Tuomasmessulaiset ovat
messuun tyytyväisiä

Nuoret bändiläiset
tekivät levyn

Kenestä kirkkoherra
Jyväskylään?

Messussa vetoaa musiikki,
rukousalttarit ja osallisuus.

San, säv, sov -levyllä kuullaan
musiikkia balladeista hiphoppiin.

Äänestää voi alueseurakunnissa
ja Taulumäen kirkossa.
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ÄLÄ LYÖ!
Keskustelulla voi puuttua
läheisväkivaltaan

sivut 6-7

Petra takamäki/JL-foto

Virtaa välillämme –parisuhdekursseja tarjolla

Ehtoojamien estradi avoin
– tällä kertaa Koivuniemessä

Vaajakosken alueseurakunta lahjoitti
pianon Vaajakosken veteraanitalolle

Kurssi on tarkoitettu 18-30 -vuotiaille.
Ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/aikuiset.
Aina kun 5-6 paria on koossa, kurssi
järjestetään. Lisätietoja www.virtaa
valillamme.fi ja Jarmo Honkanen,
p. 050 301 8233.

Ehtoojamit pidetään Koivuniemessä lauantaina
18.2. klo 17-20. Estradi on avoin, soittimet ja
äänentoisto esillä. Tervetuloa yksin tai perheen
ja ystävien kanssa! Jos tarvitset kyytiä keskustasta tai haluat ilmoittautua esiintymään, ota
yhteyttä vs. nuorisomuusikko Päivi Perttilään,
paivi.perttila@evl.fi, p. 0505497048.

Piano on ollut käytössä Vaajakosken kirkossa. Vetaraanitalolla
ei ole ollut pianoa, joten lahjoitus otettiin ilolla vastaan.
– Käymme säännöllisesti pitämässä hartaus- ja lauluhetkiä
veteraanitalolla. Nyt virsien ja laulujen säestäminen onnistuu
helposti pianon säestyksellä, toteaa kanttori Liisa Partanen.
Vaajakosken kirkkosalissa on jo käytössä uusi piano,
jota tarvitaan muun muassa messu- ja konserttikäytössä.

virtaa
välillämme

Tule talkoisiin
Kirkon musiikkijuhlille

Kolumni

Hää- ja juhlamessuilla
unelmoidaan tulevaa
anna jakoaho

Talkoolainen saa t-paidan, ruokalipun ja juhlaoppaan, jonka kanssa pääsee
ilmaiseksi tai halvemmalla melkein kaikkiin konsertteihin. Seurakunta vakuuttaa
talkoolaiset.

Sillannakertajat
askin vaikuttuneena kädestäni kirjan Tuntematon Jeesus. Mikä elämänkokemus,
raamatuntuntemus ja Jeesuksen läheisyyden
henki huokui läpi tekstin! Bestseller-kirjailija
Philip Yancey piirsi Jeesuksesta häkellyttävän
vahvan kuvan, johon hän siilasi valoa historian,
arkeologian ja kymmenien ihmisten uskonkokemusten kautta.
Tuntui kuin olisin astunut askeleen kohti Jeesuksen hyväksyvää, totuudellista rakkautta. Yancey on pohdinnoissaan raadollisen rehellinen.
Hänen ilmaisustaan puuttuu kaikki sokeroitu
hurskaus ja uskottelu. Jäljellä on paljaan ihmisen
aito kysely ja Raamattuun ankkuroitu toivo.
Ketkä näitä Yanceyn kirjoja Suomessa lukevat?
Lempeä tyyli sopisi mainiosti etsivälle seurakunnan jäsenelle, jolla ei ole uskovan kodin perintöä. Sopisi se herätysliikeväellekin. Yanceyn uskonsuhde on hyvin körttiläinen: ei elämöidä
omalla uskolla, vaan kirkastetaan Kristusta. Riveiltä hehkuu myös evankelisen liikkeen iloinen
luottamus, joka uskaltaa omistaa pelastuksen
tässä ja nyt.
Kirja miellyttää varmasti myös viidesläisiä herätyskristittyjä, joille rukouselämä ja kristittyjen
yhteys ovat uskonelämän ydintä. Entä vapaat
suunnat? Yancey kertoo vakuuttavasti armolahjoista ja helluntain ihmeen yhä elävästä todellisuudesta.
Miten joku voi onnistua olemaan kaikille kaikkea, todellinen sillanrakentaja? Pähkäilin tätä
ystävälleni, joka myös on Yancey-fani. Hän sanoi
huomanneensa, että parhaat kristityt kirjailijat
ovat julistuksessaan niin ytimessä, että kirkkokuntien ja suuntien erot häipyvät. Todellisen
voiman ja valon lähellä teologiset oppiriidat väistyvät. Ytimessään kristillinen sananjulistus on
silloin, kun se kertoo Jeesuksesta – hänen rististään ja armostaan. Kristillisillä kirkolla ei ole
muuta omaa kuin Jeesus.
Havahduin huomaamaan, että elämäni vaikuttavimmat kristityt ovat aina olleet sillan rakentajia. Heille raja-aitojen kaataminen ja oman
sydämen avartaminen kaikkien kristittyjen suuntaan on itsestään selvä kilvoittelun aihe. Ne joiden lähellä ahdistaa, ovat ryhmäkuntaisuuden
vaalijoita, sillan nakertajia. Siihen rooliin on joskus omassa turvattomuudessa kiusaus langeta.

L

Heli Karhumäki
Kirjoittaja on
toimittaja ja
viestintäkouluttaja
Lapualta.
Hän puhuu
Naisten Päivässä
11.2. Huhtasuon kirkossa.
Naisten ja
Miesten Päivien
ohjelma
sivulla 15.
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Ilmoittaudu talkoolaiseksi Kirkon musiikkijuhlille Jyväskylässä 25.-27.5. Ilmoittautumalla sitoutuu vain tähän tapahtumaan.
Tarjolla on rakennustöitä, opasteiden
laittamista, somistamista, osallistujamateriaalin pakkaamista, lipunmyyntiä,
opastusta, järjestyksenvalvontaa, liikenteenohjausta, siivousta, vartiointia, ensiaputehtäviä, ruuan jakelua, kolehdin
kantamista ja tulkkausta.
Työvuorot jaetaan pääsääntöisesti 3-6
-tuntisiksi. Voit ilmoittautua talkoolaiseksi netissä www.jyvaskylanseurakunta.fi: katso etusivun linkki. Ilmoittautumislomakkeita on saatavilla myös kaikissa Jyväskylän seurakunnan kirkoissa.
Lisätietoja saat myös talkoovastaavilta:
Eija Pakkala p. 040 582 1262, eija.
pakkala@kolumbus.fi,
Eila Kotanen p. 044 555 3973, eila.
kotanen@gmail.com,
Ulla Kamila p. 050 300 2208,
u.kamila@luukku.com.

Kävelykatu soi
ja koululaiset
veisaavat

ja konserteilla.
Perjantain huippuhetkiä on Nostal
giailta, jonka juontaa emeritusprofessori Reijo Pajamo. Illan laulut ovat aikaisempien kirkkomusiikkijuhlien toivelauluja, joita kuorolaiset ja kanttorit
ovat äänestäneet Oi, tämä laulu on jäänyt
lähtemättömästi mieleeni -kyselyssä.
Kävelykatu soi on yksi lauantain päätapahtumista. Lauantai on myös lasten- ja
nuortenmusiikin tapahtumapäivä. Samoin kamarikuoroilla ja kehittyvillä
laulajilla on omat tapahtumansa.
Runsaasta konserttitarjonnasta kannattaa mainita Pekka Kostiaisen Pää
siäisoratorio: Triidum Paschale ja Soile
Isokosken ja Marita Viitasalon konsertti Taulumäen kirkossa.
Sunnuntaina Jyvässeudun kirkoissa
vietetään messuja ja juhlat huipentuvat
Säveljuhlaan iltapäivällä.
Juhlien pääpaikkana
on Hipposalue, josta
tapahtumat jakautuvat
Jäähalliin ja Hipposhalliin.

Juhlat alkavat perjantaina koululaisten virsitapahtumalla, avajaisjuhlalla, kuorokatselmuksella, nuorten bändikatselmuksella

Vanhan Kirjan
Talvi tulee taas

Lisätietoja:
www.kirkonmusiikkijuhlat.fi

kiikari

Vanhan Kirjan Talvi on talven suurin antikvaarinen kirjatapahtuma Suomessa. Se järjestetään vuosittain helmikuun toisena viikonloppuna Jyväskylän kaupunginkirjastossa. Tänä
vuonna Talven ajankohta muuttuu perjantaista lauantaihin.
Tuttuun tapaan luvassa on vino pino klassikoita,
uusia tuttavuuksia ja mielenkiintoisia kohtaamisia. Kirjamyynnin lisäksi tapahtuman ohjelmassa on seminaareja, luennoitsijoita, vuoden kirjateko, antikvaarinen kirjahuutokauppa sekä tietysti paljon antikvaarisia kirjakauppiaita.
Talven puhujavieraina kuullaan muun muasKirjailijavieras
sa valokuvaajaa ja graafista suunnittelijaa Jussi Jäppistä, Mikko Porvali.
joka saapuu luennoimaan aiheesta Kirja 175-vuotisen Jyväs
kylän historiassa. Lavalle nousevat myös muun muassa Helsingin Sanomien
kirjallisuuspalkinnon romaanillaan 27 eli kuolema tekee taiteilijan voittanut
Alexandra Salmela ja teoksista Vakoojakoulu, Kaatunut Normandiassa ja Ope
raatio Hokki tunnettu tietokirjailija Mikko Porvali.
Tilaisuuden järjestämisestä vastaa Vanhan Kirjallisuuden Ystävät –yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vanhan kirjallisuuden ja muun painetun
kulttuurin säilymistä, keräilyä, tuntemusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia näitä harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä.
Vanhan Kirjan Talvi 10.–11.2.2012 Jyväskylän kaupunginkirjastossa, Vapaudenkatu 39-41. Avoinna perjantaina klo 15–20, lauantaina klo 10–17. Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy.

Keski-Suomen Hää- ja juhlamessut järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylän
Paviljongissa. Suurempien tilojen ansiosta
esillä on entistä laajempi joukko juhla-alan
yrityksiä, hää- ja juhlamuotinäytöksiä, tietoiskuja ja muuta monipuolista ohjelmaa.
Tuttuun tapaan myös seurakunta on
mukana kertomassa ohjeita ja ideoita avioliittoon aikoville.
– Avioliitto luo turvaa ja vakautta parisuhteeseen ja sitä kautta koko elämään.
Avioliiton myötä puolisot ilmaisevat rakkauttaan ja haluaan sitoutua toisiinsa,
opiskelijatyön pappi Kimmo Nieminen
pohtii.
Nieminen kannustaakin pareja astelemaan rohkeasti alttarille.
– Kirkossa rukoillaan yhdessä suhteen
puolesta ja pyydetään Jumalaa siunaamaan yhteistä elämää.
Keski-Suomen Hää- ja juhlamessut
Paviljongissa 18.–19.2.
Messut ovat auki lauantaina
klo 10-16 ja sunnuntaina klo 12-16.

Nalkutus periytyy: Nykymies on muuttunut,
mutta miksi naisten puhe ei muutu?

Miksi Suomella ei ole
oikeita elokuvatähtiä?

Ei se puhu mitään. Puhuupas! Ei se tee mitään. Tekeepäs! Nykymies on muuttunut,
mutta nuoret naiset motkottavat samoista aiheista kuin äitinsä 70-luvulla.Nuoret
miehet ovat aivan erilaisia kuin isänsä, joiden ihmissuhdetaitoja vaimoilla on tapana
luonnehtia puutarhatonttutasoisiksi. Miksi kolmikymppisten naisten suusta kuuluvat samat kommentit kuin 70-luvulla: ”Se ei puhu. Se ei tee mitään.” Miten niin ei
puhu? Mitä jäi tekemättä? Miehet ovat muuttuneet. Miksi naisten puhe ei muutu?
(Hannele Törrönen Kodin Kuvalehti 3/2012)

Todellinen tähti ei ole tavallinen ihminen. Hänen pitää olla ulkomuodoltaan poikkeuksellinen
ja asenteeltaan vähän arrogantti. Kyllä, asia on juuri näin pinnallinen. Elokuvatähti ei ole aina
edes näyttelijä. Yksikään vakava näyttelijä ei halua olla vain tähti. Se on kunnioitettavaa. Mutta
ei se välttämättä haitaksi ole, jos siinä sivussa saavuttaa myös tähteyden. Tähti on olento, jota
katsoessa alkaa toivoa, että saisi joitakin tämän ominaisuuksia. Ominaisuuksia, jotka tekevät
tyypistä elämää suuremman. Karismaa, omanarvontuntoa, säihkettä. Tähti on itsessään fiktio,
johon haluaa uskoa.
(Kalle Kinnunen Image 1/2012)

jouni löytöläinen/JL-foto

Pääkirjoitus

Uuden edessä
uomi on saanut uuden presidentin.
Yhden mielestä valinta oli ainoa mahdollinen, toisen mielestä se oli suunnaton
pettymys. Tässä vaiheessa ainoa mahdollisuus kuitenkin lienee toivottaa uudelle presidentille voimaa ja viisautta hoitaa työnsä
hyvin. Paljon viljeltyä viisautta lainaten,
”Kansa on puhunut, pulinat pois”.
Tuore presidentti saa käsiinsä maan, jolla
menee hyvin ja huonosti. Riippuu siitä kenen näkökulmasta asiaa katsoo, mihin maahan vertaa. Ongelmamme ovat arvatenkin
aivan eri luokkaa kuin vaikkapa Haitin, läntisen pallonpuoliskon köyhimmän maan. Surullisen surkea vertailukohta ei silti nollaa
meidän ongelmiamme.
Vaalikampanjan aikana esille nousi vahvasti Suomea ravisteleva suvaitsemattomuus.
Suurempien ongelmien puuttuessa meillä on
aikaa ja energiaa kiusata kanssaihmisiämme
mitä moninaisimmista syistä. Riittää, jos toisen mielipide tai puhetapa eroaa omastamme. Ihonvärin tai seksuaalisen suuntautuneisuuden eroavaisuudet ovatkin sitten jo ihan
oma lukunsa – monelle liian isoja asioita
käsitettäväksi.
Suvaitsemattomuuteen törmää myös kirkollisissa piireissä. Maallisesta yhteiskunnasta
tutut teemat näkyvät myös täällä, kun puhutaan vaikkapa naisten pappisoikeuksista tai
seksuaalisesta suuntautumisesta. Kirkon sisällä ristiriidat vain on kiedottu uskonnollisuuden kaapuun. Voidaan olla asioista yhtä
mieltä tai toista mieltä, mutta perustelut nojaavat samaan asiaan, uskoon ja uskontoon.
Viime kädessä kysymys on siitä, että joku
kokee uskovansa oikeammin kuin toiset.
Jyväskylän seurakunta on saamassa uuden
kirkkoherran. Vaalien ennakkoäänestys on
alkamassa ja jokainen seurakuntalainen pääsee vaikuttamaan valintaan. Tarjolla on neljä
ehdokasta. Kuka virkaan sitten valitaankaan,
hänellä on edessään vaativa työ. Pystyykö
kirkkoherra pitämään laumansa sopuisana,
tai ylipäätään edes samassa aitauksessa – siinä sitä on paimentamista. Tilanne on kuitenkin sama kuin tuoreen presidentin kanssa:
voimme vain toivottaa uudelle kirkkoherralle
voimaa ja viisautta hoitaa työnsä hyvin.

S

Marjo Rönnkvist aloitti helmikuun alussa työnsä Jyväskylän seurakunnan viestintäpäällikkönä.
1. Kerro itsestäsi
Ihmisenä olen reipas, puhelias ja sitkeä –
kaikkia joskus rasittavuuteen asti. Olen
työskennellyt koko aikuisikäni toimittajana.
Perheeseeni kuuluvat mieheni, kuvataiteen
lehtori Stig sekä lapset Onni, Arvo ja Elvi.
2. Miksi hait viestintäpäälliköksi?
Halusin saada työpaikan, jossa voisin
hyödyntää kaikkea tähänastista kokemustani eri tiedotusvälineistä. Erittäin merkittävä asia perheen kannalta oli se, että pääsin päivätöihin. Edellisessä työpaikassani
Keskisuomalaisen toimitussihteerinä olin
aina iltayöhön asti töissä.
3. Miten haluat muuttaa seurakunnan
viestintää?
Toivoisin, että tavoittaisimme aiempaa
paremmin ihan tavallisia seurakuntalaisia.
Että koskettaisimme myös niitä, joilla ei
ole aktiivista yhteyttä seurakuntaan.
4. Mitä tuoreita tuulahduksia tahdot tuoda median maailmasta seurakuntaan?
Ehkä tuoreus syntyy enemmän siitä, että
en ole seurakunnan sisäpiiriläinen kuin
siitä, että tulen nimenomaan mediamaailmasta.
5. Mitä viestiä haluat viedä uudessa työssäsi eteenpäin?
Seurakunta voi olla luonteva osa arkea,
eikä mikään arjesta erillinen saareke.
6. Mitkä ovat top3 vahvuutesi ja heikkoutesi?
Vahvuuksiani ovat reippaus, iloisuus ja
sitkeys. Heikkouksiani puolestaan ovat
ylenpalttinen energisyys, puheripulointi ja
jääräpäisyys.
7. Mikä sai sinut viimeksi nauramaan?
Lasten kanssa saa nauraa ihan päivittäin,
joskin heidän kanssaan myös hermot ovat

koetuksella vähintään yhtä usein. Erityisen
hyvä näissä molemmissa on down-tyttömme Elvi.
8. Mitä harrastat?
Harrastan erilaista liikuntaa säännöllisen epäsäännöllisesti, voimien ja fiiliksen
mukaan. Käyn ahkerasti teatterissa.
9. Oletko lenkkipolun jyystäjä tai raudan
nostelija?
Lenkkipolku sopii mainiosti, kun työ
vaatii istumista sisätiloissa.
10. Englantilaisilla on sanonta Home
sweet home. Sinulla on tästä kokemusta.
Hometaloon päätyminen on ollut tähänastisen elämäni suurin tragedia. Se oli monimutkainen vyyhti asioita, joista toipuminen vie pitkään. Menetimme kotimme,
rahamme ja terveytemme. Vaikeinta oli
huomata, että vastapuolella ei ole kykyä
eikä halua kantaa vastuutaan.
11. Mikä kirja menossa?
Onko kaikilla muilla pienten lasten van-

hemmilla jatkuvasti jokin kirja menossa????
12. Koskettavin elokuva, jonka olet nähnyt?
Ei tarvitse olla kummoinen elokuva, jotta se koskettaa minua. Olen käynyt kyynelehtimässä muun muassa lastenelokuvan
Topi ja Tessu. Puolustaudun aina sillä, että
koska nauran herkästi, myös itku saa olla
herkässä. Säilyy tasapaino;)
13. Mitä armo sinulle merkitsee?
Armo-sanasta tulee luontevasti mieleen
ajatus armollisuudesta. Yritän jatkuvasti
opetella olemaan armollisempi itselleni ja
muille.
14. Mitä ajattelet Jumalasta?
Jumala on minulle Taivaan Isä, jolle iltarukouksessa jutellaan.
15. Minkä Raamatun tapahtuman silminnäkijä olisit halunnut olla?
”Alussa Jumala loi taivaan ja maan…”
Olisi ollut upeaa nähdä, kuinka kaikki sai
alkunsa.

