansa on helppo, mukava
ja hauska lukea selkotekstiä, kuten
vaikkapa juuri ilmestynyttä Raamattua.

Mukautettu
Raamattu
Niin Kalevala, Seitsemän veljestä kuin
Raamattukin on mukautettu selkokielelle. Tähän mennessä suosituin selkokirja on ollut Seitsemän veljestä,
josta on otettu jo viides painos. Odotettu Selkoraamattu julkaistiin tänä
syksynä (Lasten keskus).
Raamatun mukautus vaati Rajalalta usean vuoden ajanjakson oman
toimen ohella, se oli hänen vaativin
urakkansa.
Selkoraamattu on opetus- ja kulttuuriministeriön selkokielityöryhmän hyväksymä ja käy esimerkiksi

erityisrippikoulujen oppikirjaksi.
Hyväksytyissä selkokirjoissa on oikeus käyttää erityistä selkotunnusta.
Kirja voidaan kirjoittaa suoraan selkokieliseksi, tai valmis kirja mukautetaan ja tiivistetään uuteen muotoon.
– Selkomukautusta voi verrata kirjoista tehtyihin elokuva- tai teatterisovituksiin. Ydintarina ja pääkohdat
jäävät, mutta sivujuonia ja henkilöitä voidaan karsia voimakkaasti.
– Aikojen alussa, kauan sitten ei ollut mitään. Kaikkialla oli tyhjää, kaikkialla oli pimeää. Kuitenkin Jumala oli
olemassa, Selkoraamattu alkaa.
Entä miten Paavali puhuu rakkaudesta: ”Tärkeintä on, että osaa rakastaa. Hienot puheet ovat tyhjää helinää, jos ei osaa rakastaa.”

Ison sanoman
kaari ja ydin
Rajalaa hirvitti tarttua Kirjojen kirjaan. Menetelmä oli sama kuin kaik
kien muidenkin kirjojen mukauttamisessa selkokielelle. Pitää löytää ydin.
Työtä helpotti, että hän teki sitä useassa osassa pitkän ajan kuluessa.
Hän pystyi ottamaan huomioon palautteen, jota sai aiemmin ilmestyneistä osista.

Selkokieli auttaa
ylittämään kielen
esteet, lisää tasaarvoa ja vähentää
syrjäytymistä.
teatteriin. Selkokieltä voi verrata
sitä tarvitsevien
kohdallaan
pyörätuoliin tai
rollaattoriin.
– Olen erittäin iloinen Salli Parikan kuvituksesta, joka tukee merkittävästi tekstiä ja tuo esiin hyvin Raamatun tunnelman, Rajala kiittelee.
– Selkoraamattu ei ole uusi käännös,
vaan mukautus selkokielelle nykyraamatusta. Siinä on kaikki keskeiset
kohdat ja tarinat, jotka on kirjoitettu
selkomuotoon. Sen kaari etenee loogisesti Vanhasta testamentista Ilmestyskirjaan.
Rajala kumoaa näin kustantajansa
markkinointiviestin, jonka mukaan
Selkoraamattu on uusi käännös. Ilmaisu antaa ymmärtää, että Rajala
olisi kääntänyt itse alkukielistä koko
Raamatun. Mainoslause on jo ehtinyt
herättää pientä polemiikkia.

Selkokielen tarve
kasvaa jatkuvasti
Kirkon nettisivuilla on aineistoa selkokielellä, mutta Rajalan mukaan
enemmän tarvittaisiin. Selkokieli

Selkokielen isän Pertti Rajalan neuvo kaikille puhujille ja kirjoittajille on: keskity olennaiseen ja välitä se ymmärrettävällä tavalla. Älä käytä
monimutkaisia lauserakenteita, kerro asiat lyhyesti ja selkeästi. Kuva: Satakuntaliitto
auttaa ylittämään kielen esteet, lisää
tasa-arvoa ja vähentää syrjäytymistä.
Selkokieltä voi soveltaa kaikkeen ilmaisuun ja viestintään, kuvaan, painotuotteisiin, elokuvaan, videoon,
multimediaan ja teatteriin.
– Selkokieltä voi verrata sitä tarvitsevien kohdallaan pyörätuoliin tai
rollaattoriin. Se auttaa osallistumaan
ja lisää elämänlaatua. Sen avulla huomioidaan ihmiset, joille kielen ymmärtäminen on tavallista vaikeampaa, Rajala tiivistää.
Seurakuntalaisten joukossa selkokielen tarve kasvaa jatkuvasti. Pertti
Rajala esittää, että selkokielen käytölle luodaan seurakunnissa tavoitteet,
joita arvioidaan ja mitataan joka
vuosi. Myös seurakuntien verkkosivuille tulisi lisätä selkokielisiä osioita.
– On tärkeää, että seurakunta tekee
yhteistyötä paikallisten vammaisyhdistysten kanssa, Rajala korostaa.

Suuret sanat
ja pienet sanat
Kaikki suuret asiat sanotaan pienillä
sanoilla sellaisilla kuin ilo ja itku,
sota ja rauha.
Tai maa, metsä, päivä, onni, koti, syli.
Opi käyttämään pieniä sanoja suurista
asioista. Se on vaikeaa.
Mutta pienillä sanoilla sanot, mitä
todella tarkoitat.
Kun et tiedä, mitä tarkoitat, käytä
silloin pitkiä, suuria sanoja
– ja usein hämäys onnistuu.
Runo Arthur Kudner.
Käännös Ari Sainio

Selkoraamattu ei ole uusi käännös, vaan
kirkkoraamattu mukautettuna selkokielelle.
Siinä on Raamatun koko kaari ja iso sanoma pelkistetysti kerrottuna.

Ketkä tarvitsevat selkokieltä?
Selkokielen tarve vaihtelee ikäkausittain. Yli 65-vuotiaista selkokieltä tarvitsee 10–20 % suomalaisista. Selkokielen kohderyhmiin kuuluu noin
200 000–350 000 suomalaista, 4–7
prosenttia väestöstä.
Selkokieltä tarvitsee osa hyvin iäkkäistä ihmisistä sekä ne, jotka opettelevat suomea uutena kielenään. Samoin sitä tarvitsevat ihmiset, joilla
on ongelmia hahmottamisessa, kielellisiä tai oppimisvaikeuksia, muistija aivohäiriöitä tai joiden kehitys on
viivästynyt.
Selkokieli on suomen kielen muo-

to, joka on mukautettu sisällöltään,
sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Selkokielen
nyrkkisäännöt
Selkokieleen kuuluvat lyhyet lauseet, tuttu sanasto ja looginen rakenne, jossa asiat kiinnitetään aikaan ja paikkaan. Siinä käytetään
myönteistä kieltä ja konkreettisia

esimerkkejä.
Radion selkouutiset ovat monille
tuttuja. Selkouutiset on myös lehti,
joka on tehty selkokielen periaatteiden mukaan. Siinä on otettu huomioon koko viestinnän työkalupakki: kirjainten koko ja muoto, rivivälit, palstojen leveys ja kuvitus.
Selkokieli on tarkoin harkittu ja
huippuunsa viritetty sanojen, rakenteen ja lauseiden järjestelmä. Se on
helppo kieli, ruotsiksi Lättläst. Sitä
vaalii ja edistää Selkokeskus, joka
julkaisee Selkouutisia.
www.selkokeskus.fi
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Diakoniaidea-kilpailun
kunniamaininta Jyväskylään
Sovatekin hallinnoima hanke sai
kunniamaininnan diakoniapäivillä. Hanke käynnistyi tänä
vuonna, ja se tarjoaa vertaistoimintakeskuksen huumekuntoutuksessa oleville
korvaushoitolaisille.
Toiminta käynnistyi korvaushoitolaisten omasta aloitteesta. Jyväskylän
seurakunnan diakoniatyö on ollut
mukana hankkeen suunnittelussa.
Diakoniatyön osuus on tarjota korvaushoitolaisille leiri- ja retkitoimintaa sekä hengellistä ja henkistä tukea
työntekijän käynneillä keskuksessa.
Diakonian tehtävänä on kirkossa
ja yhteiskunnassa kiinnittää huomio
ta sellaisiin ryhmiin, joilla on yhteiskunnassa erityisen vaikeaa ja joille ei
ole riittävästi apua. Huumeriippuvuudesta kuntoutuminen on pitkä
prosessi, jossa tukea tarvitsevat paitsi
kuntoutujat, myös heidän läheisensä.
Vertaistuella on siinä suuri merkitys
ammatillisen avun rinnalla.

Valokuvakilpailu yli
70-vuotiaille sai palkinnon
Diakoniaideakilpailun ensimmäisen
palkinnon sai Turussa kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 toteutettu
valokuvauskilpailu yli 70-vuotiaille.
Se oli Diakonia-idean palkintoraadin
mielestä yhteiskuntapoliittisesti merkittävä. Idea on jatkossa helposti toteutettavissa erikokoisissa seurakunnissa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Se ei vaadi valtavia resursseja. Vanhukset ovat hankkeessa tekijöinä, eivät kohteina.
Kauneus ei katoa – näin näen ikäpolveni -kilpailun valokuvat antoivat
puheenvuoron vanhuksille itselleen.
He joko itse kuvasivat tai ideoivat
kuvan ja olivat kuvattavina. Kilpailukuvien aihepiirit vaihtelivat iloisesta
aherruksesta luopumisen tunteisiin.
Kuvatut vanhukset olivat vahvasti ja

arvokkaasti läsnä tässä päivässä. Kuvista välittyi lämpöä ja sukupolvirajat
ylittävää ystävyyttä huumoriakaan
unohtamatta.
Kilpailun järjestivät Turun tuomiokirkkoseurakunta sekä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskus. Valokuvat ovat olleet esillä useissa näyttelyissä. Idea palkittiin
3000 eurolla.

Porilainen laskujen
maksuapu palkittiin myös
Toisen palkinnon sai Länsi-Porin diakoniatyön idea eläkeläisten laskujenmaksuavusta. Länsi-Porin seurakunnan vapaaehtoiskahvila Olotuvalle
on hankittu tietokoneita viivakoodilukijoineen. Eläkkeellä oleva vapaaehtoinen pankkitoimihenkilö avustaa vanhuksia kerran viikossa laskujen maksussa ja verkkopankin käytössä. Vanhempi väki voi kiireettä sekä
turvallisesti oppia käyttämään verkkopankkia. Samalla eläkeläisille opetetaan muutenkin tietokoneen ja
netin käyttöä.
Palkintoraati piti avustamista vanhojen ihmisten laskujenmaksussa
tärkeänä ja ajankohtaisena. Idealla
ehkäistään tietokoneita käyttämättömien vanhusten syrjäytyminen
jokapäiväisistä arkisista asioista.
Auttaminen tarjoaa mielekästä tekemistä myös vapaaehtoisille. Kilpailuidea sai 1000 euron palkinnon.

Kilpailulla etsitään uusia
ideoita yhteiskäyttöön
Diakonia-ideakilpailu järjestetään
neljän vuoden välein. Kilpailun järjestävät maan keskeisimmät diakonia-alan toimijat. Keskeistä on saada
hyviä käytäntöjä arkeen ja yhdessä
jaettavaksi. Tärkeintä on rohkaista
kaikkia osallistumaan toisten ihmisten auttamiseen.
Diakonia-idea-kilpailu järjestettiin
nyt kolmannen kerran. Tänä vuonna
kilpailuun tuli 21 ehdotusta.

Televisiosta tuttuja puhujia
Konneveden Pikkukirkkopäivillä
Kuopion Kirkkopäiviä
17.-19.5.2013 puffataan Kirkkopalvelujen Pikkukirkkopäivillä,
joista yksi on Konnevedellä
perjantaina 26.10.
Kirkon ja seurakunnan kehittämisideoita saa tuoda koulutuskeskus
Agricolan järjestämään työopajaan,
jota vetää kehittämiskonsultti Raimo Turunen. Työpaja on tarkoitettu
seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja muille aktiiveille.
Työpaja on Konneveden seurakunta-
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talolla. Työpaja alkaa klo 16.30.
Sen jälkeen klo 18 on Konnevesisalissa Kirkkopäivä Arena eli paneeli
kirkon tolasta. Keskustelun juontaa
pastori Teemu Laajasalo, joka on
suurelle yleisölle tuttu lauantaisen
Yleleaks -viihdeohjelman Teemu Tammisalona. Panelisteja ovat kolumnisti
Jukka Relander sekä viitasaarelainen
kansanedustaja Teuvo Hakkarainen.
Lisäksi paneelissa on keskisuomalaisia vaikuttajia muun muassa median
piiristä. Päivä päättyy kirkossa Joel
Hallikaisen ja Tommi Kaleniuksen
konserttiin.Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Kirkon rakenteiden
muutoksista
päätetään pian
Kirkossa on jo vuosikymmeniä puhuttu, että sen rakenteille on pakko tehdä jotain. Nyt on takaseinä tullut
vastaan. Pitkään harkitut suunnitelmat saavat päivänvalon parin viikon kuluessa. Itse muutoksiin päästäneen käsiksi vuoden 2015 alussa.
sakari sarkimaa/kotimaadeski

Seurakuntia odottaa väistämätön
uusjako. Kyse on vain siitä, millainen
uudistuksesta tulee. Kirkon muutospaineet ovat teologisia ja yhteiskunnallisia.
Muutosten avulla halutaan ihmisten saavuttavan kirkon hengellinen
sanoma nykyistä paremmin. Kirkon
palveluita halutaan myös taata tasapuolisesti kirkon eri kolkissa. Se pakottaa lisäämään yhteistyötä.
Muutoksiin pakottaa ennen kaikkea vuoden 2015 alussa odotettava
kuntauudistus, koska lain mukaan
seurakuntien rajojen on noudatettava kuntarajoja. Kunta ei voi jakautua
kahden seurakunnan alueelle. Saman kunnan sisällä voi olla useita
seurakuntia, mutta niiden tulee
muodostaa nykylain mukaan seurakuntayhtymä.
Muutoksiin pakottaa myös seurakuntien talous, ikääntyminen ja jäsenkato. Yli sata seurakuntaa on viime vuosina tehnyt tappiota. Koska
seurakuntia ei voi päästää konkurssiin, ainut pelastus ovat uudet yhteenliittymät, joissa seurakunnat tasaavat ja takaavat yhdessä toistensa
toimintaa.
Kituvilla seurakunnilla on usein
korkeampi veroaste kuin vaurailla
seurakunnilla. Uusi tasaus voi laskea
köyhien seurakuntien veroa ja nostaa
rikkaampien veroasetetta. Tasapuolisuus lisääntyy.
Kirkkoneuvos Pekka Huokuna
toivoo, että uusia seurakuntakokonaisuuksia voidaan käynnistää vuodesta 2015 alkaen – samaan aikaan,
kun suuri kuntaremontti on odotettavissa.
– Tarvitaan yhteisvastuullisuutta.
Niiden joilla on, pitää auttaa niitä,
joilla ei ole, Huokuna sanoo.

