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Piparkakuissa yhdistyy
vieraanvaraisuus ja jakaminen.



Nuorten adventtiyön messun
teema on Voiko luottaa?

Pipari voi olla kameli,
korkokenkä tai kirkko
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Hyväntekeväisyys sai
karvat kasvamaan
Viiksien kasvatuksessa ajatus on tyyliä
tärkeämpi, sanoo Jussi Maasola.



Mitä tapahtuu,
kun luottamus katoaa
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Yhteisvastuun keräystulos yli 4 miljoonaa euroa

Jyväskylässä asuneen säveltäjä
P. J. Hannikaisen kynästä ovat
lähtöisin useimmat
suomalaisten sydämiin
syöpyneistä joululauluista.
Kuva: Kristiina Kontoniemi.

Varoilla torjutaan ylivelkaantumista
Suomessa ja tuetaan pienrahoitustoimintaa Ugandassa. Jyväskylän
seurakunnan keräystulos oli 74 924
euroa eli 0,77 euroa jäsentä
kohden. Vuonna 2011
yhteisvastuukeräys tuotti

Kolumni
Yy-kaa-koo hep!
Joulumatka alkaa
ikavisiitti äidin luona avasi kipeänkin nä
kökulman hänen jouluintoiluunsa. Sitä
ovat perheenjäsenet aina toppuutelleet,
äiti kun alkaa heinäkuussa kysellä, että mitäs
sitä teille ja teidän lapsille jouluksi laittais. Että
älä hyvä ihminen vielä, ei jaksa ajatella. Mieti
tään sitä marraskuussa.
- Joulu on äkkiä, minä en tykkee jos tulloo
kiire, äiti vastasi ja jatkoi hoputtamistaan.
Nykyään hän tyrkkää setelinyttyrän käteen
viimeistään elokuussa.
- Onpahan annettu, jos satun vaikka kuole
maan ennen joulua enkä ole lahjoja laittamassa.
Tylyimmät ihmiset jopa pitävät äitiäni vähän
höppänänä, pahimmat jopa pinnallisena mate
rialistina, jolle joulu on vain koreaan paperiin
käärittyä lahjaa ja porkkanalaatikkoa.
Äiti on useinkin muistellut lapsuutensa joulu
ja savolaisessa pirtissä, jonka seinähirret oli jou
lusiivouksen nimissä puhtaiksi ja vaaleiksi hin
kattu ja jota korkea joulukuusi kynttilöineen
valaisi. Kynttilät oli kiinnitetty kuusenoksiin na
runpätkällä, ja lapset olivat leikata sipartaneet
koristeiksi spiraalikiekuroita sanomalehdistä. Ja
taisihan siinä harvinaiset kirkonkylän kaupasta
ostetut enkelikarkitkin olla – yksi jokaiselle lap
selle.
Sitten tulivat ne joulut, kun äidin äiti oli jo
kuollut; isän hoteisiin jäi kuusi lasta, joista pie
nin oli kolmikuinen, isoin kymmenen vuoden
hujakoilla. Yhtenä sellaisena jouluna äitini, sil
loin noin yhdeksänvuotias lapsi, alkoi puuhata
kolmelle pikkuveljelle joululahjaa: sahasi lau
danpätkät ja vei ne puusepälle, joka taiteili niis
tä sievät pikkumökit. Yllätyslahjat saivat poikien
silmät loistamaan. Mökkösillä oli nimetkin: On
nila, Kivala ja Tallila.
Sitten tulivat sotajoulut, tulivat oman per
heen joulut, sellaisetkin, jolloin joulu piti raken
taa viidellä markalla. Niin että kylläpä se oli
syyskuun iltahämärissä aloitettava, flanellisten
ruutupaitojen ompelu ja lapasten neulominen,
jos jotain halusi pakettiin kääräistä.
Tänäkin syksynä äiti on taas lähtökuopissa
jouluun. Käytiin sisaren kanssa piparit leipo
massa. Minä puuhasin kahdelle veljelle ja sille
sisarelle nostalgiahengessä traktorikuvioiset pai
dat (meidän isällä oli Ferguson-merkkinen har
maa traktori) ja lähikaupasta täydennettiin suk
laa- ja marmeladivarastot.
Niin että nyt saapi tulla, se jouluhulina.
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Kaarina
Heiskanen
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Jyväskylässä yli 85 000 euroa.
Jäsentä kohden eniten rahaa
kerättiin Karijoen seurakunnassa,
jossa rahaa kertyi 7,98 euroa/jäsen.
Keräyskohde on ajankohtainen.
Kotitalouksien velkaantumisaste
kasvoi ja lainanotto lähes kaksin-

kertaistui kuluvan vuoden toisella
neljänneksellä verrattuna tammimaaliskuun tilanteeseen.
Takuu-Säätiö käynnistää tuotolla
pienluottohankkeen. Ugandassa
Yhteisvastuu tukee kyläyhteisöjen
säästö- ja lainaryhmiä.

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

Tämän tähden tähden
joulukuusessa on latvatähti
Kävelykaduntähtisailoitsunsaja
valonsa.Kaikiltaloitsukampanjaei
saanuttyylipisteitä;muunmuassa
kirkkoherraArtoViitalaltapääsi
latinankielinenkommenti:Sancta
simplicitaseliPyhäyksinkertaisuus.
kaarina heiskanen

Kävelykadun joulutähti sytytettiin tänä
vuonna loitsulla, ja jyväskyläläisiä pyydet
tiinlähettämäänpäteviäloitsuja.Parhaan
loitsun lähettäjä pääsi velhoviitassa taiko
maan tähteen valon. Kotimaa24.fi:n haas
tattelema Arto Viitala pitää loitsujen yhdis
tämistä joulun tähteen huonon maun osoi
tuksena. Tähti on Jeesus-lapseen viittaava
kristillinen symboli.
– Osoittaa huonoa perinteiden kunnioi
tusta, vaikka kyse olisikin leikistä. En an
na kovin korkeita tyylipisteitä idealle.Täh
dellä on joulukoristeena vahva sanoma,
jokaliittyyseimenlapseen.Senpäivittämi
nen uuteen uskoon on tarpeetonta.
Viitala kuitenkin toteaa, ettei hän halua
pilata leikkimieltä. Jouluun liittyy erilaisia
perinteitä, jotka elävät hyvällä tavalla kris
tillisen perinteen rinnalla, kuten tontut.

Supernova, Jupiter
vai planeettakonjunktio?
Adventtina ikkunoihin ripustellaan valo
tähtiä, ja joulukuusen latvaa komistaa ki
malteleva tähti. Perinne juontaa juurensa
Matteuksenevankeliumintoiseenlukuun,
jossa kerrotaan, kuinka itämaan tietäjät
tulivat tähden perässä tuomaan uudelle
kuninkaalle lahjoja. Valoilmiöstä on esi
tetty monta teoriaa.
Tähtiharrastaja ja pappi Risto Heikkilä
on kirjoittanut kirjan Joulun tähti. Hän
uskoo, että kyseessä oli Jupiter, joka ”jäi
paikoilleen” joulukuun 23.–28. päivän

iltoina. Tai ei se paikoilleen jäänyt, mutta
näyttipysähtyneen planeettojenja maan
keskinäisten suhteitten muuttumisen ta
kia.
Toisenteorianmukaankyseessäolipyrs
tötähti. Kiinalaiset tähtitieteilijät havaitsi
vat vuonna 12 eKr. komeetan, joka sittem
min on tunnistettu Halleyn komeetaksi.
Kolmas mahdollisuus on nova tai superno
va – räjähtävä tähti, joka ilmestyy yhtäkkiä
ja loistaa voimakkaasti. Kiinalaiset ja korea
laisettähtitieteilijäthavaitsivatnovanvuon
na 5 tai 4 eKr. Nova ei kuitenkaan liiku
taivaalla, joten siitä ei voi olla kyse.
Neljäs mahdollisuus on planeettakon
junktio.Setarkoittaakahdentaiuseamman
planeetan näkymistä samassa suunnassa
Maasta katsottuna. Tällöin ne näyttävät yh
distyvän yhdeksi kirkkaaksi kappaleeksi.
Yksi selitys on Jupiterin ja Saturnuksen Suu
ri konjunktio, jossa ne kohtasivat toisensa
kolmesti peräkkäin. Tämä tapahtui kuiten
kin jo vuonna 7 eKr.
Tähden on myös arveltu liittyvän Venuk
sen ja Jupiterin konjunktioihin vuosina
3–2 eKr. Ne sijoittuisivat jo lähelle Jeesuk
sen oletettua syntymävuotta. Tähti on
myös saattanut olla paikallinen ilmiö, joka
näkyi vain itämaan tietäjien kotiseuduilla.
Arvoituksessa riittää vielä purtavaa.

nakin osa heistä oli vuoden 586 eKr. ba
bylonialaisten Jerusalemin valloituksen
jälkeen pakkosiirtolaisuuteen viemien
juutalaisten jälkeläisiä.
He siis tunsivat juutalaisten kirjoituk
sen ennustukset: ”Tähti nousee Jaakobin
keskeltä, valtiaan sauva Israelista”. Täh
tien tarkkailu ei merkinnyt juutalaisille
tähtien palvontaa – se oli heiltä ankarasti
kiellettyä.
Nyrölän kallioplanetaariossa esitetään
dokumenttielokuva Betlehemin tähti –
Joulutähden mysteeri. Filmissä esitetään
yksi näkemys siitä, mikä oli se tähti joka
sai itämaan tietäjät liikkeelle ja tuomaan
lahjojaJeesus-lapselle.Esityskertooerilai
sia tieteellisiä ja uskomusperusteisia seli
tyksiä mysteerille. Filmi peilaa tieteen
faktoja tietoihin, joita muinaiset kiinalai
set ja babylonialaiset kirjasivat muistiin.
Kallioplanetaariossa on joulun aikaan
Betlehemin tähdestä useita näytöksiä.

Tietäjät eli maagit
tähden perässä
Tuohon aikaan uskottiin, että kirkas tähti
tietääuudenjamerkittävänhallitsijansyn
tymää.Koskaolotolivatsotaisatjasekavat
ja valtiaat saivat ja menettivät valtaistui
mia (ja samalla henkensä), moni hallitsija
tai hallitsijaksi pyrkivä vetosi mieluusti
taivaan merkkeihin, joilla saattoi perustel
la oman valtansa pätevyyttä.
Harvinainen tähti-ilmiö sai tietäjät eli
KaksoisvirtojenBabylonin tähtientutkijat
liikkeelle. Risto Heikkilä arvelee, että ai

AikainsaatossavaurioitunutmosaiikkitähtiJee
suksensyntymäluolanpäällerakennetunkirkon
lattiassaBetlehemissä.Kirkkoaalettiinrakentaa
vuonna326.Itämaantietäjiinviittaavaatähteä
onkuvattukirkonlattiamosaiikeissajaseinäko
risteissa. kuva: kaarina heiskanen

Kolmentietäjänmatkaonsuosittujoulukorttiaihe.Tietäjätlähtivätmatkaan,koskahetunsivatVanhantestamentinennustukset.Kuva:Satukustannus

Tuomiopäivä tuskin tulee
21. joulukuuta, sanoo paavi

Annukka Laineen taidekirja avaa
ikkunoita kirkkovuoteen

Mayakalenterin mukaan tämänhetkinen ajanjaksomme päättyy
21. 12. 2012. Useat elokuvat ja
dokumentit ovat vahvistaneet
myyttiä siitä, että tuolloin koittaa
maailmanloppu. Paavi Benedictus
rauhoittelee. "Jeesus ei kerro

Taiteilija Annukka Laine on
kuvittanut kaikki kirkkovuoden
pyhäpäivät kristinuskon maailmaa
avaavilla taideteoksilla. Kuvat
ammentavat jakamattoman kirkon
kuvaperinteestä. Teoksen
johdantona on professori Jouko

maailmanlopusta. Päinvastoin hän
haluaa johdattaa opetuslapsensa
oikealle tielle tänään ja huomenna
kohti iankaikkista elämää".
Joka tapauksessa ensi sunnuntai
on Kristuksen kuninkuuden
sunnuntai – eli tuomiosunnuntai.

Martikaisen artikkeli kuvan
teologiasta Kirjan rinnakkaistuote
on seinäkalenteri Pyhät kuvat.
Annukka Laine on perehtynyt
kuvan teologiaan. Hänen
triptyykkinsä Syntiinlankeemus
on Keltinmäen kirkossa.

Pääkirjoitus
Ihokarvanpoistovaloa
jouluun
ajuvesi, aamutossut, yöpuku tai kirja ovat
joululahjojen klassikkoja. Konepuolella
tarjontaa on nykyisin jo jäätelökoneesta mai
donvaahdottimeen ja ihokarvanpoistovaloon.
Ihan totta! En edes tiennyt, että sellaisia lait
teita on olemassa.
Kaupat ovat vääränään tavaraa, jota ilman
tulemme mainiosti toimeen. Ihmisille luodaan
uusia tarpeita, koska kaupan kannalta liian
monen perustarpeet on jo tyydytetty. Tämä on
se aika vuodesta, jolloin hyvinvoivien hyvä
osaisuus korostuu. Joulukauppa on aluillaan.
Nyt on erinomainen aika pysähtyä hetkeksi
miettimään sitä, miten joululahjarahansa käyt
tää. Etenkin niissä kodeissa, joissa lahjarahoil
la ei ole rajaa. Ilahtuuko lahjansaaja oikeasti
jostakin tarpeettomasta tavarasta vai voisiko
sen sijaan antaa viestiä välittämisestä? Pysäh
tymisestä. Ajattelemisesta.
Tarvitseeko aikuinen ihminen oikeasti ai
neellisia lahjoja joulumielensä luomiseen? En
tä tarvitseeko lapsi oikeasti lahjavuoren, jotta
joulu tuntuisi oikealta? Riittäisikö vähempi?
Helpottaisivatko joulunaluskiireet, jos ei tarvit
sisikaan sinkoilla kaupungilla lahjaostoksilla?
Kirkon Ulkomaanapu toi toisenlaiset joulu
lahjat markkinoille vuonna 2005. Ideana oli
tarjota aineeton lahja niille, joilla on jo kaik
kea – ja usein vähän enemmänkin. Haluttiin
tarjota vaihtoehto sille joutavalle tavaramää
rälle, johon kulutetaan tuhansia. Haluttiin saa
da ihmiset auttamaan helpolla tavalla. Halut
tiin saada ihmiset ajattelemaan.
Kirkon Ulkomaanapu ei ole jäänyt toisen
laisten lahjojensa kanssa yksin. Seuraan ovat
liittyneet muun muassa Punainen Risti, Plan,
Suomen Pakolaisapu, World Vision, Naisten
Pankki, Pelastakaa Lapset ja Unicef. Valikoi
ma on nykyisin niin laaja, että vaihtoehtoista
lahjaa etsiessään voi hyvin päästä nettitavara
talossa shoppailemisen makuun.
Osta lehmä, kana tai vuohi. Kustanna kou
lukirjat, kaivo tai käsienpesupaikka. Lahjoita
lapselle päivä tukiperheessä tai anna lahjoitus
nuorten turvatalolle. Halvimmat toisenlaiset
lahjat maksavat muutaman euron, mutta niillä
voi olla arvaamattoman suuri merkitys siellä,
mihin lahjan tuotto menee. Tällaisista lahjois
ta saa oikeasti hyvän mielen. Sekä lahjan an
taja, lahjan saaja että
etenkin se, joka on lahja
ketjun viimeisessä päässä.
Joululahja voi tehdä oi
keasti hyvää.

H

AsemanPysäkinisäntäJukkaRantanenoninnoissaanuudestatehtävästäänvapaaehtoistenparissa. kuva:sirpa koivisto

Itsekkyyttä ja ahneutta vastaan
JyväskylänseurakunnanLähimmäisen
KammarionnytAsemanPysäkki.
SenisäntäJukkaRantanentoivoo,että
mahdollisimmanmonilöytäisimukaan
Pysäkintoimintaan.Vapaaehtoistehtä
viäonhalukkailletarjollamonenlaisia.
sirpa koivisto

1. Mistä olet kotoisin?
Pohjois-Satakunnasta Parkanosta.
2. Miksi halusit lähteä Aseman Pysäkin
toiminnan vetäjäksi?
Halusin lähteä kokeilemaan jotakin uut
ta diakoniakentässä ja toiminta vapaaeh
toisten parissa kiinnostaa ja innostaa.
3. Mitä odotat Aseman Pysäkin toiminnalta?
Odotan ihmisläheistä, lämmintä ja tasa
vertaista kohtaamista ihmisten kanssa ja
toivon, että mahdollisimman moni jyväs
kyläläinenvoisilöytäätiensätällePysäkille.

yhteisvastuullisuudenjavälittämisenpuo
lesta!
6. Ketkä tarvitsevat nyt kipeimmin apua?
Yhteiskunnan ulkopuolelle osattomuu
teen jääneet.
7. Adventin aika on käsillä. Mitä se sinul
le antaa ja merkitsee?
Odotusta ja valmistautumista johonkin
suureen.
8. Ostatko joululahjoja?
Ostan nykyään aika maltillisesti. Iloista
antajan mieltä toivon itselleni.
9. Mikä on parasta Jyväskylässä?
Moni-ilmeinen ja luokseen kutsuva kau
punki – muualta muuttaneita on paljon.
10. Mitä muuttaisit Jyväskylässä, jos voi
sit?
Itsekkyys ja ahneus alas.
11. Miten lataat akkujasi?
Hiki pintaan kuntosalilla, pyöräillen tai
jotakin pientä nikkarointia.

4. Mitä vapaaehtoistöitä siellä on tarjolla?
Tehtäviä on sekä keittiössä että tuvan
puolella:järjestys-jaturvallisuustehtäviä,
hartauksien pitämistä, ohjelmien suorit
tajia ja avustajia.

12. Paras lomakohde, jossa olet käynyt?
Israel – Jerusalem ja Genesaret.

5. Olet toiminut pitkään diakonina.
Mihin diakoniassa pitäisi erityisesti koh
dentaa voimavaroja juuri nyt?
Vastaiskuitsekkyyttäjaahneuttavastaan

13. Mikä elokuva on tehnyt vaikutuksen?
MonteCristonkreivi,siinäoikeudenmukai
suus, rakkaus ja toisen kunnioittaminen kan
toi hedelmää. Katson aika vähän elokuvia.

R i v i e n

v ä l i t

14. Olet ollut YK-joukoissa. Kerro siitä.
Sain osallistua YK:n rauhanturvatehtä
viin sotilasdiakonina 1989-90 Golanilla
Israelin ja Syyrian välistä aselepoa valvo
massa. Halusin lähteä ulkomaille töihin,
kielitaitoa kartuttamaan ja kokemaan jota
kin aivan uutta. Lähi-itä, Israel ja Syyria
vanhana Raamatun maana kiinnostivat
kovasti. Sain ottaa perheeni, vaimoni ja
kaksi lastamme (silloin 1 v ja 3 v) mukaan.
Tämä oli meille perheenä iso ja merkittävä
aika. Sain käydä siellä tänä keväänä
ensimmäisen kerran YK-palveluksen
jälkeen, ja ihastuin uudestaan tähän
historialliseen, turisteja palvelevaan ja
pinnanmuodoltaan monipuoliseen maa
han.
15. Minkä Raamatun tapahtuman olisit
halunnut nähdä? Miksi juuri sen?
Kun Jeesus ylösnousemuksen jälkeen
kohtaa Tiberiaanjärven rannalla Pietarin,
joka oli kolmesti kieltänyt Mestarinsa Jeru
salemissa, ja Jeesus antaa hänelle uuden
mahdollisuuden elää ja toimia Hänen ope
tuslapsenaan. Elämässä synnin tuska, Ju
malan anteeksiantamus ja armo vie meitä
vauhdilla eteenpäin.
AsemanPysäkki,Hannikaisenkatu27-29,on
avoinnamaanantaistaperjantaihinklo11-15.
Uusinatilankäyttäjinäovaterityisdiakonian
ryhmät,erityisnuorisotyönSaapas-toiminta,Si
supartiojaKeskustandiakoniatyö.Viikonlop
puisintiloissaonmuutaseurakunnantoimintaa.

Marjo
Rönnkvist
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Vain yksi
todellinen tehtävä

Kauneimmat Joululaulut vuoden varainhankintateko

Meillä ei ole kuin yksi ainoa todellinen tehtävä tässä maailmassa:
Olla hyviä toisillemme. Mikään
muu ei ole niin tärkeää. Iän
mukana sen ymmärtää aina vain
selvemmin. Taiteilija Heljä LiukkoSundström Kotimaa-lehdessä

Vastuullinen Lahjoittaminen ry
(VaLa) nimesi Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut
-kampanjan vuoden varainhankintateoksi. Kauneimmat
Joululaulut on vahva brändi, jossa
on positiivista pysyvyyttä, mutta

myös uusiutumista. Olennainen
osa kampanjaa ovat seurakuntien
järjestämät yhteislaulutilaisuudet, jotka houkuttelevat ihmisiä.
Suomen Lähetysseuran ulkomaista työtä tukee Kauneimpiin
Joululauluihin liittyvä varain-

Miksi?