Kuin Paavali?
Lähipiiri-testi kertoo, että viestintäpäällikkö Marjo Rönnkvist olisi Jeesuksen lähipiiriläisistä Paavali. Siis kuka?
Paavali ei oikeastaan kuulunut Jeesuksen lähipiirin, vaikka he olivat suunnilleen
saman ikäisiä. Hän oli aluksi lakia kiihkeästi puolustava fariseus Saul, joka vainosi
ensimmäisiä kristittyjä. Hänen elämänsä kääntyi dramaattisesti, kun ylösnoussut
Jeesus ilmestyi hänelle Damaskoksen tiellä. Saul antoi kastaa itsensä ja häntä alettiin
kutsua Paavaliksi. Paavali teki matkoja Kreikkaan ja Vähä-Aasiaan, jonne hän perusti seurakuntia. Hän ohjeisti hiukan omille teilleen eksyneitä seurakuntia kirjein.
Kirjeittensä perusteella Paavali oli vaativa johtaja, mutta hän myös tuki seurakuntia ahdingoissa ja kannusti eksyneitä löytämään takaisin kunnolliseen elämään. Paavali oli puolestapuhuja niille uusille kristityille, jotka eivät olleet juutalaisia. Tämän
parrakkaan ukkelin teot ovat vaikuttaneet vahvasti myös meidän elämäämme!
Testi löytyy osoitteesta evl.fi/lahipiiri

Marjo
Rönnkvist

jouni löytöläinen/JL-foto

Testissä Marjosta löytyi apostoli
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Yhteisvastuukeräys näkyy raha-automaateilla
ympäri Suomen: Keräys alkoi 5.2.

Aloittaisiko laskiaisen jälkeen
uudenlaisen paaston, ekopaaston?

Käteisen rahan nostajille tarjotaan ensi kertaa mahdollisuus lahjoittaa yhteisvastuukeräykseen euro. Sopimuksen taloudellinen arvo on keräykselle merkittävä.
Aloite yhteistyöhön tuli laitteista vastaavalta Automatia Pankkiautomaatit Oy:ltä.
Tuleva keräys on vasta kolmas Otto-automaatteihin otettu hyväntekeväisyyskampanja. Aiemmin rahaa on kerätty Planin ja Maailman luonnonsäätiön WWF:n
projekteille. Automatia edellyttää automaattien yhteistyökumppanilta keräyslupien lisäksi valtakunnallisuutta, tunnettuutta ja luotettavuutta. (Kotimaa 24.fi)

Ekopaasto kannustaa pudottamaan ilmastopainoa. Ekopaaston järjestävät Evankelisluterilainen kirkko, Suomen ympäristökeskus ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Ekopaastoa vietetään tuhkakeskiviikosta pääsiäiseen, 22.2.-8.4.. Tuolloin voi
esimerkiksi autoilla vähemmän, jättää lihan pois lautaseltaan,
lyhentää suihkussa oloaikaa, sammutella valoja, olla ostamatta
kulutustavaroita. Lisätietoja osoitteessa ekopaasto.fi.

Kun kuulo ja näkö heikkenevät

Aistipäivässä
perehdytään
arjen sujumiseen
Ikäihmisten aistipäivässä 22. helmikuuta on teemana arjen sujuminen. Keskusseurakuntatalolla järjestettävässä tilaisuudessa esitellään
monipuolisesti erilaisia niksejä ja apuvälineitä, jotta arki sujuisi mahdollisimman hyvin. Uutuutena ovat niin sanotut teemahuoneet, joissa käsiteltävinä oleviin aiheisiin voi tutustua tarkemmin. Valtuustosalissa esitellään monipuolisesti apuvälineitä, jotka helpottavat arkea
kuulon ja näön heikentyessä. Toisessa teemahuoneessa kerrotaan
valosta ja valon määrän merkityksestä arkiaskareissa.
– Myös kännykkäasiat puhuttavat ikäihmisiä vuodesta toiseen. Kännykkäasioihin voi tutustua omassa tietoiskuhuoneessa, Johanna Lahtinen Näkövammaisten keskusliitosta selvittää.
Kontrastia kauniisti –teemahuoneessa kerrotaan, miten erilaisilla
sävyillä ja kontrasteilla voi sisustaa omassa kodissa.
Aistipäivän luentotilaisuudessa tutkija Aila Pikkarainen puhuu
kotona asumisesta. Onko se olemista, tekemistä, asumista vai merkityksellistä elämää.
Lisäksi aistipäivässä on mukana reilut 20 näytteilleasettajaa ja esillä
on viimevuotiseen tapaan myös pyörätuolivaatteita.
Aistipäivä on tarkoitettu ikääntyville, läheisille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä opiskelijoille, mutta on avoin kaikille muillekin asiasta kiinnostuneille.
Paikalla on noin 60 opiskelijaa opastamassa paikalle tulijoita. Luennolla on kirjoitus- ja viittomakielen yleistulkkaus. Aistipäivään on
vapaa pääsy. Keskusseurakuntatalolla on kahvio Afrikan kuurojen
lasten hyväksi.

Aistipäivä ikäihmisille ke 22.2. klo 10-13
Keskusseura-kuntatalon 2. kerroksessa,
Yliopistonkatu 12, Jyväskylä.

Hengissä
Sunnuntai 12.2.
Evankeliumi
Matt. 13: 31–33

Jeesus esitti opetuslapsilleen tällaisen vertauksen:
”Taivasten valtakunta on
kuin sinapinsiemen,
jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista
siemenistä, mutta kun
sen taimi kasvaa täyteen
mittaansa, se on
puutarhan kasveista
suurin. Lopulta se on
kuin puu, niin että
taivaan linnut tulevat ja
pesivät sen oksille.”
Vielä hän esitti heille
vertauksen: ”Taivasten
valtakunta on kuin
hapate. Kun nainen
sekoitti sen kolmeen
vakalliseen jauhoja,
koko taikina
happani.”

Eeva-Kaisa
Rossi
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Perheiden viikonlopussa pohditaan

Miten tukea lapsen hengellistä elämää?
petteri kivimäki

Kortepohjan seurakuntakeskuksessa vietetään 17.-19.2. Perheiden viikonloppua.
Lauantaina keskustellaan lapsen uskonnollisen kehityksen vaiheista ja lapsen
hengellisen elämän tukemisesta sekä kysytään, onko media perheessä mörkö
vai mahdollisuus. Sunnuntaina on perhemessu ja laskiaistapahtuma.
sirpa koivisto

Lauantain puhujavieras on sosiaalipsykologi Saara Kinnunen Vaasan seurakunnasta. Puheenvuoroissaan hän
muun muassa kysyy, miten hengellisyys
voi olla luonteva osa lapsen elämää ja
miten usko voi näkyä perheen arjessa.
– Jos vanhemmat saavat tukea uskonelämälleen seurakunnasta, on luonnollista, että he vievät lapsensa mukaan

Muutosvoimaa!
iksi Jeesus puhui paljon vertauskuvin?
Paha mennä Jeesuksen aivoituksia arvailemaan. Vertauskuva on siitä erityislaatuinen
esityksen tapa, että se kertoo kohteestaan jotain
olennaista selittämättä sitä tyhjiin. Se sanoo
enemmän kuin päälle päin näyttää. Kaikki hyvät
tarinat ja tärkeät sadut kertovat jotain siitä, keitä
me olemme, mistä tulemme ja miksi elämä on
sellaista kuin on. Minulle on tärkeää, että valottaessaan taivasten valtakuntaa vertauskuvien
kautta Jeesus jättää viimeisen sanan sanomatta.
Jokainen vertaus kertoo siitä jotain, mutta mikään ei kaikkea. Taivasten valtakunta, meissä ja
meidän keskellämme, on alati liikkeessä, se on
elävä ja tapahtuu, se ei ole vielä tullut ja kuitenkin tulee joka hetki.

M

Onko ihmisessä kasvava usko kuin pieni sinapinsiemen?
Eihän tässä uskosta puhuta vaan taivasten valtakunnasta. Mikä se on, sitä Jeesus ei tyhjentävästi selitä, vaan lähestyy sitä eri
kulmista vertausten kautta. Toisaalta se näyttäisi olevan ihmisen
sisäinen sydämen muutosprosessi,
toisaalta se on muuttunut suhde
lähimmäisiin, yhteisöä muuttava
tila tai voima. Miksei sitä uskoksikin voi nimittää. Mutta uskolla
tarkoitetaan nykykielessä niin
usein totena pitämistä tai toisaalta
jotain tilaa, jossa ihminen joko on
tai ei ole – joka häneltä puuttuu

seurakunnan kokoontumisiin. Kuka
huolehtisi lapsen hengellisistä tarpeista, elleivät omat vanhemmat?
Tutkimusten mukaan nuorten uskominen on jatkuvasti vähentynyt. Toisaalta niistä kodeista, joissa on tuettu
lapsen hengellistä kasvua, tulee suurin
osa aktiivisista seurakuntalaisista. Tämän päivänkirkossa kävijät ovat käyneet kirkossa myös lapsena.
– Alle kouluikäinen lapsi elää uskon-

elämää vanhempien kanssa. Jos vanhemmat uskovat, lapsikin uskoo. Kymmenen ikävuoden jälkeen lapsi alkaa
kyseenalaistaa aikaisemmin oppimiaan
asioita ja tässä vaiheessa lapsi tarvitsee
vahvasti ravintoa uskonelämälleen,
Kinnunen huomauttaa.
Kouluiässä pyhäkoulu, kerhot, leirit
ja muut harrastukset johdattavat lapsen juurtumaan seurakuntaan omakohtaisesti. Lapset tulevat seurakuntaan, jos siellä on mielekästä tekemistä.
– Murrosikään mennessä koti on antanut lapselle hengellisen elämän eväät.
Nuori valitsee itse, haluaako kulkea
vanhempien kanssa samaa tietä. Vanhempien tehtävänä on nuoren valintojen kunnioittaminen.
Yhä useammat nuoret perheet ovat
kiinnostuneita uskonelämään liittyvistä kysymyksistä ja haluavat tuoda lapsensa tai tulla perheenä seurakunnan
tilaisuuksiin.
Perheiden viikonlopun
ohjelma, kts. sivu 11.

Vanhemmat pitävät
tärkeänä evästää lasta
arvoilla, jotka kantavat.
Jos seurakunnassa on
tapahtumia, joihin voi
tulla koko perheen
voimin, sinne myös
tullaan perheenä,
perheneuvoja Saara
Kinnunen tietää.

Eeva-Kaisa Rossi saarnaa su 12.2. klo 10 alkavassa Vaajakosken kirkon messussa.

tai ei puutu. Taivasten valtakunta on laajempi.
Se ei ole haltuun otettavissa eikä määriteltävissä, jotta sen muutosvoima ei pysähtyisi koskaan.
Siemen on vertauskuvana mahtava. Se on
pieni ja silti siihen on kätketty tulevan kasvin
koko potentiaali, DNA. Maallikko ei pysty näkemään, millainen kasvi siitä kasvaa. Siemen kuolee ja uinuu näkymättömissä kauan, ja silti koko
ajan tapahtuu. Niin kuin nytkin: luonto vetää
henkeä räjähtääkseen keväällä kukkimaan. Näkymättömän voima on suuri, se ei ole ihmisen
hallittavissa. Ihmistä kutsutaan tuon voiman piiriin, kasvamaan ja kasvualustaksi itseä suuremmille asioille. Siemenen istuttaa ja kasvun antaa
Jumala. Salattuun suostuminen on kipeää ja
vaatii rohkeutta, omasta osaamisesta ja määrittelystä luopumista.
Mitä vertaus hapatteesta kertoo?
On kiehtovaa, miten Jeesus valitsee vertauksensa välikappaleeksi leipovan naisen. Jumalan
valtakunnan murtautumisessa ihmisten keskuuteen on tällaisten vertausten mukaan kyse ruohonjuuritason muutoksesta. Arkinen, kotoisa,
tuon ajan maailmassa toisen luokan kansalainen, leipova nainen, kelpaa Jumalan työn vertauskuvaksi: ei ole ketään niin pientä, etteikö
Jumalan uutta luova työ koskisi sitäkin. Hapatteesta tulee mieleen perhosvaikutus: perhosen
siiveniskun aiheuttama ilmavirta kertautuessaan on osaltaan aiheuttamassa hirmumyrskyn
syntyä toisella puolen planeettaa. Pieni ja mitätön leviää ja kasvaa, pienestä alusta nousee

suuri voima, joka muuttaa kaiken uudeksi.
Miten aiot tarttua evankeliumitekstiin?
Luen tekstin ja sitä ympäröivän kontekstin
viikkoa ennen saarnavuoroa. Minulla on oma
”kommentaari” netissä, australialainen Uuden
testamentin emeritusprofessori Bill Loader.
Hänellä on raamatuntekstien selitykset, jotka
avaavat hienosti näkökulmaa Raamatun aikaan
ja nykyaikaan. Luettuani tekstin selityksineen
jätän sen hautumaan ja koetan katsella viikon
elämää sen läpi. Mieleen nousee arjesta, kulttuurista ja sydämen mietteistä kosketuspintaa
tekstin kanssa. Viikon aikana vilkaisen kirkollisista lehdistä, mitä niissä on aiheesta pohdittu.
Mikä Jeesuksen vertauksista on pohdituttanut sinua eniten?
Jokaista lukiessaan on niin kirkkaan peilin
edessä, että silmiä särkee. Minua kiusaa usein
vertaus isännästä, joka jätti palvelijoilleen eri
määrät rahaa lähtiessään matkalle (Matt. 25:1430). Hän odotti, että nämä olisivat panneet rahat poikimaan, ja palatessa palvelijat saivat
toiminnastaan niin kehuja kuin moitteitakin.
Tunnen saaneeni elämässä paljon, enkä usko
että olen kyennyt antamaan sen mukaan, ja
että joudun siitä vielä tilille. Hyvä, että se vaivaa,
pitääpähän liikkeessä.
Tuhlaajapoikavertaus (Luuk. 15:11-32) on
minulle erityisen rakas. Veisailen usein itsekseni
siitä tehtyä Siionin virttä Nyt, tuhlaajapoika, jo
nouse ja käy – se on äärettömän armollinen.

Ehdokkaat videohaastatteluissa

Vaalikone helpottaa äänestyspäätöstä;
vaalikoneeseen pääset www.jyvaskylanseurakunta.fi -sivulta

Ehdokkaiden videohaastattelut
sekä 17.1. pidetty
vaalipaneeli löytyvät
osoitteesta
www.jyvaskylan
seurakunta.fi/
kirkkoherranvaali.

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvaalissa on käytössä vaalikone, jonka avulla voit selvittää, mitä
mieltä ehdokkaat ovat ajankohtaisista kysymyksistä. Vaalikoneessa on 19 kysymystä, joissa pureudutaan
muun muassa Jyväskylän seurakunnan talouteen, kirkon jäsenyyteen, kirkon haasteisiin sekä moniin
opillisiin kysymyksiin. Kun vastaat vaalikoneen kysymyksiin, vaalikone näyttää prosentteina, kenen
ehdokkaan vastaukset ovat lähinnä omiasi. Kaikkien ehdokkaiden vastaukset ja mahdolliset perustelut
näkyvät vaalikoneessa ehdokkaiden omilla sivuilla, joihin pääsee tutustumaan Kaikki ehdokkaat –linkin
kautta. Ehdokkaiden vastauksiin tutustumiseksi ei tarvitse välttämättä vastata vaalikoneen kysymyksiin.

Kaikki kirkkoherranvaalia
koskeva aineisto on luettavissa myös seurakunnan
verkkosivuilla osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.fi
/kirkkoherranvaali.

Kirkkoherra valitaan helmikuussa
Jyväskylän seurakunta äänestää itselleen
uuden kirkkoherran helmikuussa suorassa
kansanvaalissa, jossa on ensimmäistä
kertaa mahdollisuus äänestää myös
ennakkoon.
Ennakkoäänestyspaikat ovat
alueseurakuntien pääkirkot,
varsinaisina vaalipäivinä
äänestys on vain Taulumäen kirkossa
Vaalisijan saaneet ehdokkaat ovat Jyväskylän seurakunnan vt. kirkkoherra, TL Arto
Viitala (I vaalisija), Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra, TL Jari Uimonen (II
vaalisija) ja Karijoen seurakunnan kirkkoherra, TM Markku Sarento (III vaalisija).
Ylimääräiseksi ehdokkaaksi kirkkoherranvaaliin on pyydetty Konneveden kirkkoherra, TM Olavi Virtanen. Ylimääräisen
ehdokkaan on tullakseen valituksi saatava
kirkkolain mukaan vähintään 10 % kaikkien äänioikeutettujen määrästä ja lisäksi yli
puolet annetuista äänistä.
Äänioikeus on viimeistään 19.2.2012
18 vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka on
merkitty seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään 11.12.2011. Äänestäjän
on todistettava henkilöllisyytensä.

I vaalisija Arto Viitala

II vaalisija Jari Uimonen

Ennakkoäänestys 13.-17.2.2012

III vaalisija Markku Sarento

Ylimääräinen ehdokas Olavi Virtanen

Kotiäänestys
13.-17.2.2012

Äänestys varsinaisina
vaalipäivinä 19.-20.2.2012

Ma-pe 13.-17.2.2012 klo 9-18
Kirkkoherranvirasto,Yliopistonkatu 12, 2. krs, Jyväskylä
Kotiäänestyksen voi
Ma 13.2.2012 klo 9-18
tilata numerosta
Korpilahden alueseurakunnan toimisto, Valanteentie 1
040 535 0324
Säynätsalon alueseurakunnan toimisto, srk-koti, Saarnatie 1.
tai 040 535 4233.
Ti 14.2.2012 klo 9-18
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10
Palokan kirkko, Rovastintie 8A
Ke 15.2.2012 klo 9-18
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Äänestyspaikoilla on vaalikeräys,
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6
jonka tuotolla tuetaan lapsia ja
To 16.2.2012 klo 9-18
nuoria yhteisvastuukeräyksen
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
kautta ja Afrikan kuuroja lapsia
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4
Suomen Lähetysseuran kautta.

Varsinaisina vaalipäivinä voi
äänestää ainoastaan seurakunnan
pääkirkossa, Taulumäen kirkossa,
Lohikoskentie 2.
Vaalipäivät ovat
sunnuntai 19.2.2012
klo 10 alkavan
jumalanpalveluksen jälkeen
klo 20:een saakka ja
maanantai 20.2. klo 10-19.
Tulos julistetaan Taulumäen
kirkossa 20.2. aikaisintaan
kello 20.30.
tytti pääkkönen

Raamattumaraton tekee
Raamatun luvusta jännää
Seppäsen perheessä Raamattua luetaan
joka ilta. Viime kuukaudet käytössä on
ollut uusi konsti, Raamattumaraton.
tytti pääkkönen

Raamattumaraton on uusi toiminnallinen raamatunlukuohjelma lapsiperheille. Siinä Raa
mattua luetaan pala kerrallaan. Kertomuksiin
liittyy lapsille sopivia kysymyksiä ja tehtäviä.
Maratonissa voidaan esimerkiksi, kysyä, miltä tuntuisi olla arkissa monta kuukautta. Päivän tehtävänä voi olla vaikkapa piirtää se merkki, jonka Jumala antoi luvatessaan, ettei hän
enää koskaan hukuta maata tulvaan.

Koko perhe lukee yhdessä
Perheen äiti Jenni Seppänen kertoo, että lapset
ovat lähteneet innoissaan mukaan.
– Kysymykset ovat hyviä ja herättävät keskustelua. Lapset kuuntelisivat Raamatun kertomuksia niin paljon kuin jaksaisimme lukea.
Ida (9) ja Essi (8) kuuntelevat yleensä tarkkaavaisina, ja Santeri (4) sekä Markus (1) leikkivät joukon jatkeena.
– Joskus katson omasta, oikeasta Raamatusta,
miten tarina siellä kerrotaan, Ida kertoo.
– Vaikka Santeri näyttää leikkivän omia leikkejään legoillaan, hän saattaa silti kesken kaiken kysyä jotain aiheeseen liittyvää, Jenni iloitsee.
Seppäsillä Raamattumaratonia luetaan iltahartauden yhteydessä, joten yleensä he jättävät
väliin maratonin toimeliaat tehtävänannot.