Seurakuntien näkemykset
otettu huomioon
Asiaa vuosina 2008-2011 pohtinut
ohjausryhmä päätyi viime talvena
esittämään uutta rovastikuntamallia. Sen rinnalla pohdittiin nykyisten rakenteiden kehittämistä sekä
uutta hiippakuntamallia. Seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja
hiippakunnilta pyydettiin keväällä
lausunnot ohjausryhmän loppuraportista.
Tämä ennakoi, että työryhmän ehdotus ei sellaisenaan toteudu, vaan
sitä vähintäänkin muokataan.
– Olemme aidosti kiinnostuneita
siitä, miten seurakunnat asian näkevät. Emmehän me muuten olisi lausuntoja pyytäneet, projektipäällikkö,

Terhi Jormakka on ollut pitkään mukana
kehittämässä kirkon rakenteita. Kirkon
kallio on vankasti Kristus, mutta kirkon
rakenteita voidaan muokata vastaamaan
nykytarpeita. Nyt näyttää, että pelkkä pintarappaus ei enää riitä. Kuva: Terhi jormakan
kotialbumi

pastori Terhi Jormakka Kirkkohallituksesta toteaa. Hän on työskennellyt myös Meidän kirkko 2015 -strategian projektisihteerinä ja kirjoittanut
Kirkon tulevaisuusselonteon.
Loppuraportissa vilahti myös lause, että jäsen voisi valita seurakuntansa rovastikunnan sisällä riippumatta kotiosoitteesta. Jormakka ei
ota kantaa, onko ajatus mukana lopullisessa esityksessä.

”Ennen kaikkea on
kyse siitä, että
seurakuntalaiset
pääsevät myös
tulevaisuudessa
Sanan ja
sakramenttien
äärelle ja saavat
muut kirkolliset
palvelut, asuivatpa
he missä päin
Suomea tahansa.”
Esitys tulee päivänvaloon 23.10.
kirkkohallituksen täysistunnon jälkeen. Kirkolliskokous ottaa esitykseen kantaa kokouksessaan 5.–9.11.
Lopullista päätöstä odotetaan keväällä 2013. Sen jälkeen käynnistyy
säädösvalmistelu, jonka eduskunta
lopulta vahvistaa. Uusilla rakenteilla
voidaan aloittaa vuodesta 2015 alkaen, jos suunnitelmat etenevät nopeimmassa tahdissa.

Mitä on
suunniteltu?
Suunnittelijoiden pöydällä on ollut
kolme toimintamallia: Nykymalli,
jossa kehitetään nykyisiä rakenteita
ja seurataan kuntaliitosten rajoja, uusi rovastikuntamalli sekä uusi hiippakuntamalli.
Lausunnon antaneista seurakunnista 56 prosenttia kannatti nykymallia tai sen kehittämistä. Rovastikuntamallia kannatti seurakunnista 38
prosenttia, hiippakuntamallia seitsemän prosenttia.
Rovastikuntamallissa kasvukeskusten ympärillä liitetään yhteen
uusia seurakuntia niin, että rovastikunta vastaa kaikkien seurakuntien
taloudesta ja hallinnosta. Rovastikuntaa johtaa lääninrovasti.
Työntekijät ovat työsuhteessa rovastikuntaan, eivät seurakuntiin, ja
seurakuntayhtymät puretaan. Työntekijöitä voidaan liikutella joustavasti rovastikunnan sisällä. Nykyisistä
kirkkoherroista tulee alueiden johtavia pappeja.
Hiippakuntamallissa liittyvien seurakuntien määrä on suurempi ja hallinto hieman mutkikkaampi.

Uusien seurakuntarakenteiden sisäinen johtamismalli voidaan toteuttaa työaloittain tai alueellisesti.
– Tulevaisuuden seurakuntatyö voi
olla joustavaa ja suvaitsevaista, jossa
ei ole vain yhtä toimintaprofiilia. Se
voi olla yhtä aikaa vain olemisen tai
toiminnan kirkko, se voi olla jäsentai asiakaskirkko, se voi olla sekä kansankirkko että uskovien yhteisö, Jormakka toteaa.

Luonnollisen
kehityksen malli
Terhi Jormakka sanoo, että rakennemuutoksessa pohditaan myös seurakuntalaisen identiteettiä ja kirkon
itseymmärrystä.
– Nyt tulevat muutokset ovat jatkoa
toteutuneelle kehitykselle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maastamme on hävinnyt noin 140 seurakuntaa. Tämän vuoden alussa seurakuntia oli 449, Jormakka toteaa.
Kun kaupungistuminen Suomessa
oli vilkkaimmillaan, suuria kaupunkiseurakuntia jaettiin uusiksi seurakunniksi. Nyt on menossa heiluriliike toiseen suuntaan. Kyseessä on
luonnollisen kehityksen malli.
Salon seudun seurakunnissa toteutettiin uutta rovastikuntaa muistuttava muutos kolmisen vuotta sitten, kun kymmenen seurakuntaa
yhdistyi yhdeksi suureksi seurakunnaksi. Siellä uudistusta on pidetty
hyvänä. Nyt yhteen liittyvät seurakunnat saattavat kokea uuden liitosmullistuksen vielä tällä vuosikymmenellä.
Rakennemuutoksen yksi tulos
saattaa olla, että seurakuntalaisten
vastuu vapaaehtoistyöstä kasvaa.
– Ennen kaikkea on kyse siitä, että
seurakuntalaiset pääsevät myös tulevaisuudessa Sanan ja sakramenttien
äärelle ja saavat muut kirkolliset palvelut, asuivatpa he missä päin Suomea tahansa, Huokuna tiivistää.

Jyväskylässä
alueseurakunnat
Jyväskylän alueseurakuntamalli
on saanut kehuja kokonaiskirkollisen rakenneuudistuksen suunnitteluvaiheessa. Alueseurakunnilla on aluekirkkojen ja piirikappalaisten pitkä perinne. Yhdeksän
alueseurakuntaa ovat toiminnan
perustasoja. Niiden työtä johtaa
johtaa aluekappalainen kirkkovaltuuston valitseman alueneuvoston kanssa. Kirkkovaltuusto, -neuvosto ja kirkkoherra johtavat kokonaisuutta, mutta perusseurakuntatyö tapahtuu alueseurakunnissa.
Alueneuvostolla on päätösvalta
raamibudjetista ja seurakuntaan
sijoitettujen virkojen ja toimien
täyttämisestä.
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Käsi kädessä
kaupungin kanssa
Seurakunnan näkemyksiä ja kokemusta voitaisiin hyödyntää entistä laaja-alaisemmin kaupungin päätöksenteossa, toivovat kirkkoherra
Arto Viitala ja diakonian työalasihteeri Heini Lekander.
sirpa koivisto

Lähivuosien aikana kuntapäättäjät joutuvat
tekemään kiperiä päätöksiä muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta, kun talous
kiristyy. Jyväskylän seurakunnan diakoniatyö
tekee monipuolista yhteistyötä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Diakonian työalasihteeri Heini Lekander toivoo,
että seurakunnan asiantuntemusta käytettäisiin jatkossa entistä laaja-alaisemmin hyväksi
päätöksenteossa.
– Voisimme monessa asiassa miettiä yhdessä
kaupungin kanssa, miten pystyisimme parhaiten palvelemaan jyväskyläläisiä. Seurakuntaa
voitaisiin kuulla päätöksenteossa arjen asiantuntijana.
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto
Viitala on samoilla linjoilla.
– Pidän todella tärkeänä, että kaupungissa hyväksytään kuntavaalien jälkeen valtuustosopimus eli lähivuosien palveluiden ja painopisteiden kokonaissuunnitelma, jossa seurakunnankin näkemyksiä ja kokemuksia kuultaisiin. Haluamme olla niin asiantuntemuksemme kuin
rukoustemmekin kautta tukemassa kaupungin
päättäjiä vaikeassa tehtävässään, että samaan
aikaan huolehditaan niin peruspalveluista kuin
kaupungin muusta hyvinvoinnista.
Viitala näkee niin seurakunnan kuin kaupunginkin vahvuutena erittäin ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät, joilla on lähikosketusta eri-ikäisten ihmisten arkeen. Seurakunnassa toimii lisäksi laaja vapaaehtoisten
joukko.
– Seurakunnan työllä on suuri sosiaalisia ongelmia ennalta ehkäisevä vaikutus niin lasten
ja nuorten kuin muunkin ikäisten ihmisten
parissa.

Diakoniatyötä ei aina
tunneta riittävän hyvin
Jyväskylän seurakunnan diakonia tekee viikoittain monipuolista yhteistyötä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa muun muassa
kehitysvamma-, päihde-, omaishoito-, maahanmuuttaja- ja erityisnuorisotyössä vain muutamia esimerkkejä mainiten.
– Ei pidä myöskään unohtaa, että seurakunta ei ole läsnä ihmisten arjessa vain
omien työntekijöidensä välityksellä, vaan
kaikki seurakunnan jäsenet palvellessaan
lähimmäisiään toteuttavat seurakunnan

– Palvelujen tehostamisen vaarana on, että palveluihin
kertyy kiirettä ja inhimillisen kohtaamisen ohentumista,
kirkkoherra Arto Viitala pelkää. kuva: tytti pääkkönen

tehostamiseen ja vaarana on, että palveluihin
kertyy kiirettä ja inhimillisen kohtaamisen
ohentumista, Viitala pelkää.
– Tulisi osata auttaa, mutta ehtiä myös kuunnella.
Erityisen heikossa asemassa ovat pienituloiset ikäihmiset, mielenterveyspotilaat, päihdeongelmaiset ja monisairaat. Avun tarvitsijoiden määrässä ei ole diakonian puolella tapahtunut huimaa kasvua, mutta usein apua haetaan vasta sitten, kun asiat ovat jo monimutkaisesti solmussa.
– Vaikeudet kasaantuvat ja työntekijäkin on
ymmällä, mistä päästä vyyhtiä pitäisi alkaa purkaa. Kaikki eivät aina osaa hakea niitä yhteiskunnan etuja tai palveluja, jotka heille kuuluvat tai
ihmisen voimavarat eivät riitä hakemaan apua.

Uutta luovuutta
palveluiden järjestämiseen

– Voisimme monessa asiassa kaupungin kanssa yhdessä
miettiä, miten pystyisimme parhaiten palvelemaan jyväskyläläisiä, diakonian työalasihteeri Heini Lekander
toteaa. kuva: sirpa koivisto
tehtävää. Kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt ovat siis myös seurakunnan
voimavara, Viitala huomauttaa.
Työntekijöiden suuri vaihtuvuus esimerkiksi sosiaalitoimessa tuo yhteistyöhön
omat haasteensa.
– Diakoniatyötä ei välttämättä aina tunneta
kovin hyvin. Diakoniatyöntekijät ovat sosiaalija terveyspuolen ammattilaisia, mutta työn
hengellisyyteen liittyy paljon ennakkoluuloja.
Työssä kohtaamme ihmiset kuitenkin kokonaisvaltaisesti kaikkien elämänkysymysten
kanssa, Lekander toteaa.

Apua haetaan
usein myöhään
Neljän seuraavan vuoden aikana Jyväskylän
kaupunki joutuu tekemään tiukkoja säästöpäätöksiä. Päätösten vaikutukset näkyvät usein
juuri niiden ihmisten arjessa, joita kohdataan
myös seurakunnan diakoniatyössä.
– Tiukka talous johtaa väistämättä palvelujen

Yksi keskeisiä kuntalaisia kiinnostavia kysymyksiä kuntavaaleissa on lähipalveluiden turvaaminen. Diakoniatyössä palveluiden alasajoa
seurataan huolestuneena.
– Palveluja ei saa liikaa keskittää keskustaan,
sillä se voi tulla pitkällä aikavälillä kalliiksi.
Olemme jo nähneet, mitä vaikutuksia keskittämisellä on. Ihmiset eivät hae tarvittavia kuntapalveluja ajoissa, jos palvelu on saatavilla kovin
kaukana. Usein palveluita jättävät käyttämättä
juuri he, jotka niitä kipeimmin tarvitsisivat.
Tämä merkitsee ajan myötä kalliimpia kuluja
kaupungille. Tiettyjä peruspalveluita tulisi jatkossakin voida järjestää tarpeeksi lähellä ihmisiä, Lekander muistuttaa.
– Pidän tärkeänä ihmisten kotiin vietävää
apua, josta ei pitäisi säästää. Se on sitä arjen
tukemista, jolla voidaan parhaimmillaan saada
isoja säästöjä aikaan. Diakoniatyössäkin on
miettimisen paikka, miten tämä voitaisiin huomioida omassa työssä.
Säästöpaineet vaativat uudenlaista luovuutta
palvelujen järjestämiseen.
– Miksi ei kirjastoautossa voisi olla mukana
joskus myös sosiaali- ja terveyspuolen palveluja. Ehkä luovia ratkaisuja olisi aika kehittää yli
toimialojen. Ja voisiko seurakunnan tiloja
käyttää jatkossa aiempaa enemmän ja mieltää
ne oman asuinalueen monipuolisina toimintakeskuksina, joissa olisi vaikka sairaanhoitajan tai sosiaaliohjaajan vastaanotto seurakunnan työntekijöiden lisäksi? Lekander heittää.
Kun resurssit pienenevät, joudutaan niin

Jyväskylän seurakunta tekee yhteistyötä kaupungin sosiaali
karaoke. Karaokeen osallistuivat Jukka Parkkila, Marko Maj
seurakunnassa kuin kuntapuolellakin miettimään, mihin resursseja suunnataan.
– Toivon, että seurakunta osaltaan voisi varmistaa lähellä olevien ihmisten tuen, mutta hieman
pelkään, että seurakuntaan kohdistuu kaupungin palvelujen supistuessa sellaisiakin odotuksia,
joihin emme voi vastata, Viitala pohtii.

Palveluohjaustiimi toimii koko Säynätsalon parhaa
Säynätsalon palveluohjaustiimi kokoontuu
neljä kertaa vuodessa vaihtamaan
kuulumisia. Seurakunta on ollut mukana
kaupungin työntekijöiden muodostamassa
verkostossa alusta lähtien.
sirpa koivisto

Viranomaisverkosto on toiminut Säynätsalossa
jo lähes kymmenen vuoden ajan. Ohjausryhmään kuuluvat seurakunnan diakonin lisäksi
koulukuraattori, vanhusten päiväkeskuksen
työntekijä, palveluohjaaja, kouluterveydenhoitaja, kotisairaanhoitaja, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, päiväkodin johtaja, nuoriso-ohjaaja, johtava psykologi, kaupungin aikuissosiaalityöstä sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja sekä
Säynätsalon terveysasemalta sairaanhoitaja ja
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neuvolan terveydenhoitaja.
– Verkoston kautta saamme paremman kokonaiskuvan Säynätsalon tilanteesta ja kuulemme uusista projekteista ja palveluista. Teemme
yhdessä työtä Säynätsalon hyväksi, palveluohjaaja Jonna Hyppönen kertoo.
Tapaamisissa vieraillaan vuorotellen kunkin
toimijan työpaikalla, tutustutaan työympäristöön sekä keskustellaan yksiköiden kuulumisista ja Säynätsaloon liittyvistä ajankohtaisista
asioista.

Helpottanut
yhteistyötä
Palveluohjausverkoston kokoonpanossa on
huomioitu kaikenikäiset ihmiset. Säännölliset
tapaamiset ovat helpottaneet viranomaisten
välistä yhteistyötä.

