Vaalikone auttaa oikean
kirkkoherran löytämisessä

Erosta elossa, vakuuttaa
miesten ryhmä

Kerro kerro
kuvastin

Kirkkoherran vaali käydään
helmikuussa - vaalikone auki nyt.

Uusi vuosi tuo omat vertaisryhmät
eronneille ja pelaajien läheisille.

Ympäristö muistuttaa jatkuvasti
millainen on ihanneihminen.
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Gracen
tulevaisuus
on täynnä
tavoitteita
salla peltonen

Grace Layet, 29, on kokenut asioita, joita ei soisi
kenellekään. LRA-sissit kaappasivat 12-vuotiaan
Gracen ja hänen perheensä 90-luvun puolivälissä.
Sisarukset yrittivät paeta, mutta heidät ammuttiin
tytön silmien eteen. Isä ja äiti kuolivat myöhemmin.
Grace naitettiin yhdelle LRA:n johtohahmoista, ja
hän synnytti vankeudessa itseään kymmeniä vuosia
vanhemmalle miehelle kolme lasta.
– Kapinallisleirit liikkuivat jatkuvasti, ja meidät pakotettiin etsimään ruokaa hinnalla millä hyvänsä.
Usein hintana oli toisen ihmisen henki.
– Odotimme kylien liepeillä, että ihmiset menevät
nukkumaan ja sytytimme heidän talonsa tuleen, Grace kuvaa hirmutekoja, joihin oli pakko suostua –
muuten hänet olisi tapettu.

Pienlainalla uuteen alkuun
Grace odotti nuorinta, nyt 3-vuotiasta lastaan, kun
kapinallisleiriin hyökättiin. Ugandan hallituksen sotilaat kiidättivät haavoittuneen, tajuttoman Gracen
sairaalaan. Hän toipui, mutta elämän kokoaminen
oli aloitettava tyhjästä.
– Ei ollut kotia, johon palata, kaikki läheiseni olivat
kuolleet. Minulla oli kolme lasta, joita en olisi halunnut saada tällä lailla ja joiden tulevaisuudesta olisin
nyt vastuussa.
Vuosi sitten Grace liittyi kotikylässään säästöryhmään, jossa hän on oppinut taloushallinnan taitoja ja
saanut käytännön apua elämään.
– Oloni on nyt paljon parempi. Ryhmässä on ihmisiä, joille voin puhua ja joilta saan tarvittaessa
neuvoja, Grace kertoo.
Ryhmästä nostamillaan pienlainoilla Grace ostaa
tomaattieriä ja myy niitä lähialueen asukkaille. Säästämillään myyntituotoilla hän aikoo vuokrata maata
maissin kasvatukseen ja maksaa lastensa koulumaksuja. Pidemmän tähtäimen säästötavoitteena Gracella on oman maapalstan hankkiminen viljelyä varten
sekä vuokrauskäyttöön aikomansa, rahan puutteen
vuoksi kesken jääneen talon viimeistely.
Yhteisvastuukeräys käynnistyy 5. helmikuuta. Varat
käytettään Suomessa Takuu-Säätiön pienluottohankkeeseen. Kansainvälisen diakonian kohteena
on Uganda, jossa Yhteisvastuu tukee myös pienrahoitustoimintaa. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu, joka toimii Ugandassa yhteistyössä Luterilaisen Maailmanliiton kanssa.
Kymmenesosa Jyväskylän keräystuotoista menee
taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden lasten
ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.
Lisää yhteisvastuukeräyksestä s. 8-9
Ville Asikainen

Ilmoittaudu talkoolaiseksi Kirkon
musiikkijuhlille Jyväskylässä 25.-27.5.

Mollin Duuraajien musiikillinen satumatka
unien maailmaan ihastuttaa koko perhettä

Talkoolaisille on tarjolla monenlaisia tehtäviä:
rakennustöitä, opasteiden laittamista, somistamista,
osallistujamateriaalin pakkaamista, lipunmyyntiä,
opastusta, järjestyksenvalvontaa, liikenteenohjausta,
siivousta, vartiointia, ensiaputehtäviä, ruuan jakelua,
kolehdin kantamista, tulkkausta.
Katso lisää www.kirkonmusiikkijuhlat.fi

Mollin Duuraajien Unien yöjunassa Ninnu ja Satu uskaltautuvat matkustamaan Jyväskylästä Rovaniemelle. Tyttöjen unissa seikkaillaan jänöjussin mäenlaskussa sekä maailmanympärysmatkalla Brasiliasta Venäjälle saakka. Tytöt eivät välty pahimmiltakaan
painajaisilta. Tarinan pohjana ovat tunnetut lastenlaulut. Yöjuna lähtee sunnuntaisin
klo 15 (ja kolmena keskiviikkona klo 18) huhtikuun lopulle saakka, kyytiin mahtuu n.
60 matkustajaa. Kesto on n. 45min ja hinta 5 e. Matkaan lähdetään Ainolan kesäteatterin kahviossa osoitteessa Rytmikuja 7. Lisätietoja jkltyovaenteatteri.fi/

Riitta Puukari, Elina Humalamäki, Anja
Halla-Seppälä, Anna-Maija Kuulasmaa,
Marjatta Silvola ja Helena Lampinen
ovat osa suurta Hanna-kaartia.
Hanna-piiri kokoontuu keskiviikkoisin
keskustan Vanhassa Pappilassa
8.2., 7.3., 11.4. ja 2.5. klo 18.

Kolumni
Uskontoa ja
politiikkaa
aalit tuovat tullessaan ajatustyötä. Ei riitä,
että ottaa selville, mitä ehdokkaat ajavat,
vaan samalla pitää selvittää itselleenkin, mitä
arvostaa ja millä perusteella. Parhaimmillaan siinä pääsee miettimään, mikä on hyvää ja totta.
Yhteiskunnallisissa kysymyksissä ihmisten erilaisuus tulee näkyväksi. Jaetut elämäntilanteet
hahmotetaan eri tavoin, ja niistä tehdään erilaisia johtopäätöksiä. Näkökulmien vaihtelu takaa
sen, että olennaisia teemoja ei jää pimentoon.
Mikään ryhmittymä ei omista totuutta yhteiskunnasta. Erilaisuus on rikkautta.
Uskonnon alueelle siirryttäessä tämä näkökulma rakoilee. Fiksullakin ihmisellä voi uskonnon
kohdalla olla sokea piste. Joku kykenee monipuoliseen ajatteluun työssään, mutta jähmettyy
ankaraan yksisilmäisyyteen uskonnosta puhuttaessa. Oikeassa olemisen pakko karkottaa kyvyn
avaraan keskusteluun.
Uskonnossa käsitellään asioita, joista on vaikea puhua. Siinä pureudutaan kysymyksiin tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Olisi aika hassua
ajatella, että totuus Jumalasta tyhjenisi yksittäisen uskonnollisen ryhmittymän historiassaan
luomaan käsitteistöön. Ikään kuin olisi mahdollista kirjoittaa lopullinen rakkausruno tai maailman paras sävellys.
Tiedämme Jumalasta vain sen, että emme tiedä Jumalasta mitään. Voimme vain aavistella
Jumalaa ihmetellessämme elämän ja materian
monimuotoisuutta. Kuuntelemme ja luemme
toisten kertomuksia Jumalasta, ja peilaamme
niitä omiin kokemuksiimme ja havaintoihimme.
Etsimme merkitystä ja tasapainoa, ja huomaamme olevamme Jumalan ympäröimiä.
Politiikalla ja uskonnolla on monia yhtymäkohtia. Kummassakin liikutaan sosiaalisissa verkostoissa. Keskeiset käsitteet muodostuvat ihmisten keskinäisessä merkityksenannossa. Ja
kummassakin koitetaan rakentaa tästä kaikkien
kokemasta ja tuntemasta elämästä hyvää.
Millaista on hyvä politiikka? Millaista hyvä uskonto? Molempiin kysymyksiin voisi vastata Jeesuksen sanoin ”hedelmistään puu tunnetaan”.
Kristillisessä perinteessä hyvän elämän rakentumista nimitetään Pyhän Hengen läsnäoloksi.
Kun ihmisten sisäinen tasapaino vahvistuu, keskinäinen sopu lujittuu ja luonnon kunnioitus
voimistuu, ollaan hyvän äärellä.
Parhaimmillaan oma uskonto voi toimia ikkunana, jonka läpi katsoessa oppii tuntemaan elämän syvyyttä. Silloin elämässä päällimmäisiksi
eivät nousekaan sen satunnaisuus ja katoavaisuus, vaan lomittuminen suurempaan kokonaisuuteen. Jumalaa tunteva uskaltaa epävarmanakin olla rehellinen itselleen.

V

Kimmo
Nieminen
oppilaitospappi

Nämä naiset
muuttavat maailmaa
tytti pääkkönen

Mitä keskisuomalainen nainen voi tehdä lievittääkseen Pohjois-Koreasta Kiinaan paenneiden naisten hätää ja pelkoa? Naisten, jotka ovat vaarassa joutua
orjiksi ja prostituoiduksi uudessa maassa, mutta paluu Pohjois-Koreaan merkitsisi varmaa vankeutta tai kuolemaa?
No, hän voi heittää sydämessään rukouspyynnön Jumalalle. Eikä hän tee
sitä yksin, vaan sadattuhannet naiset
kymmenissä maissa liittyvät rukousrintamaan, joka päivä.
Jyväskylässä on syksystä saakka ko-

Ihminen hakee toisesta suojaa

kiikari

Iiris-Lilja Kuosmasen valokuvanäyttely Suoja Galleria Harmoniassa (Hannikaisenkatu 39) Jyväskylässä. Näyttely avoinna
5.2. saakka ti-su klo 11-18.
Vapaa pääsy.

Näyttelyn alku pysäyttää. Ensimmäisestä
kuvasta vastaan tuijottaa raskaana oleva
punatukkainen nainen, kasvoillaan
raukean intensiivinen katse. Muissakaan
kuvissa ei hymyillä. Iiris-Lilja Kuosmasen
näyttely Galleria Harmoniassa ei sisällä
perinteisiä potretteja. Eri maissa otettuja
kuvia yhdistää suojan hakeminen.
tytti pääkkönen

– Kuvaan sitä, miten ihminen hakee
suojaa toisesta. Tai yksinolosta, omasta
itsestään, pian valmistuva valokuvataiteen maisteri kertoo.
Kuosmanen on kuvannut pariskuntia
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koontunut Hanna-piiri, jossa rukoillaan
kerran kuussa ilmestyvän rukouskalenterin tahdissa. Koko maassa on viitisenkymmentä samankaltaista Hanna-piiriä,
joita organisoi Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat.
Pakolaisia, nälänhätää, sotaa... ru
kouslistalla on rankkoja ajankohtaisia
aiheita. Välillä Vanhaan pappilaan kokoontuneet piiriläiset laulavat Jeesus,
Jeesus, kuule rukoukseni, anna rauha sydämeeni, halleluja. Ja sitten he huokailevat
Jumalalle maailman naisten hätää.
– Kyllä tämä panee itkettämään. Kä-

sittämätöntä, millaisissa tilanteissa naiset ovat. On etuoikeus saada rukoilla
heidän puolestaan, Anna-Maija Kuulasmaa kertoo.
Hanna-piiri kokoontuu kerran kuussa, mutta naiset seuraavat rukouskalenteria kotonaan. Mutta eikö se käy raskaaksi pidemmän päälle?
– Heitän pyynnön Jumalalle, ei se vaadi enempää kuin minuutin, Elina Humalamäki vastaa.
Riitta Puukarikin on opetellut jättämään asiat Jumalalle. Samalla voi syntyä rakkautta tuntemattomia siskoja
kohtaan.
– Rukoilu on lisännyt paljon tietoanikin. Rukouskalentereissa on paljon sellaista, josta lehdet eivät kirjoita, Puukari kertoo.
Suomen Hanna-piireissä kerätyillä
kolehtivaroilla tuetaan naisten radioohjelmia Indonesiassa, Kambodžassa ja
Intiassa. Hanna-työ ei siis ole silkkaa
rukousta. Maailman heikko-osaisia naisia autetaan ja rohkaistaan radio-ohjelmilla, joita naiset voivat kuunnella äidinkielellään. Kansainvälisen radiolähetysjärjestön TWR:n tuottamia ohjelmia lähetetään jo lähes 60 kielellä ja
kuuntelijoita on yli sadassa maassa.

ja yksilöitä. Yksi pysäyttävimmistä kuvista on Tuan kanssa, jossa lyhyttukkainen nainen on sulkeutunut tiukkaan
miehen syleilyyn kuluneessa nojatuolissa. Ikkunasta tulviva lempeä valo antaa
hyväksyntänsä hellälle het
kelle. He
näyttävät olevan vain toisiaan varten.
Eräässä kahden kuvan kokonaisuudessa näyttäisi olevan pariskunta, joka
katsoo toisiaan. Todellisuudessa heidän
välissään on metsä ja he katsovat eri
suuntiin. Kuvat kertovat surullista viestiä yksinäisyydestä ja yhteyden puutteesta. Kuosmanen kuvaa myös sitä,
miten toista ei tavoita, vaikka haluaa.

Taiteilijalle tämän kuvaparin toteuttaminen oli erityisen tärkeää, koska hän
oli vasta eronnut poikaystävästään.
Vahvat värit ja valot pysähdyttävät,
luomakunnan koreus ihastuttaa. Kuviin on taltioitu vaaleanpunalehtinen
pariisilaispuu, boheemi berliiniläismetsä ja brasiliainen viidakko. Viimeisessä
varjoisilla kivillä istuu mies ajatuksiinsa
kyyristyneenä. Tuoko sademetsä suojaa
miehelle, joka tuntuu sulautuvan kivijärkäleisiin paremmin kuin taivaan sineen tai kasvien vihreään? Kuvaaja
hukuttaa miehen maisemaan.
– Ihminen katoaa halutessaan.

Kirkko sai kiitosta
lasten osallistamisesta

Näetkö unia presidentinvaaleista?
Unikyselyssä 16.1.–30.4. voit kertoa unesi

Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivien päätöspaneelikeskustelussa Jyväskylässä pohdittiin muutostrendejä kirkossa ja
yhteiskunnassa sekä niiden vaikutusta lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kirkko on viime vuosina tehnyt konkreettisia tekoja
nuorten osallisuuden lisäämiseksi. Nuorisotutkijaverkoston
tutkija Anu Gretschel kiitti kirkkoa konkreettisesta osallisuuden
teosta, 16-vuotiaille annetusta äänioikeudesta.
(Uusi Tie)

Unessa kaikki on mahdollista: voimme kohdata esimerkiksi presidenttiehdokkaita
hauskoissa, vakavissa tai mahdottomissa tilanteissa. Monet kokevat saavansa
unien välityksellä tietoa tulevista tapahtumista. Useimmiten kyse on omasta tai
lähipiirin elämästä, mutta joskus unet liittyvät jopa valtakunnallisiin asioihin.
Näetkö sinä tällaisia unia? Suomen Kirjallisuuden Keskusliiton
kansanrunousarkisto kyselee kansalaisten presidentillisiä unia. Kyselyyn voi
vastata osoitteessa www.finlit.fi/arkistot/keruut/uni_2012/index.php.

Pääkirjoitus
Liikkeellä
kiitollisuudesta
Y

Haasteet pitävät virkeänä
Uusi työpaikka on uuden oppimisen
alku, toteaa puoli vuotta Jyväskylän
kristillisen opiston rehtorina toiminut
Harri Erkamaa. Kristillinen opisto
täyttää tänä vuonna 70 vuotta.
1. Olet toiminut puoli vuotta kristillisen opiston rehtorina. Onko työ vastannut odotuksia?
On vastannut. Olen iloinen tultuani
työpaikkaan, jossa edeltäjäni Seppo Aaltonen loi toimivat puitteet ja jossa työtovereina on osaavia ammattilaisia.
2. Mikä on ollut tehtävässäsi haastavinta?
Uuteen toimenkuvaan siirtyminen on
aina kokonaisvaltainen haaste. Haasteet
pitävät minut virkeänä.
3. Toimit aikaisemmin Ähtärin seurakunnan kirkkoherrana. Mikä sai sinut hakeutumaan toisiin tehtäviin?
Pidän ehdottomasti papin työstä, mutta uskon että minulla on koulutukseni
pohjalta vielä enemmän jaettavaa JKO:
ssa. Johtajuus on yllättävän samanlaista
alasta riippumatta.
4. Oletko kaivannut kirkkoherran/papin työtä?
Papin työhön liittyvää säännöllistä,
meditatiivista jumalanpalveluselämää ja
kohtaamiani ihmisiä on ikävä, mutta puheita ja kohtaamisia on viljalti nykyisessäkin toimenkuvassani.
5. Kristillinen opisto täyttää tänä
vuonna 70 vuotta. Miten aiotte juhlistaa merkkivuotta?
Laadukasta koulutusta jo 70 vuoden

ajan! Tämä ajatus leimaa useita hienoja
tapahtumia kuluvana vuonna, joka huipentuu pääjuhlaan 25.11.2012. Bonuksena mukana juhlavuoden postileima, logo,
leivos ym. rekvisiitta.
6. Mitä mielenkiintoisia kursseja/opintoja opistolla on tänä vuonna luvassa?
Tarjontamme on varsin monipuolista
niin nuorille kuin aikuisillekin. Kannattaa katsoa kotisivuiltamme! Yksi painopisteistä on suomalaisen yhteiskunnan ja
monikulttuurisuuden kohtaaminen,
myös työelämään sijoittuminen on vahvasti esillä. Opisto satsaa siihen, että
opiskelijat löytävät omat vahvuutensa ja
paikkansa yhteiskunnassa.
7. Minkälaisia valmiuksia kristillinen
opisto antaa tänä päivänä työelämään?
Vuoropuhelu ja verkostoituminen työelämän kanssa ovat vahvuuksiamme.
Opiskelijamme ovat saaneet varsin hyvää palautetta työpaikoilta, sillä ammatteihin valmistava koulutuksemme on
työelämälähtöistä. Vapaan sivistystyön
työelämäprojektit avaavat uusia näkymiä aktiiviseen kansalaisuuteen. Hyvät
eväät, rohkenen sanoa.

JKO:sta tulee Kuokkalan alueen ja koko Jyvässeudun valovoimainen toiminta,
kohtaus- ja kokouspaikka, joka antaa
valmiuksia elämään ja kouluttaa monenlaisia ammattilaisia erilaisiin tehtäviin.
Eikä tämä todellisuus ole ollenkaan kaukana.
10. Mitä haluaisit vielä oppia/opiskella?
Vaikka mitä! Uusi työpaikka on uuden
oppimisen alku, ja ihminen on luonteeltaan ikuisuusoppija.
11. Miten huolehdit omasta jaksamisestasi?
Olen aika hyvä hallitsemaan ajankäyttöäni. Perhe on voimavara. Katso myös
seuraavat kohdat!
12. Miten hoidat hengellisyyttäsi?
Siionin virsien sanoin: Mä ihmettelen
tässä, kun Herra elämässä, lastasi talutat.
13. Mitä harrastat?
Metsästys, reserviläistoiminta, soitan
pasuunaa, hyvä kirjallisuus kiinnostaa
aina.
14. Miten olet kotiutunut Jyväskylään?
Minne asetunkin, siellä olen kotonani.

8. Millaiset ovat kristillisen opiston
talousnäkymät?
Huolimatta OKM:n koko koulutussektoria varjostavista leikkauksista opistomme on velaton ja tulos plusmerkkistä.
Kiinteistöt ovat juuri peruskorjattuja, ja
uuden asuntolan rakentamista suunnitellaan.