Televisiota seulan läpi
Usko on Jennin ja Ilmon perheessä itsestäänselvyys. Jennin perhe kuului Länsi-Suomen
rukoilevaisiin, Ilmon kotona ei oltu herätyskristillisiä.
– Lasten kristillinen kasvatus tulee luonnostaan, emme me sitä erityisesti mieti, koneistajana työskentelevä Ilmo kertoo.
Perhe on vienyt lapsensa kirkkoon vauvaikäisestä lähtien. Santeri käy seurakunnan kerhossa ja Ida varhaisnuorten illoissa. Ravintolapäällikön työstä äitiyslomalla oleva Jenni osallistuu
äiti-lapsi –raamattupiiriin.
– Yhteiskunnassamme vallitsee myytti, että
joku on ahdasmielinen tai ylihurskas, jos vaalii perinteisiä arvoja. Kaikkihan me olemme
syntisiä, Jenni pohtii.
Vanhemmat miettivät, mitä televisiosta kan
nattaa katsoa. Kristilliset arvot näkyvät siinäkin, että kiroilua ei hyväksytä ja vanhempien
juominen jää yhteen siideriin silloin tällöin.
– Toivomme, että lapsetkin löytävät vastauksia kysymyksiinsä Raamatusta. Myöhemmin he
voivat sitten itse arvioida, onko joku opetus
Raamatun mukaista vai ei, Jenni kertoo.
Esimerkiksi Jenni nostaa koulun opettaman
kehitysteorian. Se on tärkeä tuntea, mutta vielä
tärkeämpää on tietää, että Jumala on luonut
maailman.

Kartan saa netistä
Raamattumaratonin lukuohjelmia löytyy neljään lastenraamattuun ja Kirkkoraamattuun.

Yhteisissä hetkissä on vilskettä. Kuvassa alhaalta lukien Essi, Santeri, Ida ja Markus sekä vanhemmat Ilmo ja Jenni.
Seppäset lukevat Uuden Tien kustantamaa
Lasten Raamattua. Se on täynnä värikkäitä kuvia. 150-kohtaisten lukuohjelmien avulla Raa
mattu tulee luetuksi alusta loppuun pääkohdittain.
Raamattumaratoniin kuuluu värikäs kartta,
jolla kulkee 150-kohtainen polku. Jokainen
polun numero vastaa yhtä lukuohjelman lukukappaletta. Polulla on kolme välietappia, joihin päästyään perhe voi palkita itsensä jonkinlaisilla palkinnoilla. Kartan voi tilata netistä.
Maratonin ovat toteuttaneet Raamatunlukijain Liitto, Suomen Raamattuopiston Säätiö,
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ja Suomen Vapaakirkon nuoret.
www.raamattumaraton.fi

Netistä valmiit materiaalit
lasten opetukseen
Netistä löytyy apua lasten kristilliseen kasvatukseen.
Myös Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on
vastikään julkaissut opetussarjan 48 Raamatun kertomukseen. Seikkaillen läpi Raamatun -sarja on
tarkoitettu käytettäväksi lasten ja varhaisnuorten
ryhmissä kuten päiväkodeissa, kerhoissa ja pyhäkouluissa. Jeesuksen elämän keskeiset tapahtumat
ja seurakunnan alkuvaiheet käsitellään sarjassa lapsilähtöisesti Raamatun henkilöistä käsin. Materiaali
on ajaton. Sitä ei ole sidottu kirkkovuoden pyhäpäivien teksteihin. Materiaali sisältää hyödyllistä taustatietoa ohjaajalle sekä havainnollisen opetuksen
lapsille ja varhaisnuorille. Mukana on myös rukousta, lauluja, keskustelukysymyksiä, askartelu- ja leikkiohjeita ja tehtäviä ja muuta toimintaa.
Sarjan voi ladata ilmaiseksi: sley.fi/seikkaillen.
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VVO:n asunnossa saat
omistusasumista vastaavan
asumisturvan.
Tutustu tarjontaamme ja
täytä hakemus jo tänään:
www.vvo.fi

Facebookissa
nähdään

Meillä on harhainen käsitys
yksilönvapaudesta - ja yksilönvastuusta

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

25-vuotias rattijuoppo ajoi 11-vuotiaan lapsen kuoliaaksi Helsingissä. Sosiaalisessa mediassa syntyi raivon pyörre. USA:ssa on monessa osavaltiossa käytössä keino, joka näyttää toimivan. Esimerkiksi rattijuopot ohjataan AA:n piiriin. Sama koskee alkoholisteja työyhteisöissä. Nämä ovat kovia otteita, joissa
puututaan yksilönvapauteen. Olisi hyvä, että yhdenkään lapsen yksilönvapautta elää ei riistettäisi siksi, että meillä aikuisilla on harhainen käsitys yksilönvapaudesta. Ennen yksilönvastuuta. Ja yhteisön. (Marko Kulmala, Sana-lehti)
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Ihmistä ei pidä pahall
www.kotidata.fi / 040 750 7550
Palvelemme Torikulmassa, Asemakatu 12-Yliopistonkatu 32

Opistolaispäivä ja
opiston kirkkopyhä
12.2.2012

Väkivalta on aina väärin.
Omaa väkivaltaansa
voi oppia hallitsemaan.
Siinä kaksi selkeää teesiä,
joista seurakunnan perheasiain
neuvottelukeskus lähtee
liikkeelle auttaessaan läheisväkivallasta kärsiviä pareja.

VUOTTA
JYVÄSKYLÄN
KRISTILLINEN
OPISTO

11.00 Messu Kuokkalan kirkossa,
saarnaa rehtori Harri Erkamaa
12.30 Lounas opistolla
13.30 Siioninvirsiseurat,
puhujina Maritta Tynkkynen, Simo Lampela,
Simo Huhta ja Osmo Kangas
Kannatusyhdistyksen vuosikokous
opistolla seurojen jälkeen.
Tervetuloa kaikki opiston entiset ja nykyiset
opiskelijat ja opiston ystävät aloittamaan
kanssamme opiston juhlavuotta!
Tiedot vuosikurssien kokoontumisesta ja
majoitusvaraukset: toimisto@jko.fi

Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
Puh. (014) 3348 000, www.jko.fi

kaarina heiskanen

Läheisväkivalta on kolmanneksi yleisin syy ottaa yhteyttä perheasiain
neuvottelukeskukseen. Tilastojen
mukaan se oli tulosyy 12 prosentilla
asiakkaista.
Perheasiain neuvottelukeskuksessa härkää käydään sarvista jo ensitapaamisella.
– Ensimmäisessä puhelussa kysymme, onko perheessä väkivaltaa tai
sen uhkaa. Jos on, nainen ohjataan
naispuolisen työntekijän ja mies
miespuolisen työntekijän vastaanotolle, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sirpa Salo ja perheneuvoja Pekka Puukko kertovat.
Pekka Puukko on kehitellyt Perheasiainkeskuksen mallia ja työotetta
väkivaltaisten miesten auttamiseksi
Jyväskylän yliopiston Psykologian
laitoksen tuella.
– Väkivaltaan turvautuneen miehen käytöksessä tapahtuvat muutokset koskettavat laajaa ihmisryhmää
hänen lähipiirissään. Muutoksilla
on isot seuraamukset puolisolle, lapsille ja miehelle itselleen. Haluamme
auttaa väkivaltaista miestä niin, että
hän voisi olla turvallisempi puoliso
kumppanilleen ja että hän voisi katsoa itseään peiliin, Pekka Puukko
sanoo.
Väkivaltaista osapuolta vastuutetaan omasta toiminnastaan.
– Helposti sieltä tulee selitys, että
enhän minä muuten, mutta kun toinen ärsytti tai että olen tulistuva
luonne enkä mahda sille mitään,
Sirpa Salo tietää.

Peruslääke:
ota aikalisä
Perheasiain neuvottelukeskuksen
työntekijät opastavat hallitsemaan
väkivaltaisai impulsseja.
Ne tilanteet, joissa on jo sattunut
ja tapahtunut, pilkotaan pieniksi
osasiksi: Missä kohtaa olisi vielä voinut pakittaa, missä olisi pitänyt toimia toisin.
Keskusteluissa opetellaan tunnistamaan vaaratilanteita ja uhkaavia
merkkejä omassa mielentilassa: Koska alkaa kiehuttaa niin, että nyrkki
saattaa heilahtaa.
– Mitä teet silloin? Käänny kannoillasi ja mene ulos tai istu sohvalle.
Poistu paikalta ja ota aikalisä, Pekka
Puukko kiteyttää peruslääkkeen.
Keskustelukumppanin pitää puo-
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Väkivaltaan turvautuneen miehen käytöksessä tapahtuvat muutokset koskettavat laajaa ihmisryh

lestaan opetella sietämään aikalisää
– että asia jätetään nyt sikseen ja siihen palataan myöhemmin, kun tunteet eivät enää käy kuumina. Metodin tarkoituksena ei siis ole lakaista
kiistanaiheita maton alle.
Pekka Puukko tietää, että kun
mies tulee hänen vastaanotolleen
väkivaltaisen käytöksensä takia, tapahtuma on usein järkyttänyt myös
miestä itseään.
– Hän tajuaa tehneensä väärin,
hän on ylittänyt kumppaninsa rajat,
parisuhteen rajat ja omatkin rajansa.
Hyvä jos silloin tulee se ajatus, että
tämä ei saa toistua. Siihen me alamme yhdessä etsiä keinoja.

Kun uhka poistuu,
vuorovaikutus paranee
Voiko väkivaltainen ihminen sitten
muuttaa käytöstään? Riippuu ihmisestä ja hänen taustoistaan.

– Ennuste on huono, jos parin lapsuudenperheissä erimielisyydet on
ratkottu väkivallalla tai jos lapsia on
kuritettu ruumiillisesti. Parempi ennuste on pareilla, joissa toinen osapuoli ei ole elänyt uhan alla – hän
osaa reagoida nyrkinheilautukseen
heti eikä ole uhriutunut jo valmiiksi,
Sirpa Salo sanoo.
– Jos ihminen on motivoitunut
muuttamaan käytöstään, hän pystyy
siihen, Pekka Puukko vakuuttaa.
Moni mies on todennut, että
muutos on parantanut hänen ky
kyään käsitellä asioita sanallisesti ja
lisännyt ymmärrystä parisuhteesta:
ymmärrystä siitä, mitkä asiat suhteessa ovat omalla ja mitkä puolison
vastuulla
Väkivalta ja sen uhka kun tuppaa
värittämään kaikkea vuorovaikusta.
Aito kommunikaatio ja esimerkiksi
rakentava riitely on mahdollista vasta, kun molemmat osapuolet tuntevat olonsa turvalliseksi.

Uutuuskirja esittelee rikasta kristillistä
juhlaperinnettä laskiaisesta pääsiäiseen

Joogan ruumiillisuus on raikasta vastavoimaa
älyllistyneelle uskonnonharjoitukselle

Martti Häkkäsen, Marianne Kantosen ja Veijo Koivulan toimittama kirja
käsittelee pääsiäisajan kristillisiä juhlaperinteitä ja symboliikkaa läntisen
ja itäisen kristillisyyden näkökulmasta. Kirja rohkaisee viettämään
kristillisiä juhlia niiden todellisesta sisällöstä käsin. Kirja avaa niin
läntistä kuin itäistä perinteitä, jotka ovat kohdanneet vuosisatojen
saatossa – ja kohtaavat yhä tänäänkin suomalaisessa juhlakulttuurissa.
Symbolisesti rikas juhlakausi antaa rikkautta ja iloa elämään.

Kun ihminen tutustuu Jumalaan, hän tulee kaupan päälle tutustuneeksi
itseensä. Uskontokasvatussihteeri Pekka-Yrjänä Hiltunen ohjaa itsekin
kristillistä meditaatiota ja hiljaisuuden retriittejä.
- Ruumiillisuuden korostus alleviivaa sitä, että minä se olen, joka tässä
rukoilen. Mieleni on hajaantuva ja kaiken aikaa kaikkialle eksyväinen.
Meditaatio parhaimmillaan paikallistaa tilani. Tässä minä olen ja
tämmöinen. Armahda Sinä minua.
(Pekka-Yrjänä Hiltunen Kirkko&Kaupunki -lehdessä)

la kädellä koskea
Petra takamäki/JL-foto

Riitely ja väkivalta
vaurioittavat lasta
Jyväskylän perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sirpa Salo on tutkinut vanhempien parisuhdeongelmien vaikutusta lasten hyvinvointiin. Tutkimus paljastaa, miten
helposti vanhemmat unohtavat suojata lapsia omilta ristiriidoiltaan – ja miten
tuhoisaa jälkeä riitely ja väkivalta tekevät lapsen psyykelle.
Riitelyn näkeminen on yhteydessä lasten käytöspulmiin ja sosiaalisten taitojen vähenemiseen.
– Parisuhteen vuorovaikutuksen ongelmilla on
suuri imu, ne vievät helposti mennessään. Lapsen
huomioonottaminen ja vanhemmuus vaativat siinä tilanteessa todella paljon voimavaroja. Lasten
hyvinvoinnin takia on silti välttämätöntä, että aikuisuutta löytyy, Sirpa Salo toteaa.
Vanhempien riitely lasten kuullen kuormittaa
erityisesti sellaisia lapsia, jotka kantavat huolta
vanhemmistaan tai valitsevat vanhempien riidoissa puolensa. Riitelystä vetäytyvät lapset taas kuormittuvat vähemmän. Samankin perheen lapset
reagoivat riitelyyn eri tavalla.
– Huolta kantavat lapset oireilivat vakavasti ja
monin eri tavoin. Lapsilla esiintyi unettomuutta,
väsymystä, masennusta, syömisongelmia ja jopa
itsetuhoisuutta, Sirpa Salo toteaa.
Vanhemmat, jotka säästävät lapsensa riitelyltä, Parisuhdeneuvonnassa lasten tilanteen puheektekevät lapsilleen suuren palveluksen, sanoo si ottaminen vaatii hienotunteisuutta, sillä pariskunta saattaa kokea sen syytökseksi. Lisäksi usein
Sirpa Salo.
käy niin, että puhe lasten hyvin- tai huonostivoinnista liukuukin kuin huomaamatta takaisin parisuhteen ongelmiin – lapset ovat keskinäisen
syyttelyn ja pelaamisen väline. Tyttösikin oireilee kun sinä käyttäydyt tuolla tavalla.
Petra takamäki/JL-foto

Vanhempien auttaminen auttaa myös lapsia
Sirpa Salo havaitsi, että pariterapia parantaa myös lasten ja vanhempien vuorovaikutussuhteita. Pelkästään lasten tilanteen puheeksi ottamisella on havaittavia muutoksia. Vanhemmuuteen liittyvissä keskusteluissa on erityisen tärkeää, että terapeutin suhtautuminen ei
syyllistä vaan keskittyy vahvuuksiin ja onnistumisiin.
Perheissä, joissa vanhemmat olivat yhteisestä sopimuksesta päättäneet olla riitelemättä
lasten nähden, lapset eivät vanhempien arvioinnin mukaan oireilleet näkyvästi. Näissä perheissä vanhempien vuorovaikutus näytti avoimelta ja siinä oli vastavuoroisuutta riidoista
huolimatta.
Sirpa Salo, psykologian väitöskirja: Parisuhdeongelmat ja lasten psyykkinen
hyvinvointi: kaksi näkökulmaa, Jyväskylän yliopisto 2011.
Tilastotietoja lähisuhdeväkivallasta: www.optula.fi/verkkokatsaukset

hmää hänen lähipiirissään. Muutoksilla on isot seuraamukset puolisolle, lapsille ja miehelle itselleen.
Petra takamäki/JL-foto

Väkivaltaisen kulttuurin
tuottama perinneratkaisu?
– Suomessa on väkivaltainen kulttuuri, huokaa
Sirpa Salo.
Hän odotti tilanteen paranevan, kun 1990-luvulla läheisväkivaltaan alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Ihmiset tiedostavat, että väkivalta ei ole sallittua, mutta kun tunteet kiehahtavat, keinot näyttävät olevan vähissä.
Viime aikoina perhetragedioita on sattunut
sumaksi asti, tuoreeltaan lähinaapurissa Laukaassa.
– Onko kyseessä ”perinneratkaisu”, jota mediakin lietsoo, Sirpa Salo aprikoi.
Hän hakee ilmiön takaa myös pelon ja turvattomuuden ilmapiiriä.
– Nyt on taloudellista turvattomuutta, lama
uhkaa. Onko ihmisten elämältä pohja pois, kun
olemme etääntyneet yhteisöistä? Monet ihmiset
ovat yksinäisiä ja eristyneitä, Sirpa Salo analysoi.
Puolison eroaikeet tai lievempikin itsenäistyminen ja etäisyyden otto ovat viimeinen niitti.

– Meidän käyttäytymistämme ohjaa monessa
asiassa pelko – pelko arvottomuudesta, pelko
hylätyksi tulemisesta. Miten voisi lisätä yhteisön
tukea ja saada aikaan sellaisen kulttuurimuutoksen, että ero ei olisi häpeä eikä kasvojen menetys, Sirpa Salo pohtii.
Mutta onko äärimmäisiä väkivallantekoja,
perhesurmia, mahdollista ennakoida? Voiko
nähdä ennusmerkkejä, jotta tilanteisiin voisi
puuttua? Pekka Puukko huomauttaa, että se on
toistaiseksi tutkimatonta aluetta. Hän ei halua
lähteä piirtämään laajoja kaaria ja syy-yhteyksiä.
Hän huomauttaa, että perhesurmien uhreilla ja
väkivallan tekijöillä on omaisia ja muita läheisiä.
Heidän yksityisyyttään pitää kunnioittaa, kun
syitä aletaan etsiä.
– Masennuksella voi olla yhteyttä äärimmäisiin väkivaltaisiin ratkaisuihin, samoin puolisoon kohdistuvilla voimakkailla riippuvuuden
tunteilla, Puukko pohtii varovaisesti.

Vanhempien riitely lasten kuullen kuormittaa erityisesti lapsia, jotka kantavat huolta vanhemmistaan tai
valitsevat vanhempien riidoissa puolensa. Samankin perheen lapset reagoivat riitelyyn eri tavalla.

Herättikö juttu ajatuksia? Kommentoi
Henki & elämän facebook-sivulla!
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ari nurmela

Tuomasmessun kävijät
ovat tutkitusti tyytyväisiä

Jumalan rakkaus
maistuu messussa
Tuomasmessun aikana Taulumäen kirkossa on tavallista enemmän väkeä. Suosio johtuu monipuolisesta musiikista,
vapaamuotoisesta rukouksesta sivualttareineen ja ihan tavallisista seurakuntalaisista, jotka osallistuvat messun toteuttamiseen.
ari nurmela

ta, lohdutusta, pyhyyden kosketusta ja syntinsä anteeksi. Messu koettiin kohtitulevaksi, yhteisölliseksi, henkilökohtaiseksi, vapaaksi ja iloiseksi.
Lähes kaikkien vastaajien mielestä oli myönteistä, että maallikot osallistuvat messun toteuttamiseen. Ilmapiirin kerrottiin olevan silloin erilainen ja yhden vastaajan mielestä Jumalan rakkaus näkyy ja tuntuu joskus
enemmän maallikoissa kuin papeissa. Maallikot tuovat
nimittäin oman lisänsä messuun ja tekevät sen helpommin lähestyttäväksi.

tytti pääkkönen

Suomen ensimmäinen Tuomasmessu pidettiin Helsingin Agricolan kirkossa vuonna 1988. Kahden vuoden
kuluttua messu saapui myös Jyväskylään Huhtasuon
kirkkoon. Messuun osallistui huikeat 550 ihmistä. Viime vuosina messu on pidetty Taulumäellä ja väkimäärä
on tasoittunut kahdensadan hujakoille.
Messu nivoutuu musiikin ja rukouksen ympärille.
Messulaiset kokoontuvat myös rukouspiiriin Vanhaan
pappilaan aina Tuomasmessua seuraavana maanantaina klo 14.30 (maaliskuun piiri alkaa klo 15). Piirissä
rukoillaan messun ja sen aikana jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta.

