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Minna
miettii
kuolemaa

Kannen kuva:
Valokuvataiteilija Minna
Havukainen on Maassa
Taivaassa -tapahtuman äiti.
Tapahtumasarja käsittelee
kuolemaa.
Kuva: Sami Saarenpää

Webbikamera näyttää kuvaa Jerusalemin Öljymäeltä
Oikein harrastuneet Jeesuksen
paluun odottajat voivat seurata
tilanteen kehittymistä reaaliaikaisesti Öljymäellä. Sinnehän
Jeesuksen pitäisi palata. Kaksi
USA:n suurinta kristillistä televisiotuotantoyhtiötä on hankkinut

Kolumni
Elämä
on pyhää
yhyys on kirjoitettu sisään elämään. Sen
huomaa viimeistään silloin, kun on läsnä
toisen ihmisen elämän päättyessä. Hetki on pyhä. Kuolleen ympärillä olevat vaikenevat. Jopa
aika tuntuu kunnioittavan tuota hetkeä pysähtymällä. Ainutkertainen elämä on nyt ohi.
Koska elämä on pyhää, sitä on suojeltava kaikin tavoin. Elämä on myös haurasta ja haavoittuvaa. Senkin vuoksi elämää on varjeltava. Jos
Mooses ei olisi saanut Jumalalta lain tauluja, ihmiset olisivat joka tapauksessa keksineet viidennen käskyn. Toiselta ihmiseltä ei ole lupa riistää
hänen henkeään. Päinvastoin. On toimittava
hänen hyvinvointinsa puolesta. On luovuttava
kostosta ja annettava anteeksi. ”Jos vahingoitamme ihmistä ja elämää, asetumme Jumalaa ja hänen luomistyötään vastaan”, sanoo katekismus.
Viidennellä käskyllä on erityisasema lain toisen
taulun käskyjen joukossa. Perheessämme käytiin
keskustelua koulusurmien jälkeen. Kuopus kyseli, eikö surmaaja oikeasti ymmärtänyt, mitä teki
väkivaltaan turvautuessaan.
Jos varastaa toiselta ja jää kiinni, joutuu palauttamaan toiselle kuuluvan. Tilanne korjaantuu
ainakin osaksi. Jos puhuu pahaa toisesta, voi pyytää sanomisiaan anteeksi. Julkisestikin voi oikoa
panettelevia puheitaan ja puhdistaa toisen maineen. Luottamus voi vähitellen palautua.
Mutta kun rikkoo elämän pyhyyttä vastaan,
paluuta entiseen ei enää ole. Viides käsky on sen
vuoksi erityinen. Sen rikkomusta ihminen ei voi
korjata.
Monen mielestä pitäisi olla mahdollista turvautua eutanasiaan. Sille annetaan kaunis nimi, ”hyvä kuolema”. Asia ei kuitenkaan muutu miksikään: joku riistää jonkun hengen.
En kannata elämän keinotekoista pitkittämistä.
Sekin on ristiriidassa ihmisen pyhyyden ja ihmisarvon kanssa. Ja monet meistä pelkäävät kipua.
Toisen kuoleman avustaminen merkitsee kuitenkin rajan ylittämistä. Jos emme ole itse säätäneet
elämämme alkua, miksi meillä pitäisi olla lupa
määrittää sen loppumisen hetki. Mikäli kuoleman portti avataan yhteiskunnassa, sitä on mahdoton enää sulkea.
Jotakin voimme tehdä elämän ja kuolevan hyväksi. Kärsimystä voidaan lievittää. Niin kauan
kuin kivunhoidon kehittäminen on kesken, puhe
hyvästä kuolemasta on ennenaikaista. Onko
ihan oikeasti tarpeellista tehdä lääkäreistä kuoleman enkeleitä? Lääkärin vala velvoittakoon edelleen: suojelemaan elämää, parantamaan ja auttamaan.
Elämä on pyhää. Sen ja rajallisen ihmisen puolesta.
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Simo Peura,
Lapuan hiippakunnan piispa
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studiot, joilta avautuu webbikameralle näkymä Jerusalemin vanhan
kaupungin takana kohoavalle
kukkulalle. Tarkoitus on hankkia
samalla tukijoita tv-työlle. Day star
Television Networkin nettisivuilta
livelähetystä voi seurata vuoro-

kauden ympäri. Viereisen rakennuksen äskettäin ostanut Trinity
Broadcasting Network seuraa pian
perässä. Daystarin toiminnan aloitus Israelissa vuonna 2006 herätti
vastustusta, ja kanava hyllytettiin
joksikin aikaa.
Sana-lehti

Millainen musiikki sopii
hautajaisiin, Jukka Hassinen?
Hautajaisten järjestäminen tulee usein yllättäen. Ennakolta voi jo varautua siihen, millainen musiikki sopii tilaisuuden
luonteeseen. Kanttori Jukka Hassinen jaksoi soittaa neljä vuotta peräkkäin töissään pelkkää hautajaismusiikkia.
Nyt hän on ideoinut Jyväskylään hautajaismusiikin illan.
Janne Könönen

Aivan ensimmäiseksi kanttori Jukka Hassiselta on kysyttävä, miten hän jaksoi. Siis
jaksoi soittaa neljä vuotta Hietaniemen
hautausmaan kanttorina Helsingissä musiikkia vain ja ainoastaan vainajien siunaustilaisuuksissa.
– Töihini kuului tosiaan ainoastaan
siunauksia, keskimäärin noin 700 –800
vuodessa. Aluksi olin työstäni hyvin onnellinen. Tuntui siltä, että sain kosketuksen omiin tunteisiini ja käsittelin kenties samalla omia elämäni suruja. Työ
tuntui myös merkitykselliseltä, Hassinen
pohtii.
Omaiset olivat usein yhteydessä kanttoriin. Puhuttiin menetyksen aiheuttamasta
surusta ja valittiin musiikkia, joka lohduttaisi ja ilmentäisi kaipuuta.
Mutta vähitellen hautajaismusiikkipainotteinen ilmapiiri alkoi tuntua raskaalta.
– Aikanaan siihen jossakin määrin tottui, mutta silti päivän päättyessä oli hiukan raskasmielinen olo. Tein tuohon aikaan kirkkomusiikin jatko-opintoja, mikä
antoi muuta ajattelemista Jukka Hassinen
muistelee.
Hietaniemeen on tunnetusti haudattu
monta suomalaista kuuluisuutta. Silloin
tällöin Hassinen soitti viimeiselle matkalleen myös suomalaisten yrityssukujen
jäseniä, kansanedustajia ja valtiomiehiä,
televisiosta tuttuja julkisuuden henkilöi-

tä, kuuluisia taiteilijoita ja valtion virkamiehiä.

Musiikki
korostaa tunteita
Jukka Hassinen on ideoinut kokemuksensa perusteella Jyväskylään vihkimusiikkikonserttien tapaisen hautajaisten musiikkia esittelevän illan. Ilta kuuluu Maassa
taivaassa -tapahtumakokonaisuuteen, joka luo näkökulmia kuolemaan.
– Hautajaisissa musiikki koetaan hyvin tunnepitoisesti. Ilmennämme musiikin avulla surua ja kaipaustamme,
kenties myös vainajan ja omaisten elämänkohtaloita. Surumusiikki voi myös
avata oven kiitokseen ja iloon, joka
kumpuaa kristityn toivosta ja ylösnousemususkosta.
Hassinen suosittelee musiikiksi esimerkiksi kirkon klassikoita, virsiä. Niihin voi tutustua netissä osoitteessa evl.fi/
virsikirja.
– Suosittelen ottamaan myös rohkeasti

yhteyttä kanttoriin, hän auttaa mielellään
musiikin ja laulujen valinnassa. Menetyksen kohdatessa meidän ei tarvitse olla
vahvoja – saamme luottaa siihen, että meitä tuetaan monin tavoin.

”Vanha merimies”
pikahälytyksellä
Mitkä ovat erikoisimpia pyyntöjä, joita
Hassiselle on ehdotettu hautajaisissa soitettavaksi?
– Eräiden hautajaisten alkuun oli kymmenen minuuttia. Omainen jakoi yllättäen saattoväelle Vanha merimies muistelee
-laulun sanat ja kertoi sen olevan yhteislaulu. Vainaja oli nimittäin työskennellyt
pitkään merillä. Minua oli unohdettu informoida, enkä tuntenut laulua ollenkaan. Pyysin omaista sakastiin laulamaan
minulle sävelmää, jonka parhaani mukaan kirjoitin paperille ja soinnutin. Saattoväki lauloi onneksi tukevasti, ja siitä
selvittiin.
Toinen erikoinen tilanne tuli vastaan,
kun omainen saattoi hautaan vaimoaan ja
pyysi kanttoria soittamaan alkuun oman
sukunsa tradition mukaan Sä kasvoit neito
kaunoinen, mutta improvisoiden niin että
kukaan ei sitä tunnistaisi. Omainen kun
ei halunnut musiikkivalinnallaan halunnut loukata puolisonsa sukulaisia.
– Tein sävelmästä hitaan ja tunnelmaltaan mietiskelevän urkukappaleen.

”Kanttoreille tulee joskus yllättäviä pyyntöjä hautajaismusiikin suhteen. Monenlaisesta on selvitty,” kertoo Jukka Hassinen. kuva: Janne könönen

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

Hyveisiin kasvetaan
vähitellen

Toni Launosella mittarissa
sata kertaa Saapas-päivystystä

Oma luonne ja temperamentti vaikuttavat, mitkä hyveet ihmisessä
pääsevät kukoistamaan. Jos on
saanut lahjakseen kärsimättömyyden, itseään voi kasvattaa, mutta
täysin tyyneksi harva muuttuu.
Antti Kylliäinen/Kirkko&kaupunki

Palokkalainen Toni Launonen, 26,
on toiminut seurakunnan erityisnuorisotyön Saapas-päivystäjänä
sata kertaa. Päivystystunteja on
kertynyt kaikkiaan 700.
– Moni nuori kaipaa sekä
kuuntelijaa että hyväksytyksi

tulemista. Päivystys on oiva tapa
osoittaa huolenpitoa kadulla
oleville nuorille. Olen saanut olla
hyödyksi, työ on tuntunut tarpeelliselta ja mielekkäältä. Suosittelen, sanoo Saapas-työn konkari
Toni Launonen.

Pääkirjoitus
Vähän
aikaa
os tämä päivä olisi viimeiseni, tahtoisin
viettää sen perheeni kanssa. Pötköttelisimme koko päivän sängyssä vieri vieressä ja
tuntisimme toistemme ihon lämmön. Kertoisimme toisillemme höpöjuttuja ja välillä lukisimme satuja. Ruuaksi laittaisin lasten lempiruokaa, spagettia ja jauhelihakastiketta. Suklaatakin söisimme, koska ilman herkkuja
emme voisi olla. Luultavasti itkisimme ja nauraisimme.
Jos minulla olisi viikko aikaa, tahtoisin käydä vanhassa kotikylässäni. Ja oikeastaan kylästä viis, tahtoisin päästä järvelle. Tahtoisin tuntea tuulen kasvoillani, hiuksillani. Tahtoisin
nähdä tuttuakin tutummat maisemat vielä
kerran. Onko järvi tyyni vai pärskivätkö vaahtopäät? Hengittäisin järven tuoksua keuhkojeni täydeltä.
Jos minulle annettaisiin vuosi, en tiedä mitä
tekisin. Ehkä kiukuttelisin aikani kohtaloa vastaan, raivoaisin ja kapinoisin. Kysyisin ”Miksi
juuri minä?”, vaikka tietäisin, että vastaan tulisi toinen kysymys. ”Miksi en minä yhtä hyvin
kuin joku muukin”? Ehkä masentuisin. Surisin itseni sekopäiseksi, kun tajuaisin, etten
näkisi lasteni kasvavan aikuisiksi. Ehtisinkö
vuoden aikana löytää itsestäni tyyneyden hyväksyä asia? Ehkä, ehkä en.
On vaikea tietää mitä tosi paikan tullen oikeasti tekisin, mitä oikeasti tahtoisin. Hautajaisten suunnittelu on sentään helpompaa.
Toivoisin, että hautajaisissani olisi paljon musiikkia. Sukulaisia ei kuitenkaan kannattaisi
laulattaa, sillä se on aika viheliäistä kuultavaa.
Meidän sukuumme kun ei ole montaa laulutaitoista siunaantunut. Kukista pidän, mutta
kukkalaitteiden perään en haikailisi. Punaiset
ruusut ovat upeita sellaisenaan.
Lapsesta asti olen pelännyt elävältä hautaamista, joten toivoisin ehdottomasti, että minut tuhkataan. Tuhkan saisi antaa tuulen vietäväksi kotikylän järvellä. Tai vaikka ei oikeasti saisikaan, ripoteltaisiin silti. Pientä kapinahenkeä pitäisi olla loppuun asti.
Jyväskylässä marraskuun ajan vietettävä
Maassa Taivaassa -tapahtuma herättää pohtimaan, mitä me oikeastaan ajattelemme kuolemasta. Onko se vain pelottava pakko vai
liittyykö siihen myös jotain hyvää? Jos emme
ainoastaan surisi sitä, mitä menetämme, huomaisimme ehkä sen, mitä olemme saaneet.
Sen, mikä meille on tärkeää. On se sitten lapsen varpaiden lämpö,
tyrskyävät vaahtopäät
tutulla järvellä tai sormiin sulanut suklaa.
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Vertti Ruodemäki säikyttelee näytelmän nenäkkäänä pirulaisena. Harjoituskuva Kuokkalan kirkosta. kuva: heikki impiö

”Ilveily on ihmisen perusluonne”
Pyhyys, vanha taide ja huumori kohtaavat, kun sydänkeskiajalta kotoisin oleva
ranskalainen näytelmä Pietari ja Ilveilijä saapuu Kuokkalan kirkkoon.
Näytelmä yhdistää samassa keitoksessa
lauluja ja draamaa. Eräs Pietari ja Ilveilijän näyttelijöistä on Vertti Ruodemäki.

ti Richard Kellyn elokuva Donnie Darko.
6. Pietari ja Ilveilijä on kuulemma rankka
näytelmä. Onko se?
Kyllä, jos keskiajan mittapuilla katsotaan! Varmasti joku vetää herneen nenäänsä, kun näyttämöllä tapahtuu niinkin radikaaleja asioita kuin pyhä Pietari pelaamassa uhkapeliä.
7. Mikä on Jyväskylässä parasta?
Pulut.

1. Mitä roolia näyttelet esityksessä?
Näyttelen Pirulaista – pikkupirua.
2. Miten innostuit mukaan?
Teatteriyhdistys Kulissin kautta, kun tämän kesän erään esityksen jälkeen TuijaElina Lindström tuli juttelemaan ja kertoi
tällaisesta produktiosta.
3. Mitä projekti on sinulle antanut?
Tämä prokkis on antanut minulle henkilökohtaisesti ainakin enemmän tietotaitoa
aikuisten kanssa näyttelemiseen, kun tätä
ennen olen näytellyt vain lasten ja nuorten
kanssa.
Myös niinkin kuuluisan nimen kuin Jari
Siljamäen kanssa työskenteleminen on ollut antoisa kokemus.
4. Mitä yleensä harrastat? Muutakin kuin
teatteria?
Teatteri on minulle elämässä ainakin tällä hetkellä tärkein asia, mutta pidän myös
lukemisesta ja harrastan elokuvia.
5. Mikä elokuva on tehnyt vaikutuksen?
Aki Kaurismäen ja Stanley Kubrickin
elokuvilla on lämmin paikka sydämessäni,
mutta ehdottomasti minuun eniten vaikut-

8. Oletko käynyt Ranskassa, josta näytelmä on lähtöisin?
En, mutta haluaisin.
9. Minne matkustaisit, jos saisit valita?
Haluaisin matkustaa Kanadaan, koska
pidän kanadalaisista maisemista, ja siitä,
että siellä puhutaan ranskaa.
10. Mitä mielestäsi on ilveily?
Ilveily on elämästä nauttimista, viattomuutta ja itsekkyyttä, mutta se on hyvän ja
pahan toisella puolen, koska ilveily on ihmisen perusluonne.
11. Ketä kuuluisaa hahmoa haluaisit näytellä?
Haluaisin näytellä pääosaa elokuvassa,
joka kertoisi Charley Chaplinin elämästä.
12. Luetko tai oletko joskus lukenut Raamattua?
Luin kun (rippi)koulussa oli pakko.
13. Mitä aiot tehdä ”isona”?
Olen ajatellut uraa teatteri- tai kirjallisuusalalla.

R i v i e n

v ä l i t

Pietari ja Ilveilijä
kyseenalaistaa
Näytelmä marssittaa estradille kiertävän
näyttelijäseurueen sekä Paholaisen ja pyhän Pietarin. Näytelmän on suomentanut
Pekka Kivekäs. Se perustuu katolisen kirkon opetukseen, että kaikki ilveilijät, jonglöörit, kiertävät musikantit, säkkipillin
soittajat jne. joutuvat ilman muuta helvettiin.
–Näytelmässä elämme 1200-luvun katolisessa Euroopassa. Kiertävä näyttelijäseurue saapuu kylän kirkolle esittämään näytelmän Pyhä Petrus ja Ilveilijä. Seurueen
ajatukset pelastuksesta ja kadotuksesta eivät taida täysin vastata kirkon oppeja, kuvailee ohjaaja Tuija Elina Lindström.
– Näytelmä on kuin letkautus Pietarin
seuraajalle, paaville, siitä, miten paavin
tulisi ajatella: kaikki ilveilijät suoraa päätä
taivaan riemuun eikä suinkaan helvettiin,
suomentaja Pekka Kivekäs sanoo.
Näytelmässä esiintyvä pyhä Denis on
Ranskan kansallispyhimys, pyhä Dionysios,
joka koki marttyyrikuoleman.
Ohjaus Tuija Elina Lindström, musiikki Yr
Awen –yhtye joht. Pekka Toivanen, Kehittyvät
laulajat, Kantaattikuoro, Dancing Birds ja
Jubilate Deo –tanssiryhmät, laulusolisteja.
Pääosassa Seppo Ojala (Pietari) ja Jari Siljamäki (Ilveilijä). Näytelmä on osa Maassa Taivaassa –tapahtumasarjaa.
Ensi-ilta on Kuokkalan kirkossa sunnuntaina 28.10. klo 16 ja 19. Seuraavat esitykset
sunnuntaina 4.11. klo 16 ja 19. Liput 10 euroa
kirkon ovelta. Yleisökenraali lauantaina 27.10.
klo 18 (liput 5 euroa).

Marjo
Rönnkvist

Henki & elämä

3

Naisten Pankin vapaaehtoistyö
sai kansainvälistä tunnustusta

Mitä luterilainen omatunto
sanoo äänestyskopissa?

Naisten Pankin vapaaehtoisverkostoa edustanut jyväskyläläislähtöinen Ritva Ohmeroluoma
oli yksi kolmesta loppukilpailuun
nimetystä ehdokkaasta kilpailussa,
joka palkitsee varainhankinta
ideoita. Global Awards for

Jumala käyttää rakkautensa
toteuttamisessa maallisiakin
välineitä. Luterilaisen teologian
mukaan yksi niistä on yhteiskunta,
joka pyrkii turvaamaan jokaiselle
elämän perusedellytykset. Luterilainen omatunto käskee etsimään

Fundraising 2012 on kansainvälisesti arvostetuin innovatiivisia
varainhankintakeinoja koskeva
palkinto. Sarjan voitti Reeta
Sabharwal Action For Autismjärjestöstä, joka tukee autismia
sairastavien järjestöä Intiassa.

Leena Impiöltä
ilmestyy surukirja
Kustannus Ves-Linen julkaisemassa kirjassa jyväskyläläinen
Leena Impiö piirtää herkän
kuvan rakkaudesta, kaipauksesta,
läheisyydestä ja välimatkoista.
marja leena luukkonen

Kirjailijan mies menehtyi äkillisesti
lomamatkalla. Päiväkirjamerkinnät,
kirjeet ja muistiinpanot auttoivat
Leena Impiötä jaksamaan.
Lukijan on helppo viipyillä Impiön lämpimien ja intensiivisten tekstien äärellä oman kaipauksensa
kanssa. Valikoidut kirjallisuussitaatit vahvistavat Impiön omaa kerrontaa.
Läheisen kuolema avaa ihmisen
sielun pohjaan asti. Arjen tavalliset
asiat saavat syvämerkityksen. Päivän
askareet, esineet, luontohavainnot,
kohtaamisissa sanotut sanat. Kaiken
tämän Impiö on hienovaraisesti tallettanut kirjan lehdille oman surumatkansa ajalta.
Tekstien yllä ja välissä soi laulu rak-

Hengissä

kaudesta, kiitollisuudesta ja jälleennäkemisen toivosta. Monen kokemus on sama kuin kirjailijalla: ”Rakkaan kuolema tuo murheen mutta
luopuminen on syntymistä uudenlaiseen yhteyteen ja Salattu läsnäolo on
kotimme joka nurkassa.”
Surevien kohtaamista arkailevia
Impiö opastaa sielunhoitajan viisaudella lempeästi: ”Eihän siinä
muuta tarvita kuin toinen kuolevainen ihminen, joka on hetken lähellä
ja omalla tavallaan koskettaa surevaa
sydäntä.”
Leena Impiö on syntynyt Saarijärvellä 1931. Elämäntyönsä hän on
tehnyt kansanopiston opettajana
Reisjärvellä ja Ylitorniolla. Virsien ja
laulujen sanoittajana, kolumnien ja
runojen kirjoittajana hän on vuosikymmenten ajan tavoittanut ihmisiä
niin etelässä kuin pohjoisessa.
Leena Impiön Toisella rannalla – Askelia surussa -kirjan julkistustilaisuus Kaupunginkirkon messun jälkeen lauantaina 3.11. kello 11.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 27.