16. Mistä haaveilet?
Onnellisten asioiden jakamisesta lisääntyvien verkostojen myötä.

9. Minkälaisia visioita sinulla on opiston toiminnan kehittämiseksi?

17. Parasta juuri nyt…
Muistan hengittää.

hteisvastuukeräys on jälleen alkamassa
ja noin 40 000 vapaaehtoista kerääjää
kulkee Suomessa ovelta ovelle listojensa
kanssa. Kerääjien määrä ja peräänantamaton
sitkeys on puhuttelevaa.
Vielä löytyy rakkautta tästä maailmasta, löytyy elävän toivon ihmisiä, heitä, jotka eivät
tyydy vain huokailemaan hätään joutuneiden
puolesta vaan lähtevät liikkeelle ja toimivat.
Pyyteettömästi.
Mikä on se voima, joka saa kerääjät kerta
toisensa jälkeen liikkeelle? Syitä on varmasti
monia. Joku sanoo saaneensa itse tiukassa
tilanteessa lähimmäisapua ja haluavansa siksi laittaa hyvän kiertämään. Kiitollisuudesta
liikkeellä olevan askel on kevyt ja mieli iloinen. Ilo leviää ja tarttuu myös lahjoituksen
antajaan.
Toinen kertoo tekevänsä talletuksen Rakkauden pankkiin toivoen, että siitä riittäisi
kaikille, tarvittaessa myös itselle, jos hätä yllättää. Elämän epävarmuus voi suistaa yksilön
ja perheen ahdinkoon hetkessä. Työpaikan
menettäminen, vakava sairaus tai kuolema
lähipiirissä ja arjen kuviot menevät kokonaan
uusiksi. Rahat loppuvat, lainojenhoito käy
mahdottomaksi ja asunto saattaa mennä alta.
Jopa ravinnosta saatetaan joutua tinkimään.
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen kotimaisena erityiskohteena on Takuu-Säätiön
käynnistämä pienluottohanke. Sen tavoitteena on ylivelkaantumisen ehkäisy. Hanke kohdistuu taloudellisessa ahdingossa oleviin ihmisiin. Hankkeen avulla halpakorkoisia pienluottoja voivat hakea ne ihmiset, joilla ansiotulojen puuttuminen tai menetetyt luottotiedot estävät luottojen saamisen.
Monet muistavat, miten Takuusäätiö ojensi
auttavan kätensä myös 1990-luvun laman aikaan. Ylivelkaantuminen oli haasteena silloinkin. Talouskriisin kurimuksessa ihmisten elämässä voi tulla pahaa jälkeä. Siksi tarvitaan
yhteisiä ponnistuksia lievittämään kärsimystä,
tarvitaan kerääjiä, entisiä ja uusia, ja tarvitaan
tietenkin myös lahjoitusten antajia.
Vuotuinen Yhteisvastuukeräys on kirkon organisoima rakkaudesta voimansa saava täsmälääke, jonka hyvää tekevä vaikutus ulottuu
sekä kotimaahan että ulkomaille.

Marja Leena
Luukkonen
.

15. Mitkä asiat tekevät sinut onnelliseksi?
Hiljaisuus, luonto, musiikki, ystävät.
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Kaikki kirkkoherranvaalia
koskeva aineisto on luettavissa myös seurakunnan
verkkosivuilla osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.fi
/Kirkkoherranvaali.

Kirkkoherran on lunastettava paikkansa
jyväskyläläisessä elämäntodellisuudessa

Kuka Raamatun henkilö olisit,
kirkkoherraehdokas?

Elämäntodellisuutta leimaavat elinkeinorakenteen muutos, voimakas kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen, yliopisto ja
muu koulutustoiminta, vahva kulttuurielämä ja urheiluelämä, mutta
valitettavasti myös väkivaltarikoksina näkyvä pahoinvoinnin lisääntyminen. Vaikka kirkkoherralla on vahva hallinnollinen asema, niin
kirkkoherran valta on ennen muuta sananvaltaa. Sen käyttö kysyy
sekä rohkeutta että harkintaa. Vesa Nuorva kotimaa24.fi-blogissa

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvaalipaneelissa ehdokkailta
kysyttiin, keneen Raamatun henkilöön he haluaisivat samaistua. Arto
Viitala valitsi Pietarin, jota Jeesus nosti, armahti ja kantoi. Jari Uimonen
valitsi vajavaiset opetuslapset, koska Jumala armahti heitä Kristuksessa.
Markku Sarento valitsi opetuslapsi Johanneksen, koska hän halusi olla
aina lähellä Jeesusta. Olavi Virtanen valitsi tuntemattoman Heprealaiskirjeen tekijän, joka kehotti osoittamaan vieraanvaraisuutta.

Kirkkoherranvaali helmikuussa
Jyväskylän seurakunta äänestää itselleen
uuden kirkkoherran helmikuussa suorassa
kansanvaalissa, jossa on ensimmäistä kertaa
mahdollisuus äänestää myös ennakkoon.
Varsinaisina vaalipäivinä voi äänestää Taulumäen kirkossa, Lohikoskentie 2. Vaalipäivät ovat 19.2. klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen klo 20:een saakka ja maanantai 20.2. klo 10-19. Tulos julistetaan Taulumäen kirkossa 20.2. aikaisintaan klo 20.30.
Äänioikeus on viimeistään 19.2.2012 18
vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka on merkitty seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi
viimeistään 11.12.2011. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensäs.

Vaalinäytteet Taulumäellä
Vaalisijan saaneet ehdokkaat antavat vaalinäytteen eli toimittavat messunTaulumäen
kirkossa. Vaalinäytteen yhtey
des
sä kukin
ehdokas on seurakuntalaisten tavattavissa
klo 16.30-17.30.
Vaalinäytteet Taulumäen kirkossa klo 18:
Jyväskylän seurakunnan vt. kirkkoherra
Arto Viitala antoi vaalinäytteensä 22.1.
Su 29.1.2012 II vaalisija,Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Jari Uimonen.
Su 5.2.2012 III vaalisija, Karijoen seurakunnan kirkkoherra Markku Sarento.  

Vaalissa ylimääräinen ehdokas
Ylimääräiseksi ehdokkaaksi kirkkoherran
vaaliin on pyydetty Konneveden kirkkoherra Olavi Virtanen. Ylimääräinen ehdokas
ei voi antaa vaalinäytettä. Hänen on tullakseen valituksi saatava vähintään 10 % kaik-

Hengissä
Sunnuntai 29.1.
1. Kun. 17: 1–6
Elia, joka oli kotoisin
Gileadin Tisbestä, ennusti
Ahabille: ”Niin totta kuin
Herra, Israelin Jumala, elää,
hän, jota minä palvelen:
näinä vuosina ei tule
kastetta eikä sadetta
muutoin kuin minun sanani
voimasta.”
    Elialle tuli sitten tämä
Herran sana: ”Lähde täältä,
kulje itään päin ja piiloudu
Keritinpuron uomaan, joka
on Jordanin tuolla puolen.
Siellä voit juoda purosta, ja
minä olen käskenyt
korppien tuoda sinulle
ruokaa.” Hän lähti matkaan
ja teki niin kuin Herra oli
käskenyt. Hän meni
Keritinpurolle, joka on
Jordanista itään, ja jäi sinne.
Korpit toivat hänelle aamuin
illoin leipää ja lihaa, ja
purosta hän sai juodakseen.
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I vaalisija Arto Viitala

II vaalisija Jari Uimonen

kien äänioikeutettujen määrästä ja lisäksi yli
puolet annetuista äänistä.

Ennakkoäänestys 13.-17.2.
• Kirkkoherranvirasto,Yliopistonkatu 12,
Jyväskylä, 13.-17.2.2012 klo 9-18.
• Ma 13.2.2012 klo 9-18 Korpilahden alueseurakunnan toimisto, Valanteentie 1, Korpilahti, ja Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto, srk-koti, Saarnatie 1, Säynätsalo.
• Ti 14.2.2012 klo 9-18 Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, ja Palokan kirkko, Rovastintie 8A.
• Ke 15.2.2012 klo 9-18 Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, ja Huhtasuon kirkko,
Nevakatu 6
• To 16.2.2012 klo 9-18 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11, ja Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4.

Kotiäänestys 13.-17.2.2012

Kotiäänestyksen voi tilata numerosta 040
535 0324 tai 040 535 4233.

III vaalisija Markku Sarento

Ylimääräinen ehdokas Olavi Virtanen

Vaalikone helpottaa
oman ehdokkaan valitsemista
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvaalissa on käytössä vaalikone, jonka avulla voi
selvittää, mitä mieltä ehdokkaat ovat ajankohtaisista kysymyksistä. Vaalikoneessa on 19
kysymystä, joissa pureudutaan mm. Jyväskylän seurakunnan talouteen, kirkon jäsenyyteen, kirkon haasteisiin sekä moniin opillisiin kysymyksiin.
Kun seurakuntalainen on käynyt vastaamassa vaalikoneen kysymyksiin, vaalikone
näyttää prosentteina, kenen ehdokkaan vastaukset ovat lähinnä omia. Kaikkien ehdokkaiden vastaukset ja mahdolliset perustelut näkyvät vaalikoneessa ehdokkaiden omilla
sivuilla, joihin pääsee tutustumaan Kaikki ehdokkaat –linkin kautta. Ehdokkaiden vastauksiin tutustumiseksi ei seurakuntalaisen tarvitse välttämättä vastata vaalikoneen kysymyksiin.Vaalikoneen toivotaan aktivoivan seurakuntalaisia käyttämään ääntään Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvaalissa.

Vaalikoneeseen pääsee joko Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla www.jyvaskylanseurakunta.fi
olevan linkin kautta tai suoraan osoitteella http://jyvaskylanseurakunta.fi/vaalikone.
Ehdokkaiden videohaastattelut sekä vaalipaneeli löytyvät osoitteesta www.jyvaskylanseurakunta.fi/kirkkoherranvaali.

Korppeja näkyvissä
M

iten Elia suhtautui Jumalalta
saamiinsa tehtäviin?
Profeetan kutsumus Vanhan testamentin aikaan oli puhein ja toisinaan kummallisin toimintatavoin olla palauttamassa kansaa elävän
Jumalan puoleen. Oli puhuttava suoraan ja
vertauskuvin Jumalasta ja Israelin kansan osasta Jumalan kansana. Profeetat toimivat Jumalan kutsumina ja Jumalan voimassa, toisinaan
myös uupuen ja menettäen toivonsa.
Mikä sai Elian pysymään kuuliaisena
Jumalan tahdolle?
On hyvä muistaa, että profeetatkin kokivat
usein henkeään uhattavan. He olivat Jumalan
ihmisinä vihan kohteina, heitä jahdattiin ja
heitä vastaan noustiin. Jumala puhui heille,
siksi he jaksoivat. Kun on
osana olla omituinen ja puhua vaikeita, silloin vain Jumala voi antaa riittävän voiman tuohon tehtävään.

ton tehtävä, hänen oli ilmoitettava kuninkaalle koko maahan koittava kuivuuden aika, joka
kovasti koettelisi kansaa ja kerrottava että sadetta saataisiin vain Jumalan voimasta. Profeettana hänen oli noustava epäjumala Baalin
palvontaa vastaan. Kanaanilainen myrskyn, sateen ja hedelmällisyyden jumala saavutti yhä
suurempaa suosiota. Nyt oli profeetan sanottava, että Baal ei täällä määrää vaan Israelin
Jumala.
Elia itse sai ohjeet lähteä ja piiloutua Keritin
puron uomaan, Jordanin itäpuolelle, lähelle
synnyinpaikkaansa Tisbeä. Siellä veden äärellä korpit häntä ruokkivat tuoden syötävää.
Paossa kuivuuden keskellä hän oli kuitenkin
aivan turvassa.

Miksi Jumala käski sateen
lakata vuosikausiksi?
Elialle annettiin mahdo-

Ovatko meidänkin aikamme luonnonilmiöt Jumalan suunnitelman mukaisia?
Tällä hetkellä maailmassa kuulemme toisaalla kovista tulvista ja toisaalla kauheasta kuivuudesta. Ihminen on luonnon armoilla ja toisinaan luonnon suuresti siunaamana. Jotkin
katastrofit ovat ihmisen toiminnan seurausta,
moni ilmiö tähän maailmaan kuuluvaa ja suurta kärsimystä aiheuttavaa.

Pastori Katriina Ilvesmäki
saarnaa Kaupunginkirkon
messussa 29.1. klo 10.

Mitä ovat tämän ajan korpit, joita Jumala
käyttää tarpeidemme täyttämiseen?
Korppeja, viisaita lintuja on olemassa täällä-

kin ja korpin tehtävässä saavat toimia milloin
ihmiset, milloin eläimet auttaen, pitäen hengissä ja tuoden toivoa paremmasta huomisesta. Kuka on sinun korppisi, Jumalan lähettämä
auttaja? Onko se sosiaalitoimi, seurakunnan
diakonissa vai naapurin mamma vai peräti poliisi ja pelastuslaitos? Vai oletko itse kutsuttu
auttamaan parhaasi mukaan hätään joutunutta? Kuuntele ja etsi Jumalaa, hän näyttää, mitä
tietä sinun on kuljettava.
Mitä ajatuksia teksti sinussa herätti?
Monesti toivon, että saisin elää täysin Jumalan käytössä, saisinpa kokea ihmeitä ja nähdä
puhuttelevia merkkejä. Näin sitä saattaa haaveilla ja toisinaan kokea, että näinhän se onkin,
taas on Herra minua vahvistanut uskossani ja
kutsumuksessani Jeesuksen seuraajana. Ja toisinaan taas kaikki on sitä samaa, eikä mitään
uutta ja piristävää ilmene elämässäni, elämänvoima ja elämänilo alkavat kadota.
Elämänvaikeudet voittaneena voin joku
kaunis päivä huomata olevani vapaa entisistä
minua hallinneista epäjumalista. En ole enää
ihmisten orja, vaan kutsuttu palvelemaan elävää Jumalaa. Hän säät ja ilmat säätää ja aallot
tainnuttaa ja hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa. Hän onneen meidät ohjaa, myös aikaan
vaikeaan. Sen rakkauden pohjaa ken pystyy
koskaan tutkimaan? (Virsi 462)

Pako ja puhumattomuus
rakentavat katastrofia

Vaaleja pukkaa: kirkolliskokousedustajat valinnassa

Pahinta on puhumattomuus - tai pakeneminen
alkoholiin. Näillä keinoilla ihminen kaikkein
varmimmin rakentaa elämänsä katastrofia.
Vaikka se ei päättyisi tappamiseen,
sen tien päässä ei näy paljon valoa. Siksi suunta
olisi saatava muuttumaan. Eero Junkkaala
Seurakuntalainen.fi -sivuston blogissaan

Kirkolliskokousvaalien ehdokasesittelysivusto
on avattu osoitteessa sakasti.evl.fi/ehdokkaat.
Sivustolla avataan viiden kysymyksen avulla
ehdokkaiden näkemyksiä tulevasta kirkolliskokouskaudesta. Kirkolliskokoukseen valitaan
64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.
Varsinainen vaalipäivä on 13.2.

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

Jyväskylän seurakunta on edelleen

Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä
jenna oksanen

Jyväskylän seurakunnan strategian
suuntaviivat ulottuvat vuoteen 2020 asti.
Seurakunta on edelleen strategian nimen
mukaisesti rohkeasti hengellinen ja
reilusti välittävä.
sirpa koivisto

Työskentely strategian päivittämiseksi aloitettiin vuosi sitten ja siihen on osallistunut työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lisäksi
seurakuntalaisia ja seurakunnan yhteistyökumppaneita. Strategiatyön tueksi toteutettiin mm. kesällä 2011 laaja Tietoykköset Oy:n
tekemä seurakuntatutkimus, joka antoi arvokasta tietoa seurakuntaan kohdistuvista asenteista ja odotuksista.
Strategian suuntaviivojen mukaan olemme rohkeasti hengellisiä, välitämme reilusti,
vahvistamme seurakuntayhteyttä ja turvaamme seurakunnan toiminnan edellytykset. Tavoitteena on yhteisö, jossa usko,
rukous ja lähimmäisistä huolehtiminen antavat elämään tarkoituksen.
Päivitetyssä strategiassa on pyritty siihen,
että suuntaviivat eivät ole liian yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia vaan riittävän
väljiä, mutta merkityksellisiä painopisteitä.
Seurakunnan strategia antaa perustan toiminnan ja talouden suunnittelulle. Strategian toteutumista seurataan vuosittain.

Kuokkalan Iskän kaa -illassa on oltu mm. sormet pullataikinassa. Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti, lupaa strategia.

Jyväskylän seurakunnan strategia vuoteen 2020
Perustehtävä

Kutsumme uskomaan ja luottamaan
armolliseen Jumalaan ja rohkaisemme
välittämään lähimmäisistä ja
luomakunnasta.

Tavoite

Seurakunnan jäseninä olemme yhteisö,
jossa usko, rukous ja lähimmäisistä
huolehtiminen antavat elämään
tarkoituksen. Tuomme avoimesti
julki evankeliumin Jeesuksesta
Kristuksesta ja luomme esimerkillämme
ympärillemme välittämisen ilmapiirin.

Arvot

* Turvaudumme Raamatussa ilmoitettuun kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään ja
Poikaan ja Pyhään Henkeen.
* Arvostamme jokaista ihmistä Jumalan
kuvana ja huolehdimme lähimmäisistämme.
* Varjelemme luomakuntaa ja elämme
kohtuullisesti.
* Toimimme vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti.

Suuntaviivat
vuoteen 2020
Olemme rohkeasti hengellisiä
* Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä
jumalanpalveluksia.
* Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen
ja Raamatun hengellisen elämän tueksi.
* Järjestämme huolellisesti kirkolliset
toimitukset ja muun eri elämän vaiheissa hengellistä tukea antavan toiminnan.
* Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus
on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä
koteja, päivähoitoa ja kouluja.
* Sitoudumme lähetystehtävään lähellä
ja kaukana.
* Keskustelemme rohkeasti uskosta ja
arvoista.
* Ymmärrämme monipuolisen musiikin
merkityksen ja vaalimme yhdessä
laulamisen perinnettä.
Välitämme reilusti
* Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi.
* Tarjoamme kanavia hädässä olevien

auttamiseen paikallisesti ja kansainvälisesti.
* Tuemme perhettä, parisuhdetta ja
vanhemmuutta monipuolisesti ja
asiantuntevasti.
* Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin
sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun
muotoja.
* Tuemme maahanmuuttajien elämää ja
olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.
* Otamme kaikessa toiminnassamme ja
valinnoissamme huomioon ympäristövaikutukset.
Vahvistamme seurakuntayhteyttä
* Kasteessa olemme saaneet tehtävän
kantaa yhdessä vastuuta seurakunnasta.
* Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
* Otamme seurakuntaamme muuttaneisiin ja kirkkoon liittyneisiin henkilökohtaisesti yhteyttä.
* Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää
eri viestintävälineiden avulla.
* Toimimme yksilöinä ja seurakuntana

erilaisissa verkostoissa kristillisestä
arvopohjastamme käsin.
* Kehitämme luottamushenkilöiden
roolia seurakunnan toimijoina.
Turvaamme toiminnan edellytykset
* Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa hallintomallia sekä
alueellista työtä tukevaa ja täydentävää
yhteistä toimintaa.
* Osallistumme kirkossa käytävään
keskusteluun seurakuntarakenteista
jakaen kokemuksia omasta hallintomallistamme.
* Käytämme tiloja, osaamista ja talouden
voimavaroja tasapuolisesti, joustavasti ja
yhteisöllisyyttä tukevasti.
* Vahvistamme toiminnassamme
suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja
taloudellisuutta sekä kehitämme
toimintamme arviointia.
* Tuemme seurakuntamme työntekijöiden työhyvinvointia kiinnittämällä
huomiota työyhteisötaitoihin ja johtamisosaamiseen sekä hengellisen elämän
hoitamiseen.
* Selvitämme ja hyödynnämme talou
temme vaihtoehtoisia rahoitusmalleja.

Henki & elämä
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Tammisunnuntain kansalaisjuhla
sunnuntaina 29.1. klo13
Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu 12, Jyväskylä.
Puhujina
kenttärovasti Jukka Helin ja ministeri Jaakko Iloniemi,
Musiikki
Ilmavoimien Soittokunta, Jyväskylän Lyseon lukion lauluyhtye,
Mieskuoro Sirkat.
Kahvitarjoilu klo 12-13. Vapaaeht. kahvimaksu partiolaisten hyväksi.
Vapaa pääsy. Kunniamerkit. Tilaisuudessa on mahdollista
hankkia Tammisunnuntain perintö –teos (30 e)

PITOPALVELU
Pirkko Aaltonen

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

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

p. 0500 545 689, 014 645 234
Opistokuja 6-8 C 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Miehet armon lähteellä
- miestenpäivät Halssilassa

Naisten päivillä Huhtasuolla
puhutaan Elämän silloista

MIESTENPÄIVÄT ovat lauantaina 11.2.
klo 13-17 Halssilan kirkossa. Mukana mm.
Oronmyllyn isäntä Arto Valkeapää, pastori
Osmo Väätäinen, Kari Valkonen, lauluryhmä
Armahdetut. Sanan miehestä puhuu Heikki
Kuusela, Kunnon miehestä Heimo Lajunen ja
Armahdettuna olemisesta Mika Pakarinen.

Naistenpäivät ovat lauantaina ja sunnuntaina 11.2. -12.2.
Puhujavieraita ovat tiedottaja Heli Karhumäki, sielunhoitoterapeutti Marjatta Ollikainen, toiminnanjohtaja Mirja
Ojares, kirjailija Maija Nyman, pastori Anne-mari Siistonen
sekä lauluyhtye Faro. Rukouspalvelusta vastaa Ulla Karttunen, päivät kokoaa Inkeri Virkkala-Järvinen. Haastateltavina
kuullaan Mari Hastia, Raija Pekkarista ja Marjo Autiota.

Projektina täydelli

Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

HILJAISUUDEN RETRIITTI
Törmälässä Rautalammilla 20.-22.4.
(www.tormala.fi)

Kauneus ei elä vain katsojan silmissä.
Median kyllästämä yhteiskunta muistuttaa
jatkuvasti millainen on ihanteellinen ihminen.
Länsimaissa tyytymättömyys omaan vartaloon
alkaa olla niin tavallista, että se on jo arkista.
Laihduttamisesta on tullut keskeinen elämäntapa
ja sitä tehdään rutiininomaisesti tiettyinä
vuodenaikoina ja tietyissä elämäntilanteissa.
Vuodenvaihde on kuntosalien ja
naistenlehtien laihdutusohjeiden kulta-aikaa.