Moni tulee messuun yksin
Käytännöllisen teologian opiskelija Suvi-Orvokki Heinikoski on tutkinut tuoreessa pro gradussaan Jyväskylän Tuomasmessun merkitystä siihen osallistujille. Hän
toteutti kyselytutkimuksensa keväällä 2011. Tutkimukseen vastasi yhteensä 98 henkilöä. Vastaajista neljännes
oli miehiä. Yli 40 prosenttia vastaajista oli 50-70 -vuotiaita. Neljännes oli nuoria aikuisia ja toinen neljännes
keski-ikäisiä.
Yli puolet vastaajista ilmoitti tulleensa messuun yksin.
Moni tuli ystävän kanssa, mutta puolison oli ottanut
ottanut vain harva. Vastaajat toivoivatkin messuun lisää
miehiä ja poikia.
Uskonasioilla on iso merkitys tuomasmessulaisille.
Jopa 93 prosenttia vastaajista sanoi hengellisten asioiden olevan erittäin tai melko tärkeitä. Vastaajista jopa
61 prosenttia käy Tuomasmessussa lähes joka kerta. He
kuuluvat aktiiviseen vähemmistöön, sillä yleensä suo-

Rukousalttarit auttavat hiljentymään
Reippaat ja mukaansatempaavat sovitukset saavat kuoron ja
bändin svengaamaan virsiäkin.
malaiset ovat laiskoja jumalanpalveluksessa kävijöitä.
Kati Niemelän vuonna 2003 tekemästä tutkimuksesta
käy ilmi, että vain kahdeksan prosenttia käy jumalanpalveluksessa vähintään kerran kuukaudessa. Suomalaisista 41 prosenttia käy vähintään kerran vuodessa, joka
neljäs tätäkin harvemmin. Neljännes suomalaisista ei
ole osallistunut jumalanpalvelukseen lainkaan viime
vuosina.

Miksi Tuomasmessuun tullaan?
Yli puolet vastaajista ilmoitti hakevansa Tuomasmessusta kosketusta Jumalaan. Tuomasmessu koettiin myös
hengelliseksi kodiksi ja oman maun mukaiseksi jumalanpalvelukseksi. Joka kymmenes vastaaja haki messusta itselleen toimintaa ja ystäviä. Vastaajat kertoivat saavansa Tuomasmessusta vaihtelua arkeen, rentoutumis-

Puolet kyselyyn vastaajista piti musiikkia parhaimpana
ja mieleenpainuvimpana osana Tuomasmessua. Tuomaslauluja kehuttiin uskomattoman kauniiksi. Lähes
kaikki vastaajat pitivät musiikkia myönteisenä kokemuksena.
Myös rukous oli messukansalle varsin merkityksellistä. 91 prosenttia vastaajista koki sen hyvin tärkeänä,
hoitavana ja voimauttavana. Rukouksen koettiin lisäävän myös seurakuntalaisten yhteyttä. Myös rukousalttareista pidettiin, koska ne ovat vastaajien mielsetä kauniita hiljentymisen paikkoja ja niissä voi kirjoittaa
oman rukouspyynnön ja saada rukouspalvelua.
Vastaajat toivoivat messuun lisää todistuspuheenvuoroja ja rukousvastausten jakamista. Yli puolet oli kiinnostunut teejatkoista, joita pidetään messun jälkeen
kirkon perällä. Viidennes vastaajista toivoi messun
rinnalle omaa raamattu- tai rukousryhmäänsä.

Seuraavaa Tuomasmessua vietetään Taulumäen kirkossa
sunnuntaina 12.2. klo 18.

Tuomasmessusta tehdyn tutk
Suvi-Orvokki Heinikoski
tutki Tuomasmessujen
merkitystä messuihin
osallistujille.

ari nurmela

Isossakin kirkossa
saa ottaa kengät jalasta
Sini Mantere, 24, vs. nuorisotyönohjaaja Petäjäveden seurakunnassa
Olen ollut usein Helsingissä ja Jyväskylässä Tuomasmessussa. Tykkään tosi paljon tunnelmasta, musiikista ja kokonaisuudesta. Viihdyn kyllä tavallisessakin jumalanpalveluksessa. Tuomasmessussa on hyvät esilaulajat ja bändi. Tykkään, kun täällä voi kävellä esirukousjakson aikana ja ottaa
aikaa omalle rukoukselle. Koen, että rukousaikaa voisi olla
messussa enemmänkin, jotta ehtisin pysähtyä paremmin.
Olen käynyt Tuomasmessussa kaveriporukalla ja perheenjäsenten kanssa. Olisi hyvä jos ihmiset uskaltaisivat pyytää
kavereitaan messuun mukaan.

Sini Mantere, Tania Proctor ja Pyry Mantere joivat kupposen teetä tammikuun messun päätteeksi.
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Tania Proctor, 22, sosionomiopiskelija
Tulin tänne Sinin ja Pyryn kutsusta. Olen käynyt Taulumäen messussa ensimmäisestä adventista lähtien joka sunnuntai, koska uudenlainen messu innostaa minua. Nyt minulla on sellainen elämäntilanne, että haluan käydä entistä
tiiviimmin kirkossa. Muutin vajaat neljä vuotta sitten Jyväskylään, mutta en löytänyt heti seurakuntaa. Halusin olla
omissa oloissani ja kävin pienessä raamattupiirissä. Nyt koen
jumalanpalveluksen tärkeäksi. On hyvä, että täällä Taulumäellä panostetaan meininkiin ja yhteisöllisyyteen. Tykkään
tavallisesta messusta enemmän kuin Tuomasmessusta, mut-

ta on tosi kiva nähdä kirkk
oli puhutteleva ja mukava
tiin, aion lukea evankelium
jumalanpalvelus ei muuten
ei kaiken tarvitsekaan oll
palvelevani jotenkin tavalli
vaikka lukea tekstiä. Teeta
vähän arastelin Taulumäen
luan ottaa kirkossa kengät
sitä messun tekijätkin tunt

Pyry Mantere, 26, opiskel
Jumalanpalvelus oli tän
kirkossa käyminen tekee h
turhan harvoin. Tuomasm
vuodessa. Olen muuttanu
löydy. Oli mukavaa, kun
ennen messua. Jälkikäteen
misten kanssa teehetkessä.
voin hiljentyä. Myös opet
oleminen ovat tärkeitä. M
Täällä voi olla oma itsensä
kon, että Jumala ohjaa ja s

kimuksen vastaajista jopa 61 prosenttia käy messussa..

ko nyt täydempänä. Tänään saarna
an konkreettinen. Kun menen komitekstin uudestaan. Tällä kertaa
n ollut erityisen koskettava, mutta
la niin erikoista. Voisin kuvitella
isessa jumalanpalveluksessa, voisin
arjoilusta tuli kodikas olo. Ensin
n kirkkoa, koska se on niin iso. Hat jalasta. Mutta nyt on hyvä olla,
tuvat haluavan.

lija
nään ihan mukava. Säännöllinen
hyvää, mutta minun tulee käytyä
messussa käyn kerran seitsemässä
ut usein eikä kotiseurakuntaa aina
minut toivotettiin tervetulleeksi
nkin oli kiva jäädä juttelemaan ih. Kirkko ruokkii sieluani ja täällä
tus ja muiden kristittyjen kanssa
Messussa ei saa olla painostettu olo.
ä ja pohtia sitä, mitä tarjotaan. Ussuojelee lastaan.

tytti pääkkönen

Puolen tunnin pala
Täällä ei pipo kiristä. Torstai-iltana seitsemän aikaan
Kaupunginkirkossa istuu monta kymmentä nuorta
yhteisessä jumalanpalveluksessa. Turhat liturgiset
krumeluurit on riisuttu kaavasta pois ja jäljellä on
rento puolituntinen, nuorten oma juttu.
tytti pääkkönen

Mira Palmi ja Titta Leppänen ovat mukana nuorten messussa jo ainakin
viidettä kertaa. Tällä kertaa he asettavat laulunumerot taululle ja soittavat
triangelia ja rytmimunaa. Titta lukee myös Raamatun tekstejä.
– Täällä on mukavaa, saa olla ja laulaa, Mira kertoo.
– Ville on paras pappi, Titta säestää.
Mira pitää erityisesti ehtoollisesta.
– Se maistuu hyvältä ja voin samalla rauhoittua. Ehtoollisella on oudon
hauska olla, sitä tarvitaan.
Titta ja Mira tykkäävät muustakin seurakunnan toiminnasta.
– Isoskoulutusta on kiva käydä, leirit ovat mukavia ja seurakunnassa tapaa
kavereita, Titta kertoo.
Nuorten messua on vietetty toissasyksystä saakka. Sen on tarkoitus olla
kevyt ja kiva, niin että nuorten on helppo tulla sinne.
– Kyllä nuoret tarvitsevat paikan, jonne voi tulla rukoilemaan, hiljenty-

Mira Palmi ja Titta Leppänen käyvät messussa, koska siellä on mukavaa. Pastori Ville
Tikkanen vaihtaa kuulumisia nuorten kanssa ennen messua.
mään, levähtämään ja laulamaan yhdessä, Keskustan alueseurakunnan pappi Ville Tikkanen sanoo.
Hän toivoo, että tämä madaltaa nuorten kynnystä tulla joskus myös sunnuntain jumalanpalvelukseen.
Tikkasen mielestä ehtoollinen on keskeinen osa uskonelämän hoitamista.
Hän painottaa, että se on tarkoitettu kaikille kirkon konfirmoiduille jäsenille – siksikin nuortenmessuja kannattaa järjestää. Ne, jotka eivät ole vielä
päättäneet rippikoulua, saavat ehtoollispöydässä siunauksen.
Messussa lauletaan monta laulua punaisesta laulukirjasta. Messun päätyttyä Tikkanen ojentaa kanttori Maiju Koposelle lahjaksi yhden laulukirjan
halauksen kera, sillä Maiju on siirtymässä Vaajakoskelle töihin. Tämän jälkeen nuoret siirtyvät parvena Tikkasen ympärille noutamaan merkintöjä
rippikouluvihkoihinsa.
Puoleen tuntiin mahtui kaikki olennainen.
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Kirkkovaltuuston kokous

Helmipuhallus tulee taas!

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
Keskusseurakuntatalon juhlasalissa, Yliopistonkatu 12 A,
ma 13.2.2012 klo 18 alkaen. Kokous on avoin yleisölle.

Taide- ja Kehysliike
PEKKA KORHONEN

Gummeruksenk. 3, 40100 Jyväskylä, p. 217 587

KIRJA-ALE
HELMIKUUN AJAN.
Tervetuloa!
Kristillinen Kirjakauppa Cor13
p. 014 614 474
Ma-pe: 10-18, La 10-15
Yliopistonkatu 36, Torikeskus 3.krs, Jyväskylä
Noutopalvelu
020 712 1580

Tuulet ja tuiskut tuovat tullessaan
Helmipuhalluksen keskisuomalaisilta soittajilta kaikelle
kansalle. Sunnuntaina 12. helmikuuta tapahtuma pyörähtää
käyntiin Palokan kirkon messusta
ja päättyy 21. 2. Jämsässä nuorten
orkesterien yhteiskonserttiin
Vitikkalan koululla.
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–sivuilta.ja ammattilaiset, lapset,Harrastajat
nuoret jajaaikuiset
puhaltavat
ammattilaiset,
lapjoka
suunnalta
kaikenikäiselle
yleiset, nuoret
ja aikuiset
puhaltavat
sölle.suunnalta
Tervetuloakaikenikäiselle
kokemaan Helmijoka
yleipuhalluksen
henkäys.
sölle. Tervetuloa
kokemaan HelmiKonsertteihin
on vapaa pääsy, vapuhalluksen
henkäys.
paaehtoinen
ohjelmamaksu.
Konsertteihin
on vapaa pääsy, oh-

Kirpputo rit

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
A i na ed u l li s t a o s t et t a va a !

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

Sivut
sujuvasti
nettiin
www.sujuu.fi
kumppanina

elämän valoissa ja varjoissa

Vanhemman neuvo –kurssi
eronneille tai eropäätöksen tehneille
Kurssin tavoitteena on lapsen menetyksen minimoiminen ja keskinäisen yhteistyövanhemmuuden tukeminen vanhempien erotessa. Erokriisissä vanhemmat eivät useinkaan
ajattele, että vanhemmuus jatkuu
läpi koko elämän. Lapsi ei eroa vanhemmistaan, vaikka puolisot eroavat toisistaan. Lapsen tarpeiden
asettaminen etusijalle helpottaa lapsen selviytymistä erosta ja lisää aikuisen ymmärrystä vanhempien keskinäisen suhteen merkityksestä.
Vanhemman Neuvo-ryhmä on
ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eronneille ja eropäätöksen
tehneille. Ryhmässä keskustellaan

PARTURI – KAMPAAMO
Yliopistonkatu 42

PALVELEMME: ark. 9-17, la 9-13, p. 612 404

Ritva Nuutinen
Kontiontie 12
40400 JYVÄSKYLÄ
045-1127 688

Täyden palvelun hautaustoimisto

K-S HAUTAUS

Nykyaikaista hautauspalvelua yli 20 vuoden kokemuksella.

Teemme yhteistyötä Viherlandian kanssa. Olemme tavattavissa Viherlandiassa joka maanantai klo 10–14.
Toimimme koko Keski-Suomen alueella, toiveidenne
mukaisesti ja joustavasti. Kauttamme myös EKO-arkut.
Tutustu palveluihimme.

Yhteystiedot:
Mika Salminen p. 045 890 1788
Tiina Tuominen p. 040 519 9106
hautauspalvelu@viherlandia.fi, www.kshautaus.fi
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Välitämme.

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

muun muassa eron tuomista muutoksista lasten ja aikuisten arkeen.
Ryhmän tarkoituksena on auttaa
vanhempia huomioimaan lapsen

tarpeet sekä tukea eron jälkeistä yhteistyövanhemmuutta.
Ryhmä on maksuton ja kokoontuu kahdeksan kertaa 15.2., 22.2.,
7.3., 14.3., 21.3., 28.3. ja 11.4.2012.
Kokoontumisaika on klo 17-19.30.
Vanhemman Neuvo-ryhmä kokoontuu Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Kilpisenkatu 4, 2.krs. Ilmoittautumiset p. (014) 334 7800.
Lisätietoja kurssista antavat perheneuvoja Kirsti Pasanen p. 050 403
0408 ja perhetyöntekijä Anne Salonen p. 050 380 0583. Ryhmään otetaan kahdeksan henkilöä ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
haastattelun jälkeen.

Pienlaina muutti
Gracen elämän.
Osallistu
yhteisvastuukeräykseen,
osallistut
muutokseen.

Tapahtumat
8.2.-22.2.

Huhtasuolla ja Halssilassa
Heli Karhumäki ja Heimo Jumalan
Lajunen puhujavieraina rakkauden tempaistaan yhteisvastuulle
uhritie
Huhtasuon Naistenpäivissä puhuvat
Huhtasuon kirkossa perheiden laskiaismessu 19.2. klo

muun muassa Heli Karhumäki,
Maija Nyman ja Leena Impiö.
Miestenpäivässä Halssilassa puhuvat
muun muuassa. Arto Valkeapää ja
Heimo Lajunen. Päivät ovat 11.-12.2.
Lisätietoja sivulla 15.

Huhtasuon

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko

Taulumäen kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

LOHIKOSKENTIE 2

Su 12.2. klo 18 Tuomasmessu. Kasvun ihme.
Annemari Siistonen, Johanna Liukkonen
(saarna), Pekka Björninen ja bändi, Päivikki
Aartolahti ja kuoro, Lotta-Maaria Mäkelä,
Siw Nykänen. Mahdollisuus yksityiseen rippiin klo 17.30 alkaen.
Su 19.2. klo 10 Messu, Jumalan rakkauden
uhritie, Tuomas Palola, Jukka Hassinen, Lux
Auribus, puhallinyhtye.
Kirkkoherranvaalin toimittaminen alkaa
välit
tömästi jumalanpalveluksen jälkeen ja
jatkuu klo 20:een asti.
Ma 20.2. klo 10-19 Kirkkoherranvaali.

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Hiljainen aamurukous to 9.2.
klo 8-8.30.
Messu su 12.2. klo 10, saarna Eevakaarina Launis, Eivor Pitkänen,
Matti Väätäinen, Petri Lintunen,
pyhäkoulu, kahvit. NNKY:n kirkkopyhä. Kahvilla taiteilija An
nukka Laine kertoo teoksestaan
Kohtalokas valinta.
Aamurukous ti 14.2. klo 8-8.30.
Kirkkoherranvaalien ennakkoäänestys ti 14.2. klo 9-18.
Ristiäiset – vauvan eka juhla ti
14.2. klo 18, Ilta vauvaperheille.
Aiheena kaste, kummius, musiik
kia, Muumia ja Myrnaa – perheen näköinen kattaus. Tervetuloa!
Taizé-rukoushetki ke 15.2. klo
18. Johanna Salminen, Petri Lintunen.
Löytöretkiä Raamattuun ke 15.2.
klo 18. Luukkaan seurassa, Eivor
Pitkänen.
Hiljainen aamurukous to 16.2.
klo 8-8.30.
Laskiaissunnuntain messu su
19.2. klo 10, Jorma Vilkko, Joha
nna Salminen, Petri Tiusanen,
pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 21.2. klo 8-8.30.
Tuhkakeskiviikon messu ke
22.2. klo 19, Keltinmäen alue
seurakunnan papit ja kanttorit.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun ja rippiin.
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.
Yhdessä Kyllön neuvolan kanssa.
Muskarit tiistaisin.
KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825 1612.
Puuhakerho ke klo 17.3018.45. Tied. Merja Kuusela
puh. 050 549 7002.
Kokkikerho ma klo 18, tied.
Merja Kuusela puh. 050 549
7002.
Salibandykerho la klo 10-11,
Keltinmäen koululla 3-5 lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.