Talous on pidettävä
kurissa tulevina vuosina
Jyväskylänseurakunnanensi
vuodentulosontalousarvioehdotuksenmukaanpositiivinen.
Tulosnäyttäärunsaat36000
euroa plussaa.
sirpa koivisto

– Myönteistä on se, että olemme
myös ensi vuonna plussalla, mutta
investointienrahoitustarpeenvuok
si tulos saisi olla isompikin, talous
päällikkö Markku Laitinen kom
mentoi.
Kirkkovaltuusto käsittelee ensi
vuoden talousarviota joulukuun
kokouksessaan.
Tulososoittaa,ettäkäyttötalouden
menot on saatu parin viime vuoden
aikana hallintaan. Tähän ovat vai
kuttaneetmuunmuassaveroprosen
tin korotus, henkilöstöstrategian
kautta tulevat säästöt sekä kulujen
karsinta.
– Seurakunnassa ei voida kuiten
kaan tuudittautua kovin ruusuiseen
tulevaisuuteen, Markku Laitinen ko
rostaa.
Vaikkakäyttötaloudenmenojaon
saatu karsittua, investointivelka kas

Hengissä
Nuorten adventtiyön
messu lauantaina
1.12. klo 23 Taulumäen kirkossa
Nuoret valmistelevat messun
pajoissa, joita ovat saarna &
esirukous, kitara, rytmisoitin,
basso, laulu, muut soittimet ja
äänentoisto. Työntekijöistä
mukana on edustus nuorisotyös
tä ja nuorisotyön papeista sekä
lähetyskasvatussihteeri ja
nuorisomuusikko.
– Messussa kuuluu nuorten ääni.
Toivomme, että Jeesus puhutte
lee meitä. Toivomme, että
huomaamme myös toisen
ihmisen – nyt erityisesti, kun
saamme kuulla Paula Niemitalon kertomuksia maailmalta,
sanoo pastori Johanna Liukko
nen.
Linja-autokuljetus (ilmainen)
messun jälkeen. Reitit:
Auto 1 Taulumäki - Tyyppäläntie
- Ritopohjantie - Palokka (mahd.) Tikkakoski
Auto 2 Taulumäki - Kangaslampi
- Sulku - Kangasvuori - Vanha
Vaajakoskentie - Mesikämmen
- Vaajakoski - Kuokkalanpelto
- Kuokkala - Nenäinniemi - Risti
kivi - Tikka - Ristonmaa
Auto 3 Taulumäki - Kortepohja
- Laajavuori - Kypärämäki - Ve
sangantie - Ruoke - Ruokkeentie
- Mannila
Auto 4 Taulumäki - Keltinmäki
- Myllyjärvi - Keljonkangas - Sar
vivuori - Säynätsalo - (mahd.)
Korpilahti
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vaa vuosi vuodelta ja seurakunnan
omavaraisuusaste pienenee.
– Investointeja varten joudumme
ottamaan sukan varresta aikaisem
milta vuosilta kertyneitä säästöjä
vuosittain 1,8-5,3 miljoonaa euroa.
Kun vuonna 2009 seurakunnan ra
hoitusomaisuus oli vielä 20,6 miljoo
naa euroa, on se investoinneista riip
puen vuonna 2013 enää noin 10
miljoonaa euroa.

rin tulonlähde. Ensi vuoden veropro
sentiksi on vahvistettu 1,45. Veroker
tymän kasvu 3,1 % ei kuitenkaan
yksistään riitä pysäyttämään koko
naistalouden heikkenemistä.
– Näköpiirissä ei ole mitään raha
sampoa, joka yllättäen kääntäisi ta
louden suunnan ylöspäin, Laitinen
toteaa.

Tiedossa
peruskorjauksia
Ensi vuoden investointisuunnitel
missa on muun muassa Säynätsalon
seurakuntakeskuksen peruskorjaus
ja laajennus, Lahjaharjun hautaus
maan laajennus sekä Kuokkalan ur
kujen hankinta.
Vanhojenkiinteistöjenperuskorja
ukseenkuluuvuoteen2021mennes
sä arviolta 30 miljoonaa euroa.
– Tämä tarkoittaa, että tulevina
vuosina käyttötalouden menot on
pidettäväedelleenkurissa.Seurakun
nassa on myös mietittävä, onko kaik
kiin investointeihin varaa ja voidaan
ko kaikkia toimitiloja ylläpitää, Laiti
nen pohtii.
Verotulot ovat seurakunnan suu

hankintakampanja, joka viime
vuonna tuotti ennätystuloksen,
yli miljoona euroa. Kauneimpia
joululauluja lauletaan nyt 40.
kerran. Lähetysseura on laatinut
tavallista paksumman lauluvihkon,
jossa on huomioitu myös lapset.

Askarruttaako mieltäsi jokin kirkkoon liittyvä asia?
Voit lähettää kysymyksiä Miksi?-palstalle
osoitteella jklsrk.tiedotus@evl.fi

Miten Henki&elämä –lehden saa,
jos luukussa on mainosjakelukielto?
VastaajanaJyväskylänseurakunnan
viestintäpäällikkö Marjo Rönnkvist
Henki&elämä –lehti jaetaan kaikkiin
Jyväskylän talouksiin, jotka sallivat
ilmaisjakelun.Lehdenjakelunhoitaa
Itella muun päiväpostin yhteydessä.
Jos luukussa on mainosjakelukiel
to, Henki&elämä jää jakamatta. Il
man lehteä ei kuitenkaan tarvitse
jäädä, sillä Henki&elämä -lehti on
saatavissauseistanippujakelupisteis
tä eri puolilla kaupunkia. Mukana
on muun muassa kirjastoja, market
teja, keskussairaala ja yliopisto. Tuo
reimpanajakelupisteenämukaanon
tulossa Asema-aukiolle avattu Ase
man Pysäkki.

Henki&elämä –lehteä jaetaan nip
pujakeluna myös muun muassa van
husten palveluasuntoihin. Jokaisen
asukkaan ei näin tarvitse huolehtia
erikseen lehtensä saamisesta, vaan
lehtinippu tulee yhteiseksi iloksi.
Lista julkisista noutopisteistä on
nähtävissäseurakunnannettisivuilla
www.jyvaskylanseurakunta.fi.Mikäli
tiedossasionHenki&elämällemieles
täsi sopiva jakelupiste, ota yhteyttä
seurakunnan viestintään.
Nippujakeluilla halutaan varmis
taa,ettäjokainenjokalehdenhaluaa,
myös saa sen. Nippujakelu on yksit
täisjakeluitaympäristöystävällisempi
ja taloudellisempi vaihtoehto. Jos
lehdennoutaminenjakelupisteestä
on hankalaa, lehden voi tilata myös
osoitteellisena suoraan kotiin.

Ole kuulolla!

Käyttötaloudenmenotonpidettäväedel
leenkurissa,muistuttaaMarkkuLaitinen.
kuva: Rodeo/ Ossi Lehtonen

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

Voiko luottaa, kysytään nuorten adventtimessussa
istä messun teema luottamus tulee?
Miten se liittyy adventtiin, Paula
Niemitalo ja Päivi Perttilä?
PP: Aluksi kaksi teemavaihtoehtoja oli kak
si: luottaminen ja oikeudenmukaisuus. Voiko
luottaa? yhdistää molemmat teemat. Se sopii
erityisesti nuorten messuun, koska he kasva
vat perheidensä ja yhteiskunnan ehdoilla ja
varassa, mutta osaavat kysyä itsenäisesti.
Luottaminen on nuorelle tärkeää, jotta hän
on motivoitunut ja uskoo tulevaisuuteen.
Adventista alkaa Jeesuksen syntymäjuhlan
odotus. Odottamiseen on ladattu paljon toi
veita. Jeesuksen myötä odotamme muun
muassa rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.

M

Kehen voi luottaa? Jumalaan? Ihmisiin? Mi
ten ne luottamukset eroavat toisistaan?
PN: Luottamus on ihmisen perustarpeita.
Kun pieni lapsi syntyy, hän solmii nopeasti
luottamussuhteen vanhempiinsa. Lapsikin jo
luottaa siihen, että kun minulla on hätä, saan
hoitoa, kun on nälkä, saan syömistä.
Itselläni luottamus Jumalaan on yksi tär
keimmistä kiinnekohdista. Kyse on varmaan
samankaltaisesta luottamuksesta kuin mitä
hyvässä, varhaisessa äiti-lapsi -suhteessa saa
vutetaan. Kävi miten kävi elämässä, minusta
pidetään huolta. En ole yksin, vaikka ihmis
ten parissa kokisinkin yksinäisyyttä. Askelei
tani seurataan ja vaikka kaikki muu maail

massa hylkäisikin, niin Jumala ei koskaan.
PP: Ihmisiin ei valitettavasti oikein voi luot
taa. Ei edes itseensä. Vaikka ihminen tahtoisi
hyvää, hän huomaamattaankin joutuu tilan
teisiin, joissa ei tunnu olevan kuin huonoja
vaihtoehtoja. Jumala vakuuttaa, että Häneen
voi luottaa. Laulamme messussa ”Hän pitää
meistä huolen” ja ”olen matkalla mielin levol
lisin”. Olemme kätketyt hyvyyden voiman
ihmeelliseen suojaan. Jumala vakuuttaa, että
Häneen voi luottaa.
Raamattu kertoo, että Jeesus tuli tuomaan
Jumalan valtakunnan maan päälle. Jeesukses
sa saamme tärkeimmän joululahjan, Jumalan
hyväksynnän ja rakkauden. Jumalan valtakun
ta välähtelee maan päällä, kun kohtaamme
toisiamme oikeudenmukaisesti ja rakkaudel
lisesti. Messun valmistelusssa saamme kokea
tätä, kun laitamme osaamisemme jakoon.
Mitä seuraa siitä, että voi luottaa?
PN: Ehkä luottamuksessa on kyse lapsen
uskosta. Uskon, että joku tietää paremmin,
mikä on minun parhaakseni. Voi kun uskal
taisimme heittäytyä Jumalan armon varaan ja
luottaa! Tärkeä raamatunkohta on se, jossa
Jeesus puhuu taivaan linnuista ja kedon ku
kista ja rohkaisee luottamaan Jumalaan tur
murehtimatta turhaan.
PP: Rohkeutta ja iloa sekä kykyä nähdä
asioita sellaisina kuin ne ovat.

Mitä seurauksia on sillä, että ei voi luottaa?
PN: Luottamuksen puute lapsuudessa kul
kee kanssamme läpi elämän ja vaikeuttaa
elämistä ihmisten kanssa. Luottamuksen puu
te aiheuttaa ahdistusta ja epätoivoa. Puuttuu
kiinnekohta, josta jatkaa turvallisesti elämää.
Luottamuksen puute aiheuttaa apatiaa ja toi
vottomuutta. Jos ei ole ihmisiä, joihin luottaa,
elämänhalu voi kadota.
PP: Joutuu suojautumaan ja kamppaile
maan. Syntyy epäluuloja, muureja ja kilpai
lua. Elämästä tulee selviytymistä.
Paula Niemitalo teki marraskuussa matkan
Kambodzaan, joka toipuu hitain askelin
sisällissodasta. Mitä se opetti luottamuk
sesta ja luottamuksen katoamisesta?
PN: Ihmisten perusluottamus auktoriteet
teihin, naapureihin ja kanssaihmisiin oli ro
mahtanut täysin. Kambodzassa 1975 kom
munismin päästyä valtaan et voinut luottaa
kehenkään, et välttämättä edes perheeseesi.
Mutta huomasin, että ihmisellä on tarve kai
kesta huolimatta luottaa. Ja luottamuksen tun
ne kantaa meitä ja luo uskoa tulevaan. Ja sitä
täällä niin pimeässä maailmassa tarvitsemme
kin – luottamuksen lyhtyjä tiellemme :)
Paula Niemitalo on vs. lähetyskasvatussihteeri, Päivi Perttilä on vs. nuorisomuusikko

Uusi Bond on Vatikaanin mielestä
aidompi kuin edeltäjänsä

Jumalalla ei ole käytössä moraalidigiboksia, sanoo Jaakko Heinimäki

Facebookissa
nähdään

Vatikaanin sanomalehti
l'Osservatore Romanon arvostelija ylistää Skyfallia kaikkien
aikojen parhaaksi Bondiksi. Agentista on tullut aidompi ja inhimillisempi. Lehdessä on julkaistu
viisi artikkelia Suomessakin ylei-

Kalvinistit uskovat Jumalan asettavan uskoontulossa uskovaiselle
eräänlaisen moraalidigiboksin,
jonka kautta Jumalan ystävät
vastaanottavat korkealaatuista
teräväpiirtomoraalia, josta
uskosta osattomat eivät osaa edes

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

söennätyksiä rikkoneesta leffasta.
Pääjutun otsikko 007 "License to
Cry" luonnehtii uusinta Bondia
herkäksi. l'Osservatore Romanon
kannanotot peilaavat Vatikaanin linjaa, ja nettiversion kautta
sanoma leviää ympäri maailman.

haaveilla. Luterilaisuudessa luotetaan etiikassa talonpoikaisjärkeen.
Lutherin mukaan tervejärkinen
pakanakin pystyy laatimaan vähintään yhtä hyvän normikokoelman
kuin kymmenen käskyä.
Jaakko Heinimäki: Taskuetiikka

Valohoitoa
nuorille ja
nuorille aikuisille

Pipariksi meni

VesalassaperehdytäänRaamatunker
tomuksiin bibliodraaman keinoin
eli äänen, kuvan, liikkeen, kädentai
tojen ja draaman keinoin. Leiri jär
jestetään 5.-6.1. ja se on maksuton.
Ilmoittautuminen 1.-30.11.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/il
moittaudu Lisätietoja teresa.muho
nen@evl.fi, 040 680 4831 ja johanna.
liukkonen@evl.fi, 040 560 9934.

Uskovaisia
koehenkilöitä
etsitään

KamelionKaarinansuosikki;kolmekameliapysähdyksissä,ovatväsyneetjojouluntähdenperässäjuoksemisesta,raukat.Kuva:KristiinaKontoniemi

KaarinaHeiskasellaonpipari
muottijokalähtöön.Keräilyharrastusinnostaavuodesta
toiseen.Josoikeinhyvinkäy,
tämänjoulunjoulukahvit
juodaanTaulumäenkirkko
-piparimuottien kera.
SannaHöglund,SakariSarkimaa

Marraskuun hämärtyessä Kaarina
Heiskanen, 54, kaivaa kaapeistaan
jouluisia purnukoita. Niiden kät
köistäpaljastuukeräilyharrastuksen
satoa. Reilusti yli 100 piparimuottia!
– Olen jouluihminen, hän tunnustaa.
Hänelle joulu on kuin huone, josta
vilahtaa hyvää valoa arkipäivään läpi
vuoden. Lapsuuden joulumuistojen
lämpö leviää koko elämän ylle.
Pikkutyttönä,Ylä- Savossa, Kaarina
osallistui piparinleivontaan. Aluksi
hän avusti isosiskoaan. Siskon muu
tettua omilleen pesti siirtyi Kaarinalle.
Muottinatoimiseperinteinenpyöreä
reunainen, kukkaa muistuttava.
Lukioiässä Kaarina sai ystävältään
lahjaksi kuutionmallisen muotin,
jonka joka sivulla oli erilainen kuvio,
tähdestä sydämeen.
Orastavakeräilyharrastussaivauh
tiavuosituhannenvaihteessa,jolloin
jokainen Suolahden pyhäkoululai
nen sai lahjaksi enkelimuotin. Hei
dän joukossaan Kaarinan lapset.

Löytöjä
läpi vuoden
Piparimuotit ovat Kaarina Heiska
sen mukaan mitä mainioin keräily

kohde, sillä niitä voi löytää yllättävis
tä paikoista pikkurahalla. Läpi vuo
den muotteihin törmää niin kirppu
toreilla kuin matkamuistomyymä
löissäkin. Kalleimmat kappaleet
ovat maksaneet seitsemän euroa.
– En voisi kerätä mitään, jossa pitää
ostaa koko sarja. Ahdistuisin. Nyt
voin kiertää avoimin silmin ja ostaa
muotin, jos sopiva tulee vastaan.Täs
tä ei tule stressiä.
Esimerkkinä hän esittelee kesäisen
lomareissun satoa, DDR-nostalgiaa.
Piparimuoteissaseikkailevatvanhois
ta itäsaksalaisista liikennevaloista tu
tut mene- ja odota-ukot, Ampelman
nit.
Silloin tällöin Heiskanen pakkaa
kokoelmansa autoon. Ohjelmassa
onollutpiparimuottinäyttelymuuta
man seurakunnan joulumyyjäisten
yhteydessä. Näyttelyssä muotit on
ryhmitelty teemoittain; eksoottiset
eläimet krokotiileineen, perinteiset
kotieläimet,elämääsuomalaismetsis
sä, rakkaussarja ja ihmisen käyttöön
tarkoitetut esineet kuten kännykkä
tai autot, laivat ja soittimet.
Siskontytöltä Oxfordista Heiska
nen sai vaatemuotit, joilla voi loihtia
asukokonaisuuksia: leveälahkeiset
housut, paidan, pitkävartiset saap
paat ja laukun.
Kotiseuturakkautta henkivät
traktorit ja höyryveturit Heiskanen
teetti Vähässäkyrössä pläkkiseppä
Pentti Tuomisella. Traktori viestit
tää oman kotikaupungin traktori
tehtaasta, höyryveturi puolestaan
takavuosien höyryfestareista.
Rakkaussarjansydänmuoteistake
räilijä tuunasi piparisilmälasit mes

sun rukousalttarille.Jospalähimmäi
nen näyttäsi niiden läpi tarkasteltu
na hieman rakastettavammalta.
– Minä rakastan sinua -viittoman
muotin sain lahjaksi kuurojen papilta.

Syötävä
adventtikalenteri
Kaarina Heiskanen ei aprikoi käyttää
muottejaan yhteiseksi hyväksi. Myy
jäisiin leipominen on jo perinne.
Mainio idea on piparijoulukalenteri,
jossa joka päivälle on oma kuvionsa.
Itsenäisyyspäivänä syödään Suomi,
jouluaattona yleensä tähti.
Rakkailleen Heiskanen antaa ko
ristellun tähtipiparin, joka saa roik
kuasilkkinauhassaläpijoulunpyhien.
Muuten herkut on tarkoitettu syötä
viksi saman tien. Taikinan kanssa ei
ole turhan tarkkaa. Reseptiksi käy
mikä tahansa keittokirjasta löytyvä,
myös valmistaikina kelpaa.
Piparin syvempi olemus kirkastui
Kaarinalle, kun hän luki Anna-Liisa
Mattilan kirjoittaman Piparikirjan
(Atena Kustannus, 2001).
– Siellä kerrottiin muun muassa
Vanhantestamentinhunajakakuista,
joita Abraham tarjoili Mamren tam
mistossakolmellepyhällevieraalleen.
Kakuissa ja pipareissa yhdistyy vie
raanvaraisuus ja jakaminen, hän
pohdiskelee.

Vielä pari muottitoivetta, ainakin
Tulisiko Heiskaselle joulua ilman pi
parinleivontaa?
– Ehdottomasti. Seimeltä loistaa

valo, hän vastaa.
Piparikamelit nousevat jouluisen
suosikkilistan kärkeen. Kuin ihmeen
kaupalla hän löysi myös himoitse
mansa seimimuotit.
– Sarja löytyi Lissabonista hotellim
melähettyviltäkeittiötarvikekaupas
ta. Sarjassa on 19 seimihahmoa.
– Nyt kun vielä saisin pläkkyriltä
Taulumäen kirkon muotin sekä
Egyptin kuningattaren Nefertitin
profiilin. Ja ajattelepa, miten ihana
olisiMarilyn-muotti:Kesäleski-eloku
vasta se kuuluisa pysäyskuva, jossa
hän seisoo tuuletusritilällä helmat
hulmuten...
–Arkkitehtienpiparkakkutalot-kirja
(Tammi 2007) on aivan huikea teos.
Sieltä löytyy piparitalona vaikka Taj
Mahal tai Empire State Building. Sa
maa sukua on juuri toisena painok
senailmestynytPiparkakkutalot(Ate
na Kustannus 2012), hän vinkkaa.
PiparimuottinäyttelyesilläAdventtimyy
jäisissälauantaina1.12.klo10–14Kes
kusseurakuntatalolla.Myyjäisissävoi
myöskoristellaTaulumäenkirkko-pipa
reita (2 euroa).
Kokoelmanmuoteillatehtyjäpipareita
onmyytävänäNaistenPankinmyynti
pöydässäJärjestöjenjoulumyyjäisissä
Hippoksella9.12.sekäKeltinmäenkir
kon myyjäisissä 22.12.
Piparikirjankirjoittaja,kotitalousopetta
jaAnna-LiisaMattilakertoopiparkak
kujenkulttuurihistoriastaKeski-Suomen
museonauditoriossa11.12.18–19.30.
Tarjollaonpiparkakkujaglöginkera.Ti
laisuudenjärjestävätJyväskylänkansa
laisopisto,JyväskyläSeurajaKeski-Suo
men museo.

Opiskelevatkristityt,ateistitjaagnos
tikotvoivatilmoittautua Helsingissä
marraskuun viimeisellä viikolla jär
jestettäväänimitaatiopeliin.Kyseessä
on useissa eri maissa suoritettava
tutkimus, jonka yhteiskuntatieteili
jät ovat kehittäneet matemaatikko
Alan Turingin kuuluisasta robotti
testistä. Kokeeseen osallistuvia pyy
detään vastaamaan kysymyksiin yh
täältä omana itsenään ja toisaalta
katsomukseensa nähden vastakkai
sestaroolistakäsin.Kristitytesittävät
siis vuorollaan ateisteja ja päinvas
toin. Kokeen tarkoituksena on selvit
tää, kuinka hyvin koehenkilöt tunte
vat itsensä kanssa eri tavoin ajattele
vien maailmaa.
Koetta valvovat tutkijat saapuvat
Helsinkiin Cardiffin yliopistosta.
Helsinkiin kaavailtu peli on pelattu
esimerkiksi muutama viikko sitten
Norjassa. Uskonnollisuuden ja suku
puolen lisäksi pelin teemoina ovat
olleetmuunmuassaseksuaalisuusja
etnisyys.
Kristittyjen osallistujien löytämi
nen on osoittautunut kokeen järjes
täjille hankalaksi. Helsingissä 26.28.11.järjestettäväänkokeeseenvoi
ilmoittautuasähköisestiosoitteessa
https://elomake.helsinki.fi/lomak
keet/38868/lomake.html

Pelastusarmeijan
joulupata porisee
Pelastusarmeijanjoulupadatilmesty
vät katukuvaan joulun alla eli 17.12.
Nettipataan voi lahjoittaa koko jou
lukuun ajan osoitteessa www.joulu
pata.fi<http://www.joulupata.fi
Parhaiten Pelastusarmeija voi aut
taa ihmisiä rahalla, ja siksi patoihin
toivotaannkin ensisijaisesti rahalah
joituksia. Joulupatakeräykseen voi
joillakin paikkakunnilla tuoda myös
ehjiä ja puhtaita vaatteita sekä lapsi
perheille sopivia tavaroita. Tarkem
mattiedotlöytyvätPelastusarmeijan
internet-sivulta sekä paikallisista Pe
lastusarmeijan toimipisteistä. Ruo
katavaroita ei voi padalle ottaa.
Rahalahjoituksiavoimaksaamyös
tilille: FI57 2084 3800 0057 29, vii
tenumero 8808 ja puhelimitse, lah
joitusnumerot ovat: 0600 828391
11,84+mpm (10 euroa) 0600 828252
23,18+mpm (20 euron lahjoitus).