Ohjaajina Pirkko Lintula ja Raimo Jalkanen
Kaikilla osallistujilla oma huone. Hinta 140,00 €
Kysy lisää puh 040-5582439 tai
tormala@kirkkopalvelut.fi
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä.

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

Pienlaina muutti
Gracen elämän
Osallistu
yhteisvastuukeräykseen,
osallistut
muutokseen!

paula ukkonen

Muotia vastaavan ihannevartalon luominen on taistelua biologiaa vastaan. Ihminen ikääntyy ja prosessin mukanaan tuomat muutokset ovat tarkkaan
tiedossa: rapistuminen alkaa vaivihkaa naururypyistä silmien ympärillä, jollain toisella ehkä muutamalla ylimääräisellä kilolla vatsan seudulla.
Vuodet vierivät ja tuovat mukanaan lisää ryppyjä,
ohentunutta ihoa ja roikkuvia silmäpusseja. Naisilla
huolta aiheuttavat liikakilot ja miehillä kasvava keskivartalo. Vanhenemisesta vapaata ruumista ei ole,
keinoja häpeällisten piirteiden peittämiseen löytyy
markkinoilta pilvin pimein. Missä menee raja itsensä huolehtimisen ja pakkomielteisen nuoruuden tavoittelun taistelussa?

Muottiin
valettu nainen

Kymmenen vuotta alaa oman kauneushoitolan kautta tarkkaillut Marjaana Hautalahti tietää, että paineet ovat kovat.
– Etenkin naisilla, oli kyse sitten nuorista tytöistä
tai jo vähän enemmän elämää nähneistä rouvista,
tarve täyttää tietyt ulkonäön edellytykset ovat suu-
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ret. Yhteiskuntamme on ja pysyy ulkonäkökeskeisenä, hän kuvaa.
Tutkimusten mukaan naisista vain noin 20 % on
vapaita ulkonäköpaineista, miehillä vastaava luku
on 43 %.
– Jo nuoret tytöt ovat tietoisia omasta ulkonäöstään ja haluavat näyttää hyvältä. Lehdistä ja mainoksista katsotaan esimerkkiä ja omaa ulkomuotoa
verrataan ammatikseen esillä oleviin julkkiksiin,
Hautalahti huokaa.
Huolissaan kauneuden ammattilainen on silloin
kun nuori ei löydä ulkonäöstään hyvää sanottavaa.
– Olen tavannut tyttöjä, jotka ovat ulkoisilta ominaisuuksiltaan lähes täydellisiä; terve iho, paksut hiukset ja hoikka ruumiinrakenne. Silti he etsivät itsestään
epäkohtia, eivätkä näe itsessään kauneutta.
Edes ikä ei takaa helpotusta ahdinkoon. Jokainen
ikäkausi tuo omat muutoksensa. Kolmenkympin jälkeen vanheneminen kiihtyy ja eletyt vuoden erottuvat kasvoilta selvemmin. Vaihdevuosien aikana paino saattaa nousta ja ongelmat lisääntyvät.
– Erityisesti 40-50-vuotiaat naiset vertaavat usein
itseään muihin ikätovereihinsa. Toisten ylipainoa tai
ryppyisiä kasvoja kommentoidaan ilkeästikin. Ehkä

Haluaisitko paahtaa aamiaisleipäsi leivänpaahtimella,
joka jättää Jeesuksen kasvot rapealle pinnalle?

Facebookissa
nähdään

Internetistä saa tilattua tällaisiakin härveleitä. Idean isä, liikemies Rob Howell
kertoo suhtautumisen Jeesus-leivänpaahtimeen olleen pelkästään myönteinen.
Jotkut amerikkalaiset kirkot ovat kiinnostuneita hankkimaan leivänpaahtimia
myyntiin nuorisotyön hyväksi. Miksi Jeesus-rihkama myy? Jotkut osoittavat hassujen tuotteiden avulla olevansa rentoja kristittyjä, toiset taas tunnustavia kristittyjä. Kanadalainen teologian professori James Beverley pitää Jeesus-rihkamaa
mauttomana ja kehottaa kristittyjä pysymään siitä erossa. (Sana-lehti)

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

inen ruumis
Inhimillisyyden
ikuinen
ongelma
paula ukkonen

Nopea vilkaisu peiliin osoittaa naistenlehtien väitteet
paikkaansa pitäviksi. Iho on elottoman näköinen,
pakkasen ja kuivan sisäilman korventamat hiukset nähneet parhaat päivänsä. Vyötäröltä jos
kuroisi pois muutaman sentin istuisivat housut
paremmin. Jos peiliin kuitenkin katsoisi tarkemmin, huomaisi, ettei sieltä vastaan heijastu vain
omakuva. Olkapään takaa tuijottaa vaativasti myös
se länsimaisten naisten odotusten, toiveiden ja pettymysten kirjo, joka ruumiinkuvaamme säätelee.
Kulttuurinen muoto-oppi sanelee omalla monotonisella, mutta äänekkäällä olemuksellaan miltä viehättävän, juuri kolmekymmentäyksi vuotta täyttäneen
naisen tulisi näyttää.
Teoriassa kauneusihannetta perustellaan omaehtoisuudella ja vapaalla tahdolla. Onhan kaikkien naisten,
miksei miestenkin, etuoikeus hoitaa ulkonäköään, hioa kuntoaan ja tavoitella täydellisyyttä. Markkinatalouden lävistämässä yhteiskunnassa mahdollisuuksia muokkausprojektiin on loputtomasti.
Hyllyt pursuvat tehotippoja, laihdutusvalmisteita ja kaunistautumistarvikkeita. Liikuntakeskukset lupaavat tehokasta rasvanpolttoa ja
entistä parempaa jaksamista. Kauneusleikkauksista on tullut arkipäivää ja niiden suosio
kasvaa maailmalla keskimäärin 20 prosentin
vuosivauhtia. Suomessa klinikoiden toimintaa
seurataan iltaisin tositv:n välityksellä.
Filosofian dosentti ja Oulun yliopiston tutkija
Taina Kinnunen pohtii Lihaan leikattu kauneus -kir-

jassa osuvasti nykyistä kauneuskulttuuria ja teknologisoitunutta
ruumista. Kinnusen mukaan juuri
kauneuskirurgiassa tiivistyy maailmansotien jälkeen länsimaista kulttuuria vallannut ajattelu, jonka mukaan yksilön
on järkevämpää muuttaa itseään kuin yhteiskuntaa. Leikkaukseen menevä potilas tunnustaa ruumiinsa suureksi totuudekseen, jonka
muuttaminen on hänen yksinoikeutensa elämänlaadun parantamiseksi. Kinnusen mukaan
ajattelussa peilautuu koko länsimaisen individualismin ydin; yksilön vapaus on vähintäänkin teoreettista vapautta kilpailussa sosiaalisella ja taloudellisella pääomalla.
Individualismin nimeen saattoi vannoa
myös brittiläinen Sarah Burge antaessaan seitsemänvuotiaalle Poppy tyttärelleen joululahjaksi lahjakortin rasvaimuun.
– Laitoin kortin hänen joulusukkaansa eikä
siinä ei ole mitään väärää, Burge perustelee.
Vaikka tapaus on yksittäinen, on se osoitus
mitä äärimmilleen viety ulkonäön korostaminen voi tuoda tullessaan. Inhimillisyys on
humaaniutta ja ihmisarvon loukkaamattomuutta, myötätuntoa,
lempeyttä ja hyvää tahtoa. Inhimillisyys on myös ihmisyyden hyväksymistä ja sitä, ihminen on
valmis hyväksymään pienet virheet
ja epäkohdat itsessään. Ja muissa.
P.s. Viime vuonna Poppy Burge sai
äidiltään syntymälahjaksi rintojensuurennuslahjakortin. Hän voi ottaa silikonit, kun hän täyttää 16.

kaarina heiskanen
nkki

kuvapa

rodeo

sillä pyritään kohottamaan omaa oloa tai
itsetuntoa.
Tyypillisimmillään asiakas hakeutuu kauneushoitolaan huomattuaan kasvoillaan ensimmäiset ikääntymisen merkit. Naururypyt
silmien ympärillä, uurteet otsan seudulla tai
pystyrypyt ylähuulessa herättävät monet
ammattilaisen juttusille.
– Hoidoilta halutaan entistä tehokkaampaa vaikutusta. Enää eivät kevyet toimenpiteet riitä, vaan asiakas todella haluaa nähdä
tulokset. Mikäli odotukset eivät syystä tai
toisesta toteudu, hän on pettynyt.

Median ruumista
säätelevä valta
Miksi ulkonäkö on sitten niin tärkeää ja mikä yleistä mielipidettä ohjaa? Useat tutkijat
ovat nostaneet sormensa osoittamaan mediaa ja sen lataamia odotuksia kohtaan. Samoilla linjoilla on myös Hautalahti.
Media luo mielikuvan ihanteellisesta varta-

losta ja ulkonäöstä. Kun yksilö vertaa itseään
tähän kuvaan, pohtii hän tekemiensä havaintojen ja saamansa palautteen perusteella mitä
paranneltavaa hänestä voisi löytyä tai miten
hän tulisi vielä täydellisemmäksi.
Visuaalisesta mediasta on tullut yhteisöllisesti tärkeiden odotusten välittäjä. Erityisesti sukupuolta ja seksuaalisuutta koskeva
kulttuurinen tieto tiivistyy mediassa, joka
muistuttaa alinomaa millaisesta ruumiista,
tyylistä ja kulutustavaroista ihanteellinen
naiseus tai miehisyys muodostuu. Naistenlehdet ja muotikuvat kilpailevat toinen toistaan epärealistisempien ihannevartaloiden
viidakossa. Vasta joulukuussa ruotsalainen
vaatejätti jäi kiinni rankasta kuvankäsittelystä, jossa enää ei riittänyt pelkkä piirteiden
parantelu vaan nyt saivat kyytiä fyysiset ruumiit, jotka korvattiin tietokoneella rakennetuilla kokonaisuuksilla.
Kiristyneet ulkonäköpaineet heijastuvat
Hautalahden mukaan myös työelämään.
–Olen kuullut surullisia tarinoita työpaikoilta, joissa miespomo huomauttelee alaisil-

leen väsyneestä ulkonäöstä tai harmaantuneesta habituksesta. Tällainen asenne raivostuttaa ja vihastuttaa. Arvostelun uhriksi
joutuneita tekee mieli halata ja lohduttaa. Ei
ole heidän vikansa, että odotukset ulkonäön
suhteen ovat osin epärealistisia.

Kaunis mieli
kauniissa ruumiissa
Usein ammattilailta kysytään mitä mieltä
nämä ovat roikkuvista leukaperistä tai rypistyneestä otsasta.
– Itse pyrin vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin totuudenmukaisesti, mutta lempeästi. Viehätysvoima ja eloisuus saavat alkunsa
syvemmältä kuin hiusten väristä tai kasvojen muodosta. Kosmetiikka, vaatteet, liikunta ja ruokavalio näyttelevät kaikki oman
osansa ulkonäön luomisessa, mutta todellinen kauneus tulee sisältäpäin. Luonnonkauniin ihmisen silmät säihkyvät ja kasvot säteilevät, hänellä on sisäistä hehkua ja karismaa.

Aidosti kauniilla ihmisellä on lämmin sydän.
Moni asiakas hakeutuu Hautalahden
luokse tietyn syyn takia, antaakseen kasvoilleen virkeämmän ilmeen tai parannellakseen
muuten oloaan.
– Usein pinnan alta kuoriutuu kuitenkin
moninaisia itsetunto-ongelmia, jotka ovat
saattaneet kasautua vuosien ja taas vuosien
ajan. Joskus nuo tunteet sitten nousevat pintaan ja ennen niin itse varma ihminen joutuu määrittelemään oman identiteettinsä
uudelleen. Tässä hoitolassa on itketty monet
itkut ja surtu monet surut kun asioita pyritään selvittämään kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa olen ohjannut asiakkaita myös muiden ammattilaisten, esimerkiksi psykiatrien,
puheille. Joskus ajattelenkin, että kauneudenhoito on eräänlaista sielunhoitoa ja ihmisen auttamista. Ihminen, joka voi kokonaisvaltaisesti hyvin, on kaunis.
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Yhteisvastuu 2012 torjuu ylive
Epätoivosta
uuteen
alkuun

Yhteisvastuukeräys käynnistyy 5. helmikuuta.
Varat käytettään Suomessa Takuu-Säätiön
pienluottohankkeeseen, jonka tavoitteena on ehkäistä
ylivelkaantumista. Halpakorkoisia
pienluottoja voivat hakea taloudellisessa ahdingossa
olevat ihmiset, joilla ansiotulojen puuttuminen tai
menetetyt luottotiedot estävät luottojen saamisen.
Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa
Yhteisvastuu niin ikään tukee pienrahoitustoimintaa.
Oman seurakunnan osuudella tuetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevien jyväskyläläisperheiden lasten ja
nuorten harrastusmahdollisuuksia.
Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu, joka toimii
Ugandassa yhteistyössä Luterilaisen Maailmanliiton
kanssa.
Keräyksen tuotosta 60 prosenttia käytetään Ugandaan ja kansainvälisen diakonian kohteisiin Kirkon
Ulkomaanavun kautta.
Kotimaassa erityiskohteena oleva pienluottohanke
saa 20 prosenttia keräyksen tuotosta ja hiippakuntien
avustustyö sekä Kirkon diakoniarahasto yhteensä 10
prosenttia.
Loput 10 prosenttia käytetään Jyväskylän seurakunnassa taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.
Jyväskylän seurakunnassa kiertää 100 yhteisvastuulipasta. Kerääjäksi voi ilmoittautua oman alueseurakunnan diakoniatyöntekijöille. Yhteisvastuukampanja näkyy seurakuntien lisäksi myös Forumin kauppakeskuksessa 6. ja 7. helmikuuta.
Lattiaan tuotetaan suuri kolmiulotteinen lattiatarra
– kuilu keskellä kauppakeskusta. Kuilutarra luo katsojan silmiin optisen harhan. Reunalta katsottaessa
näyttää siltä, että kuiluun putoaa, jos ottaa vielä yhden askeleen. Kuka tahansa voi kuvauttaa itsensä ilmaiseksi kuilun äärellä. Kuilun reunalta roikkuu äiti
ja lapsi, jotka kuilusta voi ”pelastaa”. Kuvat tallennetaan välittömästi Yhteisvastuun Facebook-sivuille,
josta kukin henkilö voi napata omansa esimerkiksi
profiilikuvakseen. Kauppakeskuskampanjan tavoitteena on herättää suomalaiset miettimään velkakuiluun putoamista – kuinka pienestä kaikki voikaan
olla kiinni, jos elämä muuttuu yllättäen eikä säästöjä
ole.
Viime vuonna suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle 4 382 000 euroa. Varoilla torjutaan
nuorten yksinäisyyttä Suomessa ja Mosambikissa. Jyväskyläläiset lahjoittivat keräykseen 86 000 euroa.

Ville Asikainen

Alfred, 32, eli orjana kapinallisten riveissä neljä vuotta.
Päästyään pakenemaan hän joutui aloittamaan elämänsä
alusta kahden lapsensa yksinhuoltajana. Vaimo luuli
Alfredin kuolleen ja oli löytänyt uuden miehen. (Yläkuva.)
Ugandaa terrorisoineet kapinallississit ajoivat ihmiset
evakkoleireihin yli kymmenen vuoden ajan. Elämä ja
toimeentulo tuhotuissa kylissä on nyt rakennettava
uudestaan. (Iso kuva keskellä aukeamaa.)

salla peltonen

Lukuisat arvet ihmisten iholla muistuttavat raakuuksista,
joita pohjoisugandalaiset Paderin alueen asukkaat ovat
joutuneet kokemaan. Nyt elämä on aloitettava uudelleen.
Täysin tyhjästä.
Ugandassa yli 1,8 miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan sisällissotaa ja raakalaismaisesta terroristaan kuuluisan Lord’s Resistance Army (LRA) -kapinallisliikkeen
hyökkäyksiä evakkoleireihin yli kymmenen vuoden

ajan.
Sissit kaappas
jatyöhön ja tap
tuhottiin. Ihmise
net myös läheise
Nyt evakkolei
liinsä, mutta elä
jästä ei ole helpp

Yhteisvastuutapahtumat alueseurakunnissa
Huhtasuo
Messu Huhtasuon kirkossa su 5.2. klo 10,
keräyksen avaus ja infoa.
Messu Halssilan kirkossa su 5.2. klo 12,
keräyksen avaus ja infoa.
Laskiaismessu Huhtasuon kirkossa su 19.2.
klo 16. Laskiaisen ulkoilutapahtuma yv:n
hyväksi. Laskiaispullien leivontaa, makkaranpaistoa, hevosajelua (kelivarauksella) ja yhdessäoloa.
Laskiaistiistain ulkoilutapahtuma Halssilan
kirkolla ti 21.2. klo 17.30 yv:n hyväksi.
Mäenlaskua, hevosajelua (kelivarauksella),
makkaranpaistoa, laskiaispullakahvit, yhdessäoloa.
Yhteisvastuukeräystalkoot Seppälän Citymarketissa to 22.3. klo 15-19.
Yhteisvastuukeräystalkoot Seppälän Prismassa
pe 23.3. klo 14-18.
Haemme uusia kerääjiä sekä Huhtasuon että
Halssilan alueelle helmi-huhtikuun ajalle. Tied.
Juha Halonen Halssilasta p. 050 5497024 tai
Elisa Vainiolta Huhtasuo p. 050 5497005.
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Keskusta
Messu ja keräyksen
aloitus Kaupunginkirkossa 5.2. klo 10.
Kirkkokahvit Keskusseurakuntatalolla.
Myytävänä
hernekeittoa rasioissa,
leivonnaisia ja
yv-tuotteita.
Keräyslistojen jako.
Perhemessu Lohikosken
kirkossa 19.2. klo 10.
Messun jälkeen
perheiden
talvitapahtuma.
Hernekeittoa, kahvia,
mehua ja pullaa, ulkoja sisäleikkejä.
Yhteisvastuuinfo ja
yv-tuotteiden myyntiä.

Keltinmäki
Messu Keltinmäen
kirkossa su 5.2. klo 10,
jonka jälkeen jaetaan
lippaita, listoja ja
yhteisvastuuinfoa.
Lounas ja kirkkokahvit
yv:n hyväksi.
Perheiden pihatapahtuma Vesangan
koululla (Rientolantie
40) su 18.3. klo 13-15
yv:n hyväksi. Tarjolla
kahvia, munkkia,
makkaraa ja
hevosajelua ym.

Korpilahti
Perhemessu,
vauvakirkko ja
keräyksen aloitus
kirkossa su 5.2. klo 10.
Kahvit seurakuntatalolla.
Lyhtymäki Kultaniityn
päiväkodin pihamaalla
21.2. klo 18.
Lipaskeräystempaus
kauppojen edessä 19.4.
Munkkitempaus
väentuvalla 30.4.

Kuokkala
Juhlamessu kirkossa
su 5.2. klo 11, kirkko
2 vuotta. Käsikelloryhmä Polttiksen Pulut.
Täytekakkukahvit,
saatavissa yv-listoja ja
tietoa keräyksestä. Yvtuotteita ostettavissa.
Yv-talkoot lipaskeräyksenä Kuokkalan
liikekeskuksessa to
15.3. klo 15-19.
Tervetuloa lipaskerääjäksi! Kokoontuminen
kirkon alakertaan
klo 15.

Palokka
Messu Palokan kirkossa su
5.2. klo 10. Keräyksen avaus
ja info kahvien yhteydessä.
Myyntituotteita.
Yhteisvastuukonsertti kirkossa
su 5.2. klo 16: Tulus-kuoro &
Gospel Covertajat.
Messu kirkossa su 19.2. klo
10, jonka jälkeen laskiaistapahtuma ja ruokailu, kaikenikäiset tervetuloa!
Messu kirkossa su 11.3.
klo 10, kahvit Hilkka
Sulkusen 90-vuotisjuhlien
merkeissä yv:n hyväksi.
Yhteisvastuukonsertti
kirkossa su 18.3. klo 16:
Marianne Mäenpää.
Listakeräystä ovilla ja lipaskeräystalkoita. Ilm.ja tied.
leena.nokka@evl.fi p. 040 709

elkaantumista
Ville Asikainen

Luotolla
elämä umpikujaan
Yhä useampi suomalainen
painii velkaongelmien parissa.
1,2 miljoonalla suomalaisella on
kulutusluottoja, 29-34-vuotiaista lähes
joka toisella. Velkojen kokonaissumma ei
ole välttämättä suuri, mutta se voi olla
hallitsematon suhteessa tuloihin.
jessi luotola

Taloudellisen avustamisen rooli seurakuntien diakoniatyössä on kasvanut vuoden
2011 Diakoniabarometrin mukaan.
– Avuntarve on lisääntynyt meidänkin seurakunnassamme. Näen työssäni
jonkun verran asiakkaita, joille on kertynyt pikavippejä ja jotka ovat ottaneet
lainan lainan päälle. Kyllä pikavipeistä
seuraa usein ongelmia ja maksuvaikeuksia, Jyväskylän seurakunnan diakoni
Teresa Muhonen kertoo.