Huhtasuon alueseurakunnan viikkotapahtumat löydät osoitteesta www.
jyvaskylanseurakunta.fi/Tapahtumat /
Alueseurakunnat/Huhtasuo/kunkin
työalan omalta sivulta.
Naisten päivät. Elämäni sillat la 11.2.su 12.2. (Ks. menovinkit).
Messu su 12.2. klo 10, Arto Valkeapää, Annemari Siistonen, Maria Salmela.
Messun jälkeen ohjelmahetki Yhdessä
kohti arjen siltoja.
Raamattu- ja lähetysviikonloppu la
18.2.- su 19.2.
La 18.2. klo 15, Osmo Väätäinen, Erk
ki Puhalainen, Kaukasiassa kielityössä

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 on
tarkoitettu 5.6.-lk. tytöille ja pojille. Ilm. leirille 6.-12.2. osoit
teessa www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Mahtuu
max. 25 osallistujaa ilm.järjestyksessä. (Varasijalle 5). Hinta 25
e/hlö sis. majoituksen, ruuan.
Kuljetus omin kyydein Vesalaan
ja takaisin. Järj. Keltinmäen ja
Säynätsalon alueseurakuntien
nuorisotyö. Tied. Merja Kuusela,
puh 050 549 7002 tai Antti Pirttimäki, puh 050 407 0060.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Keltinmäki, ke
klo 17. (8.2., 15.2.)
Nuortenilta Keltinmäki ke 15.2.
klo 18.30. Osallistumme Tuhkakeskiviikon messuun 22.2. klo 19.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 18.
Maahanmuuttajat ti klo 10.
Olohuone ke 11.1. klo 9-11. Tule kirkolle viettämään mukavaa
aamuhetkeä! Lisätietoja diakoni
Jukka Rantaselta 050 549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. Heli Nieminen p. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18-20.
Tied. Petri Lintunen p. 050 521
5414.
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, Jorma Vilkko. (Kerran kk). Tied. Juk
ka 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
Rukoushetki pe 10.2. klo 11.
Messu su 12.2. klo 16, Eivor

Jyvässeudun raamattu‑ ja lähetys
päivät 18.-19.2.
Huhtasuolla.
Päivien ohjelma
sivulla 15 .

oleva työntekijä. Kahvitarjoilu.
Messu su 19.2. klo 10, teol.yo. Risto
Herranen, Osmo Väätäinen, Matti
Mertanen. Messun jälkeen lähetystilaisuudessa terveisiä Keski-Aasiasta.
Raija Hämynen ja Keski-Aasian työntekijöitä. Keittolounas ja kahvit.
Perheiden laskiaismessu su 19.2. klo
16, Annemari Siistonen, Matti Mertanen, Elisa Vainio, lapsityöntekijöitä.
Messun jälkeen laskiaisen ulkoiluta
pahtuma Yhteisvastuun hyväksi. Mm.
makkaran- ja laskiaispullien paistoa
(ota pikkurahaa mukaan), hevosajelua (kelivaraus) ja yhdessäoloa.
Raamattu- ja lähetysilta ke 22.4. klo
18.30.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lapsiparkki 2-6-vuotiaille. Voit tuoda
ja hakea lapsesi maanantaisin klo
9-12. Tarjotaan välipala. Maksu perheen ens. lapselta 2e, seur. lapsilta 1e/
kerta. Ilm. edell. viikon torstaihin klo
16.30 mennessä puh 050 408 8815.
Talvinen käsityöpaja perheille to
23.2. klo 17.30–19.30. Materiaalimaksu 2e / perhe. Ilm. 16.2. mennessä Seija Inkiselle p. 050 3235355.
Lisätied. lapsityöstä lapsityönohjaaja

Pitkänen, Heli Nieminen.
Kirkkoherranvaalien ennakkoäänestys Keltinmäen kirkolla ti
14.2. klo 9-18.
Pappi paikalla to 16.2. klo 1213.30.
Hiljentymisryhmä Perjantain
puolipäivä pe 17.2. klo 12-14.
Ryhmä kokoontuu seuraavan
sunnuntain Raamatun tekstien
äärelle, pikkuretriitin hengessä,
Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan. Läh. tied. KaijaLiisa Laurio p. 040 709 4062.
Perheiden viikonloppu la 18.2.
klo 14-17, perheneuvoja ja sosiaalipsykologi Saara Kinnunen,
aluetyöntekijä Aino Viitanen.
Katso erillisilmoitus.
Perhemessu ja laskiaistapahtuma su 19.2. klo 14-17.
Perhemessu su 19.2. klo 14,
Kristiina Ridanpää, Heli Nieminen, lapsityöntekijät, Kortepartio. Messun jälkeen hernekeittoa
ja laskiaispullia, hevosajelua, lähetyspöytä, mukana Kortepartio,
kirkkokahvit. Tuotto Yhteisvastuulle ja lähetystyölle.
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.
Isoiskoulutus Kortepohjassa ti
14.2. klo 17. Osallistumme Tuhka
keskiviikon messuun 22.2. klo 19.
Jatkoisoisten leiri 17.-19.2. Vesalassa.
KOULUIKÄISET:
Tied.kerhoista Merja Kuusela p.
050 549 7002.
Avoimet ovet pe klo 18-21, 4.7. -lk.
Kokkikerho 3.-5. -lk. ma klo 1718.30.
Salibandykerho ti klo 17-18
Kortepohjan koululla, 3.-6.-lk.
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- ja raamattupiiri ke
8.2. ja 22.2. klo 13 (parill.viikot),
Erkki Helle.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Kahvia, mehua, leipää. Tarjoilu
on maksutonta ja avoin kaikille.

16 ja ulkoilutapahtuma. Laskiaispullan leivontaa ja
paistoa, makkaranpaistoa, hevosajelua (kelivaraus) ja
yhdessäoloa. Halssilan kirkolla tempaistaan laskiaistiistaina 21.2. klo 17.30. Mäenlaskua pulkalla/liukurilla,
hevosajelua (kelivaraus), makkaranpaistoa, laskiaispullakahvit, yhdessäoloa. Varaa pikkurahaa mukaan.

Anne Kettunen p. 050 340 0638.
KOULUIKÄISET JA NUORET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Birgit Malinen p. 050 549 7017.
RYHMÄTOIMINTAA:
Eläkeläisten kerho to 9.2. klo 14,
mukana Niina Kari.
Pietarin killan miesten ilta ti 21.2. klo
18. Sairaalapastori Heikki Lepoaho.
Tied. Rauno Kosonen p. 050 533 1117.
DIAKONISSA Elisa Vainio päivystää
kirkolla ma - ke klo 9-10.30, muuna
aikana p. 050 549 7005. Ke 15.2. ei
ole diakoniapäivystystä.

Osmo Väätäinen, Pertti Pekkarinen.
Tee- ja kahvitarjoilua.
Miesten päivä la 11.2. klo 13–17. Ks.
menovinkit.
Messu su 12.2. klo 12, Arto Valkeapää,
Osmo Väätäinen, Matti Mertanen.
Messu su 19.2. klo 12, teol.yo. Marko
Mitronen, Osmo Väätäinen, Matti
Mertanen.
Kansanlähetyksen Leipäsunnuntai su
19.2. klo 16. Satuttavia vertauksia, Arto Huikari.
Laskiaistiistain ulkoilutapahtuma ti
21.2. klo 17.30 Yhteisvastuun hyväksi. Mäenlaskua pulkalla/liukurilla, hevosajelua (kelivaraus), makkaranpaistoa, laskiaispullakahvit, yhdessäoloa.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lisätietoja kerhoista lastenohjaajilta
p. 050 4414215 tai lapsityönohjaaja
Anne Kettuselta p. 050 340 0638.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta
ke 8.2 klo 18.30. Armon evankeliumi,
Juha Vähäsarja. musiikki Piia Vatanen.

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.
Kirkkoherranvaalien ennakkoäänestys Keltinmäen kirkolla ti
14.2. klo 9-18.
Yhteisvastuukeräyksen listoja
ja keräyslippaita Kaija Luomalta
päivystysaikana ma klo 9-11 ja
ke klo 12-14. Tule rohkeasti
mukaan keräämään!

KOULUIKÄISET JA NUORET:
Tied. nuorisotyönohjaaja Leila Leponiemi p. 050 549 7021.
DIAKONI Juha Halonen päivystää
ma–ke klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 702

Perheiden viikonlopussa
Saara Kinnunen ja Aino Viitanen
Lauantaina 18.2. Keltinmäen alueseurakunnassa
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa (Isännäntie 4)
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 järjestetty!

Laskiaistapahtuma

Kypärämäen
seurakuntakoti

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa os. Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti ja to klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.

Sunnuntaina 19.2. klo 14-17
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Klo 14 Perhemessu,
Kristiina Ridanpää, Heli Nieminen, lapsityöntekijät, Kortepartio.Messun jälkeen hernekeittoa
ja laskiaispullia, hevosajelua,
lähetyspöytä. Mukana Kortepartio.

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

Hiljentymisryhmä
Perjantain puolipäivä

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

jatkuu Kortepohjan seurakuntakeskuksen kirkkosalissa 17.2.
klo 12-14.
Kokoontumiset kahdesti
kuukaudessa perjantaisin
17.2./2.3./16.3. poikkeus ma
26.3./ ke 28.3./13.4./27.4./
11.5./poikkeus ma 21.5./ ke
23.5. Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan. Läh. tied.
Kaija-Liisa Laurio p: 040 709
4062.

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. Ruuan hinta 3,50 e.
Tied. Kaija Luoma p. 050 549
7026.
Salokadun päiväkeskuksen
hartaus ke 9.2. klo 12.30, Eläkeläisten päiväkeskus, Salokatu 20
B.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys ma klo
9-11 ja ke klo 12-14, muuna aikana erillisen sop. mukaan, Kaija
Luoma p. 050 549 7026,
k.a.luoma@evl.fi.

LAPSI- PERHETYÖN TIEDUSTELUT:
Kerhot Keltinmäki Sanna Järvinen p. 050 340 9891, Sirpa Helle p.
050 380 0426, Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 050 372 5573.
Kerhot Kortepohja / Kypärämäki Eeva Lindberg p. 050 408 8852,
Riikka Klar p. 050 412 1514.
Ekavauva-ryhmät Keltinmäki Sirpa Helle p. 050 380 0426. Kortepohja Eeva Lindberg p. 050 408 8852.
Jälkkäri (Jyvälä) Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825 1612.
Muskarit Keltinmäki Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
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.
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Perhemessu ja
ulko- ja sisäleikkejä

Merkillisten merkkien
arvoitus ratkeaa

Paaston aikaa ja raamattuluennot
Pyhän äärellä Kaupunginkirkossa

Sunnuntaina 19.2. jo klo 10 Lohikosken kirkolla perhemessu ja
perheiden talvitapahtuma. Hernekeittoa, kahvia, mehua ja pullaa,
ulko- ja sisäleikkejä. Yhteisvastuuinfo ja YV-tuotteiden myyntiä.
Tervetuloa vauvasta vaariin!

Lutakossa etsitään vastauksia merkillisten merkkien arvoituksiin joka
toinen torstai klo 18. Seuraavan
kerran arvoituksiin pureudutaan to
16.2. Tervetuloa merkillisen arvoitukselliseen pyhäkouluun kaikki
4-10 -vuotiaat!

Pyhän äärellä keskiviikkoisin Kaupunginkirkossa
klo 19 alkaen tuhkakeskiviikon messusta 22.2.
päättyen hiljaisen viikon iltajumalanpalvelukseen 4.4.
Muina keskiviikkoiltoina 29.2., 7.3., 14.3., 21.3.
ja 28.3. raamattuluentosarja Pyhän äärellä: raamattuopetusta, musiikkia, keskustelua, rukoushetki.

Keskustan

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 13-15
(tied. Sari Kantoluoto p. 040 149
0562)
Muskarit:
3-6 -vuotiaat ke klo 9.30-10.
1-vuotiaat ke klo 10-10.30;
1(-2)-vuotiaat ke klo
10.45-11.30
Kaupunginkirkko
(tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
kirkkopuisto p. 050 549 7043
p. 050-571 5155);
Avoinna ke-pe klo 11-14.		
sisarusryhmä ma klo 14.3015.15;
Virsi- ja lauluhetki ke 8.2. klo
2-3-vuotiaat ma klo 15.15-16;
12.
pienet kehitysvammaiset ma klo
Viikkomessu to 9.2. klo 13.
16.15-17;
Nuorten messu to 9.2. klo 19.
sisarusryhmä ma klo 17-17.45
Messu su 12.2. klo 10, Tommi
(tied. Terhi Hassinen p. 050 340
Wihinen, Tuija Pirtala, Risto Valta
9893).
saari, Marjukka Andersson, urut.
Lutakossa: Kysy Lutakon EkaVirsi- ja lauluhetki ke 15.2. klo
vauvaryhmän vapaita paikkoja
12.
Sarilta ja Heidiltä!
Viikkomessu to 16.2. klo 13.
Perhekerho pe klo 9.30-11.30
Nuorten messu to 16.2. klo 19.
(tied. Laura Ylistö p. 050 564
Su 19.2. ei ole messua klo 10!
3072)
Taulumäellä messu klo 10, jonka
Perheiden kädentaitoaamu ti
jälkeen alkaa äänestys kirkkoklo 9.30-11.30 (tied. Laura Ylisherran vaalissa.
tö p. 050 564 3072)
KohtaamisPaikan iltamessu su
Ekavauvaryhmä to klo 9.3019.2. klo 17. Mika Kilkki.
11.30 (tied. Sari Kantoluoto p.
Virsi- ja lauluhetki ke 22.2. klo
040 149 0562)
12.
Pyhäkoulu joka toinen torstai
Tuhkakeskiviikon messu ke
klo 18. Seur. 16.2.
22.2. klo 19, Katriina Ilvesmäki,
Perhepyhäkoulu Pappilan rippiTommi Wihinen, Risto Valtasaari.
koulupäädyssä joka toinen sunViikkomessu to 23.2. klo 13.
nuntai klo 16. Seur. 12.2. ja 26.2.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkouluKeskusseurakuntatalo:
työn tied. lapsityönohjaaja:
KohtaamisPaikan lastentapahjohanna.kontinen@evl.fi
tuma Sacariumissa su 19.2. klo
p. 050 340 9895.
16.45-17.20. Nyyttärit. Vanhem
mat vievät lapset suoraan SacaKOULUIKÄISET:
riumiin. Opiskelijoiden jatkot
Bofferikerho 4-6-luokkalaisille
Sacariumissa iltamessun jälkeen.
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskusseurakuntatalon liikuntaLAPSILLE JA PERHEILLE:
salissa klo 17–18.30. Kerhossa
Keskusseurakuntatalolla: Kysy
miekkaillaan pehmomiekoilla.

alueseurakunta

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

Su 12.2. Messu kirkossa klo 10,
Antti Koivisto, Anne Laakso-Viholainen. Rippikouluryhmä 611
messussa. Opetus jatkuu srktalolla.
Su 19.2. Messu kirkossa klo 10,
Marjut Haapakangas, Anne
Laakso-Viholainen. Rippikouluryhmä 612 messussa. Opetus
jatkuu srktalolla.
MUITA TILAISUUKSIA:
Ke 8.2. Hartaushetki Iltatähdessä klo 13.
ke 8.2. klo 17. Kirkkoväärtipalaveri pappilan kokoushuoneessa.
Särkijoen kinkerit Sinikka ja Jarmo Pietilällä Ala-Painaalla klo 18,
Hirvimäentie 39.
To 9.2. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15.
To 9.2. klo 17 Alueneuvoston
kokous pappilan kokoushuoneessa (kahvit klo 16.45).
To 9.2. klo 18 Kirkkokuoron
harjoitus kirkossa.
Ti 14.2. Miestenilta seurakuntatalolla klo 18, isän ja pojan suhde, Ihmisen poika. Vieraana Jari
Björk.
Ke 15.2. Keskustan alueen kinkerit Irmeli ja Matti Nissillä klo
14, Reiviläntie 19.
To 16.2. Hartaushetki Muura-

12

men sairaalassa klo 13.30.
To 16.2. klo 18 Kirkkokuoron
harjoitus kirkossa.
Ke 22.2. Pohjoisten kylien kinkerit Ylä-Muuratjärven kylätalolla klo 18.
DIAKONIA:
Väentupa avoinna tiistaisin klo
11-14: 14.2. ystävänpäiväohjelmaa ja ti 21.2. Marjut Haapakangas.
Ke 8.2. Diakoniavastuuryhmä pappilassa klo 9.
To 9.2. EU-ruuan jako diakoniatoimistossa klo 9-11.
Ti 14.2. Omaishoitajaryhmä
korpihovissa ystävänpäiväkahvien merkeissä klo 15.
Ti 21.2. Lyhtymäki Kultaniityn
päiväkodin pihalla klo 18. Puffetti yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
NUORET:
Kouluikäisten kerhot: Ti 14.2.
Vespuolen koululla klo 13. Pe
17.2. Saakosken koululla klo 17.
Ma 13.2. Nuortenilta Pesässä
klo 18.
Ti 21.2. Lyhtymäki ulkoilutapah
tuma Kultaniityn päiväkodin pihalla klo 18 yhteisvastuun hyväksi.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat: Leena Noronen
p. 050 557 9013, Paula Paananen p. 050 557 9006
Varhaisiän musiikkikasvattaja
(muskarit): Sirpa Poikolainen p.
050 340 9898
Lapsityönohjaaja: Marja-Terttu
Kivelä p. 050 911 8294
Päiväkerhopaikkojen tiedustelut
lastenohjaajilta.
Perhekerho seurakuntatalolla
(Kirkonmäentie) torstaisin klo
9.30-11.30. Lasten ja aikuisten
yhteinen kerhopaikka, jonne
lapsi tulee oman aikuisensa (äidin, isän, mummon, papan,

Henki & elämä

Puuhakerho (vaihtuvalla teemalla) 2-4 lk. tiistaisin klo 17-18.
Superskidit 1-6-luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskusseurakuntatalolla toisessa
kerroksessa juhlasalin takaosassa klo 17-18.30. Kerhossa puuhaillaan kaikenlaista, esim. 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 ke klo 13, Puistotori 4.
Eläkeläisten piiri Viitakodilla ke
klo 14 (parittomat viikot).
KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoitukset tiistaisin Pappilan Rippik.
salissa klo 19. Tied. Risto Valtasaari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina harjoitukset to klo 18 Lohikosken kirkossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.

NUORET:
Perusisoskoulutus keskiviikkoisin Keskusseurakuntatalolla klo
17. Ja 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 vanhemmat. Yläikärajaa ei ole.
kummin, hoitajan tms.) kanssa.
Ei tarvitse ilm. etukäteen.
To 26.1. Kerho alkaa kirkossa
klo 9.30 kirkkohetkellä ja jatkuu seurakuntatalolla. Kirkkohetki on n. 20 min. kestävä,
”matalan kynnyksen” pieni jumalanpalvelus, jonne ovat tervetulleita myös he, jotka eivät käy
perhekerhossa.
Muskarit seurakuntatalolla perjantaiaamupäivisin. Tied. Sirpa
Poikolaiselta p. 050 340 9898.
Lisätietoa: www.jyvaskylanseurakunta/alueseurakunnat/korpilahti
Olemme myös Facebookissa. Tutustu ryhmään Korpilahden alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö
ja tykkää!
Tervetuloa mukaan!

Lyhtymäki

Kultaniityn
pihassa

Kaikenikäisten ulkoilutapahtuma Lyhtymäki
laskiaistiistaina 21.2. klo
18 Kultaniityn päiväkodin
pihassa. Leikkejä, pulkkamäki, kahvia, mehua,
munkkeja, makkaraa…
Tuotto yhteisvastuun
hyväksi.

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.
LÄHETYS:
Hanna-piiri Vanhassa Pappilassa
ke 8.2. klo 18, Riitta Puukari ja
Anna-Maija Kuulasmaa. Seuraavat 7.3., 11.4. ja 2.5.

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039

Messu su 12.2. klo 12, Tommi
Wihinen, Risto Valtasaari.
Perhemessu su 19.2. klo 10,
Ville Tikkanen, Piia Laasonen.
Messun jälkeen perheiden talvitapahtuma: hernekeittoa, kahvia, mehua ja pullaa, ulko- ja sisäleikkejä. Yhteisvastuuinfo ja
YV-tuotteiden myyntiä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kysy vapaita kerhopaikkoja
Katilta ja Ninalta!

Päiväkerhot: 3-vuotiaat ti klo
9-11. 4-5-vuotiaat ma ja to klo
9-11.30. 4-5-vuotiaat ma klo
12.30-15.30 ja pe klo 9-11.30
(Lohikosken päiväkerhojen 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
(Lohikosken perhekerhon ja ekavauvaryhmän tied. Nina UusiMaahi 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. 8.2. ja 22.2.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. lapsityönohjaaja:
johanna.kontinen@evl.fi
p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Askartelukerho 1-3lk. torstaisin
klo 17-18.
Toimintakerho 1-6-luokkalaisille tytöille ja pojille tiistaisin Lohikosken kirkolla klo 17.30-19.
Leikitään, askarrellaan ja puuhaillaan. Kulku sivuovesta.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.