Henki & elämä
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Maassa Taivaassa – ajatuksia kuolemasta

Tapahtumakalenteri

Tarkemmat tiedot
www.maassataivaassa.fi
Avoimet ovet Jyväskylän
krematoriossa 22.11.
klo 12-17 (Laukaantie 5)
Esittelemme Jyväskylän krematorion toimintaa ja tuhkahautauksen eri vaihtoehtoja. Esillä eri
uurnamalleja. Kahvitarjoilu.
Krematoriossa on esillä Kuoleman
kuvat -piirustuskurssin töitä.
Lupa luopua -työpaja 22.11.
klo 17-18.30 Jyväskylän
taidemuseo (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. Ilm. taidemuseon
Holvin lipunmyyntiin p. (014) 266
4391 museon aukioloaikana,
muulloin sähköpostilla sirpa.
turpeinen@jkl.fi. Maksuton.
Keskustelutilaisuus Elämän
arvostus 22.11. klo 18
Keskusseurakuntatalo
(Yliopistonkatu 12)
Oikeushammaslääkäri, professori
Helena Ranta. Tilaisuuden
juontajaa Raimo Laine. Vapaa pääsy.
Lauluja varjoista valoon,
hämystä kirkkauteen 22.11.
klo 18 Kaupunginkirkko
(Kirkkopuisto)
Lauluyhtye Stemmina, soitinyhtye,
Piia Laasonen & Pekka Björninen.
Vapaa pääsy.
Taiteilijatapaamisessa
kirjailija Satu Grönroos 23.11.
klo 14-15.30 Jyväskylän
taidemuseon Holvi
(Kauppakatu 23)
Kulttuuriluotsien kirjailijavieras
Satu Grönroos kertoo esikoiskirjas
taan Lumen syli. Kirjan
tapahtumapaikkana on 60-luvun
Jyväskylä ja siellä pienen koululais
tytön Helmin ja hänen opettajansa
Kaarinan kokemukset lapsen
kuolemasta. Vapaa pääsy.
Elokuva: Hiljaisuus 24.11.
klo 15-17 Keski-Suomen
museo (Alvar Aallon katu 7)
Eletään jatkosodan viimeistä

kevättä. Rintamalinjan välittömässä läheisyydessä sijaitsee
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 monimutkaisem
maksi.
Hiljaisuus | Sakari Kirjavainen |
Suomi 2011 | 112 min. | K-12.
Järjestäjä: Keski-Suomen elokuva
keskus ry. Vapaa pääsy.
Luento: Helvetin hirmuinen
historia 25.11. klo 12
Palokan kirkko (Rovastintie 8)
Luento kuolemasta ja ylösnouse
mususkosta Raamatussa, teol. tri.
Kari Kuula. Ennen luentotilaisuut
ta 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 kulttuuriam
me. Vapaa pääsy.
Hiljainen hetki Jumalan
kanssa Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto
Hiljainen hetki Jumalan kanssa
-arkiretriitti ke 28.11. klo 18-19.
Lohdutuksen sanoja Raamatusta,
hiljaista mietiskelyä ja rukoushetki.
Pappi on tavattavissa kirkolla klo 16
alkaen. Vapaa pääsy.
Keskustelutilaisuus
Kuoleman rajalla 29.11. klo
18 Keskusseurakuntatalo
(Yliopistonkatu 12)
Psykiatrin ja papin pohdintoja
kuolemanrajankokemustenäärellä,
psykiatri Olli Piirtola, pastori Juha
Muilu.Vapaa pääsy.

-

Näyttelyt
Exitus - Minna Havukaisen
valokuvanäyttely
3.11.2012-6.1.2013
Keski-Suomen museo
(Alvar Aallon katu 7)
SanatON - Tiina Osaran
valokuvanäyttely
3.11. 2012-6.1.2013
Keski-Suomen museo
(Alvar Aallon katu 7)
Niina Vatanen: Harmaa
päiväkirja
Juhana Moisander ja Kristiina
Karsten: Puutarhassa
-videoinstallaatio
3.11.–9.12.2012
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Galleria Ratamo
(Veturitallinkatu 6)
Anna Autio: Unohdetut &
Historian hiljaiset
-arkistokuvasarja
Galleria Variantti
3.11.2012–6.1.2013
(Viitaniementie 13)

Elämän arvostus, helvetin historia
ja rajakokemukset luennoissa
MaassaTaivaassa-tapahtuma
sarjanluennoitsijavieraitaovat
muunmuassaoikeushammaslääkäriHelenaRantajahelvetin
historiastakirjankirjoittanut
TT Kari Kuula.
marjaleenaluukkonen

– Konfliktialueiden ihmisten on käsi
teltävä ensin menneisyys, suljettava
takanaan sen ovi voidakseen katsoa
tulevaisuuteen. Me ulkopuoliset
voimme auttaa heitä sortuneitten
yhteisöjensäjälleenrakentamisessaja

antaa heille elämänuskoa. Kuolleilla
kin on ihmisoikeudet ja niiden kun
nioittaminen kunnioittaa elämää,
Helena Ranta muistuttaa.
Oikeushammaslääkäri Helena
Ranta puhuu Elämän arvostuksesta
22.11. klo 18.
TilaisuusjärjestetäänKeskusseura
kuntatalolla ja sen juontaa pastori
Raimo Laine.

Helvetin hirmuisuus
Helvetin hirmuisesta historiasta ker
to TT Kari Kuula. Hän on tutkinut
sekähelvettikäsitystenettäpaholais

uskomustenhistoriaaantiikistanyky
päivään saakka.
– Ikuinen kadotus on kristinuskon
opeista kenties vaikein, Kari Kuula
toteaa.
Kuulan luento kuolemasta ja ylös
nousemususkosta Raamatussa on
25.11. klo 12 Palokan kirkossa, Ro
vastintie 8. Ennen luentoa on messu,
joka alkaa klo 10.
Kuoleman rajan kokemuksia tar
kastelevat psykiatri Olli Piirtola ja
pastori Juha Muilu. Keskustelutilai
suus Kuoleman rajalla on 29.11. klo
18Keskusseurakuntatalossa,Yliopis
tonkatu 12.

Kaivatut ja unohdetut näyttelyissä
GalleriaVariantissaonesillä
Hiljaisten historia sekä
Unohdetut-teossarja.Galleria
VariantinnäyttelyvieKuoleman
kukkaiseen puutarhaan.
marjaleenaluukkonen

Galleria Variantissa on esillä Anna
AutionUnohdetut-teossarjasekäLuo
vanvalokuvauksenkeskuksenkokoa
maHistorianhiljaiset-arkistokuvasar
ja. Sen kuolemaa käsittelevät kuvat
ovat peräisin korpilahtelaisen Pauli
Pukkalan kokoelmasta.
Anna Autio on teossarjassaan
Unohdetutkerännytmuistojajamuis
tojen jäänteitä hautausmailta eri
puolella Eurooppaa.
–Hautausmaidenmonikerroksinen
hiljaisuus kiehtoo minua. Mihin ja
miksi ihmiset uskovat? Miltä ikuisuus
näyttää, miten sitä voi kuvata? Mitä
jää jäljelle kun uskovaa ei enää ole?
– Hautakivien valokuvat kuolleista
ovathaalistuneettunnistamattomik
si. Kivet ovat rapautuneet, nimet ei
vät ole enää luettavissa. Hautaus
maankaatopaikallaavonaisia,tyhjiä
arkkuja,vanhojenhautojenhylättyjä
numeroita, tyynyyn on jäänyt jälki
poistuneesta.
– Muistoilla, joita olen kerännyt, ei
ole tarinaa.Valokuvat heijastavat pirs
taloitunutta menneisyyttä, joka my
kistyy ja hajoaa, jota ei enää tunnista,
nimeä tai lokeroi. Kuvillani haluan
pitää ajasta kiinni ja tallentaa sen.
Historian hiljaiset -arkistokuvasar
jaan valitut kuvat käsittelevät kuole
maa. Ne on valittu korpilahtelaisen
Pauli Pukkalan kokoelmasta. Pauli
Pukkala (1903–1981) oli korpilahte
lainen maanviljelijä, joka sukutilan
sa isännöinnin ohessa valokuvasi
aktiivisestipaikkakunnan maisemia,
rakennuksia, ihmisiä ja tapahtumia.
Pukkala oli mukana niin arjessa kuin
juhlassakin, ja laajasti lähitienoonsa
tuntevana hän tallensi myös tilantei
ta, jotka liittyvät elämän päättymi
seen.
Pukkalan kokoelmaa säilytetään
VanhanKorpilahdenkotiseutuyhdis
tyksen arkistossa. Noin tuhannen
kuvankokonaisuusonperäisin1920ja 30-luvulta.
Historian hiljaiset -näyttelyn on
koostanut Pekka Suomäki yhdessä
Kimmo Lehtosen kanssa, ja sen on
vedostanut Martti Kapanen. Näytte
lyn on tuottanut Luovan valoku
vauksen keskus ry.
Galleria Variantin (Viitaniemen
tie 13) näyttelyt järjestävät Luovan
valokuvauksen keskus yhteistyössä

NiinaVatasenteossarjastaHarmaapäiväkirja.SarjaonesilläGalleriaRatamossa.Taiteilijaon
tavoitellutkuvienavullapoissaolonkokemusta,jokasyntyyläheisenihmisenmenettämisestä.
Kauko Sorjosen säätiön kanssa.
Näyttely on auki 6.1.2013 asti. Gal
leria on avoinna to-su klo 12-17.

Harmaa päiväkirja
Kuoleman puutarhassa
Galleria Ratamossa on 9.12. saakka
esillä valokuvataiteilija Niina Vata
senHarmaapäiväkirja-teossarjasekä
Juhana Moisanderin ja Kristiina
Karstenin Puutarhassa-videoinstal
laatio.
Vatasen Harmaa päiväkirja -sarja
käsitteleeläheisenihmisenmenettä
mistä, poissaoloa ja kuolemaa.
– Sarjan kuvat muodostavat pirsta
leisen dokumentin edesmenneestä
isäpuolestani. Vaikka ihminen, jota
yritin kuvieni avulla tavoittaa, oli nyt
poissa, näkyivät hänen jälkensä yhä
kaikkialla: kalenterin merkinnöissä,
valokuvissa, metsään painuneessa
polussa,tyhjyydentäyttämässähuo
neessa. Valokuvasin isäpuoleltani
jääneitä valokuvia, muistikirjan sivu
ja, kartan merkintöjä sekä paikkoja,
joissa tiesin hänen kulkeneen. Ku
vien avulla tavoittelen myös poissa

olon kokemusta, joka syntyy lähei
sen ihmisen menettämisestä, Vata
nen kertoo.
Juhana Moisanderin ja Kristiina
KarsteninPuutarhassa-teos(2009)pe
rustuu Hugo Simbergin maalauk
seen Kuoleman Puutarhassa. Teos
koostuuvideoprojisoinnista(Juhana
Moisander) ja kukka-asetelmista
(Kristiina Karsten). Se yhdistää kaksijakolmiulotteisetelementittilallisek
sikokemukseksi,jokaliittyyvanhaan
perinteeseen, jossa kuviteltiin kuol
leiden nukkuvan kukkivassa puutar
hassa.
Galleria Ratamo (Veturitallinkatu
6) on avoinna ti-su klo 11–18. Vapaa
pääsy.NäyttelyjärjestääLuovanvalo
kuvauksen keskus ry.

Exitus ja SanatON
edelleen esillä
Minna Havukaisen Exitus -näyttely
ja Tiina Osaran valokuvanäyttely Sa
natON ovat nähtävillä 6.1.2013 saak
ka Keski-Suomen museossa, Alvar
Aallon katu 7.
Lisätietoja www.maassataivaassa.fi

Ruusu ja kalla vai
orkidea ja flamingonkukka?
Haudoilleonainavietykukkia.
Kauniillakukkalaitteillaja
kimpuillaonkunnioitettu
vainajaa.Hautajaistavatmuuttu
vathitaastijakukkalaitteidenkin
valinnassavanhatperinteet
elävät vielä vahvasti.
Kukkalaitteissavanhatsuosikit
pitävät vielä pintansa.
sirpa koivisto

Yli 50 vuotta alalla toiminut Marjat
ta Ryynänen Kukkakauppa ja hauta
ustoimistoMarjattaRyynänenky:stä
vahvistaa, että perinteistä pidetään
hautajaiskukissa yhä vahvasti kiinni.
Eniten sidotaan pisaranmallisia kuk
kavihkoja,joissatoistuvatperinteiset
väriyhdistelmät sinivalkoinen ja pu
navalkoinen. Suomen värejä toista
via sinivalkoisia kukkavihkoja käyte
täänerityisestiveteraanihautajaisissa.
Seppeleitä ei enää juurikaan pyy
detä. Pyöreitä seppeleitä käyttävät
lähinnä järjestöt virallisissa terveh
dyksissään.
Tuttuja hautajaiskukkia ovat edel
leen kalla, valkolilja, iiris, neilikka ja

erilaiset ruusut. Niiden lisäksi osa
taan kysyä jo muitakin kukkia.
– Suurin osa kukista on tuontitava
raa,jotenmelkeinkaikkiasaaympäri
vuoden. Uusimpia suosikkeja ovat
flamingonkukkajaorkidea,Marjatta
Ryynänen toteaa.
Kukat ovat tärkeä osa hautajaisia.
Kukkalaitetta valittaessa mietitään,
millaisia kukkia vainaja olisi halun
nut ja millainen kukkalaite kuvastaa
vainajaa parhaiten. Myös kukkalait
teisiinliitettävissävärssyissätoistuvat
tutut lainaukset runoista, virsistä tai
Raamatusta.
– Harvalla on omia värssyjä. Olisi
mukavaa,josvärssytkinuudistuisivat
ja tulisi enemmän vaihtelua, Ryynä
nen huomauttaa.

Ekologisuus
huomioon
Vaikka perinteet elävät vahvana, joi
takin muutoksia on silti nähtävissä.
Erilaisia muotoja kuten sydämiä, ris
tejä, pyöreitä kransseja on jo tullut
tuttujen kukkavihkojen rinnalle.
– Ihanasti mennään tässäkin asias
sa eteenpäin. Erilaisia muotoja ja
värejä käytetään rohkeammin ja mo

net haluavat, että kukkalaitteet ovat
tämän ajan näköisiä. Mutta ilman
muuta kunnioitamme myös niitä,
jotka haluavat perinteisen kukkalait
teen, Minna Savolainen Kukkakaup
pa Ruusupuusta kertoo.
Aika ajoin kukkakaupoille tulee
myöserikoisempiapyyntöjä.Savolai
nen on muun muassa sitonut kukka
laitteen moottoripyörän renkaasta
siten, että palanen renkaasta oli kim
pun pohjassa. Vainaja harrasti moot
toriurheilua ja lähiomaisen toive oli,
että tämä näkyy kukkalaitteessa.
Tätä päivää ovat myös ekologiset
kukkalaitteet. Niitä kysytäänkin ai
kaisempaa enemmän. Jo nyt hauta
kimpuissa ja -vihkoissa käytetään
paljon luonnonmateriaaleja kuten
puolukan-jamustikanvarpuja,lieko
ja, käpyjä ja sammalta. Hautakimp
pu on kahvallista hautavihkoa ekolo
gisempi vaihtoehto.
– Kimpusta saa halutessa yhtä suu
ren ja näyttävän kuin hautavihosta
kin. Joskus taas yksikin kukka voi
olla kaunis.
Ekologisia kahvoja ja sieniä on jo
saatavilla kukkavihkojen pohjaksi,
mutta ne ovat vielä kalliita, eikä käyt
tö ole kovin yleistä.

Kukat ilmensivät varallisuutta
Kukkalaitteidenyleistyminenhauta
jaisissa liittyi kaupungistumiseen.
Varakkaat olivat ostaneet kukkalait
teita jo aikaisemmin, köyhemmät
veivät haudoille luonnonkukkia.
–Kukkalaitteetilmensivätosaltaan
yhteiskunnallista varallisuutta ja nii

den kautta näytettiin yhteiskunnal
lista asemaa. Mitä isommat ja upe
ammat kukat, sitä varakkaammasta
hautajaisvieraastaolikysymys,akate
miatutkija Outi Fingerroos Jyväsky
län yliopistosta kertoo.
Valkoinen yleistyi hautajaiskuk

kien väriksi ja syrjäytti punaisen.
Toisen maailmansodan jälkeen hau
tajaisten järjestäminen muuttui am
mattimaisemmaksijahautaustoimis
tot alkoivat huolehtia hautajaisten
järjestelyistä. Myös kukkia alettiin
ostaa hautaustoimistoista.

Molemminpuolinen vastuunjako edistää perheen hyvinvointia
kirkontiedotuskeskus/tuulikkiterhemaa

TM Hanna Ranssi-Matikainen väit
telee tohtoriksi tutkittuaan pareja,
jotka ovat vertaisryhmien tuen avul
lapäätyneetjatkamaansuhdettaanja
selvinneet erokriisistä.
Tutkimuksen mukaan tärkeim
mäksi erokriisin syyksi osoittautui
elämän kokonaisvaltainen kuormit
tavuus. Naisilla keskeinen syy liittyi
perhevelvoitteiden tuomaan perin
teiseen sukupuolijakoon ja usein äi
diltä opitun roolimallin toistami
seen.
Miehillä erokriisin syy kilpistyi isä
nä olemisen epävarmuuteen sekä rin
nakkaissuhteisiin, jotka olivat tutki
muksen mukaan seurausta huonosti
toimivasta parisuhteesta, eivät sen
ensisijainen syy.
Ranssi-Matikainen tarkastelee ko
kemuksia erokriisistä yhdentoista

parin näkökulmasta. Pariskunnat
kertoivat saaneensa tukea parisuh
teensa jatkamiseen HNMKY:n perhe
työnorganisoimistavertaisryhmistä.
Elämän kuormittavuus korostui
muun muassa vaikeutena yhteenso
vittaatyö-japerhe-elämää.Erokriisin
syinä pidettiin myös kommunikaa
tiovaikeuksia, erilaisia suhdetta kos
kevia odotuksia, sukupuoleen liitet
tyäkuormittavuuttasekärinnakkais
suhteita.
Koti-jaansiovanhemmuudenväli
nen kilpailuasetelma näkyi lisäänty
neenä kiireenä. Kansainvälistynyt
työympäristö korosti perinteistä su
kupuolijakoa. Pikkulapsiperheissä
nainen vastasi kodista samalla kun
mies suuntautui intohimoisesti työ
hön. Myös perheen verkostojen
ohuus vaikutti puolisoiden koke
maan yksinäisyyteen.
Erokriisistä voi toipua, mutta se

edellyttää luopumista työn ja per
heen välisestä kilpailuasetelmasta.
Myösmuutoksetparisuhteessaolivat
välttämättömiä.

Vertaistuki auttaa
ongelmien ratkaisussa
Oma-apuryhmät sekä vertaistuki so
veltuvat hyvin parisuhdeongelmien
puimiseen. Omaan elämään saatu
tuki kannusti avun saanutta välittä
mään tukea muillekin.
Parisuhdettaanjatkaneetasettivat
perheen hyvinvoinnin etusijalle.
Muut muutokset liittyivät vuorovai
kutuksen laatuun sekä henkilökoh
taisen identiteetin vahvistumiseen.
– Molemminpuoliseen vastuunja
koonperustuvaparisuhdemallinäyt
täisiparhaitenedistävänperheyhtei
sönhyvinvointia,Ranssi-Matikainen
sanoo.

Monethaluavathautajaisiinperinteisenkukkalaitteen,muttaerilaisiamuotojajavärejä
käytetäänjorohkeammin,kertooMinnaSavolainenKukkakauppaRuusupuusta.KUVa:sirpa
koivisto

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 6.12.2012
OHJELMA JYVÄSKYLÄSSÄ
JUHLAJUMALANPALVELUS TAULUMÄEN KIRKOSSA
KLO 10.00, Lohikoskentie 2
SEPPELTENLASKUTILAISUUS VANHAN HAUTAUSMAAN
SANKARIHAUDALLA KLO 11.30, Puistokatu
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA JYVÄSKYLÄN PAVILJONGISSA
KLO 13.00, Messukatu 10. Pysäköinti P2-alueella, Uno Savolan

kadulla.

Juhlapuhujana on Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen.
Tervehdyspuheen pitää Luonetjärven varuskunnan päällikkö,
eversti Petri Tolla. Juhlassa esiintyvät Ilmavoimien soittokunta
solistinaan Jenna Bågeberg, Vox Aurea -kuoro ja Cooma Dance
Academyn tanssijat.
Juhlaan on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu klo 12.00
Suuret kunniamerkit.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SOIHTUKULKUE KLO 18.00
Kulkue lähtee yliopiston päärakennuksen edestä kohti Vanhaa
hautausmaata. Sankarihaudalla seppeleenlaskutilaisuus
klo 18.30. Järjestäjänä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 1. vuosikurssin opiskelijat.

HARJUN PORTAAT VALAISTUNA KLO 18.00–20.00
Järjestäjinä Jyväskylän Partiolaiset ry ja Halssilan Haukat ry.

Sururyhmä lapsensa
tai nuorensa menettäneille
Uusi sururyhmä kokoontuu Jyväsky
län kaupunginperheneuvolantilois
sa seitsemänä maanantaina tammihuhtikuun aikana. Ryhmän ensim
mäinen kokoontuminen on 14.1.

Asukkaita kehotetaan vanhan tavan mukaan järjestämään juhlavalaistus klo 18.00–20.00.
Jyväskylän kaupunki Jyväskylän seurakunta Luonetjärven varuskunta

Sururyhmän ohjaajina toimivat
sosiaalityöntekijä Eeva Nyberg ja sai
raalapastori Asta Rusanen.
IlmoittautumisetjalisätiedotAsta
Rusanen, 050 413 9294.
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Hannikainen teki jouluhittinsä ”k
HannikaisenkatuonJyväskylänkeskustan
tärkeimpiäväyliä.Nopeallaotannalla
katutunnetaanhyvin,muttasillenimensä
antanutP.J.Hannikainenhuonommin.
Hannikainen on siis aika nostaa
uudestaanesille,etenkinkunjouluntähtösettuikkivatjaovellaonjoulupukki,
valkoparta, vanhaukki.
janne könönen

”Taas sitä ollaan täällä kurjassa Jyväskylässä.”
JyväskylänalkeisopistonoppilasPekkaJuha
ni Hannikainen, 17, ei olisi ikinä kirjoittanut
näin, jos olisi tiennyt, että saa oman kadun ja
muutakin gloriaa Päijänteen pohjoisrannoilla.
Ylioppilaaksi pian valmistuva pohjoiskarja
lainen vannoi koulukaupungistaan poistues
saan vielä varmemmaksi vakuudeksi, ettei iki
nä enää palaisi sinne.
Syy Hannikaisen mielenpahoitukseen oli
muunmuassase,ettäJyväskyläoli1870-luvulla
kurja provinssikaupunki, jossa asukkaita oli
vaivaiset tuhat. Vaikka kanttori-isä oli lähettä
nytkokolapsipesueensakoulutielleKeski-Suo
meen ja omaisia oli siis lähellä, ei Hannikainen
järin ihastunut kaupunkiin ollut.
Hänet oli kuskattu tänne vuonna 1866 neljä
kokonaista päivää kestäneellä hevoskyydillä
kotoa Nurmeksesta. Kun tie vei eteenpäin Hel
sinkiin, rautatiestä nykyisen Jämsän kautta
etelään ei ollut tietoakaan, vaan juna kulki
Pohjanmaan rataa Haapamäen kautta. Matka
laisten oli pakko yöpyä Haapamäellä. Kepeät
mullat, ajatteli Helsinkiin ”sivistyksen pariin”
1875 porhaltanut Hannikainen.