Pienituloisten
ja nuorten vitsaus

sivat ja kiduttivat siviilejä, pakottivat orppamaan lähimmäisiään. Kylät ja kodit
et menettivät kaiken omaisuutensa – moensä.
irien asukkaat ovat palaamassa kotikyämän aloittaminen uudelleen täysin tyhpoa. Toimeentulon hankkimiseen tarvit-

tavat tiedot ja taidot puuttuvat, samoin kylien kaivot,
koulut ja peruspalvelut. Ilmastonmuutoksen aiheuttama
sateiden epäsäännöllisyys vaikeuttaa maanviljelyä ja korruptio jarruttaa yhteiskuntarakenteiden kehitystä. Usko
valoisampaan tulevaisuuteen heräilee, mutta ihmiset kaipaavat tukea ja ohjausta päästäkseen jaloilleen hirvittävän menneisyyden varjoista.

Säynätsalo
Tietoa keräyksestä kirkkokahveilla Säynätsalossa ja
Neulaskodilla su 5.2.
Yhteisvastuu aiheena Uudessa olohuoneessa
Säynätsalon seurakuntakodilla ke 15.2. klo 13-15.
Neulassäpinät -perhetapahtuma Neulaskodilla
su 11.3 klo 14. Tuotto yv:lle. Ohjelmaa sisällä ja
ulkona.
Joel Hallikaisen konsertti Säynätsalon kirkossa
ke 21.3. klo 19. Tuotto yv:lle.
Yhteisvastuukeräys-tempaus Säynätsalossa ja
Keljonkankaalla
to 29.3. klo 18. Keräämme kodeis0142.
sa ja kaupoilla. Halutessasi kerääjäksi tempaukseen
tule Säynätsalon srk-kodille tai Neulaskodille klo 18
tai ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin etukäteen.
Kerääjille iltapala.
Vappumyyjäiset Säynätsalon srk-kodilla
ma 30.4. klo 13. Tuotto yv:lle.
Voit myös ilmoittautua lipas- tai listakerääjäksi
alueellemme. Ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin
Elina Fuchsiin tai Paula Kivirantaan.

Tikkakoski
Keräyksen avaus, info ja
listojen jako jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntasalissa su 5.2. Kysy listoja
Marja-Liisa Jaakonaholta
p. 040 560 9916.
Perhekirkko ja yv-tapahtuma
kirkolla su 12.2 klo 11.
Tapahtuman aikana voit
virkistäytyä yv-kahvilassa.
Lipaskeräys Tikkakosken
S-Marketilla
pe 23.3. ja la 24.3.
Perhekirkko ja perheiden
kevätpäivä kirkolla su 29.4.
klo 11. Myyjäiset ja lounas
yv:n ja lähetyksen hyväksi
jumalanpalveluksen jälkeen.
Munkkimyyjäiset yv:n
hyväksi ma 30.4. alk. klo 11.

Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja Leena
Veikkola tuntee velkaongelmien taustat.
– Yhteiskunta on muuttumassa entistä
kulutuskeskeisemmäksi. Ihmisarvoa mitataan kulutuksen mukaan.
Ylivelkaantumisessa on usein kyse köyhyydestä ja huono-osaisuudesta, harvemmin kevytmielisestä ja ajattelemattomasta
velkaantumisesta. Pienituloisten työssäkäyvien määrä on Suomessa lisääntynyt.
Kun elämäntilanne muuttuu yllättäen, esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai avioeron vuoksi, talous kaatuu helposti.
Kulutusluottokierre alkaa usein yksittäisestä hankinnasta, minkä jälkeen luottoja
käytetään jokapäiväiseen elämiseen ja viimein laskujen sekä muiden velkojen maksuun.
– Velat kasaantuvat yhä enemmän vähävaraisille, jotka myös maksavat luotoistaan
enemmän, Leena Veikkola kuvaa.

Lopulta ihminen menettää luottotietonsa ja saa tilalle maksuhäiriömerkinnän. Jo
328 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, suhteessa eniten niitä on 25-29vuotiailla. Veikkolan mukaan myös
ulosotossa olevien saatavien määrä on kasvanut.
Kasvavana ryhmänä talous- ja velkaneuvonnan asiakaskunnassa ovat vähän koulutetut alle 25-vuotiaat. Diakoniabarometrin mukaan lähes 60 prosenttia diakoniatyöntekijöistä kertoo nuorten taloudellisen avustamisen tarpeen kasvaneen paljon
tai melko paljon.
– Avuntarvitsijoissa on aiempaa enemmän nuoria pareja tai yksin eläviä, joilla ei
ole koulutusta, mutta velkaa on kuitenkin
jo ehtinyt kertyä. Myös nuoret yksinhuoltajaäidit ja monilapsiset perheet tarvitsevat apua.

Voimattomuus
iskee
Vapailla rahoitusmarkkinoilla luottoja
tarjotaan kaikille, myös maksukyvyltään
haavoittuville ja taloudelliselta osaamiseltaan heikoille. Luotonottaja ei aina
ymmärrä luottoihin liittyviä velvoitteita
omassa elämässään.
– Ennaltaehkäisevään talousneuvontaan ja -kasvatukseen tulisi panostaa
enemmän. Myös säätämällä luotoille
kulu- ja korkokatto voidaan turvata
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa, Leena Veikkola esittää.
Helppo luotonsaanti, kyvyttömyys
suunnitella omaa taloutta sekä itse pärjäämisen halu edesauttavat velkaongelmien syntymistä ja pitkittymistä. Kun
ongelmat pahenevat, apua on vaikea
pyytää.
Ihmiset tuntevat tilanteestaan suurta
häpeää, huolta ja hätää. Monet ovat masentuneita ja apaattisia. He ovat jo antaneet maksukyvyttömyydelleen periksi.

Vaajakoski
Messu kirkossa su 5.2.
klo 10, jonka jälkeen
yv-infoa sekä listojen jako.
Yhteisvastuutempaus ti 7.2.
klo 17.30 kirkolla. Iltapala.
Messu su 19.2. klo 10, jonka
jälkeen hernekeittoa ja
laskiaispullia yv:n hyväksi.
Yhteisvastuutempaus
kirkolla ti 14.3. klo 17.30.
Yhteisvastuutapahtuma
koko perheelle kirkolla la
24.3. klo 10-13.
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Draamatyöpaja kaivoon heitetystä
pojasta ja hänen veljistään
Raamattu kertoo Joosefista, jonka veljet heittivät kaivoon. Miksi? Mitä sitten
tapahtui? Mitä Joosef, hänen veljensä ja perheen isä Jaakob tunsivat? Mitä
merkitystä tuon perheen suhteilla on tämän päivän ihmiselle?
Joosefin perheen elämää voi tutkia draamatyöpajassa, joka pidetään
Vanhalla Juomatehtaalla (Vapaudenkatu 25) 11.-12.2. Työpajaan osallistuja voi tutustua ja eläytyä Joosefin veljien ja Jaakob-isän elämäntilanteisiin ja tehdä itselle tärkeitä löytöjä. Työskentelyn pelisääntöjä ovat
vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja jokaisen osallistujan oikeus omaan
kokemukseen ja löytöihin toisten niitä analysoimatta tai arvottamatta.
Joosefin veljet -draamatyöpaja sopii kenelle tahansa, jolle Raamatun
kertomukset ovat etäisiä tai jolle ne ovat ikään kuin kuluneella tavalla
tuttuja. Osallistujalla ei tarvitse olla kokemusta draamatyöskentelystä
eikä hänen tarvitse tuntea etukäteen Raamatun kertomusta Joosefista.
Maksuton työpaja on kaksipäiväinen kokonaisuus – sekä lauantaina
että sunnuntaina klo 10-17. Päivien puolivälissä on tunnin ruokatauko.
Työskentelyä ohjaa draamapedagogi Mika Lahtinen.
Työpajan järjestävät Tarinoiden majatalo ja Kansan Raamattuseuran
Säätiö. Ilmoittautumiset viimeistään 7.2. mika.lahtinen@sana.fi tai p.
040 557 5535.

Tukea rahapeliongelmista kärsivien läheisille
Tutkija Maritta Itäpuisto on kehittänyt peli- tai muista riippuvuusongelmista kärsivien läheisten auttamiseksi mallin, jossa huomion kohteena ovat läheisten kokemat on
gelmat, läheisen suhde pelaajaan
sekä läheisen selviytymismallit.
Malli auttaa ymmärtämään läheisen kokonaistilannetta ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Mallin pohjalta toimiva kurssi
ongelmapelaajien läheisille järjestetään nyt kolmatta kertaa. Aiempien kurssien osallistujat ovat ker-

Uusi Alfa-kurssi
alkaa helmikuussa
Mikä on elämän tarkoitus? Mitä tapahtuu kun kuolemme? Mitä Jeesus
merkitsee meidän elämässämme? Miten käsittelen syyllisyyttä? Jos mietit tällaisia kysymyksiä, Alfa on sinua varten.
Alfa on avoin jokaiselle, joka haluaa tietää, mistä kristinuskossa on
kysymys. Alfa sisältää luentoja, keskustelua ja hauskaa yhdessäoloa
yhteisen iltapalan ääressä. Fanaattisuus ei kuulu Alfaan. Avoimuus on
Alfan perusarvoja. Alfassa saa kysyä ja asettaa kyseenalaiseksi.
Kurssilla puhutaan muun muassa seuraavista aiheista: Kuka Jeesus
on? Miksi Jeesus kuoli? Miksi ja miten lukisin Raamattua? Miksi ja
miten rukoilen? Kuka Pyhä Henki on? Miten Jumala johdattaa meitä?
Miten voin vastustaa pahaa? Miksi ja miten kertoisin toisille? Vieläkö
Jumala parantaa? Mikä on seurakunta? Jokaisen luennon jälkeen keskustellaan ryhmäläisiä kiinnostavista asioista. Yhdessä ollessamme
opimme tuntemaan myös toisiamme.
Seuraava Alfa-kurssi pidetään 16.2. - 26.4.2. torstaisin klo 18.30-20.30.
(ei hiintoloma- eikä pääsiäisviikoilla) Kilkeillä Mustalammella, os. Kevättärentie 10. Olet tervetullut! Tied. ja ilm. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net/ 044 524 3904.

Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, että ei ole yksin tunteiden
sa tai vaikeuksiensa kanssa. Eroon
liittyy usein myös kriisi, jonka rank
kuutta voi verrata elämäntilantee
seen, jossa on menettänyt läheisen
ihmisen kuolemalle. Eteen
päin
jaksamisessa, vanhasta irtipäästämisessä ja menetyksen suremisessa
miesten keskinäinen tuki ja
ymmärrys luovat edellytyksiä
kriisin läpielämiselle.
Ensimmäinen kerta on
varattu tutustumiselle ja
kunkin elämäntilanteen
kuulemiselle. Sen jälkeen jokaisella kerralla on oma eroon

Henki & elämä

200 000 henkilöä elää pari- tai perhesuhteessa ongelmallisesti pelaavan kanssa. Läheiset kokevat monenlaisia ongelmia ja stressiä.
Pelaaminen läheisen huolena -kurssi
on maksuton kurssi rahapelaamisesta
huolestuneille läheisille.
Kurssipäivät: 2.2., 9.2., 23.2., 8.3.,
15.3., 22.3., aina klo 17–19.
Paikka: Jyväskylä, Sovatek-säätiö, Keskussairaalantie 20 B. Kurssin ohjaajat:
Anne-Maria Perttula ja Päivi Valtonen.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: annemaria.perttula@sovatek.fi tai 040 559
8194.

Erosta elossa, vakuuttaa miesten eroryhmä
Eroryhmä on osa Miessakit ry:n Erosta
Elossa -toimintaa. Ryhmässä voi jakaa
eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja.
Toisten kokemusten kuuleminen auttaa
oman eroprosessin jäsentämisessä.
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toneet oppineensa toimimaan paremmin hankalissa tilanteissa sekä
kuvanneet yleisen elämäntilanteensa parantuneen. Läheiset pitivät merkittävänä saamaansa vertaistukea sekä ideoita ja neuvoja
rahapeliongelmien ratkaisemisessa
Rahapelien tarjonta on kasvanut
Suomessa voimakkaasti - samoin
kuin rahapeliongelmien määrä.
Arvioiden mukaan rahapeliongelmat vaikuttavat pelaajan lisäksi 5–
10 ihmiseen pelaajan lähipiirissä.
Näin ollen Suomessa vähintään

liittyvä aihekokonaisuus. Keskustelujen lisäksi ryhmässä tehdään erilaisia toiminnallisia harjoituksia,
jotka auttavat oman prosessin hahmottamisessa. Kertojen välillä ohjaaja antaa pieniä kotitehtäviä.

Itsestään saa välittää
Kukin osallistuja määrittelee itse omat tavoitteensa, sanoo ryhmää vetä-

Ilmoittautua voi eroryhmän
ohjaajalle 040-869 9685
hannu.piispanen@
miessakit.fi
Ryhmä on
maksuton,
kokoontumispaikka
ilmoitetaan
myöhemmin.

vä Hannu Piispanen. Hän vinkkaa,
että tavoitteita voisivat olla myös
tosiasioiden kohtaaminen ja niiden hyväksyminen, erilaisille tunteille kuten surulle tai pettymykselle tilan antaminen, itsestään ja
lapsista välittäminen, oikeuksistaan huolehtiminen, eroon johtaneiden syiden analysointi, tukiverkoston luominen, omaa hyvinvointia edistävien selviämisstrategioiden löytäminen sekä irtipäästäminen ex-kumppanista ja uudelleen suuntautuminen.
Ryhmä on tarkoitettu erokriisissä painiskeleville miehille, mutta
myös jo pidempään eronneena olleille, jotka kokevat eron jälkimaininkien yhä koettelevan tavalla tai
toisella itseään.
Ryhmän kokoontuu kymmenen
kertaa ajalla 27.2.-7.5. maanantaisin klo 18-20.

Tapahtumat
25.1.-8.2.

Unohtuuko puoliso arjen pyörityksessä?
Tapaa puolisosi -iltapäivä Kortepohjasa 29.1.

Huhtasuon ja Halssilan 8-12 -v. tytöille
ja pojille retki Heurekaan 28.2.

Onko perheenne vanhemmilla pulaa kahdenkeskisestä ajasta?
Kortepohjan Tapaa puolisosi -iltapäivässä klo 15 on lapsille
valvottua ulkoleikkiä ja pienemmille hoito sisätiloissa, jotta
vanhemmat saavat alkumusisoinnin jälkeen jutella rauhassa
keskenään. Keskustelun pohjaksi jaetaan lämpimään kohtaamiseen johdattavia kysymyksiä. Iltapäivä jatkuu Mukulamessulla ja messun jälkeen – jos keittäjät löytyy - syödään soppaa.

AIHEINA: Kolikon tie, 20X0-matka tulevaisuuteen
Klima X-ilmastonmuutos, Zula-partio ja Suuri sääseikkailu. HINTA: 25 e hlö, sis. matkat, sisäänpääsyt
ja elokuvaesityksen sekä yhden ruokailun.
Ilm. 6.2. mennessä www.jyväskylänseurakunta.
fi/ilmoittaudu. Tied. birgit.malinen@ evl.fi p. 050
5497017 seppo.tauren@evl.fi p. 050 5497030.

Huhtasuon

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko

Taulumäen kirkko
LOHIKOSKENTIE 2

Su 29.1. klo 18 Messu, 4. sunnuntai loppiaisesta. Jeesus auttaa hädässä, Jari Uimonen, Tuomas Palola, Jukka Hassinen. Kirkkoherranvaalin
2. vaalinäyte. Vaalinäytteen yhteydessä Uimonen on seurakuntalaisten tavattavissa ennen
messun alkamista klo 16.30-17.30.
Su 5.2. klo 18 Messu, Kynttilänpäivä. Kristus.
Jumalan kirkkauden säteily, Markku Sarento,
Tuomas Palola, Jukka Hassinen. Kirkkoherranvaalin 3. vaalinäyte. Vaalinäytteen yhteydes
sä Sarento on seurakuntalaisten tavattavissa
ennen messun alkamista klo 16.30-17.30.

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Hiljainen aamurukous to 26.1.
klo 8.8.30.
Messu su 29.1. klo 10, Eivor Pitkänen, Matti Väätäinen, Heli
Nieminen, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 31.1. klo 8-8.30.
Löytöretkiä Raamattuun ke
1.2. klo 18. Matka Ilmestyskirjan
seitsemään seurakuntaan sanoin
ja kuvin, Eivor Pitkänen.
Hiljainen aamurukous to 2.2.
klo 8e8.30.
Messu su 5.2. klo 10, Kristiina
Ridanpää, Jorma Vilkko, Eivor
Pitkänen, Petri Lintunen, Seurakuntakuoro, pyhäkoulu, messussa palvelee alueneuvoston
jäseniä. Lastenohjaaja Eeva
Lindbergin tehtävään siunaaminen. Lounas ja kahvit yhteisvastuun hyväksi. Yhteisvastuukeräyksen infoa, listojen ja keräyslippaiden jakoa, Jukka Rantanen ja Kaija Luoma. Tule rohkeasti mukaan keräämään!
Aamurukous ti 7.2. klo 8-8.30.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun ja rippiin.
Kaupunkiretriitti Jumalan kutsumat 10.-12.2. Keltinmäen
kirkolla. Mukaan mahtuu 15
osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Retriitin hinta 50 e/30
e. Ohjaajina Eevakaarina Launis
ja Eivor Pitkänen. Ilm. 3.2. saakka www.jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu tai Aira Lehto p.
050 340 98 99. Katso erillisilmoitus.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 12.30-15.30.
Perheolkkari ke klo 9-11.
Ekavauva-ryhmä to klo 13-15.
Yhteistyössä Kyllön neuvolan
kanssa.
Muskarit tiistaisin.
KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825 1612.
Puuhakerho ke klo 17.30-18.45.
Tied. Merja Kuusela p. 050 549
7002. Kerho täysi.
Kokkikerho ma klo 18, tied.
Merja Kuusela p. 050 549 7002.
Kerho täysi.
Salibandykerho la klo 10-11

klo 17.30–19, alkaen 25.1.
Lapsiparkki 2-6-vuotiaille. Voit tuoda
ja hakea joustavasti lapsesi maanantaisin klo 9-12 välisenä aikana. Parkissa tarjotaan välipala. Maksu perheen
ens. lapselta 2 e, seur. lapsilta 1e/kerta. Ilmoittautuminen edellisen viikon
torstaihin klo 16.30 mennessä puh
050 408 8815.
Lisätied. lapsityöstä lapsityönohjaaja
Anne Kettunen p. 050 3400638.
KOULUIKÄISET JA NUORET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Birgit Malinen p. 050 549 7017.

Nevakatu 6 p. 050 549 7041
Raamattu- ja lähetysilta ke 25.1. klo
18.30.
Messu su 29.1. klo 10, Marko Mitronen, Arvo Repo, Matti Mertanen.
Messu su 5.2. klo 10, Arvo Repo, Mat
ti Mertanen, MMV-kuoro, Elisa Vainio. Yhteisvastuukeräyksen avaus ja
infoa.

RYHMÄTOIMINTAA:
Eläkeläisten kerho to 26.1. klo 14,
mukana Arvo Repo.
Pietarin killan avoin miesten ilta ti
7.2. klo 18. Tied. Rauno Kosonen p.
050 533 1117.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Puuhapyhis päiväkerhopäädyssä ke

DIAKONISSA Elisa Vainio päivystää
kirkolla ma - ke klo 9-10.30, muuna

Keltinmäen koululla, 3-5 lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
Salibandykerho la klo 11-12
Keltinmäen koululla, 6-8 lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
Talvileiri 27.-29.2. Vesalan leirija kurssikeskuksessa. Leiri 5-6lk.
tytöille ja pojille. Ilmoittautuminen 6.-12.2. osoitteessa www.
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Mahtuu max. 25 osallistujaa ilm.järjestyksessä. (Varasijalle 5). Hinta 25 e sis. majoituksen, ruuan. Kuljetus omin kyydein Vesalaan ja takaisin. Järjestää Keltinmäen ja Säynätsalon
alueseurakunnan nuorisotyö.
Tied. Merja Kuusela, p, 050 549
7002 tai Antti Pirttimäki, p. 050
407 0060.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Keltinmäki ke
klo 17 (25.1.).
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 18.
Maahanmuuttajat ti klo 10.
Olohuonetoiminta ke 11.1. klo
9-11. Tervetuloa Keltinmäen kirkolle viettämään mukavaa aamuhetkeä! Tied. diakoni Jukka
Rantaselta 050-549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri ke
klo 15.30. Tied. Heli Nieminen
p. 050 549 7049. Alk. 25.1.
Seurakuntakuoro to 18-20.
Tied. Petri Lintunen p. 050 521
5414 (alk. 12.1.).
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ti ja to klo
9-10.30, muulloin erillisen sop.
mukaan, jukka.rantanen@evl.fi,
p. 050 549 7032.
Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke hengellinen
iltapäivä ke 22.2. klo 12, Vesangan kylätalo, Rientolantie 2
(kerran kk). Tied. Jukka Rantanen p. 050 549 7032.
Kuohun päiväpiiri ma 20.2. klo
13 Kuohun kylätalolla (kerran
kk). Tied. Kaija Luoma p.
050 549 7026.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Pappi paikalla to 26.1. ja 2.2.
klo 12-13.30.
Tapaa puolisosi -iltapäivä, su
29.1. klo 15 lastenhoito. Katso
erillisilmoitus.