– Kun ihmiset oppivat tuntemaan toisensa,
yhteyden ottaminen ja asiakkaiden ohjaaminen oikean viranomaisen luo on helpompaa,
Säynätsalon alueseurakunnan diakoni Paula
Kiviranta vahvistaa.
– Eri toimialojen kautta on tärkeää kuulla,
miltä Säynätsalon tilanne näyttää. Olemme
puhuneet yleisellä tasolla muun muassa huumeista ja perheiden tilanteesta.
Hyppösen ja Kivirannan mielestä palveluohjausverkosto toimii hyvin Säynätsalon kokoisella pienellä alueella.
Seurakunnan mukanaoloa Kiviranta pitää
tärkeänä.
– Yhteistyökumppaneiden on hyvä tietää, mitä palveluja diakoniatyön kautta voi saada.
Voimme tarvittaessa toimia myös työparina.
Taloudellisen auttamisen ja keskusteluavun lisäksi vastaamme ihmisten hengellisiin tarpei-

siin. Yhteistyö seurakunnan kanssa unohtuu
helposti, jos seurakunnan toimintaa ja sen
tarjoamia palveluja ei tunneta.
Hyppösen mukaan verkostoyhteistyötä niin
seurakunnan kuin eri järjestöjen kanssa pitäisi vahvistaa ja kehittää, jotta yhteistyö toimisi
parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden
hyväksi.

Palveluiden karkaaminen
kauemmas huolettaa
Säynätsalossa eniten tukea tarvitsevat työikäiset. Tämä näkyy sekä seurakunnan diakoniatyössä että Jyväskylän kaupungin Säynätsalon
aluetoimistossa. Tukea tarvitaan erityisesti taloudellisissa vaikeuksissa.
Yhteinen huoli Säynätsalossa on pelko palveluiden karkaamisesta kaupungin keskustaan.

i- ja terveystoimen kanssa muun muassa kehitysvammaistyössä. Diakoni Mari Tyynelä vierailee säännöllisesti kehitysvammaisten asuntoloissa ja toimintakeskuksissa. Vaajaharjun toimintakeskuksessa oli vuorossa hengellisen musiikin
jander, Jaana Ranta ja Miro Kuula kuva: sirpa koivisto
– Koko kirkon diakonia on myllerryksessä tulevina vuosina. Taloudellisesti tiukkoja aikoja
on odotettavissa Suomessakin, enkä näe, että
niihin vastataan samoilla keinolla kuin 90-luvun lamavuosina. Diakonian tehtävä on kuitenkin ensisijaisesti kohdata ihmisiä arjessa ja tuoda toivoa, Lekander jatkaa.

aksi
Terveysaseman kohtalo on yhä vaakalaudalla.
– Eri palvelut ovat supistuneet. Muun muassa
kotipalvelu ei saanut menneenä kesänä kesäloman sijaisia ja päiväkeskuksessa oli kesäseisokkia. Myös taksiseteleiden supistaminen on puhuttanut asiakkaita, Paula Kiviranta huomauttaa.
Hyppösen mukaan kiire ja resurssien pieneneminen vaikuttavat palveluiden lisäksi
myös ennaltaehkäisevään työhön, kuten palveluverkoston toimintaan. Silloin aikaa riittää
enää vain niihin tehtäviin, jotka ovat lakisääteisiä.
– Jos palvelut karkaavat kauemmaksi, meillä
on vastassa entistä huonokuntoisempia ihmisiä. Minulle on moni sanonut suoraan, ettei
palveluja lähdetä kaukaa hakemaan, jos ne
viedään pois. Säynätsalosta ei sovi säästää enää
mistään, Kiviranta viestittää.

Vaajaharjussa soi
hengellisen musiikin karaoke
Seurakunnan diakoni vierailee
säännöllisesti kehitysvammaisten
asuntoloissa ja toimintakeskuksissa.

tysvammaistyön kuulumisista.
– Oman työn kannalta on ollut mukava vaihtaa ajatuksia. Samalla voi syntyä uusia, hyviä
ideoita toiminnan kehittämiseksi.

sirpa koivisto

Vaihtelua
toimintaan

Jyväskylän seurakunnan kehitysvammaistyön
diakoni Mari Tyynelä pitää säännöllisesti
syksyisin ja keväisin hartaushetkiä, laulu- ja
juttutuokioita Jyväskylän kaupungin kehitysvammaisten asuntoloissa ja toimintakeskuksissa.
Kehitysvammaisten leirejä ja retkiä seurakunta on järjestänyt siten, että leireillä mukana on toisinaan ollut ammattitaitoista
henkilökuntaa toimintakeskuksista tai asuntoloista.
– Tämä on helpottanut omaa työtä, kun ei ole
tarvinnut huolehtia mukaan omia avustajia.
Tyynelä on iloinen siitä, että hänellä on mahdollisuus vierailla asuntoloissa ja toimintakeskuksissa. Vierailujen myötä kehitysvammaiset
tulevat tutuiksi.
Kaupungin palveluohjaajien kanssa kokoonnutaan tarpeen mukaan keskustelemaan kehi-

Perjantaiaamuisin Vaajaharjun toimintakeskuksessa Vaajakoskella soi karaoke. Syyskuun viimeisenä perjantaina vuorossa on hengellisen
musiikin karaoke, jota Tyynelä käy pitämässä
muutaman kerran toimintakauden aikana.
Toimintakeskus on avoinna maanantaista
perjantaihin ja paikalla käy päivittäin noin 25
kehitysvammaista, joita avustaa kolme ohjaajaa.
Viikon aikana toimintakeskuksessa järjestetään muun muassa yhteisiä musiikki- ja liikuntatuokioita, tehdään käsitöitä, piirretään, pelataan pelejä ja pestään asiakkaiden autoja
korvausta vastaan. Joka päivä myös ruokaillaan yhdessä.
– Yhteistyö seurakunnan kanssa tuo toimintaan mukavaa vaihtelua, kertoo ohjaaja Marita

Järvinen.
Karaoketuokioiden lisäksi arkea piristävät seurakunnan järjestämät leirit ja retket
sekä aika ajoin pidettävät yhteiset kirkkohetket.
15 vuotta toimintakeskuksessa työskennellyt
Järvinen pitää yhteistyötä tärkeänä. Toimintarahat ovat vuosien varrella supistuneet, eivätkä
esimerkiksi leirit ja retket olisi aina mahdollisia
ilman seurakunnan tukea.
Vaajaharjussa toimintaa pyöritetään minimimiehityksellä.
– Yritämme katsoa, että kaikilla on asiat hyvin. Henkilökohtaiseen kohtaamiseen aikaa
on vain vähän, Järvinen harmittelee.
30 vuotta toimintakeskuksessa käynyt Reijo
Pitkänen on myös tullut perjantaiaamuna paikalle laulamaan karaokea. Toimintakeskuksessa Pitkänen tapaa ystäviä ja osallistuu keskuksen toimintaan päivittäin.
– Olen viihtynyt täällä todella hyvin. Työkaverit ovat minulle tärkeitä ja henkilökunta
on mukavaa. Täytyy olla aika erikoinen päivä,
jos en tule tänne, Reijo Pitkänen huomauttaa.
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perusta:

Pito- ja Juhlapalvelu

PunaInen PIrttI Ky
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä
p. (014) 378 1802 www.punainenpirtti.fi

Mottoni:
Jer.29:7

Yliopistonkatu 42

Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista,
Liisa Nipuli
Kauppakatu 28 A 54
050 362 27 44

PALVELEMME: ark. 9-17, la 9-13, p. 612 404
www.elisanet.fi/juhani.starczewski

2 Moos.
20:1-17

1515

Juhlan Paikka

elämän valoissa ja varjoissa

1616

Lähelläsi hautajaisjärjestelyissä
Kauppakatu 12 JYVÄSKYLÄ, p. 014-614998, 040-487 6027
www.hautauspavelunooa.fi
AVOINNA ma–pe 9–18.00, la 9–13, myös sopimuksen mukaan

Matti
Raija Kaarina
Pesonen
Viljanmaa
lastentarhanopettaja,

Kukkapisteestämme
kauniit leikkokukat
ja kukka-asetelmat!

Matti
RaijaViljanmaa
Kaarina
Juhani
Pesonen Starczewski
ELÄKELÄINEN,
LAIHIA
ELÄKELÄINEN,
LAIHIA

PERUSHOITAJA,
LAIHIA
PERUSHOITAJA,
LAIHIA

1234

kaupunginvaltuutettu

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

Kaikkea maan ja
taivaan väliltä.

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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SO SI AAL I N E U VO JA

376

384

385

386

380

387

KIMMO
KORPELA

BIRGITTA
KOSKINEN

ARTTURI
KUUSIVAARA

KARI
LAHTI

P R O J E K T I PÄ Ä L L I K K Ö

SA IR A A NH OITA JA

OPIS K EL IJA

TOIMINNANJOHTAJA

388
MARJUT
LAHTINENLEINONEN

382

381

389

383

390

391

W W W.KDJKL.NE T
W W W.KD.FI

392

IRMELI
LAHTINEN-SALILA

KIRSTI
LIUKKO

MARKO
LUOMALA

MARI
MÄKELÄ

LUOKANOP ETTAJA

SAI RAAN H O I TAJA

L AI TO SH U O LTAJA

O P I SKE L I JA

ERITYISOP ETTAJA

393

394

395

396

397

398

LEEVI
NAPARI

ANNE
NYKÄNEN

ALVARI
PALMI

PETTERI
PALOJÄRVI

TOMMI
PARIKKA (SIT.)

SAKARI
PIHLAJA

O PI N TO -O H JA A JA

K Ä T ILÖ

AS U MIS OHJAAJA

OP ISKELIJA

LUKIOLAINEN

ERITYISOHJAAJA

402
MARIA
SALO

403
ANITA
SARASTE-KAUTTO

RU O K A PA LV. T Y Ö N T E K I J Ä K M, R EH TOR I EMER ITA
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404

405

406

407

399
EERO
PUTTONEN

400
(SIT.)

O P I SKE L I JA

408

JOHANNA
SAUKKONEN

RAMI
SIPILÄ

RAIJA
SIPINEN

EIRA
SNELLMAN

JUHANI
STARCZEWSKI

OPIS K ELIJA

P ERUSKOULUNOP ETTAJA

YRITTÄJÄ

SAIRAANHOITAJA

L AST E N TARH AN O P E TTAJA

401

VESA
PYLVÄNÄINEN

MERJA
RIIHIMÄKI

PASTO RI

M YYJ Ä, M E RKO N O M I

409

410

ARI
VALKEINEN

MARIKA
VISAKORPI

P RO J E KT I VASTAAVA KI H L AKU N N AN SYYTT ÄJ Ä

Suuret Kysymykset
tapetilla Huhtasuolla
Voisinko uskoa? -Kyselijän päivät on
viikonloppu täynnä toinen toistaan
vaikeampia kysymyksiä. Huhtasuon
kirkolla järjestettävillä päivillä
etsitään ja löydetään vastauksia elämän suuriin teemoihin.
Kysymyksiä esittämässä ja niihin
vastaamassa on muun muassa teologi Eero Junkkaala, joka on tunnettu
kyvystään selittää vaikeitakin uskon
kysymyksiä ymmärrettävästi ja selkeästi. Päivien muita teemoja ovat
muun muassa vapaus syyllisyydestä,
rukouksen mahdollisuus ja uskon
järkevyys nykyihmiselle.
Lauantaina puheiden lomassa
nähdään myös Huuto Iranissa -elokuva ja kuullaan musiikkia nuorille aikuisille suunnatussa alkuillan tilaisuudessa.
Sunnuntaina on mahdollisuus

Konsertti tuotti
Naisten Pankin
osakkeen

osallistua messuun ja Leipäsunnuntaihin, jossa kuullaan lisää Eero
Junkkaalan ajatuksia uskosta ja elämästä. Viikonlopun muita puhujia
ovat muun muassa llkka Kastepohja,
Lasse Nikkarikoski, Erkki Puhalainen, Aino Viitanen, Mervi Viuhko
ja Osmo Väätäinen.
Järjestötorilla on myynnissä kristillistä kirjallisuutta ja tuotteita lähetysmailta. Päivien ajan on mahdollisuus rukous- ja sielunhoitopalveluun.
Voisinko uskoa? -tapahtuman järjestävät Jyväskylän seurakunta, Opiskelijalähetys, Kansanlähetys, Sanansaattajat, Sley, Kylväjä ja Suomen
Raamattuopisto.
Kyselijän päivät Huhtasuon kirkolla 13.–14.10. Tarkempi ohjelma:
www.jyvaskylanseurakunta.fi (uutiset)

Sunnuntaina 7.10. Vanhassa pappilassa kuultu klassisen musiikin konsertti tuotti Naisten Pankille 750 euroa.
Naisten Pankin lukupiiri kokoon
tuu tiistaina 16.10. klo 17.30
Cygnaeuksenkatu 8.ssa. Illassa käsiteltävä kirja on Rosa Liksomin kirja
Hytti nro 6.
Lukupiiri on kokoontunut kerran
kuukaudessa naisten kirjoittaman
kirjallisuuden äärelle maaliskuusta
2011 lähtien. Sen jäsenet maksavat
viisi euroa kokoontumiskerralta, ja
tavoitteena on saada kokoon 700 euroa, joka on yhden Naisten Pankin
osakkeen hinta. Lukupiiriin voi tulla
myös uusia kirjallisuuden ystäviä.

Gummeruksenk. 3, 40100 Jyväskylä, p. 217 587
Mikeva Oy:n

Ruusakoti

Jyväskylän Palokassa tarjoaa hoivaa ja
huolenpitoa ympärivuorokautisesti
vanhuksille ja kehitysvammaisille.
Vapaita paikkoja voi tiedustella
Vastaava ohjaaja Ruut Savonmäki puh. 044 780 0545
www.mikeva.fi

Etsitkö kristittyä terapeuttia?
Marjatta Ollikainen
sielunhoitoterapeutti, sh, th

Jyväskylä
p.050 377 0167
www.helmimaria.net

Mirja ja Martti Ojares
Sanan ja rukouksen illassa
Sanan ja rukouksen illassa puhuvat
Mirja ja Martti Ojares ja musiikkia
esittää Seppo Marttisen orkesteri.
Tapahtuma on samalla TV7:n ystäväilta.
– Illan teema Kristittynä tässä ajassa
liittyy siihen, kuinka meidän on kristittyinä oltava rohkeasti esillä arvomurroksen keskellä. Mediassa esiintyy monenlaisia käsityksiä kristillisestä uskosta. Ne eivät aina kuvaa ollen-

Taide- ja Kehysliike
PEKKA KORHONEN

Tervetuloa kotiruokalounaalle

LOUNASKAHVILA
MOCCAAN

kaan hyvin kristillisen uskon keskeistä sisältöä, Kari Valkonen valottaa
teemoja.
TV7:n rooli kristillisenä tv-kanavana on uraa uurtaava. Ojarekset
kertovat, mitä työ on pitänyt sisällään. Sanan ja rukouksen ilta Kuokkalan kirkossa torstaina 11.10. klo
18.30. Kolehti TV7:n työlle, yhteistä
rukousta, musiikkia. Lisäksi on jaossa TV7 -lehteä.

Vietä tunnelmalliset juhlat
Marttakeskuksessa.

Tilavaraukset ja tarjoiluvaihtoehdot:

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

Meiltä voit tilata myös pitopalvelua.

Avoinna arkisin klo 8.30–14.30.
Sorastajantie 4, 2. kerros. www.lounasmocca.fi

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

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

Ilmoitusmarkkinointi
Jaana Mehtälä p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi

Sa
sisäleiktujen
kipuist
au
ki joka

KUNTAVAALIT 2012

Jopa 30% vaalialennus ilmoitushinnoista!
Ota yhteyttä ja kysy lisää.
Pirjo Teva, puh. 020 754 2284/040 680 4057
www.kotimaa-yhtiot.fi/palvelut-ilmoittajille/kampanjat

Noutopalvelu
020 712 1580

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
A i na ed ull is ta o s t et t a v a a !