Jyväskylä herää
Mutta ei Hannikainen näin vähällä päässyt Jy
väskylästä, eikä Jyväskylä Hannikaisesta.
Kaksitoista vuotta myöhemminkeisarillises
ta yliopistosta valmistunut filosofian maisteri
löysi itsensä jälleen Päijänteen rannoilta. Hä
net valittiin Jyväskylän seminaarin musiikin
lehtoriksi 1887. Ehkä aiemmat karut kokemuk
set syvää unta nukkuvasta pikkukaupungista
olivat jättäneet jälkensä, mutta nyt Hannikai
nen oli ainakin päättänyt herättää Jyväskylän
kulttuurielämän ja varsinkin musiikkiharras
tuksen eloon ruususen unesta.
Musiikin lehtori oli ajamassa kaupunkiin
ensimmäistä sinfoniakonserttia, laulujuhlia ja
perustiensimmäisensuomenkielisenmusiikki
lehden sekä yhä toimivan mieskuoron Sirkat.
Jyväskylän musiikista saamasta nosteesta ker
too jotain se, että vuonna 1884 musiikkijuhlil
le otti osaa 2400 ihmistä, eli enemmän kuin
koko kaupungissa oli asukkaita.
Kesällä 1899 Hannikainen houkutteli pai
kalle tuttunsa Jean Sibeliuksen ja Robert Ka
januksen ihmettelemään vähäpätöisen pro
vinssin virinnyttä kulttuuri-innostusta. Sa
maanaikaanelettiinmyösvaltavankansallisen

Lasten
kauneimmat
joululaulut

9.12. klo 16 Vaajakosken kirkko
9.12. klo 16 Neulaskoti
12.12. klo 18 Korpilahden
srk-koti
13.12. klo 18 Säynätsalon kirkko
16.12. klo 16 Halssilan kirkko

********************

11.12. klo 18 mukana seurakunnan kehitysvammaistyö, 		
Kaupunginkirkko
12.12. klo 19 Christmas Carols,
englanninkieliset kauneimmat
joululaulut, Kaupunginkirkko
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P.J.Hannikainen(1854–1924)sävelsitunnetuimmat
joululaulunsaJyväskylässä,kaupungissa,jostaeiensin
pitänytalkuunkaan.kuva:j.kuusisto/keski-suomenmuseo
innostuksen aikaa ja Hannikainen oli saanut
suomalaisuusasiastalisätartunnanHelsingissä.
Hän oli tutustunut pääkaupungissa muun mu
assa Uno Cygnaeukseen, Yrjö Sakari YrjöKoskiseen ja Julius Krohniin. Ensin mainittu
oli ideoinut kansakoulunopettajaseminaarin
juuri Jyväskylään.

Hannikainen houkutteli
tuttunsa Sibeliuksen
ja Kajanuksen
ihmettelemään
vähäpätöisenprovinssin
virinnyttä kulttuuriinnostusta.
Hannikainen oli siis toteuttamassa suoma
laisuusihannetta kaupungissa, joka sopi mitä
parhaitenhänenaatteelliseentavoitteeseensa.
Jyväskyläonainaolluterittäinsuomenkielinen
kaupunki, joten kansan oman kielen arvostuk
sennostattamiseen kaupunki olimitäotollisin

Sivistynyt kansanmies

P.J.HannikaisensävelkynäkirjoittiterävänäJyväskylässä.Monethänentekemistäänjoululauluistaelävätsuoma

Hannikainen oli itsekin sopiva suomalaisuus
mies, sillä hän oli sopivasti säätyläinen ja kansan
ihminen. Säätyläinen, joka pystyi keskustele
maanluontevastisibeliustenjaedelfelttienkans
sa, ja samalla kansanihminen, jotta ymmärsi ta
vallisen rahvaan huolet. Sukujuuristakin löytyi
sekä avioton von Wright -suvun isoäiti kuin
ihan tavallista suomenkielistä pyykkäriäkin.

Elämäntyönsäsäveltäjä,kansallinenherättä
jä ja kulttuurivaikuttaja palasi siis tekemään
Jyväskylässä. Viihtymistä kaupungissa edisti
toisella asumiskaudella se, että musiikin laitok
selta löytyi oma rakas vaimo. Seurustelu neiti
Nikanderin kanssa oli pidettävä ensin salassa,
sillä oppilas oli ihastuksen alkaessa 18 ja opet

taja ”jo” 33. Kaupunki toipui skandaalinpoika
sesta nopeasti ja pari lapsineen vakiinnutti
asemansaJyväskylänykkösmusiikkiperheenä.
Musiikin opettamisen ohella Hannikaisen
sävelkynäoliKeski-Suomenvuosinahyvinterä
vä. Aikaa kestäviksi klassikoiksi on helppo ni
metä useita edelleen suosittuja lauluja, kuten

Kauneimmat joululaulut 40 vuotta

13.12.klo 18 opiskelijoiden ja
nuorten aikuisten kauneimmat
joululaulut, Kortepohjan kirkko
16.12. klo 15 De vackraste julsångerna – mässa Keltinmäen
kirkko
28.11. klo 13 Ruusakoti, Palokka
5.12. klo 12 30 ja 14 Palokan
terveyskeskuksen vuodeosasto
5.12. klo 13 Vanhainkoti
Iltatähti, Korpilahti
5.12. klo 18.30 Puuppolan
kerhotila päiväkodilla
8.12. klo 16, 17.30 ja 19
Vesalan riihikirkko

Henki & elämä

9.12. klo 14 Jyskän
seurakuntakoti
9.12.klo 14 Neulaskoti,
Keljonkangas

9.12. klo 16 ja 19 Kuokkalan
kirkko
9.12. klo 18 Keltinmäen kirkko
9.12. klo 16 ja 18 Palokan kirkko
9.12. klo 18 Koivuniemen
leirikeskus
9.12. klo 18 Huhtasuon kirkko
10.12.klo 18 Nyrölän kallioplanetaario

12.12. klo 12.30 Luhtisen
palvelutalo, Palokka
12.12. klo18 Jyväskylän
kristillinen opisto
12.12. klo 17 Seminaarimäen
kauneimmat joululaulut,
Kaupunginkirkko

13.12. klo 18 Ravintola
Ohrantähkä, Korpilahti
13.12. klo 18 Lohikosken kirkko
13.12. klo 19 Taulumäen kirkko
13.12. klo 18.30 Jylhänperä,
Rauhanyhdistyksen talo
13.12. klo 18 Kuokkalan kirkko

16.12. klo 16, 18 ja 21 Vaajakosken kirkko
16.12. klo 16 Kortepohjan kirkko
16.12. klo 16 Säynätsalon kirkko
16.12. klo 16 ja 18 Kaupungin-		
kirkko
16.12. klo 16 ja 19 Kuokkalan 		
kirkko
16.12. klo 18 Halssilan kirkko
16.12. klo 18 Korpilahden kirkko

19.12. klo 18.30 Kuikan kylätalo
19.12. klo 18.30 Saarenmaan 		
koulu
19.12. klo 19 Taulumäen kirkko
20.12. klo 18 Ylä-Muuratjärven
kylätalo, Korpilahti

21.12. klo 18 Nyrölän koulu
(samalla koulun joulujuhla)
22.12. klo 18 Taulumäen kirkko
6.1.2013 klo 16 Sotainvalidien
sairaskoti, Kypärämäki

KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
-konsertit

9.12 ja 16.12 klo 15 Taulumäen
kirkko, Vox Aurea ja Kolmekuuto
set. Liput 10/ 5 euroa

16.12. Kauneimmat joululaulut –
messu Taulumäen kirkossa klo 18.

kurjassa”Jyväskylässä
Gallup
1.Tiedätkö millä kadulla olemme?
2. Mitä tulee mieleen P. J. Hannikaisesta?
3. Jos pitäisi valita yksi suosikki joululaulu
jen joukosta, mikä se olisi?
Esko Keto
1. Kyllä,
Hannikaisen
kadulla ollaan.
2. Pitkään
olen Jyväsky
lässä asunut,
mutta en kyllä
muista P. J.
Hannikaista
3.Joulupuuon
rakennettu.
Sitä lauletaan
aina lastenlas
ten luona.
Kari
Hartikainen
1. En osaa
sanoa, kun en
ole paikka
kuntalaisia.
2. Ei mitään
hajua.
3. Joulu ei ole
oikein minun
juttu, mutta
siskon lapsille
olen pukki ja
kunhan ovat
pukin nähtyään ensi järkytyksestä selvinneet,
he laulavat aina tuota Hannikaisen säveltä
mää Joulupukkia.

P. J. HANNIKAISEN JOULULAULUJA
Joulu
Joulu joulu armas aika
Jouluaattona
Jouluaatto on nyt herttainen
Joululaulu

Joulun ihmerauhaa
Joulun kellot
Joulupukki
Oi terve joulukuusi
Tuikkikaa oi joulun tähtöset

Anna-Liisa Heikkilä (vas.)
ja Tiina Mikkola (oik.)
1. Tiina: Eikö tämä olekin Hannikaisenkatu?
Anna-Liisa: Joo, Hannikaisenkatu.
2. Tiina: Ei muistu nyt mieleen.
Anna-Liisa: Ei minullekaan.
3. Tiina: Hannikaisen tuotannosta Tuikkikaa
oi joulun tähtöset
Anna-Liisa: Muistan ainakin Hiljaa hiljaa,
joulunkellot kajahtaa.

alaistensuosikkeinatänäkinjouluna.(Lausetarkoittaanykykielellä”mieltäviihdyttäenkuinmuinoinlapsena.”Lähde:kotimaistenkieltenkeskus)kuva:kristiinakontoniemi
Karjalaisten laulu, Keski-Suomen laulu, Maan
korvessa kulkevi lapsosen tie, Mökin laittaja ja
joululauluistaetenkinJoulupukki(valkoparta,
vanha ukki), Oravan pesä sekäTuikkikaa oi jou
lun tähtöset. Hannikainen otti ja suomensi
myös Topeliuksen Kesäpäivä Kangasalla -lau
lun.

Räntäsateisena päivänä Hannikaisenkatua
tallustava voi siis hyvällä syyllä hyräillä mieles
sään P. J. Hannikaisen elämäntöitä. Näin jou
lunaikaan voi jopa pysähtyä miettimään, mitä
ihmettä tarkoittaaTuikkikaa oi jouluntähtöset
-laulunlause”mieltäviihtäenkuinmuinenlasna”
(vastaus sivulla 9 kuvatekstissä).

Joulun ajan
lähetysmyyjäiset
1.12 klo 10-14 Adventtimyyjäiset keskus
seurakuntatalo (lounas, kahvit, Loiskiksen
perhekonsertti klo 12)

Vaajakosken kirkko
1.12. klo 12-13.30 Lähetysmyyjäiset
Tikkakosken kirkko
2.12. n. klo 11.30 messun jälkeen
Lähetyksen ja diakonian myyjäiset
Palokan kirkko
2.12. n.klo 11.30 messun jälkeen
Lähetyksen joulumyyjäiset
Korpilahden seurakuntatalo
2.12. n. klo 11 perhemessun jälkeen
perinteiset lähetysmyyjäiset ja
lounas

Neulaskoti
2.12. n. klo 17 Hoosianna-perhe
messun jälkeen adventtimyyjäiset
Kuokkalan kirkko
9.12. klo 15-19 Lähetysmyyjäiset,
Kortepohjan seurakuntakeskus
15.12. klo 10-12
lähetysmyyjäiset,
Säynätsalon seurakuntakoti
16.12.n. klo 17 Kauneimpien
joululaulujen jälkeen myyjäiset
Keltinmäen kirkko
22.12. klo 11-13 Lähetysmyyjäiset

Mikä on sinun suosikkijoululaulusi?
Miksi juuri se? Lähetä vastaus
sähköpostilla jklsrk.tiedotus@evl.fi.
Vastanneiden kesken arvotaan
uunituore MMV-kuoron
Tähden tietä -levy.

Lahjoita koruja ja
lankoja lähetykselle

Loiskis adventtimyyjäisissä

Toisenlaiset
tupperit eli lahjailta

Lähetystyön yksikkö kerää marras
kuun ajan lahjoituksina villalankoja.
Lankalahjoituksia jaetaaneteenpäin
lähetyspiireihin,jottasaadaanuusia
tumppuja ja vanttuita lähetystyön
hyväksi.
Adventtimyyjäisten korukirppik
seen kerätään myös ylimääräisiksi
jääneitä koruja, joita löytyy laatikoi
den pohjilta. Kaikki korut kelpaavat!
Jos haluat lahjoittaa lankoja tai
koruja, ota yhteyttä Paula Niemita
loon p.040- 367713 tai tuo lahjoituk
sesi Keskusseurakuntatalon aulassa
sijaitsevaan monistamoon marras
kuun aikana.

JärjestöjenlähetysmyyjäisetovatKes
kusseurakuntatalolla lauantaina
1.12. klo 10–14. Myynnissä lähetys
järjestöjensekäalueseurakuntienlä
hetyspiirientuotteita,edullinenkeit
to tai puurolounas.
Lisäksi on arpajaiset jaTaulumäen
kirkko -pipareiden koristelupiste 2
euron hintaan.
Lastenorkesteri Loiskis konsertoi
perheille klo 12; konsertti on ilmai
nen. Lisäksi nähtävillä on Kaarina
Heiskasen piparimuottinäyttely.
MyyjäisetjärjestääJyväskylänseu
rakunnanlähetystyösekälähetysjär
jestöt.

Torstaina 29.11 vietetään Kirkon Ul
komaanavun Toisenlainen lahja -il
taa Vanhassa pappilassa klo 18.
Tule kuulemaan Kirkon Ulkomaan
avun työstä, jota tehdään toisenlais
ten lahjojen tuotolla. Samalla saat
nauttia maailmanmusiikista ja lep
poisastaillastakahvikupposenäärel
lä.
Illassavoiostaatoisenlaisialahjoja.
Voit tutustua toisenlaisiin lahjoihin
etukäteenosoitteessawww.toisenlai
nenlahja.fi .
IllanjärjestääJyväskylänseurakun
nan lähetys-ja kansainvälisen työn
yksikkö.
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Juhlan Paikka
Pito- ja Juhlapalvelu

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

Mikeva Oy:n

Ruusakoti

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

Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista,
Liisa Nipuli
Kauppakatu 28 A 54
050 362 27 44
PARTURI – KAMPAAMO
Ritva Nuutinen
Kontiontie 12
40400 JYVÄSKYLÄ
045-1127 688

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

Puh. 615 220, 0400-647 547

Naislaulajat tarjoilevat
Jouluista lunta
Jyväskylän Naislaulajat on juhlinut
tänä vuonna konsertein ja tapahtu
minkuudettakymmenettätoiminta
vuottaan. Vuonna 1952 perustet
tuun kuoroon kuuluu nelisenkym
mentä laulunharrastajaa. Useissa
kilpailuissa ja katselmuksissa palkit
tua kuoroa johtaa diplomikuoron
johtaja Rita Varonen.
Kuoron ohjelmisto sisältää paljon
suomalaista nykymusiikkia ja useita
tilausteoksia, joista viimeisimpiä on
Mia Makaroffin Jouluinen lumi.
Juhlavuotensa alkajaisiksi kuoro
julkisti viime joulun alla levyn, jolla

olevaa musiikkia on mahdollista
kuulla nyt juhlavuoden päätteeksi
Taulumäenkirkonkonsertissa.Sekä
konsertin että levyn nimikappale
Jouluinenlumionmyösohjelmistos
sa. Kuoroa säestävät Hilkka Louhi
vuori pianolla ja Pekka Toivanen
kelttiharpulla.
Ohjelmia voi ostaa ennakkoonNi
kolainkulmanlippupisteestätaikuo
ron jäseniltä.
NaislaulajienjoulukonserttionTaulu
mäenkirkossaperjantaina14.12.klo19.
Ohjelma 12/8 euroa.

Voice tuo jokaiselle joulun
Taulumäen kirkossa
Voice – Suomen paras kuoro 2011 –
haluaa herättää kuulijoidensa joulu
mielenkonsertillaanJokaisenjoulu.Se
kuullaanTaulumäenkirkossalauantai
na 15.12. klo 18. Ohjelma 10/7 euroa.
Ohjelmisto sisältää rakkaita perintei

siä joululauluja, kutenVarpunen joulu
aamuna, ja uudempia joulusävelmiä,
esimerkiksi Taivas sylissäni. Jokaisen
joulu, konsertin nimikkokappale, on
kuoron omaa tuotantoa. Kuoroa joh
taa musiikin lehtori Tarja Erkkilä.

teoksessaanJosoisjoku,vaikkaJumala:
”Joulukin menee pikakelauksella”.
Näin ei ole pakko tapahtua. Hiljen
nytään joulun sanoman äärelle jou
lurunojen ja -laulujen myötä KeskiSuomen museossa, Alvar Aallon ka
tu 7. Mirjami Asikainen ja RitvaSofia Lintu tulkitsevat runot. Aino
Suholan tekstin lisäksi kuullaan
Eino Leinon, Aleksis Kiven, Yrjö
Jylhän, Helvi Juvosen, Jaakko Haa

Kormilaisen ja Mirjami Asikaisen
runoja. Musiikista vastaavat Aulis
Tuimala, laulu, ja Eija Rantatalo,
piano.
Tuokiossa
lauletaan
myös yh
Kodin
ja julkisten
tilojen
teislauluja.
huonekalujen verhoilu
Tilaisuus on sunnuntaina, 2.12.
sisustustekstiilit
klo 15, ja
museon
4. kerroksen luento
Riitta-Liisa
Hantunen
salissa. Keski-Suomen
museon jär
6 Bnoin tun
jestämäTakalankuja
tilaisuus kestää
nin. Kuuden
euron
pääsymaksulla
puh. 040
561
3221
voi tutustua
museon kokoelmiin.
Suomen verhoilijamestarien

MATTOJEN
Joulu ei mene pikakelauksella
KONE- ja
LAAKA- o- Keski-Suomen museossa
PESUT noulvtelu Kirjailija Aino Suhola kirjoittaa vion, Anna-Mari Kaskisen, Risto
pa

Palokankaantie 7.
Noutopalvelu puh. (014) 283 800.

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

uteen
u
i
s
k
u
l
u
Jo

kotiin

VVO:n vuokra-asunto on turvallinen asua ja asioiminen on
helppoa ja vaivatonta. Tutustu vuokra-asuntotarjontaamme
ja täytä asuntohakemus jo tänään: www.vvo.fi.
Tutustu samalla myös avainasiakasetuihimme!

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

Verhoilu
AJANPATINA
Kodin ja julkisten tilojen
huonekalujen verhoilu
ja sisustustekstiilit
Riitta-Liisa Hantunen
Takalankuja 6 B
puh. 040 561 3221
Suomen verhoilijamestarien
liiton jäsen

Verhoilu
AJANPATINA

liiton jäsen

Wanhan ajan joulu

Villa Mathildassa Hankasalmella
22.11.2012–6.1.2013
Nahkaikoneja Etiopiasta, jouluseimiä eri maista ja
Joulukirkkoon-näyttely.

Nostalginen joulu -konsertit
Satu ja Arto Rantanen
2.12. klo 14 ja 9.12.klo 18

Lippu 12 euroa sisältää näyttelyn ja joulukahvit.
Näyttely avoinna to–su 12–18. Muina aikoina sopimuksen mukaan.
041 4320748. Liput 5 / 1 euroa.

Sauvomäentie 609 Sauvamäki Hankasalmi www.villamathilda.fi

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

PIPLIAT PAKETTIIN
RAAMATTU
Keskikokoinen, kattavat
liiteosat, 92 -käännös.
Laadukkaat nahkajäljitelmäkannet.
Saatavana 3 uutuusväriä. 26 €

LÄPPÄKIRJA

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

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

Tilaa kultainen nimipainatus lahjansaajan Raamattuun. Koko valikoima
www.pipliakauppa.fi

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi
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Pintaa syvemmältä.
Tervetuloa magneettikuvaukseen, mammografiaan ja
rintavastaanotolle Sepänkadulle.
Taina Usenius
Syöpätautien
erikoislääkäri

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

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

Hynninen ja Kiviniemi
jouluisina Taulumäen kirkossa

Juhlikaa - Jubilate!
sanoo Musica-kuoro
Jubilate!35-vuotiaanMusica-kuoron
perinteinen joulukonsertti Taulu
mäen kirkossa lauantaina 8.12. klo
21, liput 12/7 €. Ohjelmistossa on
teoksia latinaksi ja suomeksi, klassis

Jorma Hynninen, baritoni, ja Kale
vi Kiviniemi, urut, esittävät Taulu
mäen kirkossa itsenäisyyspäivän ja
joulunajan musiikkia; Jean Sibe
liuksen ja muiden suomaisten sävel
täjien lauluja, uusi Kimmo Hako
lan laulu Jorma Hynnisen omaan
tekstiin, Finlandia sekä Notre Da
men urkuri Balbastren joulusarja
uruille.
Baritoni Jorma Hynninen on luo
nut poikkeuksellisen näyttävän ja
merkittävän uran ooppera-, lied- ja
konserttilaulajana. Jorma Hynnisen
keskeisiä rooleja ovat muun muassa
Rodrigo, Kreivi Almaviva, Wolfram
ja Jevgeni Onegin.
Hän on laulanut useiden suoma
laistenoopperoidenkantaesityksissä,
joistamonienpääroolitonsävelletty
Hynnisenlaulaja-janäyttämöpersoo
nallisuutta ajatellen.
Konserttiurkuri Kalevi Kivinie
mi (s. 1958) on kansainvälisesti ar
vostettu, erityisesti ranskalaiseen
musiikkiin perehtynyt taiteilija. Ki
viniemi on konsertoinut useaan ot
teeseenPariisinNotre-Dame-kated
raalissa ja Sainte-Clotilde -basilikas
sa sekä levyttänyt Orléansissa ja
Rouenissa historiallisilla CavailléColl -uruilla.
JormaHynnisenjaKaleviKiviniemen
konserttiTaulumäenkirkossape7.12.
klo 19. Liput ovelta 20/10 euroa.