Mukulamessu su 29.1. klo 16,
Kristiina Ridanpää, Heli Nieminen, lapsityöntekijät, NollaKakkoset–kuoro, johtaa Àgnes LakLosonc, kahvit.
Messu su 5.2. klo 16, Kristiina
Ridanpää, Petri Lintunen, Seura
kuntakuoro, pyhäkoulu, kahvit.
Mukana alueneuvoston jäseniä
palvelemassa. Messun jälkeen
Yhteisvastuukeräyksen infoa, lis
tojen ja keräyslippaiden jakoa
Leena Häyriseltä. Tule rohkeasti
mukaan keräämään!
TULOSSA: Perheiden viikonloppu la 18.2. klo 14-17, perheneuvoja ja sosiaalipsykologi Saa
ra Kinnunen Vaasasta, aluetyön
tek. Aino Viitanen Suomen Raa
mattuopistosta. Kts erillisilmoitus.
Perhemessu ja laskiaistapahtuma su 19.2. klo 14-17. Klo 14
Perhemessu. Hernekeittoa ja
laskiaispullia, hevosajelua, lelukirppis. Mukana Kortepartio.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot ma ja ke klo 13-16,
ti klo 9-11.
Perheolkkari ma klo 9-11.
Ekavauva-ryhmä ke klo 9-11.
Yhteistyössä Kyllön / Tapionkadun neuvolan kanssa.
Muskarit tiistaisin.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549
7030.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Merja Kuusela p. 050 549 7002.
Avoimet ovet pe klo 18-21, 47lk.
Kokkikerho 3-5lk. ma klo 1718.30. Kerho täysi.
Salibandykerho ti klo 17-18
Kortepohjan koululla, 3-6lk.
Tied. Seppo Taurén p. 050 549
7026.
RYHMÄTOIMINTA:
Tiistaitapaaminen joka toinen
tiistai klo 13-14.30 (paritt. viikot). Vaihtelevaa ohjelmaa kahvikupin ääressä ja avoin kaikille.
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).
Lähetys–raamattupiiri ke 25.1.
ja 8.2. klo 13 (parill.viikot), Erkki
Helle.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Kahvia, mehua, leipää. Tarjoilu
on maksutonta ja avoin kaikille.
MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo 18-19.30. Tied. Heli
Nieminen p. 050 549 7049.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ti ja to klo 9-10.30,
muulloin erillisen sop. mukaan,
Leena Häyrinen p. 050 549
7008, leena.hayrinen@evl.fi.

aikana p. 050 549 7005. Ke 8.2. ei
päivystystä.

Raamattuopetuksen ja musiikin ilta
ke 8.2 klo 18.30. Armon evankeliumi,
Juha Vähäsarja. Piia Vatanen. Osmo Vää
täinen, Pertti Pekkarinen. Tee ja kahvi.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lisätietoja kerhoista lastenohjaajilta
p. 050 441 4215 tai lapsityönohjaaja
Anne Kettuselta p. 050 340 0638.
KOULUIKÄISET JA NUORET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Leila Leponiemi p. 050 549 7021.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Miesten tupa ke 25.1. klo 18, Markku Leinonen.
Messu su 29.1. klo 12, Risto Herranen, Annemari Siistonen, Matti Mertanen.
Messu su 5.2. klo 12, Arvo Repo, Maria Salmela, Juha Halonen. Yhteisvastuukeräyksen avaus ja infoa.
Kansanlähetyksen Leipäsunnuntai su
5.2. klo 16. Riemusaatosta maan
pinnalle, Antti Kiviranta. Ehtoollinen.

RYHMÄTOIMINTAA:
Miesten tupa ke 25.1. klo 18, Markku Leinonen. Tied. Tied. Rauno Kosonen p. 050 533 1117.
DIAKONI Juha Halonen päivystää ma
- ke klo 9.-10.30, muulloin p. 050 549
7024.

Kaupunkiretriitti Keltinmäen kirkolla

Jumalan kutsumat
Kypärämäen
seurakuntakoti

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044
Yhteisvastuukeräyksen listoja
ja keräyslippaita Kaija Luomalta
ma klo 9-11 ja ke klo 12-14. Tule rohkeasti keräämään!

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kypärämäen toimitilat työväenyhdistyksen tiloissa Erämiehenk. 6.
Päiväkerhot ti ja to klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549
7030.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut Merja Kuusela. p.
050 549 7002.
RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuonetoiminta ti klo 10-12.
Vapaata yhdessäoloa klo 10-11,
käsitöiden tekoa, halukkaat voivat osallistua myös ruuan valmistamiseen. Ruokailu klo 1112. Voit tulla pelkästään ruokailemaan. Ruoka 3,50 e. Tied.
Kaija Luoma p. 050 549 7026.
Salokadun päiväkeskuksen
hartaus ke 9.2. klo 12.30, Eläkeläisten päiväkeskus, Salok.20 B.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys ma klo
9-11 ja ke klo 12-14, muulloin
erillisen sop. mukaan, Kaija Luoma p. 050 549 7026, k.a.luoma@
evl.fi. Huom! diakonian uusi päivystysaika ke klo 12-14.
LAPSI- PERHETYÖN
TIEDUSTELUT:
Kerhot Keltinmäki Sanna Järvinen
p. 050 340 9891, Sirpa Helle p.
050 380 0426, Riitta HaaparantaKocabiyik p. 050 372 5573.
Kerhot Kortepohja/Kypärämäki
Eeva Lindberg p. 050 408 8852,
Riikka Klar p. 050 412 1514.
Ekavauvaryhmät Keltinmäki
Sirpa Helle p. 050 380 0426 ja
Kortepohja Eeva Lindberg p.
050 408 8852.
Jälkkäri (Jyvälä) Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825 1612.
Muskarit Keltinmäki Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
Muskarit Kortepohja Tiina Järvinen-Vauhkonen p. 050 571 5155.
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto p. 050 340 0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi Kristiina Ridanpää p. 050 521 5413.

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

Perheiden viikonlopussa
Saara Kinnunen ja Aino Viitanen
Perheiden viikonloppu Keltinmäen alueseurakunnassa
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa (Isännäntie 4)
Lauantaina 18.2. perhetapahtuma
klo 14
Tervetulosanat, Kristiina Ridanpää, yhteislaulua
klo 14.10 Lapsen uskonnollisen kehityksen vaiheet, 		
Saara Kinnunen. Porinaryhmät.
klo 15
Päiväkahvi
klo 15.15 Lapsen hengellisen elämän tukeminen,
Saara Kinnunen. Kysymyksiä ja keskustelua.
klo 16.15 Media perheessä, mörkö vai mahdollisuus?
Aino Viitanen. Keskustelua.
klo 17.00 Iltarukous, Kristiina Ridanpää.
Mukana perheneuvoja ja sosiaalipsykologi Saara
Kinnunen Vaasasta, aluetyöntekijä Aino Viitanen
Suomen Raamattuopistosta sekä lapsi- ja perhetyön
pastori Kristiina Ridanpää. Lastenhoito on järjestetty!

Laskiaistapahtuma

Sunnuntaina 19.2. klo 14-17. Klo 14 Perhemessu,
Kristiina Ridanpää, Heli Nieminen ja Kortepartio. Messun
jälkeen hernekeittoa ja laskiaispullia, hevosajelua,
lelukirppis, mukana Kortepartio.

Hiljaisuuden retriitti
Toivoon ja valoon

20.-22.4. Vesalassa
Ohjaajina: pastori Jorma Vilkko 050 549 7052 ja
diakonissa Kaija Luoma 050 549 7026, tied. ohjaajilta.
Hinta: 50 e. Ilm. 1.2.-10.4. www.jyvaskylanseurakunta.fi
>Ilmoittaudu tai Aira Lehto p. 050 340 98 99 ma-pe klo
9-15. Mahtuu 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, varalle 5 osallistujaa.
Järjestää Keltinmäen alueseurakunta, diakoniatyö.

Henki & elämä
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Messu ja yhteisvastuukeräyksen aloitus

Uusi lähetti Katinka Käyhkö lähtee
Venezuelaan, matkaan siunaaminen 2.2.

Franciscusilta
pappilassa

Sunnuntaina 5.2 Kaupunginkirkossa. Messun jälkeen
kirkkokahvit Keskusseurakuntatalolla. Myytävänä hernekeittoa
rasioissa, leivonnaisia ja
YV-tuotteita.
Keräyslistojen jako.

Keskustan alueseurakunnan uusi nimikkolähetti Katinka
Käyhkö on työskennellyt Venezuelassa Suomen Lähetysseuran
lähettinä v. 1997-2005 ja ammatiltaan hän on nuorisotyöntekijä. Katinka lähtee helmikuussa Venezuelaan. Matkaan
siunaaminen on torstaina 2.2. klo 17.30 Vanhassa pappilassa,
Vapaudenkatu 26. Kahvi/tee. Tule kuulemaan Venezuelan
tilanteesta ja lähettämään uusi työntekijämme matkaan!

Franciscusilta
Vanhassa pappilassa
7.2. klo 17.
Yhteyshenkilö
Liisa Laatinen
p. 050 375 4504.
laatinen.liisa@gmail.com.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043
Auki ke-pe klo 11-14.		
Virsi- ja lauluhetki ke 25.1. klo 12.
Viikkomessu to 26.1. klo 13.
Nuorten messu to 26.1. klo 19.
Messu su 29.1. klo 10, Katriina
Ilvesmäki, Tuija Pirtala, Maiju
Koponen.
Virsi- ja lauluhetki ke 1.2. klo 12.
Viikkomessu to 2.2. klo 13.
Nuorten messu to 2.2. klo 19.
Messu su 5.2. klo 10, Heidi Watia, Ville Tikkanen, Piia Laasonen.
Yhteisvastuukeräyksen aloitus.
Messun jälkeen kahvit Kes
kus
seurakuntatalolla, myytävänä
hernekeittoa rasioissa ja leivon
naisia Yhteisvastuun hyväksi.
Virsi- ja lauluhetki ke 8.2. klo 12.
Viikkomessu to 9.2. klo 13.

konen p. 050 571 5155);
sisarusryhmä ma klo 14.3015.15; 2-3-vuotiaat ma klo
15.15-16; pienet kehitysvammaiset ma klo 16.15-17; sisarusryhmä ma klo 17-17.45 (tied.
Terhi Hassinen p. 050 340
9893)
Lutakossa: Kysy Lutakon Ekavauvaryhmän vapaita paikkoja
Sarilta ja Heidiltä!
Perhekerho pe klo 9.30-11.30
(tied. Laura Ylistö p. 050-564
3072)
Perheiden kädentaitoaamu ti
klo 9.30-11.30 (tied. Laura Ylistö p. 050-564 3072)
Ekavauvaryhmä to klo 9.3011.30 (tied. Sari Kantoluoto p.
040-149 0562)
Pyhäkoulu joka toinen torstai
klo 18. Seur. 2.2. ja 16.2.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippik.
päädyssä joka toinen sunnuntai
klo 16. Seur. 29.1. ja 12.2.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. lapsityönohjaaja: johanna.kontinen@evl.fi
p.
050 340 9895.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Keskusseurakuntatalolla: Kysy
vapaita kerhopaikkoja Heidiltä
ja Sarilta!
Päiväkerhot: 4-5-vuotiaat ti ja
ke klo 9-11.30 (tied. Heidi Halttunen p. 050 358 1062).
Ekavauvaryhmä ti klo 1315.(tied. Sari Kantoluoto p. 040
149 0562).
Muskarit: 3-6kk ma klo 9.3010; 1-vuotiaat ma klo 10-10.30;
1(-2)-vuotiaat ma klo 10.4511.30(tied. Tiina Järvinen-Vauh-

KOULUIKÄISET:
Bofferikerho 4-6-luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskussrk-talon liikuntasalissa
klo 17–18.30. Miekkaillaan pehmomiekoilla.
Puuhakerho (vaihtelevat teemat) 2-4lk. tiistaisin klo 17-18.
Superskidit 1-6-luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskussrk-talolla toisessa kerroksessa juhlasalin takaosassa
klo 17-18.30. Puuhaillaan, askarrellaan, leikitään ja laulellaan.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi.
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.

VARTTUNEELLE VÄELLE:
Raamattupiiri Pappilassa ti klo
10.
Mallan kammari klo 14 Pappilassa, Vapaudenkatu 26 (parilliset viikot).
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri, Puistotori 4, ke klo 13.
Eläkeläisten piiri Viitakodilla ke
klo 14, (parittomat viikot).

LÄHETYS:
Lähetti Katinka Käyhkön (SLS)
matkaan siunaaminen to 2.2.
klo 17.30 Vanhassa pappilassa.
Hanna-piiri Vanhassa pappilassa ke 8.2. klo 18, Riitta Puukari
ja Anna-Maija Kuulasmaa.

KUOROT:
Nuorten lauluryhmä Celestina.
Harj. torstaisin klo 15.30 Kaupunginkirkossa. Tied. Maiju Koponen 31.1. saakka ja Piia Laasonen 1.2. alk., p. 050 549 7020.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät, harjoitukset tiistaisin Pappilan rippikoulusalissa klo 19. Tied. Risto
Valtasaari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina harjoitukset to klo 18 Lohikosken kirkossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039

Ei messua su 29.1. eikä 5.2.
Tervetuloa
Kaupunginkirkon
messuun klo 10. Jos tarvitset yhteiskuljetusta, soita p. 040 535
0492 pe 27.1. klo 10 mennessä.
Lähtö Lohikosken kirkolta su klo
9.30 ja paluu Kaupunginkirkosta
klo 12 ja 5.2. Keskusseurakuntatalolta klo 13.

DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
päivystykset ma, ke ja to klo
9-11. Keskussrk-talo, Yliopistonkatu 12. Lea Pietiläinen, p.
050 549 7027, Eevi-Riitta Kukkonen p. 050 340 0665, Teresa
Muhonen, p. 050 549 7006.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kysy vapaita kerhopaikkoja
Katilta ja Ninalta!
Päiväkerhot: 3-vuotiaat ti klo
9-11; 4-5-vuotiaat ma ja to klo

NUORET:
Perusisoskoulutus keskiviikkoisin Keskusseurakuntatalolla klo
17. Nuorten ilta Sacariumissa
keskiviikkoisin
klo
19-21.
Jatkoisoskoulutus joka toinen
torstai rippikoulusalissa klo 17.
Jättipandat kokoontuvat rippikoulusalissa seuraavina torstaina
klo 17. Jättipandoihin ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat käyneet
jatkoisoskoulutuksen ja sitä van-

Kotimaan matkaklubi

hemmat. Yläikärajaa ei ole.
Nuorten messu torstaisin klo 19
Kaupunginkirkossa.
Katso myös www.sacarium.fi
Nuorisotyön tiedustelut
juha.koivurova@evl.fi
p. 050 549 7004
nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi
ville.tikkanen@evl.fi
p. 050 400 0013.

Korpilahden
alueseurakunta

9-11.30; 4-5-vuotiaat ma klo
12.30-15.30 ja pe klo 9-11.30
Tied. Kati Koskinen p. 050 595
3948.
Perhekerho ke klo 9.30-11.30.
Avoin perhekahvila ma klo
9.30–11.30 (tied. Heidi Halttunen p. 050-358 1062).
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15.
Per
hekerhon ja ekavauvaryhmän tied. Nina Uusi-Maahi p.
050 521 5417.
Muskarit: 1-2-vuotiaat ma klo
15-15.45; 3-4-vuotiaat (sisarusryhmä) ma klo 15.45-16.30
(tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
p. 050 571 5155).
Pyhäkoulu joka toinen keskiviikko klo 17. Seur. 25.1. ja 8.2.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. lapsityönohjaaja
johanna.kontinen@evl.fi
p. 050 3409895.
KOULUIKÄISET:
Askartelukerho 1-3 lk. torstaisin klo 17-18.
Toimintakerho 1-6-luokkalaisille tytöille ja pojille tiistaisin kir
kol
la klo 17.30-19. Leikitään,
askarrellaan ja puuhaillaan kaikkea kivaa. Kulku sivuovesta.
Ajankohtaista tietoa nuorisotyön sivuilta www.sacarium.fi.
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.
RYHMÄTOIMINTAA:
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30. jatkuu 17.4. saakka. Ei
28.2. ja 3.4. Tied. Hely Järvinen
p. 050 359 5611.
Miesten raamattupiiri ma 30.1.
ja 6.2. klo 18. Tied. Pentti Ahonen p. 044 314 0848.

Jarmo Pietilällä Ala-Painaalla klo 18, Hirvimäentie 39.

p 050 557 9008

LÄHETYS:
La 4.2. Kansanlähetyksen seurat seura
kuntatalolla klo 18. Vieraana nimikkolähettimme Antti Kiviranta. Kahvit. Tervetuloa!

Su 29.1. Messu klo 10, Harri Romar,
Anne Laakso-Viholainen. NMKY:n kirkkopyhä. Kahvit seurakuntatalolla.
Su 5.2. Perhemessu, vauvakirkko ja
YV-keräyksen aloitus klo 10, Marjut
Haapakangas, Anne Laakso-Viholainen.
Kahvit srk-tatalolla.

NUORET:
Ti 31.1. Vespuolen kerho klo 13.
Pe 3.2. Saakosken kerho klo 13.
Ma 6.2. Nuortenilta Pesässä klo 18.
Ti 7.2. Tikkalan kerho klo 13.
La 4.2. Riparihärdelli seurakuntatalolla
klo 9-13.30. Huom. muuttunut aika!

MUITA TILAISUUKSIA:
To 26.1. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa klo 18.
Ke 1.2. Päiväkunnan kinkerit MarjaLeena ja Martti Strömbergillä klo 14, Päiväkunnantie 224.
To 2.2. Moksin kinkerit Eila Ahosella
Pihlajamäessä klo 14, Moksintie 330.
Ke 8.2. Hartaushetki Iltatähdessä klo 13.
Ke 8.2. Särkijoen kinkerit Sinikka ja

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat: Leena Noronen p.
050 557 9013 ja Paula Paananen p.
050 557 9006.
Varhaisiän musiikkikasvattaja (muskarit): Sirpa Poikolainen p. 050 340
9898.
Lapsityönohjaaja: Marja-Terttu Kivelä
p. 050 911 8294.
Päiväkerhopaikkojen tied. suoraan

Kirkonmäentie 1

Lähde mukaan matkalle 2012
HELMIKUU

Ystävänpäiväristeily 12.-13.2. Askel-lehden ja Yhteisvastuun risteily
m/s Isabella. Hinta alkaen 59 € riippuen hyttiluokasta.
Lomalinja p. 010 289 8100

Keljon srk-keskus
(Keskusta)

Keljonkatu 28 p. 050 549 7042

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerho 3-4-vuotiaille ma
klo 9-11.30 (tied. Laura Ylistö p.
050 564 3072).
Perhekerho to klo 9.30-12 (tied.
Laura Ylistö p. 050 564 3072).
Retkiperhekerho kerran kuussa
ke klo 17.30. Seur. 22.2. (tied.
Heidi Halttunen p. 050 358
1062).
Lapsi- ja perhetyön tied. lapsityönohjaaja. johanna.kontinen
@evl.fi /p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Ajankohtaista tietoa nuorisotyön sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ja avoin aamukahvila
tiistaisin klo 10-12.

DIAKONIA:
Diakoniavastaanotto ke klo 911 Lohikosken kirkko. Yhteyden-

DIAKONIA:
Ti 31.1. Väentupa avoinna klo 11-14,
seurakuntapiiri alkaa klo 12 ja ti 7.2.
Väentupa kokoontuu klo 11-14.
Ti 7.2. NOJA-naiset Väentuvalla klo
18.