Nuorten messu torstaisin klo 19
RYHMÄTOIMINTAA:
Kaupunginkirkossa.
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
Katso myös www.sacarium.fi
16-17.30. Jatkuu 17.4. saakka.
Nuorisotyön tiedustelut
Ei solua 28.2. ja 3.4. Tied. Hely
juha.koivurova@evl.fi
Järvinen p. 050 359 5611.
p. 050 549 7004
Miesten raamattupiiri ma 13.2.
teresa.muhonen@evl.fi,
ja 20.2. klo 18. Tied. Pentti Ahop. 050 549 7016,
nen p. 044 314 0848.
nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi
DIAKONIA:
ville.tikkanen@evl.fi
Diakoniavastaanotto ke klo
p. 050 400 0013.

9-11 Lohikosken kirkko. Yhteydenotot muulloin diakoni Auni
Pelkonen p. 050 549 7001.
Eläkeläisten kerho ti 14.2. klo
13 (parittomat viikot).
Lähetyspiiri ti 21.2. klo 13 (parilliset viikot).

Keljon srk-keskus
(Keskusta)
Keljonkatu 28 p. 050 549 7042
Messu su 12.2. klo 15, Heidi
Watia, Risto Valtasaari.

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 17.30-19.30. Seur. 22.2.
Pilkillä Köhniöjärven uimarannalla. Eväät mukaan ja pilkkivarusteet myös, jos sellaiset omistatte. (tied. Heidi Halttunen p.
050 358 1062)
Lapsi- ja perhetyön tied. lapsityönohjaaja:
johanna.kontinen@evl.fi /p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan 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.

Me ja muut

moninaisuus
+
oivallus
+
dialogi

– erilaisina yhdessä

Yhteentörmäyksiä ja ennakkoluuloja? Naapurustossa,
harrastuksissa, työpaikalla, koulussa, kadulla?

MOD-peruskurssi ma 19.3.- ti 20.3. Vesalan leirikeskuksessa

Tule tarkastelemaan omaa identiteettiäsi ja kulttuuriasi sekä käsityksiäsi ihmisarvosta
ja omaa suhtautumistasi erilaisuuteen. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja parantaa valmiuksiaan esim. monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Koulutusta suositellaan vapaaehtoisille, luottamushenkilöille, henkilöstölle jne.
Osallistumismaksu 90 euroa sisältää koulutuksen, ateriat ja majoituksen. Kurssille
osallistuminen edellyttää mukanaoloa koko kurssin ajan.
Tiedustelut: Mirja (Kutti) Hytönen, maahanmuuttajatyön diakoni, Jyväskylän
seurakunta p. 050-5497033, mirja.hytonen@evl.fi tai Susanna Palkkimäki p.0408321866, susanna.palkkimaki @hotmail.com
Ilmoittautuminen: 5.3.mennessä (Kutti tai Susanna)
Järjestäjä: Kirkkohallitus ja Jyväskylän seurakuntaKatso myös: www.mod.fi

*TULE MOD-KURSSILLE * MUUTU JA MUUTA *
LUO ERILAISTEN YHTEYTTÄ * TUNNISTA ASENNE *
Kinkerit Korpilahden alueseurakunnassa
Ke 8.2. klo 18 Särkijoki. Sinikka ja Jarmo Pietilä, Ala-Painaa, Hirvimäentie 39.
Ke 15.2. klo 14 Keskusta. Irmeli ja Matti Nissi, Reiviläntie 19.
Ke 22.2. klo 18 Pohjoiset kylät. Elli Kinnari ja Juhani Parkkola, Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Su 26.2. klo 14 Saakoski. Else Laitinen, Hallamäki, Saalahdentie 681.
Su 4.3. klo 13 Raidanlahti-Oittila. Marja ja Ilpo Tammelin, Matintalo, Raidanlahdent. 385.
Su 11.3. klo 14 Putkilahti. Marja ja Veikko Riikonen, Könnö, Könnöntie 20.
Su 25.3. klo 13 Puolakka. Aila ja Reijo Ahvenus, Koivuranta, Särkijoentie 601.
Su 1.4. klo 14 Läntiset kylät. Horkan kylätupa, Horkka.
Kinkeriläksyt:Aihe: Kasvatus & perhe & sukupolvet
Käsky: 4. käsky Raamatunkohta: Ef. 6: 1-4 Virret: 464, 465, 581

Lattarimessu
aloittaa paaston

Helmipuhallus soi
Kuokkalassa ja Palokassa

Liu lau laskiaista Palokassa:
onnenpyörää ja hevosajelua

Lattarimessu Kuokkalan
kirkossa sunnuntaina 19.2.
klo 11, Johanna NiilesHautanen, Pekka Mustonen,
Sirpa Lampinen, Tanja Siitari,
Kehittyvät laulajat, puhallinyhtye, pyhäkoulu. Kahvit.

Helmiä lähimmäiselle -konsertissa Palokan
kirkossa torstaina 16.2. klo 13 esiintyvät Jyväskylän ammattiopiston puhallinsoittajat.
Helmikuun kuulaat sävelet kuullaan Kuokkalan
kirkossa maanantaina 20.2. klo 19.30, muusikot Jyväskylän musiikkikampukselta ja Äänekoskelta esiintyvät. (Vapaa pääsy, ohj. 5 e.)

Sunnuntaina 19.2. messun jälkeen on laskiaistapahtuma Palokan kirkon sisätiloissa ja pihalla
Yhteisvastuun hyväksi klo 14 asti. Lounaaksi
hernekeittoa ja pannukakkua, takkatuvassa
kahvio, ulkona grillimakkaraa. Onnenpyörä,
askartelua, kirpputori, myyjäistuotteita, mäenlaskua ja hevosajelua reellä klo 12–14.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna ti–to klo 14–
16 ja tilaisuuksien yhteydessä.
Hiljaisuuden ilta ke 8.2. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Opetusilta Jobin kirjasta to 9.2.
klo 18.30, Kari Valkonen (kahvi
klo 18).
Messu su 12.2. klo 11, Minna
Korhonen, Riku Bucht, saarna
Harri Erkamaa, Eija-Liisa Väisänen, Marjo Ronkainen, pyhäkoulu. Kristillisen opiston kirkkopyhä. Keittolounas 4/2 e.
Vauvakirkko su 12.2. klo 16.
Hiljaisuuden ilta ke 15.2. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Lasten kirkkohetki to 16.2. klo
9.15 ja 10.15.
Sanan ja rukouksen ilta to 16.2.
klo 18.30, Radio Dei –ystäväilta,
Timo Tikka, Seppo Marttisen orkesteri, Helinä Ilkka ja Jani Lakonen. Lapsille ohjelmaa.
La 18.2. klo 15-17 Rukoushelmien tekoa ja helmiin tutustumista naisille Kuokkalan kirkolla
Lattarimessu su 19.2. klo 11, Johanna Niiles-Hautanen, Pekka
Mustonen, Sirpa Lampinen, Tanja Siitari, Kehittyvät laulajat, puhallinyhtye, pyhäkoulu. Kahvit.
Konsertti Helmikuun kuulaat
sävelet ma 20.2. klo 19.30,
muusikot Jyväskylän musiikki
kam
pukselta ja Äänekoskelta
esiintyvät. Vapaa pääsy, ohj. 5 e.
Ke 22.2. Rukoushelmikävely
naisille. Lähtö klo 14.30 Kuokkalan kirkolta.
Tuhkakeskiviikon hiljaisuuden

ilta 22.2. klo 18.
Perheleiri Koivuniemen leirikeskuksessa 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
puh. 050 408 8816 (ma-pe
9-15). Tied. Tiina Korhonen p.
050 549 7034 tai Johanna Niiles-Hautanen p. 050 521 5412.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot: Polttolinja 29 puh.
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 (parill. viikot) 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).
Ilmoittautumiset
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).
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.

alueseurakunta

Palokan kirkko

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
13-14.30 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin –ryhmä ke
klo 13-14.30 (parilliset viikot)
kirkon alakerrassa.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13-14.30 (parilliset viikot) kirkolla.
Krito-ryhmä ke klo 18-20, tied.
ja ilmoittautumiset Timo Siira,
tmsiira@hotmail.com, 050 355
9965 (ilt.).

rovastintie 8 a
p 040 5609911
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys Palokan kirkossa ti
14.2. klo 9–18. Tervetuloa äänestämään!

Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
18 kirkon parvella, Heikki Ilola.
Messu su 12.2. klo 10, Heli
Pääkkönen, Heli Ahonen, Tuovi
Ruhanen, Jyväskylän ammattiopiston puhaltajat, kahvit.
KohtaamisPaikka su 12.2. klo
17, Seppo Hautalahti, Mika Kilkki.
Miesten piiri ti 14.2. klo 18 Palokan kirkon parvella, vetäjänä
Kari Oja, p. 050 68 691.
Raamattupiiri ti 14.2. klo 18
takkahuoneessa, vetäjänä Leena
Nokka.
Helmiä lähimmäiselle -konsertti Palokan kirkossa to 16.2.
klo 13. Jyväskylän ammattiopiston puhallinsoittajat.
Perhemessu su 19.2. klo 10,
Heli Pääkkönen, Seppo Hautalahti, Tuovi Ruhanen ja Lapsikuoro, messun jälkeen Laskiaistapahtuma ja ruokailu, kaikenikäiset tervetuloa! Katso erillinen
mainos!
Sanan ja rukouksen ilta ke
22.2. klo 18, Heli Pääkkönen,
Natalia Ikonen.

MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kantaatti-kuoro, tied. p. 050 549
7019.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri ti klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ke klo 11.30 kirkolla, tied. 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.

Vapaaehtoisia tarvitaan monenlaisiin tehtäviin Palokan
alueseurakunnassa. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.
suurellasydamella.fi.

DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto: ma-ti klo 9-11 kirkolla, muuna aikana erillisen
sopimuksen mukaan. Puh.
050 549 7034 Päivi Heikkilä tai
050 549 7007 Kaija Tammi.

Lue saarnoja ja puheita Palokan kirkolla > http://palokanpuheita.blogspot.com
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Keskiviikkolounas 8.2. klo 11.
Emännät tulevat klo 9 keittiölle
ja ruokailu alkaa klo 11, jonka
jälkeen kirkkosalissa klo 12 päivärukoushetki. Kevään vapaaehtoisia pyydetään ottamaan yhteyttä Elinaan.
Lähimmäisen Kahvitupa torstaisin klo 12–15, ohjelmatuokio
klo 13: 9.2. Heikki Tynkkynen;
16.2. klo 13 Helmiä lähimmäi-

PERHELEIRI

selle -puhallinkonsertti kirkkotorilla.
Tervetuloa Lähimmäisen Kahvituvalle, vaikka vain ohi kulkiessa
kahville, heiluttelemaan puikkoja, hiljentymään tuokion sanan
äärellä! Toimimme Pietarin katulasten hyväksi! Toiminnasta vastaa Leena Nokka.
Hyvä Hetki -ryhmä kokoontuu
ke 8.2. ja 22.2. klo 14 Palokan
kirkon alakerrassa, takkahuoneessa. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille.
Päiväpiiri ke 15.2. klo 13 kirkon
sakastissa.
Laskiaistapahtuma ja ruokailu
yhteisvastuun hyväksi su 19.2.
messun jälkeen. Katso erillinen
ilmoitus!
Lyydiat-käsityöpiiri ma 20.2.
klo 13 takkahuoneessa.
Lähetyksen askartelupiiri ti
21.2. klo 10 takkahuoneessa.
Diakoniatyöntekijät: Leena
Nokka p. 040 709 0142 ja Elina
Romar p. 040 560 9910.
Päivystys Palokan kirkolla tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11.
Muina aikoina sopimuksen mukaan, myös kotikäyntejä pyydettäessä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/lapsetjaperheet
Perhepysäkit:
Kirrin perhepysäkki, Kirrinpelto
1, maanantaisin klo 9-11.30.
Ritoharjun perhepysäkki, Norolankuja 3 F, tiistaisin klo 9 -11.
Vauvapysäkki/ ensimmäisen
vauvan vanhemmille ja lapselle
kirkolla tiistaisin klo 13 -15.
Palokan kirkolla keskiviikkoisin
klo 9 -11.
Mannilan perhekahvila, Mankolantie 3, keskiviikkoisin klo 9
-11.30.
Perhepäivähoitajien pysäkki
Ritoharjun kerhotilassa, Norolankuja 3 F, pe 10.2. klo 9-11.
Mammapysäkki Mannilassa,
Mankolantie 3, ma 13.2. klo
18–19.30.
Äitiraamis kokoontuu Mannilassa (Mankolantie 3) kerran
kuussa tiistaisin. Ota yhteyttä
Jutta Pirhoseen p. 050 410 3034.
Muskari keskiviikkoisin Palokan
kirkolla. Tiedustelut Terhi Hassinen 050 340 9893.
Pyhäkoulut:
Palokan kirkolla, alakerran päiväkerhotiloissa sunnuntaisin klo
10.
Lintukankaalla Sipisellä, Sarjomäentie 30, erikseen mainittuna

Rukoushelmet tutuksi

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 Tied: Tiina Korhonen p. 050 340 9887.

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.
9.2. Yritättekö puolustaa Jumalaa?
23.2. Miksi et vastaa?
8.3. Nyt ovat silmäni nähneet sinut!

Palokan

NUORET:
Perusisoskoulutus ke klo 17.30
ja jatko/avustajakoulutus ke
klo 17.30.
Nuorten illat ke klo 19, Polttolinja 37.
Tied. nuorisotyönohjaajat UllaMaija Grönholm 050 340 9892
ja Marjo Ronkainen 050 549
7014.

Sanan ja rukouksen illat

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

Tule tekemään
itsellesi rukoushelmet la 18.2. klo
15-17 Kuokkalan
kirkolle. Naisporukassa tutustumme
helmiin ja niiden
käyttöön sekä
teemme kukin
itsellemme oman
”rukousnauhamme”.
Materiaalit saat
kirkolta pientä
korvausta vastaan.
Aloitamme myös viikoittaiset kävelyretket, joissa
käytämme rukoushelmiä apuna. Puolen tunnin
päiväkävelyllä suuntaamme mielemme käsillä olevan
helmen teemaan. Helmiinat-kävelyporukka on
tarkoitettu kaikille naisille, mukaan voi tulla esim.
lastenrattaiden kanssa. Lähdemme liikkeelle
ensimmäistä kertaa ke 22.2. klo 14.30 Kuokkalan
kirkon pääovelta. Tied. Johanna Niiles-Hautanen p.
050 5215412.
.

aikana.
Seuraa lapsityön tarkempia tietoja Henki&elämä -lehdestä ja
nettisivuilta.
KOULUIKÄISILLE:
Syksyllä alkaneet kerhot jatkuvat kevätkaudella 2012. Vapaita kerhopaikkoja on kokkikerhoissa, monitoimikerhossa,
näytelmäkerhossa, kuviskerhossa, maanantain puuhakerhossa.
Vapaista kerhopaikoista voi kysyä Minnalta, minna.junttila@
evl.fi, 040-773 9851
NUORILLE:
Perusisoskoulutus ke 15.2. klo
17–18.30.
Jatkoisoskoulutus ke 8.2. ja
22.2. klo 17–18.30.
Nuortenillat aina keskiviikkoisin
isoskoulutusten jälkeen klo
18.30 - 20.30. Nuortenillat ovat
kaikille nuorille avoimia. Tervetuloa!
Nuorten viikkomessu ke 15.2.
klo 18.30. Nuorten valmistama
arki-illan ehtoollispalvelus. Tervetuloa kaikenikäiset!
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 nuorisotyöstä:
Nuorisotyönohjaaja Ilkka Göös,
ilkka.goos@evl.fi, p. 040 527
5382.
Nuorisotyön pappi Heli Ahonen,
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! Tiedustelut: Tuovi Ruhanen p. 040
560 9931.
Palokan kirkkokuoro torstaisin
klo 18.30. Tied. Olga Kallio
040 847 9852.
Kaikki kuorot harjoittelevat Palokan kirkon yläkerrassa.
Helmiä lähimmäiselle -konsertti Palokan kirkossa to 16.2.
klo 13. Esiintyjinä Jyväskylän
ammattiopiston puhallinsoittajat.

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

PITOPALVELU
Pirkko Aaltonen

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

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

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

Henki & elämä
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Puuroaamiainen
Paratiisisaarilla

Naisten
raamattupiiri

Perhekirkko ja ohjelmaa
koko perheelle Tikkakoskella

Diakoniatyön ja
Paratiisisaarten
järjestämä
Puuroaamiainen
Paratiisisaarilla pe 10.2.
klo 8.30. Tule yhteiselle
ilmaiselle aamiaiselle!

Naiset Raamatun äärellä
Tikkakosken pappilassa ma 13.2.
klo 18. Kahvittelua ja kuulumisten vaihtoa. Tutkimme Raamattua ja rukoilemme. Inkeri
Tuunanen ja Eila Jänis.
Tervetuloa kaikenikäiset!

Yhteisvastuutapahtuma koko perheelle
sunnuntaina 12.2. Perhekirkko alkaa klo 11,
tapahtuma jatkuu klo 14 saakka kirkon pihalla
ja päiväkerhotiloissa. YV-kahvio avoinna
seurakuntasalissa tapahtuman ajan.
Tarjolla mehua, kahvia, leivonnaisia,
makkaraa. Tervetuloa kaikenikäiset!

Säynätsalon

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Messu su 12.2. klo 10, Päivi
Kärkkäinen, Harri Romar, Petri
Tiusanen, Essi Löytynoja (laulu),
Tiina Kolehmainen (piano). Uusien työntekijöiden virkaan siunaaminen; pastori Päivi Kärkkäinen sekä nuorisotyönohjaajat
Antti Pirttimäki ja Outi Huhtajärvi. Kirkkokahvit srk-kodilla.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys ma 13.2. klo 9-18
aluetoimistossa srk-kodilla.
Messu su 19.2. klo 10, Marttojen kirkkopyhä, Harri Romar,
Hannu Tenkanen. Kirkkokahvit.
Lähetyksen hernekeittopäivä
ti 21.2. klo 11-13 srk-kodilla.
Tuotto nimikkokohteiden tukemiseen. Nam, tervetuloa!
Tuhkakeskiviikon messu ke
22.2. klo 18, Päivi Kärkkäinen,
Hannu Tenkanen.

Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto: Avoinna Ma ja ti klo
9-13, to klo 9-12 p. 040 535
0047. Suljettu 21.2.
jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhoissa on vielä joitakin
vapaita kerhopaikkoja. Tied. lastenohjaajilta Niina Ruuska p.
050 586 3056, Tarja Masalin p.
050 050 442 0198 ja Leni Sievinen p. 050 917 2802. Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Perhekerhot pappilassa (Pappilantie 6) ja Neulaskodilla (Pihkatie 4).
Perhekerho on lasten ja aikuisten
tapaamispaikka, jonne lapsi tulee oman aikuisensa (äidin, isän,
mummon, papan, kummin, hoitajan tms.) kanssa. Perhekerhoihin ei tarvitse ilm. etukäteen.
To klo 9.30-11.30 Säynätsalon
pappilassa ja pe klo 9.30-11.30
Neulaskodilla, Pihkatie 4. Vapaaehtoisella kahvimaksulla, katetaan tarjoilun kustannuksia.
Vauvaryhmä kokoontuu Neulaskodilla. Uusi vauvaryhmä,
joka on tarkoitettu perheille, joihin on syntynyt ensimmäinen
vauva, on alkanut. Voit tulla vie

Tikkakosken
alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys Tikkakosken kirkossa
ke 15.2. klo 9–18. Varsinaisena vaalipäivänä 19.2. kyytimahdollisuus Taulumäen kirkolle, katso su 19.2. kohdalta.
Tervetuloa äänestämään!
Kinkerit Asikaisilla Nyröläntie
435 ke 8.2. klo 18.30, kinkeriläksyinä KrOppi 7(85-94) ja
1.Timo. 4-6 luvut.
Perhekirkko su 12.2. klo 11,
Antti Toivio, Natalia Ikonen. Kirkon jälkeen Yhteisvastuutapahtuma.
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lä mukaan lapsesi kanssa! Ei ennakkoilm. Tied. Tarja Masalin.
Muskarit pappilassa sekä Neulaskodilla. Tiedustelut Sirpa Poikolaiselta p. 050 340 9898.
Lisätietoa lapsi- ja perhetyöstä
lapsityönohjaaja Marja-Terttu
Kivelä, p. 050 911 8294.
Nettisivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo
Tervetuloa toimintaamme!
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.
MUSIIKKI:
Koululaisten kuoro to klo
16.30-17.30, srk-koti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, srk-koti.
Tied. kuoronjohtaja Siiri Nojonen p. 044 299 1478.
Kanteleryhmä Tied. Ulla Honkonen p. 0400 669 146.
RYHMÄTOIMINTA:
Johanneksen pojat miesten
raamattupiiri, su klo 18, srk-koti,
parittomat viikot.
Naisten solu avoin raamattupiiri naisille, ke klo 18, srk-koti, parilliset viikot.
Uusi olohuone ke klo 13-15,
srk-koti. Kutsumme kotiäidit/
isät lapsineen, työttömät, eläkeläiset ja ikäihmiset leppoisaan
olohuoneeseen. Tiedossa kahvittelua, rupattelua, pientä puuhaa
ja askartelua, hiljentymistä sekä
vaihtuvaa aihetta joka toinen
viikko.Vierailijoita ja Säynätsalon alueseurakunnan työntekijöitä. 15.2. aiheena Yhteisvastuukeräys 2012. Kanttori lau
lattaa 22.2.
Säynätsalon Martat Sääntö
määr. vuosikokous ti 14.2. srkkodilla klo 18. Tervetuloa! Tied.
Anja Kantola p. 050 345 7417.
NUORET
Nuorten iltakahvila pe 17.2.
klo 17-22 Neulaskoti
Isoskoulutus su 19.2. perusisot
klo 13-17, jatkot klo 17-19
Neulaskoti
Nuortenilta to 23.2. klo 17-19,
Säynätsalon pappila.
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.

Naisten raamattupiiri pappilassa ma 13.2. klo 18. Kahvittelemme ja vaihdamme kuulumiset.
Tutkimme Raamattua ja rukoilemme yhdessä. Vetäjinä Inkeri
Tuunanen ja Eila Jänis. Tervetuloa kaikenikäiset naiset!
MieliMaasta-vertaisryhmä
pappilassa ti 14.2. klo 18. Ryhmä masentuneille ja heidän
omaisilleen. Vetäjänä Sirpa Lähdeaho p. 0400 629427.
Raamatun äärellä seurakuntasalissa ke 15.2. klo 18. Ens. Pietarin
kirjeen 1-2 luvut, Inkeri Tuunanen.
Kinkerit Kuikan kylätalolla to
16.2. klo 18.30, kinkeriläksyinä
Kr. Oppi 7(85-94) ja Galatt. 3-4
luvut
Jylhänperän päiväpiiri Tikkakosken Rauhanyhdistyksen talolla pe 17.2. klo 12.30.
Su 19.2. Ei jumalanpalvelusta
Tikkakosken kirkossa. Tuona
päivänä on Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvaali, joka
alkaa Taulumäen kirkossa klo 10
alkavan sanajumalanpalveluksen jälkeen. Kyytimahdollisuus
Tikkakosken alueseurakuntalaisille jumalanpalvelukseen ja äänestämään Tikkakoskelta ja

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päivystää tiistaisin ja torstaisin
klo 9-11 srk-kodilla, p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi
Diakoniatyön ja Paratiisisaarten
Puuroaamiainen Paratiisisaarilla
pe 10.2. klo 8.30. Tule yhteiselle
ilmaiselle aamiaiselle!

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Perjantairukous pe 10.2. klo 19,
parilliset vkot. Tied. Erkki Puhalainen p. 0400 545 128.
Neulasehtoo su 12.2. klo 16.
Keski-Aasian nimikkolähetystyöntekijöiden tulojuhla.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys ma 13.2. klo 9-18
aluetoimistossa Säynätsalon srkkodilla (Saarnatie, Säynätsalo).
Toivon Torstai 16.2. klo 18.30.
Katseeni seuraa askeleitasi, psalmi 32. Saija Väätäinen, musiikki:
Lähde! ja Heli Nieminen. Järj. Jkl
srk, Suomen Raamattuopisto,
Agricola-opintokeskus.
Tilkkutäkkimessu su 19.2. klo
16, Harri Romar, Hannu Tenkanen.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhoissa on vielä joitakin
vapaita kerhopaikkoja. Tied. lastenohjaajilta Niina Ruuska p.
050 586 3056, Tarja Masalin p.
050 050 442 0198 ja Leni Sievinen p. 050 917 2802. Sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi
Perhekerhot pappilassa (Pappilantie 6) ja Neulaskodilla (Pihkatie 4).
Perhekerho on lasten ja aikuisten
yhteinen tapaamispaikka, jonne
lapsi tulee oman aikuisensa (äidin, isän, mummon, papan,
kummin, hoitajan tms.) kanssa.
Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoitPARTIO SÄYNÄTSALOSSA
Sudenpennut 7-8 v. ma 17.3019 Pappila
Seikkailijat 9-10 v. ja tarpojat
11 v.- ke 17.30-19 Pappila
Tied. Päijännepartion lippukunnanjohtaja pauliina.tikkanen@
evl.fi p. 045 657 7898.
PARTIO NEULASKODILLA:
Tied. Juha Musikka p. 040 732
8101 ja Kari Ikonen p. 050 454
5455.
Puuppolasta Jyväskylän liikenteen vuorobussilla 22, joka lähtee Länsirannalta klo 9.10 ja
paluu Taulumäeltä on klo 12.20
keskustasta lähtevällä vuorobussilla 22. Aluekappalainen Risto
Vallipuro on matkassa mennen
tullen.
Sanan ja rukouksen ilta Tikkakosken kirkossa su 19.2. klo
18.30. Jumala kuulee vai kuuleeko?, Aino Viitanen, Risto Vallipuro, Ilpo Vuorenoja, iltatee.
Tuhkakeskiviikon rukoushetki
ja kahvit kirkossa ke 22.2. klo
13.
Miesten saunailta Sarpatissa
ke 22.2. klo 18. Pyyhe ja piplia
mukaan! Tervetuloa!
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.
Nyrölän perhekerho ti 21.2.
klo 13.30–15.30.
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo 13–15.
Pyhäkoulu Puuppolan Kuuselassa ke 8.2. ja 22.2. klo 18–19.

tautua etukäteen.
To klo 9.30-11.30 Säynätsalon
pappilassa ja pe klo 9.30-11.30
Neulaskodilla, Pihkatie 4. Vapaaehtoisella kahvimaksulla katetaan tarjoilun kustannuksia.
Vauvaryhmä kokoontuu Neulaskodilla. Uusi vauvaryhmä on
tarkoitettu perheille, joihin on
syntynyt ensimmäinen vauva.
Voit tulla vielä mukaan lapsesi
kanssa! Ei ennakkoilm. Tied. Tarja Masalinilta.
Muskarit pappilassa sekä Neulaskodilla. Tiedustelut Sirpa Poikolaiselta p. 050 340 9898.
Lisätietoa lapsi- ja perhetyöstä
lapsityönohjaaja Marja-Terttu
Kivelä, p. 050 911 8294.
Nettisivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo
Tervetuloa toimintaamme!
KOULUIKÄISET:
Puuhatiistai 1-3lk ti klo 16.3017.30 Neulaskoti, nuorten siipi.
Vipinää viikolle 1-4 lk 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. nuorisotyönohjaaja Antti Pirttimäki p.
050 407 0060.
MUSIIKKI:
Koululaisten kuoro to klo
16.30-17.30, Säynätsalon srkkoti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30. Säynätsalon srk-koti.
Tied. kuoronjohtaja Siiri Nojonen p. 044 299 1478.
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.
Perhekirkko Tikkakosken kirkossa su 12.2. klo 11, jonka jälkeen koko perheen YV- tapahtuma klo 14 saakka kirkon pihalla ja päiväkerhotiloissa. Poni
ajelua, onnenpyörä, makkaranpaistoa, paloauto pihassa ym
toimintaa pientä maksua vastaan.
Tulot Yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa!
Muskaritoimintaa kirkolla alle
kouluikäisille lapsille ja taaperoil
le vanhempineen perjantaisin
aamupäivällä. Tied. Terhi Hassinen p. 050 3409893.
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Eija
Simpanen p. 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Toimintakerho Kuikan kylätalolla maanantaisin klo 17–18.
Toimintakerho Liinalammin koululla maanantaisin klo 17–18.
Kokkikerho tiistaisin kirkon alakerrassa klo 17 -18.30.(täynnä)
Pelikerho (uusi) tiistaisin klo
16–18 kirkon alakerrassa. Kerho
on tarkoitettu 5-7-luokkalaisille
ja siellä pelaillaan erilaisia pelejä.
Kerhoon ei ole ilmoittautumista,
tulet vain paikalle.
Tervetuloa mukaan! Tuo kaverisi-

Vaajakosken

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
Su 12.2. klo 10 Messu, EevaKaisa Rossi, Maiju Koponen.
Kirkkokahvit.
Su 19.2. Laskiaissunnuntain
messu klo 10, Hannu Huttunen,
Liisa Partanen, kirkkokuoro.
Kirkkokahvit. Messun jälkeen
laskiaistempaus. Tarjolla hernekeittoa, laskiaispullia YV:n hyväksi. Mäenlaskua ja muuta
mukavaa toimintaa.
Su 19.2. klo 16 Sanajumalanpalvelus Jyskän seurakuntakodissa, Arto Kauppinen, Osmo
Leppänen, Liisa Partanen, Senioreiden lauluryhmä. Kahvitus.

RYHMÄTOIMINTAA:
To 9.2. klo 12 Miestenpiiri.
To 16.2. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 8.2. klo 18.30 Tölskän seurakuntailta Kerttu ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
Ke 15.2. klo 18.30 Oravasaaren
seurakuntailta Mirja ja Seppo
Raitasella, Pohjolanraitti 84.
LAPSET JA PERHEET:
Tervetuloa mukaan Vaajakosken
alueseurakunnan varhaiskasvatuksen toimintaan!
Yhteystiedot ja toimipisteet:
Lapsityönohjaaja vs. merja.h.
suhonen@evl.fi 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 201 079, 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.su-

kin pelailemaan!
Kalastuskerho torstaisin (2.2.–
15.3.) Luonetjärven koulun veistoluokassa klo 17.30–19.
Bändikerho torstaisin kirkon
alakerrassa klo 17 -18.
Sählykerho 3.-4.-luokkalaisille
perjantaisin Luonetjärven koulun liikuntasalissa klo 16.30
-17.30
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
outi.pirttimäki@evl.fi p. 040
5609915.
NUORET:
Peli-ilta tiistaisin klo 18–21.
Perusisoskoulutus ke 8.2. ja
22.2. klo 17.30.
Jatkoisoskoulutus ke 8.2. ja
22.2. klo 19.
Avustajat lauantaisin klo 16–18.
Nuorten ilta lauantaisin klo
18–20 kirkolla.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
mikko.haapasaari@evl.fi p. 040
760 5098.
MUSIIKKI:
Lapsikuoro harjoittelee Tikkakosken kirkolla keskiviikkoisin
klo 17–18 ja
Candela myös keskiviikkoisin

kunimi@evl.fi
Kirkkohetki kirkolla 16.2. klo
10.30, jonka jälkeen keittolounas. Ilm. lounaalle 9.2. mennessä: 0400 905 915/Johanna tai
0400 706 205/Tarja.
Vauvakirkko kirkolla 20.2. klo
17 ja klo 18. Ilm. 11.2. mennessä
050 5510 440/ Leena Syrjälä.
Päivä-ja perhekerhojen valokuvaus: ma 13.2. Jyskän srkkoti; ti 14.2. Kirkon päiväkerhotila; ke 15.2. Kaunisharjun kerhola.
Pyhäkoulut:
Tölskä, Mutkatie 14: su 12.2. ja
19.2. klo 14.
Jyskän srk-koti klo 18: ma 13.2.
Kaunisharjun kerhola klo 10: su
12.2.
KOULUIKÄISTEN TOIMINTA:
Kouluikäisten kerhot:
Tiistaisin:
Klo 17-18 Askartelua 1-3lk.
(Vaajakosken 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 3-5lk.
Omat mailat! (Jyskän koulu, liikuntasali). Tervetuloa!
Muistathan, että kerhomaksu,
kokkikerhossa 10 e (paitsi Jyskässä 7 e) ja askartelukerhossa 5
e, kerätään ensimm. kerralla.
Uutena myös:
Torstaisin (alkaen 9.2.!) klo 1617 Kansallisen Lastenliiton Tyttöjen toimintakerho 1-3lk. Tilana
toimii kirkon nuorisotila (alakerta). Ohjaajina Pauliina Okkolin
ja Vilma Pohjola. Materiaalimaksu 1 e/kerta. Ilm. ma 6.2. mennessä osoitteeseen maija.valkeapaa@lastenliitto.fi (myös lisätiedot) Lämpimästi tervetuloa!
Kysymyksiä ja kommentteja? Pirauta tai laita viestiä 040 558
2542 tai kirsi-marja.piippanen@
evl.fi
Ilmoittaudu Vaajakosken Lasten talvileirille! Paikkana Koivuniemi, Vaajakoski. Ks erillisilmoitus.
1.-2.3. 7-9v. (20 e)
2.-4.3. 10-12v. (30 e)
NUORET:
Ke 8.2. Vanhat isoset klo 17.30.
Ke 8.2. Hengari klo 19-20.30.
To 9.2. Raamis klo 17-18.
To 9.2. Sähly Vaajakummun
koululla klo 18.15.
klo 18.30–20.30.
Kuoroja johtaa kanttorin sijainen, musiikkipedagogi Ilpo Vuorenoja p. 040 5609913.
Bändikerho torstaisin kirkolla
klo 17–18.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen työtupa tiistaisin klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri ke 8.2. klo 13 pappilassa ja 22.2. kirkossa osallistuen
tuhkakeskiviikon rukoushetkeen.
Hartaus ja aamupala torstaisin
klo 10–11 kirkolla.
Yhteisvastuutapahtuma koko
perheelle su 12.2. Perhekirkko
klo 11, tapahtuma jatkuu klo 14
saakka kirkon pihalla ja päiväkerhotiloissa. YV-kahvio avoinna seurakuntasalissa tapahtuman ajan. Tarjolla mehua, kahvia, leivonnaisia, makkaraa. Tervetuloa kaikenikäiset!
Diakoniatyöntekijän päivystys
pappilassa keskiviikkoisin klo
9–11. Muina aikoina sopimuksen mukaan p. 040 560 9916,
diakonissa Marja-Liisa Jaakonaho.

Jumalanpalvelus
Jyskässä 19.2.
Su 19.2. klo 16 laskiaisen
sanajumalanpalvelus
Jyskän seurakuntakodissa. Arto Kauppinen,
Osmo Leppänen, Liisa
Partanen, Senioreiden
lauluryhmä. Kahvit.

Pe 10.2. Perjantaikahvila klo
17-21.45.
11.-12.2. Nuorten Saarileiri.
Ke 15.2. Perusisot klo 17.30.
Ke 15.2. Hengari klo 19-20.30.
To 16.2. Raamis klo 17-18.
To 16.2. Sähly klo 18.15.
Ma 20.2. klo 17 K-18 mammutit.
Ke 22.2. Vanhat isoset klo
17.30.
Ke 22.2. Hengari klo 19-20.30.
Nuorisotyö päivystää Vaajakosken yläkoululla joka perjantai
klo 10.45-12.15, tule tapaamaan ja kohtaamaan.
Facebookissa nuorisotyö tietoja
jakaa Ilmo Vaajakoski, klikkaa
kaveriksi! Lisätietoja Jonna ja
Ainoleena.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin klo 18 kirkolla. Tied. kanttori Liisa Partanen p. 050 358
1860. Uusia laulajia toivotaan
mukaan.
Senioreiden lauluryhmä harjoittelee torstaisin klo 12.30 kirkolla. Uudet laulajat ovat tervetulleita. Tied. kanttori Liisa Partanen p 050 358 1860.
Nuorekkaiden aikuisten Majakka-kuoro harjoittelee pe-iltaisin
musiikinopettaja Antti Ikosen
johdolla kirkolla. Tied. kuoron
puh. johtaja Minna Lassila p
0400 504 622.
Kanteleryhmä kokoontuu mailtaisin. Tied. ryhmän ohjaaja
Ulla Honkonen p 0400 669 146.
DIAKONIA:
Ke 8.2. Keskiviikkokerho, Vaajakosken kirkko, klo 13.
Ke 15.2. Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti, klo 13.
Ke 22.2. Keskiviikkokerho,
Vaajakosken kirkko, klo 13.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo
9-10. Marja-Leena Liimatainen,
040-560 9926.

Nuorisotyö
päivystää
yläkoululla

Henki & elämä

Vaajakosken alueseura
kunnan nuorisotyö päivystää
Vaajakosken yläkoululla joka
perjantai klo 10.45-12.15.
Tule tapaamaan
ja kohtaamaan.

Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9-10.
Tero Reingoldt, 040-560 9927.
Pyydettäessä tehdään kotikäyntejä. Tarkat päivystystiedot löytyvät toimitilojen ilmoitustaululta tai diakoniatoimiston ovesta.
PERHETYÖ:
Diakoniatyön osalta perhetyöstä vastaa diakoni Tero Reingoldt.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen
kohdalta.
LÄHETYS:
14.2. Lähetyspiiri, Vaajakosken
kirkko, klo 13. Mukana Leena
ja Jukka Helle.

Laskiaistempaus

19.2. Laskiaissunnuntain messu
klo 10. Hannu Huttunen, Liisa
Partanen, kirkkokuoro. Kahvit.
Messun jälkeen laskiaistempaus.
Tarjolla hernekeittoa, laskiaispullia YV:n hyväksi. Mäenlaskua
ja muuta mukavaa toimintaa.
Torstaisin (alkaen 9.2.!) klo
16-17 Kansallisen Lastenliiton
Tyttöjen toimintakerho (1-3 lk
=kirkon nuorisotilassa (alakerta). Ohjaajina Pauliina Okkolin
ja Vilma Pohjola. Mater.maksu
1e/kerta. Ilm ma 6.2. mennessä:
maija.valkeapaa@)lastenliitto.fi
(myös lisätiedot) Tervetuloa!

Lasten talvileirit Koivuniemessä
7-9-vuotiaat 1.-2.3. (20€)
10-12-vuotiaat 2.-4.3. (30€)
Seikkaillaan mm. Kiinassa, tehdään talven
vikat lumiukot ja hiljennytään pohtimaan
Raamatun ihmeitä. Tervetuloa!
Ilmoittautuminen:
leena.syrjala@evl.fi (050 551 0440).
Kun ilmoittaudut, mainitse yhteystiedot
ja mahd. allergiat! Ilmoittautuneille leirikirje (ja lasku) postissa noin viikko ennen
leiriä. Tiedl: kirsi-marja@piippanen@evl.fi (040 558 2542.