Toinen lukukappale Room. 10: 12-18
Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää
rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä
avukseen. Onhan kirjoitettu: »Jokainen, joka
huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.»
    Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen
sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat
uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka
he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka
kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty?
Onhan kirjoitettu: »Kuinka ihanat ovat
ilosanoman tuojan askelet!» Mutta kaikki
eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia.
Jesaja sanookin: »Herra, kuka on uskonut
meidän sanomamme?» Usko syntyy
kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää
Kristuksen sana. Nyt kysyn: eivätkö he ehkä
ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat:  - Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle, heidän
sanansa maan ääriin asti.
Evankeliumi Matt. 5: 13-16
Jeesus sanoo: »Te olette maan suola. Mutta
jos suola menettää makunsa, millä se
saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset
tallaavat sen jalkoihinsa.
    Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi
pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella.
Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna
vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen
valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin
loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta
he näkisivät teidän hyvät tekonne ja
ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.»
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Hauta-arkut ovat ekoteko
Voiko ekologisuus ulottua ”rajan
tuolle puolen”? Voi, jos on
uskominen hämeenlinnalaisen
North Ark Oy:n liikeideaa. Yritys
valmistaa vaaleasta kertopuusta
tehtyjä arkkuja, jotka on
sisustettu luonnonmukaisin
materiaalein.
janne könönen

North Ark Oy:n toimitusjohtaja, jyväskyläläissyntyinen Tuula Leppämäki kertoo saaneensa idean ystävän
hautajaisissa.
– Mietin, että kotimainen arkkutarjonta on hyvin perinteistä ja rajattua.
Syntyi ajatus suomalaista pelkistettyä
muotoilua ja yksinkertaista tyylikkyyttä edustavasta arkusta, joka ottaisi huomioon myös ekologisen näkökulman.
Pitkän etsinnän jälkeen arkun
rungon materiaaliksi valikoitui kuusiviilusta valmistettu kertopuulevy.
Sisustusmateriaaleiksi Leppämäki
valitsi puhdasta pellavaa, käsin huovutettua villaa sekä Marimekko-puuvillan kuoseja.

Idea ei ole ollut hullumpi, sillä
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto (SHK) antoi vuonna 2010 yrityksen tuotteille Suomen ensimmäisen arkkujen ekologisen laatumerkinnän.
– Yritykselläni on kokonaisvaltainen pyrkimys luonnonmukaisuuteen,
sekä tuotteiden että toiminnan osalta.
Taustalla on ajatus kuolemasta luonnollisena osana elämän kaarta.
– Yhteiskunnassamme on vieraannuttu kuolemasta ja se on ulkoistettu
viranomaisille.

”Meidän jokaisen on
kannettava
vastuuta tulevien
sukupolvien
ympäristöstä.”
Arkkujen myynnin Leppämäki
hoitaa lähinnä netin kautta. Hän
harmittelee, että suomalaiset hau
taustoimistot pitävät tuotetta ehkä
vielä vähän liian modernina. KeskiSuomessa arkkuja myy yksi keuruulainen hautaustoimisto.

Lisää suolaa, neuvoo pastori

Sunnuntai 28.10.
Uskonpuhdistuksen
muistopäivä

lähimmäisen hyvää. Käännä katse
oman ryhmän edusta toiseen
ihmiseen! Olisiko mahdollista
katsoa nykyistä laajemmin sitä,
missä jotakin tarvitaan, ja miten
se tarve voitaisiin täyttää.
Antti Raunio/Esse-lehti

illainen on maan suola? Mitä sellaisena oleminen ihmiseltä edellyttää?
Evankeliumissa Jeesus totesi, ” te olette
maan suola.” Vertauksessa Jeesus antoi
seuraajilleen tehtävän. Käsky koski niin
vuorisaarnaa paikanpäällä kuunnelleita
kuin tämän päivän kristittyjä. Niin kuin
suolan tehtävänä on antaa ruokaan makua ja osaltaan huolehtia sen säilyvyydestä, tulee kristittyjen antaa ympärilleen
makua ja huolehtia että evankeliumia
julistetaan huomennakin. Ei maan suolana toimiminen edellytä mitään supervoimia tai –taitoja. Jokainen kastettu voi
toimia suolana omalla paikallaan kodissaan ja töissään, maailman turuilla ja toreilla. Äidit ja isät opettakoot edelleen
iltarukouksen lapsilleen ja jokainen miettiköön mitä omalla kohdalla tarkoittaa
rakkauden kaksoiskäskyn, rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi ja Jumalaa yli kaiken,
toteuttaminen.

M

Onko kristinuskon suola laimentunut?
Ei ole. Kyllä usko on aina ollut yhtä vahvaa. Mutta käyttöohjeet ja -suositukset
ovat ehkä olleet hieman piilossa. Ruokasuolan käyttöä on yritetty, ihan aiheellisesti, vähentää, mutta tämän kristinuskon
suolan tulisi antaa vaikuttaa. Onko ajassamme nyt liikaakin sellaista ajatusta, että uskonasiat täytyisi pitää tiukasti jokaisen pään sisällä? Ei saa tyrkyttää, eikä

Leppämäki painottaa, että ekologisuus ja kestävä kehitys ovat luonnollinen osa tätä päivää.
– Meidän jokaisen on kannettava
vastuuta tulevien sukupolvien ympäristöstä. Nykynuorille se on jo itsestäänselvyys, mutta myös vanhemmat
sukupolvet ovat heräämässä asian
tärkeyteen.
Tämä tuli ilmi myös Keksintösää
tiön teettämässä ekoarkku-tutkimuksessa, missä 83 prosenttia vastaajista
piti ekologisuutta tärkeänä arkun
valinnan kannalta.
North Arkin arkkujen ja uurnien
laatusuositukset on laadittu yhteistyössä hautausalan eri toimijoiden ja
ympäristöhallinnon kanssa. Kirkkohallitus suosittelee laatusuositusten
käyttöönottoa seurakunnissa ja ympäristöministeriö on ilmoittanut
kannattavansa suositusten käyttöönottoa ja noudattamista.
Leppämäki kertoo suunnittelevansa yrityksensä laajentamista myös
uurnatuotantoon.
– Luonnoksia on jo olemassa, mutta tuotannon käynnistäminen vie
oman aikansa. Myös adressien valmistaminen kiinnostaa. Etenemme
pienin askelin.

Säynätsalon aluekappalainen Harri Romar
saarnaa Säynätsalon kirkossa sunnuntaina 28.10.

pakottaa, ei saa sekaantua toisten vakaumukseen… Totta toinen puoli. Ei uskolla
saa ketään suolata. Mutta kyllä me saamme kuitenkin olla rohkeasti kristittyjä.
Kertoa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta
Kristuksesta. Sehän tämän kirkon tehtävänä on.
Sunnuntain nimi on Uskonpuhdistuksen sunnuntai. Nythän tätä nimeä on
vähän kritisoitu. Mitä nimeä sinä käyttäisit ja miksi?
Jos uskonpuhdistuksella tarkoitetaan
uskon muuttamista ja kaiken ikään kuin
alusta aloittamista, en käytä sitä sanaa. Ei
Lutherkaan sellaista tarkoittanut, vaan
kyse oli hänellekin normaalista itsekritiikistä ja korjausliikkeen tekemisestä. Vesilläkin seilatessa reittiä tarkkaillaan koko
ajan ja tarpeen vaatiessa kurssia korjataan. Välillä ja ihan huomaamatta vene
voi seilata vaarallisilla vesillä, mutta kartan, kompassin ja ympäristön seuraamisen avulla pysytään väylällä. Kirkossa
tarvitaan vastaavasti Raamattua, uskontunnustusta ja myös ympärillä olevan
maailman tutkailemista. Mistä tulemme,
missä olemme nyt ja ennen kaikkea, mihin olemme menossa.
Uskonpuhdistuksen yhteydessä puhutaan myös uskonvanhurskaudesta. Mitä se tarkoittaa?
Nyt olemme luterilaisen uskon ytimes-

sä. Uskonpuhdistuksen muistopäivän lähetessä on hyvä ottaa suora lainaus keskeisimmästä luterilaisesta tunnustuskirjasta, Augsburgin tunnustuksesta. Lukuohjeeksi voisi laittaa, että sana vanhurskas suomennetaan usein, ”Jumalalle
kelpaava.”
Mutta se lainaus. ”…seurakuntamme
opettavat, että ihmiset eivät voi tulla vanhurskautetuiksi Jumalan edessä omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille
lahjoitetaan vanhurskaus ilmaiseksi Kristuksen tähden uskon kautta, kun he uskovat, että heidät otetaan armoon ja että
synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on sovittanut
syntimme...” Siinä oli väkevää tekstiä.
Tuota viestiä Kristuksesta tuodaan jokaisessa messussa esiin.
Tervemenoa siis sunnuntaisin messuun
kuuntelemaan miten vanhurskaudesta
tällä kertaa saarnataan.

Harri
Romar

25-vuotisjuhliaan viettävän Exit-yhtyeen
konserttikiertue yltää Jyväskyläänkin

Facebookissa
nähdään

Exit juhlii kirkkokiertueella ja
uudella albumilla. Molempien
nimi on Päiväntasaaja. Kiertue
pitää esillä Suomen Lähetys
seuran Tasaus-kampanjaa.
Konserttien valospektaakkeli
korostaa kirkkojen rakenteita ja

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

arkkitehtuuria – kirkko esitellään
kirjaimellisesti uudessa valossa.
Exit oli Suomen ensimmäisiä
yhtyeitä, joka yhdisti rockmusiikin
ja kristillisen sanoman.
Exit konsertoi Taulumäen
kirkossa 17.11. klo 18.

Elävä kynttilänliekki tuo valoa ja
lohtua, mutta muistokynttilän voi
sytyttää myös virtuaalisesti. Se on
mahdollista www.sytytakynttila.fi
-sivulla, jonka perusti psykologi Aapo
Puskala vuonna 2001.
Sytytakynttila.fi -sivulla palaa
kynttilöitä niin sytyttäjien omille
läheisille, julkisuuden henkilöiden
muistolle kuin lemmikeillekin.
Median kertomat onnettomuudet,
kuten tulipalot tai kolarit, näkyvät
sivustolla kävijätulvana. KUVA:
KAARINA HEISKANEN

Virtuaaliliekki lepattaa surun merkkinä
Suru on löytänyt myös virtuaalimaailmaan. Muistosivulla tai
-ryhmässä voi käväistä silloinkin,
kun rakkaan hautapaikka on
satojen kilometrien päässä
Virtuaaliantropologi ja kuolematutkija Anna Haverinen tekee
virtuaalisuremisesta väitöskirjaa.
kaarina heiskanen

Vainajalle voi perustaa muistomerkkisivun nettiin tai muistosivun sosiaa
liseen mediaan. Sivuja perustetaan
eniten surun alkuvaiheessa ja täydennellään ajan myötä. Sivuille lisätään
muistolauseita ja muistoja vainajasta,
linkitetään musiikkia ja laaditaan kuvagallerioita ja videokollaaseja.
– Leikekirjamainen prosessi auttaa
jäsentämään menetystä ja hahmottamaan omaa itseä: kuka minä olen,
kun tätä henkilöä ei enää ole, Anna
Haverinen toteaa.
Rituaalisen suruprosessin tarve säilyy, mutta se muuttaa muotoaan.
– Yksi haastateltavistani koki, että
muistomerkkisivu korvaa hautapaikan. Hänen sisarensa oli tuhkattu,
eikä hänellä ollut fyysistä paikkaa,
jonne mennä, Haverinen sanoo.
Netti mahdollistaa sosiaalisuuden
juuri silloin, kun surija kaipaa lohdutusta. Netti ei kyseenalaista: taasko
sinä laukkaat haudalla, eikö tuota
muistelua voisi vähentää. Oma riskinsä on tosin siinä, että surija jumit-

tuu muistosivulle ja suru kroonistuu.
Tyypilliset nettisurijat ovat 16–40
-vuotiaita, joille teknologia on tuttu
tai joilla on kokemusta muistosivuista. Naisia on enemmän kuin miehiä.
– Netistä löytyy hääblogeja ja kuvagallerioita lapsista. On ihan luontevaa, että on myös kuolemaan liittyviä
sivuja, kirjoittaa yksi Haverisen haastattelema henkilö.
Nettisuru herättää myös epäluuloja. Sosiaalista mediaa pidetään höpökanavana, jonne suru ei sovi. Haverisen mukaan mielikuva on väärä.
– Moni käyttää sosiaalista mediaa
suhteiden ylläpitoon läheisten kanssa ja jakaa henkilökohtaisia asioita.
Muistoryhmä on kätevä kanava koota
ihmiset, jotka tuntevat vainajan.
Haverisen mukaan virtuaalisuus
on tehnyt surusta yhteisöllisempää ja
lisännyt empaattisuutta.

Hautajaisia netin
roolipeleissä
Haverinen sukelsi virtuaalisurun
maailmaan opiskellessaan Jyväskylässä etnologian laitoksella ja teki aiheesta gradun. Hän loi profiilit sekä
virtuaaliseen World of the Warcraft –
peliin (WOW) että virtuaalimaailma
Second Lifeen. Virtuaalipeleissä tehdään muis
tomerkkejä ja pidetään
hautajaisia pelaajille, joita ei välttämättä ole oikeassa elämässä tavattu.
– Asetin itseni samalle viivalle muiden hahmojen kanssa ja kerroin tekeväni tutkimusta. Samalla peilasin

omia kokemuksiani itsetutkiskelun
kautta, muun muassa isäni menetystä. Hän kuoli, kun olin kolmevuotias.

Yli 300 000
virtuaalikynttilää
Sosiaaliseen mediaan syntyy herkästi
muistomerkkejä julkkiksille. Kun
Kari Tapio kuoli, liittyi RIP Kari Tapio -facebook-ryhmään kymmeniä
tuhansia. Enimmillään ryhmä kokosi yli 84 000 osanottajaa. Viestit toivottavat voimia muusikon perheelle
tai kertovat tunteista, joita hänen
kappaleensa herättävät
Ensimmäiset suuret muistomerkkisivustot perustettiin 1990-luvun
puolivälissä Yhdysvalloissa.
Suomen ensimmäisen yhteisen
virtuaalisen muistelupaikan sytytakynttila.fi:n perusti psykologi Aapo
Puskala kesäkuussa 2001. Nyt se lepattaa jo yli 300 000 kynttilän läm-

möllä. Päivittäin sivulle syttyy noin
neljäsataa kynttilää.
”Rakkaalle isälle”, ”Kaikille nuorille, jotka lähditte täältä liian aikaisin”,
lukee teksteissä. Sivusto opastaa, että
jokaisen kynttilän aihe on sytyttäjäl
leen tärkeä; toisten kynttilöitä ei saa
kommentoida.
Ensimmäinen kaikille avoin ja il
mainen muistomerkkisivusto muistopaikka.fi perustettiin vuonna 2009.
Se vaatii kirjautumisen ja käyttäjä
tunnuk
sen. Palveluun voi perustaa
muistopaikan, luoda sisältöä ja kutsua
muita käyttäjiä. Fyysisen hautapaikan
voi merkitä Googlen karttaan.

Kun facebookprofiili kuolee
Oma ongelmansa on se, miten so
siaalisessa mediassa voi kuolla – siis
kuinka voi ajaa alas kuolleen henkilön profiilin. Haverisen mukaan kaik

ki sosiaalisen median palvelut eivät
ole miettineet tätä riittävästi.
Facebookissa toimii sivun memoria
lisointi. Henkilöä ei pysty enää hakemaan nimellä eikä järjestelmä muistuta kavereita kuolleen syntymäpäivistä.
Facebookissa voi pitää yllä deaktivoitua profiilisivua, jonne ystävät käyvät
vuosipäivänä kirjoittamassa. Läheiset
voivat kirjoittaa sivulle: Vein kynttilöitä haudallesi, toivottavasti voit hyvin.
– Jokainen voi tehdä virtuaalisen
testamentin. Kuoleman jälkeen palvelu lähettää salasanat etukäteen sovitulle henkilölle. Facebookin ylläpidolle pitää lähettää lomake sekä kopio kuolintodistuksesta ja todistus
salasanojen saajan sukulaisuudesta
vainajaan, Haverinen kertoo.
Virtuaalisureminen aiheuttaa yksityisyyden ja julkisuuden rajankäyntiä.
Muistosivuilla voidaan jakaa ajattelemattomasti henkilötietoja ja merkitä
ihmisiä sukupuihin lupaa kysymättä.

Kaipausta, luottamuksella
kaarina heiskanen

Lähinuori istuu vakavana tietokoneella. On kuulemma ircissä ja lukee
muistosivustoa. Se on perustettu
koulukaverille, puolitutun perheen
pojalle, jonka kevarikyyti päättyi
kohtaamiseen hirven kanssa. Sivun
sisältö jää minulle salaisuudeksi,
mutta myöhemmin lähinuori valaisee muistosivujen sisältöjä.

– Jos joku on kuollut niin yleensä
joku kaveri perustaa muistoryhmän,
ja aika monet liittyy siihen. Siellä keskustellaan ja ihmiset laittavat omalle
seinälleen muistolauseita ja biisejä.
Aikuiset saavat kirjoittaa kom ryhmään, jos ovat nuoren vainajan lähipiiriä: sukulaisia tai kavereita.
Valitettavasti muistosivujen suoja
ei ole vedenpitävä. Muutama vuosi
sitten, kun traagisessa mökkipalossa

menehtyi monta nuorta, iltapäivälehden toimittaja urkki muistosivuilta nuorten tekstejä, joita julkaistiin
lehdessä. Paljaiden ja suojattomien
surunilmaisujen näkeminen sensaatiolehdessä tuntui irvokkaalta. Nuoren eettinen ohje muistosivujen urkkijoille on selkeä.
– Miettisi miltä siitä itsestä tuntuisi,
jos joku sen tuttu olisi kuollut ja lehdet alkaisi mässäillä sillä.

Henki & elämä
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Kun kuolema istuu ol

Kuolemaa tuntuu olevan vaikea käsitellä edes läheisten kanssa, vaikka tietää sen olevan aivan lähellä. Kuoleva joutuu usein kantamaan läheisiään, vaikka sen tulisi olla päinvastoin, valokuvataiteilija Minna Havukainen pohtii. kuva: sami saarenpä

Valokuvataiteilija Minna Havukaisen
olemuksesta henkii levollisuus mutta
myös surumielisyys. Siitä ei voi erehtyä.
Kuolema on tehnyt viillon myös
Havukaisen lähipiirissä ja kärsimys
on tullut iholle läheisen vakavan
sairastumisen myötä.

näkemäänsä.
– Kuolemaa tuntuu olevan vaikea käsitellä
edes läheisten kanssa, vaikka tietää sen olevan
aivan lähellä. Kun kuolema istuu olkapäälle,
kuoleva joutuu joskus kantamaan läheisiään
vaikka sen tulisi olla päinvastoin. Kuoleva jää
usein yksin kysymyksineen, Havukainen on
huomannut.

marja leena luukkonen

Kuoleman
siedätyshoitoa

Kärsimykset eivät kuitenkaan ole kivettäneet
taiteilijaa vaan päinvastoin saaneet luovuuden
liikkeelle. Syntyi idea Maassa Taivaassa -tapahtumasarjasta, jossa käsitellään monialaisesti
kuolemaa ja surua, jotta ihmiset saisivat työkaluja oman surunsa käsittelemiseen.
Minna Havukainen on halunnut omassa
taiteessaan tarttua aiheisiin, joista vaietaan
tai jotka ovat jollakin tavalla tabuja. Siksi hän
on työskennellyt myös vakavasti sairaiden ja
kuolevien omaisten parissa ja hätkähtänyt

Havukainen kertoo saaneensa eräänlaista kuoleman siedätyshoitoa työnsä kautta. Siksi hän
kokemuksensa perusteella uskaltaa sanoa, että
jokaisen olisi hyvä tiedostaa, mitä oma kuolevaisuus tarkoittaa.
– Henkilökohtaisesti koen vapauttavana sen,
etten elä ikuisesti, kulje samaa kehää. Minulle
elämä on yhtä aikaa lyhyt ja pitkä, taiteilija hieman arvoituksellisesti toteaa.
Hän kertoo kohdanneensa kuoleman neljän
vuoden ajan tavalla tai toisella päivittäin ja tar-
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”Suomessa kuolee
ihan oikeasti ihmisiä,
joilla ei ole ketään,
joka jäisi kaipaamaan.
Kokemus oli
pysähdyttävä.”
kastelleena sitä eri puolilta.
Patologien, pappien, hautausurakoitsijoiden,
kukkakauppiaiden, tukkukaupan työntekijöiden sekä muiden alalta toimeentulonsa saavien näkökulma kuolemaan on selkiyttänyt
omaa ajattelua.
– Heidän ammattitaitonsa kuoleman kohtaamisessa on huikea: löytyy hienotunteisuutta,
näkemystä ja rinnalla kulkemista. Vainajasta
huolehditaan Suomessa hyvin, melkein parem-

min kuin elävistä.
Esimerkiksi hän ottaa tiukan sääntelyn, joka
koskee vainajan liikuttelua tai miten jokainen
kuolintapaus tutkitaan.