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

Sivut
sujuvasti
nettiin

www.peukkula.fi
3.11. Kurpitsajuhla
24.11. Prinsessapäivä

www.sujuu.fi
kumppanina

Kirpp utorit

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

o

Yhteistä
aikaa!

Ihmistä etsimässä.
Syksyn kuntavaalit lähestyvät.
Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät Kotimaayhtiöiden seurakuntalehden välityksellä.

päivä!

Joulukuussa joulun valmisteluja
LIPUT
Lapset 10 €

YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän Seikkailupuisto
Alle 2-vuotiaat ja aikuiset veloituksetta! Peukkula
Kammintie 4, Jyväskylä,
Kuukausikortilla veloituksetta!
p. 014 – 612 964
Joissakin tapahtumapisteissä
erillinen tarvikemaksu.

Henki & elämä
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Tapahtumat

Uusi miestenpiiri
aloittanut Huhtasuolla

Laulavaiset
lapset kuoroon

Seniori, sinun
ääntäsi tarvitaan

Luterilaisen uskonkäsityksen mukaan uskoa eletään
todeksi arjen keskellä.
Usko todeksi arjessa -miestenpiirissä etsitään, pohditaan Raamatun, rukouksen ja
Jalo Soturi -kirjan (kirj. Jasu

Markkanen) äärellä, millaiseen elämään Jeesus seuraajaansa kutsuu. Kokoontumiset Huhtasuon kirkolla parillisten viikkojen maanantaisin
klo 18–20. Tied.
044 295 1457/Itkonen.

Halssilan lapsikuoro etsii
uusia laulajia. Jos osaat
lukea ja olet innokas laulaja,
tule reippaasti mukaan!
Harjoitukset ovat Halssilan
kirkolla aina torstaisin
klo 17-18.

Halssilan seniorilaulajat
kaipaavat vahvistusta riveihinsä. Miehet ja naiset,
nyt laulamaan!
Harjoitukset Halssilan
kirkolla keskiviikkoisin
klo 12-13.

Huhtasuon

yms. löytyvät seurakunnan nettisivuilta, tied. p. 050 549 7017.

Taulumäen kirkko

Huhtasuon kirkko

Su 14.10. klo 18 Tuomasmessu, Usko ja epäusko, Siistonen, Liukkonen, Ojala, Virkkala-Järvinen, Björninen ja
bändi, Perttilä ja kuoro.
Su 21.10. klo 18 Messu, Jeesuksen lähettiläät, Koivisto,
Laakso-Viholainen.

Ajantasaiset tiedot viikkotapahtumista löydät Jyväskylän seurakunnan nettisivuilta.

RYHMÄTOIMINTAA:
Eläkeläisten kerho to 18.10 klo
14, Mertanen.
Usko todeksi arjessa - miesten
keskustelupiiri ma 15.10. klo 18.
Tied. p. 044 295 1457.
Pietarin Killan avoin miesten
ilta ti 16.10. klo 18. Kaksi rakkautta - ihmisen ja Jumalan, Eero Tolvanen. Tied. p. 0400 979
919 tai Markku Rantanen p.
040 587 3409.
MMV-kuoro to klo 17.30. Tied.
p. 050 521 5410

Nikkarikoski, Väätäinen, Salmela. Pyhäkoulu lapsille. Kirkkokahvit. Kyselijänpäivät –tapahtuma jatkuu messun jälkeen.
Leipäsunnuntai su 14.10. klo
16. Usko ratkaisee, Eero Junkkaala. Ehtoollinen. Musiikki Elina ja Ilkka Järviluoma. Kyselijänpäivät tapahtuman päätöstilaisuus.
Pietari – silminnäkijä la 20.10.
klo 17. 16-osainen dramatisoitu
laulusarja seuraa Uuden testamentin tapahtumia Pietarin silmin. Vapaa pääsy.
Messu su 21.10. klo 12, Repo,
Mertanen. Pyhäkoulu.

12.10.-25.10.

alueseurakunta

LOHIKOSKENTIE 2

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Messu su 14.10. klo 10, Sami
Mustakallio, Siistonen, Salmela.
Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Hyvän mielen konsertti su
14.10. klo 18, Päivi Kautto-Niemi, Jussi Niemi ja Helinä Ilkka
sekä Jenni Flink ja Matti Mertanen.
Messu su 21.10. klo 10, Tervonen, Mertanen.
Virsi-ilta ke 24.10. klo 18.30,
Mertanen.

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaayhtiöt tarjoaa teemaa tukevia
tuotteita, palveluja ja toimintoja
Pyhä puhuu –sinetin alla.

LAPSET JA PERHEET:
Kerhot ovat lomalla viikolla 42.
Käsityökerho ti klo 18–20, p.
050 323 5355.
Päiväkerhot 3-6v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 408 8815.
Lapsi-ja perhetyön tiedustelut p.
050 340 0638.

Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi

KOULUIKÄISET JA NUORET:
Kerhot, peli-illat, koulutukset

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Messu su 14.10. klo 10, Ridanpää, Salminen, Lintunen, pyhäkoulu klo 10, kirkkokahvit.
Aamurukous ti 16.10. klo
8-8.30.
Hiljainen aamurukous to 18.10.
klo 8-8.30.
Taka-Keljon lähetyspiiri to
18.10. klo 18.30, Koskisella,
Ronsuntaipaleentie 547.
Messu su 21.10. klo 10, saarnaa
SLS:n Kiinan-lähetti Elisa Nousiainen, M. Väätäinen, Nieminen,
kirkkokahvit. Messun jälkeen
Nousiainen esittelee lähetystyötä Kiinassa. Arpajaiset lähetystyön hyväksi.
Aamurukous ti 23.10.klo
8-8.30.
Taizé ke 24.10. klo 18.
Hiljainen aamurukous to 25.10.
klo 8-8.30.
Pyhäinpäivän messu la 3.11.
klo 17, Pitkänen, M. Väätäinen,
Nieminen, Lintunen, Erkamaa,
Lähde!-kuoro, Seurakuntakuoro.
Iltatee.
Kuljetus: Kuohun kauppa klo
16; Humalamäen vanhan kaupan kohdalta klo 16.10; Vesankajärventien pysäkki (päätien
varressa) klo 16.15; Ruokkeen
keskustan kautta klo 16.20; Kypärämäki: Erämiehenkadun Kotitalousoppilaitoksen pysäkki klo
16.25; Kortepohjan ostoskes-

kuksen P-alue klo 16.30; Keltinmäen kirkko klo 16.45. Paluukyyti samaa reittiä messun jälkeen n. klo 19.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot tauolla viikolla 42.
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 13-16, tied, 050 340
9891, p. 050 380 0426.
Perheolkkari ke klo 9-11, tied. p.
050 380 0426, p. 050 372 5573.
Ekavauva-ryhmä to klo 13-15.
Yhteistyössä Kyllön neuvolan
kanssa, tied. p. 050 380 0426.
Muskarit ti, tied. p. 050 340
9898.
Lapsityönohjaaja p. 050 340
0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi p.
050 549 7052.
KOULUIKÄISET:
Kerhot tauolla viikolla 42.
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. p. 040 825 1612.
Kokkikerho tarkentuu syysloman jälkeen, tied. Merja Kuusela 050 549 7002.
Puuhakerhoa ei ole tänä syksynä.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13.
Maahanmuuttajatoiminta ti
klo 10-12, Maija Tikko.
Olohuonetoiminta ke klo 9-11.
Tied. p. 050 549 7032.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Keltinmäki ke
24.10. klo 17.

Palveleva puhelin
Keskusteluapua nimettömänä ja
luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta numerossa 01019 0071
su-to klo 18-01 ja pe-la klo 18-03.
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DIAKONIAPÄIVYSTYS ma-ke
klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7005.

Halssilan srk-keskus

LAPSET JA PERHEET:
Kerhot ovat lomalla viikolla 42.
Päiväkerhot 3-6v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 441 4215.
Hukkaperän Pyhis ti 23.10. klo
18–19 yli 3-vuotiaille lapsille.
KOULUIKÄISET JA NUORET:
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät seurakunnan nettisivuilta, tied. p. 050 549 7021.

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Kyselijänpäivät Voisinko uskoa
- tapahtuma la 13.10. - su 14.10.
La 13.10. klo 12. Eero Junkkaala Lasse Nikkarikoski, Soili Haverinen, Erkki Puhalainen, Mervi
Viuhko, Aino Viitanen, Osmo
Väätäinen, Houseband, Jenni
Kuusela, Maria Salmela & Gsus.
Messu su 14.10. klo 12, Lasse

MUSIIKKI:
Senioreiden lauluryhmä ke klo
12-13.
Naisten kuoro ke klo 17.30-19.
Lapsikuoro to klo 17-18.
Gsus to klo 18-19.30.

MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. p. 050 549
7049.
Seurakuntakuoro to 18-19.30.
Tied. p. 050 521 5414.

Nousiainen, M. Väätäinen, Nieminen, kirkkokahvit. Messun
jälkeen Nousiainen esittelee lähetystyötä Kiinassa.
Pappi paikalla to 25.10. klo 1213.30.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ti ja to klo
9-10.30, ma klo 9-11 ja to 1214, muuna aikana erillisen sop.
mukaan, diakoni heidi.kallio@
evl.fi. p. 050 549 7032,

Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Kuohun piiri ma 22.10. klo 1315, Kuohun kylätalolla, Suvitie 7.
Tervetuloa tutustumaan uuteen
diakoniin! Ainoleena Erkamaa, p.
050 549 7026.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Hiljentymisryhmä Perjantain
Puolipäivä pe 12.10. klo 12-14.
Oma Raamattu ja päiväkirja mukaan. Yhteyshenkilö Kaija-Liisa
Laurio p. 040 709 4062.
Messu su 14.10. klo 16, Ridanpää, Lintunen, pyhäkoulu.
Messu su 21.10. klo 16, saarnaa
SLS:N
Kiinan-lähetti
Elisa

Jatkoisoiskoulutus Keltinmäki
to 25.10. klo 17.
Nuortenilta Keltinmäki ke
24.10. klo 18.30.
Avustajakoulutus ti 23.10. klo
17.

DIAKONIAPÄIVYSTYS ma–ke
klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7024.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot tauolla viikolla 42.
Päiväkerhot ma ja ke klo 13-16,
tied. 050 408 8852, p. 050 412
1514.
Perheolkkari ma klo 9-11, tied.
p. 050 408 8852, p. 050 412
1514.
Ekavauva-ryhmä ke klo 9-11.
Yhteistyössä Kyllön / Tapionkadun neuvolan kanssa, tied. p.
050 408 8852.
Muskarit ti, tied. p. 050 571
5155.
Lapsityönohjaaja p. 050 340
0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi p.
050 549 7052.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Merja Kuusela p. 050 549 7002.
Kokkikerho ma 22.10. klo 1718.30, tied. p. 050 549 7002.

Pietaria esittää kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi.

Kalastaja-Pietarin matkassa
Pietari – silminnäkijä on 16-osainen dramatisoitu laulusarja,
joka seuraa Uuden Testamentin
tapahtumia Jeesuksen lähimpiin lukeutuneen Pietarin silmin. Teoksen on säveltänyt säveltäjä-muusikko Lasse Heik
kilä ja sanoittanut kirjailija
Tytti Issakainen. Pietaria esittää Sauli Ahvenjärvi ja säestäjänä on tamperelainen pianisti Vesa Kemi.
Pietari on Uuden testamentin
värikkäimpiä ja ristiriitaisimpia henkilöitä. Laulusarjassa

kuljetaan nuoren Simon-kalastajan veneen ja jättimäisen saaliin luota kirkastusvuorelle,
hämmästellään Jeesuksen ihmetekoja ja ollaan Getsemanen
yössä. Ristiinnaulitsemisen kau
hut ja Pietarin epätoivo vaihtuvat toivoksi tyhjän haudan
luona. Esitys avaa mielenkiintoisia näkökulmia tuttuihin
tapahtumiin.
Pietari – silminnäkijä lauantaina 20.10. klo 17. Halssilan kirkossa. Vapaa pääsy. Esitys kestää
noin tunnin.

MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo 18-19.30. Tied. p.
050 549 7049.

Auttamalla
hyvä mieli

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ti ja to klo 9-10.30,
muuna aikana erillisen sop. mukaan, leena.hayrinen@evl.fi, p.
050 549 7008, .

Tämän syksyn toinen Hyvän
mielen konsertti on Huhtasuon kirkossa sunnuntaina
14.10. klo 18. Konsertissa
esiintyvät paikalliset taiteilijat
Päivi Kautto-Niemi, Jussi
Niemi, Helinä Ilkka ja Jenni
Flink. Illassa kuullaan muutamia ennen julkaisemattomia
esityksiä. Alueseurakunnan vastaavina tuottajina ovat kanttori
Matti Mertanen ja diakoni Elina Vepsäläinen. Konsertin ohjelma maksaa 5 euroa (vapaaehtoinen). Konsertin jälkeen on
kahvitarjoilu.
Huhtasuolla vapaaehtoiset
ovat halunneet auttaa alueseurakuntaa diakoniatyössä Huhtasuon asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se on Hyvän mielen konserttien alkusysäys.

Kypärämäki-Köhniö
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhottauolla viikolla 42.
Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa, Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti klo 9-11, ti ja to
klo 13-16, tied. 050 408 8852,
p. 050 412 1514.
Perheolkkari to klo 9-11, tied. p.
050 408 8852, p. 050 412 1514.
KOULUIKÄISET:
Kokkikerhoa ei ole tänä syksynä.
RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuonetoiminta Saihokatu
4:ssä ti klo 10-13. Keskustelua,
käsitöiden tekoa, ruuan laittoa
ym. mukavaa yhdessä oloa. Voit
tulla myös pelkästään ruokailemaan klo 12-13 (3,5 e/lapset
alle kouluikäiset 1e). Lisätietoja
p. 050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.

Perhejuhlat

RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).
Tiistaitapaaminen joka toinen ti
klo 13-14.30 (paritt. viikot).
Vaihtelevaa ohjelmaa kahvikupin ääressä ja avoin kaikille.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Tarjolla kahvia, mehua, leipää.
Tarjoilu on maksutonta ja avoin
kaikille.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys Kortepohjan srk-keskuksessa (Isännäntie 4) ma klo 12-14, muuna
aikana erillisen sop. mukaan, ainoleena.erkamaa@evl.fi,
p.
050 549 7026,
Voit asioida myös Keltinmäen ja
Kortepohjan päivystyspäivinä.

Perjantain
Puolipäivä

Hiljentymisryhmä kokoontuu
Kortepohjan kirkossa perjantaisin klo 12-14. Kokoontumiskerrat ovat
12.10., 26.10.,
9.11., 23.11. ja 14.12. Raamattu
ja päiväkirja mukaan. Tiedustelut Kaija-Liisa Laurio p. 040
709 4062.

Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Vesala
Koivuniemi
Mutanen
Perhejuhlat
Vesala
Koivuniemi
Mutanen
Perhejuhlat
Varaukset ja lisätiedot:
Kauniissa
maisemissa
ja
Kauniissa maisemissa
ja
hyvissä
puitteissa leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
hyvissä puitteissa
Puh. 040 535 1657

Vesala - Koivuniemi - Mutanen
Varaukset ja lisätiedot:
Vesala
- Koivuniemi - Mutanen
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535
Varaukset
ja1657
lisätiedot:

SenioriFoorumissa puhetta
vuorovaikutustaidoista

Haluatko kahvinkeittäjäksi,
vanhuksen ystäväksi...