Sinfis juhlii
95-vuotiasta Suomea
Jyväskylän yliopiston sinfonia-or
kesteri Sinfis juhlistaa Suomea esit
tämälläsuomalaistenhuippusävel
täjien teoksia: Jean Sibeliuksen
PélleasetMelisande,AulisSallisen1.
Sinfonia ja Uuno Klamin Kalevalasarja.
Konsertin johtaa Sinfiksen uusi
kapellimestari Huba Hollóköi. Un
karilaissyntyinen Hollóköi on val
mistunut musiikin maisteriksi Buda
pestin Franz Liszt -akatemiasta. Ka
pellimestariksi Hollóköi on opiskel
lut Sibelius-Akatemian kapellimes
tariluokalla muun muassa Leif Se
gerstamin ja Jorma Panulan

HynninenjaKiviniemitarjoilevatisänmaallistajajouluistamusiikkia.

im Alten Pfarrhaus, Vanha Pappila,
Vapaudenkatu26.Selbstgebackenes
oder -gekauftes kann gerne mitge
bracht werden. Herzlich willkom
men!
Saksankielinen adventtihartaus
lauantaina 15.12. klo 17 Jyväskylän

Kaupunginkirkossa. Mukana pas
tori Martin Röker, kanttorina Ris
to Valtasaari, Elina Fuchs. Jumalan
palveluksenjälkeenklo18saksalaisia
joululauluja ja kahvia Vanhassa Pap
pilassa, Vapaudenkatu 26. Tuo mu
kanasi saksalaisia joululeivonnaisia.

Lähetyksen puurojuhla

Niityllä lunta?

johdolla.
Jyväskylän yliopiston sinfoniaor
kesteri eli Sinfis on vuonna 1993
perustettu Jyväskylän yliopiston
edustusorkesteri. Sinfis konsertoi
säännöllisesti joka lukukaudella ja
soittajien joukosta kootaan tarpeen
tullen myös pienempiä kokoonpa
noja erilaisiin tilaisuuksiin.
Sibelius-Sallinen-KlamiSuomalaisenmu
siikinkonserttilauantaina24.11.klo18
Taulumäenkirkossa.Liputovelta15/7
euroa (alennettu hinta: opiskelijat ja
lapsetalle12v.).Lippujenennakkova-
raukset sinfis.jyu@gmail.com-

Puhkupillien Puhkuusipuu
kuuluu Kuokkalassa

Deutscher Adventsgottesdienst
und deutsche Weihnachtslieder in Stadtkirche
Samstag, 15.12.2012, 17 Uhr, Stadt
kirche, Kirkkopuisto, Jyväskylä Kir
chpark. mit Martin Röker, Risto
Valtasaari, Elina Fuchs. An
schließend treffen wir uns um 18
UhrzumsingendenBeisammensein
bei Kaffee und Weihnachtsgebäck

min ajan suurten säveltäjien kynistä
kuoron omaan Kostiaiseen ja nyky
päivään.
Lisätietoja kuoron verkkosivuilta
osoitteesta www.musicakuoro.net.

koko perheelle

pe 14.12. klo 18, Huhtasuon kirkko
Puuro- ja kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen

Jyväskylänyliopistonpuhallinorkes
teri Puhkupillien jo perinteeksi
muodostunut joulukonsertti Puh
kuusipuu saapuu Kuokkalaan. Nuo
renjaenergisenkapellimestarikaksi
kon Tanjaana Jaakkolan ja AnnaKaisa Tupalan johtamana Puhku
pillit tuovat Kuokkalan kirkkoon
niin perinteisiä kuin tuoreita sovi
tuksia tutuista joulun klassikoista,
maustettunauusillaorkesteriteoksil
la. Luvassa on sävyjen kirjo herkästä
ja tunnelmallisen kotoisasta raiku
viin fanfaareihin.
Puhkupillit on pääosin Jyväskylän
yliopiston opiskelijoista koostuva
sinfoninen puhallinorkesteri. Kol

mattakymmenettätoimintavuottaan
juhliva orkesteri on aktiivisesti läsnä
Jyväskylän musiikkielämässä useilla
vuotuisilla konserteillaan.
Puhkupillienohjelmistokoostuu
niin orkesteriklassikoista kuin tans
si- ja elokuvamusiikinkin sovituk
sista.
Viime vuonna Puhkupillit teki
konserttikiertueen Puolaan, ja tule
vana vuonna on tiedossa suuri juhla
konsertti kantaesityksineen.
Jyväskylänyliopistonpuhallinorkesteri
PuhkupillienjoulukonserttiPuhkuusi
puu Kuokkalan kirkossa la 1.12. kello
18. Ohjelma 12/6 euroa.

joulun sävel

Kaupunginkirkossa keskiviikkoisin klo 12–12.30. Vapaa pääsy.
ke 5.12.2012
Hannele Valtasaari, laulu
Risto Valtasaari, urut
Yhteislauluja
ke 12.12.2012
Mikko Miettinen, huilu
Pekka Björninen, piano, urut
Yhteislauluja

(vapaaehtoinen maksu)

Mukana lähetystyöntekijöitä,
lyhyitä välähdyksiä joulusta eri maissa
ja jouluevankeliumi.
ev.lut. kirkon lähetysjärjestöt ja Jyväskylän seurakunta

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

ke 19.12.2012
Gsus -lauluryhmä,
Esko Turpeinen, kitara, djembe
Maria Salmela, laulu, piano
Yhteislauluja
ke 2.1.2013		
Antti Laasonen, viulu
Piia Laasonen, laulu, piano, urut
Yhteislauluja

Ovella
vapaaehtoinen
kolehti
Suomen
Lähetysseuran
joulukeräykselle.

Eino Grönin ja
Marianne Mäenpään

JOULU SAAPUU
JOKAISELLE

Järjestöjen joulumessut

konsertti Paviljongissa 2.12. kello 15

Perinteiset joulumessut
paikallisille yhdistyksille,
järjestöille, sekä yksityisille
käsityö- ja leivontaharrastajille.

säestäjinä Marian ja Mihai Petrescu sekä Charlotte Loukola

9.12.2012
11.00-16.00
Hipposhalli
Jyväskylä
Lisätietoja:
www.nuortenkeskisuomi.fi

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!

Liput 20 e Nikolainkulman lipunmyynnistä Asemak.6 p. 0142660114
Konsertin tuotto lahjoitetaan kehitysvammatyöhön.

Henki & elämä
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Tapahtumat
23.11.-13.12.

Huhtasuon

alueseurakunta

Taulumäen kirkko

LOHIKOSKENTIE 2
La 24.11. klo 18 yliopiston sinfo
niaorkesteri Sinfiksen suomalai
sen musiikin konsertti, joht. Hu
ba Hollóköi. Liput 15/7 euroa.
Su 25.11. klo 18 Messu, Tuomio
sunnuntai, Kristus, kaikkeuden
Herra, Pirtala, Niiles-Hautanen,
Valtasaari.
La 1.12. klo 23 Adventtiyön
messu, Voiko luottaa?, Liukko
nen, nuoret.
Su 2.12. klo 18 1. adventin mes
su, Kuninkaasi tulee nöyränä, Pa
lola, Liukkonen, Hassinen, Parta
nen, Kirkkokuorot, soitinyhtye.
To 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäi
vän sanajumalanpalvelus, Kii
tos isänmaasta, Vainio, saarna
sotilaspastori Janne Huikko, Has
sinen, Jyväskylän Sotaveteraani
kuoro, joht. Timo Laakso.
Pe 7.12. klo 19 Joulukonsertti,
Jorma Hynninen, baritoni, ja Ka
levi Kiviniemi, urut. Liput 20/10 e.
La 8.12. klo 21 Joulukonsertti.
Musica-kuoro, johtaa Pekka Kos
tiainen. Ohjelma 12/7 e.
Su 9.12. klo 15 Kauneimmat
joululaulut –konsertti. Liput
10/5 euroa Suomen lähetysseu
ralle
Su 9.12. klo 18 2. adventtisun
nuntain messu, Kuninkaasi tulee
kunniassa, Konsti, Reukauf, Tiu
sanen, Alexi Juhanpelto.
Ke 12.12. klo 19 Konsertti. Jyväs
kylä Sinfonia, joht. Andres Mus
tonen, Gemma Bertagnolli, sop
raano. Liput Sinfonia 20/18/10 e
To 13.12. klo 19 Kauneimmat
joululaulut, musiikinjohto Heikki
Tynkkynen, juonto Maritta Tynk
kynen, avustaa lauluyhtye Lau
Canto, joht. Jouni Vaaja, mukana

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Messu su 25.11. klo 10, M. Vää
täinen, Ridanpää, Lintunen, py
häkoulu, Kirkkokahvit.
Aamurukous ti 27.11. klo 8-8.30.
Hiljainen aamurukous to 29.11.
klo 8-8.30.
1. adventtisunnuntain messu
su 2.12. klo 10, M. Väätäinen,
Salminen, Lintunen, H. Niemi
nen, Lähde!-kuoro, Seurakunta
kuoro, musiikkiryhmä, pyhäkou
lu. Kirkkokahvit.
Aamurukous ti 4.12. klo 8-8.30.
Itsenäisyyspäivän
sanajuma
lanpalvelus to 6.12. klo 10 kai
kille ikäryhmille. Musiikkina Las
se Heikkilän Suomalainen messu,
Pitkänen, Lintunen, H. Nieminen,
Lähde!-kuoro, partiolaisten lu
pauksenanto. Kirkkokahvit.
Messu su 9.12. klo 10, M. Vää
täinen, Ridanpää, H. Nieminen,
pyhäkoulu, Kirkkokahvit.
Kauneimmat joululaulut su
9.12. klo 18, Pitkänen, Lintunen,
Kamariorkesteri
Melomania,
Seurakuntakuoro, kolehti lähe
tystyölle.
Aamurukous ti 11.12. klo 8-8.30.
Musiikkikoulun matinea ti
11.12. klo 18.
Hiljainen aamurukous to 13.12.
klo 8-8.30.
Harjun Laulun ja Jyväskylän
Salonkiorkesterin
joulukon
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Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Ajantasaiset viikkotapahtumat
löytyvät Jyväskylän seurakun
nan nettisivuilta.
Messu su 25.11. klo 10, Repo,
Mertanen, MMV-kuoro, pyhä
koulu.
Viisikielinen-laulukirjan laulu
jen esittelyä ja yhteislaulua su
25.11. klo 18, Raija Hämynen,
Väätäinen, Mertanen.
Raamattu- ja lähetysilta ke
28.11. klo 18.30 Erkki Puhalai
nen, Tervonen.
Jumala ja jumalat: Raamattu‑
ja lähetyspäivät 1.-2.12.
La 1.12. klo 15 Jumala ja juma
lat, raamattuopetus, kahvit; klo
16.30 Lauantaiseurat hyvässä
seurassa, terveisiä Kaukasiasta.
Messu 1. adv. su 2.12. klo 10,
Tervonen, Siistonen, Mertanen,
Jyväskylän puhallinorkesteri joh
tajanaan Kirsti Keihäsvuori.
Messun jälkeen Kuninkaasi tu
lee nöyränä -lähetystilaisuus.
Terveisiä Japanista, skype-yhteys
Japaniin nimikkolähetti Johanna

Huhtasuolla Tähden tietä
-levynjulkaisukonsertti

''Barokista nykyaikaan'' 28.11.

Huhtasuon kirkon
MMV-kuoro julkaisee 2.12.
uuden joululevyn Tähden
tietä. Levy sisältää uusia
ja perinteisiä joululauluja
orkesterisäestyksellä.
Adventti-illan konsertissa

2.12. klo 18 kuullaan levyn
laulut kuoron ja soitinryhmän esittämänä.
Tilaisuuden jälkeen on glögitarjoilu ja mahdollisuus
ostaa uutta levyä. Äänitteen
hinta on 20 euroa.

Cygnaeus-lukion kuoron,
orkesterin ja solistien kon
sertti Taulumäen kirkossa
28.11.klo 18. Bachin, Vivaldin,
Händelin sekä uudempien
säveltäjien teoksia. Vapaa
pääsy. Ohjelma 5/3€.

Tervoseen. Mukana mm. Raija
Hämynen, Paula Nojonen, Erkki
Puhalainen, Tervonen. Joulu
puuro ja kahvit.
Tähden tietä -konsertti su 2.12.
klo 18, MMV-kuoron levyn jul
kistamiskonsertti. Glögit. Tähden
tietä -levyjä myytävänä (20 e).
Itsenäisyyspäivän
suomalai
nen messu to 6.12. klo 10, Re
po, Salmela, gospelkuoro Iha
naiset ja bändi.
Messu 2.adv. su 9.12 klo 10,
Tervonen, Mertanen, pyhäkoulu.
Kauneimmat joululaulut su
9.12. klo 18, lähetyksen hyväksi.
Mukana MMV-kuoro.
13.12. klo 18.30 Nuorten kau
neimmat joululaulut kirkossa.

ke klo 19, miehille parill. viikko
jen ke klo 19 liikuntasalissa.
Erkka-ilta to 29.11. klo 17.30,
erityistä tukea tarvitsevien lasten
vanhemmille. Ilm. viikkoa en
nen p. 050 323 3555.
Lapsi-ja perhetyön tiedustelut
Anne Kettunen p. 050 340 0638.

LAPSET JA PERHEET:
Pikkukirkko to 30.11. klo 9.30.
Pieni kirkkohetki päivähoidon
väelle, lapsiperheille ja lapsen
mielisille.
Joulun tähti -askarteluilta per
heille ma 3.12. klo 17.30. Ilm. p.
050 408 8815 ke 28.11. men
nessä.
Ensivauvaryhmä ma klo 13.30
päiväkerhopäädyssä. Avoin ryh
mä ensimmäisen lapsen saaneil
le tai odottaville.
Päiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
ke 28.11. mennessä vapaita
paikkoja p. 050 408 8815.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Perhekahvila ke klo 9.30.
Sählyä naisille paritt. viikkojen

LAPSET JA PERHEET:
Ensivauvaryhmä ma klo 13.
Pyhis Hukkaperä 6
LeVyn 3v.DHukkaperän
kerhotilassa ti 4.12. klo 18–19,
lapsista koululaisiin.
Perhekerho ke klo 9.30.
juLkistaMisPäiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
konsertti050
441 4215.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Halssilan srk-keskus
Kerhot, peli-illat, koulutukset
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Kärpänk. 5 p. 050 549
7040
2.12.2012
kLo
18.00
yms. löytyvät seurakunnan net
Kerhot, peli-illat, koulutukset
Messu su 25.11. klo 12, Väätäi

MMV kuoron

konsertin
jäLkeen
tarjoiLu ja
LeVyä
MyytäVänä
(20 €)

kirkossa
tisivuilta, tied. p. 050 549 7017. HuHtasuon
yms. löytyvät seurakunnan net
nen, Salmela. Pyhäkoulu
lapsille.
tisivuilta, tied. p. 050 549 7021.
Leipäsunnuntai
su 25.11. klo
terVetuLoa!
RYHMÄTOIMINTAA:
16. Jäikö Jeesus hautaan, Reino
Usko todeksi arjessa – miesten
MUSIIKKI:
Saarelma,
musiikissa
Ilkka ja Eli
jyVäskyLän
seurakunta.
keskustelupiiri ma 26.11. ja ma
Senioreiden lauluryhmä ke klo
na Järviluoma.
10.12. klo 18. Tied. p. 044 295
12-13.
Perhemessu ja perhepäivä 1.
1457.
Gospelkuoro Ihanaiset ke klo
adv. su 2.2. klo 12, Väätäinen,
Pietarin Killan avoin miesten il
17.30-19.
Salmela, Terhi Hassinen, huilu,
ta ti 30.11. klo 18. Kun mies
Gsus, to klo 18-19.30.
lapsityöntekijät. Joulupuuroa ja
Tied. p. 050 380 0608.
uupuu, Leo Wacklin. Tied. Arto
pientä joulupuuhaa
Mikkola p. 0400 979 919 tai
Raamattuopetuksen ja musii
Markku Rantanen p. 040 587
RYHMÄTOIMINTAA:
kin ilta ke 5.12. klo 18.30. Hy
3409.
Eläkeläisten jouluretki Ruuhi
väksynkö itseni – terveestä itse
Eläkeläisten kerho to 13.12. klo
pirtille Ruuhimäkeen ke 19.12.
tunnosta Raamatun valossa, Ai
14, Vepsäläinen.
retken hinta 30 e. Tied. ja ilm.
no Viitanen. Musiikki Maria Sal
Eläkeläisten jouluretki Ruuhi
mela ja Gsus-lauluryhmä, Vää Juha p. 050 549 7024, ke 12.12.
pirtille Ruuhimäkeen ke 19.12.
mennessä.
täinen, Pertti Pekkarinen. Iltatee.
Päiväpiiri to klo 13, parill. viikko.
Hinta 30 e. Tied. ja ilm. Elina p.
Messu su 9.12. klo 12, Repo,
050 549 7005, ke 12.12. men
Lähetyspiiri to klo 13, pariton
Mertanen, pyhäkoulu.
viikko.
nessä.
Leipäsunnuntai su 9.12. klo 16.
Raamattupiiri to klo 18.
Kädet savessa, Anne Tuovinen.
DIAKONIAPÄIVYSTYS
ma-ke
Ehtoollinen.
DIAKONIAPÄIVYSTYS
ma–ke
klo 9-10.30, muulloin p. 050
Miesten tupa ke 12.12 klo 18.
klo 9-10.30, muuna aikana p.
549 7005.
Joulupuuro.
050 549 7024. Jos olet kiinnos
Jos olet kiinnostunut vapaaeh 13.12. klo 13 Kauneimmat jou
tunut vapaaehtoistoiminnasta,
toistoiminnasta, ota yhteyttä
lulaulut Telkänpesässä.
ota yhteyttä diakoniin.
diakoniin.

Keltinmäen
musiikillinen messu

Opiskelijoiden
joululaulut

Keltinmäessä saa
taas joulupuuroa

Kortepohjassa
karjalanpiirakoita

Ensimmäisen adventtisun
nuntain messussa sunnuntai
na Keltinmäen kirkossa kuul
laan Lähde!-kuoroa, seura
kuntakuoroa sekä musiikki
ryhmää. Messun aikana on
lapsillepyhäkoulu.Päätteeksi
on tarjolla kirkkokahvit.

Opiskelijoiden kauneimmat
joululaulut kajahtavat Korte
pohjan kirkossa torstaina
13.12. klo 18.
Mukana lauluillassa ovat
Matti Väätäinen, Heli Niemi
nen ja Lähde!-kuoro. Tarjolla
on jouluglögi.

Keltinmäen kirkolla on lähe
tysmyyjäisetlauantaina22.12.
klo 11-13.
Tuolloin on myytävänä lei
vonnaisia, laatikoita, käsitöi
tä sekä jouluisasti perinteistä
riisipuuroa,sekahedelmäsop
paa ja kahvit.

Kortepohjan seurakuntakes
kuksen lähetysmyyjäiset ovat
lauantaina 15.12. klo 10-12.
Myyjäisistä voi hankkia lei
vonnaisia, karjalanpiirakoita,
ja käsitöitä. Samalla voi pii
pahtaa keittolounaalle ja kah
veille.

sertti to 13.12. klo 19, joht. Rita
Varonen ja Olli Santa. Ohjelma
10/8 e.
Tulossa: Lähetysmyyjäiset la
22.12. klo 11-13. Leivonnaisia,
laatikoita, käsitöitä. Riisipuuro,
sekahedelmäsoppa ja kahvit.
Joulupäivän messu ti 25.12. klo
10, M. Väätäinen, Ridanpää, Pit
känen, Kari, Lintunen, H. Niemi
nen, Seurakuntakuoro.
Kuljetus: Kuohun kauppa klo 9;
Humalamäen vanhan kaupan
kohdalta klo 9.10; Vesankajär
ventien pysäkki (päätien varres
sa) klo 9.15; Ruokkeen keskus
tan kautta klo 9.20; Kypärämäki:
Erämiehenkadun Kotitalousop
pilaitoksen pysäkki klo 9.25;
Kortepohjan ostoskeskuksen Palue klo 9.30; Hotelli Rantasipi
Laajavuori klo 9.40; Keltinmäen
kirkko klo 9.50.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdol
lisuus keskusteluun.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 13-16, tied, 050 340
9891, p. 050 380 0426.
Olohuone ke klo 9-11. 5.12. Ei
ole olohuonetta. 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 ma klo 17, lisätiedot
Merja Kuusela 050 549 7002.

Henki & elämä

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Keltinmäki ke
28.11. klo 17.
Avustajakoulutus Keltinmäki to
29.11. klo 17.
Nuortenilta Keltinmäki ke
28.11. klo 18.30.
Nuorten joululeiri Vesalassa
14.-16.12. Ilm. 19.-30.11. www.
jyvaskylanseurakunta/ilmoittau
du.
Liity ryhmään Facebookissa:
Keltinmäen alueseurakunnan
nuorisotyö.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13.
Maahanmuuttajat ti klo 10-12,
ohjaajana Maija Tikko.
Olohuone ke klo 9-11, mahdol
lisuus osallistua lähetystyöpa
jaan. 5.12. Ei ole olohuonetta.
Lisätietoja Heidi Kallio p. 050
549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. Heli Niemi
nen p. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18-19.30.
Tied. Petri Lintunen p. 050 521
5414.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ma klo
9-11 ja to 12-14, muulloin
erillisen sop. mukaan, p.050
549 7032, heidi.kallio@evl.fi.

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke: Hengellinen
iltapäivä ke 12.12. klo 12, Rien
tolassa, Rientolantie 2. Kau
neimmat joululaulut, M.Väätäi
nen.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Hiljentymisryhmä Perjantain
Puolipäivä pe 23.11. klo 12-14.
Oma Raamattu ja päiväkirja mu
kaan. Yhteyshenkilö Kaija-Liisa
Laurio p. 040 709 4062.
Messu su 25.11. klo 16, rippi
koulupyhä, M. Väätäinen, Lintu
nen, Häyrinen.
Pappi paikalla to 29.11. klo 1213.30.
Perhemessu su 2.12. klo 16, Ka
ri, Lintunen, H. Nieminen, Näk
käri-kuoro.
Messu su 9.12. klo 16, Ridan
pää, H. Nieminen. Kirkkokahvit.
Opiskelijoiden
Kauneimmat
joululaulut to 13.12. klo 18, M.
Väätäinen, H. Nieminen, Lähde!kuoro. Jouluglögi.
Lähetysmyyjäiset la 15.12. klo
10-12, Leivonnaisia, karjalanpii
rakoita, käsitöitä. Keittolounas ja
kahvit.

Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdol
lisuus keskusteluun.
LAPSET JA PERHEET:
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.

lidien sairaskodilla su 2.12. klo
13, 1. adventtisunnuntai, Kari,
Tiusanen.
Kypärämäkeläiset
myös tervetuloa!

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Merja Kuu
sela p. 050 549 7002.
Kokkikerho ma klo 17-18.30,
tied. Merja Kuusela.
Avoimet ovet pe 30.11. klo 1720.