Suremisen
tavat
Surun ilmaisemisen tavat ovat kulttuurisidonnaisia ja niissä voi olla suuriakin eroja,
jotka jakavat ihmisiä.
Keskeistä kuvataiteilijaHavukaisen mukaan on kuitenkin se, että kuolema koetaan
yhteisöllisenä asiana, vaikka tavat osoittaa
surua, käydä katsomassa vainajaa ja myös
hautajaisjärjestelyt vaihtelevat kulttuurista
toiseen.
Mutta jos ihmisellä ei ole ketään, jää kuolemakin vaille yhteisön reaktiota.
– Olen saanut yhdessä floristiikan opiskelijoiden kanssa osallistua sellaisen vainajan siunaustilaisuuteen, jolla ei ollut yhtään saattajaa.
Meillä Suomessa kuolee ihan oikeasti ihmisiä,

lkapäälle

Kynttilöitä kuvitteelliselle
hautakummulle
marja leena luukkonen

Valokuvataiteilija Minna Havukainen on
työskennellyt surevien ja hautajaisia valmistelevien omaisten ja kuoleman parissa toimivien ammattilaisten kanssa ja sanoo ajan
avartaneen näkemystään kuolemasta. Vieraan, kammottavankin, rinnalle on astunut
lohtu, levollisuus ja oman kuoleman hyväksyminen.
– Jokainen sydämen lyönti rinnassani on
yksi vähemmän. Kuolemassa ja syntymässä
olemme ainakin jossakin määrin tasavertaisia ja tosia, Havukainen toteaa.
Havukaisen valokuvanäyttelyn avajaiset
ovat 3.11. klo 11-18 Keski-Suomen museossa,
Alvar Aallon katu 7. Näyttely on avoinna
3.11.2012-5.1.2013.
Exitus -näyttely on aiemmin ollut esillä
Turussa (2009) ja Kuopiossa (2010).

Matka hautakummulle
ja Muistotulimeri

”Riittää kun on läsnä
ja lähellä. Muuhun
ei pystykään,
sillä toisen surua
ei voi pois ottaa.
On kuljettava aina
surevan ehdoilla.”

Pyhäinpäivän päätteeksi Jyväskylän Kirkkopuistossa järjestetään yhteinen hiljentymishetki Kuvitteellisen hautakummun
äärellä, muistokynttilöiden valossa.
Jämsän flo
ristiopiskelijoiden sitomat
kukkalaitteet viedään ja lasketaan hautakummulle noin kello 20, heti Kaupunginkirkossa pidettävän Toni Edelmannin
konsertin jälkeen. Tilaisuudessa pu
huu
pastori Heidi Watia.
Kirkkopuiston hautakummun läheisyyteen on mahdollista pyhäinpäivänä laskea

hautakynttilöitä omien läheisten muistoksi. Kynttilöistä rakentuu kaikkien rakkaiden yhteinen Muistotulimeri. Hautakynttilöitä on pyhäinpäivänä saatavissa KeskiSuomen taidemuseosta sekä Kaupunginkirkolta.
Kuvitteellinen hautakumpu on esillä marraskuun ajan, ja sen läheisyyteen voi sytyttää
kynttilöitä pyhäinpäivän jälkeenkin. Kynttilälyhdyissä hautakummun ympärillä valot
palavat koko kuoleman kuukauden ajan,
adventtiin asti.
Hautakumpu ja Muistotulimeri ovat Minna Havukaisen Exitus-näyttelyyn kuuluvia
yhteisöllisiä teoksia.
Toteutuksessa ovat avustaneet Jyväskylän
seurakunnan hautaustoimi, SHT-tukku, Jämsän ammattiopisto (floristiopiskelijat), Kalevan kukkatukku sekä Viherlandia.

Tiina Osaran kuvia
hautausmailta
Keski-Suomen museossa on samaan aikaan
valokuvataiteilija Tiina Osaran teoksia eli
kuvia hautausmailta sekä sanoja, jotka ovat
jääneet leijumaan ilmaan kuoleman kohdatessa.
Taiteilija on lähestynyt surevia – läheisensä, omaisensa tai ystävänsä menettäneitä –
pyytämällä heitä lähettämään hänelle ne
sanat, jotka olisi halunnut sanoa tai ne kysymykset, jotka olisi halunnut kysyä. Näistä
asioista koostuvat näyttelyn teokset. Näyttelypaikalla on myös postilaatikko kirjeille.
Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Exitus -näyttely on ollut esillä Turussa (2009) ja Kuopiossa (2010). Kuva Kuopiosta. kuva: Miikka kiminki
Me emme välttämättä näe surun arvoa ja ajattelemme,
että suremisen pitäisi olla nopeaa ja tehokasta.

ää

joilla ei ole ketään, joka jäisi kaipaamaan. Kokemus oli pysähdyttävä.

Kuolema sotkee
aikataulut
Havukainen kertoo huomanneensa, että surevan askelten tahti on erilainen ja että omien
askelten sovittaminen niihin ei ilman vaivannäköä onnistu.
– Moni meistä käy kuoleman jälkeen tapaamassa omaisia kerran kukkapuskan
kanssa omantuntonsa hiljentääkseen.
Mutta kun kuolema alkaa sotkea aikataulujamme, me väistämme. Oman arjen
muuttaminen on vaikeaa. Me emme halua,
että surun raskaus tarttuu meihin.
Tilanne on Havukaisen mukaan sama silloin kun joku lähipiirissä sairastuu vakavasti.
Kanssaihmisille voi olla vaivalloista ottaa sairastunut osaksi oman elämänsä arkea ja sen
rytmiä ja huomioida hänen muuttuneet
tarpeensa. Kuinka monella meistä on voimaa

”Kun kuolema alkaa
sotkea aikataulujamme,
me väistämme. Oman
arjen muuttaminen on
vaikeaa. Me emme halua,
että surun raskaus
tarttuu meihin.”
kulkea esimerkiksi syöpäsairaan taistelussa mukana yli kaksi vuotta?

Ole läsnä
ja lähellä!
Moni tuntee epävarmuutta siitä, miten surevan rinnalla pitäisi olla.
– Riittää kun on läsnä ja lähellä. Muuhun ei
pystykään, sillä toisen surua ei voi pois ottaa.

Voi mennä hänen kotiinsa, viedä pullat ja keittää kahvia, kutsua kävelylle, käyttää koiran ulkona, tehdä mitä tahansa muuta käytännön
askaretta. Mutta on kuljettava aina surevan
ehdoilla.
Minna Havukainen vinkkaa, että ystävät voivat olla tarvittaessa vuorotellen puolisonsa
menettäneen luona yökylässä alkuvaiheen
ajan. Ja jos sureva masentuu tai lamaantuu,
voi hänelle käydä vaikka kaupassa, katsoa, että
laskut on maksettu ja kysyä, mitä hän tarvitsee.
Tässä piilee tietysti riski, että sureva kertoo tarpeistaan, jolloin me joudummekin antamaan
hänelle omaa aikaamme.
– Me emme välttämättä näe surun arvoa ja
merkitystä, ja ajattelemme siitä syystä, että suremisen pitäisi olla nopeaa ja tehokasta eikä
se saisi näkyä.
Kuoleman käsittely taiteessa on laittanut Havukaisen prosessoimaan myös omaa kuolemaa
keskivertoa enemmän.
– Onhan sitä jonkin verran tullut mietityksi.
Äitinä tietysti toivoo, että lapset voisivat kasvaa

omaan kotiinsa asti, ennen kuin oma lähtö tulee.
Kuolemasta on helppo puhua teoreettisella
tasolla, kun ei ole itse kuolemansairas. Tosipaikan tullen helppous katoaa.
– Olen Keski-Suomen museon näyttelyn
valokuvissani pyrkinyt tavoittamaan omaisten näkökulman raskaan menetyksen hetkellä. Katsoja voi kokea, että me kaikki olemme
kuolevaisia ja että elämä on tässä ja nyt.
Näyttely on eräällä tavalla kahden rajan koskettelua.

Henki & elämä
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Tapahtumakalenteri
Tarkemmat tiedot www.maassataivaassa.fi

Pyhäinpäivän hartaudet ja
jumalanpalvelukset
Jyväskylän seurakunnassa

Musiikkia pyhäinpäivän
iltana Jyväskylän
hautausmaiden kappeleissa

Klo 10 Messu
Kaupunginkirkko
Palokan kirkko
Tikkakosken kirkko
Vaajakosken kirkko
Klo 11 Sanajumalanpalvelus
Kuokkalan kirkko
Klo 12 Messu
Lohikosken srk-keskus,
Klo 15 Hartaus
Mäntykankaan hautausmaan
kappeli, Lahjaharjun
hautausmaan kappeli,
Vanhan hautausmaan kappeli,
Autiokankaan hautausmaa
Klo 16 Iltakirkko
Halssilan srk-keskus,
Klo 16 Musiikkihartaus
Säynätsalon kirkko,
Klo 14-20 Avoimet ovet kirkossa
Klo 17 Messu
Keltinmäen kirkko
Klo 17 Iltakirkko
Korpilahden kappeli
Klo 18 Hartaus
Huhtasuon kirkko
Klo 18 Pyhäinpäivän vesper
Taulumäen kirkko, Musiikkina
Juhani Haapasalon Pyhäinpäivän
vesper.

Pyhäinpäivänä Jyväskylän seurakunnan kappeleissa vietetään
hartaushetkiä. Keskustan hautausmaiden siunauskappeleissa voi
hautausmaalla vieraillessaan käydä
kuuntelemassa pyhäinpäivän
musiikkia puolen tunnein välein
alkaen klo 16. Viimeinen musiikkihartaus alkaa klo 18.
Musiikkihartaudet kestävät
kerrallaan n. 15 minuuttia.

Pyhäinpäivän muita
tapahtumia 3.11.2012
Exitus – Minna Havukaisen
valokuvanäyttelyn avajaiset
ja SanatON – Tiina 0saran
valokuvanäyttelyn avajaiset
klo 11-18 Keski-Suomen
museo (Alvar Aallon katu 7)
Näyttelyt on avoinna
3.11.2012-6.1.2013.
Valokuvataiteilija Minna Havukainen on työskennellyt surevien ja
hautajaisia valmistelevien omaisten
ja kuoleman parissa toimivien
ammattilaisten kanssa. Hän sanoo
ajan avartaneen näkemystään
kuolemasta. Vieraan, kammottavankin, rinnalle on astunut lohtu,
levollisuus ja oman kuoleman
hyväksyminen.
Valokuvataiteilija Tiina Osaran
teokset ovat kuvia hautausmailta
sekä sanoja, jotka ovat jääneet
leijumaan ilmaan kuoleman
kohdatessa. Taiteilija on lähestynyt
surevia – läheisensä, omaisensa tai
ystävänsä menettäneitä – pyytämällä heitä lähettämään hänelle ne
sanat, jotka olisi halunnut sanoa
tai ne kysymykset, jotka olisi
halunnut kysyä. Näistä asioista
koostuvat näyttelyn teokset.
Näyttelypaikalla on myös postilaatikko kirjeille. Vapaa pääsy.
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Vanha Hautausmaa
Klo 16 ja 16.30
Terhi Hassinen, huilu,
Jukka Hassinen, urut
Klo 17, 17.30, 18.
Eija-Liisa Väisänen, urut

Lahjaharjun hautausmaa
Klo 16 ja 16.30
Petri Tiusanen, urut
Jari Parviainen, laulu
Klo 17, 17.30, 18.
Petri Tiusanen, urut

Mäntykankaan hautausmaa
Klo 16, 16.30, 17, 17.30, 18
Elisa Hautamäki, urut

Matka hautakummulle 3.11.
klo 20.15 Kirkkopuisto
Toni Edelmannin konsertin
päätyttyä Kaupunginkirkossa
lasketaan puutarhuriopiskelijoiden
sitomat kukkalaitteet
kuvitteelliselle hautakummulle
Kaupunginkirkon pihaan, jonne ne
jäävät marraskuun loppuun saakka.
Ohjelmahetki. Hautakumpu on
Minna Havukaisen tilainstallaatio.
Kaupunkilaisilla on mahdollisuus
laskea kynttilöitä kuvitteellisen
hautakummun ympärille, näin
rakentuu yhteinen muistotulimeri.
Niina Vatanen:
Harmaa päiväkirja
Juhana Moisander, Kristiina
Karsten: Puutarhassa
– videoinstallaatio Galleria
Ratamo (Veturitallinkatu 6)
Näyttely on avoinna 3.11.-9.12.2012.
Galleria on avoinna
ti-su klo 11-18.
Niina Vatanen käsittelee Harmaa
päiväkirja -sarjassa läheisen ihmisen
menettämistä, poissaoloa ja
kuolemaa.
Juhana Moisanderin ja Kristiina
Karstenin Puutarhassa-teos (2009)
perustuu Hugo Simbergin maalaukseen Kuoleman Puutarhassa. Teos
koostuu videoprojisoinnista ja
kukka-asetelmista. Vapaa pääsy.

Anna Autio: Unohdetut &
Historian hiljaiset
-arkistokuvasarja, Galleria
Variantti (Viitaniementie 13)
3.11.2012-6.1.2013. Galleria on avoinna
to-su klo 12-17. Galleria Variantin
näyttelyt järjestävät Luovan valokuvauksen keskus ja Kauko Sorjosen säätiö.
Galleria Variantissa on esillä valokuvataiteilija Anna Aution
Unohdetut-teossarja sekä Luovan
valokuvauksen keskuksen
korpilahtelaisenPauli Pukkalan
kokoelmasta kuolemaa käsittelevistä kuvista kokoama Historian hiljaiset
-arkistokuvasarja.
Autio on teossarjassaan Unohdetut
kerännyt muistoja ja muistojen
jäänteitä hautausmailta eri puolella
Eurooppaa. Historian hiljaiset
-arkistokuvasarjaan valitut kuvat
käsittelevät myös kuolemaa. Pauli
Pukkala oli mukana niin arjessa kuin
juhlassakin, ja laajasti lähitienoonsa
tuntevana hän tallensi myös tilanteita, jotka liittyvät elämän
päättymiseen. Vapaa pääsy.
Leena Impiön kirjan
julkistamistilaisuus klo 11.30
Vanha pappila (Vapaudenk. 26)
Leena Impiön Toisella rannalla - Askelia surussa -kirjan julkistustilaisuus.
Kahvit, kirjailijan ja kustantajan
puheenvuorot, papin tervehdys.
Elokuva: Kuoleman kasvot
klo 15-17 Keski-Suomen museon
auditorio (Alvar Aallon katu 7)
Järjestää Keski-Suomen elokuvakeskus
ry. Kiti Luostarisen elokuva Kuoleman
kasvot katselee kuolemaa saattokodissa
elävien potilaiden silmin. Tietoisuus
kuolemasta antaa uusia merkityksiä
sekä kuolemalle että eletylle elämälle.
Ohjaaja käsittelee dokumentissaan
samalla myös omaa kuolevaisuuttaan.
Elokuvan ohjaaja Kiti Luostarinen on
paikalla näytöksessä kertomassa
elokuvan tekemisen vaiheista ja
ihmisten kohtaamisesta. Kuoleman
kasvot | Kiti Luostarinen | Suomi
2002 | 52 min | K7. Vapaa pääsy.
Gabriel Fauré: Requiem
klo 18 Vaajakosken kirkossa
(Kirkkotie 11)
Vaajakosken kirkkokuoro ja soitinyhtye,
johtaa Liisa Partanen. Solistina Kalle
Kinnunen, basso. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e.
Toni Edelmannin konsertti
Hän, jota rakastin klo 19
Kaupunginkirkko (Kirkkopuisto)
Maassa Taivaassa -tapahtumaa varten
Edelmann on säveltänyt oman kokonaisuuden pianolla säestettyjä lauluja.
Ohjelmiston kesto on noin yksi tunti.
Laulujen sanoitukset on koottu
runoista. Vapaa pääsy.

Muita Maassa Taivaassa
-tapahtumia
Mysteerinäytelmä Pietari ja
Ilveilijä 28.10. klo 16 ja 19
Kuokkalan kirkko (Syöttäjänk. 4)
Pietari ja Ilveilijä on keskiaikainen
mysteerinäytelmä Ranskasta. Tekstin,
myös laulujen sanat, on ruotsin kielestä
suomentanut ja suomeksi runoillut
Pekka Kivekäs. Näytelmässä on
musiikkia mm. Piae Cantiones
-laulukokoelmasta ja Carmina Buranasta. Vanhan musiikin osaavina taitureina
näytelmässä esiintyy Pekka Toivasen
valmentama ja johtama yhtye Yr Awen.
Liput 10 e.
Lasten kuvataidenäytely ”Liian
pienissä kengissä” 29.10.-17.11.
Jyväskylän kaupunginkirjasto,
lastenosasto 2. krs.
Samaan aikaan kirjastolle on koottu
kirjanäyttely kuolemaan, suruun ja
näihin teemoihin liittyvistä kirjoista.
Kuoleman ja surun käsittely
lapsen kanssa ti 30.10.
klo 18-19.30 Jyväskylän
kaupunginkirjasto
(Vapaudenkatu 39-41)
Esitellään kuolemaa ja surua
käsittelevää lastenkirjallisuutta.
Kirjallisuuden lisäksi tutustutaan
käytännön menetelmiin, joiden kautta
kuolemaa ja surua voi käsitellä lapsen
kanssa.Ennakkoilmoittautuminen
toimisto@nuoretlesket.fi.Vapaa pääsy.
Meksikolainen kuolleiden päivän
kattaus ke 31.10. klo18
Monikulttuurikeskus Gloria
(Matarankatu 6)
Alttari pystytetään kuolleiden kunniaksi
ja niitä rakennetaan Meksikossa
koteihin, kouluihin, virastoihin – kaikkialle. Alttarille asetellaan aina tiettyjä
elementtejä (esim. pääkallo, kukkia,
hedelmiä...) Alttarilla on myös siinä
muisteltaville kuolleille tärkeitä esineitä
sekä heidän lempiruokiaan ja -juomiaan. Gloriaan rakennettavalle alttarille
voi jokainen kävijä tuoda kuvia itselle
tai yhteisölle tärkeistä kuolleista. Alttari
on nähtävillä 30.11. saakka.
Äkkigalleria 1.11.-4.11.2012
klo 13-19. Avajaiset ke 1.10.
klo 17-19.
Äkkigallerian seitsemästoista näyttely
luo taiteellisen katseen kuolemaan ja
sen maanpäällisiin tulkintoihin.
Näyttelyyn osallistuu kymmenen
taiteilijaa eri puolilta maailmaa tuoden
mukanaan oman tulkintansa meitä
kaikkia koskettavaan aiheeseen. Ja
kuten kuolema yllättää meidät, niin
Äkkigallerian näyttelypaikkakin ilmestyy katukuvaan
loka-marraskuun vaihteessa. Lisätietoja
tulevasta näyttelypaikasta ja ajankohdasta osoitteessa akkigalleria.blogspot.com,
maassataivaassa.fi. Vapaa pääsy.
Mozart: Requiem 31.10.
klo 19 Taulumäen kirkko
(Lohikoskentie 2)
Jyväskylä Sinfonia, kapellimestari
Alberto Hold-Garrido, Jyväskylän
Musica-kuoro (valm. Pekka Kostiainen),