Kaikille avoin SenioriFoorum on tiistaina 13.11. klo
13 Keskusseurakuntatalolla
(Yliopistonkatu 12).
Tämänkertaisen foorumin
teema on Vuorovaikutus,
joka on taitolaji joka iässä.

Mukana ovat Aila Kraft,
Leena Impiö, Tuula Hakkarainen, Risto Valtasaari,
Heimo Lajunen ja Inkeri
Virkkala-Järvinen.
Lopuksi kahvit ja
keskustelua.

Jos erilainen vapaaehtoistoiminta kiinnostaa, ota
yhteyttä diakoniatyöntekijöihin. Voit tulla vanhuksen
ystäväksi, kahvinkeittäjäksi
ynnä muihin tehtäviin. Lisätietoja vapaaehtoisuuden

mahdollisuuksista antavat
Kaarina Kaltiainen-Heinola
p. 050 340 0665, Lea Pietiläinen p. 050 549 7027,
Tiia-Maria Lahti 050 549
7006 tai Auni Pelkonen
050 549 7001.

Sacariumissa.
Opiskelijajärjestöjen yhteinen
rukousilta ti 23.10. klo 18.
Virsi- ja lauluhetki ke 24.10. klo
12.
Viikkomessu to 25.10. klo 13.
Nuorten messu to 25.10. klo 19.
			
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Viikola 42 ei toimintaa.
Keskusseurakuntatalon päiväkerho, perhekerho ja ekavauvaryhmä sekä muskarit kokoontuvat Yliopistonkadun kerhotilassa (Yliopistonkatu 28 B, sisäpihalla).
Päiväkerhot tied. 050 358 1062
tai heidi.halttunen@evl.fi.
Perhekahvila ma klo 13-15 ja
perhekerho to klo 9.30-11.30,
tied. 050 564 3072.
Retkiperhekerho Sarpatin laavulle Tikkakoskelle ke 24.10. Kokoonnumme laavun P-paikalle
klo 17.30. Mukaan omat retkieväät. Tied. 050 340 9895.
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15.
Tied. 050 521 5417 tai nina.uusi-maahi@evl.fi.
Lutakon perhekerho pe klo
9.30-11.30. Tied. 050 564 3072
tai laura.ylisto@evl.fi ja ekavauvaryhmä ke klo 10-12. Tied.
040 149 0562 tai sari.kantoluoto@evl.fi.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippikoulupäädyssä joka toinen su
klo 16. Seur. 14.10. ja 28.10.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@

evl.fi tai p. 050 340 9895.
Muskarit:
Vauvat ti klo 15.30-16.
Pienet kehitysvammaiset ti klo
16.15-17.
Sisarusryhmä ke klo 14.15-15.
Tied. 050 571 5155.

klo 14, parittomat viikot.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043
Avoinna ke-pe klo 11-14. 		
		
		
Messu su 14.10. klo 10, NiilesHautanen, saarna Raimo Laine,
Valtasaari. Lähetyspyhä. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus Piplia
seuran 200-vuotisjuhlavuoden
merkeissä Vanhassa Pappilassa,
Vapaudenk. 26.
Messu ma 15.10. klo 10.30. Valtakunnalliset koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan neuvottelupäivät, avajaismessu.
Virsi- ja lauluhetki ke 17.10. klo
12.
Viikkomessu to 18.10. klo 13.
Messu su 21.10. klo 10, saarna
Kari Kuittinen, Wuolio, Watia,
Valtasaari. Kirkkokahvit ja siioninvirsiseurat Pappilassa.
KohtaamisPaikan iltamessu su
21.10. klo 17. Kilkki. Messun aikana Sacariumissa lastentapahtuma klo 16.45-18.20 (yli 6 v.),
nyyttärit. Opiskelijoiden jatkot

KOULUIKÄISET:
Viikolla 42 ei toimintaa.
Puuhakerho ti klo 17-18.30
1-6lk. tytöille ja pojille, Keskusseurakuntatalo 2. krs.
Bofferikerho ke klo 17-18.30
1-6lk. tytöille ja pojille, Keskusseurakuntatalo liikuntasali.
Tied. nuorisotyönohjaaja johanna.matilainen@evl.fi tai
p. 050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Raamattupiiri ti klo 10 Pappilassa.
Mallan kammari to klo 14 Pappilassa, Vapaudenkatu 26 (parilliset viikot).
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke

Virsi- ja lauluhetket

Saapaskoulutusta tarjolla
Saapastoiminta on auttamis- ja
sielunhoitotyötä, jota toteuttavat evankelisluterilaiset seurakunnat. Saapas auttaa pääosin
alle 18-vuotiaita nuoria. Saapas on paikalla erityisesti nuorten suosimissa oleskelu- ja kohtaamispaikoissa, festivaaleilla
ja muissa tapahtumissa, joissa
nuoria on paljon läsnä.

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008
Korpilahden hautaus- ja virastopalvelut avoinna ma, ti, to klo
9-12, ke klo 15-17 p. 050 5579
012.
Su 14.10. Messu klo 10, Haapakangas, Tiusanen. Korpilahden
reumayhdistyksen kirkkopyhä.
Kirkkokahvit.
Su 21.10. Sadonkorjuun kiitosmessu klo 10, Koivisto, LaaksoViholainen. Mukana OittilanRaidanlahden kinkeripiiri ja Korpilahti-Muuramen MTK. Uutispuuro ja kirkkokahvit srk-talolla.

Koulutukseen
pääsevät
kaikki täysikäiset sekä nuoret,
jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään 1.3.2013. Koulutus
kestää kolme viikonloppua ja
kahden päivän lisäkoulutuk
sen Nettisaapasta varten. Lisätietoja erityisnuorisotyönohjaaja Petri Grönholm, puh.
040 509 8060.
MUITA TILAISUUKSIA:
Ma 15.10. Raamattuluentoilta
srk-talolla klo 18: Jeesus hyväksyy sinut – hyväksytkö sinä Hänet? Mukana mm. julistustyöntekijät Anneli Montonen ja Aino
Viitanen.
Ti 16.10. Miestenilta srk-talolla
klo 18: Älä luovuta. Eino Jokinen.
To 18.10. Hartaushetki Muuramen sairaalassa klo 13.30.
Ti 23.10. Seurakuntapiiri Korpikeitaalla klo 12.
Ke 24.10. Hartaushetki Iltatähdessä klo 13.
To 25.10. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15.
To 25.10. Alueneuvoston kokous srk-talolla klo 17 (kahvit
klo 16.45).
DIAKONIA:
To 11.10. Näkö- ja kuulovammaisten kerho srk-talolla klo
11.30. Vieraana kanttori Anne
Laakso-Viholainen. Ruokailu 6 e.
Ti 16.10. Naisten saunailta Mutasella klo 18, NOJA-naisten
ryhmä mukana. Nyyttärit ja
kimppakyydit. Tied. diakonissa p.
050 557 9003.
Su 21.10. Vapaaehtoistyön

LÄHETYS:
Lähetyspyhä su 14.10. klo 10,
messu Kaupunginkirkossa. Kahvit ja lähetystilaisuus Vanhassa
Pappilassa. Pirkko Markkanen
tuo nimikkolähetti Liisa Melligerin terveiset.
Hanna-piiri Vanhassa Pappilassa, Vapaudenk. 26, kerran kk:ssa
klo 18. Seur. ma 5.11. Riitta Puukari ja Anna-Maija Kuulasmaa.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Päivystykset ma, ke, ja to klo
9-11 Keskusseurakuntatalolla,

nuoret
Keskusseurakuntatalolla
II kerros:
Perusisoskoulutus ke klo 17.
Jatkoisoskoulutus joka toinen
to klo 17.
Jättipandat joka toinen to klo 17.
Nuorten ilta ke klo 19-21.

Oletko ihmisoikeustietäjä?

Kaupunginkirkossa keskiviikkoisin klo 12-12.15

KUOROT:
Nuorten lauluryhmä UIK to klo
16.15. Pappilan Rippikoulusali,
Vapaudenkatu 26. Tied. 050 549
7020.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti Pappilan rippikoulusalissa klo 19.
Tied. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina to klo 18
Lohikosken kirkossa. Tied. 0400
746 372.

Kuokkalan kirkossa on sunnuntaina 21.10. ekumeenisen
vastuuviikon tapahtuma. Tietokilpailussa testataan tietämystä ihmisoikeuksista ja
kansainvälisestä vastuusta.
Parhaat tietäjät palkitaan.
Lisäksi keskustellaan vastuuviikon teemoista kunnallisvaalien hengessä. Tänä vuonna
ekumeenisen vastuuviikon tee
ma on uskonnonvapaudesta
johtuva pakolaisuus. Tilaisuudessa saa maistella Reilun kaupan kahvia. Päivä alkaa messulla klo 11. Sen toimittavat
Riku Bucht, Kati Reukauf,
Eija-Liisa Väisänen ja UllaMaija Grönholm. Messun aikana on pyhäkoulu.
koulutuspäivä srk-talolla (alkaen messulla) klo 10-16. Ilm.
12.10. mennessä diakonissa p.
050 557 9003.
Väentuvan tiistaituokiossa
Korpikeitaalla klo 12: Ti 16.10.
Vieraana Leena Pukkala. Ti
23.10. Kirkonkylän seurakuntapiiri, Kirsi Lepoaho.

Viikolla 42 ei toimintaa
Tied. juha.koivurova@evl.fi, p.
050 549 7004, jaakko.hyvonen@evl.fi, p. 050 549 7016,
ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@evl.
fi, p. 050 400 0013.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna ti-to klo 14–16
sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Sanan ja rukouksen ilta to 11.10.
klo 18.30, Martti ja Mirja Ojares:
Kristittynä tässä ajassa, musiikki:
Seppo Marttisen orkesteri.
Messu su 14.10. klo 11, Mustonen, Reukauf, Lampinen ja T.
Korhonen, pyhäkoulu.
Vesper su 14.10. klo 18, Hyminäkuoro.
Hiljaisuuden ilta ke 17.10. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Luentosarja Mooseksen kirjoista to 18.10. klo 18.30. Ilmoituksen Jumala, Kari Valkonen.
Messu su 21.10. klo 11, Bucht,
Reukauf, Väisänen, Grönholm,
pyhäkoulu. Klo 12.30–15 Vastuuviikon tapahtuma. Reilun
kaupan kahvin maistelua ja arvontaa. Tietokilpailu ihmisoi
keuksista ja kansainvälisestä vastuusta, palkinnot. Keskustelua
vastuuviikon teemoista kunnal-

Retki Heurekaan
ja Sealifeen 1.12.
Kouluikäisten (1-6 lk.)
retkelle voi ilmoittautua
5.-18.11. osoitteessa www.
jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Hinta on 30
euroa. Tied. Johanna Matilainen, 050 595 3945.

Yliopistonkatu 12. Lea Pietiläinen p. 050 549 7027, Kaarina
Kaltiainen-Heinola p. 050 340
0665 tai Tiia-Maria Lahti
050 549 7006.
Diakonian ja lähetyksen avoin
aamukahvila ja käsityöpiiri ti
klo 10, Keljonkatu 26, Keljon
päiväkeskus, A-talon alakerta.
Tied. 050 340 0665.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039
Messu su 14.10. klo 12, NiilesHautanen, Väisänen.
Lauluilta ja iltatee ke 17.10. klo
18, Riitta Lampila, Valtasaari.
Messu su 21.10. klo 12, Wuolio,
Björninen.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Viikolla 42 ei toimintaa.
Päiväkerhot tied. 050 595 3948
tai kati.s.koskinen@evl.fi, perhekerho ke klo 9.30-11.30 tied.
050 564 3072 tai laura.ylisto@
evl.fi ja ekavauvaryhmä ti klo
13-15. Tied. 040 149 0562 tai
sari.kantoluoto@evl.fi.
Kaakaopyhäkoulu joka toinen
ke klo 17, seur. 24.10. ja 7.11.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoululisvaalien hengessä. Kahvit.
Lasten kirkkohetki to 25.10. klo
9.15 ja 10.15.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhoihin voi tiedustella
vapaita paikkoja p. 050 443
3572.
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 joka toinen viikko (pariton) kirkolla.
Vauvaperhepesä pe klo 9.30–11
kirkolla.
Lapsiparkki pe klo 8.30–12,
Polttolinja 29, maksu 2 e (sis. välipalan). Ilm. edelliseen keskiviikkoon mennessä puh. 050 407
9128 tai 050 443 3572 (ma–to
klo 8–16.30, pe klo 8–14.15).
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut
p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. p. 050 340 9898.
KOULUIKÄISET:
Lisätietoa kerhoista Kuokkalan
aluesrk:n nettisivuilla.
MoniTORI 3–6–luokkalaisille ti
ja to klo 13.30–16, Polttolinja 37.
Ei ilmoittautumista etukäteen!
Tied. p. 050 436 8619.
NUORET:
Isoskoulutus ke klo 17.30.
Nuortenilta ke klo 19, Polttolinja 37.
Pitkä Ilta Polttiksella ke 17.10.
klo 17–22.

työn tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Viikolla 42 ei toimintaa.
Kokkikerho ti klo 17-18.30
1-3lk. tytöille ja pojille, materiaalimaksu 10e/kausi.
Kokkikerho ti klo 18.30-20
4-6lk. tytöille ja pojille, materiaalimaksu 10e/kausi.
Torstaikuppila 1-6lk to klo 14
Lohikosken kirkolla.
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.
RYHMÄTOIMINTAA:
Miesten raamattupiiri ma klo
18. Tied. 044 314 0848 (ei piiriä
15.10.).
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30. Tied. 050 359 5611.
DIAKONIA ja LÄHETYS
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11 Lohikosken kirkko. Ke
17.10. ei vastaanottoa.
Diakoni Auni Pelkonen p. 050
549 7001.
Eläkeläisten kerho ti klo 13-15
(parittomat viikot).
Lähetyksen leivontatalkoot ti
klo 9 seuraavasti: 30.10. ja pe
30.11.
Olohuonetoiminta ma klo 9 (ei
15.10.). Avoin eri-ikäisille, aamupuuroa ja kahvia/teetä. Otetaan villalankoja vastaan. Tied.
Auni Pelkonen.

RYHMÄTOIMINTAA:
Raamattupiiri ma klo 19 kirkon
alakerrassa, Aino Jokela.
Kuokkamiehet, miesten avoin
keskustelupiiri ti klo 18 (parilliset viikot) kirkon alakerrassa,
tied. p. 040 559 2669.
Lähetyksen olohuone ke klo
13–14.30 (parittomat viikot), kirkon alakerta.
Elämässä eteenpäin –ryhmä ke
klo 13–14.30 (parilliset viikot),
kirkon alakerta.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13–14.30 (parilliset viikot), kirkkosali.
Naisten Suomi-kerho ti klo 10,
Polttolinja 37. Avoin kaikille naisille, tarkoitus on aktivoida suomenkieltä, Mervi Karikko.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kantaatti-kuoro, tied. p. 050 549 7019.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri ti klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ke klo 11.30 kirkolla. Tied. p. 0400 669 146.
Jubilate Deo ti klo 18.30 Keskussrk-talon jumppasalissa, tied.
p. 050 300 2208.
Virsimiehet: tied. p. 050 436
5435.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto ma-ti klo 9-11.
elina.fuchs@evl.fi p. 050 549
7034 ja suvi.leppapuisto@evl.fi
p. 050 549 7007

MUSIIKKI:
Musiikki- & toimintakerho parittoman viikon ke srk-talolla klo
15-17.
Kirkkokuoron harjoitus parittoman viikon to srk-talolla klo
18-20. Tiedustelut p. 050 557
9004.