LAPSET JA PERHEET:
Kypärämäen toimitilat Työvä
enyhdistyksen tiloissa os. Erä
miehenkatu 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.

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
RYHMÄTOIMINTA:
Avoin naisten raamattupiiri su
klo 17.15-19 (parilliset viikot).
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).
Lähetys-raamattupiiri ke klo 13
(parilliset viikot).
Tiistaitapaaminen joka toinen ti
klo 13-14.30 (paritt. viikot).
Vaihtelevaa ohjelmaa kahviku
pin ääressä ja avoin kaikille.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Kahvia, mehua, leipää. Maksu
ton, avoin kaikille.
MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Läh
de! 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. mu
kaan, leena.hayrinen@evl. p.
050
549
7008.
Diako
niapäivystys myössu 25.11. ja
16.12. klo 14-15.30.

Kypärämäki- Köhniö
Sanajumalanpalvelus Sotainva

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén p. 050 549 7030.
RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuone Saihokatu 4:ssä tiis
taisin klo 11-12. 27.11. Tehdään
yhdessä joulukortteja. 4.12. lu
vassa tietokilpailu Suomen his
toriasta. Palkinto voittajalle!
Voit tulla myös pelkästään ruo
kailemaan klo 12-13, ruoka 3,5
e, lapset alle kouluikäiset 1e.
Tied. p. 050 549 7026, ainolee
na.erkamaa@evl.fi. 11.12. Vie
tetään joulujuhlaa (lounas 5 e).
Ilm. joululounaalle Saihokadulla
alk. ti 27.11.
Kypärämäen päiväkeskuksen
hartaus ke 5.12. klo 12.30, Sa
lokatu 20.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys Korte
pohjan seurakuntakeskuksessa
(Isännäntie 4) ma klo 12-14,
muuna aikana erillisen sop. mu
kaan, p. 050 549 7026, ainolee
na.erkamaa@evl.fi. Voit asioida
myös Keltinmäen ja Kortepohjan
päivystyspäivinä.

Sukkia, lapasia, huiveja
- osta ne Keljon myyjäisistä

Hiljainen hetki
arjen keskellä

Tule tekemään
oma seimi

Monessa Valossa -konsertissa
esiintyy Trio Gravity

Myyjäiset ovat tiistaina
27.11. klo 12–14 Keljon päiväkeskuksessa, os. Keljonk.
26 A-talo 1. kerros.
Sieltä löydät lahjaksi tai
itsellesi sukkia, lapasia,
huiveja ym. käsitöitä, lei-

vonnaisia ja joulukoristeita.
Myyjäisten yhteydessä on
myös arpajaiset. Tapahtuman järjestää Keskustan
alueseurakunnan diakoniatyö yhdessä Keljon
päiväkeskuksen kanssa.

Kaupunginkirkko on
avoinna hiljentymistä varten
30.11. saakka maanantaista
perjantaihin klo 11-18. Kirkossa on pappi tavattavissa
ma-pe klo 16-17 sekä torstaisin viikkomessun jälkeen.

Lohikosken seurakuntakeskuksessa rakennetaan seimi
lapsityön ohjauksessa 28.11.
klo 17.30. Materiaalimaksu
2 euroa. Ilmoittaudu 23.11.
mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.

Konsertti Monessa Valossa
kuullaan Pappilan juhlahuoneistossa perjantaina
7.12. klo 19. Jyväskylän
Ammattiopiston Konservatorion Trio Gravityssä soittavat Knuut Nissinen, viulu,

Jari Parkkinen, sello, ja
Marko Makkonen, piano.
Heidän lisäkseen konsertissa
laulaa Peppi Ruokolainen.
Ohjelmamaksu 5 euroa
menee Kirkon ulkomaan
avun hyväksi.

Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Messu su 9.12. klo 10, NiilesHautanen, Watia, Björninen.
KohtaamisPaikan iltamessu su
9.12. klo 17. Mika Kilkki. Messun
aikana Sacariumissa lastentapah
tuma (yli 6 v.) klo 16.45 - 18.20,
nyyttärit. Opiskelijoiden jatkot
Sacariumissa.
Lasten joulukirkot ma 10.12.
klo 9.15 ja 10.15.
Lasten joulukirkot ti 11.12. klo
9.15 ja 10.15.
Kauneimmat joululaulut, mu
kana seurakunnan kehitys
vammaistyö ti 11.12. klo 18.
Joulun sävel ke 12.12. klo 1212.30, Mikko Miettinen, huilu,
Pekka Björninen, piano ja urut.
Yhteislauluja, ovella vapaaeht.
kolehti Suomen Lähetysseuralle.
Seminaarinmäen kauneimmat
joululaulut ke 12.12. klo 17,
Kimmo Nieminen, Piia Laasonen.
Christmas Carols (englannin
kieliset joululaulut) ke 12.12.
klo 19, Risto Valtasaari, Carmas
Lee. Ruamjai-kuoro, joht. Iina
Karjalainen.
Viikkomessu to 13.12. klo 13.
Joulukonsertti ti 18.12. klo 19,
Kankaan perheyhtye Vox Aura
tie, Outi Jussila, piano.
			
Keskusseurakuntatalo
Yliopistonkatu 12
KohtaamisPaikka su 25.11. klo
17. Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Adventtimyyjäiset la 1.12. klo
10-14. Lähetysjärjestöjen tuot
teita, keittolounas ja ilmainen
Loiskiksen perhekonsertti klo 12.
Tulus-kuoron joulukonsertti pe
14.12. klo 18 ja 19.30 sekä la
15.12. klo 16. Lippu 4/6 euroa.

Franciscus-ilta ti 11.12. klo 17.
Tied. p. 050 375 4504 tai laati
nen.liisa@gmail.com.

Huiluryhmä to klo 15-15.45.
Tied. Terhi Hassinen p. 050 340
9893.
Sisarusryhmä ke klo 14.15-15.
Tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
p. 050 571 5155 tai Terhi Hassi
nen p. 050 340 9893.

LÄHETYS:
Hanna-piiri Vanhassa Pappilas
sa, Vapaudenk. 26, ma 3.12. klo
18 Riitta Puukari ja Anna-Maija
Kuulasmaa.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot joululomalla vko 50 alk.
Lasten joulukirkot vko 50.
Päiväkerhot tied. p. 050 595
3948 tai kati.s.koskinen@evl.fi,
perhekerho ke klo 9.30-11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi ja ekavauvaryhmä
ti klo 13-15. Tied. p. 040 149
0562 tai sari.kantoluoto@evl.fi.
Kaakaopyhäkoulu ke 28.11. klo 17.
Seimi-ilta ke 28.11. klo 17.30,
rakennetaan seimiä, lapsityön
ohjauksessa. Materiaalimaksu 2
e. Ilmoittaudu 23.11. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulu
työn tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p.050 549 7043
Avoinna marraskuun loppuun
saakka ma - pe klo 11-18. Maas
sa Taivaassa – ajatuksia kuole
masta teemaviikot.
1.12. alk. ke – pe klo 11-14. (ei
6.12.)

Messu su 25.11. klo 10, Watia,
Niiles-Hautanen, Valtasaari, Hy
vät Jyvät.
Virsi- ja lauluhetki ke 28.11. klo 12.
Hiljainen hetki Jumalan kanssa
-arkiretriitti ke 28.11. klo 18.
Hiljaista mietiskelyä Raamatun
äärellä, rukoushetki. Pappi tavat
tavissa klo 16 alkaen.
Viikkomessu to 29.11. klo 13.
Nuorten messu to 29.11. klo 19.
I adventtisunnuntain messu su
2.12. klo 10, Pirtala, Wuolio,
Björninen.
Lasten hoosiannakirkko su
2.12. klo 15, Watia, Laasonen,
lapsityöntekijät.
Joulun sävel ke 5.12. klo 12.12.30, Hannele Valtasaari, laulu,
Risto Valtasaari, urut. Yhteislau
luja, ovella vapaaehtoinen ko
lehti Suomen Lähetysseuralle.
Itsenäisyyspäivän
sanajuma
lanpalvelus to 6.12. klo 10,
Wuolio, Tikkanen, Valtasaari.
Kannel-kuoron konsertti la 8.12.
klo 16. Jouluisia säveliä ja runoja.

Pappila, Vapaudenkatu 26
Konsertti, Monessa Valossa pe
7.12. klo 19.

Vapaaehtoisten
kiitosjuhla Korpilahdella
Joulupuuroa, yhteislaulua ja
muuta hubaa on Korpilahden
seurakuntatalolla tiistaina
4.12. klo 18. Illassa esiintyy
gospelryhmä UGG Marko
Kuparin johdolla. Ilmoittau
tumiset ja tiedot erityisruoka

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008
Korpilahden hautaus- ja viras
topalvelut: Avoinna ma, ti, to
klo 9-12, ke klo 15-17 p. 050
5579 012, Kirkonmäentie 1.
Su 25.11. Iltamessu kirkossa klo
18, Haapakangas, Laakso-Viho
lainen, kirkkokuoro, Ilse Weijo,
viulu. Pohjoisten kylien kirkko
pyhä. Kirkkokahvit.
Su 2.12. Perheiden adventti
kirk
ko kirkossa klo 10, Haapakangas,
Laakso-Viholainen, Kaisa Jokinen
& Ilse Weijo, viulu, musiikki- ja
toimintakerhon lauluryhmä. Pe
rinteiset lähetysmyyjäiset srk-ta
lolla. Keitto 6 e, myös mukaan.
To 6.12. Itsenäisyyspäivän ju
malanpalvelus kirkossa klo 10,
Haapakangas, Laakso-Viholai
nen, kirkkokuoro. Korpilahden
Pelimannit, johtaa Outi Pentti
nen. Seppelpartio. Itsenäisyys
päivän juhla ja kahvit srk-talol

valioista to 22.11 mennessä: p.
050 557 9012 tai virpi.kaunis
to@evl.fi ja p. 050 557 9003
tai kirsi.lepoaho@evl.fi
Sinä seurakuntamme vas
tuunkantaja – olet sydämelli
sesti tervetullut kiitosjuhlaan.
la, juhlapuhujana Timo Iskala.
Su 9.12. Messu kirkossa klo 10,
Koivisto, Tiusanen. Kirkonkylän
kinkeripiirin kirkkopyhä. Kahvit.
MUITA TILAISUUKSIA:
Ti 27.11. Hartaus Juurikkanie
men sairaalassa klo 18.
Ti 4.12. Vapaaehtoisten kiitos
juhla srk-talolla klo 18.
Ti 4.12. Hartaushetki Korpiho
vissa klo 12.15.
Ke 5.12. Moksin seurakuntapii
rin joulujuhla Surkeella klo 12.
Ma 10.12. Hurttian-Heinosnie
men srk-ilta srk-talolla klo 18.
Joululauluja ja runoja.
Ti 11.12. Miestenpiirin joulu
juhla srk-talolla klo 18, joulun
sana Koivisto, lauluja Vilho Lah
tinen. Joulupuuro.
To 13.12. Putkilahden seura
kuntapiirin joulujuhla kylätalol
la klo 13, jouluisia lauluja, kahvit.
DIAKONIA:
Väentupa avoinna tiistaisin Kor
pikeitaalla klo 11-14, tiistaituoki
oissa klo 12: 27.11. Muistojeni
joulu; 4.12. Sirkka ja Vilho Lah
tinen musisoi; 11.12. Jouluk
ranssien askartelua. Pe 23.11.
EU-ruuan jako Korpilahden dia
koniatoimistossa klo 9-11.
To 29.11. Diakoniatalkoot srktalolla klo 12-15, leivontaa ja
askartelua myyjäisiin.
Ti 11.12. NOJA-ryhmä srk-talol
la klo 18.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot joululomalla vko 50 alk.
Lasten joulukirkot vko 50.
Keskusseurakuntatalon päivä
kerho, perhekerho ja ekavauva
ryhmä sekä muskarit kokoontu
vat Yliopistonkadun kerhotilas
sa (Yliopistonk. 28 B, sisäpiha).
Päiväkerhot tied p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi.
Perhekahvila ma klo 13-15 ja
perhekerho to klo 9.30-11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi.
Retkiperhekerho
Tied.
p.
050 340 9895.
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15.
Tied. p. 050 521 5417 tai nina.
uusi-maahi@evl.fi.
Lutakon perhekerho pe klo
9.30-11.30. Tied. p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi ja
ekavauvaryhmä ke klo 10.0012.00. Tied. p. 040 149 0562 tai
sari.kantoluoto@evl.fi.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippik.
pääty su 25.11. ja 9.12. klo 16.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulu
työn tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
Muskarit:
Vauvat ti klo 15.30-16.00.
Kehitysvammaisten lasten mus
kari Kultahiput ti klo 16.15-17.

KOULUIKÄISET:
Kerhot joululomalla vko 49 alk.
Toiminta jatkuu vko 3.
Puuhakerho ti klo: 17-18.30.
1-6 lk. Keskussrk-talo 2. krs.
Bofferikerho ke klo 17-18.30.
1-6 lk.e, Keskussrktalo liik. sali.
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Raamattupiiri ti klo 10 Pappilas
sa.
Mallan kammari to klo 14 Pap
pilassa, Vapaudenkatu 26 (parill.
viikot).
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke
klo 14, paritt. viikot.
KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti Pap
pilan Rippik.salissa klo 19. Tied.
p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina hto klo
18 Lohikosken srk-keskuksssa.
Tied. p. 0400 746 372.

nuoret
Keskussrk-talo 2. kerros:
Perusisoskoulutus ke klo 17.
Jatkoisoskoulutus joka toinen
to klo 17. (29.11.)
Jättipandat joka toinen to
klo 17. (13.12.)
Nuorten ilta ke 5.12.
klo 19-21.

Työttömien
retki Vesalaan

Tiedustelut:
juha.koivurova@evl.fi,
p. 050 549 7004,
jaakko.hyvonen@evl.fi,
p. 050 549 7016,
ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@
evl.fi, p. 050 400 0013.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan alueseurakunnan
työttömien jouluretki Vesa
laan ma 17.12. Riihikirkko ja
joululounas. Lähtö klo 9.30
Syöttäjänkatu 4 (kirkko). Hin
ta 5 e. Ilm. 10.12. mennessä
p. 050 549 7034.

Kuokkalan kirkko

Ke 12.12. Palvelupäivä srk-ta
lolla klo 10.

Kirkko avoinna TI – TO klo 14 –
16 sekä tilaisuuksien yhteydessä.

LÄHETYS:
Su 2.12. Lähetysmyyjäiset srktalolla klo 11-15, keittoruoka 6 e
(myös mukaan). Lapsille askarte
lua. Otamme vastaan lahjoituk
sia myyntipöydille. Tuotto nimik
kokohteelle Keniassa. Tied. lähe
tyssihteeri p. 050 557 9008.
Ke 5.12. Kauneimmat joululau
lut Iltatähdessä klo 13. Kolehti
nimikkolähetti Marja Alastalolle.
Su 9.12. Oittilan-Raidanlahden
Kauneimmat joululaulut Hä
mäläisellä klo 16, Vainiomäen
rantatie 11.
Ke 12.12. Lasten Kauneimmat
joululaulut srk-talolla klo 18.
To 13.12. Kauneimmat joulu
laulut Ohrantähkässä klo 18.

Hiljaisuuden ilta ke 21.11. Ar
kiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Lasten kirkkohetki to 22.11.
klo 9.15 ja 10.15.
Varttuneiden
syntymäpäivä
juhla to 22.11. klo 13-15.
Messu su 25.11. klo 11, Pirjo
Salminen, saarna Esko Laine,
Bucht, Väisänen, Heikkilä, käsi
kello-orkesteri Kide, Lux Auribus
joht. Jukka Hassinen, pyhäkoulu.
Kristillisen opiston 70-vuotisjuh
lamessu.
Hiljaisuuden ilta ke 28.11. Ret
riitti klo 18, rukoushetki klo 19.30.
Aamurukous to 29.11. klo 8.15.
Sanan ja rukouksen opetusilta
to 29.11. klo 18.30, Kari Valko
nen (kahvi klo 18).
Messu su 2.12. klo 11, Reukauf,
Mustonen, Lampinen, Toivon
siivet –orkesteri, Kehittyvät lau
lajat, Jubilate Deo, pyhäkoulu.
Adventtivesper su 2.12. klo 18,
Hyminäkuoro, Lampinen.
Hiljaisuuden ilta ke 5.12. Retriit
ti klo 18, rukoushetki klo 19.30.
Sanajumalanpalvelus ja par
tiolaisten lupauksenanto 6.12.
klo 11, Bucht, Väisänen, Siitari.
Messu su 9.12. klo 11, M Kor
honen, Reukauf, Lampinen, kan
teleet, Virsimiehet, Clarabellakäsikellot, pyhäkoulu.
Joulumyyjäiset su 9.12. klo 15
–19: lähetysmyyjäiset ja Kuomun

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tiedustelut lastenohjaajilta, p.
050 557 9006 tai 050 557 9013.
Päiväkerhot 3-6-vuotiaille.
Perhekerhot: Ylä-Muuratjärven
kylätalo ke klo 9-11, seurakunta
talo to klo 9.30-11.30. Muskarit
seurakuntatalo ke, tied. p.
050 340 9898. Mukaan mahtuu!
Su 2.12. Perheiden adventti
kirkko kirkossa klo 10, jonka
jälkeen srk-talolla mm. jouluas
kartelua.
Ke 12.12. Lasten kauneimmat
joululaulut srk-talolla klo 18.

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
Päivystykset ma, ke, ja to klo
9-11 Keskusrk-talo, Yliopistonk.
12. Lea Pietiläinen p. 050 549
7027, Tiia-Maria Lahti 050 549
7006 tai p. 050 340 0665.
Diakonian ja lähetyksen avoin
aamukahvila ja käsityöpiiri ti
klo 10. Keljonkatu 26, Keljon
päiväkeskus, A-talon alakerta.
Syyskauden viim. kerta ti 27.11.
klo 10. Ks. menovinkit, Myyjäi
set. Tied. Lea Pietiläinen p. 050
549 7027 tai p. 050 340 0665.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039
Messu su 25.11. klo 12, Watia,
Laasonen. Kahvit.
Seimi-ilta ke 28.11. klo 17.30,
rakennetaan seimiä lapsityön oh
jauksessa. Mater.maksu 2 e. Ilm.
internetissä 23.11. mennessä.
I adventtisunnuntain messu su
2.12. klo 12, Pirtala, Laasonen.
Kahvit.
Messu su 9.12. klo 12, NiilesHautanen, Valtasaari, Clara Pe
tersen, sello.
Lasten joulukirkko ke 12.12.
klo 9.15 ja 10.15.
Kauneimmat joululaulut to
13.12. klo 18, Pekka Björninen,
Lauluyhtye Stemmina.

myyjäiset.
Kauneimmat joululaulut su
9.12. klo 16 ja klo 19, Toivon
siivet –orkesteri, Kehittyvät lau
lajat, Bucht, Lampinen.
Hiljaisuuden ilta ke 12.12. Ret
riitti klo 18, rukoushetki klo 19.30.
Kauneimmat joululaulut to
13.12. klo 18, Jubilate Deo, ba
ritoni Antti Nissinen, rumpuryh
mä Del Monte, Kehittyvät laula
jat, Teija Liikamaa saha, Kide ja
Clarabella-käsikellot, Reukauf,
Lampinen.
Vapaaehtoisten joulujuhla to
13.12. klo 19.
RETKIÄ:
Iltapäiväretki 29.11. Martta
keskukseen
(Keski-Suomen
Martat ry). Lähtö klo 12.40 (Sul
kulantie, Syöttäjänkatu, Siltaka
tu, Schaumanin puistotie). Keit
tolounas ja Marttakeskukseen
tutustumista. Paluu n. klo 15.
Hinta 10 e. Ilm. 22.11. mennessä
p. 050 549 7034 Päivi Heikkilä.
Kuokkalan
alueseurakunnan
työttömien jouluretki Vesa
laan ma 17.12. Riihikirkko ja
joululounas. Lähtö klo 9.30
Syöttäjänkatu 4 (kirkko). Paluu n.
klo 13. Hinta 5 e. Ilm. 10.12.
mennessä diakoniatoimistoon p.
050 549 7034.
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 (pari
ton), 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 Polt
tolinja 29, maksu 2 e (sis. välipa
lan). Ilm. edell. keskiviikkoon
mennessä puh. 050 443 3572

KOULUIKÄISET:
Kerhotoiminta
joululomalla
vko 49 alk. Toiminta jatkuu
vko
3.
Kokkikerho ti klo 18.30-20.00.
4-6lk. tytöille ja pojille, materi
aalimaksu 10€/kausi.
Tied. nuorisotyönohjaaja johan
na.matilainen@evl.fi
tai
p.
050 595 3945.
RYHMÄTOIMINTAA:
Miesten raamattupiiri ma klo
18, syksyn viim. 10.12. Tied.
Pentti Ahonen p. 044 314 0848.
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30. Tied. Hely Järvinen p.
050 359 5611.
DIAKONIA ja LÄHETYS
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11 Lkirkko, diakoni Auni Pel
konen p. 050 549 7001. Ei 5.12.
Eläkeläisten kerhon joulujuhla
ti 4.12. klo 13-15.
Lähetyksen leivontatalkoot pe
30.11. klo 9.
Olohuone klo 9 maanantaisin
17.12. asti.

(ma–to klo 8–16.30, pe klo
8–14.15).
Lapsi- ja perhetyön tieduste
lut: p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. p. 050 340 9898.
KOULUIKÄISET:
Tiedot kerhoista: www.jyvasky
lanseurakunta.fi
MoniTORI 3–6 –luokkalaisille TI
ja TO klo 13.30–16 (huom. ei
22.11.) Polttolinja 37. Avointen
ovien iltapäivätoimintaa (ei en
nakkoilmoittautumista). Tied. p.
050 436 8619.
NUORET:
Isoskoulutus KE klo 17.30 ja
Nuortenilta KE klo 19, Polttolin
ja 37.
RYHMÄTOIMINTAA:
Lähetyksen olohuone KE klo
13–14.30 (parittomat viikot), kir
kon alakerta.
Elämässä eteenpäin –ryhmä KE
klo 13–14.30 (parilliset viikot),
kirkon alakerta.
Torstaitapaaminen (eläkeläis
ten kerho) TO klo 13–14.30
(parilliset viikot), kirkkosali.
Huom! Syksyn viim. kerta 11.12.
Kuokkamiehet TI klo 18 (parilli
set viikot), tied. p. 040 559 2669.
Naisten Suomi-kerho TI klo 10
Polttolinja 37.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kan
taatti-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 kir
kolla. Tied. p. 0400 669 146.
Jubilate Deo TI klo 18.30 Kes
kussrk-talolla, tied. p. 050 300
2208.
D I A KO N I AT YÖ N T E K I J Ö I D E N
vastaanotto ma-ti klo 9-11,
muulloin sopimuksen mukaan. P.
050 549 7034 Päivi Heikkilä.