Marjukka Tepponen, sopraano,
Melis Jaatinen, altto, Tuomas
Katajala, tenori, Rolf Broman,
basso. Liput 20/18/10 e.
Siipeis suojaan kätke
-konsertti 4.11. klo 15
Kaupunginkirkko
(Kirkkopuisto)
Maailmankuulu baritoni Jorma
Hynninen ja hänen säestäjänsä dir.
mus. Pertti Eerola viivähtävät vielä
pyhäinpäivän tunnelmissa KeskiSuomen syöpäyhdistyksen
naistoimikunnan syyskonsertissa.
Konsertin aluksi pastori Johanna
Niiles-Hautanen valottaa pyhäinpäivän merkitystä tässä ajassa.
Tilaisuuden tuotto käytetään
keskisuomalaisten syöpään
sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemiseksi. Ohjelma 20 e,
ennakkoon K-S Syöpäyhdistyksen
toimistosta Gummeruksenkatu 9 B
9, p. (014)3330 220 ja tuntia ennen
kirkon ovelta.
Mysteerinäytelmä Pietari ja
Ilveilijä 4.11. klo 16 ja 19
Kuokkalan kirkko
(Syöttäjänkatu 4)
Pietari ja Ilveilijä on keskiaikainen
mysteerinäytelmä Ranskasta.
Tekstin, myös laulujen sanat, on
ruotsin kielestä suomentanut ja
suomeksi runoillut Pekka Kivekäs.
Näytelmässä on musiikkia mm.
Piae Cantiones -laulukokoelmasta
ja Carmina Buranasta. Vanhan
musiikin osaavina taitureina
näytelmässä esiintyy Pekka Toivasen
valmentama ja johtama yhtye Yr
Awen. Liput 10 e.
Luento: Kekristä
pyhäinpäivään – vainajien
muistojuhlan juurilla 6.11.
klo 18 Keski-Suomen museo
(Alvar Aallon katu 7)
Luennoitsijana FM,
tohtorikoulutettava Miia Kuha.
Suomalaisen pyhäinpäivän
historiassa kietoutuu yhteen kaksi
erilaista perinnettä:
kansanomainen kekri ja kristillisen
kirkon sen tilalle tuoma
pyhäinmiestenpäivä. Luennolla
keskitytään erityisesti kekrin ja
pyhäinpäivän vieton historiaan,
mutta seurataan myös
pyhäinpäivän vieton muuttumista
aina nykypäivään saakka. Vapaa
pääsy.
Elokuva: Hiljaa toivotut 7.11.
klo 18 Keski-Suomen museo
(Alvar Aallon katu 7)
Hiljaa toivotut on koskettava
tositarina vanhemmuuden
tavoittelun iloista ja suruista.
Elokuva kertoo kahdesta
lapsettomasta pariskunnasta, joiden
elämää rytmittävät toistuvat
hedelmöityshoidot. Parit ovat
valmiita tekemään kaikkensa, jotta
toive omasta lapsesta toteutuisi.
Hiljaa Toivotut | Timo Haanpää |
Suomi 2011 | 72 min | S.
Järjestäjä: Keski-Suomen
elokuvakeskus ry. Vapaa pääsy.
Surumusiikki-ilta 7.11. klo
18.30-20 Tikkakosken kirkko
(Kirkkokatu 18)
Kanttori Jukka Hassinen esittelee
hautajaisten musiikkia: virsiä,
urku- ja laulumusiikkia. Mitkä ovat
läheisimmiksi koetut
hautajaisvirret? Löytyykö
virsikirjasta helmiä, joita ei
hautajaisissa niin usein käytetä?
Kuullaan paitsi tuttua
surumusiikkia myös harvemmin
kuultua urku- ja laulumusiikkia.
Vapaa pääsy.

Avoimet ovat Jyväskylän
krematoriossa 8.11.
klo 12-17 (Kuormaajantie 10)
Krematoriossa on esillä Kuoleman
kuvat -piirustuskurssin töitä.
Toivottuni tuudin Tuonelaan
-performanssisarja
8.11., 15.11. ja 22.11.
klo 16.30-17
Jyväskylän taidemuseo
(Kauppakatu 23)
Katja Holopaisen kolmen performanssin sarja äitiydestä, kuoleman
valitsemisesta, rakkaudesta ja
toivosta. Vapaa pääsy.
Keskustelutilaisuus Hyvä
kuolema 8.11. klo 18
Keskusseurakuntatalo
(Yliopistonkatu 12)
Aiheesta alustavat lääkäri, sairaalapastori Heikki Lepoaho sekä
saattohoidossa olleen henkilön
omainen. Tilaisuuden juontajana
toimii Heini Lekander. Tilaisuus
päättyy hartauteen. Vapaa pääsy.
Maassa Taivaassa
-elokuvakahvila 9.11.
klo 14-17 Jyväskylän
taidemuseo, Holvi
(Kauppakatu 23)
Elokuvakahvilassa katsellaan
lyhytelokuvia teemalla hellyys,
rakkaus, sairastaminen ja
huolenpito. Elokuvat soveltuvat
erityisesti lapsille ja lapsenmielisille.
Elokuvaohjelmassa tapahtuman
teemoja lähestytään huolenpidon ja
välittämisen näkökulmasta.
Kahvilassa on myytävänä mehua,
kahvia ja pientä purtavaa.
Järjestäjä: Keski-Suomen
elokuvakeskus ry ja Jyväskylän
taidemuseo. Vapaa pääsy.
Pyhän Cecilian messu 11.11.
klo 15 Taulumäen kirkko
(Lohikoskentie 2)
Alessandro Scarlatti: Messa di
Santa Cecilia, Domenico Scarlatti:
Sonaatteja uruille Händel-kuoro,
joht. Debra Gomez-Tapio, Riikka
Viljakainen, urut, Anu Mattila,
sopraano, Kaisa Kelloniemi,
sopraano, Elina Aho-Kuusama,
altto, Juha Yli-Knuutila, tenori,
Antti Nissilä, basso.
Ohjelmamaksu.
Surumusiikki-ilta 12.11.
klo 18 Taulumäen kirkko
(Lohikoskentie 2)
Kanttori Jukka Hassinen esittelee
hautajaisten musiikkia: virsiä,
urku- ja laulumusiikkia.
Mitkä ovat läheisimmiksi koetut
hautajaisvirret? Löytyykö virsikirjasta helmiä, joita ei hautajaisissa niin
usein käytetä? Kuullaan paitsi
tuttua surumusiikkia myös
harvemmin kuultua urku- ja
laulumusiikkia. Vapaa pääsy.
Luento: Kodanpohjasta
kirkkomaahan – hautaustapojen muuttuminen
Sisä-Suomessa 13.11. klo 18
Keski-Suomen museo
(Alvar Aallon katu 7)
Luennoitsijana amanuenssi
arkeologi, Miikka Kumpulainen
Hautaus on aina kulttuurisidonnainen rituaali. Varsinkin uskonnon
merkitys korostuu siinä miten ja
mihin vainaja on haluttu sijoittaa
kuoleman jälkeen. Myös yksilöllisyyden käsitys on vaihdellut
vainajien kohdalla aina erillisistä
yksittäishautauksista kollektiivihautoihin ja jopa yhteisön
hallinnon kehitys on vaikuttanut
hautapaikkojen valintaan. Vapaa
pääsy.

Lapsen suru 13.11. klo 18
Palokan kirkko (Rovastint. 8)
Luento- ja keskustelutilaisuus
lapsen surun kohtaamisesta
läheisen kuoleman jälkeen. Anne
Salonen, Elina Romar ja Sirpa
Mynttinen. Lastenhoito järjestetty.
Ilmoittautuminen 9.11. mennessä
Elina Romar, p. 040 560 9910.
Vapaa pääsy.
Elokuva: Elämäni ilman
minua 14.11. klo 18
Keski-Suomen museo
(Alvar Aallon katu 7)
Mitä tehdä, kun on 23-vuotias
kahden pienen tytön äiti, joka
siivoaa työkseen yliopistoa ja asuu
miehensä kanssa äitinsä takapihalla
asuntovaunussa, ja saa kuulla omaavansa vain pari kuukautta
elinaikaa? Elokuvan päähenkilö
Ann haluaa tehdä elämänsä hyväksi
myös sen jälkeen, kun häntä ei
enää ole. Elämäni ilman minua |
Isabel Coixe
Kanada, Espanja 2003 | 108 min |
S. Järj. Keski-Suomen elokuvakeskus ry. Vapaa pääsy.
Toni Edelmannin konsertti
Hän, jota rakastin 14.11.
klo 18 Palokan kirkko
(Rovastintie 8)
Maassa Taivaassa -tapahtumaa
varten Edelmann on säveltänyt
oman kokonaisuuden pianolla
säestettyjä lauluja. Ohjelmiston
kesto on noin yksi tunti. Laulujen
sanoitukset on koottu runoista.
Vapaa pääsy.
Keskustelutilaisuus
Hautaustoimi murroksessa
15.11. klo 18
Keskusseurakuntatalo
(Yliopistonkatu 12)
Alustajat:
• Jyväskylän hautausmaat kaupunkikuvassa eri aikoina,
Jussi Jäppinen FT, graafinen
suunnittelija
• Hautamuistomerkit - viittatie
historiaan,
Olli Lampinen, intendentti,
Keski-Suomen museo
• Hautaustoimi ja kuoleman
kulttuurihistoria,
Heikki Hanka, taidehistorian
professori, Jyväskylän yliopisto
• Mitä kuolinilmoitusten sanat
kertovat suhteestamme kuolemaan
ja elämään, Arto Viitala TL,
kirkkoherra
Tilaisuuden juontajana toimii
hautaustoimenpäällikkö
Antti Pekuri.Vapaa pääsy.
Paratiisilaatikko – työpaja
kaiken ikäisille 17.11.
klo 12-15 Jyväskylän
taidemuseo (Kauppakatu 23)
Kuvataiteilija Outi Markkasen
ohjaama työpaja soveltuu kaiken
ikäisille ja erityisesti lapsiperheille.
Työpajassa rakennetaan yksin tai
yhdessä oma tila, pieni paratiisi
laatikkoon. Voit tuoda työpajaan
oman laatikon ja materiaaleja:
valokuvia, kiiltokuvia, vanhoja
joulukoristeita… Ilmoittautuminen
12.11. mennessä Jyväskylän
taidemuseoon sirpa.turpeinen@jkl.
fi, 050 542 0591. Lisätietoja
ilmoittautumisen yhteydessä.
Mukaan mahtuu n. 20 hlöä.
Hinta 5e/laatikko.
Lapsen suru 17.11. klo 15-17
Jyväskylän taidemuseo
(Kauppakatu 23)
Luento- ja keskustelutilaisuus
lapsen surun kohtaamisesta
läheisen kuoleman jälkeen. Sirpa
Mynttinen ja Anne Salonen.

Ennakkoilmoittautuminen
toimisto@nuoretlesket.fi. Vapaa
pääsy.
Toni Edelmannin konsertti
Hän, jota rakastin 18.11.
klo 19 Vaajakosken kirkko
(Kirkkotie 11)
Maassa Taivaassa -tapahtumaa
varten Edelmann on säveltänyt
oman kokonaisuuden pianolla
säestettyjä lauluja. Ohjelmiston
kesto on noin yksi tunti. Laulujen
sanoitukset on koottu runoista.
Vapaa pääsy.
Elokuva: Äärimmäisen lujaa
ja uskomattoman läheltä
21.11. klo 18-21
Keski-Suomen museo
(Alvar Aallon katu 7)
Oskar on 10-vuotias arka poika,
joka menettää isänsä syyskuun
yhdennentoista terrori-iskuissa.
Oskar löytää isän kaapista salaperäisen avaimen ja päättää selvittää,
mihin lukkoon avain sopii. Alkaa
odysseija suuressa kaupungissa.
Matkalla kohtaamistaan ihmisistä
Oskar rakentaa uuden tarinan,
johon tulevaisuutensa perustaa.
Äärimmäisen lujaa ja
uskomattoman läheltä | USA 2012
| Stephen Daldry | 129 min | K-12.
Järj. Keski-Suomen elokuvakeskus
ry. Vapaa pääsy.
Avoimet ovet Jyväskylän
krematoriossa 22.11.
klo 12-17 (Kuormaajantie 10)
Krematoriossa on esillä Kuoleman
kuvat -piirustuskurssin töitä.
Lupa luopua -työpaja 22.11.
klo 17-18.30 Jyväskylän
taidemuseon Holvi
(Kauppakatu 23)
Työpajassa käytetään ääntä, liikettä,
maalaamista ja kirjoittamista
reitteinä hyväksyvään läsnäoloon
kunkin osallistujan omassa
luopumisessa tai surussa. Kukin
osallistuja voi kertoa omasta
menetyksestään ryhmälle sen
verran kuin tuntuu hyvälle.
Työpajaan osallistuminen ei vaadi
erityistaitoja. Ohjaajana Katja
Holopainen. . Mukaan mahtuu 15
osallistujaa. Ilmoittautuminen
taidemuseon Holvin lipunmyyntiin
puh. 014 266 4391 museon
aukioloaikana, muulloin sähköpostilla museolehtorille sirpa.
turpeinen@jkl.fi. Työpaja on
maksuton.
Keskustelutilaisuus Elämän
arvostus 22.11. klo 18
Keskusseurakuntatalo
(Yliopistonkatu 12)
Oikeushammaslääkäri, professori
Helena Ranta. Tilaisuuden
juontajaa Raimo Laine. Vapaa pääsy.
Taiteilijatapaamisessa
kirjailija Satu Grönroos 23.11.
klo 14-15.30 Jyväskylän
taidemuseon Holvi
(Kauppakatu 23)
Kulttuuriluotsien kirjailijavieras
Satu Grönroos kertoo esikoiskirjastaan Lumen syli. Kirjan
tapahtumapaikkana on 60-luvun
Jyväskylä ja siellä pienen koululaistytön Helmin ja hänen opettajansa
Kaarinan kokemukset lapsen
kuolemasta. Vapaa pääsy.

kaatuneitten evakuoimiskeskus,
jonne kuolleet sotilaat kerätään
huollettaviksi kotiin lähettämistä
varten. Eino astuu palvelukseen
yhdessä ystävänsä Antin kanssa
yksikköön, jossa muutaman naisen
ja miehen joukko suorittaa raskasta
ja vaativaa tehtävää. Einon mieli on
täynnä sankarillisia ihanteita,
mutta elämä pienessä yhteisössä
osoittautuu sotaa monimutkaisemmaksi. Hiljaisuus | Sakari
Kirjavainen | Suomi 2011 | 112
min. | K-12. Järjestäjä: Keski-Suomen elokuvakeskus ry. Vapaa pääsy.
Luento: Helvetin hirmuinen
historia 25.11. klo 12
Palokan kirkko (Rovastint. 8)
Luento kuolemasta ja ylösnouse
mususkosta Raamatussa, teol. tri.
Kari Kuula. Ennen luentotilaisuutta Palokan kirkossa on messu klo
10. Vapaa pääsy.
Luento: Totta vai tabua
– kuolema 2000-luvun
kulttuurissa 27.11.
klo 18 Keski-Suomen museo
(Alvar Aallon katu 7)
Luennoitsijana FM Ulla Härkönen.
Kuolema on jo vuosituhansien ajan
kiehtonut ihmismieltä, mutta mitä
kuolema on meidän ajassamme?
Onko kuolema säilynyt osana
ihmisyyttämme vai olemmeko
sysänneet sen syrjään helpommin
käsiteltävien asioiden tieltä?
Kuolema on monen mielestä tabu,
sillä sitä on vaikea hyväksyä osaksi
nuoruutta ihannoivaa kulttuuriamme. Vapaa pääsy.
Keskustelutilaisuus
Kuoleman rajalla 29.11.
klo 18 Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu 12)
Psykiatrin ja papin pohdintoja
kuoleman rajan kokemusten äärellä,
psykiatri Olli Piirtola, pastori Juha
Muilu.Vapaa pääsy.
Hiljainen hetki Jumalan
kanssa Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto
Hiljainen hetki Jumalan kanssa
-arkiretriitti ke 7.11., 14.11., 21.11. ja
28.11. klo 18-19. Lohdutuksen
sanoja Raamatusta, hiljaista
mietiskelyä ja rukoushetki. Pappi
on tavattavissa kirkolla klo 17
alkaen. Vapaa pääsy.
Runon ja Sävelen ilta
Särkyneille on puhuttava
hiljaa 12.11. klo 18
Palokan Pelimannitalo,
Saarijärventie 71.
Lauluryhmä Tuikku kanttori
Tuovi Ruhasen johdolla,
runojen lausunta Mirjami
Asikainen. Runot ja
laulut kertovat lohdulliseen
sävyyn surun kohtaamisesta ja Jumalan
lohdutuksesta.
Vapaa pääsy.

Elokuva: Hiljaisuus 24.11.
klo 15-17 Keski-Suomen
museo (Alvar Aallon katu 7)
Eletään jatkosodan viimeistä
kevättä. Rintamalinjan välittömässä läheisyydessä sijaitsee
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Juhlan Paikka

Äänestä kokemusta valtuustoon!

PunaInen PIrttI Ky

Psykologi, eläkeläinen. Vaajakoski

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

379

Hyvä terveydenhuolto
kaikille kuntalaisille.

ILMAINEN NEUVO OY:n

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

Taajamien ääni
kuuluviin!

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

Kristillistä
näkemystä
Kristillistä
näkemystä
kaupungin
hallintoon
kaupungin
hallintoon

49

Maksaja: Ehdokas itse

Pito- ja Juhlapalvelu

MARKKU HEINONEN

Vastuullisia päätöksiä –
sisulla ja sydämellä

204

102

49

102

49

Kaupungin
ja seuraKaupungin
ja seura- Tapio Lampinen
Tapio
Tapio Lampinen
Lampinen
kunnan
yhteistyötä
dosentti,pastori,
dosentti,
pastori,
kunnan yhteistyötä dosentti,pastori,
kirkkoneuvoston
kirkkoneuvoston
kirkkoneuvoston
jäsen,
ILRS:n
vahvistettava
vahvistettava
jäsen,ILRS:n
jäsen,ILRS:n
johtok.
jäsen
johtok.jäsen
johtok.jäsen

102

Pentti
Huttunen

261

Tuulikki
Väliniemi
Tuulikki
Väliniemi
Tuulikki
Väliniemi
kirkkovaltuuston
kirkkovaltuuston
vpj,
kirkkovaltuustonvpj,
vpj,
srk:n
johtoryhmän
jäsen,
srk:n
johtoryhmän
srk:n
johtoryhmänjäsen
jäsen
kirkolliskokousedustaja

Keski-Suomen
kristillisten
Keski-Suomen
kristillisten
sosialidemokraattien
yhdistys
sosialidemokraattien
yhdistys

Pipsa
Wilhelms

Nimeni on Pentti Huttunen. O
Olen 67-vuotias valtiotieteen maisteri ja asun vaim
vaimoni kanssa Väinölässä.

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

USKOMATON PIPLIA

Vihreän liiton jäsen ja kunnallisvaaliehdokas olen sen takia,
että kannatan tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta
kuin myös yksilön vapautta ja vastuuta.

Luonnonsuojelu on minulle tärkeä asia.

Ehdokkaaksi asettumiseeni vaikutti myös se, että olen toiminut

14 vuotta kunnanjohtajana, 7 vuotta elinkeinoasiamiehenä ja 4 vuotta sivistystoimenjohtajana.
Miksipä en hyödyntäisi näistä tehtävistä saamaani
kokemusta myös valtuutettuna.

LÄPPÄKIRJA

Piplia pikkuisille
Avaa 48 luukkua ja ylläty!
Hauska lukukokemus alle kouluikäisille. 15 €

Maksaja: Pentti Huttunen

Puh. 0400 682 603 • pentti.huttunen@pp1.inet.ﬁ
www.penttihuttunen.ﬁ.kotisivukone.com

LIPPAKIRJA

Pintaa syvemmältä.

Psalmien innoitusta
taskukokoisessa kirjassa,
jossa teksti on
ainutlaatuisesti sivuittain. 10 €

Tervetuloa magneettikuvaukseen, mammografiaan ja
rintavastaanotolle Sepänkadulle.

RAAMATTU

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

Tyylikäs, keskikokoinen
Raamattu sisältää apokryfikirjat.
Juhlavuoden hinta. 8,50 €

Taina Usenius
Syöpätautien
erikoislääkäri

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi

TALLINNAAN

BALTIAAN

JOULU TALLINNASSA

JOULU KYLPYLÄSSÄ

Valitse itsellesi sopiva matkan pituus ja
nauti joulun tunnelmasta Tallinnassa.
3 pv : lähtö 24.12.
4 pv : lähtö 23.12.
5 pv : lähtö 23.12.

Tallinna, Haapsalu, Saarenmaa,
Pärnu, Laulasmaa tai Rakvere
5 pv su 23. - to 27.12.
alk/hlö/Pärnu

JOULUKSI RIIKAAN

alk/hlö Metropol***-/ Central***

99€
4 pv.............................................124€
5 pv.............................................144€

5 pv, 23.-27.12.