Sadonkorjuun
kiitosmessu
Korpilahdella

Haluatko seurakunnan vapaaehtoistyöhön?

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tiedustelut lastenohjaajilta, p.
050 557 9006 tai 050 557 9013.
Päiväkerhot 3-6-vuotiaille.
Perhekerhot: Ylä-Muuratjärven
kylätalo (ke), seurakuntatalo
(to).
Muskarit seurakuntatalo (ke),
tiedustelut p. 050 340 9898.
To 11.10. klo 9.30 Kirkkohetki
kirkossa.
Viikolla 42 (15.-19.10.) ei ole
kerhoja.

Sadonkorjuun kiitosmessu on
Korpilahden kirkossa sunnuntaina 21.10. klo 10. Messun
toimittavat Antti Koivisto ja
Anne-Kristiina Laakso-Viholainen. Mukana ovat OittilanRaidanlahden kinkeripiiri ja
Korpilahti-Muuramen MTK.
Messun jälkeen uutispuuro ja
kirkkokahvit srk-talolla.

Tule kuulemaan vapaaehtoistyön mahdollisuuksista Korpilahden alueseurakunnassa su
21.10. klo 10-16 (alkaen messulla kirkossa). Päivässä mukana diakonian työalasihteeri
Heini Lekander ja diakonissa
Kirsi Lepoaho. Ilmoittautumiset 12.10. mennessä Kirsille, puh. 050 557 9003.

Henki & elämä
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Aikuisten oikeesti
-keskusteluryhmä

Hautausmaan
haravointitalkoot

Tarinateatteri Storia saarnaa
Säynätsalon lähetyspyhässä

Parituntinen
Raamatun äärellä

Ryhmä kokoontuu Palokan
kirkolla16.10. klo 18.Teema
on Uskonko johdatukseen?
Mukaan kutsutaan uskon
asioista kiinnostuneita aikuisia.
Ryhmästä vastaavat Harri
Alatupa ja Seppo Hautalahti.

Lehtiharavat eivät jouda
koristeiksi, vaan niitä tarvitaan muun muassa Säynätsalon hautausmaalla keskiviikona 24.10. klo 8 alkaen.
Haravointitalkoolaisille
aamukahvit ja keittolounas.

Lähetyspyhää vietetään
Säynätsalossa 14.10. klo
10. Saarnavuoron saa
tarinateatteri Storia.
Storia tekee tarinoita näkyväksi ja koettaviksi seminaareissa, koulutustilaisuuk-

sissa ja omissa teemallisissa
esityksissään. Storia aloitti
yhteisen matkan vappuna
2002. Messun jälkeen on
tarjolla lähetyslounas
seurakuntakodilla, vapaaehtoinen maksu.

Tikkakosken pappilassa
tutustutaan Tessalonikalaiskirjeeseen lauantaina
13.10. klo 14.
Teksteihin perehdyttää
Inkeri Tuunanen. Iltapäivässä myös kahvitarjoilu.

mikkolähetti Nina Ilomäki.
Lapsen tähden - Unicef-kahvikonsertti su 21.10. klo 15, pianotaiteilija Kirsti Huttunen, Suomen Unicefin tiedotuspäällikkö
Jussi Kivipuro, Jkl Unicef paikallisosasto.
Hautausmaan haravointitalkoot ke 24.10. klo 8 alkaen.Aamukahvit ja keittolounas.

srk-koti, parill. viikot.
Naisten solu, avoin raamattupiiri ke klo 18 srk-koti, parill. viikot.
Säynätsalon Martat p. 050 345
7417.

Toivon torstai 25.10. klo 18.30.
Kristitty ja tunteet, Aino Viitanen, Nimeltä Kutsuttu.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

Messu su 14.10. klo 10, Ekumeeninen lähetyspyhä, Ahonen,
Hautalahti, Ruhanen.
Aikuisten oikeesti –keskusteluryhmä kirkon parvella ti
16.10. klo 18: Uskonko johdatukseen?, tied. 040 871 1903
tai 040 545 8710.
Messu su 21.10. klo 10, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä,
Vähäjylkkä, Hautalahti, Pääkkönen, Parviainen, kahvit ja seurat.
Miesten piiri ti 23.10. klo 18
parvella, tied. 050 686 91.
Raamattupiiri ti 23.10. klo 18
takkatuvassa, tied. 040 709
0142.
Rukouspiiri ke 24.10. klo 18
parvella, tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Alfa-kurssi to 25.10. klo 18–20
takkatuvassa, tied. 040 513
5766.
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähimmäisen kahvitupa to klo
12–15 takkahuoneessa, klo 13
ohjelmatuokio. Ohjelmatuokios
sa 18.10. porinapiiri, 25.10. Hilkka ja Martin Fraser.
Päiväpiiri 24.10. klo 13 kirkkosalissa ja –torilla.
Diakonian päivystys kirkolla ti
ja ke klo 9 -11 p. 040 709 0142
leena.nokka@evl.fi ja p. 040
560 9910 elina.romar@evl.fi.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Ei Viikkotoimintaa viikolla 42.
Perhepysäkit:
Ritoharjussa ma klo 9 -11.
Kirrissä ke klo 9-11.

Kirkolla to klo 9 -11.
Vauvapysäkki ti klo 12.30
-14.30.
Perhepäivähoitajien pysäkki
Ritoharjussa pe 12.10. klo 9-11.
Muskari keskiviikkoisin. Tiedustelut 050 340 9893.
Pyhäkoulut:
Palokan kirkolla, alakerran päiväkerhotiloissa su klo 10.
Lintukankaan pyhäkoulu Sipisellä (Lintukankaant. 32) su
21.10. klo 13. Tied. 0400 647 437.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut
040 560 9908.

Säynätsalon

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie p 050 436 5419
Säynätsalon hautaus- ja virastopalvelut: Avoinna ma ja ti klo
9-13, to klo 9-12 p. 040 535
0047.

KOULUIKÄISILLE:
Kerhotoimintaa ei ole viikolla
42. Vapaita kerhopaikkoja monitoimikerhossa, toimintakerhossa ja puuhakerhossa. Tiedustelut: 040 773 9851.

Lähetyspyhä su 14.10. klo 10,
Romar, saarna Tarinateatteri Storia, Tenkanen. Lähetyslounas
srk-kodilla, vapaaeht. maksu.
Viittomakielinen messu su
14.10. klo 17, Saukkonen. Kahvit.
Puuroaamiainen pe 19.10. klo
8.30-10, Paratiisisaarilla. Ilmainen ja avoin kaikille.
Messu su 21.10. klo 10, Kärkkäinen, Tenkanen. Saarna Mukunda Sharma, Nepal. Mukana ni-

NUORILLE:
Yökahvila pe 12.10. klo 19–23.
Perusisoset ke 24.10. klo 17–
18.30.
Nuortenilta ke 24.10. klo
18.30–20.30
Koulupäivystys pe klo 11.30–
12.15 Palokan yläkoululla.
Nuorten aikuisten sähly pe klo
16.45–18 Jokelan koulun liikuntasalissa.
Lisätietoja
nuorisotyöstä:
040 527 5382, 040 560 9909
tai 040 831 0565.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tiedustelut p. 050 917 2802
Toimintapaikat: Neulaskoti ja
Säynätsalon pappila
Päiväkerhot 3-6-vuotiaille (make)
Perhekerhot:
Neulaskoti: vauvaryhmä (ti),
taaperoryhmä (to), perhekerho
(pe)

MUSIIKKI:
Palokan lapsikuoro (2-6-luokkalaisille)ke klo 16–17.
Lauluryhmä Tuikku ke klo
17.30.
Lapsikuoro ja Tuikku, ei harjoituksia viikolla 42, tied. 040 560
9931.
Palokan kirkkokuoro to klo 18,
tied. 040 684 2050. Ei harjoituksia viikolla 42.

Yhteentörmäyksiä ja ennakkoluuloja?
naa

puru

stos

sa,

ha rra stu ks iss a,

ty ö p a ik

a ll a ,

koulussa,

MOD-peruskurssi ma.5. -ti.6.11.2012
Paikka: Vesalan leirikeskus, JYVÄSKYLÄ
www.jyvaskylanseurakunta.fi/leirikeskukset

k a d u ll

a?

Tule tarkastelemaan omaa identiteettiäsi ja kulttuuriasi sekä
käsityksiäsi ihmisarvosta ja omaa suhtautumistasi erilaisuuteen.
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja parantaa valmiuksiaan esim.
monikulttuurisuuteen
liittyvissä kysymyksissä.
Koulutusta suositellaan vapaaehtoisille,
luottamushenkilöille, henkilöstölle jne.
Osallistumismaksu 90 euroa sisältää koulutuksen, ateriat ja majoituksen. Kurssille osallistuminen edellyttää
mukanaoloa koko kurssin ajan.
Tiedustelut: Mirja (Kutti) Hytönen Maahanmuuttajatyön diakoni,
Jyväskylän seurakunta p. 050-5497033
mirja.hytonen@evl.fi tai
Susanna Palkkimäki p.040-8321866
susanna.palkkimaki@hotmail.com
Ilmoittautuminen:
19.10.2012 mennessä Kutille
Järjestäjä:
Jyväskylän seurakunta
Katso myös:
www.mod.evl.fi

TEKSTARITUPU
TEKSTARITUPU

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

040-132
6010
040-132
6010
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Tupu vastaa tyttöjen ja poikien

Tupu vastaa tyttöjen ja poikien
erilaisiin kysymyksiin. Voit tekstata milloin
erilaisiin kysymyksiin.
Voit tekstata milloin
vain normaalin tekstiviestin hinnalla.
vain normaalin
tekstiviestin
hinnalla.
Viesteihin
vastataan
koulupäivinä.
Viesteihin vastataan koulupäivinä.

Henki & elämä

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
eikä siis puheluihin.

LUO ERILAISTEN YHTEYTTÄ MUUTU JA MUUTA TUNNISTA ASENNE TULE MOD-KURSSILLELUO ERILAISTEN YHTEYTTÄ MUUTU JA MUUTA

LUO ERILAISTEN YHTEYTTÄ MUUTU JA MUUTA TUNNISTA ASENNE TULE MOD-KURSSILLE

Me ja muut – erilaisina yhdessä

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päivystää ti ja to klo 9-11 srk-kodilla,
p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi. Ei päivystystä 16.10.
KOULUIKÄISET:
Tanssikerho 3-6lk to klo 16-17,
Säynätsalon koulu.
Liikuntakerho ke klo 12-13,
Muuratsalon koulu.
Tiedustelut p. 040 727 8147.
RYHMÄTOIMINTA
Olohuone ke klo 13-15, srkkoti. 17.10. kuulemme Harripapiltamme oikeaa tietoa enkeleistä. 24.10. mukana lähettimme Nina Ilomäki ja pastori Mukunda Sharma Nepalista.
Johanneksen pojat su klo 18,
Säynätsalo: perhekerho (to)
Muskarit Neulaskodilla. Tied.
050 340 9898.
11.10. klo 9.30 kirkkohetki Säynätsalon kirkossa
12.10. klo 10 kirkkohetki Neulaskodilla.
Viikolla 42 (15.-19.10.) ei kerhoja.

Lapsen tähden
-päivä Säynätsalossa

Tulossa: Raamattuiltapäivä
Palokan kirkolla 27.10. klo 12–
15. Ahkosta avarammalle. Riitta
Lemmetyinen ja Aino Viitanen.
Teija Laine ja Sanan ja rukouksen työryhmän jäseniä.

Unicefin Jyväskylän osasto
sekä Säynätsalon alueseurakunta järjestävät seurakuntatalossa sunnuntaina 21.10. klo
15 musiikkimatinean, jossa
konsertoi pianotaiteilija Kirsti
Huttunen. Suomen Unicefin
viestintäjohtaja Jussi Kivipu-

Nuketkin toteuttavat rokotusohjelmaa Afrikassa.

Tikkakosken
alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918
Parituntinen Raamatun äärellä
pappilassa la 13.10. klo 14. Teemana 1. Tessalonikalaiskirje, In
keri Tuunanen, kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 14.10.
klo 10, Vallipuro, Parviainen.
Siioninvirsiseurat pappilassa su

PARTIO SÄYNÄTSALOSSA
Tiedustelut p. 045 657 7898.

ro kertoo kuulumisia muun
muassa Afrikan lasten rokotusohjelmasta sekä ongelmista
Sahelin alueella. Säynätsalolaisten lasten piirustusnäyttely
on esillä seurakuntatalon aulassa. Näyttely liittyy Lapsen
tähden -teemaan.
Konsertissa Kirsti Huttunen soittaa Mozartin, Beethovenin, Schumannin, Debussyn ja Merikannon musiikkia.
Kappaleet ovat aihepiiriltään
lähellä herkkää lapsen elämää,
jolle taiteilija on halunnut erityisesti omistaa konsertin.
Tapahtuman yhteydessä on
yynnissä on konserttia varten
valmistettuja Unicefin Anna
&Toivo -nukkeja ja joulukortteja. Tapahtuman tuotto lahjoitetaan Unicefin rokotusohjelman hyväksi. Käsiohjelman
hinta 5 euroa, vapaahtoinen
maksu.
14.10. klo 18.
Messu su 21.10. klo 10, Toivio,
Vuorenoja.
Naisten raamattupiiri pappilassa ma 22.10. klo 18.
MieliMaasta-vertaisryhmä
pappilassa ti 23.10. klo 18, tied.
0400 629 427.
Miesten ilta Luomisusko ja/tai
evoluutio? Tikkakosken varuskunnassa, varuskunnan huoltorakennuksen auditorio, ke 24.10.
klo 18. Alustus professori Tapio
Puolimatka, keskustelua, yhteislaulua ja munkkikahvit sotilaskodissa.
Rukouspäivän rukoushetki kirkossa ke 24.10. klo 13.
LAPSET JA PERHEET:
Kerhoja ei ole viikolla 42.
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kir-

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Uskonko? Yhteiskristillinen lähetyspyhä. su 14.10. klo 16,
Romar, Tenkanen. Uskoa ja epäuskoa pohtimassa pastori Petri
Paakkari ja Anne Järvinen, Vapaaseurakunta sekä aluekappalainen Harri Romar ja Maire Lilja,
Ev.lut.kirkko. Musiikki Satu ja Arto Rantanen sekä Hannu Tenkanen. Iltatee. Kolehti lähetystyölle.
Perjantairukous 19.10. klo 19.
NUORET:
Isoskoulutus perus- ja jatkoisoset su 28.10. klo 13-17, Neulaskoti.
Iltakahvila pe 12.10. klo 17-22,
Neulaskoti.
Tiedustelut p. 050 407 0060.

DIAKONIA
Neulaskodilla kotiruokatunti ti
klo 11-12.
Neulaskodin olohuone ja avoimet ovet ti klo 13-15.
Diakonian vastaanotto ti ja to
klo 9-11 Neulaskodilla, Pihkatie
4, p. 050 549 7015.
KOULUIKÄISET:
Hakuna Matata -touhukerho
1-4lk ti klo 17-18, päiväkerhon
tila.
Puuha-kokkikerho 4-6lk ke klo
18-19, nuorten siipi/keittiö.
Sählykerho 3-6lk to klo 18-19,
Keljonkankaan koulu.
Tiedustelut p. 050 407 0060.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30,
parilliset viikot.
Isien sähly ti klo 18-19, Keljonkankaan koulu. Ei 16.10.
PARTIO NEULASKODILLA
Tiedustelut p. 040 732 8101
MUSIIKKI:
Valon Laulu to klo 17-18, srkkoti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, srk-koti.
Tiedustelut p. 044 299 1478.
Kanteleryhmä Tied. 0400 669
146.