Korpilahden kirkko

otot muuna aikana diakoni Auni
Pelkonen p. 050 5497001.
Eläkeläisten kerho ti 31.1. klo
13 (parittomat viikot).
Lähetyspiiri ti 7.2. klo 13 (parilliset viikot).

lastenohjaajilta.
Perhekerho seurakuntatalolla (Kirkonmäentie) torstaisin klo 9.30-11.30. Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen
kerhopaikka, jonne lapsi tulee oman aikuisensa (äidin, isän, mummon, papan,
kummin, hoitajan tms.) kanssa. Ei tarvitse ilm. etukäteen.
To 26.1. Kerho alkaa kirkossa klo 9.30
kirkkohetkellä ja jatkuu sen jälkeen
seurakuntatalolla. Kirkkohetki on n. 20
min. kestävä, ”matalan kynnyksen”
pieni jumalanpalvelus, jonne ovat tervetulleita myös he, jotka eivät käy perhekerhossa. Tervetuloa tutustumaan!
Muskarit seurakuntatalolla.Tied. Poikolainen p. 050 340 9898.
Tietoa toiminnastamme saat myös
nettisivuiltamme: www.jyvaskylanseurakunta/alueseurakunnat/korpilahti
Olemme myös Facebookissa. Tutustu
ryhmään Korpilahden alueseurakunnan
lapsi- ja perhetyö ja tykkää!
Tervetuloa toimintaamme!
Päivä- ja perhekerhot sekä muskarit alkoivat viikolla 3. Vapaita päiväkerhopaikkoja voi kysyä lastenohjaajilta ja
muskaripaikkoja Sirpa Poikolaiselta.
Tietoa toiminnasta saat myös www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti.

MAALISKUU

Lontoo 16.-19.3. Hinta 1185 €. Kotimaan matkaklubin matkanjohtajana
Tuija Tiihonen Kotimaa-lehdestä.
Lomalinja p. 010 289 8100

HUHTIKUU

Pääsiäismatka Roomaan 4.-8.4. Hinta 1395 €. Kotimaan matkaklubin
matkanjohtajana rovasti Osmo Ojansivu.
Lomalinja p. 010 289 8100
Tiedustelut ja varaukset matkatoimistoista.

Uutiset, blogit ja keskustelut:
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Henki & elämä

Kinkerit Korpilahden alueseurakunnassa keväällä 2012
Ke 18.1. klo 18
Ke 1.2. klo 14
To 2.2. klo 14
Ke 8.2. klo 18
Ke 15.2. klo 14
Ke 22.2. klo 18
Su 26.2. klo 14
Su 4.3. klo 13
Su 11.3. klo 14
Su 25.3. klo 13
Su 1.4. klo 14

Hurttia-Heinosniemi. Riitta ja Timo Marjasalo , Uusi-Pohjolantie 9.
Päiväkunta. Marja-Leena ja Martti Strömberg, Uusi-Mäkelä, Päiväkunnantie 224.
Moksi. Eila Ahonen, Pihlajamäki, Moksintie 330.
Särkijoki. Sinikka ja Jarmo Pietilä, Ala-Painaa, Hirvimäentie 39.
Keskusta. Irmeli ja Matti Nissi, Reiviläntie 19.
Pohjoiset kylät. Elli Kinnari ja Juhani Parkkola, Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Saakoski. Else Laitinen, Hallamäki, Saalahdentie 681.
Raidanlahti-Oittila. Marja ja Ilpo Tammelin, Matintalo, Raidanlahdentie 385.
Putkilahti. Marja ja Veikko Riikonen, Könnö, Könnöntie 20.
Puolakka. Aila ja Reijo Ahvenus, Koivuranta, Särkijoentie 601.
Läntiset kylät. Horkan kylätupa, Horkka.

Kinkeriläksyt:
Aihe: Kasvatus
& perhe &
sukupolvet
Käsky: 4. käsky
Raamatunkohta:
Ef. 6: 1-4
Virret:
464, 465, 581

Kuokkalan uusi ekavauvaryhmä Juhlamessu aloittaa Yhteis- Hopeaa
aloittaa kirkolla 6. helmikuuta vastuun Kuokkalassa
lähetyspiirissä

Tulus ja Gospel Covertajat
yhteisvastuullisina

Lähetyksen askartelupiiri kokoontuu
tiistaina 7.2. klo 10
Palokan kirkon takkahuoneessa. Mika Virta
opastaa tuolloin
hopeatöiden saloihin.

Tulus-kuoro ja Gospel Covertajat
konsertoivat Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi su 5.2. klo 16 Palokan kirkossa.
Päivällä kirkossa tutustutaan
keräyksen teemaan sekä jaetaan
keräyslistat messun jälkeen
yhteisvastuukahveilla.

Ekavauvaryhmä ensimmäisen lapsen saaneille
perheille kutsuu 2- 4 kuukauden ikäisiä vauvoja
perheineen. Ryhmä kokoontuu maanantaisin
klo 14–15.30. Ohjaajina lastenohjaajat ja lastenneuvolan terveydenhoitaja. Ilm.16.1.–31.1.
netissä jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu.
Tied. tiina.korhonen@evl.fi p. 050 340 9887.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna ti–to klo 14–
16 ja tilaisuuksien yhteydessä.
Hiljaisuuden ilta ke 25.1. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Aamurukous to 26.1. klo 8.15.
Opetusilta Jobin kirjasta to
26.1. klo 18.30, Kari Valkonen
(kahvi klo 18).
Messu su 29.1. klo 11, Johanna
Niiles-Hautanen, Pekka Mustonen, saarna Juho Pitkänen, Sirpa Lampinen, Päivi Heikkilä,
pyhäkoulu.
Hiljaisuuden ilta ke 1.2.
Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo 19.30.
Juhlamessu su 5.2. klo 11,
Kuokkalan kirkko 2 vuotta. Pekka Mustonen, Riku Bucht, Sirpa
Lampinen, käsikelloryhmä Polttiksen Pulut, pyhäkoulu. Yhteisvastuukeräys alkaa, täytekakkukahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 8.2. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Ekavauvaryhmä ensimmäisen
lapsen saaneille perheille alkaa
Kuokkalan kirkolla. Ryhmään
kutsutaan 2- 4 kuukauden
ikäisiä vauvoja. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 14–
15.30 noin kolmen kuukauden
ajan alkaen 6.2. Mahtuu 8 perhettä. Ohjaajina Kuokkalan
aluesrk:n lastenohjaajat ja
Kuokkalan lastenneuvolan terveydenhoitaja. Ilmoittautumiset 16.1.–31.1. netissä jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu. Tied. lapsityönohjaaja tiina.
korhonen@evl.fi p. 050 340
9887.
Perheleiri Koivuniemen leiri-

Sunnuntaina 5.2. klo 11 alkavassa
messussa Kuokkalan kirkossa juhlitaan
kirkon kaksivuotisuutta. Messussa mukana
Pekka Mustonen, Riku Bucht, Sirpa Lampinen, käsikelloryhmä Polttiksen Pulut.
Messun aikaan pyhäkoulu. Yhteisvastuukeräys alkaa, täytekakkukahvit.

keskuksessa 9.-11.3. Hinta 25
e aik., 13-17 v. 15 e, 4-12 v. 10
e, alle 4 v. ilmaiseksi. Leirihakemukset 11.1.-22.2. jyvaskylanseurakunta.fi> Ilmoittaudu tai
p. 050 408 8816 (ma-pe 9-15).
Lisätietoja: Tiina Korhonen p.
050 549 7034 tai Johanna Niiles-Hautanen p. 050 521 5412.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot: Polttolinja 29 p.
050 443 3572 ja 050 407 9128.
Jenkkakuja 1, p. 050 340 0697
ja 050 401 2793.
Perhekerho ti ja pe klo 9.3011.30 kirkolla, p. 050 3800
247.
Perhekahvila to klo 9-11 Ristonmaan päiväkoti, p. 050 3400
697.
Iskän kaa –ilta ke klo 17.4519.45 (parilliset viikot 25.1. alkaen) kirkolla, p. 050 340
9887.
Isovanhemman kaa –iltapäivä
ti klo 14-16 kirkolla, p. 050
3800 247 ja 050 4433 572.
Vauvaperhepesä to klo 1314.30 kirkolla, p. 050 3800 247
ja 050 4012 793.
Lapsiparkki pe klo 8.30-12
Polttolinja 29, maksu 2 e (sis.
välipalan). Ilm.edell. keskiviikkoon mennessä p. 050 4079
128 (klo 8-16.30).
Tied. lapsityönohjaaja Tiina
Korhonen p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
KOULUIKÄISET:
Puuhakerho (kuvataidepainotteinen) 1-4-luokkal. ma klo
17.30-19 Polttolinja 37.
MoniTORI 3-6-luokkal. ti klo
13.30- 16, Polttolinja 37 (kokkauspainotteinen).
Puuhakerho 1-3-luokkal. ti klo
17-18.30, Polttolinja 37.  
MoniTORI 3-6-luokkal. to klo
13.30- 16, Polttolinja 37 (kädentaitopainotteinen).
Puuhakerho 1-2-luokkal. to
klo 17-18, Polttolinja 37.
Kerhoihin ilm.ja tied. vs.
nuorisotyönohjaaja Tanja Siitari
p. 050 436 8619.

klo 17.30.
Nuorten illat ke klo 19, Polttolinja 37.
Tied. nuorisotyönohjaajat UllaMaija Grönholm 050 340 9892
ja Marjo Ronkainen 050 549
7014.
RYHMÄTOIMINTAA:
Avoin raamattupiiri ma klo 19
kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet, miesten avoin
keskustelupiiri ti klo 18 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Tied. Timo Kovanen p. 040 559
2669.
Lähetyksen olohuone ke klo 1314.30 (paritt. viikot) kirkon alakerta.
Elämässä eteenpäin –ryhmä
ke klo 13-14.30 (parill. viikot)
kirkon alakerta.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13-14.30 (parill. viikot) kirkolla.
Krito-ryhmä, Toiveena sisäinen
paraneminen, ke klo 18-20, alkaen 8.2. Kokoontuu 12 kertaa
kevään aikana. Tied. ja ilm. Timo Siira, tmsiira@hotmail.com,
050 355 9965 (iltaisin).
MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kantaatti-kuoro, tied. Natalia Ikonen p. 050 549 7019.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri ti klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ke klo 11.30 kirkolla, tied. Ulla Honkonen p.
0400 669 146.
Jubilate Deo ti klo 18.30 Keskussrk-talon jumppasalissa.
Virsimiehet: tied. Sirpa Lampinen p. 050 436 5435.
Lisätiedot: www.jyvaskylanseurakunta.fi > Kuokkala >
Musiikki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto: ma-ti klo 9-11
kirkolla, muulloin erillisen sopimuksen mukaan, p. 050 549
7034 Päivi Heikkilä tai 050 549
7007 Kaija Tammi.

NUORET:
Perusisoskoulutus ke klo 17.30
ja jatko/avustajakoulutus ke

PERHELEIRI

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko

rovastintie 8 a
p 040 5609911, 040 551 5879

Sanan ja rukouksen ilta ke
25.1. klo 18, Seppo Hautalahti,
Tuovi Ruhanen.
Messu su 29.1. klo 10, Heli
Ahonen, Teija Laine, Tuovi Ruhanen.
Miesten piiri ti 31.1. klo 18 kirkon parvella, vetäjänä Kari Oja,
050 68 691.
Raamattupiiri ti 31.1. klo 18
takkahuoneessa, vetäjänä Leena
Nokka.
Rukouspiiri ke 1.2. ja 8.2. kirkon
parvella klo 18, Heikki Ilola.
Messu su 5.2. klo 10, Teija Laine,
Seppo Hautalahti, Natalia Ikonen, Kirkkokuoro. Uusien työntekijöiden tehtäviin siunaaminen.
Yhteisvastuukeräyksen avaus
ja info kahvien yhteydessä,
myyntituotteita.
Yhteisvastuukonsertti: Tuluskuoro & Gospel Covertajat su
5.2. klo 16 kirkossa.
Vapaaehtoisia tarvitaan moniin tehtäviin Palokassa. Ilmoit
taudu mukaan osoitteessa:
www.suurellasydamella.fi
Lue saarnoja ja puheita Palokan kirkolla > https://palokanpuheita.blogspot.com
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähimmäisen Kahvitupa torstaisin klo 12–15, ohjelmatuokio
klo 13: 26.1. Porinapiiri; 2.2.
Seppo Hautalahti. Tervetuloa
Kahvituvalle, vaikka vain ohi
kulkiessa kahville, heiluttelemaan puikkoja, hiljentymään
tuokion sanan äärellä! Toimimme
Pietarin katulasten hyväksi! Toiminnasta vastaa Leena Nokka.
Hyvä Hetki -ryhmä ke 25.1. ja
8.2. klo 14 kirkon alakerrassa,
takkahuoneessa. Avoin ryhmä

mielenterveyskuntoutujille.
Päiväpiiri ke 1.2. klo 13 kirkon
sakastissa.
Yhteisvastuukeräyksen avaus
ja info kirkkokahvien yhteydessä 5.2., myyntituotteita.
Yhteisvastuukonsertti su 5.2.
klo 16.
Lyydiat-käsityöpiiri ma 6.2. klo
13 takkahuoneessa.
Lähetyksen askartelupiiri ti 7.2.
klo 10 takkahuoneessa, Mika
Virta: hopeatyöt.
Keskiviikkolounas 8.2. klo 11.
Emännät tulevat klo 9 keittiölle
ja ruokailu alkaa klo 11, kirkkosalissa klo 12 päivärukoushetki.
Kevään vapaaehtoisia pyydetään
ottamaan yhteyttä Elinaan.
Diakoniatyöntekijät: Leena
Nokka p. 040 709 0142 ja Elina
Romar p. 040 560 9910.
Päivystys kirkolla tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11. Muulloin
sopimuksen mukaan, myös kotikäyntejä pyydettäessä.
LAPSET JA PERHEET:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/lapsetjaperheet
.
Perhepysäkit:
Kirrin perhepysäkki, Kirrinpelto
1, maanantaisin klo 9-11.30.
Ritoharjun perhepysäkki, Noro
lankuja 3 F, tiistaisin klo 9-11.
Vauvapysäkki
ensimmäisen
vauvan vanhemmille ja lapselle
kirkolla tiistaisin klo 13 -15.
Palokan kirkon perhepysäkki
keskiviikkoisin klo 9-11.
Mannilan perhekahvila, Manko
lantie 3, keskiviikkoisin klo 9 11.30.
Äitiraamis Mannilassa (Mankolantie 3) kerran kuussa tiistaisin.
Ota yhteyttä Jutta Pirhoseen p.
050 410 3034.
Muskari keskiviikkoisin kirkolla.
Tied. Terhi Hassinen 050 340
9893.
Pyhäkoulut:
Kirkolla, alakerran päiväkerhotiloissa sunnuntaisin klo 10.
Mannilan kerhopisteessä, Man
kolantie 3, kokkikerho-pyhäkou
lu sunnuntaina 29.1. klo 16.
Tied. Anne Rahkonen, p. 050
376 7025.
Lintukankaalla Sipisellä, Sarjomäentie 30, erikseen mainittuna

aikana.
Seuraa lapsityön tarkempia tietoja Henki & elämä -lehdestä ja
nettisivuilta.
KOULUIKÄISILLE:
Syksyllä alkaneet kerhot jatkuvat kevätkaudella 2012.
Kysy vapaista kerhopaikoista
minna.junttila@evl.fi, p. 040773 9851
Alakouluikäisten talvileiri 27.–
29.2. Koivuniemessä, hinta 35
e (sisarale 10 e) Ilm. 23.1.–10.2.
sähköisesti: www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/kouluikaiset. Mahtuu 20 lasta ilm.
järjestyksessä.
NUORILLE:
Perusisoskoulutus ke 1.2. klo
17–18.30.
Jatkoisoskoulutus ke 25.1. ja
8.2. klo 17–18.30.
Nuortenillat keskiviikkoisin isos
koulutusten jälkeen klo 18.30 20.30. Nuortenillat ovat kaikille
nuorille avoimia. Tervetuloa!
Nuorten aikuisten ilta - Dinot
to 26.1. klo 18.
Yökahvila pe 3.2. klo 19-23.
Koulupäivystys perjantaisin klo
11.30–12.15 Palokan koulukeskuksessa.
Nuorten aikuisten sähly perjantaisin klo 18.30–20 Jokelan
koululla.
Bongaa myös facebookista yhteisö ”Palokan alueseurakunnan nuorisotyö”
Lisätietoja: nuorisotyönohjaajat
ilkka.goos@evl.fi, p. 040 527
5382 ja mira.maasola@evl.fi, p.
050 408 8813. ja nuorisotyön
pap
pi heli.ahonen @evl.fi,, p.
040 831 0565.
MUSIIKKI:
Palokan lapsikuoron (2-6-luokkalaisille) harjoitukset keskiviikkoisin klo 16–17.
Lauluryhmä Tuikku keskiviikkoisin klo 17.30–19.30. Uudet
laulajat tervetuloa! Tied: Tuovi
Ruhanen p. 040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro torstaisin
klo 18.30. Tied. Olga Kallio
040 847 9852.
Kuorot harjoittelevat kirkon yläkerrassa.
Yhteisvastuukonsertti: Tulus- &
Gospel Covertajat su 5.2. klo 16.

Opetus- ja
rukousillat
Kuokkalassa
Jumalaan voi
luottaa!
Luentosarja Jobin kirjasta
Kuokkalan kirkon
seurakuntasalissa. Kahvit klo
18 alkaen, luento klo 18.30.
Luennot Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky.
26.1. Kuka on viaton?
9.2. Yritättekö puolustaa
Jumalaa?
23.2. Miksi et vastaa?
8.3. Nyt ovat silmäni
nähneet sinut!

Sanan ja
rukouksen illat

9.-11.3. Koivuniemen leirikeskuksessa.

Tule nauttimaan talvisesta luonnosta ja yhdessäolosta perheesi kanssa.
Leirillä on mahdollisuus yöpymiseen la-su-yönä puolijoukkueteltassa.
Leirin hinta: 25 e aik., 13-17 v. 15 e, 4-12 v. 10 e, alle 4 v.
ilmaiseksi. Mahdollisuus maksulliseen yhteiskuljetukseen.
Leirihakemukset 11.1.-22.2. netissä jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
tai p. 050 4088816 klo 9-15, Satu Saarikko
Tiedustelut: Tiina Korhonen p. 050 340 9887.

kerran kuussa
to klo 18.30
16.2. Radio Dei -ystäväilta.
Seppo Marttisen orkesteri,
solisteina Helinä Ilkka ja Jani
Lakonen.
15.3. Arto Härkönen.
Musiikki Keskeneräiset.
12.4. Anna-Mari Kaskinen.
Musiikki Kehittyvät laulajat.
10.5. Eero Junkkaala.

Palokan alueseurakunnan aikuisväen ja
nuorten retki Aholansaareen Nilsiään
Retki su 4.3.-ke 7.3. Retken kokonaishinta aikuiset, täysihoidolla 225 e. Ilmoittautumiset (aikuiset) Elina Romar p.
040 560 9910. Mahd. lasketteluun Tahkovuoressa. Murtomaahiihtoa, ulkoilua, saunomista, lepoa sekä ilta- ja aamuhartaudet Aholansaaressa. Mukana Elina Romar, Leena
Nokka ja Ilkka Göös.

Henki & elämä
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Säynätsalon uusi olohuone
kutsuu keskiviikkona klo 13

Lapsi- ja perhetyön
vanhempainilta

Tikkakosken
talvilomaleiri

Naisten
raamattupiiri

Kutsumme kaikki kotiäidit/isät lapsineen,
työttömät, eläkeläiset ja ikäihmiset leppoisaan
olohuoneeseen seurakuntakodille. Kahvittelua,
rupattelua, pientä puuhaa ja askartelua, hiljentymistä sekä vaihtuva aihe joka toinen viikko. 1.2.
puhetta evankelisuudesta. Vieraana Erkki Helle.
8.2. valmistamme psalmitilkkuja maalaten.

Kirsti Pasanen perheasiain neuvottelukeskuksesta alustaa Neulaskodilla torstaina 2.2. klo 18. keskustelua Mistä jaksaminen vanhemmuuteen. Iltatee. Lastenhoito järjestetty.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki
aiheesta kiinnostuneet!

Leiri 1-6-luokkalaisille
pidetään maanantaista
keskiviikkoon 27.-29.2.
Ilmoittautuminen 10.2.
saakka www.jyvaskylanseurakunta.fi
> ilmoittaudu.

Naiset Raamatun äärellä
Tikkakosken pappilassa ma 30.1.
klo 18. Kahvittelua ja kuulumisten vaihtoa. Tutkimme Raamattua ja rukoilemme. Inkeri
Tuunanen ja Eila Jänis.
Tervetuloa kaikenikäiset!

Uusi vauvaryhmä Neulaskodilla
ja Pallerot Tikkakoskella

Säynätsalon

alueseurakunta

Tiistaina 17.1. klo
9.30-11.30 Neulaskodilla alkaa uusi
vauvaryhmä
perheille, joihin on
syntynyt ensimmäinen vauva. Ei
ennakkoilm. Tied.
Tarja Masalin p.
050 050 442 0198.