Valittavanasi on useita hotelleja
sekä hotellimatka jouluillallisella!

alk/hlö
€
Hinta sis. laivamatkat, kujetukset Tallinna-Vihula,
majoitus 2hh aamiaisin, jouluillallinen.

3 pv.................................................

Joulumatkalle!

179€

229

alk/hlö bussi/laiva
€
Hinta sis. laivamatkat, kuljetukset Tallinna-Riika,
hotellimajoitus 2hh aamiaisin.

VIHULAN KARTANOJOULU
4 pv, 23.-26.12.

249

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

Sepänkatu 14, Jyväskylä | p. 040 771 3222 | www.jklmagneetti.fi

EUROOPPAAN

RISTEILYLLE
TUKHOLMAAN SILJALLA
3 pv, 24.-26.12.

174

alk/hlö/B-lk
(ClubOne-kortilla)
€
Hinta sis. risteily, aamiainen, 2xbuffet, brunssi.

TALLINNAAN
BALTIC PRINCESSILLÄ
3 pv, 24.-26.12.
alk/hlö/B4
(ClubOne-kortilla)

VILNA, 4 pv
23.12. (lento)

BRATISLAVA, 4 pv
23.12. (lento)

BUDAPEST, 4 pv
23.12. (lento)

38€

JYVÄSKYLÄ, Puistokatu 2/Kolmikulma • jyvaskyla@matkapojat.fi
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ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30

899€

899€

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
SAKSA, 4 pv

999€

23.12. (lento)

BARCELONA, 5 pv
23.12. (lento)

1049€

Hinnat sis. lennot Helsingistä, hotellimajoitus 2
hh, kuljetukset ja ateriat matkaohjelman mukaan.

www.matkapojat.fi/joulu/eurooppa

Kysy edullisia liityntäkuljetuksia satamaan risteilyille ja Baltian matkoille. Lennot Helsingistä. Kaikki joulumatkamme matkapojat.fi/joulu

Myyntipalvelu: 010 2323 200

509€

Puhelut 8,21 snt/puh + 2snt/min /matkapuhelimesta + 14,9 snt/min.
Palvelumaksu 0€/netistä varattaessa, muutoin 10€ • Hinnat ovat alk-hintoja
/hlö • Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä. KUVI4808/04/MjMvU SMAL 109395

VARAA 24h
matkapojat.fi:
-palvelumak
su 0€

Partiolaisilla nenäkästä menoa Nenäpäivänä
Suomen Partiolaiset ovat tänä
vuonna mukana Nenäpäivässä.
Myös jyväskyläläiset tempaisevat
Nenäpäivänä.
satu salo-Jouppila

Jyväskylässä kaksi Nenäpäivään liittyvää tempausta: Nenäkirppis sunnuntaina 4.11. ja Nenätys keskiviikkona
7.11. Molempien tapahtumien järjestelyissä on mukana vapaaehtoisia
partiolaisia.
Nenäkirppis järjestetään Keskusseurakuntatalon yläaulassa sunnuntaina 4.11. klo 12–16. Myyntipöydän hinta on 5 euroa, ja myynti-

pöytien maksuista tullut tuotto
lahjoitetaan Nenäpäivä-keräykseen.
Tapahtumassa voit siis samalla sekä
tukea Nenäpäivän kohteita että
kierrättää!
Kirkkopuistossa järjestetään Nenäpäivään liittyvä tempaus 7.11. alkaen klo 16.30. Sateen sattuessa
tapahtuma on kauppakeskus Forumissa.
Tempauksen ohjelmassa on nenäaiheista
kisailua, nenäjumppaa
ja lopuksi nenätetään
Kirkkopuistossa päivystävä Minna Canthin patsas.

– Partiolaiset haastavat sinutkin
mukaan Nenäpäivän pöljäilyyn. Jokainen voi osallistua, päivien tapahtumia ideoimassa ollut partiolainen
Kaisa Huttunen innostaa.
Nenäpäivänä kerätään varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien
lasten hyväksi ja yllytetään suomalaisia hauskaan varainkeruuseen.
Kampanja huipentuu
Yle TV2:lla järjestettävään
Nenäpäiväshow’hun, joka järjestetään perjantaina 9.11.
Nenäpäivän järjestää
Ylen Hyvä Säätiö.

Puhetta aktiivisesta ikääntymisestä ja
sukupolvien solidaarisuudesta

PALOKAN KULTTUURIVIIKKO
Pe 9.11. KLO 19 -23 Yökahvila kirkossa. Palokan alueseurakunta ja Jyväskylän kaupunki/nuorisopalvelut/Palokan nuorisotila
La 10.11. klo 13 kulttuuriviikon
avajaiset aluekirjastossa,
Pauliina Holm. Mikko Makkonen, harmonikka. Kuvaesitys: Vanhaa ja uutta
Palokkaa.
Su 11.11. klo 10 Kansanlaulukirkko kirkossa
Musiikki: Kuokkalan Pelimannit.
Su 11.11. klo 15 Isänpäivän perhekirkko kirkossa.
Ma 12.11. klo 18 Runon
ja laulun ilta. Tuikku
-lauluryhmä ja Mirjami Asikainen, lausunta, Palokan
Pelimannitalolla. Järj. Palokan alueseurakunta.
Ti 13.11. klo 18 Lapsen
suru. Luento lapsen surun
kohtaamisesta läheisen kuoleman jälkeen. kirkossa.
Mynttinen, Salonen ja Romar. Lastenhoito. Ilm. 9.11.
mennessä
puh.
040
5609910. Järj. Palokan alueseurakunta.

Ke 14.11. klo 18 Toni
EdelmannIN Konsertti
Hän jota rakastin kirkossa.
Vapaaeht. ohjelmamaksu 7
e. Järj. Palokan alueseurakunta.
Ke 14.11. klo 13-19 Askarrellaan kortteja nuorisotila Nuorkkarilla. Tied. Tarja Turunen p. 050 3819573.
Järj. Jyväskylän kaupungin
nuorisopalvelut.
Ke 14.11.Palokan koulukeskuksen avajaiset
klo 16-18 Kahvitarjoilu ja
mahdollisuus kiertelyyn koulukeskuksessa, klo 18 avajaisjuhla Liikuntasalissa. Järj.
Palokan koulu ja aluekirjasto sekä Jyväskylän kansalaisopisto.
To 15.11. klo 9.30 -10.30Urkutuokio Jari Parviainen.
Kirkossa, vapaa pääsy. Järj.
Palokan alueseurakunta
To 15.11. klo 18 Jukka
Salmisen
konsertti
lapsille kirkossa. Vapaa
pääsy. Järj. Palokan alueseurakunta.

To 15.11. klo 19-22 Palokka-rock
Home Junior,
lämppäreinä RockAll-kuoro
ja koulun bändikisan voittaja.
Palokan koulun ruokalassa
Liput 2 e ovelta klo 18.30
alkaen. Järj. Palokan koulu
Mukana kaupungin nuorisopalvelut/Palokan nuorisotila,
MLL:n Palokan paikallisyhdistys ja Lions Club Palokka/
Wilmat
Pe 16.11. klo 14-18 Tule
tapaamaan Palokkaseuran edustajia kirjastoon.
Pe16.11. klo 18 Loiskisorkesterin koko perheen konsertti Koulukeskuksen ruokalassa. Liput
5 e, sylivauvat ilmaiseksi.
Mehu sisältyy hintaan. Ennakko: Loiskis ry puh. 040
5399 459, loiskis@loiskis.fi.
La 17.11. klo 9-13 Palokan koulun avoimet
ovet, koulupäivä. Mahdollisuus tutustua koulun toimintaan
Mika Lehtosen luento klo
12.15–13 koulukeskuksessa.

Su 18.11. klo 19 Konsertti Kuulakkaiden laulujen
ilta, Leena Liimatainen, laulu
ja Eliisa Suni, piano kirkossa.
Vapaaehtoinen ohjelmamak
su 7 e. Järj. Palokan alueseurakunta.
VIERAILUT
Ti 13.11. klo 9.30 Musiikkikoulun nuorten solistien
matinea Haukkamäen päiväkodissa
To 15.11. klo 18.30 Palokan viihdelaulajat ja Kihveliorkesteri Musti musisoivat
Sari Eirtola-Loukolan ja Jyrki
Loukolan johdolla Ritoniityn
palvelukodissa Järj. kansalaisopisto.
NÄYTTELYT
Jyväskylän 175-vuotisjuhlanäyttely Eletty eilinen Palokan aluekirjastossa.
12-15.11. AVOIMET
OVET JYVÄSKYLÄN
KANSALAISOPISTOSSA
Palokan koulukeskuksessa

Kulttuuriviikon järjestävät: Palokan alueseurakunta, Palokka-Seura, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut ,Jyväskylän kaupunginkirjasto/Palokan aluekirjasto www.palokka.fi

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

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

p. 0500 545 689, 014 645 234
Kauppakatu 2 D, 2. krs 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Sukupolvelta toiselle -tapahtumassa akatemiatutkija, dosentti
Katja Kokko kuvailee elämänkaarta lapsuudesta keski-ikään,
ja KtT Leevi Launonen puhuu
arvokasvatuksesta teemalla
Minun äitini.

Musiikkia esittävät Jukka
Ammondt ja Juha Venäläinen,
yhteislaulua säestää Eija Rantatalo. Tilaisuus on Keskusseurakuntatalolla torstaina 1.11. klo 13.
Kahvit, vapaaehtoinen maksu
vanhustyön hankkeelle.

Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuuston kokous
Keskusseurakuntatalon juhlasalissa, Yliopistonkatu 12 A,
tiistaina 30.10. klo 18 alkaen. Kokous on avoin yleisölle.

PALVELUOPERAATIO SAAPAS ETSII
UUSIA PÄIVYSTÄJIÄ!
Haluatko toimia nuorten keskellä ja katsella nuorten maailmaa uusin
silmin? Haluatko auttaa ja kulkea toisten ihmisten rinnalla
erityisnuorisotyön tiimissä?Haluatko kokea uusia kokemuksia sekä
kuulua mukavaan ja turvalliseen tiimiin? TULE MUKAAN!
Saapas perustuu vapaaehtoisuuden, luottamuksen ja avoimuuden periaatteisiin
sekä jokamiehen auttamisoikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Saapas päivystää Jyväseudulla perjantaisin ja juhlapyhä aattoina sekä eri festareilla ympäri Suomea.
Nettisaapas toimii nuorten keskustelu ja chattfoorumeilla.
Koulutukseen pääsevät kaikki täysikäiset ja ne, jotka täyttävät 18 vuotta
viimeistään 1.2.2013. Koulutus on myös mahdollisuus käydä iltakoulutuksena.
Koulutusviikonloput katu- ja festarityöhön.
9.11.–11.11.2012 Sarpatin leirimaja Tikkakoski		
7.12.– 9.12.2012 Mutasen leirikeskus, Korpilahti 		
18.01.–20.1.2013 Koivuniemen leirikeskus, Vaajakoski.
Nettisaapaskoulutus:
7.12–9.12.2012
Mutasen leirikeskus, Korpilahti
2.–3.2.2013
Vesalan Leirikeskus, Jyväskylä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset erityisnuorisotyönohjaaja Petri Grönholm
p. 040 509 8060 petri.gronholm@evl.fi www.saapas.fi www.saapasjkl.net

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

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Partiolaiset tempaisevat eri puolilla Suomea. Jyväskylässä tempaistaan marraskuun alussa
kirppiksellä ja Nenätyksessä. kuva: lauri kouvo

Kestävän
kehityksen
perusta:
2 Moos.
20:1-17

Mottoni:
Jeremia
29:7

Juhani Starczewski
lastentarhanopettaja

www.elisanet.fi/juhani.starczewski

Etsitkö kristittyä terapeuttia?
Marjatta Ollikainen
sielunhoitoterapeutti, sh, th

Jyväskylä
p.050 377 0167
www.helmimaria.net

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

Kukkapisteestämme
kauniit leikkokukat
ja kukka-asetelmat!

Henki & elämä
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Tapahtumat
26.10.-8.11.

Huhtasuon

alueseurakunta

Lähde keväthangille Hettaan

Kanssamme
– Petri Ritari

Murteella
Saihokadulla

Huhtasuon alueseurakunnan
hiihtoretki Hettaan 6.- 13.4.
Hinta 470 euroa sisältää kuljetuksen, majoituksen ja ruoan
Hetan Majatalossa. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen Juha
Halonen p. 050 5497024.

Meidän kanssamme -hyväntekeväisyyskonsertissa 4.11.
klo 18 Huhtasuon kirkossa
esiintyy vuosien 1997 ja
1999 tangoprinssi Petri Ritari.
Ohjelma 5 e (vapaaehtoinen)
diakoniatyölle. Kahvit.

Kypärämäen olohuone
Saihokatu 4:ssä on auki tiistaisin 11-12. Pyhäinpäivän
aiheista puhutaan 30.10.
ja murrejuttuja kerrotaan
6.11. Ruoka klo 12-13 (3,5 e,
lapset alle kouluikäiset 1e).

p. 050 3235355.
Lapsi-ja perhetyön tiedustelut
Anne Kettunen p. 050 3400638.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät seurakunnan nettisivuilta, tied. p. 050 549 7017.

Taulumäen kirkko

Huhtasuon kirkko

Su 28.10. klo 18 Messu, Uskonpuhdistuksen muistopäivä,
Uskon perustus, Tuomas Palola, Raimo Laine, Petri Tiusanen
Ke 31.10. klo 19 W.A. Mozart: Requiem. Jyväskylän
Sinfonia, joht. Alberto HoldGarrido, Marjukka Tepponen,
sopraano, Melis Jaatinen, altto, Tuomas Katajala, tenori,
Rolf Broman, basso, Jyväskylän Musica-kuoro, valm. Pekka Kostiainen. Liput.
La 3.11. klo 18 Pyhäinpäivän
vesper Juhani Haapasalo, Raimo Laine, Jukka Hassinen, Lux
Auribus.
Su 4.11. klo 18 Messu, 23.
sunnuntai helluntaista, Antakaa toisillenne anteeksi, Johanna Liukkonen, Satu Konsti,
Jukka Hassinen. Musiikissa
Niko Tompuri ja Paula Sirola.
Tulossa:
Ma 12.11. klo 18 Surumusiikki-ilta. Kanttori Jukka Hassinen esittelee hautajaisten musiikkia.
La 17.11. klo 18 Exitin 25vuotisjuhlakonsertti. Osa Lähetysseuran Tasauskampanjaa.

Ajantasaiset viikkotapahtumat
löytyvät Jyväskylän seurakunnan nettisivuilta.

LOHIKOSKENTIE 2

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Messu su 28.10. klo 10, Kari,
M.Väätäinen, Lintunen, pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Aamurukous ti 30.10. klo
8-8.30.
Parisuhdeilta ke 31.10. klo 18,
järj. aluesrk:n perhetyö ja vapaaehtoiset.
Hiljainen aamurukous to 1.11.
klo 8-8.30.
Pyhäinpäivän messu la 3.11.
klo 17, muistetaan nimeltä vuoden aikana alueseurakunnassa
poisnukkuneita ja sytytetään
heille kynttilä, Pitkänen, M. Väätäinen, Nieminen, Lintunen, Erkamaa, Lähde!-kuoro, Seurakuntakuoro, Iltatee.
Kuljetus pyhäinpäivän messuun
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 ostoskeskuksen Palue klo 16.30; Keltinmäen kirkko klo 16.45. Paluukyyti samaa
reittiä messun jälkeen n. klo 19.
Messu su 4.11. klo 10, rippikoulupyhä, Salminen, Pitkänen, Lintunen, pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Aamurukous ti 6.11. klo 8-8.30.
Hiljainen aamurukous to 8.11.
klo 8-8.30.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 13-16, tied, 050 340
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Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Messu su 28.10. klo 10, Tervonen, Mertanen. Kirkkokahvit ja
musiikkihetki, Pylkönmäen kirkkokuoro.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 3.11.
klo 18. Väätäinen, Salmela, gospelkuoro Ihanaiset. Sytytämme
kynttilät vuoden aikana poisnukkuneille läheisillemme.
Messu su 4.11. klo 10, Tervonen,
Mertanen.
Meidän kanssamme- hyväntekeväisyyskonsertti, su 4.11. klo
18, Petri Ritari, Mertanen, Vepsäläinen. Ohjelma 5 e (vapaaehtoinen) diakoniatyön hyväksi.
Kahvitarjoilu.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 4088815.
Aikuisten käsityökerho ti klo
18.
Erkka-ilta erityistä tukea tarvitsevien lasten äideille to 8.11. klo
17.30. Ilm. viikkoa ennen Seijalle

9891, p. 050 380 0426.
Olohuone ke klo 9-11, tied. p.
050 380 0426, p. 050 372 5573.
Muskarit tiistaisin, tied. p. 050
340 9898.
Lapsityönohjaaja p. 050 340
0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi p.
050 549 7052.
KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. p. 040 825 1612.
Kokkikerho maanantaisin, lisätiedot p. 050 549 7002.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13.
Maahanmuuttajat ti klo 10-12,
ohjaajana Maija Tikko.
Olohuone ke klo 9-11, mahdollisuus osallistua lähetystyöpajaan. Lisätietoja Heidi Kallio p.
050-549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. p. 050 549
7049.
Seurakuntakuoro to 18-19.30.
Tied. p. 050 521 5414.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ma klo 9-11
ja to 12-14, muuna aikana erillisen sop. mukaan, heidi.kallio@
evl.fi p. 050 549 7032.

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Tervetuloa kyliltä kylään Keltinmäen kirkon messuun 28.10. klo
10.

RYHMÄTOIMINTAA:
Usko todeksi arjessa - miesten
keskustelupiiri ma 29.10. klo 18.
Tied. p.044 295 1457.
Pietarin Killan avoin miesten ilta
ti 30.10. klo 18. Kun mies uupuu; Leo Wacklin. Tied. Arto
Mikkola p.0400 979919 tai
Markku Rantanen p. 040 587
3409.
Eläkeläisten kerho to 1.11. klo
14, vieraana Ulla Palola.
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma - ke
klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7005.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 28.10. klo 12, Väätäinen, Salmela. Pyhäkoulu lapsille.
Leipäsunnuntai su 28.10. klo
16. Syytön tuomittavana; Mikko
Haapasaari. Musiikki Pasi Heikkilä.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 3.11.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Hiljentymisryhmä Perjantain
Puolipäivä pe 26.10. klo 12-14.
Oma Raamattu ja päiväkirja mukaan. Yhteyshenkilö Kaija-Liisa
Laurio p. 040 709 4062.
Messu su 28.10. klo 16, Kari,
Lintunen, Häyrinen. Kahvit.
Pappi paikalla to 1.11. klo 1213.30.
Messu su 4.11. klo 16, Salminen,
Nieminen, pyhäkoulu.
Pappi paikalla to 8.11. klo 1213.30.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
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.
Muskarit tiistaisin, tied. p.
050 571 5155.
Lapsityönohjaaja p. 050 340
0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi p.
050 549 7052.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista p. 050 549
7002.
Kokkikerho ma klo 17-18.30,
tied. p. 050 549 7002.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).
Lähetys-raamattupiiri ke klo 13

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Keltinmäki ke
31.10. ja 7.11. klo 17.

Henki & elämä

Nuortenilta Keltinmäki
ke 31.10., 7.11. klo 18.30.
Liity ryhmään Facebookissa:
Keltinmäen alueseurakunnan
nuorisotyö.

klo 16, Repo, Salmela, Halonen,
gospelkuoro Ihanaiset. Sytytämme kynttilät vuoden aikana poisnukkuneille läheisillemme.
Su 4.11. ei messua.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke 7.11. klo 18.30. Jeesus hyväksyy sinut – hyväksytkö
sinä Hänet? Tervonen. Musiikissa Kyösti Kytöjoki. Pertti Pekkarinen, Aino Viitanen, Väätäinen.
Iltatee.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 4414215.
Hukkaperän Pyhis Hukkaperä 6
D kerhotilassa ti 6.11. klo 18–19,
3v. lapsista koululaisiin.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät seurakunnan nettisivuilta, tied. p. 050 549 7021.
MUSIIKKI:
Senioreiden lauluryhmä, ke klo
12–13.
Gospelkuoro Ihanaiset, ke klo
17.30–19.
Lapsikuoro, to klo 17–18.
Gsus, to klo 18–19.30.
Tied. p. 050 380 0608.