Henki & elämä
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Palokan alueseurakunnan
adventtiretki Laukaaseen

Kambodza tulee
Säynätsaloon

Seiminäyttely
Tikkakoskella

Retki sisältää arkilounaan
Puustellin työkylässä, jonka
puodista voi ostaa lahja- ja
käyttötuotteita, sekä tutustumisen Järvilinnan taidekeskukseen, jossa on kahvituokio.
Paluumatkalla poiketaan

Mitä kuuluu Kambodzaan
nyt? Vs. lähetyskasvatussihteeri Paula Niemitalo
kertoo matkastaan köyhään
maahan Säynätsalon Olohuonessa12.12. klo 13. Sitä edeltävillä kerroilla askarrellaan.

Seiminäyttelyä pääsee
ihastelemaan Tikkakosken
kirkon seurakuntasalissa
11.-13.12. klo 9-20 sekä
14.-16.12. tilaisuuksien
yhteydessä.
Mahdollisuus opastukseen.

Säynätsalon

su 2.12. klo 10, Romar, Kärkkäi
nen, Tenkanen, Jyväskylän pu
hallinorkesteri.
Itsenäisyyspäivän
sanajuma
lanpalvelus to 6.12. klo 10, Ro
mar, Tenkanen.
2. adventtisunnuntain messu
su 9.12. klo 10, Kärkkäinen, Ten
kanen.
Lasten kauneimmat joululau
lut to 13.12. klo 18.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

Messu su 25.11. klo 10, saarna
Kari Kuula, Laine, Hautalahti,
Parviainen ja Maatuskat. Messu
liittyy Maassa Taivaassa –tilai
suuteen. Messun jälkeen Raa
mattuluento Helvetin hirmui
nen historia, teol. tri. Kari Kuula.
Kuolema ja ylösnouse
mususko
Raamatussa.
Aikuisten oikeesti –keskustelu
ryhmä kirkon parvella ti 27.11.
klo 18, Sinulla on tehtävä. Tied.
040 871 1903 tai 040 545 8710.
Sanan ja rukouksen ilta ke
28.11. klo 18. Miten Jumala joh
dattaa? Pasi Lampinen, Seija Lai
tinen, Teija Laine, Tuovi Ruhanen
sekä lauluryhmä Tuikku.
Alfa-kurssi to 29.11. klo 18–20
takkatuvassa, tied. 040 513
5766.
1. adventtisunnuntain messu
su 2.12. klo 10, Pääkkönen,
Ahonen, Ruhanen, Kirkkokuoro.
Messun jälkeen lähetysmyyjäiset
kirkon alakerrassa.
KohtaamisPaikan ehtoolliskirk
ko su 2.12. klo 17, Hautalahti,
Kilkki.
Miesten piiri ti 4.12. klo 18 par
vella, tied. 050 686 91.
Raamattupiiri ti 4..12. klo 18
takkatuvassa, tied. 040 709
0142.
Viikkomessu 5.12. klo 18.30,
Ahonen, Ruhanen.
Rukouspiiri ke 5.12. ja 12.12.
klo 18 kirkon parvella, tied.
Heikki.Ilola@jkl.fi.
2. adventtisunnuntain messu
su 9.12. klo 10, Hautalahti, Laine,
Parviainen, Ilkka Kauppi, sello.
Seurakuntalaisten joulujuhla
pe 14.12. klo 18 kirkolla, joulu
puuro ja kahvit.
Kauneimmat joululaulut: Katso
musiikki!
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähetyksen askartelupiiri tak
katuvassa ti 27.11. klo 10. Myy
jäisten valmistelua.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo
12–15 takkatuvassa, klo 13 oh
jelmatuokiossa 29.11. Seppo
Hautalahti; 13.12. Joulunaluspo
rinat.
Lähetysmyyjäiset 2.12. messun
jälkeen kirkon alakerrassa. Karja
lanpiirakka ja rieskatalkoot kir
kon keittiössä 1.12 klo 8 alkaen.
Lahjoituksia myyjäisiin otetaan
vastaan su 2.12. saakka.
Lyydiat 3.12 klo 13-14 takka
huoneessa 13-14.
Keskiviikkolounas 5.12. klo 11.
Lounaan hinta aikuisilta 5 e, yli
4-vuotiailta 2,5, e ja alle 4-vuo
tiailta 1,5 e. Päivärukoushetki
kirkossa klo 12. Vapaaehtoisia
emäntiä pyydetään ottamaan
yhteyttä Elinaan p. 040 560
9910.
Päiväpiiri ke 5.12. Klo 11 voi osal
listua lounaalle ja klo 12 päiväru
koushetkeen, Maritta ja Heikki
Tynkkynen. Klo 12.20 kirkkotorilla
terveisiä Armeniasta sanoin ja ku
vin, Tynkkyset.
Lähetyksen askartelupiiri takka
huoneessa ti 11.12. klo 10, Kii
tosjuhla.
Hyvä Hetki -ryhmä ke 12.12.

Pandan makeismyymälään.
Hinta 10 euroa sisältää kyydin,
lounaan ja kahvit. Retkipäivä
on 4.12. Lähtö klo 12 Palokan
kirkolta. Ilmoittautumiset
27.11. mennessä p. 040 709
0142 tai 040 560 9910.

klo 14 takkatuvassa. Avoin ryh
mä mielenterveyskuntoutujille.
tied. p. 040 709 0142.
Adventtiretki Laukaaseen ti
4.12. klo 12 Palokan kirkolta,
tied. 040 709 0142. Katso erilli
nen ilmoitus!
Diakonian päivystys kirkolla ti ja
ke klo 9 -11 p. 040 709 0142 lee
na.nokka@evl.fi ja p. 040 560
9910 elina.romar@evl.fi.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhepysäkit:
Ritoharjussa, (Norolankuja 3 F)
ma klo 9 -11.
Kirrissä, (Kirrinpelto 1) ke klo
9-11.
Kirkolla to klo 9 -11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo
12.30 -14.30.
Mammapysäkki kirkon parvella
ma 26.11. klo 18 -19.30.
Perhepäivähoitajien
pysäkki
Ritoharjussa pe 30.11. klo 9-11.
Muskari keskiviikkoisin. Tied.
Terhi Hassinen 050 3409 893.
Pyhäkoulu kirkolla, alakerran
päiväkerhotiloissa su klo 10.
Lintukankaan pyhäkoulu Sipi
sellä (Sarjomäentie 33) , tied.
0400 647 437.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut
040 560 9908.
Löydät meidät myös Facebookis
ta
www.facebook.com/Palo
kan alueseurakunnan lapsi- ja
perhetyö.
KOULUIKÄISILLE:
Pienoismallikerho yli 9-vuo
tiaille käynnistyy kirkolla ti ja to
klo 18–19. Kerho toimii 13.12.
päivään saakka (ei 6.12.). Tuo
mukanasi oma pienoismalli, jon
ka voi koota ja maalata kerhon
ohjaajan avustamana. Ilm: Min
na Junttila, 040 773 9851 (mini
mi 5 kerholaista).
Kerhot jäävät joulutauolle vii
kolla 49 ja jatkuvat viikolla 3.
Kerhonohjaajien joulupuuro ti
11.12. klo 17 Palokan kirkolla.
Vapaita kerhopaikkoja voi tie
dustella p. 040 773 9851.
NUORILLE:
Seniori-isoset ke 28.11. klo
17–18.30.
Nuortenillat ke klo 18.30-20.30.
Nuorten raamis kirkolla ti 4.12.
klo 18.
Nuorten joulujuhla ja viikko
messu ke 5.12. Juhla alkaa klo
17, viikkomessu klo 18.30, jonka
jälkeen nuortenilta.
Yökahvila pe 7.12. klo 19.
Koulupäivystys pe klo 11.30–
12.15 Palokan yläkoululla.
Nuorten aikuisten sähly pe klo
16.45–18 Jokelan koulun liikun
tasalissa.
Lisätietoja
nuorisotyöstä:
040 527 5382, 040 560 9909 tai
040 831 0565.
MUSIIKKI:
Lauluryhmä Tuikku ke 21.11.
klo 17.30 , tied. 040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro to 29.11.
ja 13.12. klo 18, tied. 040 684
2050.
Kauneimmat joululaulut:
Ruusakodilla 28.11. klo 13.
Palokan
terveyskeskuksen
vuodeosastolla 5.12. klo 12.30
ja 14.
Kirkolla su 9.12. klo 16 lapsiper
heille, Lapsikuoro ja Tuikku.
Kirkolla su 9.12. klo 18, Kirkko
kuoro.
Luhtisen palvelutalossa ke
12.12. klo 12.30.
Saarenmaan koulussa (samalla
joulujuhlat) ke 19.12. klo 18.30.

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie p 050 436 5419
Säynätsalon hautaus- ja viras
topalvelut: Avoinna ma ja ti klo
9-13, to klo 9-12 p. 040 535
0047.
Ti 27.11. avoinna klo 11-13, to
29.11. suljettu.

Messu su 25.11. klo 10, Romar,
Tenkanen.
Daavidista Paavaliin – elämän
tarinoita Raamatusta ke 28.11.
klo 18.30 srk-koti. Paavali, Kärk
käinen. Iltatee.
Puuroaamiainen pe 30.11. klo
8.30-10, Paratiisisaarilla, Sauna
tie 1.
1. adventtisunnuntain messu

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päi
vystää ti ja to klo 9-11 srk-kodil
la, p. 050 598 0951, paula.kivi
ranta@evl.fi. Päivystystä ei ole
to 29.11.
KOULUIKÄISET:
Tanssikerho 3-6lk to klo 16-17,
Säynätsalon koulu.
Liikuntakerho ke klo 12-13,
Muuratsalon koulu.
Tiedustelut p. 040 727 8147.

DIAKONIA:
Kotiruokatunti ti klo 11-12.
Olohuone ja avoimet ovet ti
klo 13-15.
APUA JA TUKEA ELÄMÄÄN!
Älä jää yksin! Diakonian vas
taanotto ti ja to klo 9-11 Neu
laskodilla, p. 050 549 7015.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut p. 050 407 0060.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30,
parilliset viikot.
Isien sähly ti klo 18-19, Keljon
kankaan koulu.

Neulasehtoo su 25.11. klo 16.
Yhteislauluilta,
gospelkuoro
Neulaset ja Siiri Ahtola.
Perjantairukous 30.11. klo 19.
Hoosianna –perhemessu su

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tiedustelut p. 050 586 3056
Toimintapaikat: Neulaskoti ja
Säynätsalon pappila.
Päiväkerhot 3-6-vuotiaille
(ma-ke).
Perhekerhot:
Neulaskoti: vauvaryhmä (ti),
taaperoryhmä (to), perhekerho
(pe).

Säynätsalo: perhekerho (to, ei
29.11.).
Muskarit Neulaskodilla, tied.
050 340 9898.
Kirkkohetki
Neulaskodilla
23.11. klo 10, Säynätsalossa
13.12. klo 9.30.

NUORET:
Nuortenilta to 13.12. klo 17-19,
Neulaskoti.
Isoskoulutus perus- ja jatkoiso
set su 16.12. klo 13-17, Neulas
koti.
Tiedustelut p. 050 407 0060.

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

Tikkakosken

MieliMaasta-ver taisr yhmä
pappilassa ti 4.12. klo 18, viimei
nen kokoontuminen ennen jou
lutaukoa.
Kauneimmat joululaulut ke
5.12. klo 18.30 Puuppolan ker
hotilassa.
Itsenäisyyspäivän
Suomalai
nen messu to 6.12. klo 10, Val
lipuro, Vuorenoja, Luonetjärven
koulun kuoro, joht. Marja Hän
ninen-Helin, partiolaisia.
2. adventtisunnuntain messu su
9.12. klo 10, Vallipuro, Ruhanen.
Kauneimmat joululaulut kir
kossa su 9.12. klo 16 ja klo 18.
Joululauluilta Kallioplanetaa
riossa ma 10.12. klo 18.
Kauneimmat joululaulut Jyl
hänperällä to 13.12. klo 18.30.
Tornadon Joulusoitto kirkossa
to 13.12. klo 19.

klo 17.30.
Muskari kirkolla maanantaisin,
tied. 050 340 9893.
Seiminäyttely Tikkakosken kir
kon srk-salissa 11.-13.12. klo
9-20 sekä 14.-16.12. tilaisuuksien
yhteydessä.
Lapsityön viikkotoiminta on
joululomalla 6.12. alkaen.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön
toiminnasta 040 560 9914.

Päiväpiiri ke 28.11. ja 12.12.
klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala to 29.11.
ja 13.12. kirkolla klo 10.
Myyjäistalkoot kirkolla la 1.12.
klo 17 alkaen. Otetaan vastaan
myyjäistuotteita.
Diakonian ja lähetyksen ad
venttimyyjäiset ja lounas 2.12.
jumalanpalveluksen jälkeen.
Ajanvaraus diakoniatyönteki
jän vastaanotolle
p. 040 560 9916 tai marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.

alueseurakunta

Tikkakosken kirkko
Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Messu su 25.11. klo 11 (huom.
aika!), saarna Tuomas Palola,
Vallipuro, Maria Paukkunen, Tik
kakosken Rauhanyhdistyksen
kuoro, kirkkokahvit.
Sanan ja rukouksen ilta su
25.11. klo 18.30 Tuomiosunnun
tai – Armollinen Jumala, Martti
Muurikainen, Vallipuro, Vuoren
oja, iltatee.
Ehtoollisen vietto pe 30.11. klo
12.30 Veteraanitalolla.
1. adventtisunnuntain messu
su 2.12. klo 10, Vallipuro, Toivio,
Vuorenoja, Candela. Messun jäl
keen adventtimyyjäiset.
Naisten raamattupiiri pappilas
sa ma 3.12. klo 18.

LAPSET JA PERHEET:
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kir
kolla klo 13–15.
Perhekerhot kirkolla ke ja to klo
9.30–11.30 ja
Puuppolan uudessa kerhotilassa,
Takalankuja 2, ti klo 9.30–11.30.
Syyskauden viimeiset perhe
kerhot ke 5.12.
Pyhäkoulu Puuppolan uudessa
kerhotilassa ke 5.12. ja 12.12.

Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuuston kokous
Keskusseurakuntatalon juhlasalissa, Yliopistonkatu 12 A,
maanantaina 10.12. klo 18 alkaen. Kokous on avoin yleisölle.

TEKSTARITUPU
TEKSTARITUPU

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

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

KOULULAISILLE

040-132 6010

Henki & elämä

PARTIO SÄYNÄTSALOSSA
Tiedustelut p. 045 657 7898.

2.12. klo 16, Kärkkäinen, Tenka
nen.
Adventtimyyjäiset su 2.12.
perhemessun jälkeen klo 17.
Kauneimmat joululaulut su
9.12. klo 14.
Lasten kauneimmat joululau
lut su 9.12. klo 16.

RYHMÄTOIMINTA:
Olohuone ke klo 13-15, srkkoti. 28.11. askartelua lähetyk
sen myyjäisiin; 5.12. askartelua
myyjäisiin ja itselle. Molemmilla

040-132 6010
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kerroilla ohjelmaa myös heille,
jotka eivät askartele; 12.12.
Paula Niemitalo kertoo Kambod
zasta.
Johanneksen pojat su klo 18,
srk-koti, parill. viikot.
Naisten solu avoin raamattupii
ri ke klo 18 srk-koti, parill. viikot.
Säynätsalon Martat p. 050 345
7417.

Tupu vastaa tyttöjen ja poikien
Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi
erilaisiin kysymyksiin. Voit tekstata milloin
Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
vain normaalin tekstiviestin hinnalla.
eikä siis puheluihin.
Viesteihintekstiviestivastataan koulupäivinä.
Yhteydenottajalle tarjotaan mahdollisuutta

KOULUIKÄISET:
Kerhot joululomalla 7.12.–13.1.
Toimintatiedot löytyvät seura
kunnan nettisivuilta, Tikkakos
ken alueseurakunnan koulu
ikäisten tiedoista.
Vapaita kerhopaikkoja voi tie
dustella 040 560 9915.
NUORET:
Nuorten ilta la 24.11. klo 18–
20 kirkolla.
Peli-ilta ti klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 5.12. Pe
rusisot klo 17.30 ja jatkoisot klo
19.
Lisätietoja nuorisotyöstä 040
760 5098.
DIAKONIA:
Työtupa ti 27.11. klo 12–16 kir
kolla.

PARTIO NEULASKODILLA:
Tiedustelut p. 040 732 8101.

MUSIIKKI:
Kauneimmat joululaulut:
Puuppolan kerhotilassa
ke 5.12. klo 18.30. (samassa
rakennuksessa kuin päiväkoti).
Kirkossa su 9.12. klo klo 16 Pi
cante ja Tikkakosken mieslaula
jat ja klo 18 Tikkakosken nais
laulajat ja Candela.
Joululauluilta Kallioplanetaa
riossa ma 10.12. klo 18.
Jylhänperällä to 13.12. klo
18.30.
Tornado -puhallinorkesterin
Joulusoitto kirkossa to 13.12.
klo 19.
Candela-kuoron harjoitukset
to klo 18.30–20.30 kirkolla. Li
sätietoja p. 040 560 9913.

Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Vesala- Koivuniemi -Mutanen
Vesala
Mutanen

Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535 1657
Vesala - Koivuniemi - Mutanen
Puh. 040 535 1657

Viitala saarnaa
Soitonopiskelijat
itsenäisyyspäivänä konsertoivat
Torstaina 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalveluksessa Vaajakosken kirkossa
saanaa kirkkoherra Arto Viitala. Jumalanpalvelukse muut
toimititajat ovat Hannu Huttunen, Sirpa Piilonen.

Vaajakosken

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko
Kirkkotie 11 p 040 560 9930

Su 25.11. klo 10 Messu, Rossi,
Partanen, Ilkka Kauppi, sello.
Su 25.11. klo 18 Vesper, Hymi
nä-kuoro, Lampinen, Laitinen,
Partanen.
Su 2.12. klo 10 1. adventtisun
nuntain messu, Kauppinen,
Rossi, Partanen, Hassinen, kirk
kokuoro ja soitinyhtye.
To 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäi
vän sanajumalanpalvelus, Vii
tala, Huttunen, Piilonen.
Su 9.12. klo 10 Messu, Rossi,
Piilonen, Anna Karila, laulu.
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT:
Su 9.12. klo 14 Jyskän srk-koti, Pii
lonen ja Seniorit-kuoro, Laitinen.
Su 9.12. klo 16 kirkko, Lasten
kauneimmat joululaulut, Tähtity
töt, Tiina Asikainen, Partanen,
Rossi.
Su 9.12. klo 18 Koivuniemen lei
rikeskus, Partanen, Kauppinen.
Su 16.12. klo 16 Vaajakosken
kirkko, Piilonen, Liimatainen.
Su 16.12. klo 18 kirkko, Parta
nen, kirkkokuoro, Huttunen.
Su 16.12. klo 21 kirkko, Parta
nen, käsikellot, Laitinen.
RYHMÄTOIMINTAA:
To 22.11. klo 18.30 Miestenpii
ri, Lasse Nikkinen.
To 29.11. klo 12 Miesten piiri.
To 13.12. klo 12 Miesten piiri,
joulukahvit.
Ti 4.12. klo 17.30 Ry:n järjestä
mät seurat kirkolla.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 12.12. klo 18.30 Tölskän

Jyväskylän kansalaisopiston
musiikkikoulun soitonopiskelijat esiintyvät Vaajakosken
kirkon seurakuntasalissa
tiistaina 20.11. klo 18.
Soitonopiskelijoiden konserttiin on vapaa pääsy.

srk-ilta Kerttu ja Heimo Savelal
la, Mutkatie 14. Joulupuurot.
DIAKONIA:
Ke 28.11. Keskiviikkokerho,
Vaajakosken kirkko, klo 13.
Ke 5.12. Keskiviikkokerho, Jys
kän srk-koti, klo 13.
Ke 12.12. klo 13 Päiväpiirien
joulujuhla kirkolla.
Päivystykset:
Kirkko ke ja pe klo 9-10, marjaleena.liimatainen @evl.fi,
Jyskän seurakuntakoti ti ja ke klo
9-10. tero.reingoldt@evl.fi, 040
560 9927.
Pyydettäessä kotikäyntejä.
LÄHETYS:
La 1.12. klo 12-13.30 Lähetys
myyjäiset kirkolla. Leivonnaisia,
käsitöitä ja arpoja. Ruoka ja kah
vi. Tuotto nimikkolähetystyöhön.
Ti 4.12. klo 13 Lähetyspiiri kir
kolla.
LAPSET JA PERHEET:
3-5-vuotiaille lapsille suunna
tut kerhot, perhepysäkit ja
vauvaryhmä kokoontuvat vii
koittain. Lisäksi on perheiden
kirkkohetkiä. Niistä ilmoitam
me erikseen.
Lapsiparkeista voi kysyä lisää
varhaiskasvattajilta.
Pyhäkoulu on tärkeä osa toi
mintaamme. Tarvitsemme myös
uusia pyhäkoulunohjaajia. Soita
Leenalle, mikäli kiinnostuit!
Muskarit kirkolla ti klo 8-12.
Tied. Terhi (p. 050 340 9893).
Tukea arkeen –toiminta tied, p.
0400 905 915/Johanna 0400
706 205/Tarja.
Tärkeät tärpit:
Kirkkohetki 22.11.
3-vuotiaiden synttärit 27.11.
Päiväkerholaisten joulujuhla
12.12. klo 18.
Kaunisharjun pyhäkoulu 2.12.
klo 10.
Tölskän pyhäkoulu su klo 14.
Toimintaa kirkolla, Jyskän srkkodilla ja Kaunisharjun kerholas
sa. Tied. jyvaskylanseurakunta.fi
tai 040 574 1706/Leena.

Henki & elämä
4. vsk.
ISSN 1798-1255

Seuraava lehti 13.12.
Materiaali 30.11.