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Seurakuntailta to 26.1. klo 18,
srk-koti. Yleisötilaisuus srk-kodin peruskorjaus- ja laajennusprojektista. Mukana arkkitehti
Tomi Jänkälä.
Messu su 29.1. klo 10, Rauhan
yhdistyksen kirkkopyhä, Antti
Koivisto (lit.), Eero Katainen
(saarna), Petri Tiusanen.
Messu su 5.2. klo 10, Päivi Kärkkäinen (lit.), Paula Kiviranta
(saarna). Yhteisvastuu-aloitus.
Kahveilla tietoa keräyskohteista
ja YV-tuotemyyntiä.

Tikkakosken
ekavauvaperheet
kokoontuvat
kirkolle Palleroryhmään tiistaisin klo
13-15.

riitta piltonen

Trio Caminantas konsertoi Tikkakoskella
Trio Caminantas esittää konserttiohjelman Sinä kannat, sinä
vietTikkakosken kirkossa 29.1. klo 15. Trio Caminantasissa
soittavat Sirpa Berg, oboe, Katri Laitinen, alttoviulu sekä
Nina Loimusalo, piano. Yhtye tunnetaan virsien ja hengellisten laulujen tunnelmallisista ja tuoreista sovituksista. Tikkakosken konsertissa kuullaan tunnettuja ja hieman tuntemattomampia virsiä, negrospirituaaleja ja hengellisiä lauluja,
sekä musiikkia mm. Bachilta ja Rachmaninovilta. Konserttiin
on vapaa pääsy

SAAPAS
Päivystää

TEKSTARITUPU
TUKITEKSTARI KOULULAISILLE

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

perjantaisin
klo 19-02
P. 0400 271 734

Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto avoinna ma ja ti klo 913, to klo 9-12 p. 040 535
0047.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
saynatsalo
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhoissa vapaita kerhopaikkoja. Tied.lastenohjaajilta
niina.ruuska@evl.fi p. 050 586
3056, tarja.masalin@evl.fi p.
050 050 442 0198 ja leni.sievinen@evl.fi p. 050 917 2802.
Perhekerhot pappilassa (Pappilantie 6) ja Neulaskodilla (Pihkatie 4). Perhekerho on lasten ja
aikuisten yhteinen kerhopaikka,
jonne lapsi tulee oman aikuisensa (äidin, isän, mummon, papan,
kummin, hoitajan tms.) kanssa.
Ei tarvitse ilm. etukäteen.
To klo 9.30-11.30 Säynätsalon
pappilassa. To 26.1. kerho alkaa
kirkossa klo 9.30 kirkkohetkellä
ja jatkuu sen jälkeen pappilassa.
Pe klo 9.30-11.30 Neulaskodilla,
Pihkatie 4. Pe 27.1. on kirkkohetki klo 10.
Kirkkohetki on n. 20 min. kestävä, ”matalan kynnyksen” pieni jumalanpalvelus, jonne ovat
tervetulleita myös he, jotka eivät
käy perhekerhossa. Tervetuloa!
Vauvaryhmä Neulaskodilla. Ti
17.1. klo 9.30-11.30 alkaa
vauvaryhmä perheille, joihin on
syntynyt ensimmäinen vauva. Ei

Tikkakosken
alueseurakunta

040-132 6010
Viesteihin vastataan koulupäivinä.

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi
Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
eikä siis puheluihin.
Yhteydenottajalle tarjotaan mahdollisuutta tekstiviestikeskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
päivystäjän kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
TUKITEKSTARI KOULULAISILLE
työntekijät.

TEKSTARITUPU

Perhejuhlat
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö
Tietosuoja ja lisätiedot: www.tekstaritupu.net

Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net

040-132 6010

Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Perhejuhlat

Tupu vastaa tyttöjen ja poikien
erilaisiin kysymyksiin. Voit tekstata milloin
vain normaalin tekstiviestin hinnalla.
Viesteihin vastataan koulupäivinä.
Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
eikä siis puheluihin.

Kauniissa maisemissa ja
Yhteydenottajalle tarjotaan mahdollisuutta tekstiviestihyvissä puitteissa
keskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti

Vesala - Koivuniemi - Mutanen

päivystäjän kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
työntekijät.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö
Tietosuoja ja lisätiedot: www.tekstaritupu.net

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

Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net
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Puh. 040 535 1657

Henki & elämä

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918
Miesten saunailta Sarpatissa
ke 25.1. klo 18, pyyhe ja piplia
mukaan. Tervetuloa rohkeasti
kanssamme!
Sanajumalanpalvelus su 29.1.
klo 10, Risto Vallipuro, Ilpo Vuorenoja.
Sinä kannat, Sinä viet: Trio Caminantas su 29.1. klo 15. Virsiä
ja hengellisiä lauluja uusina sovituksina sekä klassisen kirkkomusiikin helmiä oboella, alttoviululla ja pianolla.
Naisten raamattupiiri pappilassa ma 30.1. klo 18. Kahvittelua
ja kuulumisten vaihtoa. Tutkimme Raamattua ja rukoi
lem
me.
Inkeri Tuunanen ja Eila Jänis. Tervetuloa kaikenikäiset!
MieliMaasta-vertaisryhmä pap
pilassa ti 31.1. klo 18. Ryhmä

ennakkoilm. Tied. Tarja Masalin.
Muskarit pappilassa sekä Neulaskodilla. Tied. Sirpa Poikolaiselta p. 050 340 9898.
Lapsi- ja perhetyöstä tied. myöslapsityönohj. Marja-Terttu Kivelältä, p. 050 911 8294 sekä nettisivuilta jyvaskylanseurakunta.
fi/saynatsalo. Tervetuloa!
KOULUIKÄISET:
Touhu-tiistai 1-4lk. ti klo 16.30,
Säynätsalon pappila.
Puuhakerho 1-3lk. ke klo 1213, Muuratsalon koulu.
Dance-kerho 4-6lk. ke klo 1718, Säynätsalon srk-koti.
Tied. nuorisotyönohjaaja Outi
Huhtajärvi p. 040 727 8147.
MUSIIKKIT:
Koululaisten kuoro to klo 16.3017.30, srk-koti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, srk-koti.
Tied. kanttori Hannu Tenkanen p.
050 549 7035.
Kanteleryhmä Tied. Ulla Honkonen p. 0400 669 146.
RYHMÄTOIMINTA:
Johanneksen pojat, miesten
raamattupiiri, su klo 18, srk-koti,
parittomat viikot.
Naisten solu, avoin raamattupii
ri naisille, ke klo 18, srk-koti, parilliset viikot.
Uusi olohuone ke klo 13-15,
srk-koti. Kahvittelua, rupattelua,
pientä puuhaa ja askartelua, hiljentymistä. Vaihtuva aihe joka
toinen viikko. Mukana vierailijoita ja alueseurakunnan työntekijöitä. 1.2. kuulemme ja keskus
telemme evankelisuudesta. Vieraana Erkki Helle. 8.2. valmistam
me psalmitilkkuja maalaten.
Säynätsalon Martat Tied. Anja
Kantola p. 050 345 7417.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ päivys
tää tiistaisin ja torstaisin klo 9-11
KOULUIKÄISET
Kouluikäisten talvileiri 4-6lk
27.-29.2. Vesalan Rysässä. Hinta 25 e. ilm. alkaa 6.2. klo 18
osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi.
NUORET
Nuortenilta to 26.1. klo 17-19,
Neulaskoti.
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.

masentuneille ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Sirpa Lähdeaho p.
0400 629 427.
Kinkerit 1.2. klo 18.30 Pakkasil
la Suontaustantie 66 Puuppolassa, kinkeriläksyt Efes. 4-5 luvut
ja Kr.oppi 7. luku kohdat 95105.
Kynttilänpäivän messu Tikkakosken kirkossa su 5.2. klo 10,
Risto Vallipuro, Marja-Liisa Jaakonaho, Ilpo Vuorenoja, Tikkakosken Rauhanyhdistyksen kuo
ro. Yhteisvastuukeräys alkaa.Yh
teisvastuuinfo ja listojen jako
kirkkokahveilla messun jälkeen.
Kinkerit ke 8.1. klo 18.30 Asikaisilla Nyröläntie 435. Kinkeriläksyinä 1. Tim. 4-6 luvut ja
Kr.oppi 7. luku kohdat 85-94.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhekerhot ke ja to kirkolla
klo 9.30–11.30 ja to Puuppolan
Kuuselassa, Kuuselantie 32, klo
9.30–11.30. Valitse itsellesi yksi
ryhmä, johon osallistut.
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo 13–15.
Pyhäkoulu Puuppolan Kuuselassa ke 25.1.ja 8.2. klo 18–19.
Muskaritoimintaa kirkolla alle
kouluikäisille lapsille ja taaperoille vanhempineen perjantaisin
aamupäivällä. Tiedustelut p.
050 340 9893/ Terhi Hassinen.

srk-kodilla, p. 050 598 0951,
paula.kiviranta@evl.fi.
Ryhmätoiminnasta kiinnostuneet katsokaa tiedot uudesta
olohuoneesta.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Perjantairukous pe 27.1. klo 19,
parilliset vkot. Tied. Erkki Puhalainen p. 0400 545 128.
Perheen sunnuntai su 5.2. klo
16, Päivi Kärkkäinen (lit.), Elina
Fuchs (saarna). Yhteisvastuualoitus, kirkkokahvit.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhoissa vapaita kerhopaikkoja. Tied. lastenohjaajilta:
niina.ruuska@evl.fi p. 050 586
3056, tarja.masalin@evl.fi p.
050 050 442 0198 ja leni.sievinen@evl.fi p. 050 917 2802.
Perhekerhot pappilassa (Pappilantie 6) ja Neulaskodilla (Pihkatie 4). Perhekerho on lasten ja
aikuisten yhteinen kerhopaikka,
jonne lapsi tulee oman aikuisensa (äidin, isän, mummon, papan,
kummin, hoitajan tms.) kanssa.
Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
To klo 9.30-11.30 Säynätsalon
pappilassa. To 26.1. kerho alkaa
kirkossa klo 9.30 kirkkohetkellä
ja jatkuu sen jälkeen pappilassa.
Pe klo 9.30-11.30 Neulaskodilla,
Pihkatie 4. Pe 27.1. on kirkkohetki klo 10.
Kirkkohetki on n. 20 min. kestävä, ”matalan kynnyksen” pieni jumalanpalvelus, jonne ovatPARTIO NEULASKODILLA:
Tied. Juha Musikka p. 040 732
8101 ja Kari Ikonen p. 050 454
5455.
PARTIO SÄYNÄTSALOSSA
Sudenpennut 7-8v. ma 17.3019 Pappila
Seikkailijat 9-10v. ja tarpojat
11v.- ke 17.30-19 Pappila
Tied. Säynätsalon Päijännepartion lippukunnanjohtaja Pauliina
Tikkanen p. 045 657 7898, pauliina.tikkanen@evl.fi

Lisätietoja: lapsityönohjaaja Eija
Simpanen p. 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Toimintakerho Kuikan kylätalolla maanantaisin klo 17–18.
Toimintakerho Liinalammin kou
lulla maanantaisin klo 17-18.
Kokkikerho tiistaisin kirkon alakerrassa klo 17 -18.30.
Bändikerho torstaisin kirkon
alakerrassa klo 18 -19.
Sählykerho 3-4 luokkalaisille perjantaisin Luonetjärven koulun liikuntasalissa klo 16.30-17.30
Talvilomaleiri 1-6-luokkalaisille
ma-ke 27.-29.2. Ilm. 23.1.-10.2.
www.jyvaskylanseurakunta.fi >
ilmoittaudu.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
outi.pirttimäki@evl.fi p. 040
5609915.
NUORET:
Peli-ilta tiistaisin klo 18.
Perusisoskoulutus ke 25.1.
ja 8.2. klo 17.30.
Jatkoisoskoulutus ke 25.1.
ja 8.2. klo 19.
Avustajat lauantaisin klo 16.
Nuorten ilta lauantaisin klo 18–
20 kirkolla.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
mikko.haapasaari@evl.fi
p. 040 760 5098.

tervetulleita myös he, jotka eivät
käy perhekerhossa. Tervetuloa
tutustumaan!
Vauvaryhmä kokoontuu Neulas
kodilla. Ti 17.1. klo 9.30-11.30
alkaa uusi vauvaryhmä, joka on
tarkoitettu perheille, joihin on
syntynyt ensimmäinen vauva. Ei
ennakkoilm. Tied.Tarja Masalin.
Muskarit pappilassa sekä Neulaskodilla. Tiedustelut Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
Lapsi- ja perhetyöstä voit tiedustella myös lapsityönohjaaja
Marja-Terttu
Kivelältä,
p.
050 911 8294.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo
Tervetuloa toimintaamme!
KOULUIKÄISET:
Puuhatiistai 1-3lk (täynnä) ti
klo 16.30-17.30 Neulaskoti,
nuorten siipi.
Vipinää viikolle 1-4lk ke 16.1517.15 Neulaskoti, nuorten siipi.
Puuha-kokkikerho 4-6lk ke 1718 Neulaskoti, nuorten siipi.
Sählykerho 4-6lk ke 18-19 Keljonkankaan koulu.
Toimintakerho 4-6lk (uusi kerho)
to 16.30-18 Neulaskoti, nuorten
siipi, ilm. Antti Pirttimäki.
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.
MUSIIKKI:
Koululaisten kuoro to klo 16.3017.30, Säynätsalon srk-koti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30. Säynätsalon srk-koti.
Tied. kanttori Hannu Tenkanen p.
050 549 7035.
Kanteleryhmä tied. Ulla Honkonen p. 0400 669 146.
LÄHETYS:
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30
Parilliset viikot. Tied. Erkki Puhalainen p. 0400 545 128.
RYHMÄTOIMINTA:
Isien ja lasten palloilukerho ke
klo 18-19, Keljonkankaan koulu.
DIAKONIA:
Olohuone ja avoimet ovet tiistaisin klo 13-15.
Neulaskodin kotiruoka tiistaisin klo 11-12
Apua ja tukea elämään! Diakonian vastaanotto Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas.
Päivystys tiistaisin ja torstaisin
klo 9-11, elina.fuchs@evl.fi p.
050 549 7015.

MUSIIKKI:
Lapsikuoro harjoittelee Tikkakosken kirkolla keskiviikkoisin
klo 17–18 ja
Candela myös keskiviikkoisin
klo 18.30–20.30.
Kuoroja johtaa kanttorin sijainen, musiikkipedagogi Ilpo Vuorenoja p. 040 560 9913.
Bändikerho torstaisin kirkolla
klo 17-18.
Konsertti Sinä kannat, Sinä
viet, Trio Caminantas su 29.1.
klo 15. Virsiä ja hengellisiä lauluja uusina sovituksina sekä klassisen kirkkomusiikin helmiä.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen työtupa tiistaisin klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri parillisina viikkoina
keskiviikkoisin 25.1. ja 8.2. klo
13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala torstaisin
klo 10–11 kirkolla.
Yhteisvastuukeräyksen avaus,
info ja listojen jako kahvitilaisuudessa messun jälkeen su 5.2.
Muulloin lista- ym. tiedustelut
koskien YV-keräystä diakoniatyöntekijältä p. 040 560 9916.
Diakoniatyöntekijän päivystys
pappilassa keskiviikkoisin klo 9–
11. Muulloin sop. muk. p.
040 560 9916, diakonissa Marja-Liisa Jaakonaho.

Sählyä Jyskässä
3.-5-luokkalaisille

Palveleva
puhelin

Sählykerho perjantaisin
3.-5.-luokkalaisille
klo 16-17 Jyskän koulun
liikuntasalissa.
Omat mailat! Tule mukaan
kavereiden kanssa
pelaamaan.

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

Vaajakosken

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
Su 29.1. Messu klo 10, EevaKaisa Rossi, Osmo Leppänen,
Liisa Partanen, Gideonvierailu.
”Kolehtipuhe”. Kirkkokahvit.
Su 29.1. Sanajumalanpalvelus
klo 16 Jyskän seurakuntakodissa,
Susanna Värre-Kierros, Arto Kaup
pinen, Liisa Partanen. Kahvit.
Su 5.2. klo 10 Kynttilänpäivänmessu ja YV-avaus, Arto Kauppinen, Eeva-Kaisa Rossi, Liisa
Partanen.

RYHMÄTOIMINTAA:
To 26.1. klo 12 Miestenpiiri.
To 2.2. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 8.2. klo 18.30 Tölskän seurakuntailta Kerttu ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
PÄIVÄPIIRIT:
Pe 27.1. Leppälahden päiväpiiri klo 12.
LAPSET JA PERHEET:
Tervetuloa varhaiskasvatuksen
toimintaan!
Yhteystiedot ja toimipisteet:
Lapsityönohj. vs. merja.h. suhonen@evl.f p. 040 5741706,
Lapsityön teologi arto.kauppinen@evl.fi p. 040 560 9920.
Diakoni tero.reingoldt@evl.fi
p. 040 560 9927.
Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11:

Varhaiskasvattaja: Marja
Lähteelä p. 040 574 2026
Jyskän srk-koti,
Asmalammentie 4:
Varhaiskasvattajat: Arja Tuomainen p. 0400 201079, Aila Verronen p. 040 574 1792
Kaunisharjun kerhola,
Yläkoskentie 11:
Varhaiskasvattajat: Johanna
Ahonen p. 0400 905 915, Tarja
Palander p. 0400 706 205
Sähköpostiosoitteet: etunimi.
sukunimi@)evl.fi
Pyhäkoulut:
Tölskä joka su klo 14.
KouluikäisET
Kerhot alkoivat viikolla 3 ja kokoontuvat seuraavasti
Tiistaisin:
Klo 17-18 Askartelua 1-3lk.
(kirkko, nuorisotila).
Klo 17-18.30 Kokkailua 3-6lk.
(kirkko, päiväkerhotila).
Klo 18-19.30 Kokkailua 3-6lk.
(Jyskän seurakuntakoti).
Torstaisin:
Klo 16.30-18 Kokkailua 1-3lk.
(kirkko, päiväkerhotila).
Perjantaisin:
Klo 16-17 Sählykerho 3-5 lk.
Omat mailat! (Jyskän koulu, liikuntasali) Tervetuloa!
Muistathan, että kerhomaksu,

Henki & elämä
4. vsk.
ISSN 1798-1255

Seuraava lehti 8.2.
Materiaali 27.1.

kokkikerhossa 10 e (paitsi Jyskässä 7 e) ja askartelukerhossa 5
e, kerätään ens. kerralla.
Kysymyksiä ja kommentteja?
Pirauta tai laita viestiä Kirsille:
040 558 2542 tai kirsi-marja.
piippanen@evl.fi
NUORET:
Ke 25.1. Vanhojen isojen koulutus klo 17.30-19.15.
Ke 25.1. Hengari klo 19-20.30.
To 26.1. Nuorten Raamis klo 1718.
To 26.1. Rippileirin 9941 ennakkotapaaminen klo 18.
To 26.1. Nuorten sähly Vaajakummun koululla klo 18.1519.30.
Pe 27.1. Perjantaikahvila klo
17-21.45.
Ke 1.2. Perusisojen koulutus
klo 17.30-19.15.
Ke 1.2. Hengari klo 19-20.30.
To 2.2. Nuorten Raamis klo 1718.
To 2.2. Nuorten Sähly Vaajakummun koululla klo 18.1519.30.
Ke 8.2. Vanhojen isojen koulutus klo 17.30-19.15.
Ke 8.2. Hengari klo 19-20.30.
Nuorten Saarileiri 11.-12.2.
(Ilm. ja tied. Mikko Laitiselta p.
040 5609919)

Lasten talvileirit Koivuniemessä
7-9-vuotiaat 1.-2.3. (20€)
10-12-vuotiaat 2.-4.3. (30€)
Ilm. leena.syrjala@evl.fi p.
050 551 0440
ajalla 17.1.-13.2. Mainitse
yhteystiedot ja mahd. allergiat!
Ilmoittautuneille leirikirje ja
lasku postissa noin viikko
ennen leiriä. Tied.
kirsi-marja.piippanen@evl.fi
p. 040 558 2542.

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

Lisätietoja nuorisotyöstä nettisivuiltamme sekä facebookista
Ilmo Vajakoskelta tai nuorisotyönohjaajilta: Jonna Göös 040
5609925 tai Ainoleena Erkamaa
040 6804831.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin klo 18 Vaajakosken kirkolla. Tiedustelut, kanttori Liisa
Partanen p. 050 358 1860. Uusia laulajia toivotaan mukaan.
Senioreiden lauluryhmä harjoittelee torstaisin klo 12.30
Vaajakosken kirkolla. Uudet laulajat tervetulleita. Tied. kanttori
Liisa Partanen p 050 358 1860.
DIAKONIA:
Ke 25.1. Keskiviikkokerho,
Vaajakosken kirkko, klo 13.
Ke 1.2. Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti, klo 13.
Su 5.2. Messu klo 10, jonka jälkeen YV-infoa sekä listojen
jako Vaajakosken kirkossa.
Ti 7.2. YV-tempaus. Kokoontuminen Vaajakosken kirkolle klo
17.30. Iltapala.
Ke 8.2. Keskiviikkokerho, Vaajakosken kirkko, klo 13.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko ke ja pe klo
9-10, Marja-Leena Liimatainen,
040 560 9926.
Jyskän srk-koti ti ja ke klo 910,Tero Reingoldt, 040 560
9927.
Pyydettäessä myös kotikäyntejä.
Tarkat päivystystiedot löytyvät
toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.
PERHETYÖ:
Diakoniatyön osalta perhetyöstä vastaa diakoni Tero Reingoldt.
Lisätietoja löydät varhaiskasvatuksen kohdalta.
LÄHETYS:
Ti 31.1. Lähetyspiiri, Vaajakosken kirkko, klo 13.