Syntymäpäiväjuhlamessu
Kaupunginkirkossa
Tervetuloa yhteiseen juhlaan,
kaikki Keskustan alueseurakunnan jäsenet, jotka täyttävät 70, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän syys-, loka-, marrastai joulukuussa 2012. Messu
on sunnuntaina 18.11. klo 10
Kaupunginkirkossa. Sen jälkeen juodaan juhlakahvit Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu 12. Messuun ja kahveille voi ottaa mukaan puolison tai läheisen.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset perjantaihin 9.11.
mennessä: vs. aluesihteeri Esa
Härköjärvi p. 040 535 0492,

Perjantain
Puolipäivä
Hiljentymisryhmä kokoontuuKortepohjan kirkossa perjantaisin klo 12-14.
Syksyn kokoontumiskerrat
ovat 26.10., 9.11., 23.11. ja
14.12. Ota oma Raamattu ja
päiväkirja mukaan. Lisätietoja antaa Kaija-Liisa Laurio p.
040 709 4062.

RYHMÄTOIMINTAA:
Miesten tupa ke 31.10 klo 18,
Eero Tolvanen, Repo.
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma – ke
klo 9.-10.30, muuna aikana p.
050 549 7024.

(parilliset 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.
MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo 18-19.30. Tied. Heli
Nieminen p. 050 549 7049.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ:
Päivystys ti ja to klo 9-10.30,
muuna aikana erillisen sop. mukaan, p. 050 549 7008, leena.
hayrinen@evl.fi.
Diakoniapäivystys myös
seuraavina sunnuntaina: 28.10.,
25.11., ja 16.12. klo 14-15.30.

Kypärämäki- Köhniö
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kypärämäen toimitilat Työ
väen
yhdistyksen tiloissa os.
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.
RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuone tiistaisin klo 11-12.
Saihokatu 4:ssä. 30.10. keskustellaan pyhäinpäivän aiheesta;
6.11. Murrejuttuja. Voit tulla
myös pelkästään ruokailemaan
klo 12-13 (3,5 e, lapset alle kouluikäiset 1e). Lisätietoja p.
050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.
Hartaus ke 7.11. klo 12.30 Päivätoimintakeskus, Salokatu 20 A.
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.

diakoni Auni Pelkonen p.
050 549 7001 tai diakoni vs.
Kaarina Kaltiainen-Heinola
p. 050 3400 665.

Siipeis suojaan kätke -konsertti
tukee syöpäpotilaita
Baritoni Jorma Hynninen ja
hänen säestäjänsä dir.mus.
Pertti Eerola viivähtävät pyhäinpäivän tunnelmissa syyskonsertissa Siipeis suojaan kätke. Konsertti kuullaan 4.11.
Kaupunginkirkossa. Konsertin
järjestää Keski-Suomen syöpäyhdistyksen naistoimikunta
Jyväskylän seurakunnan kanssa. Tuotto käytetään keskisuomalaisten syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemiseen. Tilaisuuden avaa pastori Johanna Niiles-Hautanen,
joka valottaa pyhäinpäivän
merkitystä nykymaailmalle.
Jorma Hynninen on jättämässä ooppera- ja konserttilavat. Näillä näkymin hänen
viimeinen roolinsa on häntä
varten kirjoitetussa monologioopperassa Akseli. Akseli
Gallen-Kallelan elämästä kertovan oopperan kantaesitys
on tulevana Kalevalan päivänä Ateneumissa. Lisäksi Hynninen laulaa pääsiäisenä
Tampereella Bachin Matteuspassion Jeesuksen.
Urku- ja pianotaiteilija, ka-

Jorma Hynninen on jättämässä konserttilavat ja tekee paluuta kuvataiteiden puolelle. Ensi vuoden suunnitelmissa on kaksi näyttelyä.
pellimestari Pertti Eerola on
pitkän ja monipuolisen kirkkomuusikon uransa lisäksi konsertoinut Euroopan suurissa
musiikkikaupungeissa, Yhdysvalloissa ja Kaukoidässä.
Konsertti Kaupunginkirkossa
sunnuntaina 4.11. klo 15. Ohjelma 20 euroa, ennakkoon K-S
Syöpäyhdistyksen toimistosta
Gummeruksenkatu 9 B 9 p. 0143330 220 ja tuntia kirkon ovelta.

Pyhän Cecilian suojeluksessa
Kirkkomusiikin harvoin kuultu helmi soi Taulumäen kirkossa 11.11. klo 15. Loistokas
Messa di Santa Cecilia on säveltäjä Alessandro Scarlattin
teos. Pyhä Cecilia tunnetaan
musiikin ja muusikoiden suojeluspyhimyksenä. Konsertin

esittää tamperelainen Händel-kuoro, joka on esittänyt 43
vuoden aikana lukuisia, suurimuotoisia kuoroteoksia eri aikakausilta, ja myös kotimaisia
kantaesityksiä. Kuoroa johtaa
newyorkilaissyntyinen muusikko Debra Gomez-Tapio.

Kaupunginkirkossa
hiljainen hetki Jumalan kanssa

Hannat
-rukouspiiri

Kaupunginkirkossa on marraskuussa arkiretriitti joka
keskiviikko klo 18–19.
Arkiretriitin aluksi luetaan
raamatunkohta, jonka
jälkeen vetäydytään 45
minuutiksi hiljaiseen

Rukouspiiri on koolla Vanhassa pappilassa, (Vapaudenkatu 26) maanantaina 5.11.
ja 3.12. klo 18. Tiedustelut
Anna-Maija Kuulasmaa p.
045 267 4614 ja Riitta Puukari p. 050 493 3459.

rukoukseen tai mietiskelyyn.
Lopuksi vietetään yhteinen
rukoushetki Taizé-laulujen
äärellä. Pappi on tavattavissa kirkolla klo 17 alkaen.
Arkiretriitti on osa Maassa
Taivaassa –tapahtumaa.

				
Messu su 4.11. klo 10, Tikkanen,
Ilvesmäki, Laasonen. Rippikoulualueseurakunta
pyhä.
Konsertti Siipeis suojaan kätke,
su 4.11. klo 15. Jorma Hynninen,
säestää Pertti Eerola. Niiles-Hautanen. Tuotto Keski-Suomen
syöpään sairastuneiden ja heidän perheidensä tukemiseen.
Virsi- ja lauluhetki ke 7.11. klo
12.
Hiljainen hetki Jumalan kanssa
-arkiretriitti ke 7.11. klo 18. LohKaupunginkirkko
dutuksen sanoja Raamatusta,
kirkkopuisto p. 050 549 7043
hiljaista mietiskelyä ja rukoushetki. Pappi tavattavissa klo 17
Avoinna ke-pe klo 11-14.
alkaen.
Maassa Taivaassa – ajatuksia
Viikkomessu to 8.11. klo 13.
kuolemasta teemaviikot. KauNuorten messu to 8.11. klo 19.
punginkirkko avoinna ajalla
			
5.11-30.11 ma - pe klo 11-18.
Keskusseurakuntatalo
Messu su 28.10. klo 10, Watia,
Yliopistonkatu 12
Ilvesmäki, Valtasaari.
KohtaamisPaikka su 28.10. klo
Virsi- ja lauluhetki ke 31.10. klo
17. Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
12.
SenioriFoorum Vuorovaikutus –
Viikkomessu to 1.11. klo 13.
taitolaji joka iässä, KeskusseuraNuorten messu to 1.11. klo 19.
kuntatalo ti 13.11. klo 13, perTyhjän sylin rukoushetki pe
heterapeutti Aila Kraft, opettaja
2.11. klo 19. Watia, Björninen.
Leena Impiö, Tuula Hakkarainen,
Lapsettomuuden suru.
Risto Valtasaari, Heimo Lajunen,
Pyhäinpäivän messu la 3.11.
Inkeri Virkkala-Järvinen. Kahvit.
klo 10, Pirtala, Niiles-Hautanen,
Björninen, Pietiläinen. MuistamPappila, Vapaudenkatu 26
me vuoden aikana poisnukkuFranciscus-ilta ti 13.11. klo 17.
neita Keskustan alueseurakunTied. p. 050 375 4504 tai laatinan jäseniä. Messun jälkeen
nen.liisa@gmail.com.
kahvit ja Leena Impiön kirjanjulkistustapahtuma Vanhassa PapLAPSILLE JA PERHEILLE:
pilassa.
Keskusseurakuntatalon päiväToni Edelmannin konsertti,
kerho, perhekerho ja ekavauHän, jota rakastin la 3.11. klo 19.
varyhmä sekä muskarit koMaksuton.

Keskustan

koontuvat Yliopistonkadun kerhotilassa (Yliopistonkatu 28 B,
sisäpihalla)
Päiväkerhot tied p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi.
Perhekahvila maanantaisin klo
13-15 ja perhekerho torstaisin
klo 9.30-11.30, tied. p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi.
Retkiperhekerho Tied. 050 340
9895.
Ekavauvaryhmä tiistaisin klo
13-15. Tied. p. 050 521 5417 tai
nina.uusi-maahi@evl.fi.
Lutakon perhekerho perjantaisin klo 9.30-11.30. Tied. p. 050
564 3072 tai laura.ylisto@evl.fi
ja ekavauvaryhmä keskiviikkoisin klo 10-12.Tied. p. 040 149
0562 tai sari.kantoluoto@evl.fi.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippikoulupäädyssä joka toinen su
klo 16. Seur. 28.10. ja 11.11.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön
tied. merja.h.suhonen@evl.fi tai
p. 050 340 9895.
Muskarit:
Vauvat ti klo 15.30-16.00.
Pienet kehitysvammaiset ti klo
16.15-17.00.
Sisarusryhmä ke klo 14.1515.00. Tied. p. 050 571 5155.

Korpilahden
alueseurakunta

Keskusseurakuntatalolla 2. krs
Perusisoskoulutus keskiviikkoisin klo 17. Jatkoisoskoulutus joka toinen torstai klo 17.
Jättipandat joka toinen torstai
klo 17.
Nuorten ilta keskiviikkoisin klo

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.
JUMALANPALVELUKSET
Su 28.10. Iltamessu kirkossa
klo 18, Haapakangas, LaaksoViholainen, Ilse Weijo, viulu.
Särkijoen kinkeripiirin kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
La 3.11. Pyhäinpäivän iltakirkko kappelilla klo 17, Koivisto,
Laakso-Viholainen, Tiina Takkinen, kantele. Luetaan edellisen
pyhäinpäivän jälkeen kirkkomaahan saatettujen Korpilah-

tässä kohtaa Viitanen viittaa
Raamattuun.
– Jeesus haastaa kasvattajat
ottamaan lapset rakkauden
kohteeksi kun hän sanoo: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan
valtakunta… Jeesus otti lapset
syliinsä, pani kätensä heidän
päälleen ja siunasi heitä.”
Hyvä itsetunto ei kuitenkaan
ole tyytyväisyyden ja onnellisen
elämän tae, eikä sen puute huonon elämän ennuste.
Ajassamme ajatellaan, että

hyvä itsetunto on sosiaalista
rohkeutta, itsevarmuutta tai
ulkonaista menestymistä.
– Raamattu yllättää sanomallaan: ”Tulkaa minun luokseni,
kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille
levon.” Tämä on jotakin muuta kuin itsetunnon rakentaminen suoritusten kautta, Aino
Viitanen korostaa.
Ma 5.11. klo 18 Raamattuluen
to Korpilahden srk-salissa: Hyväksynkö itseni – terveestä itsetunnosta Raamatun valossa, Aino Viitanen ja Anneli Montonen

den alueen vainajien nimet.
Kirkkokyydit kyliltä järjestetään.
Su 4.11. Messu kirkossa klo 10,
Koivisto, Laakso-Viholainen,
Päivi Perttilä, kantele.

nessä p.050-5579003. Ti 30.10
ja ti 6.11. Väentupa avoinna
Korpikeitaalla 11-14.

MUITA TILAISUUKSIA
To 25.10. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15. Alueneuvoston kokous seurakuntatalolla
klo 17 (kahvit klo 16.45).
Ti 30.10. Hartaushetki Sotainvalidien sairaskodilla klo 16.30.
Ma 5.11. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15.
Ma 5.11. Raamattuluentoilta
seurakuntatalolla klo 18: Hyväksynkö itseni – terveestä itsetunnosta Raamatun valossa, Aino Viitanen ja Anneli Montonen.
DIAKONIA:
Pe 26.10. Eu-ruuanjako diakoniatoimistossa klo 9-11. Ti
30.10. NOJA-ryhmä seurakuntatalolla klo 18.
To 1.11. Diakoniatalkoot (leivontaa, myyjäisaskartelua) seurakuntatalolla klo 12-15. To
8.11. Näkö-ja kuulovammaisten kerho seurakuntatalolla klo
11.30. Ruokailu 6 e. Keskustan
alueelta kyytiä tarvitsevat ota
yhteys diakonissaan 6.11. men-

Kuokkalan kansanmusiikkimessu

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

Kuokkalan kirkon kansanmusiikkimessussa 28.10.
klo 11 ovat mukana
Kehittyvät laulajat, Toivon
Siivet –orkesteri, Jubilate
Deo, pyhäkoulu.
Keittolounas 4/2 euroa.

KOULUIKÄISET:
Puuhakerho tiistaisin klo: 1718.30. 1-6 lk. tytöille ja pojille,
Keskusseurakuntatalo 2. krs.
Bofferikerho keskiviikkoisin klo
17-18.30. 1-6 lk. tytöille ja pojille, Keskussrk-talo liikuntasali.
Tied. nuorisotyönohjaaja johanna.matilainen@evl.fi tai p. 050
595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri Puistotori 4, keskiviikkoisin
klo 13.
Raamattupiiri ti klo 10 Pappila.
Mallan kammari to klo 14 Pappilassa, Vapaudenkatu 26 (parilliset viikot).
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, keskiviikkoisin klo 14, paritt. viikot.
KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoitukset tiistaisin Pappilan Rippik.
salissa klo 19. Tied. Risto Valtasaari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina harjoitukset to klo 18 Lohikosken kirkossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.

nuoret

Aino Viitanen jakaa itsetunnon eväitä
Korpilahden seurakuntatalolla
Juokse ja suorita, niin olet parempi ihminen. Niinkö se menee? No ei, mikäli on uskominen Aino Viitasta. Hän käsittelee Korpilahden seurakuntatalolla isoja kysymyksiä: miten
voimme hyväksyä itsemme,
miten voimme saavuttaa riittävän itsetunnon.
Itsetunnon kehittyminen
on yhteydessä melkein kaikkeen, mitä ihmiselle tapahtuu. Itsetunto rakentuu lapsuudessa sen palautteen varaan, jota vanhemmat ja muut
kasvattajat lapselle antavat. Ja

Retki Heurekaan
ja Sealifeen 1.12.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tiedustelut puh. 050-557 9006
ja 050-557 9013.
Päiväkerhot 3-6 v, kysy vapaita
paikkoja.
Muskarit keskiviikkoisin, tied.
050-340 9898. Mukaan mahtuu!
Perhekerhot:
Seurakuntatalon perhekerho to klo 9.30-11.30: 25.10.
musisointia kanttorin kanssa,
1.11. Pyhäinpäivän retki hautausmaalle, jonne kokoontuminen
klo 9.30. Traktoriajelua ja kahvittelua ulkosalla. Voit halutessasi ottaa oman kynttilän mukaan. 8.11. Kirkkohetki kirkossa
ja lounastarjoilu (2e/aik, 1e/
lapsi, yli 2 v).
Pohjoisten kylien perhekerho ke klo 9-11: 24.10. Muskarimeininkiä kanttori-Annen johdolla, 31.10. Vierailu Talli Leijonamielessä, Kymintie 61, 7.11.
Ei kerhoa. Vierailu to 8.11. seurakuntatalon perhekerhoon,
jossa kirkkohetki ja lounas (kts.
ed.) Lähtö kimppakyydeillä kylätalon pihasta klo 9.

19-21.
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.

LÄHETYS:
Hanna-piiri (rukouspiiri) Vanhassa Pappilassa, Vapaudenk. 26,
ma 5.11. klo 18. Riitta Puukari ja
Anna-Maija Kuulasmaa.
Lähetysilta ma 19.11. klo 17.30,
Kokemuksia Afganistanista vuosien varrella, Kaija Pasanen.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
Päivystykset ma, ke, ja to klo
9-11 Keskusseurakuntatalolla,
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 aamukahvila ja käsityöpiiri tiistaisin
klo 10. Keljonk. 26, Keljon päiväkeskus, A-talon alakerta. Tied. p.
050 340 0665.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot tied. p. 050 595
3948 tai kati.s.koskinen@evl.fi,
perhekerho keskiviikkoisin klo
9.30-11.30 tied. p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi ja
ekavauvaryhmä tiistaisin klo
13-15. Tied. p. 040 149 0562 tai
sari.kantoluoto@evl.fi.
Kaakaopyhäkoulu joka toinen
keskiviikko klo 17, seuraavat
7.11. ja 21.11.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Kokkikerho tiistaisin klo 18.3020.00. 4-6lk. tytöille ja pojille,
materiaalimaksu 10 e/kausi.
Tied. nuorisotyönohjaaja johanna.matilainen@evl.fi tai p. 050
595 3945.
RYHMÄTOIMINTAA:
Miesten raamattupiiri ma klo
18. Tied. Pentti Ahonen p. 044
314 0848.
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30. Tied. Hely Järvinen p.
050 359 5611.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039
Tilkkutäkkimessu su 28.10. klo
12, Tikkanen, Laasonen. Rippikoulupyhä.
Pyhäinpäivän messu su 3.11.
klo 12, Pirtala, Laasonen, Pelkonen. Muistamme vuoden aikana
poisnukkuneita Keskustan alueseurakunnan jäseniä.
Perhemessu su 11.11 klo 15.

DIAKONIA ja LÄHETYS:
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11 Lohikosken kirkko, diakoni
Auni Pelkonen p. 050 549 7001.
Eläkeläisten kerho ti klo 1314.30 (parittomat viikot).
Lähetyksen leivontatalkoot ti
30.10. klo 9.
Olohuone maanantaisin klo 9.

Kuokkalan
kirkon oppaat
koolla
Torstaina 8.11. klo 17 on
kirkon oppaiden ja esittelijöiden tapaaminen
Kuokkalan kirkossa.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna TI – TO klo 14
– 16 sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Lasten kirkkohetki to 25.10.
klo 9.15 ja 10.15.
Kansanmusiikkimessu
su
28.10. klo 11, M Korhonen,
Bucht, Lampinen, Siitari, Kehittyvät laulajat, Toivon Siivet –orkesteri, Jubilate Deo, pyhäkoulu.
Keittolounas 4/2 e.
Pietari ja ilveilijä –kirkkonäytelmä su 28.10. klo 16 ja 19. Ohjaaja Tuija Elina Lindström, musiikki Yr Awen –yhtye joht. Pekka
Toivanen, Kehittyvät laulajat,
Kantaattikuoro, Dancing Birds ja
Jubilate Deo –tanssiryhmät, laulusolisteja. Pääosassa Seppo
Ojala (Pietari) ja Jari Siljamäki
(Ilveilijä). Liput 10 e ovelta.
Hiljaisuuden ilta ke 31.10. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Aamurukous to 1.11. klo 8.15.
Sanan ja rukouksen opetusilta
to 1.11. klo 18.30, luentosarja
Mooseksen kirjoista, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
Kahvi klo 18.
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus la 3.11. klo 11, Mustonen, Lampinen, Käsikello-orkesteri Kide joht. Sari Eirtola-Loukola. Muistamme vuoden aikana
kuolleita Kuokkalan seurakunta-

Virsi- ja lauluhetket

Kaupunginkirkossa keskiviikkoisin klo 12-12.15
laisia.
Messu su 4.11. klo 11, Bucht, M
Korhonen, Väisänen, Ronkainen,
pyhäkoulu. Rippikoulupyhä.
Pietari ja ilveilijä –kirkkonäytelmä su 4.11. klo 16 ja 19. Ohjaaja Tuija Elina Lindström, musiikki Yr Awen –yhtye joht. Pekka Toivanen, Kehittyvät laulajat,
Kantaattikuoro, Dancing Birds ja
Jubilate Deo –tanssiryhmät, laulusolisteja. Pääosassa Seppo
Ojala (Pietari) ja Jari Siljamäki
(Ilveilijä). Liput 10 e ovelta.
Hiljaisuuden ilta ke 7.11. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot: tied. 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.
Perhekahvila TO klo 14.30-16
joka toinen viikko (parillinen)
Ristonmaan päiväkodissa.
Vauvaperhepesä
PE
klo
9.30–11kirkolla.
Lapsiparkki PE klo 8.30–12
Polttolinja 29, maksu 2 e (sis.
välipalan). Ilm.edell. keskiviikkoon mennessä puh. 050 407
9128 tai 050 443 3572 (ma–to
klo 8–16.30, pe klo 8–14.15).
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut: p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. p. 050 340
9898.
KOULUIKÄISET:
Tiedot kerhoista koulujen kautta
ja www.jyvaskylanseurakunta.fi
MoniTORI 3–6 –luokkalaisille TI
ja TO klo 13.30–16 Polttolinja
37. Avointen ovien iltapäivätoi-

mintaa (ei ennakkoilmoittautumista). Tied. p. 050 436 8619.
NUORET:
Isoskoulutus KE klo 17.30 ja
Nuortenilta KE klo 19, Polttolinja 37.
RYHMÄTOIMINTAA:
Raamattupiiri MA klo 19 kirkon
alakerrassa, Aino Jokela.
Kuokkamiehet 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. Suomenkielen aktivointia, 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.
Lisätiedot: www.jyvaskylanseurakunta.fi/Kuokkala/Musiikki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto ma-ti klo 9-11,
muuna aikana sopimuksen mukaan. Puh. 050 549 7034 tai
050 549 7007.
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Palokan kulttuuriviikko tulee taas;
tapahtumia myös kirkolla

Ajatuksia
kuolemasta

Hautajaismusiikin ilta

Yökahvila pe 9.11. klo 19.
Kansanlaulukirkko su 11.11.
klo 10.
Isänpäivän perhekirkko
su 11.11. klo 15.
Runon ja laulun ilta, ma 12.11.
klo 18 pelimannitalo,

Pyhäinpäivän tapahtuma
Säynätsalon kirkossa ja
hautausmaalla lauantaina
3.11. Klo 14-20 avoimet ovet
kirkossa, paikalla työntekijöitä. Klo 16 musiikkihartaus kirkossa.