KOULUIKÄISET:
Kerhot:
Huom! Viimeiset kerhot ennen
joulua viikolla 50 paitsi tiistain
monitoimikerhon (1.-3lk) viim.
kerta 4.12.! Kerhot jatkuvat vii
kolla 3. Jo syksyllä mukana olleet
jatkavat automaattisesti.
Näihin kerhoihin mahtuu vielä:
Monitoimikerho 3-5lk ke klo
16.30-18 (kirkko, päiväkerhotila).
Sporttikerho 3-5lk to klo 16.4517.45 (Vaajakummun koulu, lii
kuntasali).
Sählykerho 3-5lk pe klo 16.3017.30 (Jyskän koulu, liikuntasali).
Kokkikerho 1-3lk pe klo 14.3016 (kirkko).
Ilmoitaudu: www.jyvaskylanseu
rakunta.fi tai kirsi-marja.piippa
nen@evl.fi/040 558 2542.
NUORET:
Isoskoulutus ke klo 17.3019.15 kirkolla.
Perusisot 28.11. ja 12.12.
Jatkoisot 21.11. ja 5.12.
Jatkoisosten leiri 23.-25.11.
Seniorit 28.11.
Seniorien leiri samaan aikaan
jatkoisojen kanssa 23.-25.11.
Hengari - nuorille avoimet ovet
joka keskiviikko isoskoulutuksen
jälkeen klo 19-20.30.
Koulupäivystykset joka perjan
tai Vaajakosken koululla klo
10.45-12.15!
Nuorten messu ke 28.11. klo
19. Messu valmistellaan yhdessä
nuorten kanssa. Soittajia, laula
jia ja muita avustajia tarvitaan ai
na! Valmistelu (22.11. klo 17-19).
Perjantaikahvila 30.11. (joka
toinen pe) klo 17-21.45 kirkolla.
Nuorten hassutteluleirille il
moittautuminen www.jyvasky
lanseurakunta.fi>ilmoittaudu.
MUSIIKKI:
Kantelepiiri ma klo 19 kirkolla.
Tied. 0400 669 146.
Senioreiden lauluryhmä to klo
12.30. Tied. 040 560 9922.
Kirkkokuoro to klo 18. Tied.
050 358 1860.
Majakka–kuoro pe klo 18. Tied.
0400 504 622.

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

Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Janne Könönen 050 360 3459
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740

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

Osoite Cygnaeuksenkatu 8
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309,
040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat
1,60 e/pmm

Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611

Yhteiset
KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 25.11. klo 17 Kohtaamis
Paikka Keskusseurakuntatalolla,
Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Su 2.12. klo 17 KohtaamisPaik
ka ja ehtoollinen Palokan kir
kossa, Mika Kilkki. Lastenohjel
mat. Yhteiskyyti keskusseura
kuntatalon edestä klo 16.30.
Su 9.12. klo 17 Iltamessu Kau
punginkirkossa, Mika Kilkki, Juk
ka Jämsén.
Lastentapahtuma (yli 6v.) lapsil
le Sacariumissa klo 16.45-18.20.
Nyyttärit. Vanhemmat vievät ja
hakevat lapset. Iltamessun jäl
keen opiskelijoiden jatkot Saca
riumissa.
Seuraava ALFA-kurssi alkaa hel
mikuussa 2013.
Muut toimintatiedot mm Koh
taamisRyhmistä, Raamatunlu
kuohjelmasta kts www.kohtaa
mispaikka.net

Leskien klubi
To 22.11. klo 17 Kokoontuminen
Keskusseurakuntatalolla (Yliopis
tonkatu 12). Osallistumme klo
18 alkavaan keskustelutilaisuu
teen Elämän arvostus, jossa alus
tajana on oikeushammaslääkäri,
professori Helena Ranta. Vapaa
pääsy. Tilaisuus on osa Maassa
Taivaassa – ajatuksia kuolemasta
-tapahtumaa.

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahan
muuttajatyön diakoni, p. 050
549 7033, mirja.hytonen@evl.fi

Maija Tikko, maahanmuuttaja
työn avustaja, p. 041 705 2329,
maija.tikko@)evl.fi,
Senioritanssiryhmä Keskusseu
rakuntatalon jumppasali (Yliopis
tonkatu 12) ti klo 10.30-11.45.
Naisten Suomi-kerho (Kauppa
katu 13) ke 10-11.30.
Paluumuuttajien kerho Keltin
mäen kirkolla (Keltinmäentie 10)
ti klo 10-12.
Naisten Suomi-kerho Polttolin
ja 3, Kuokkala ti klo 10-11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkolla
(Nevakatu 6):
Naisten jumppa jumppasalissa
ti klo 12-13.
Naisten Suomi-kerho takka
huoneessa ke klo 13-14.30.
Paluumuuttajien kerho takka
huoneessa to klo 10-12.
Lentopallokerho jumppasalissa
to klo 17-18.
Koripallokerho jumppasali la klo
12-13.45.
Miesten lentopallokerho+ sau
na jumppasali to klo 19-21.

Joulujuhla ke 12.12. klo 1014.30 Vesalassa. Jouluateria 20 e.
Lähtö Keskusseurakuntatalolta
klo 9.15. Ilmoittautuminen viim.
3.12. mennessä.

Omaishoitajat

Ke 21.11. klo 14 Kerho Keskus
seurakuntatalossa, 2. kerros.

Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo
9-11, Cygnaeuksenk. 8.
Joulujuhla ke 12.12. klo 1014.15 Vesalassa. Hinta 20 e. Il
moittautuminen
viimeistään
3.12. mennessä.

Yhteiskunnallinen työ

Näkövammaiset
ja huonokuuloiset
Päivystys ma ja ke klo 9-11, Cyg
naeuksenk. 8, p. 050 549 7023.
Ei päivystystä 5.12.

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.
Kuurojendiakonissa lomalla 24.28.11.
To 29.11. klo 17.30 Raamattu
piiri Keskusseurakuntatalossa,
AV-sali.
La 1.12. klo 10-14 Lähetysmyy
jäiset Keskusseurakuntatalossa.
La 8.12. klo 14 Joulujuhla Korpi
lahdella (etukäteisilmoittautumi
nen).

Kuuroutuneet

Yhteiskunnallinen työ palvelee
tarjoamalla mahdollisuuden hen
gellisyyteen, arvojen pohtimi
seen ja luottamukselliseen kes
kusteluun työntekijöille, yrittäjil
le ja järjestötoimijoille.
Pastori vs. Satu Konsti, satu.
konsti@evl.fi, p. 050 322 7866
Keski-Suomen pelastuslaitoksen
ja Keski-Suomen poliisilaitoksen
nimikkopappi

Kuoleman kuvia
Vaajakosken kirkolla on esillä
kuoleman kuvia, jotka valmis
tuivatsamannimiselläkurssilla
syksynaikana.Taidenäyttelyon
25.11.-1.12.

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys

mattupiiri.
Uutta:
Vauvamuskari (3-6 kk) alkaa ke
16.1. klo 15.
Nukketeatterikurssi alakoulu
laisille alkaa ma 14.1. klo 16-18.
Ilm 7.1. mennessä toiminnanohj.

24.11. - 25.11. Jyväskylän kris
tillisen opiston 70-vuotisjuhlat.
La klo 11 juhlalounas, klo 12.30
Opiston historiaa mm Harri Erka
maa, Risto Krogerus, Heikki Tuki
ainen. Klo 16 Konsertti: Suden
aika, Suojaavat Siipeis. Klo 19 Il
taveisuut. Su klo 11 Juhlamessu
Kuokkalan kirkko, klo 13 juhla
lounas, klo14.30 Juhlaseurat,
Henna Virkkunen, Arto Viitala,
Raisa Jarkkola
11.12. klo 17.30 Seurat Vanha
pappila

Jyväskylän
Kristilliset eläkeläiset

Jyväskylän NNKY

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

Puistotori 4, jklnnky@elisanet.fi
Toiminnanohjaaja Tanja Niemi
nen, 040 740 4472, www.ywca.
fi/paikallisyhdistykset/Jyväskylä,
www.facebook.com/jklnnky
Ti 27.11. klo 9-11 Avoin kohtaa
mispaikka aamiaisineen: Ikeba
na – japanilainen kukkien asette
lu, Osmo Virtanen; klo 17-20
Tuunaus- ja taidetyöpaja, jou
lukortit ja -lahjat; klo 18 Kirjapii
ri I. Aravind Adiga: Viimeinen
mies.
Ma 3.12. klo 10 Svenska bibel
kretsen.
Ti 4.12. klo 9-11 Avoin kohtaa
mispaikka: joulukorttiaskartelua.
Ke 5.12. klo 18 Kirjapiiri II. Ma
rianne Fredriksson: Rakas lapsi.
Ti 11.12. klo 9-11 Avoin kohtaa
mispaikka. Vieraana NNKY-lii
ton pääsihteeri Pirjo-Liisa Pentti
nen; klo 17-20 Tuunaus- ja tai
detyöpaja, joulukortit ja –lahjat.
Ke 12.12. klo 17 Exodus-raa

Tilaisuus ma 3.12. klo 14 Keskus
srk.talolla. Matti Mantsinen, kuo
ro ja lausuntaryhmä, Leo Wacklin,
arpajaiset. Kahvi alk. klo 13.

www.jklry.net
Ke 21.11. klo 19 seurat, ry
Pe 23.11. klo 19 nuorten per
jantai, ry
La 24.11. klo 19 seurat, ry
Su 25.11. klo 14 seurakuntailta, ry
Ke 28.11. klo 19 seurat, ry
La 1.12. klo 16:30 joulumyyjäi
set, ry
Su 2.12. klo 16 seurat, ry
Ti 4.12. klo 18:30 aluejoulujuh
la, Vaajakosken kirkko
Ke 5.12. klo 19 seurat, ry
To 6.12. klo 16 Itsenäisyyspäi
vän juhla, ry
Pe 7.12. klo 19 nuorten perjan
tai, ry
La 8.12. klo 19 seurat, ry
Su 9.12. klo 13 Vanhemman
väen joulujuhla, ry
klo 16 seurat, ry
Ke 12.12. klo 18 nuorten joulu
juhla, ry
Tied. 044 505 0653.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Rukouspiiri Sanan Kulma ke klo 12.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi, Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
To 22.11. klo 11.30-14 Torstai
kahvila. Sanaa, jutustelua kahvia.
Pe 23.11. klo 8-9 Aamurukous
piiri.
Pe 23.11. Kolme kohtaamista
-ilta OPKO:n kanssa. Hyväksytty!
Jeesus hyväksyy sinut sellaise
naan, hyväksytkö sinä itsesi?
La 24.11. klo 19-21.30 Pointtinuortenilta.
Ke 28.11. klo 10-11.30 Suomi
kerho maahanmuuttajanaisille.
Ke 28.11. klo 15.30 Maahan
muuttajatyön rukouspiiri.
To 29.11. klo 11.30-14 Torstai
kahvila.
Pe 30.11. klo 8-9 Aamurukous
piiri.
Pe 30.11. Kolme kohtaamista- il
ta nuorille aikuisille ja opiskeljoille.
Jousia Lappi -bändin pikkujoulu
keikka.
La 1.12. klo 19-21.30 Pointtinuortenilta.
Su 2.12. klo 18 Lähetyksen Kei
das, Hannu ja Liliann Keskinen,
Merja Kiiski, Reino Saarelma.
Ma 3.12. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 4.12. klo 13 Naisten raamat
tupiiri.
Ti 4.12. klo 18 Miksi vielä lähe
tystyötä?, Uusi Tie -lehden pää
toimittaja Leif Nummela.

Ke 5.12. klo 10-11.30 Suomi
kerho maahanmuuttajanaisille.
Ke 5.12. klo 15.30 Maahan
muuttajatyön rukouspiiri.
To 6.12. klo 18.30 Ei miestenpii
riä, itsenäisyyspäivä.
Pe 7.12. klo 8-9 Aamurukous
piiri.
Pe 7.12. klo 19 Ei Kolme kohtaa
mista -iltaa.
La 8.12. klo 19-21.30 Pointtinuortenilta.
Ke 12.12. klo 10-11.30 Suomi
kerho maahanmuuttajanaisille.
Ke 12.12. klo 15.30 Maahan
muuttajatyön rukouspiiri.
Muualla Jyväskylässä:
To 22.11 klo 18.30 Miestenpiiri
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
Su 25.11. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan kirkossa, Kärpänkuja 5.
Jäikö Jeesus hautaan? Reino Saa
relma. Musiikki Ilkka ja Elina Jär
viluoma. Lapsille oma opetus.
Pe 30.11. klo 18-20.30 Varkkariilta Tentkeillä Palokassa, Tertun
metsä 8.
Su 2.12. klo 11 Perhepyhäkoulu
Pikkuleipä, Aarresaaren päiväko
ti, Toritie 22, Kuokkala. Tied. Jan
ne Jokiselta 040 588 9153.
Ma 3.12. klo Naisten raamattu
piiri Vaajakoskella, Lintulenkint. 3.
La 8.12. klo 10 Isä-poika-sähly,
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6.
Su 9.12. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan srk-keskus, Kärpänkuja
5. Kädet savessa, Anne Tuovinen.
Ehtoollinen. Musiikki Maria Typ
pö. Lapsille oma opetus.
Jyväskylä/Muurame:
Pe 23.11. klo 18-20.30 3-6-ilta
3.-6.-luokkalaisille, Myrskylyh
dyn päiväkoti, Antinmutka 18.

Pe 7.12. klo 18–20.30 3-6-ilta
3.-6.-luokkalaisille, Myrskylyh
dyn päiväkoti, Antinmutka 18.

Keski-Suomen Sotaorvot
Teatteri-iltapäivä su 25.11. klo
15 Huoneteatterissa. Sirkku Pel
tolan näytelmä Pieni raha.
Pikkujoulu
Sepänkeskuksen
Reaktori-salissa ma 10.12. klo 13.
Ilm. tämän kuun loppuun asti.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Su 25.11. klo 18 Viisikielisen
laulajaiset Huhtasuon kirkossa,
Osmo Väätäinen, M.Mertanen,
R. Hämynen.
Ma 26.11. klo 13 Lähetyspiiri
Neulaskodilla, R. Hämynen.
Pe 30.11. klo 19 Perjantairuko
us Neulaskodilla, E. Puhalainen.
Ke 28.11.klo 18.30 Sanan ja lä
hetyksen ilta Huhtasuon kirkos
sa, E. Puhalainen, M. Tervonen.
La-su 1.-2.12. Adventtitapah
tuma Huhtasuon kirkolla, E. Pu
halainen.
Su 2.12. Klo 18 MMV-kuoron
joulucd:n julkistamiskonsertti.
Levyn tuotto nimikkolähettien
työn tukemiseen.
Ma 10.12. klo 13 Lähetyspiiri
Neulaskodilla, R. Hämynen.
To 13.12. klo 17 Viron lähetys
piiri NNKY:n tiloissa, Puistotori 4,
Veikko Pasanen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5.
Messu sunnuntaisin kello 12:
25.11. Petri Harju

2.12. Ari Norro, adventtijuhla
9.12. Petri Harju
Evankeliset opiskelijat, ke klo
18:30:
21.11. Rikos ja rangaistusko? Esa
Luomaranta
28.11. Sankareita ja prinsessoja
Anu ja Markku Jokinen
6.12. Itsenäisyyspäivän ehtool
lishetki
12.12. Klisee klisee Kulkunen,
EO:n joulujuhla
Nuortenilta Jyvis 30.11. Tied. l.val
lenius@luukku.com ja lauri. s.mink
kinen@jyu.fi, p. 040 715 4401
Hamona-kuoro joka toinen
maanantai Lutherin kirkolla, al
kaen 10.9. klo 18.30. ilpo.vuo
renoja@gmail.com 0405260909

Suomen Raamattuopisto
Raamattuopetuksen ja musii
kin ilta ke 5.12. klo 18.30 Hals
silan srk-keskuksessa. Hyväksyn
kö itseni – terveestä itsetunnosta
Raamatun valossa, Aino Viitanen.
Musiikki Maria Salmela ja Gsus.

Törmälän ystävät
Adventtiretki Rautalammin Tör
mälään 8.12. Ateria ja kahvit 20
e ja kyyti 15-20 e. Bussi lähtee
Keskussrktalon edestä klo 10.
Tied. ja ilm. 30.11. mennessä p.
050 5265 539 tai 050 3547 776.
Työpiiri pe 14.12. klo 13 Vanhas
sa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Törmälän joulu 23.-26.12. Tied.
ja ilm. p. 040 5582 439 tai 050
5265 539.

Henki & elämä
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Seurakunnassa ryhdyttiin pensselisediksi
Movember-kampanjapyytää
miehiäympärimaailman
kasvattamaanviikset.Jyväskylän
seurakunnassahaasteonotettu
innostuneesti vastaan.
janne könönen

Ainakin neljällä seurakunnan työnte
kijällä näkyy jo tikkuviiksiä suurem
paa kasvustoa.
Varsinkin yhdistettynä diakonin

lipereihin näkymä on.. no, päätel
kää itse.
Hercule Poirotin tasoon seura
kunnan työntekijöillä on toki vielä
matkaa.
Erikoisnuorisotyöntekijä Jussi
Maasola ei tunnusta, että tähtäimes
sä olisi jonkin erityisen viiksityylin
löytyminen.
– Kunhan nyt edes jonkinlaiset kas
vaisivat, minulla kun viikset kasvavat
yleensä niin huonosti. Tärkeintä ei
ole tyyli, vaan ajatus, miksi viiksiä

kasvatetaan.
Maasola kiistää koskaan aiemmin
kokeilleensa viiksiä.
– Ei ole onneksi aiemmin ollut,
mutta karvaa on kasvanut aiemmin
kin koko naaman alueelle kyllä.
VarsinaistaviiksivalluaMaasolasta
siis tuskin saa. Kampanja on hyvä,
mutta muutoin touhu jää hänen mu
kaansa movemberiin. Pensselit sopi
vat käteen maalatessa, eivät kasva
maan nenän alle.
– Viiksissä ei ole kerta kaikkiaan

mitään siistiä. Sehän tässä hauskaa
onkin, siis itsensä nolaaminen. Muu
ten viikset eivät vaan ole mun juttu.

Mikä ihmeen Movember?
Movemberonkansainvälinenhyvän
tekeväisyyskampanja,johonosallistu
vat miehet kasvattavat itselleen viik
set marraskuun ajaksi.
Vuonna 2003 Australiassa peruste
tun kampanjan tarkoituksena on ke
rätä varoja ja nostaa tietoisuutta

miestenterveysongelmistakutenetu
rauhassyövästä.
Kampanjan perustaja Tom Betts
toteaa, että kampanja sai alkunsa
pubissatehdynvedonseurauksena.
Nykyisin virallisia Movember-kam
panjoita järjestetään yli 20 maassa,
muun muassa Suomessa ja Ruotsis
sa.
Lisätietojakampanjansuomenkielisiltä
sivuilta:
http://fi.movember.com/

i�metteli��
mARJA LEENA lUUKKONEN

Aikuisten maailma toimii lapsille
leikkien peilinä. Ympäristö on lap
selle kuin savea, josta hän muovaa
minuuttaan. Lapsi tarvitsee kasvu
rauhaa,rakastaviaihmisiälähelleen,
aikaa ja tilaa. Mikä sitä sitten uhkaa,
kysyy Irina Noramies, 66, kuvatai
teilija ja lapsityöntekijä.
Työelämässä ei tunnu riittävän
enää mikään, vaatimustaso kasvaa
koko ajan. Hyvin tehty työ ei enää
takaatyösuhdetta,kukatahansavoi
saada potkut. Johtajilta vaaditaan
hyvää itsetuntoa ja ihmisenä olemi
sen taitoja. Löytämällä lapsen löy
dämme itsemme ja toisemme.
Rahan ahneus on tämän ajan syn
ti, jonka rumat jäljet ovat kaikkien
nähtävissä. Ympäristöä tuhotaan
ahneuden nimissä nyt muun muas
saTalvivaarassa,muttamyösmones
sa muussa paikassa. Myös ihmisen
ryöstöviljely on viety äärimmilleen
ja lapsemme maksavat siitä kalliisti.
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Lapsi ei odota vanhemmiltaan
mitään muuta kuin tulla nähdyksi,
kuulluksi ja ehdoitta hyväksytyksi.
Aikamme aikuiset ja kasvattajat
ovat sairastuneet kiireeseen, ja sik
si nykylapset jäävät tosiasiassa vail
le aikaa ja riittävää henkilökohtais
ta huomiota. Tavaroita heiltä ei
puutu, mutta ihmistä ei materia
korvaa.
Lapsille ei pääse karttumaan rak
kausvarastoja, ja myöhemmin he
sitten kompensoivat puutostau
tiaan väärillä keinoilla, toisia polke
malla ja alistamalla.
On synnytetty harha, että suorit
tajatyöntekijät olisivat myös hyviä
ihmisiä. Suorittajat kuitenkin valit
tavat,etteivätheenäätunnemitään.
Ei iloa, ei innostusta, ei mitään. Ja
kun ei ole tunteita, ei tunneta myös
kään empatiaa toista ihmistä koh
taan.Voiko enää pahemmin joutua
eksyksiin?
Ihmisellä on syvä tarve saada teh
dä työnsä hyvin, mutta siihen ei

juurikaan anneta mahdollisuutta.
Rakennuskantamme on luotu ah
neuden ehdoilla ja mikä on tulos?
Me maksamme kaiken vähintään
kahteen kertaan. Tässä ei ole järjen
häivää!
Ihminen ei voi sairastumatta
tehdä työtä koko ajan ylitehok
kaasti. Siksi jokaisen on varjeltava
itseään, jotta hänellä riittäisi voi
mavarojamyösitselleen,perheelle,
ystäville,pysähtymisellejaihmette
lylle.
Me voisimme oppia paljon ihmi
senä olemisesta toinen toisiltam
me. Kiireen takia tuo oppiminen
jää pois. Ihminen alistuu vastaan
panemattasiihen,ettähänellesäly
tetään ulkoa ja ylhäältä yhä lisää
tehtäviä, mutta ei kuitenkaan an
neta aikaa niiden tekemiseen.
Kuinka moni lopulta haluaa sellais
ta elämää?
Jokainen ihminen tahtoisi syvim
mältääneläärauhassa,saadaelämäl
lään ja työllään aikaan jotakin yh

Lapsieiodotavanhemmiltaanmitäänmuutakuintullanähdyksi,kuulluksijaehdoitta
hyväksytyksi,IrinaNoramiesmuistuttaa.kuva:marjaleenaluukkonen
teistä hyvää, osallistua uuden suku
polven kasvattamiseen. Elämän
tarkoitus ei voi olla ulkonaisen vau
rauden jatkuva lisääminen. Minne
meiltä on kadonnut kohtuuden
ihanne?
Nobel-palkittu kirurgi Alexis Car
rel on sanonut, että uskonnollisen
elämän laiminlyöminen on vienyt
maailmanperikadonpartaalle.Hän

puhuu myös rukouksen voimasta
yhtä todellisena kuin maan paino
voima.
Olisiko nyt oikea aika tulla Ju
malan kasvojen eteen parantu
maan?
Meidätonluotutoistemmeyhtey
teen, välittämään toisistamme. Riit
tää kun elätämme itsemme ja per
heemme.