Miesten illan aiheina
luomisusko ja evoluutio
Luomisusko ja/tai evoluutio?
Teemasta puhuu professori
Tapio Puolimatka keskiviikkona 24.10. klo 18. Paikka on
Tikkakosken varuskunnan

huoltorakennuksen auditorio.
Luennon ja keskustelun lisäksi illan ohjelmaan mahtuu
yhteislaulua ja munkkikahvit
sotilaskodissa.

Kiireetön joulu
Hetassa

Vauvamuskari
Tikkakoskella

Enontekiön Hetan kodan
joululeiri kutsuu kiireettömään jouluun 21.-27.12. Hinta 450 euroa sisältää bussikyydin ja täysihoidon. Tarjolla on
jouluisaa ohjelmaa, kuten
joulukirkko Hetassa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p.
050 494 7295 Erkki Helle.

Uusi vauvamuskariryhmä kokoontuu kirkolla maanantaisin klo 10.30-11.00. Tiedustelut ja ilmoittautumiset terhi.
hassinen@evl.fi p. 050 340
9893.

Candela kaipaa
uusia laulajia
Candela-kuoron
riveihin
mahtuu vielä. Kuoro harjoittelee torstaisin klo 18.30–20.30
kirkolla. Uudet laulajat, tervetuloa! Lisätietoja: Ilpo Vuorenoja 040 5609913.

kolla klo 13–15.
Perhekerhot ke ja to kirkolla klo
9.30–11.30 ja ti Puuppolan Kuuselassa klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu Puuppolan kerhotilassa ke 24.10. klo 17.30.
Muskaritoimintaa kirkolla maanantaisin, tied. 050 340 9893.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön
toiminnasta 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella 040 560 9915.
NUORET:
Peli-ilta ti klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 24.10.: perusisot klo 17.30 ja jatkoisot klo
19.
Nuorten ilta la klo 18–20 kirkolla.

Lisätietoja nuorisotyöstä 040
760 5098.
DIAKONIA:
Työtupa ti klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri ke 17.10. klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala to kirkolla
klo 10.
Vanhemman väen syntymäpäivät su 28.10. klo 14.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijän vastaanotolle
p. 040 560 9916 tai marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
MUSIIKKI:
Candela-kuoro to klo 18.30–
20.30 kirkolla. Tied. 040 560
9913.

Kuka huomaa mut? Lapsiperheiden
iltapäivä Vaajakoskella
Lapsiperheiden yhteinen
iltapäivä Vaajakosken kirkolla sunnuntaina 28.10.
klo 15.30 alkaen.
Toiminnallista iltapäivää
luotsaa Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kouluttaja,

Vaajakosken

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930

Su 14.10. Messu klo 10, Laitinen, Piilonen.
Su 21.10. Messu klo 10, Huttunen, Partanen.
RYHMÄTOIMINTAA:
To 18.10. klo 12 Miesten piiri.
Miesten ilta ke 24.10. klo 18,
Luomisusko ja/tai evoluutio?,
Tikkakosken varuskunnan huoltorakennuksen auditorio. Professori Tapio Puolimatka, keskustelua, yhteislaulua ja munkkikahvit.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 24.10. Oravasaaren srk-ilta
klo 18.30 Helena Kalliolla ja Timo
Hakasella, Teerilahdentie 190.
DIAKONIA:
Ke 17.10. klo 13 Keskiviikkokerho, Vaajakoski.
Ke 24.10. klo 13 Keskiviikkokerho, Jyskä.
To 25.10. klo 12 Vanhemman
väen syntymäpäivät kirkolla.
Juhlille kutsutaan ne, jotka täyttävät 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän 1.7.-31.12.2012.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko ke ja pe klo
9-10, Marja-Leena Liimatainen
p. 040 560 9926.
Jyskän seurakuntakoti ti ja ke klo
9-10 Tero Reingoldt p. 040 560
9927.
Pyydettäessä kotikäyntejä.
Perhetyö: Diakonian perhetyö
varhaiskasvatuksen kanssa. Kts.
varhaiskasvatus, Tero Reingoldt.

pastori Anita Ahtiainen.
Tilaisuuden lopussa
keittopäivällinen (3€/aikuiset, 1€/lapset).
Ilmoittaudu 19.10. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu

tinen p. 040 574 1706.
Lapsityön teologi eeva-kaisa.
rossi@evl.fi p. 040 545 8730,
Diakoni tero.reingoldt@evl.fi. p.
040 560 9927.
Vaajakosken kirkko:
Marja Lähteelä p. 040 574 2026.
Jyskän srk-koti:
Arja Tuomainen p. 0400 201 079,
Aila Verronen p. 040 574 1792.
Kaunisharjun kerhola:
Johanna Ahonen p. 0400
905 915, Tarja Palander p. 0400
706 205.
Päiväkerhojen vapaita paikkoja
voi kysyä varhaiskasvattajilta.
Perheen aamu kirkolla ma
15.10. klo 9-12.
Kirkkohetki 18.10. klo 10.30,
ilm. lounaalle 11.10. mennessä.
Pehmolelukirkko ke 24.10. klo
18, kts. erillinen kutsu.
Syyslomaviikolla ei kerhoja!
Perhekerhot:
Jyskän srk-kodilla ti klo 9-11.
Vaajakosken kirkolla ti klo 9-11.
Kaunisharjun kerholassa ke klo
8.30-11.
Vauvakerho ti klo 13-14.30 kirkolla.
Muskarit kirkolla ti klo 8-12.
Tied. p. 050 340 9893.
Lapsiparkit yli 3-vuotiaille pe
klo 8-12 Jyskän srk-kodilla ja
Kaunisharjun kerholassa, sis.
lounaan (3e). Ilm. viikkoa aikaisemmin varhaiskasvattajille.
Pyhäkoulut:
Jyskän srk-koti ma 22.10. klo 18.
Kaunisharju kerholassa su klo 10.
Tölskä, Mutkatie 14, su klo 14.
Tukea arkeen -perhetyö. Tied. p.
0400 905 915 ja 0400 706 205.

Henki & elämä
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ISSN 1798-1255

Seuraava lehti 25.10.
Materiaali 12.10.

KOULUIKÄISET:
Monitoimikerho 3-5lk ke klo
16.30-18 (kirkon päiväkerhotila).
Sporttikerho 3-5lk to klo 16.4517.45 (Vaajakummun koulu, liikuntasali).
Sählykerho 3-5lk pe klo 16.3017.30 (Jyskän koulu, liikuntasali).
Kokkikerho 1-3lk pe klo 14.3016 (kirkolla).
Syysomaleirit Koivuniemessä
1-3-luokkalaiset to-pe
(18.-19.10.), 25 e/lapsi/leiri.
4-6-luokkalaiset pe-su
(19.-21.10.), 30 e/lapsi/leiri.
Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.
fi/040 558 2542.
NUORILLE:
Syyslomaviikolla 42 ei toimintaa!
Isoskoulutus ke klo 17.3019.15 kirkolla.
Jatkoisot (2. vuoden isot)24.10.
Hengari, nuorten avoimet ovet
joka ke heti isoskoulutuksen jälkeen klo 19-20.30.
Koulupäivystykset pe Vaajakosken koululla klo 10.45-12.15.
Lisätietoja p. 040 560 9925,
jonna.goos@evl.fi tai p.040 680
4831, teresa.muhonen@)evl.fi
Facebookissa Ilmo Vaajakoski,
klikkaa kaveriksi!
MUSIIKKI:
Kantelepiiri ma klo 19 kirkolla.
Tied. 0400 669 146.
Senioreiden lauluryhmä kirkolla to klo 12.30. Tied. 040 560
9922.
Kirkkokuoro to klo 18. Tied.
050 358 1860.
Majakka–kuoro pe klo 18. Tied.
Minna Lassila p. 0400 504 622.

Tervetuloa
Pehmolelukirkkoon
Pehmolelukirkko
on
perhejumalanpalvelus,
jonne voi tulla oma pehmolelu kainalossa. Lelun
kanssa on hauskaa ja turvallista kurkkia kirkon
käytävillä tallustavia suuria pehmoeläimiä ja osallistua toiminnalliseen jumalanpalvelukseen, joka
on Vaajakoskella keskiviikkona 24.10. klo 18

LÄHETYSTYÖ:
Ti 23.10. klo 13 Lähetyspiiri kirkolla.
LAPSET JA PERHEET:
Lapsityönohjaaja vs. Leena Lyy-

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

Osoite Cygnaeuksenkatu 8
Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Toimitus
Jaana Mehtälä
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
p. 020 754 2309,
Sirpa Koivisto 040 7030 350
040 509 4962
Janne Könönen 050 360 3459
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740 jaana.mehtala@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat
Sähköposti
1,60 e/pmm
jklsrk.tiedotus@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611
Faksi (014)636 785

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 15.10. klo
18 Vesalan kurssikeskuksessa. Jumalan matkasuunnitelma. Lähtö
autoilla klo 17.30 Keskusseurakuntatalolta, Yliopistonkatu 12.

KohtaamisPaikka
Su 21.10. klo 17 Iltamessu Kaupunginkirkossa, Mika Kilkki. Iltamessun aikana klo 16.45 - 18.20.
Lastentapahtuma Sacariumissa
(yli 6 v.), nyyttärit. Vanhemmat
vievät ja hakevat lapset. Iltamessun jälkeen opiskelijoiden jatkot Sacariumissa.
Vielä ehdit mukaan! Alfa-kurssi
3.10. - 4.12. klo 18.30-20.30 (ei
viikolla 42). Alfassa voit kodikkaassa ilmapiirissä miettiä elämän tarkoitusta ja pohtia kristinuskon kysymyksiä. Voit kysyä ja
löytää! Kokoonnumme Kilkeillä,
Kevättärentie 10, Mustalampi.
Tied. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net / 044 524 3904
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmät, raamatunlukuohjelma kts. www.kohtaamispaikka.
net

Leskien klubi
To 11.10. klo 10 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Vieraana kirkkoherra Arto Viitala.
To 25.10. klo Vanhassa pappilassa. Kirjoittaminen surevan tukena, vieraana kirjallisuusterapeutti.
Leskien klubi on vertaisryhmä
iäkkäämmille leskille. Ryhmään
voi tulla ilman ilmoittautumista
silloin, kun se itselle parhaiten
sopii.

Maahanmuuttajatyö
Kerhot ja ryhmät:
Keskustan alue:
Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo 10.30-11.45.
Raili Palkola ja Paula Määttä.
Naisten Suomi-kerho (Kauppakatu 13) ke 10-11.30. Mervi Ka-

rikko.
Keltinmäen alue:
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10)
ti klo 10-12. Maija Tikko.
Kuokkalan alue:
Naisten Suomi-kerho Kerhohuoneessa ( Polttolinja 37) ti klo
10-11.30. Mervi Karikko.
Huhtasuon alue:
Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevakatu 6).
Naisten jumppa jumppasalissa ti
klo 12-13. Valentina Ikko.
Naisten Suomi-kerho takkahuoneessa ke klo 13-14.30.
Mervi Karikko.
Paluumuuttajien kerho takkahuoneessa to klo 10-12. Maija
Tikko.
Lentopallokerho jumppasalissa
to klo 17-18. Thomas Chatzitolios.
Koripallokerho jumppasali la klo
12-13.45. Thomas Chatzitolios.
Miesten lentopallokerho+ sauna jumppasali to klo 19-21. Vladimir Ikko.
Työntekijöiden yhteystiedot:
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050
549 7033, mirja.hytonen@evl.fi,
Cygnaeuksenkatu 8.
Maija Tikko, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705 2329,
maija.tikko@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8.

Näkövammaiset ja
huonokuuloiset
Päivystys ma ja ke klo 9-11, Cygnaeuksenk. 8, p. 050 549 7023.
Kerho 24.10. klo 13 Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu 12.
Kahvitus klo 12.30 alkaen. Vieraana kanttori Petri Tiusanen.
Tiedoksi: Joutsan näkövammaisten kerho osallistuu messuun
Kuokkalan kirkossa su 21.10. klo
11.

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

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

Yhteiskunnallinen työ
Yhteiskunnallinen työ palvelee
tarjoamalla mahdollisuuden hengellisyyteen, arvojen pohtimiseen ja luottamukselliseen keskusteluun työntekijöille, yrittäjille ja järjestötoimijoille.
Ota
yhteyttä yhteiskunnallisen työn
pappiin, 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
Keski-Suomen pelastuslaitoksen
ja Keski-Suomen poliisilaitoksen
nimikkopappi

Sunday Service
The traditional Sunday Service
at the Old Vicarage, Vapaudenkatu 26, will take place every
second Sunday at 6 p.m. as follows: 21.10., 4.11. and 18.11.

Opiskelijat

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

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
Su 14.10 klo 18 Seurat Tikkakosken pappilassa.
Su 21.10 klo 10 Herättäjän kirkkopyhä Kaupunginkirkossa.
Ke 24.10 klo 18 Seurat Jyväskylän kristillisellä opistolla.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4 Toiminnanohjaaja
Tanja Nieminen, 0410 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.
fi/paikallisyhdistykset/Jyväskylä,
www.facebook.com/jklnnky
Pe 12.10. klo 13 Laku-ryhmä
laulaa ja kuuntelee musiikkia
lauantain toivelevyjen hengessä.
Su 14.10. klo 15 Laula kanssamme -konsertti, Virsimiehet ja
Laulurinki joht. Sirpa Lampinen.
Ti 16.10. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka
aamiaisineen:
Syksyn kirjauutuus, Anita Särkkä;
klo 17 Tuunaus- ja taidetyöpaja; klo 18 Latinanpiiri.
Ke 17.10. klo 17 Exodus-raamattupiiri, Jesajan kirja.
Ti 23.10. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen: Rukouksen parantava voima, Martti Muurikainen; klo 18 Kirjapiiri
I, Katryn Stockett: Piiat.
Ke 24.10. klo 18 Lauluryhmä
Jännät.
Su 28.10. Musiikinteoria- ja säveltapailukurssi laulajille, kysy
lisää toiminnanohjaajalta.

Jyväskylän Kristilliset
eläkeläiset
Tilaisuus KL Lähestyskodilla
(Kauppakatu 13) ma 22.10. klo
14. Leo Wacklin ja Rainer Huhtaaho, kuoro ja lausuntaa. Kahvitarjoilu klo 13 alkaen.
Tilaisuus ma 5.11. klo 14 Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu 12). Syyskokous n. klo 15.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
12 Sanan Kulmalla.
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
pe 19.10. klo 11.
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti
16.10 klo 14. Anna-Liisa Valtavaara: Syyllinen olo - syystä vai
suotta? Marianne Näränen, Aili
Tossavainen, Inkeri Virkkala-Järvinen. Kahvit ennen ohjelmaa.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Ke 10.10. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Ke 10.10. klo 16 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
Ke 10.10. klo 18-21 Naisten

Alfa-kurssi, Lisätiedot Marjut
Haapasaari, p. 044 557 9447.
To 11.10. klo 11.30–14 Torstaikahvila. Sanaa ja jutustelua kahvikupin ääressä.
Pe 12.10. klo 9 Aamurukouspiiri.
Pe 12.10. EI Kolme kohtaamista
-iltaa, sillä Voisinko uskoa? -kyselijän päivät Halssilan seurakuntakeskuksessa 13.-14.10.
La 13.10. EI Pointti -iltaa. Huom!
Nuorille ohjelmaa klo 17 alkaen
Voisinko uskoa -tapahtumassa
Halssilan seurakuntakeskuksessa.
Ke 17.10. klo 10-11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Ke 17.10. klo 16 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
Ke 17.10. klo 18-21 Naisten
Alfa-kurssi.
To 18.10. klo 11.30-14 Torstaikahvila.
To 18.10. klo 18.30 Miestenpiiri.
Pe 19.10. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Pe 19.10. klo 19 Kolme kohtaamista -ilta nuorille aikuisille ja
opiskelijoille. World Student Day
of Prayer, vapaamuotoinen ilta.
Su 21.10. klo 18 Sanan Keidas.
Säästääkö Jumala kristityn kärsimykseltä?, Eila Suihkonen, Eeva
Suikkala, Jari Jurvakainen.
Ma 22.10. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 23.10. klo 13 Naisten raamattupiiri.
Ke 24.10. klo 10-11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.