Kanttori Jukka Hassinen
esittelee 7.11. klo 18.30
Tikkakosken kirkossa
hautajaismusiikkia: virsiä
sekä urku- ja laulumusiikkia.
Samalla tutustutaan virsien
taustoihin.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko

rovastintie 8 a
p 040 5609911
Raamattuiltapäivä kirkolla la
27.10. klo 12–15. Ahtaasta uskosta avarammalle. Riitta Lemmetyinen ja Aino Viitanen, Teija
Laine ja Sanan ja rukouksen työryhmän jäseniä.
Messu su 28.10. klo 10, Laine,
Ahonen, Ruhanen, lauluryhmä
Tuikku. Saarna Riitta Lemmetyinen.
Aikuisten oikeesti – keskusteluryhmä kirkon parvella ti 30.10.
klo 18. Luopumisen tuska on ilo.
Tied. 040 871 1903 tai 040
5458710. Harri Alatupa ja Seppo Hautalahti.
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
18 kirkon parvella, tied. Heikki.
Ilola@jkl.fi.
Alfa-kurssi torstaisin klo 18–20
takkatuvassa, tied. Pekka Pirinen
p. 040 513 5766.
Pyhäinpäivän messu la 3.11.
klo 10, Hautalahti, Laine, Parviainen, Kirkkokuoro. Messun
alussa sytytetään kynttilä jokaisen vuoden aikana pois nukkuneen alueseurakunnan jäsenen
muistoksi. Kahvien jälkeen kuljetus Mäntykankaan ja Lahjaharjun hautausmaille ja takaisin.
Messu su 4.11. klo 10, Viitala,
Hautalahti, Parviainen. Diako
nissa Leena Huvirannan eläkkeellelähtöjuhla messun jälkeen.
KohtaamisPaikan ehtoolliskirkko su 4.11. klo 17, Laine,
Kilkki. Eri ikäisille lapsille omat
ohjelmakanavat.
Miesten piiri ti 6.11. klo 18 parvella, tied. 050 68691.
Raamattupiiri ti 6.11. klo 18
takkatuvassa,
tied.
040
7090142.
Viikkomessu ke 7.11. klo 18.30,
Ahonen, Parviainen.

DIAKONIA JA LÄHETYS:
Vanhemman väen syntymäpäiväjuhlat kirkolla pe 26.10.
klo 13–15.
Lähetyksen askartelupiiri takkahuoneessa, ti 30.10. klo 10
alkaen pyhäinpäivän seppeltalkoot, seppeleiden myynti 3.11.
messun jälkeen.
Keskiviikkolounas kirkolla ke
31.10. klo 11. Lounas aikuisilta
5 e, yli 4-vuotiailta 2,5, e ja alle
4-vuotiailta 1,5 e. Päivärukoushetki kirkossa klo 12. Vapaaehtoisia tarvitaan 5.12. Ota yhteyttä Elinaan p. 040 5609910.
Hyvä Hetki-ryhmä ke 31.10.
klo 14 takkahuoneessa. Avoin
ryhmä mielenterveyskuntoutujille. Tied. p. 040 709 0142.
Lähimmäisen Kahvitupa torstaisin klo 12–15 takkahuoneessa, klo 13 ohjelmatuokiossa
1.11. porinapiiri, 8.11. Tuija Pennanen/KRS, Terveisiä Pietarin
katulapsilta.

Tuikku -lauluryhmä Tuikku ja Jari Parviainen.
Mirjami Asikainen, lausunta. Jukka Salmisen konsertti lapLapsen suru –luento ti 13.11. siperheille to 15.11. klo 18.
klo 18.
Konsertti Kuulakkaiden
Toni Edelmann: Hän, jota
laulujen ilta su 18.11. klo 19,
rakastin ke 14.11. klo 18.
Leena Liimatainen, laulu ja
Urkutuokio to 15.11. klo 9.30, Eliisa Suni, piano.

Lyydiat käsityöpiiri ma 5.11.
klo 15.30 takkahuoneessa.
Päiväpiiri ke 7.11. klo 13 kirkkosalissa ja -torilla, mukana Jari
Parviainen.
Diakonian päivystys kirkolla ti ja
ke klo 9 -11 p. 040 7090142
leena.nokka@evl.fi ja p. 040
5609910 elina.romar@evl.fi.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhepysäkit:
Ritoharjussa ma klo 9 -11.
Kirrissä ke klo 9-11.
Kirkolla to klo 9 -11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo
12.30 -14.30.
Mammapysäkki kirkon parvella
ma 29.10. klo 18.
Perhepäivähoitajien pysäkki
Ritoharjussa pe 2.11. klo 9-11.
Muskari keskiviikkoisin. Tiedustelut Terhi Hassinen 050
3409893.
Pyhäkoulut:
Kirkolla, alakerran päiväkerhotiloissa sunnuntaisin klo 10.
Lintukankaan pyhäkoulu Sipisellä (Lintukankaantie 32) , tied.
0400 647437.
Lapsen suru -ilta ti 13.11.klo 18
kirkolla. Luento- ja keskustelutilaisuus lapsen surun kohtaamisesta läheisen kuoleman jälkeen.
Lastenhoitoon ilm. 9.11. mennessä p. 040 5609910.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut
040 5609908.
KOULUIKÄISILLE:
Kymppisynttärit to 1.11. klo 9
– 10.30 koulujen kanssa yhteistyössä.
Vapaita kerhopaikkoja: Monitoimikerhossa, Toimintakerhossa
ja Puuhakerhossa. Tiedustelut:
040 773 9851.
Kerhonohjaajien tapaaminen
ti 6.11. klo 16–17.30 kirkolla.
Perhekirkko su 11.11. klo 15.
NUORILLE:
Seniorikoulutus ke 31.10. klo
17- 18.30.
Raamattupiiri kirkolla 13.11,
20.11. ja 4.12. klo 18. Mitä 1
Korinttilaiskirje puhuu tämän
päivän kristityille? Tule mukaan
kuulemaan ja pohtimaan! Ohjaajana Sauli Puukari.
Nuortenillat aina keskiviikkoisin
klo 18.30–20.30, viikkomessuiltoina messun jälkeen.
Nuorten viikkomessu kirkkosalissa ke 7.11. klo 18.30.
Koulupäivystys pe klo 11.30–
12.15 Palokan yläkoululla.
Nuorten aikuisten sähly pe klo
16.45–18 Jokelan koulun liikuntasalissa.
Jannu-isosten syysleiri 2. 4.11. Koivuniemessä. Ilmoittautuminen 12.–22.10. seurakunnan nettisivujen kautta.
Lisätietoja nuorisotyöstä: 040
527 5382, 040 560 9909 tai 040
831 0565.
MUSIIKKI:
Palokan lapsikuoro (2.-6.-luokkalaisille) ke klo 16–17. Mukaan
mahtuu uusia laulajia! Tied. 040
560 9931.
Lauluryhmä Tuikku ke klo
17.30, tied. 040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro to klo 18,
tied. 040 6842050.

Palveleva puhelin
Keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta numerossa 01019 0071
su-to klo 18-01 ja pe-la klo 18-03.

Ole kuulolla!

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

Lämmin kiitos kaikille haravointitalkoisiin osallistuneille!
Messu su 28.10. klo 10, Romar,
Tiusanen.
Maassa Taivaassa – ajatuksia
kuolemasta la 3.11. Pyhäinpäivän tapahtuma Säynätsalon kirkossa ja hautausmaalla. Klo 14LAPSILLE JA PERHEILLE
Tiedustelut p. 050 586 3056
Toimintapaikat: Neulaskoti ja
Säynätsalon pappila
Päiväkerhot 3-6-vuotiaille (make)
Perhekerhot (ei kerhoa 26.10.):
Neulaskoti: vauvaryhmä (ti),

20 avoimet ovet kirkossa, paikalla työntekijöitä. Klo 16 musiikkihartaus, Tuomas Airola, sello,
Hannu Tenkanen, piano ja urut.
Messu su 4.11. klo 10, Romar,
Tenkanen.
Hiljaisuuden retriittipäivä su
4.11. klo 9-15. Hiljaisuutta, messu, rukoushetkiä. Hinta 5 e sis.
keittolounaan. Lisätiedot ja ilm.
p. 050 598 0951.

Riitta Lemmetyinen oli nunnana
Mariasisarten luostarissa Saksassa.

Tikkakosken
alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Messu su 28.10. klo 10, Vallipuro, Vuorenoja.
Vanhemman väen syntymäpäivät su 28.10. klo 14, katso
diakonia!
Seurakuntailta ke 31.10. Heinälöillä, Pajakuja 19 Puuppolassa klo 18.30.
Pyhäinpäivän messu la 3.11.
klo 10, Vallipuro, Toivio, Vuorenoja. Edellisen pyhäinpäivän jälkeen haudattujen Tikkakosken
alueseurakuntalaisten muistami-

PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Tiedustelut p. 045 657 7898.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päivystää tiistaisin ja torstaisin klo
9-11 srk-kodilla, p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi.
KOULUIKÄISET:
Tanssikerho 3.-6.lk 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.
Johanneksen pojat su klo 18,
taaperoryhmä (to), perhekerho
(pe)
Säynätsalo: perhekerho (to)
Muskarit Neulaskodilla. Tied. p.
050 340 9898.

Ahtaasta uskosta
avarammalle
Uskon pitäisi tuoda elämään
iloa ja rauhaa, miksi se kuitenkin ajaa ihmismielen toisinaan ahtaalle? Missä ovat ilon
ja rauhan avaimet? Entä onko elämässä toivoa, kun tuntuu ettei enää ole? Sitä pohti-

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

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Tilkkutäkkimessu su 28.10. klo
16, Romar, Tiusanen, nuorisotyö.
Perjantairukous 2.11. klo 19.

APUA JA TUKEA ELÄMÄÄN!
Älä jää yksin!
Diakonian vastaanotto: ti ja to
klo 9-11 Neulaskodilla, Pihkatie
4, p. 050 549 7015.
KOULUIKÄISET:
Hakuna Matata -touhukerho
1.-4.lk ti klo 17-18 päiväkerhon
tila
Puuha-kokkikerho 4.-6.lk ke
klo 18-19 Nuorten siipi/keittiö
Sählykerho 3.-6.lk 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.

DIAKONIA:
Neulaskodilla kotiruokatunti ti
klo 11-12.

PARTIO NEULASKODILLA
Tiedustelut p. 040 732 8101.

NUORET:
Isoskoulutus perus- ja jatkoisoset su 28.10. klo 13-17 Neulaskoti
Iltakahvila pe 2.11. klo 17-22
Neulaskoti
Tiedustelut p. 050 407 0060.

MUSIIKKI:
Valon Laulu to klo 17-18,
srk-koti.
Gospelkuoro Neulaset to
klo 18-19.30, srk-koti.
Tiedustelut p. 044 299 1478.
Kanteleryhmä Tiedustelut
p. 0400 669 146.

Säynätsalon messussa
Anna-Maija Raittilan virsiä

vat Riitta Lemmetyinen ja
Aino Viitanen Palokassa.
Riitta Lemmetyinen on teologian maisteri, joka on elänyt
nunnana Evankelisten Mariasisarten luostarissa Saksassa.
Nyt hän toimii kouluttajana
Akasia-säätiön palveluksessa
(www.akasia.fi).
Aino Viitanen on Suomen
Raamattuopiston Keski-Suomen aluetyöntekijä.
Seurakuntatapahtuma Palokan kirkolla 27.-28.10.
La 27.10.
12 Keittolounas
12.30 Toivoa on, Aino Viitanen
13.30 Päiväkahvi
14 Ahtaasta uskosta avarammalle, Riitta Lemmetyinen
Kirjapöytä.
Su 28.10.
10 Messu, saarna Riitta Lemmetyinen, liturgi Teija Laine

Minä tahdon kuunnella ääntäsi
-messun ideoi Anna Kaukonen, joka on valinnut tilaisuudessa veisattavat virret AnnaMaija Raittilan tuotannosta.
Lisäksi hän lausuu Raittilan
runoja. Muut messun toteuttajat ovat kanttori Hannu Tenkanen, diakonit Paula Kiviranta ja Virve Valkeinen sekä
aluekappalainen Harri Romar.

nen, kirkkokahvit.
Hautausmaahartaus la 3.11. Autiokankaan hautausmaan muualle haudattujen ristillä klo 15.
Sanajumalanpalvelus su 4.11.
klo 10, Toivio, Vuorenoja, Kottaraiset.
Naisten Raamattupiiri pappilassa ma 5.11. klo 18.
Seurakuntailta ma 5.11. Kuikan
kylätalolla klo 19.
MieliMaasta
vertaisryhmä
pappilassa ti 6.11. klo 18, tied.
0400 629427
Hautajaismusiikki-ilta ke 7.11.
klo 18.30. Katso Musiikki.
Päiväpiiri pe 9.11. Tikkakosken
Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä klo 12.30.

ja 6.11.
Pyhäkoulu Puuppolan uudessa
kerhotilassa ke 7.11. klo 17.30.
Isien ja lasten ilta kirkolla to
8.11. klo 18.
Kristillisen kasvatuksen iltapäivä teemana Kuka huomaa
Vaajakosken kirkossa
mut?
28.10. klo 15.30.
Muskaritoimintaa Tikkakosken
kirkolla maanantaisin, tied. 050
3409893.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön
toiminnasta 040 560 9914.

LAPSET JA PERHEET:
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo 13–15.
Perhekerhot ke ja to kirkolla klo
9.30–11.30 ja ti Puuppolan Kuuselassa klo 9.30–11.30.
Puuppolan kerhotila muuttaa
racing-halliin ma 5.11. Kerhotoimintaa ei ole Puuppolassa 5.

Neulaskodin olohuone ja avoimet ovet ti klo 13-15.

Messu sunnuntaina 4.11
klo 10 on osa hiljaisuuden retriittiä, joka alkaa klo 9 ja päättyy klo 15. Retriitin toteuttavat Paula Kiviranta ja Virve
Valkeinen sekä Anna Kaukonen. Päivässä on hiljaisuutta,
messu ja rukoushetkiä. Hinta
5 e sisältää keittolounaan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen
p. 050 598 0951.

Simo Juntunen
seuratupateologina
Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen
puhuu herännäisyydestä ja
hengellisestä elämästä tänään
ja tulevaisuuden maailmassa.
Seuratupateologiaa kuullaan
Kristillisellä opistolla 30.10.
klo 18. Herättäjä-Yhdistyksen

KOULUIKÄISET:
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella 040 5609915.
NUORET:
Peli-ilta tiistaisin klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 7.11.
perusisot klo 17.30 ja
jatkoisot klo 19.
Nuorten ilta lauantaisin klo
18–20 kirkolla.
Lisätietoja nuorisotyöstä
040 760 5098.

satavuotisjuhlan myötä on
luontevaa kysellä, missä liike
on ja minne se on menossa.
Jyväskylän kristillinen opisto ja Herättäjä-Yhdistys ovat
vuodesta 2007 lähtien järjestäneet kahdesti vuodessa seuratupateologien tapaamisia.
DIAKONIA:
Työtupa tiistaisin klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri ke 31.10. klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala torstaisin
kirkolla klo 10.
Vanhemman väen syntymäpäivät su 28.10. klo 14 tänä vuonna 70-, 75-, 80-, 85-,
90 vuotta ja sitä enemmän täyttäville alueseurakunnan jäsenille.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijän
vastaanotolle p. 040 560 9916,
marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.
MUSIIKKI:
Candela-kuoro torstaisin klo
18.30–20.30 kirkolla. Uudet laulajat, tervetuloa! Lisätietoja: Ilpo
Vuorenoja 040 5609913.
Hautajaismusiikki-ilta ke 7.11.
klo 18.30. Kanttori Jukka Hassinen esittelee hautajaisten musiikkia: virsiä, urku- ja laulumusiikkia. Tutustutaan virsien taustoihin ja kuullaan lauluja ja urkukappaleita

Pyhäinpäivän Requiem
kuullaan Vaajakosken kirkossa
Faurèn säveltämä Requiem
kuullaan Vaajakosken kirkossa lauantaina 3.11. klo 18.
Sen esittävät Vaajakosken
kirkkokuoro kanttori Liisa
Partasen johdolla, soitinyhtye ja basso Kalle Kinnunen.

Vaajakosken

alueseurakunta

Vapaa pääsy, ohjelma 5
euroa. Gabriel Fauré sävelsi
Requiemin surutunnelmissa:
hän oli menettänyt isänsä
kahta vuotta aiemmin ja
menetti äitinsä sävellystyön alkuvaiheissa.

Pyydettäessä myös kotikäyntejä.
Tarkat päivystystiedot löytyvät
toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.
LÄHETYSTYÖ:
Ti 6.11. Lähetyspiiri kirkolla klo
13.

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930

Su 28.10. klo 10 Messu. EteläPohjalaisten kirkkopyhä. Kauppinen, Partanen. Pentti Äijö ja
Markku Koivisto.
La 3.11. klo 10 Pyhäinpäivän
messu. Rossi, Liimatainen, Reingoldt, Piilonen, Majakka-kuoro.
Kahvit, jonka jälkeen linja-autokuljetus Lahjaharjun hautausmaalle ja takaisin.
La 3.11. klo 18 Pyhäinpäivän
illan konsertti. Faurè: Requiem,
kirkkokuoro, Partanen, soitinyhtye, Kalle Kinnunen.
Su 4.11. klo 10 Messu. Huttunen, Partanen.
RYHMÄTOIMINTAA
To 1.11. klo 12 Miesten piiri.
To 8.11. klo 18.30 Miestenpiiri.
Lasse Nikkinen.
PÄIVÄPIIRI
Pe 26.10. klo 12 Leppälahden
päiväpiiri.
SEURAKUNTAILLAT
Ke 7.11. klo 18.30 Tölskän seurakuntailta Kerttu ja Heimo
Savelalla, Mutkatie 14.
DIAKONIA:
Ke 31.10. Vanhemman väen
päivä kirkolla. Ruokailu ( 6 e
klo 11, asianajaja Martti Linnove kertoo perintöasioista ja valtuuksesta.
Ke 7.11. Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti, klo 13.00.
PÄIVYSTYKSET:
Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo
9-10. Marja-Leena Liimatainen,
040-560 9926.
Jyskän seurakuntakoti, ti ja ke
klo 9-10. Tero Reingoldt, 040560 9927.
marja-leena.liimatainen@evl.fi
tero.reingoldt@evl.fi

LAPSET JA PERHEET:
Säännöllistä viikkotoimintaa:
3-5-vuotiaille lapsille kerhot,
perhepysäkit ja vauvaryhmä.
Perheiden kirkkohetkistä ilmoitamme erikseen.
Lapsiparkeista voi kysyä lisää
varhaiskasvattajiltamme.
Pyhäkoulu on tärkeä osa toimintaamme ja pyhäkoulunohjaajat odottavatkin innolla uusia
pyhäkoululaisia! Tarvitsemme
myös uusia pyhäkoulunohjaajia,
joten olethan yhteydessä Leenaan, mikäli kiinnostuit!
Muskarit toimivat kirkolla tiistaisin klo 8-12 ja niistä vastaa
Terhi (p. 050 3409893)
Tukea arkeen –toiminnasta voit
tiedustela Tarjalta ja Johannalta.
Tärkeät tärpit:
*Vanhempien info ke 31.10. klo
18 –muista ilmoittautua!
*Kaunisharjun pyhäkoulu 4.11.
klo 10.
*Tölskän pyhäkoulu aina sunnuntaisin klo 14.
Toimintaa Vaajakosken kirkolla,
Jyskän seurakuntakodilla ja Kaunisharjun kerholassa.
Yhteyden meihin saa helposti
puhelimitse:
Lapsityönohjaaja vs Leena 040
5741706, lapsityön teologi Eeva-Kaisa: 040 5458730, diakoni
Tero: 040 560 9927
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie
11, p. 040 574 2026/Marja
Jyskän srk-koti, Asmalammentie
4 p. 0400 201079/Arja
040 574 1792/Aila (
Kaunisharjun kerhola, Yläkoskentie 11 p. 0400 905 915/Johanna ja 0400 706 205/Tarja
Lisätietoja ja tarkempia aikoja:
jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/Vaajakoski
NUORISOTYÖ,
KOULUIKÄISETKERHOT:
Vielä voi päästä mukaan! ILMOITTAUTUMINEN Kirsille.
Monitoimikerho 3-5. lk: keskiviikkoisin klo 16.30-18 ( Vaajakosken kirkko, päiväkerhotila)

Henki & elämä
4. vsk.
ISSN 1798-1255

Seuraava lehti 6.11.
Materiaali 27.10.