Yhteiset
KohtaamisPaikka
Su 5.2. klo 16 KohtaamisPaikka
Keskusseurakuntatalo, Mika Kilkki, Puhalaiset. Lastenohjelmat.
Seuraava
Alfa-kurssi 16.2.26.4. torstaisin klo 18.30-20.30.
Kurssi pidetään Kilkeillä Mustalammella, Kevättärentie 10.
Alfa-kurssi on hyvä mahdollisuus
miettiä elämän tarkoitusta ja tutustua kristinuskon perusteisiin.
Olet tervetullut mukaan! Tied. ja
ilm. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net p. 044 524 3904.
Muut toimintatiedot esim. KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta kts. www.kohtaamispaikka.net

Leskien klubi
To 2.2. klo 10-12 Vierailu ja tutustuminen katoliseen Pyhän
Olavin seurakuntaan. Kuulemme myös katolisen kirkon näkökulmia suhteessa suruun ja kuolemaan. Tapaamme katolisessa
kirkossa, Yrjönkatu 36.
Tied. Heini Lekander, 050 521
5416 tai heini.lekander@evl.fi.
Leskien klubi on vertaisryhmä
iäkkäämmille leskille. Kevään
2012 kokoontumiskerrat 19.1.,
2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3.,
12.4., 26.4. ja 10.5.

Maahanmuuttajatyö
Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo 10.30-11.45.
Ohjaajina Raili Palkola ja Paula
Määttä.

Naisten Suomi-kerho ti klo 1011.30 Polttolinja 37; ke klo 1314.30 Huhtasuon kirkon takkahuone, Nevakatu 6. Ohjaajana
Mervi Karikko.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkko (Keltinmäentie 10)
ti klo 10-12. Ohjaajina Heikki
Junttila ja Erkki Helle.
Naisten jumppa Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) ti
klo 12-13. Ohjaajana Valentina
Ikko.
Naisten venyttely/hengitysklubi Huhtasuon kirkon jumppasali
(Nevakatu 6) to klo 17-18. Ohjaajana Tamara Golovkova.
Paluumuuttajien kerho Huhtasuon kirkon takkahuone (Nevakatu 6) to klo 10-12. Ohjaajana
Maija Tikko.
Koripallokerho Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) la
klo 12-13.45. Ohjaajana Thomas Chatzitolios.
Miesten lentopallokerho +
sauna Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) to klo 19-21.
Ohjaajana
Vladimir
Ikko.
Rippikoulu järjestetään talvella
2012. Tiedustelut ja ilmoittautuminen p. 050 549 7033.
Työntekijöiden yhteystiedot:
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050
549 70 33, mirja.hytonen@evl.fi,
Cygnaeuksenkatu 8. Maija Tikko,
maahanmuuttajatyön avustaja,
p. 041 705 23 29, maija.tikko@
evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8.

Nuoret aikuiset
Virtaa välillämme –parisuhdekurssit 18-30-vuotiaille jatkuvat.

Ilm. www.jyvaskylanseurakunta.
fi > ilmoittaudu > aikuiset. Ilmoittautuminen on jatkuvaa ja
aina kun 5-6 paria on koossa,
kurssi järjestetään. Lisätietoja:
www.virtaavalillamme.fi sekä
Jarmo Honkanen, p. 050 301
8233.

Näkövammaiset
ja huonokuuloiset
Päivystys ma ja ke klo 9 – 11,
Cygnaeuksenk. 8, p. 050 549
7023. Ei 30.1. eikä 1.2.
Kerho ke 8.2. klo 13-14.15 Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu 12. Pastori Riku Bucht kertoo matkastaan Kolumbiaan.
Kahvit klo 12.30 alkaen.
Aistipäivä ke 22.2. klo 10 Keskus
seurakuntatalolla. Teemana arjen
sujuminen.

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

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

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12
puhelin- ja web-kamera-aika,

osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.

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

Opiskelijat

KEVÄÄN
HOHTAVAT
HANGET
ODOTTAVAT
HETASSA
Lähde aistimaan
keväinenaurinko ja
hiihtohanget Enontekiön Hettaan
14.-21. 4. Täysihoitohinta 450 e.
Tied. ja ilm. E. Helle
050 494 7295.

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

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

Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
Ti 31.1. klo 13.30 Lähetyspiiri,
Holmalla, Rantakukantie 8 B, Jkl.
Su 12.2. Jyväskylän kristillisen
opiston kirkkopyhä, messu Kuok
kalan kirkossa klo 11, jonka jälkeen lounas ja seurat opistolla.
Ti 21.2. klo 17.30 Seurat Vanhassa pappilassa, Vapaudenk.26.
Tulossa: Matka Rauman talviveisuihin 10.-11.3. Bussi ja hotelli
yht. 120 e. Lisätiedot ja ilm. Osmo Kangas, 0400 686 646.

Jyväskylän
Kristilliset Eläkeläiset
Ke 1.2.-13 klo 12 Vapaakirkko
(Puutarhak. 16). Kahvi klo 13 alkaen. Puhuja Jorma Kuusinen

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi>paikalli
syhdistykset>Jyväskylä
Ti 31.1. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Viiden
valtion visiitti, Kaisa Rossi
Ke 1.2. klo 18 Kirjapiiri II. Elisabeth Aho: Sisar.
Ma 6.1. klo 10 Svenska bibelkretsen.
Ti 7.2. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Juhani
Ahon 150-vuotispäivän merkeissä, Anita Särkkä; klo 17 Tuunausja taidetyöpaja.
Su 12.2. klo 10 Messu, NNKY:n
kirkkopyhä, Keltinmäen kirkko.
Lasten musiikkileikkikoulun
ryhmät aloittavat kevätkauden
11.1. Ryhmissä tilaa.
vanhempien kanssa 1,5-2-vuotiaat (s. 03/2010-09/2010) klo
16–16.30; 2,5-vuotiaat (s.
06/2009-12/2009) klo 16.45–
17.15; yksin 3-4–vuotiaat
(s.09/2007 -09/2008) klo 17.15–
18.
Lasten ja nuorten pianotunneilla vapaita paikkoja ma-iltapäivisin. Opettajana Enni Pitkänen.

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi, http://keskisuomi.sekl.fi
Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Ke 25.1. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
To 26.1. klo 11.30 – 15 Torstaikahvila. Sanaa, juttuseuraa, kahvia.
Pe 27.1. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.
La 28.1. klo 19 – 21.30 Pointtinuortenilta.
Su 29.1. klo 18 Sanan Keidas.
Jeesuksen vertaukset: Seuraa
minua, Ritva Huhta-aho ym.
Ma 30.1. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 31.1. klo 13 Naisten raamattupiiri. Vieraana Japanin lähetti
Helena Kallioinen.
Ke 1.2. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
To 2.2. klo 11.30 – 15 Torstaikahvila. Sanaa, juttuseuraa, kahvia ym.
To 2.2. klo 17 Japanin työn rukouspiiri.
Pe 3.2. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.
La 4.2. klo 19 – 21.30 Pointtinuortenilta.
Ke 8.2. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Muualla Jyväskylässä:
Su 29.1. klo 11 Perhepyhäkoulu
Pikkuleipä Aarresaaren päiväko
dissa, Toritie 22 (044 077 7205).
Ma 30.1. klo 18 Vaajakosken
naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
Vieraana Japanin lähetti Helena
Kallioinen.
Ti 31.1. klo 12.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri, Vaasankatu 10 C 36.

Ke 1.2. klo 18.30–20 Kuokkalan
miestenpiiri, Kariniementie 12.
Jeesuksen ihmeet.
To 2.2. klo 18.30 Vaajakosken
miestenpiiri, Kirkkotie 11.
Pe 3.2. klo 18–20.30 Varkkariilta Tentkeillä, Tertunmetsä 8
(0400 648 342).
Pe 3.2. klo 19 Kolme Kohtaamista opiskelijoille ja nuorille aikuisille Kasvisravintola Katriinassa, Kauppakatu 11.
La 4.2. klo 10 Isä-poika–sähly
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6.
Su 5.2. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan seurakuntakeskuksessa,
Kärpänkuja 5 (Huom. paikka!).
Riemusaatosta maan pinnalle, ,
Antti Kiviranta, ehtoollinen. Musiikki: UnderCrown. Lapsille
omat opetuskanavat.
Ti 7.2. klo 12.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri, Vaasankatu 10 C 36.
Korpilahti:
La 4.2. klo 18 Lähetysseurat
Korpilahden seurakuntakeskuksessa, Antti Kiviranta, Tuula Liukko, Marjut Haapasaari.

Lähetysyhdistys
Kylväjä
Ke 25.1. klo 18.30 Raamattu- ja
lähetysilta Huhtasuo kirkossa,
M. Puhalainen.
Pe 27.1. klo 19 Perjantairukous
Neulaskodilla, Pihkatien 4, Keljonkangas, E. Puhalainen.
Ma 6.2. klo 13 Lähetyspiiri Neulaskodilla, Eila Murphy.
To 9.2 klo 17 Viron lähetyspiiri
NNKY:llä, Puistotori 4, V. Pasanen.
Pe 10.2. klo 19 Perjantairukous
Neulaskodilla , E. Puhalainen.

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

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk.5
Messu sunnuntaisin kello 12:
29.1. Petri Harju - Sleyn Jyväskylän osaston vuosikokous
messun jälkeen
5.2 Esa Luomaranta
Evankeliset opiskelijat
ke klo 18:30:
25.1. Jänöjussin mäenlasku
- pulkkailta.
1.2. Ken on luonut sun ja mun?
- Vesa Parpala.
8.2. Syvälle sydämeen sattuu
- Kari Valkonen.

Tikkakosken
Rauhanyhdistys

Hiidenjärventie 37, Puuppola
www.tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
La 28.1. klo 16 Myyjäiset ry:llä.
Su 29.1. klo 16 Seurat ry:llä.
Su 5.2. klo 16 Seurat ry:llä.

Kansan
Raamattuseura

Sanan Kulma
Päiväkahvit Sanan Kulmalla 7.2.
klo 14. Ajankohtaista , Kaija Pasanen. Musiikki Aulis Tuimala,
Eija Rantatalo. Mukana myös
Riitta Hytönen ja Inkeri VirkkalaJärvinen
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kaarina heiskanen

juutalainen museo/lehdistökuva

jorma heiskanen

Berliinin sydämessä
Kreuzbergissa sijaitsevan
juutalaisen museon edessä
partioi kaksi poliisia.
Ennen kuin pääset sisälle,
joudut läpäisemään
turvatarkastuksen,
joka on tarkka kuin
lentokentällä.
Sisälle päästyä meininki
muuttuu, talo yllättää joka
nurkan takaa.

kaarina heiskanen

Rukoukset elämänpuuhun

Arkkitehti Daniel Libeskind ei ole halunnut tehdä museokävijän vierailua helpoksi.
Sisääntulokerros esittelee Euroopan juutalaisten kohtalon toisen maailmansodan jaloissa. Viimeisiä kirjeitä keskitysleireiltä, mat
katavaroita, jotka piti pakata parissa tunnissa ennen viimeistä junamatkaa. Naapureiden
muisteluita, onnen kaupalla henkiin jääneiden perheenjäsenten muisteluita menetetyistä omaisista.
Ensimmäisestä kerroksesta pääsee ahdistavan hämäriin ja ylöspäin viistosti kapeneviin
huoneisiin. Ensimmäisessä huoneessa kaikuu kirskuva kumu, toisessa kävijä joutuu
tallomaan lattialle viskottuja teräksisiä ihmiskasvoiksi tyyliteltyjä kiekkoja, joiden kolina riipii korvia; kuin vankivaunujen kirske
ja kolina loputtomilla ratapihoilla.
Pitkän kaarevan käytävän päässä exit-ovikin vie eksiiliin, maanpakoon, ei ulos. Eksiilissä on ruutukaavaan pystytetty korkeita
betonitorneja.
Eksiilissä on epävarmaa: et voi tietää, onko seinä suora vaiko vino, onko katukivetys
suora vaiko vino – kaikki tuntuu pettävän,
kaikki luo optista harhaa, joka saa askelen
keinahtamaan ja pään huippaamaan.

Holocaust-osaston jälkeen eteisaulassa odottaa elämänpuu. Kierreportaat johtavat oksanhaaraan. Puuhun voi kiinnittää punaisesta
pahvista leikatun granaattiomenan, kunhan
on ensin kirjoittanut siihen rukouksensa.
Vaan käännynkö vasemmalle, oikealle –
vai valitsenko raput, jotka muutaman askelman jälkeen päättyvät seinään: yhdet portaat
veis – huvin vuoks’ ei minnekään, kuten Tevje
laulaa Viulunsoittaja katolla -musikaalissa.
Museo kuvaa saksalaisten ja juutalaisten
yhteiseloa kahden vuosituhannen ajalta. Aika ajoin se sujui mallikkaasti:. Välillä rotukiihko pyrskähti pintaan ja sai naapuruston
syyttämämään juutalaisia mm. kaivonmyrkyttäjiksi ja tautien levittäjiksi.
1800-luvulla varsinkin kaupunkilaisten
juutalaisten uskonnollisuus laimeni ja uskonnolliset juhlat muuttuivat lähinnä sukua
ja perhettä kokoavaksi perinteeksi. Saattoivatpa jotkut juutalaiset ottaa kristillisen kasteenkin, jotta sopeutuisivat saksalaiseen yhteiskuntaan. Se tuotti kuitenkin pettymyksen: tuloksena oli vain ”kastettu juutalainen”,
joka ei ollut aito juutalainen eikä tyyppihyväksytty saksalainenkaan. Edes taistelu saksalaisten rinnalla ensimmäisessä maailman-
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Talo kuin salama

Elämänpuut: yläkuvan puuhun museokävijä saa kiinnittää rukouksensa. Pilapiirros esittää hanuka-kynttelikön evoluutiota joulukuuseksi, joka löysi tiensä kaupunkilaisiin juutalaiskoteihin.

sodassa ei tuonut täysvaltaista osallisuutta.

Ajatus saa vauhtia
Museo esittelee menestyneen
maustekauppiaan lesken, 1600-1700lukujen taitteessa eläneen Glikl bas Judah
Leibin, joka hallitsi laajaa maustekauppaa ja
matkusteli paljon. Vauras ja oppinut nainen
kertoo aloittaneensa päiväkirjan pidon vuonna 1691, huolien ja ongelmien keskellä.
– Kaikki, minkä Jumala – olkoon Hän ylistetty – on luonut, Hän on luonut omaksi
kunniakseen ja puhtaasta armosta. Kaikki,
mikä on luotu, on hyväksi ihmiselle, sekin
mitä me ihmiset emme vielä voi käsittää, yli
kolmesataa vuotta sitten elänyt kauppias kirjoittaa huoltensa keskellä.
Hänen liki-aikalaisensa, filosofi Baruch
Spinoza, pohti uskontoja ylipäänsä. Harhaoppiseksi tuomittu filosofi oli nähnyt kuinka
”melkein jokainen esittää oman versionsa Jumalan sanoista ainoana tarkoituksenaan
käännyttää muut omalle kannalleen”. Tämä
teksti on saanut paikan museossa.
Juutalainen museo sijaitsee moniuskontoisessa Berliinissä, Kreuzbergissa, jossa on paljon muslimitaustaisia maahanmuut
tajia.

Henki & elämä

Museovierailu on hengellinen kokemus, joka saa pohtimaan
omaa asennetta toisin
uskovaa ja ajattelevaa
kohtaan.
Museo linkittää ajatukset välillä populaarikulttuurin puolelle: kun et
voi olla varma, oletko toisessa vai kolmannes
sa vaiko sittenkin toisessajapuolennessa kerroksessa, olet kuin Harry Potterin junassa,
joka lähtee raiteelta 2,5. Tai sitten olet kuin
Simpsonien Springfieldissä, jossa saa uskoa
niin kuin uskoo, tai olla uskomatta. Omasta
aatteesta ei tarvitse tinkiä, mutta se ei ole
peruste toisen tölvimiselle.
Viime syksynä ilmestynyt Euroopan häpeä
- rasistiset liikkeet Euroopassa -kirja osoittaa,
kuinka toisia ihmisryhmiä kohtaan tunnetut
ennakkoluulot saavat yhä jalansijaa maanosassamme. Mm. juutalaisia ja romaneja kohtaan haudotaan paikoin yhtä sysimustia ajatuksia kuin ennen toista maailmansotaa. Olisiko elämyksellinen tieto lääkettä tautiin?
Museon kotisivut
www.juedisches-museum-berlin.de
Perjantaina 27.1. on Vainojen uhrien
muistopäivä.

tytti pääkkönen

Usein mietitään, millainen Jumala on ja mitä ihminen hänestä ajattelee. Tärkeämpää on kuitenkin selvittää, mitä
Jumala ajattelee meistä. Ihmisen kuvaukset Jumalasta jäävät auttamatta kalpeiksi. Mieleeni nousee Anna-Mari Kaskisen laulu: Et mahdu sanoihin, et muottiin ihmisten, ei järki
sinua voi saavuttaa. Et määritelmiin käy, et silmiin näy, vaan
sinut pieninkin voi löytää.
Ihmisen uskokaan ei mielestäni ansaitse mitään huomiota. Jumalan ilouutinen Jeesuksen hankkimasta iankaikkisesta elämästä on kaiken pohja ja suunta.
Jeesuksen persoona tuntui minulle vieraalta 24-vuotiaaksi
asti. Sana uskovainen oli minulle todella negatiivinen. Kun
uusi elämä kasvoi ensi kertaa kohdussani, Jumala otti minusta kiinni. Mietin, miten kasvattaisin lapseni, kun minulla ei ollut minkäänlaista maailmankatsomusta. Olin ihaillut
lähinnä tiedettä ja haaveillut häämatkasta kuuhun.
Siitä alkoi oman elämäni parannusprojekti joka kantoi
kuin kananlento. Ei mennyt hetkeäkään, etteikö olisi tullut
vähintäänkin joku töppö ajatus päähän muusta puhumattakaan. Jouduin toteamaan oman kykenemättömyyteni
hyvään. Tiede petti minut elämän suurten kysymysten edessä, esimerkiksi kun ukkini kuoli. Olin pakotettu nöyrtymään ja pyytämään Jumalalta neuvoa. Olin vihainen siitä,

Aino Viitanen, 52, on Suomen Raamattuopiston Keski-Suomen
aluetyöntekijä. Palstalla jyväskyläläiset pohtivat uskonasioita.
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Kipa eli päähine 1900-luvun alkupuolelta. Kipaan on kirjottu Berliinin metrokartta.

etten itse ollut osannut handlata elämää.
Vastoinkäymiset eivät jalosta ketään. Kun ihmistä riisu
taan, hänellä ei ole enää voimaa peittää olemustaan ja luontoaan. Uskon, että Jumala on pyhä ja paljon viisaampi,
ihmeteltävämpi ja armahtavampi rakkaudessaan kuin koskaan voin ymmärtää. Hän näyttää ilmaisevan itsensä heikkoudessa, pienuudessa, vähäpätöisessä, mitättömässä, sairaassa. Hän pukeutuu vastakohtiinsa.
Jumalalla on tarkoituksensa, kun hän meitä kasvattaa.
Uskon, että hänen suunnitelmansa kohdallemme on ihmeellinen. Minun on ollut hirveän vaikea luopua saavutetuista eduista, mutta menetysten ja kärsimysten keskellä
olenkin löytänyt rakastavan Jumalan. Hän on pitänyt huolen elämäni pienistäkin yksityiskohdista. Nyt sairaana olen
paljon terveempi suhteessani Jumalaan kuin silloin, kun
olin fyysisesti terve. On suurta voida turvata Jumalaan.
Apu on itseni ulkopuolella, eikä minun tarvitse pienimmässäkään määrin etsiä itsestäni mitään.
Nautin suunnattomasti Jumalan kädenjäljestä. Ihailen
kukan terälehtiä ja perhosen siipiä. On hauska katsella
metsäkauriiden poikasten kisailua lähipellollamme. Lapset
ovat minulle loputon ilon ja ihmetyksen aihe. Monesti meitä kristittyjä vaivaa murhemieli, joka johtuu omista synneistä ja kuoleman pelosta. Jatkuva kilvoittelun aihe ja
toiveeni onkin, että voisin enemmän iloita siitä mitä Jeesus
on minulle hankkinut, iloita kuin pieni lapsi.