Ke 24.10. klo 16 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
Ke 24.10. klo 18-21 Naisten
Alfa-kurssi.
Muualla Jyväskylässä:
To 11.10. klo 18.30 Miestenpiiri
Vaajakoskella, Kirkkotie 11.
La 13.10 klo 12 Voisinko uskoa?
- Kyselijän päivät Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja
5, ja päättyvät Leipäsunnuntaihin su klo 16. Katso koko ohjelma verkkosivuilta tai hae Lähetyskodilta.
La 13.10. klo 10 Isä-poika-sähly
Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.
Su 14.10. klo 12 Messu. Voisinko uskoa? – Kyselijän päivät
jatkuvat, päätöstilaisuus klo 16,
Usko ratkaisee, Eero Junkkaala,
ehtoollinen.
La 20.10. klo 17 Pietari - silminnäkijä, dramatisoitu laulusarja
Halssilan seurakuntakeskuksessa,
Kärpänkuja 5, laulu Sauli Ahvenjärvi, säestäjä Vesa Klemi, nimikkolähettien Anssi ja Kaarina Savosen työn tukemiseen Japanissa.
Su 21.10. klo 11 Perhepyhäkoulu Pikkuleipä Aarresaaren päiväkodissa, Toritie 22. Tied. Janne
Jokiselta puh. 040 588 9153.
Ma 22.10. klo 18 Vaajakosken
naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
Jyväskylä/Muurame:
Ke 10.10. Äiti-lapsi-raamis, tied.
Jenni Seppänen p. 045 802 3465.
Pe 12.10. klo 18–20.30 3-6-ilta

3-6-luokkalaisille Myrskylyhdyn
päiväkodissa, Antinmutka 18,
Kinkomaa. Tied. Inkeri Lemetyinen, 050 309 7212.
Ke 17.10. ja 24.10. Äiti-lapsiraamis, eri kodeissa. Lisätiedot
Jenni Seppäseltä p. 045 802
3465.

Lähetysyhdistys Kylväjä

21.10. Petri Harju.
Ti 16.10. klo 18: Siionin kannelseurat, Petri Harju,Ilpo Vuorenoja.
Evankeliset opiskelijat ke klo
18:30:
17.10. Postia apostoli Paavalilta,
Lauri Vaahtoranta.
24.10. Vastauksia, pastori Palmu!, Pasi Palmu
Nuortenilta Jyvis 12.10. Tied.
l.vallenius@luukku.com
ja
lauri.s.minkkinen@jyu.fi, p.040
715 4401.
Hamona-kuoron harjoitukset
joka toinen maanantai Lutherin
kirkolla alk. 10.9. klo 18.30.
Tied. ilpo.vuorenoja@gmail.com,
040 526 0909.
Voisinko uskoa? -tapahtuma
Halssilan srk-keskuksessa 13.14.10.

La-su 13.-14.10. Voisinko uskoa? Kyselijän päivät Halssilan
srk-keskuksessa. Kts erillisilmoitus.
To-la 18.-20.10. Talkoot Mustalahden kesäkodilla, lisätietoja E.
Puhalainen.
Ma 15.10. klo 13 Lähetyspiiri
Neulaskodilla, Harri Romar.
Pe 19.10 klo 18 Perjantairukous
Neulaskodilla, E. Puhalainen.
Ma 29.10. klo 13 Lähetyspiiri
Neulaskodilla, R. Hämynen.
Ke 31.10. klo 18.30 Sanan ja
lähetyksen ilta Huhtasuo kirkossa, Mauri Tervonen, R. Hämynen,
kuulumisia Kaukasiasta.

Voisinko uskoa –tapahtuma
13.-14.10. Halssilan srk-keskuksessa.

SLEY

Törmälän ystävät

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5.
Messu sunnuntaisin kello 12:
14.10. Ei messua Lutherin kirkolla, Voisinko uskoa? –tapahtuman messussa Lasse Nikkarikoski saarnaa, Osmo Väätäinen liturgina Halssilan srk-keskuksessa
klo 12.

Suomen Raamattuopisto

Työpiiri pe 12.10. klo 13 Vanhassa pappilassa, Vapaudenk. 26.
Retki Törmälään 8.12. Tied. ja
ilm. 050 526 5539/Martta. Lisätietoja seuraavassa lehdessä.
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Eduskunnan raamattujakelu
kiinnosti ja hämmästytti
Kansanedustajia on kaksisataa.
Pipliaseura on toiminut
kaksisataa vuotta.
Siksi juhliva seura päätti
lahjoittaa Raamatut eduskunnalle.
Henki & elämä kysyi kaikilta
jyväskyläläisiltä kansanedustajilta, mitä mieltä he
olivat tempauksesta.
Aila Paloniemi ja
Eila Tiainen vastasivat.
Aila Paloniemen (kesk.) mukaan
tempaus osuu erinomaisesti tähän
itsekeskeisyyden aikaan.
Moni kansanedustaja käyttää puheensa tehokeinona raamatullista
puheenpartta, mutta Paloniemi
sanoo, ettei juuri siteeraa Raamattua.
– Kristilliset arvot ja niiden merkitys, esimerkiksi lähimmäisenrakkaus,
ovat tärkeä osa puheideni ja tekstieni
taustaa.
Yksittäisistä raamatunkohdista
jouluevankeliumi on tehnyt häneen
suurimman vaikutuksen.
– Se pysyy aina mielessä.
Eila Tiainen (vas.) suhtautuu Pipliaseuran tempaukseen Paloniemeä
ristiriitaisemmin.
– Vähän niin kuin Raamattuja Neuvostoliittoon… Olin jakelun aikana
ulkomaanmatkalla ja pohdin, olisinko tullut jakotilaisuuteen. Ehkäpä
en, koska koin sen jotenkin ”silmänpalvontana”.
Tiainenkaan ei tietoisesti siteeraa
Raamattua, eikä usko, että hänen
puheissaan kuuluu raamatullisia kaikuja.
– Pidän kuitenkin vanhasta kielestä. Olen opiskellut suomea ja uskon
osaavani käyttää kieltä monipuolisesti. Minuun on aina vedonnut
kaunis vanha suomen kieli, jota on
käytetty aiemmissa Raamatuissa en-

Aila Paloniemi ja Eila Tiainen eivät kumpikaan siteeraa Raamattua puheissaan. Kuvat: eduskunta 				
nen kuin niitä ”käännettiin” nykysuomeksi. Toivoisin, että esimerkiksi suurina juhlapyhinä kirkossa voisi
kuulla juhlallista vanhaa kieltä. Sama

Olen Janne Joutsen, 33-vuotias
myyntiedustaja. Olen osakkaana
Millpoint-nimisessä yrityksessä, joka
myy mainoslahjoja ja toimistotarvikkeita. Myynnin parissa olen työskennellyt jo yli kymmenen vuotta.
Asun Kuokkalassa avovaimoni
kanssa kahden hengen taloudessa.
Perhe on minulle tärkeä. Pidän viikoittain yhteyttä Nyrölässä asuviin
vanhempiini. Pikkuveljelläni on jo
jälkikasvua ja olen hänen molempien
poikiensa kummi.
Viihdyn Kuokkalassa, jossa vesi on
lähellä ja kaupunkiin on lyhyt matka.
Täällä on sopivan rauhallista. Kuokkalassa olen viettänyt nuoruutenikin.
Arvostan sitä, että vanhempani
ovat ohjanneet pienestä pitäen liikunnan pariin. Yrttisuon ympäristössä touhusimme kavereiden kanssa kaikenlaista ja pelasimme pihapelejä. Hyvä, että ehdimme käydä välil-
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toavaisuudesta.
– Ihminen on kuin ruoho. Kun
tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä
enää ole.

danielle miettinen

Suomen Pipliaseura on osa 200
maassa tai alueella toimivaa Yhtyneiden Raamattuseurojen kansainvälistä verkostoa, jonka käännöksillä on
tavoitettu 3,8 miljardia ihmistä.
Suurten lukujen sijaan Pipliaseuran pääsihteeri Markku Kotila puhuu mieluummin eri puolilla maailmaa kohtaamistaan ihmisistä, joiden
elämässä on tapahtunut jotakin merkittävää. Hän kertoo Norsunluurannikolla tapaamastaan naisesta, joka
sai rohkeutta uskoa, että hän on hivpositiivisenakin arvokas.
Köyhässä kiinalaisessa kylässä Kotila tutustui saastuneen ympäristön ja
raskaan työn uuvuttamiin ihmisiin,
jotka olivat löytäneet Raamatun äärellä jotakin mullistavaa. Rakastavan
Jumalan kohtaaminen synnytti kirjan ympärille yhteisön.
Kotila tietää, miten ohueksi kristillinen perinne on monissa suomalaisissa kodeissa muuttunut.
– Kristillisen tradition välittäminen
on katkeamassa. Juhlavuotenaan Pipliaseura haluaa olla hellä herättäjä.
Kotila toivoo, että Pipliaseura voisi
auttaa rakentamaan sillan kirjahyllyssä lähes koskemattomana seisovan
mustan kirjan ja sen omistajan kai
pauksen välille.
Meillä kaikilla kun on lopulta sama toive: kunpa olisi olemassa Jumala, joka puhuisi minulle kuin hyvä isä
ja hellä äiti.

Hyvinvointiyhteiskunnalla Raamatun arvopohja
suomen pipliaseura

Suomen Pipliaseura korostaa raaamatunlahjoitustempauksellaan äidinkielisen Raamatun merkitystä kielellisen
ja kulttuurisen identiteetin vahvistajana.
Juhlavuoden viesti muistuttaa
myös, että eurooppalaisella oikeuskäsityksellä ja arvopohjalla on juuret
Raamatun keskeisessä sanomassa.
Pipliaseuran pääsihteeri Markku
Kotila muistutti Raamatun roolista
suomalaisen yhteiskunnan synnyssä.

i�metteli��

sirpa koivisto

pätee myös ruotsin kieleen. Vanha kieli ylentää mielen.
Tiaiseen vaikutuksen tehnyt raamatunkohta muistuttaa kaiken ka

Hellä
herättäjä

lä kotona syömässä. Kasvatus oli välillä tiukkaakin, mutta se oli vain
hyvä, kun tietää, millaisiin kaveriporukoihin olisin voinut eksyä.
Nyt ajat ovat muuttuneet, kun on
pleikkareita ja muita tietokonepelejä.
Monet nuoret ovat rapakunnossa.
Rahaa pitäisi ehdottomasti ohjata
enemmän lasten ja nuorten liikkumiseen. Liikunnan ja urheilun parissa oppii monenlaisia sosiaalisia taitoja. Oman yrityksemme kautta ha
luamme myös tukea ja kannustaa
ihmisiä liikkumaan ja pysymään
suhteellisen hyvässä kunnossa. Mitä
paremmassa kunnossa olet, sitä paremmin jaksat myös vaikeita asioita.
Liikunta on vahvasti mukana elämässäni. Pidän harjoituspäiväkirjaa
ja pyrin liikkumaan 3-5 kertaa viikossa. Merkintöjä tulee juoksusta, hiihdosta, kuntosalista, sählystä ja joskus
koripallosta. Maratonkin on tullut
juostua Tukholmassa vuonna 2002.

– Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta rakentuu Raamatun keskeisille arvoille. Yksi Raamatun teemoista on ajatus jokaisen ihmisen
arvosta, joka on riippumaton hänen
syntyperästään, kyvystään tuottaa lisäarvoa tai muista hänen ominaisuuksistaan.
– On tärkeää välittää seuraavalle polvelle kulttuurien ja uskontojen lukutaitoa. Tämä tarkoittaa myös kristillisen uskon peruskirjan tuntemista.
Kotila totesi, ettei Raamattujen jakaminen ole harmitonta.

Liikunnan lisäksi nuoria pitäisi
ohjata enemmän käytännön työhön
kiinni. Opiskelu on tärkeää, mutta
siihen pitäisi kuulua huomattavasti
enemmän konkreettista työharjoittelua pienestä pitäen. Vanhemmiten
olen alkanut arvostaa sitä, että lapsena oma raha piti ansaita, eikä se tullut kuin ”manulle illallinen”. Viikkorahan eteen oli tehtävä kotitöitä.
Mainosten jakaminen oli koko perheen juttu, ja jo pienestä pitäen olin
opettelemassa myyntityötä torilla.
Iän myötä olen kiinnostunut enemmän yhteiskunnallisista asioista.
Kunnallisvaaleissa äänestän ehdottomasti. Olen sitä mieltä, että konserttitaloa ei pidä missään nimessä rakentaa Jyväskylään, vaan nekin rahat
pitää ohjata nuorisotyöhön ja vanhusten hoitamiseen.
Välillä ihmettelen sitä, miten pienistä asioista valitamme. Sorrun tähän joskus itsekin. En ymmärrä, mik-

Pipliaseuran lahjoittamat Raamatut luovutettiin eduskunnan puhemiehen Eero
Heinäluoman (oik.) isännöimässä tilaisuudessa. kuva: pipliaseura

– Lahjaan sisältyy varoitus. Lukija
ei voi tietää, mihin pyhään kirjaan
syventyminen voi johtaa.
Puhemies Eero Heinäluoma muisteli, kuinka hän luki Vanhan testamentin tarinoita koulupoikana kuin
jännityskertomuksia. Uuden testamentin sanomaan hän tutustui myöhemmällä iällä. Heinäluomalla on
tapana siteerata Raamattua valtiopäivien avajaispuheissa.
– Vastaanottokin lienee ollut hyvä, Heinäluoma arvioi.

Janne Joutsen nauttii siitä, että saa olla tekemisissä erilaisten asiakkaiden kanssa. Työ on
liikkuvaa ja vaihtelevaa. kuva: sirpa koivisto
si joku haluaa esimerkiksi erota kirkosta jonkun maksun takia, vaikka
muualla on todellista köyhyyttä. Monesti omat asiat ovat kuitenkin aika
hyvin, kun huomaa, miten paljon
surua ja murhetta on oikeasti olemassa.
Minulle on tärkeää, että yrityksellä,
jossa työskentelen, on myös pehmeitä arvoja ja tukea ohjataan heikompiosaisten auttamiseen. Tänä vuonna

olemme mukana yritystempauksessa
tukemassa SOS-lapsikylää. Pienistä
puroista syntyy iso meri.
Toivon, että pysyisin terveenä ja
lähipiirissäni kaikki olisi hyvin. Tulevaisuudessa haluaisin asua omassa
talossa, jossa ranta on lähellä. Omat
lapset ovat toiveissa jossakin vaiheessa, mutta toistaiseksi touhuamme
kummipoikien kanssa. Haaveita ja
unelmia pitää aina olla.