Sporttikerho 3.-5. lk: torstaisin
klo 16.45-17.45 (Vaajakummun
koulu, liikuntasali)
Sählykerho 3.-5. lk: perjantaisin klo 16.30–17.30 (Jyskän
koulu, liikuntasali)
Kokkikerho 1.-3. lk: perjantaisin klo 14.30-16 (Vaajakosken
kirkko )
Monitoimikerhojen (5 e) ja kokkikerhon (10 e) suoritetaan viimeistään toisella kerhokerralla.
Lisätietoja: www.jyvaskylanseurakunta.fi/Vaajakosken alue tai
kirsi-marja.piippanen@evl.fi/
040 5582542.
NUORILLE
Isoskoulutus keskiviikkoisin klo
17.30-19.15 kirkolla.
Perusisot (uudet): 31.10.
Jatkoisot (toisen vuoden isoset): 7.11.
Seniorit (kolmannen vuoden
isoset): 31.10.
Hengari: Nuorille avoimet ovet
joka keskiviikko isoskoulutuksen
jälkeen klo 19.00-20.30. Tule
hengailemaan kavereiden kanssa ja tapaamaan työntekijöitä.
Koulupäivystykset joka perjantai Vaajakosken koululla klo
10.45-12.15!
Nuorten viikkomessu: ke 31.10.
klo 19. Messun valmistelu edellisen viikon torstaina klo 17-19.
Messu valmistellaan nuorten
kanssa. Soittajia, laulajia ja muita avustajia tarvitaan aina!
Perjantaikahvila 2.11. klo 1721.45 kirkon nuorisotiloissa. Tule pelaamaan biljardia, soittamaan bändikämpälle, laulamaan
singstaria ja tapaamaan tuttuja.
Kahvilasta saa kaffeeta, teetä ja
keksejä tai muuta purtavaa.
Lisätietoja Jonna Göös p. 0405609925 ja Teresa Muhonen p.
040-6804831
MUSIIKKI:
Kantelepiiri maanantaisin klo
19 kirkolla. Tied. Ulla Honkonen
p. 0400-669146.
Senioreiden lauluryhmä kirkolla torstaisin klo 12.30. Tied.
Sirpa Piilonen p. 040 5609922.
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin klo 18. Uusia laulajia toivotaan mukaan. Tied. Liisa Partanen p. 050-3581860.
Majakka-kuoro perjantaisin
klo 18. Tied. Minna Lassila p.
0400-504622.

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 040 703 0350
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
KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 28.10. klo 17 KohtaamisPaik
ka Keskusseurakuntatalolla, Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Su 4.11. klo 17 KohtaamisPaikka ja ehtoollinen Palokan kirkolla, Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Yhteiskyyti Keskusseurakuntatalolta klo 16.30.
Seuraava Alfa-kurssi alkaa helmikuussa 2013.
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta katso www.kohtaamispaikka.net

Leskien klubi
To 25.10. klo 10 Vanhassa pappilassa. Kirjoittaminen surevan tukena, vieraana kirjallisuusterapeutti. Leskien klubi on vertaisryhmä iäkkäämmille leskille. Voi
tulla ilman ilmoittautumista silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

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. OVladimir 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(at)
evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8.

Näkövammaiset ja
huonokuuloiset

Maahanmuuttajat

Päivystys ma ja ke klo 9-11, Cygnaeuksenk. 8, p. 050 549 7023.

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 Karikko.
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

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

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

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12
puhelin- ja web-kamera-aika,
osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.
To 1.11. klo 17.30 Raamattupiiri Keskusseurakuntatalossa, AVSali.
La 3.11. klo 13 Pyhäinpäivän
messu Halssilan kirkossa.

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@evl.fi p.
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: 4.11. and 18.11.

Kuuroutuneet
Ke 31.10. klo 14 Kerho Keskusseurakuntatalolla, 2. kerros.

Ilta särkyneille

TEKSTARITUPU
TEKSTARITUPU

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

Ilta särkyneille on lauantaina
27.10. klo 18 Pelastusarmeijan
tiloissa (Ilmarisenkatu 2 E).
Mukana Pirkko Muhonen.
Musiikkia, rukouspalvelu ja
kahvit.

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

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

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
30.10 klo 13.30 Lähetyspiiri,
Laakso, Sienitie 3 A.
30.10 klo 18 Seuratupateologit
Jyväskylän kristillisellä opistolla,
vieraana Simo Juntunen.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.
fi/paikallisyhdistykset/Jyväskylä,
www.facebook.com/jklnnky
Ke 24.10. klo 18 Lauluryhmä
Jännät.
Ti 30.10. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen: Romantiikkaa, säätyjakoa ja lapsenryöstöjä Anni Swanin tyttökirjoissa, Tuula Vuoristo; klo 17-20
Tuunaus- ja taidetyöpaja: kangaslaminointi.
Pe 2.11. klo 13 Laku-ryhmä:
Pirkko Rahkila-Rissasen laulut.
Su 4.11. klo 15 Pyhäinpäivän
ajatusten äärellä, rovasti Eevakaarina Launis.
Ma 5.11. klo 10 Svenska bibelkretsen.
Ti 6.11. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen: Iloa liikunnasta.
Ke 7.11. klo 18 Kirjapiiri II. Satu
Koskimies: Te näitte mun soittoni
riemun.

Jyväskylän Kristilliset
eläkeläiset
Tilaisuus Keskussrktalo (Yliopistonkatu 12) ma 5.11.klo 14,
Kahvit klo 13 alk. Puhe Hannu
Huttunen, Lasse Nikkinen, kuoro.
Arpajaiset, Syyskokous n. klo 15.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Ke 24.10. klo 19 Seurat, ry.
Pe 26.10. klo 19 Nuorten perjantai, ry.
La 27.10. klo 19 Seurat, ry.
Su 28.10. klo 16 Seurat, ry.
Ke 31.10. klo 19 Julkaisuilta, ry.
Pe 2.11. klo 18.30 Yhteinen raamattuluokka, ry.
La 3.11. klo 16 Seurat (pyhäinpäivä), ry.
Su 4.11. klo 16 Seurat (pyhäinpäivä), ry.
Ke 7.11. klo 19 Seurat, ry.
Lisätietoja: p. 044 505 0653.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
12 Sanan Kulmalla.
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti
30.10. klo 14. Miten erotan oikean rakkauden? Eero Tolvanen
ja tiimi. Musiikki Saara Mörsky.
Kahvit ennen ohjelmaa.

Viesteihin vastataan koulupäivinä.

myös mailata: tekstaritupu@evl.fi
Raamattupiiri Sanan Kulmalla Voitpiiri.
Pe 26.10. klo 18-20.30 JunioriVoit myös
mailata:
tekstaritupu@evl.fi
pe 2.11. klo 11.
Pe
2.11.
klo 19
kohtaailta 3-6-luokkalaisille, MyrskyTupu vastaa vain
tekstiviesteihin
taiKolme
sähköpostiin,
SenioriFoorum Vuorovaikutuseikä– siis puheluihin.
mista opiskelijoille ja nuorille ailyhdyn päiväkoti, Antinmutka 18.
Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
taitolaji joka iässä, Keskusseurakuisille.
Yhteydenottajalle
tarjotaan
mahdollisuutta tekstiviestieikä siis
puheluihin.
kuntatalo ti 13.11. klo 13, perheSu nimettömänä
4.11. kloja luottamuksellisesti
18 Sanan Keidas.
keskusteluun
Lähetysyhdistys
Yhteydenottajalle
tarjotaan mahdollisuutta
tekstiviestiViinitarhan
vuokraajat
, Matti
terapeutti Aila Kraft, opettaja
päivystäjän
kanssa. Päivystäjinä
toimivat seurakunnan
keskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
Kylväjä
Väätäinen ja Leo Wacklin.
Leena Impiö, Tuula Hakkarainen,
työntekijät.
päivystäjän kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
Matyöntekijät.
5.11. klo 18 Raamattupiiri.
Risto Valtasaari, Heimo Lajunen,
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
• Erityisnuorisotyö
Ma 29.10. klo 13 Lähetyspiiri
6.11.
klo
13 Naisten raamatInkeri Virkkala-Järvinen. Kahvit.
Tietosuoja ja Ti
lisätiedot:
www.tekstaritupu.net
Neulaskodilla, R. Hämynen.
JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNTA
Erityisnuorisotyö
Tekstaritupu kuuluu
Vapaaehtoisen
puhelin- ja •verkkoauttamisen
tupiiri.
Tietosuoja
ja lisätiedot: www.tekstaritupu.net
eettisten periaatteiden
neuvottelukuntaan
(PuhEet), www.puheet.net
Ke 31.10. klo 18.30 Sanan ja
Ke
7.11.
klo
10-11.30
SuomiTekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
Keski-Suomen
lähetyksen ilta Huhtasuon kireettisten maahanmuuttajanaisille.
periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net
kerho
ev.lut. Kansanlähetys
kossa, Mauri Tervonen, R. HämyKe 7.11. Maahanmuuttajatyön
Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
nen, kuulumisia Kaukasiasta.
rukouspiiri.
p. (014) 620 801, Toimisto auki
Tulossa: 9.-11.11. Armolahjase- To 1.11. klo 17 Viron lähetyspiiti ja to klo 10–14.
ri, NNKY:n tilat, Puistotori 4,
minaari Halssilan srk-keskuksessa.
Lähetyskoti:
Veikko Pasanen.
Muualla Jyväskylässä:
Ke 24.10. klo 10-11.30 Suomi- To 25.10. klo 18.30 Miestenpiiri
Pe 2.11. klo 19 Perjantairukous,
kerho maahanmuuttajanaisille.
Neulaskoti, E. Puhalainen.
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
Ke 24.10. klo 16 MaahanmuutLa 27.10. klo 10 Isä-poika-sähly,
tajatyön rukouspiiri.
SLEY
Huhtasuon srk-keskus, Nevak.6.
To 25.10. klo 11.30-14 TorstaiLutherin kirkko, Kansakouluk. 5.
Su 28.10. klo 16 Leipäsunnunkahvila.
Messu sunnuntaisin kello 12:
tai. Syytön tuomittavana, Mikko
Pe 26.10. klo 8-9 Aamurukous28.10. Erkki Helle, Simo Lampela.
Haapasaari, Halssilan kirkko.
piiri.
Pe 2.11. klo 18-20.30 Varkkari- 4.11. Esa Luomaranta.
Pe 26.10. klo 19 Kolme kohtaaEvankeliset opiskelijat, ke klo
ilta Tentkeillä Palokassa, Tertunmista opiskelijoille ja nuorille ai18:30:
metsä 8.
kuisille. Armolahjat, Juha Tentke.
24.10. Vastauksia, pastori Palmu!
Su 4.11. klo 11 Perhepyhäkoulu
La 27.10. klo 19-21.30 Pointti–
Pasi Palmu.
Pikkuleipä, Aarresaaren päiväkonuortenilta.
31.10. Haavoitettu planeetta,
ti, Toritie 22, Palokka.
Ke 31.10. klo 10-11.30 SuomiLennart Saari.
Ma 5.11. klo Naisten raamattukerho maahanmuuttajanaisille.
7.11. Koukussa, Samuli Luomapiiri Vaajakoski, Lintulenkintie 3.
Ke 31.10. klo 16 Maahanmuut- To 7.11. klo Miestenpiiri Vaajaranta.
tajatyön rukouspiiri.
Nuortenilta Jyvis 26.10. Ilta itkosken kirkko, Kirkkotie 11.
To 1.11. klo 11.30-14 Torstaisetunnosta, Anu Mäki-Latvala.
Jyväskylä/Muurame:
kahvila.
Ke 24.10. klo 10-12 Äiti-lapsi- Tied. Laura, l.vallenius@luukku.
To 1.11. klo 18.30 Miestenpiiri.
com ja Lauri, lauri.s. minkkinen@
raamis, eri kodeissa. Tied. Jenni
Pe 2.11. klo 8-9 Aamurukousjyu.fi, p. 040 715 4401.
Seppäseltä puh. 045 802 3465.

Hamona-kuoron harjoitukset
joka toinen ma Lutherin kirkolla,
alk. 10.9. klo 18.30. Tervetuloa
myös uudet laulajat! ilpo.vuorenoja@gmail.com, p. 040 526
0909.

Raamattuopisto
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke 7.11. klo 18.30 Halssilan srk-keskus. Jeesus hyväksyy
sinut – hyväksytkö sinä Hänet?
Mauri Tervonen, Kyösti Kytöjoki.

Törmälän ystävät
Työpiiri pe 9.11. klo 13 Vanhassa
pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Adventtiretki Rautalammin Törmälään 8.12. Ateria ja kahvit 20
e ja kyyti 15-20 e. Bussi lähtee
Keskussrktalon
edestä
klo
10.Tied. ja ilm. 30.11. mennessä
050 5265 539 tai 050 3547 776.
Törmälän joulu 23.-26.12. Tied.
ja ilm. p. 040 5582 439 tai p. 050
5265 539.

Jyväskylän NMKY
Sääntömääräinen syyskokous
to 15.11 klo 18 Keltinmäen kirkolla. Keltinmäent. 10. Johtokunnan
jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, jäsenmaksu. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
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Kristillisen talk shown juontaja Laura Siltala haluaa mennä sinne, missä ihmiset ovat. kuva: heli markkunen

Lauran talk show ja kolme ärrää
Innostuneen vastaanoton saanut
Ilta Lauran kanssa -talk show
saa Ravintola Shakerissa
innoituksensa Halloweenista.
heli markkunen

Tulevaisuuden kauhuskenaarioista
ja oman elämän kauhukokemuksista
keskustelevat biologi Lennart Saari,
toimittaja Kirsi-Klaudia Kangas ja
pastori Jarmo Sormunen. Mukana
menossa on myös DJ Tiskijoni sekä
Jyväskylän Kristillinen tanssikoulu.

– Illan tarkoituksena ei ole pelotella ketään, vaan sinne saa tulla turvallisella mielellä. Illan aikana puhutaan kauhusta ja peloista, mutta pidetään esillä myös toivon sanomaa
Jeesuksesta, talk shown juontaja
Laura Siltala sanoo.
Jyväskylässä kolmatta kertaa järjestettävän talk shown perusidea muotoutui Laura Siltalan mielessä vuonna 2008.
– Mietin, miten voisin viedä evankeliumia eteenpäin jollain uudella
tavalla. Idea tästä talk showsta on

i�metteli��

janne könönen

Olen Päivi Hihnala, 28. Työskentelen kirjakustannusalalla. Nautin työssäni eniten siitä, että siihen sisältyy
paljon luovuutta sekä mahdollisuus
viestiä tärkeitä asioita. Varhaisimmat
lapsuusmuistoni liittyvät kirjastoon.
Kotona luettiin ja keskusteltiin paljon.
Se on jäänyt tavaksi elää. Nautin kirjaan sukeltamisesta ja perimmäisyyksiä hivelevistä keskusteluista, joissa
totisuus ja huumori seikkailevat sulassa sovussa.
Nauran kun vain vähänkin on aihetta, sillä elämä on kuitenkin aika vakava juttu. Joskus on vaikeaa löytää konsensusta ääripäiden välille. Ollako
huolissaan kaikesta vai ollako mistään
huolehtimatta? Ilmasto muuttuu, eikä vain maapallon, vaan myös ihmiskunnan. En ole varma, uskonko vanhoihin hyviin aikoihin, mutta siitä
olen melko varma, että ihmiset kokevat yhä kasvavaa irrallisuutta ja epätietoisuutta ihmisenä olemisesta.
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Matkustan työssäni paljon junalla
ja se on mitä oivallisinta aikaa tarkkailla kanssaihmisten touhuja. Välillä
huvittelen ajatuksella, mitä tapahtuisi, jos kaikki elektroniset laitteet häviäisivät ja ihmisten pitäisi pärjätä parin
tunnin matka ilman minkäänlaista
vekotinta. Riittäisivätkö seuraksi vaihtuvat maisemat tai toinen ihminen?
Entä omat ajatukset? Milloin nykyihminen ehtii pohtimaan mistä elämässä oikeastaan on kyse?
Kenties ylikehittyneen eläytymiskykyni vuoksi minun on joskus vaikeaa
lukea tai kuulla surullisista elämänkohtaloista. Kuitenkin ne myös kiinnostavat. Ne muistuttavat, että jokainen
päivä on ihme, jokainen hengenveto on
ihme, kaikki on ihmettä. Ja armoa.
Meidän pitäisi oppia varjelemaan aistejamme, jotta emme kadottaisi kykyämme haukkoa henkeä tähtitaivasta
katsellessa tai herkkyyttämme liikuttua ensilumesta. Ei suinkaan ole klisee vaan mitä syvällisin tosiasia, että
elämän onni on pienissä asioissa. Va-

vastaus rukoukseeni. Alusta asti iltoja on järjestetty baareissa eli siellä,
missä monet ihmiset ovat.
Ilta Lauran kanssa -talk show sai
suuren suosion Turun Linnateatterissa kolmen vuoden aikana. Siltalan
muutettua perheineen Jyväskylään
uudesta kotikaupungista löytyi asiasta innostunut vapaaehtoistiimi.
– Kesäkuussa järjestetty pilotti-ilta
osoitti, että Jyväskylässäkin on kiinnostusta formaatille.
Talk shown pohjalla on kristilliset
arvot, jotka näkyvät muun muassa

kavasti sairaiden kanssa työskentelevä
äitini on todennut, että usein terveyden vaarantuessa moni toivoo vain, että
pääsisi kotiin ja kaikki olisi ihan tavallisesti. Yritän kysyä itseltäni yhä useammin, että mitä aineellista oikeastaan
tarvitsen. Toivon onnellisuuteni ankkuroituvan entistä vähemmän tavaroihin.
Planeettamme epävarmoissa olosuhteissa minua kannattelee tieto siitä, että kaikki ei ole tässä. Raamatussa eräs
kohta on mietityttänyt minua viime
aikoina. Siinä Jeesus sanoo: ”Minun
isäni tekee työtään taukoamatta, ja
niin teen myös minä.” Meillä on kaikkivaltias Jumala, jonka sympatia ja
rakkaus kohdistuu pieneen ihmiseen.
Tieto on pyörryttävä. Sellaista asiaa en
halua torjua tai jättää huomiotta elämässäni.
Taulumäen iltamessuista on muodostunut tärkeä osa viikkoa. Siellä voi
pysähtyä ja vakuuttua yhä uudestaan,
että saan pitää kiinni Jeesuksen viitanliepeestä. Se riittää, ja se on kaikki.

avoimena ja vieraita kunnioittavana
asenteena. Illoissa käsitellään viihteen keinoin ajankohtaisia ja koskettavia teemoja.
Yleensä Lauran jututettavana on
kaksi tai kolme vierasta.
– Pyrin siihen, että vieraat toisivat
esille erilaisia näkökulmia, jotta keskusteluista muodostuisi kattava katsaus illan aiheeseen.
Mahdollisuuksien mukaan illan
kulkua elävöitetään musiikin lisäksi
erilaisilla interaktiivisilla pikkujutuilla. Ohjelmallisen osuuden päättää ar-

monpaikka. Siinä joku henkilö kertoo,
mitä armo hänelle merkitsee. Aiemmin ilmaisukeinoina on nähty muun
muassa draamaa ja breakdancea.
– Rakennamme iltoja kolmen R:n
varassa, joita ovat rukous, rohkeus ja
rakkaus. Toivon, että ihmiset voisivat
viihtyä noissa illoissa ja saada sieltä
mukaansa ajateltavaa.
Ilta Lauran kanssa 31.10 Ravintola Shakerissa (Yliopistonkatu 38). Liput 10/8
euroa ovelta. K 18. DJ Tiskijoni aloittaa
klo 18, talk show alkaa klo 18.30.
www.iltalaurankanssa.fi

Päivi Hihnala haluaa säilyttää ihmettelevän elämänasenteen. KUVA: Jussi häkkinen