Elämäni sillat - Naistenpäivät

Huhtasuon kirkossa Nevakatu 6
Lauantai 11.2. klo 13-17
Särjetyt sillat ja jälleenrakentajat, Heli Karhumäki
Silta Jumalaan ja itseeni, Maija Nyman
14.20 Kahvi, rukouspalvelu, avoin taidenäyttely,
arpajaiset, kirjapöytä
Millä sillalla seison? Marjatta Ollikainen
Laulamme sillalla
Menestyksen, taistelujen ja uskon sillalla, Mirja Ojares
Haastateltavia sillalla: Leena Impiö, Raija Pekkarinen, Mari Hast,
haastattelijana Maija Nyman
Päivän yhteenveto ja loppusiunaus
Musiikki Faro, joht. Päivikki Aartolahti
Mukana Inkeri Virkkala-Järvinen ja Ulla Karttunen
Sunnuntai 12.2. klo 10
Messu: saarna Arto Valkeapää, liturgi Annemari Siistonen
kanttori Maria Salmela
Yhdessä kohti arjen siltoja; ohjelmahetki

Miehet armon lähteellä - Miestenpäivät

Halssilan kirkossa la 11.2. klo 13–17
Klo 13    	 Avaus Osmo Väätäinen, lauluryhmä Armahdetut)
Klo 13.15   Armon vai Arton varassa, Arto Valkeapää
Klo 14     Kahvit
Klo 14.30 Kun armo löytyy – todistajien kertomaa
Heikki Kuusela: Sanan mies, Heimo Lajunen: Kunnon
mies, Mika Pakarinen: Armahdettu mies
Klo 15.3 Miehet armon lähteellä –esirukousta ja rohkaisua.
Turinatuokioita puheitten lomassa. Tule ja tuo 		
kaverisikin!
Kansan Raamattuseura ja Jyväskylän seurakunta
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Yhteiset
Aikuistyö

Leskien klubi

Vesalan veljespiiri ma 20.2. klo
18 Vesalan kurssikeskuksessa.
Ahdas portti – entä sitten? Lähtö
autoilla klo 17.30 Keskusseurakuntatalolta, Yliopistonkatu 12.

Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26) torstaina 16.2. klo 1012 teemana Tietoa uniasioista ja
to 1.3. Terapia surevan tukena.
Tiedustelut: heini.lekander@evl.
fi, 050 521 5416 tai 050 440
9733, anne.laimio@evl.fi.

KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 12.2. klo 17 KohtaamisPaikka
ja ehtoollinen Palokan kirkossa.
Mika Kilkki. Lastenohjelmat. Yhteislähtö keskusseurakuntatalolta klo 16.30.
Su 19.2. klo 17 KohtaamisPaikan
iltamessu Kaupunginkirkossa.
Mika Kilkki. Lastentapahtuma
Sacariumissa klo 16.45 -17.20.
Nyyttärit. Vanhemmat vievät
lapset suoraan Sacariumiin.
Opiskelijoiden jatkot Sacariumissa iltamessun jälkeen.
Seuraava Alfa-kurssi 16.2.26.4. torstaisin klo 18.30-20.30.
Kurssi Kilkeillä Mustalammella,
Kevättärentie 10. Alfa-kurssi on
hyvä mahdollisuus miettiä elämän tarkoitusta ja tutustua kristinuskon perusteisiin. Tied. ja ilm.
tiina.kilkki@kohtaamispaikka.
net p. 044 524 3904.

Maahanmuuttajatyö
Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonk. 12) ti klo 10.30-11.45. Ohj.
Raili Palkola ja Paula Määttä.
Naisten Suomi-kerho ti klo 1011.30 Polttolinja 37; ke klo 1314.30 Huhtasuon kirkon takkahuone, Nevak. 6. Mervi Karikko.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkko (Keltinmäentie 10)
ti klo 10-12. Heikki Junttila ja
Erkki Helle.
Naisten jumppa Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevak. 6) ti klo
12-13. Valentina Ikko.
Naisten venyttely/hengitysklubi Huhtasuon kirkon jumppasali
(Nevakatu 6) to klo 17-18. Tamara Golovkova.
Paluumuuttajien kerho Huhtasuon kirkon takkahuone (Nevak.

6) to klo 10-12. Maija Tikko.
Koripallokerho Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevak. 6) la klo
12-13.45. Thomas Chatzitolios.
Miesten lentopallokerho +
sauna Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevak. 6) to klo 19-21.
Vladimir Ikko.
Rippikoulu talvella 2012. Tied.
ja ilm. p. 050 549 7033.
Työntekijöiden yhteystiedot:
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050
549 70 33, mirja.hytonen@evl.fi,
Cygnaeuksenk. 8, Maija Tikko,
avustaja, p. 041 705 23 29, maija.
tikko@evl.fi, Cygnaeuksenk. 8.

Näkövammaiset ja
huonokuuloiset
Päivystys ma klo 9 – 11, Cyg
naeuksenk. 8, p. 050 549 7023.
Kerho ke 8.2. klo 13-14.15 Keskusseurakuntatalolla. Kahvit klo
12.30 alkaen. Pastori Riku Bucht.
kertoo matkastaan Kolumbiaan,
jossa tutustui avustuskohteisiin.
Aistipäivä ke 22.2. Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonk. 12) klo
10-13. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet! Kahvio Afrikan kuurojen
lasten hyväksi.

Omaishoitajat
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903. Pyydettäessä
myös kotikäyntejä.
Oma hetki -piiri ke 22.2 klo 1011.30 Cygnaeuksenkatu 8.

Veteraanit
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903.
Päivystys ti-to klo 9-10, Cyg
naeuksenkatu 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 jarmo.honkanen@
evl.fi p. 050 301 8233, ja satu.
konsti@evl.fi, p. 050 322 7866.

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
12.2. Krist. opiston opistolaispäivä, Messu Kuokkalan kirkossa klo 11; opistolla lounas ja
seurat. Kannatusyhd. vuosikokous seurojen jälkeen.
21.1. klo 17.30 Seurat, Vanha
Pappila.

Jyväskylän
Kristilliset Eläkeläiset
Ma 20.2. klo 14 Tilaisuus, K-L
Lähetyskoti, Kauppakatu 13.
Kahvitarjoilu klo 13 alkaen.
Arto Auranen, Leo Louhivaara,
juonto Rainer Huhta-aho.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohj. Tanja Nieminen,
040 740 4472, jklnnky@elisanet.
fi, www,ywca.fi/ paikallisyhdistykset/Jyväskylä
Ke 8.2. klo 17 Exodus-raamattupiiri, Laulujen laulu.
Su 12.2. klo 10 Messu, NNKY:n
kirkkopyhä, Keltinmäen kirkko.
Ti 14.2. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Apo
kryfikirjoista kertoo Heidi Watia.
Pe 17.2. klo 9.30-11 Viim. Monimessi-perhekahvila NNKY:llä.
Ti 21.2. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Liikun
nasta iloa; klo 17 Tuunaus- ja
taidetyöpaja; klo 18 Latinanpiiri.
Uutta: Lauluryhmä Jännät kokoontuu erikseen sovittuina aikoina, tied. toiminnanohjaajalta.
Lasten musiikkileikkikoulun ryhmissä tilaa:
Vanhempien kanssa 1,5-2-vuotiaat (s. 03/2010-09/2010) klo
16–16.30;
2,5-vuotiaat
(s.
06/200912/2009) 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.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Ke 8.2. klo 19 Seurat, ry.
La 11.2. klo 19 Seurat, ry.
Su 12.2. klo 16 Seurat,ry.
Ti 14.2. klo 18.30 Kotiseurat,
Leinikkikuja 3.
Ke 15.2. klo 19 Seurat, ry.
To 16.2. klo 18.30 Kotiseurat,

Pilliniementie 28.
Pe 17.2. klo 18.30 Kotiseurat,
Kaislakuja 7.
La 18.2. klo 17 Talvimyyjäiset,
ry.
Ke 22.2. klo 19 Seurat, ry.

Kansan
Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Keskiviikkoisin klo 13-15 kokoonnumme Sanan Kulmalla, yhdessäolon, Sanan ja rukouksen
merkeissä.   Tied. 040 703 9207.
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
pe 10.2. klo 11.
Elämäni sillat - Naistenpäivät
Huhtasuon kirkolla la-su 11.2.
-12.2. alk. la klo 13. Heli Karhumäki, Maija Nyman, Marjatta
Ollikainen, Mirja Ojares, Annemari Siistonen, Mari Hast, Marjo
Autio, Raija Pekkarinen. Musiikki
Faro, joht. Päivikki Aartolahti.
Sunnuntaina messu klo 10, saarna Leena Impiö, liturgina Annemari Siistonen. Messun jälkeen
ohjelmahetki, mm. Leena Impiö.
Musiikki Hiekkavirran sisarukset.
Miehet armon lähteellä - miestenpäivät Halssilan kirkolla la
11.2 klo 13. Arto Valkeapää, Osmo Väätäinen, Kari Valkonen,
Heikki Kuusela, Heimo Lajunen,
Mika Pakarinen, Lauluryhmä Armahdetut.
Ti 21.2 klo 14 Päiväkahvit Sanan Kulmalla. Nimi taivaan kirjassa, Arto Mikkola, musiikki
Saara Mörsky, Mukana Kaija
Ojanen, Inkeri Virkkala-Järvinen

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi,http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
To 9.2. klo 11.30-15 Torstaikahvila. Sanaa, juttuseuraa, kahvia ym.
Pe 10.2. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
La 11.2. Ei Pointti-nuorteniltaa.
Huom! Valo Paljastaa -gospeltapahtuma, Saarijärvellä klo 18-22.
Su 12.2. Sielunhoidon Keidas:
Klo 16 Rikkinäisyyden taakka,
Pentti Heinilä; klo 17 Rikkinäisyydestä eheytyminen, Pentti
Heinilä; klo 17.40 Kahvi; klo 18
Autettuna auttamaan, Pentti Heinilä, Reino Saarelma.
Ma 13.2. klo 18 Raamattupiiri.

Ti 14.2. klo 13 Naisten raamattupiiri.
Ke 15.2. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
To 16.2. klo 11.30-15 Torstaikahvila. Sanaa, juttuseuraa, kahvia.
To 16.2. klo 17 Japanin työn rukouspiiri.
Pe 17.2. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Pe 17.2. klo 19 Kolme Kohtaamista opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
La 18.2. klo 19-21.30 Pointtinuortenilta.
Ke 22.2. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Muualla Jyväskylässä:
Pe 10.2. klo 18–20.30 3-6-ilta
3-6-luokkalaisille Myrskylyhdyn
päiväkodissa, Antinmutka 18
(050 309 7212).
Su 12.2. klo 14 Perhepyhäkoulu
Pikkuleipä, Jokisilla, Saikkosentie
20, Ritoniemi, Palokka (044 077
7205).
Ma 13.2. klo 18 Vaajakosken
naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
Ti 14.2. klo 12.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri, Vaasankatu 10 C 36.
Ke 22.2. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Ke 15.2. klo 18.30–20 Kuokkalan miestenpiiri, Kariniementie
12. Aiheena Jeesuksen ihmeet.
To 16.2. klo 18.30 Vaajakosken
miestenpiiri, Kirkkotie 11.
Pe 17.2. klo 18–20.30 Varkkariilta Tentkeillä, Tertunmetsä 8
(0400 648 342).
La 18.2. klo 10 Isä-poika–sähly
Huhtasuon kirkolla, Nevak. 6.
Su 19.2. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan srk-keskuksessa, Kärpän
kuja 5. Satuttavia vertauksia, Arto
Hukari. Musiikki: Maria ja Jousia
Lappi. Lapsille opetuskanavat.
Ti 21.2. klo 12.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri, Vaasankatu 10 C 36.

Lähetysyhdistys
Kylväjä
To 9.2. klo 17 Viron-piiri, NNKYn
tilat, Puistotori 4. Veikko Pasanen.
Pe 10.2. klo 19 Perjantairukous
Neulaskodilla, E. Puhalainen.
12.2. klo 16 Neulasehtoo Neulaskodilla, nimikkotyöntekijöiden
tulojuhla.
La-su 18.-19.2. Jyvässeudun
Raamattu- ja lähetyspäivät
Huhtasuon kirkolla. Ks. tarkem-

min alueen tiedot.
Ma 20.2. klo 13 Lähetyspiiri
Neulaskodilla, nimikkotyöntekijä.
Ke 22.2. klo 18.30 Sanan ja lähetyksen ilta Huhtasuo kirkolla,
R.Hämynen.
Jyvässeudun Raamattu ja
lähetyspäivät Jumalan
rakkauden uhritie
18.–19.2. Huhtasuon kirkolla,
Nevakatu 6.
La 18.2. klo 15 Paikkamme Jumalan rakkauden uhritiellä, Erkki
Puhalainen; klo 16.30 Inhimillisen ja jumalallisen ristiriita, Osmo Väätäinen. Terveiset kielityöstä Kaukasiasta.
Su 19.2. klo 10 Jumalan rakkauden uhritie, messu, Risto Herranen, Osmo Väätäinen, Matti
Mertanen; klo 12 Terveisiä KeskiAasiasta, Raija Hämynen ja työntekijäperhe.

Sisälähetysseura
Törmälän ystävien työpiiri 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:
12.2. Reino Saarelma - Petri Harju, 19.2. Petri Harju
Evankeliset opiskelijat ke klo
18:30:
8.2. Syvälle sydämeen sattuu Kari Valkonen
15.2. Herra on minun paimeneni
- Erkki Koskenniemi
22.2. Kahden maan kansalainen
- Marjo Anttoora

Suomen
Raamattuopisto
To 16.2. klo 18.30 Toivon torstai
Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas. Psalmi 32: Katseeni seuraa askeleitasi, Saija Väätäinen,
musiikki Lähde! ja Heli Nieminen.
Lastenhoito järjestetty.

Tikkakosken
Rauhanyhdistys

Hiidenjärventie 37, Puuppola
www.tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
Su 12.2. klo 14 Seurakuntapäivä ry:llä.
Su 19.2. klo 16 Vuosikokous
ry:llä.
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Säv, san, sov –levy on
bändiprojektin hieno päätös
sirpa koivisto

Pasi Toivola
(vas.) on
vetänyt
Vaajakosken
bändiprojektia
yhdessä Esko Turpeisen
(viides vas.) kanssa. Projektin päätöksenä
syntyi levy, jossa musisoivat muun muassa Alina Puupponen
(toinen vas.), Hanna Takala, Tuomas Laine,
Ilkka Rautiainen ja Pete Vainio.

Ainutlaatuinen kokemus

Levyä varten bändit harjoittelivat parin vuoden ajan
Vaajakosken kirkolla. Osalla porukasta oli enemmän
kokemusta musiikin tekemisestä, toisten kanssa lähdettiin liikkeelle ihan perusasioista, kuten laulutekniikasta, palleahengityksestä tai soinnuista.
– En ole ikinä ennen äänittänyt kuin neljä sanaa
johonkin kouluprojektiin, joten kaikki on ollut hauskaa ja uutta, Hanna Takala kertoo.
– Musan tekeminen on aina mukavaa ja onhan se
mahtavaa, jos on mahdollisuus tehdä ilmaiseksi levy,
Tuomas Laine iloitsee.
– Ainutlaatuinen kokemus. En olisi uskonut, että
olen mukana tämmöisessä, Alina Puupponen jatkaa.
Myös Esko Turpeisen mielestä nuorten kanssa työskentely on ollut mukavaa.
– Näiden porukoiden kanssa on ollut kiinnostavaa
toimia. Tässä on ehtinyt tutustua oikeasti ihmisiin ja
heidän tapaansa tehdä asioita. Samalla olen kehittynyt
itse, kun olen saanut aika vapaat kädet tehdä sovituksia niihin biiseihin, joissa ei ole ollut mitään valmista.
– Uskon, että levyllä on muutama biisi, joka lähtee
soimaan myös radiokanavilla, Turpeinen arvioi.

Reilu kaksi vuotta
sitten Vaajakoskella
käynnistynyt bändiprojekti onnistui
erinomaisesti.
Siitä osoituksena on
uunituore San, säv,
sov –cd, jossa paikalliset
bändit ja muut kokoonpanot esittävät omaa
musiikkiaan.

sirpa koivisto

Matkan varrella nuoret pääsivät tutustumaan monipuolisesti musiikin tekemiseen. Monille äänitysstudiossa työskentely oli ainutlaatuinen kokemus.
Projekti on osoitus siitä, mitä pitkäjänteisellä toiminnalla voi saada aikaan.
– Oman levyn julkaiseminen oli toiminnan tavoitteena alusta lähtien, bändien kanssa pitkään toiminut
erityisnuorisotyönohjaaja Pasi Toivola vahvistaa.

Musiikkia laidasta laitaan
Helmikuun alussa julkaistulla San, säv, sov –levyllä
kuullaan musiikkia laidasta laitaan, balladeista

hiphoppiin. Mukana on myös kolme lainabiisiä, jotka
on sovitettu uuteen uskoon. Esimerkiksi virsi 602
kuullaan osin räppiversiona.
Kaikkien kappaleiden sovituksesta on enemmän tai
vähemmän vastannut Esko Turpeinen, jonka studiossa levy on myös äänitetty.
Musiikista vastaavat Cream River, The Valmets, Kah
den käden kopla, Mess, Gsus sekä duo Hanna Takala ja
Alina Puupponen. Bändi-illoissa mukana ollut Kel
lobändi päätyi tekemään oman levyn.
– Ihan hyvä lopputulos. Monipuolinen levy, jossa on
erilaisia biisejä ja esittäjiä, Cream Riverissä soittava
Tuomas Laine toteaa.

i�metteli��

Mahdollisesti myös konsertti
Vaikka bändiprojekti on jo päättynyt, yhteistyö bändien
kanssa jatkuu varmasti tavalla tai toisella. Bändeillä
on yhä mahdollisuus kokoontua ja soittaa yhdessä
Vaajakosken kirkon bänditilassa. Mahdollisesti tulossa on myös bändien yhteinen konsertti.
– Projektin myötä on syntynyt luontevat suhteet
kaikkiin, mutta tästä eteenpäin jokainen jatkaa omia
polkujaan. Kokoonpanot elävät ja kaikki eivät varmaankaan jatka samassa bändissä maailman tappiin.
Pääasia, että jokainen löytää oman paikkansa maailmassa, oli se sitten musiikin parissa tai jossakin muual
la, Toivola toteaa.

tytti pääkkönen

tytti pääkkönen

Jumala on minulle läheinen ja luotettava
kaveri. Olen pienestä asti uskonut siihen,
että minulla on vahva tuki Jumalan puolelta. Isoäitini Vilhelmiina Nummelin oli les
tadiolaissaarnaaja. Muistan lapsuudestani
pitkät polvirukoukset, joista en ymmärtänyt paljoakaan.
Minulla on aina ollut paljon esirukoilijoita. Tässä iässä en halua murehtia, se on synti. Sehän tarkoittaa, etten luota Jumalaan.
Olen koulutukseltani opettaja, ja silloin
on oltava tarkkana, ettei johdata lasta
omien arvojen pariin vaan antaa näköaloja,
joista hän voi itse valita. Myöhemmin akateemisessa maailmassa olen voinut sopivassa tilanteessa sanoa kollegoille, että rukoilen
heidän puolestaan. Ihmiset häpeilevät suotta uskoaan. Kun heidän kanssaan keskustelee, huomaa, että moni on piilouskovainen.
He vain palvelevat Jumalaa omalla tavallaan.
Kirkossa minua kiusaa päällepäsmäröinti.
Kirkko työntää ihmisiä luotaan, kun sananselitys on varattu vain oppinsa saaneille.
Näen Kaupunginkirkon ikkunastani aamusta iltaan, mutta viime vuonna kävin
siellä vain kerran. Kaipaisin vapaamuotoisia musiikki- ja hiljentymishetkiä, joissa
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voisimme jakaa Sanaa toinen toisillemme.
Uskonto on laitostettu ja kirkosta on tullut service station. Se on kasvanut liian
suureksi eikä se jatkossa pysty vastaamaan
ihmisten hengelliseen hätään. Siksi pienet
herätysliikkeet vastaavat ihmisten yhteyden
kaipuuseen. Kirkko tarvitsee herättelijöitä,
ja sen pitäisi antaa tilaa erilaisuudelle.
Ihmiset antavat toisilleen valmiita kaavoja ja vaativat heitä käyttäytymään tietyllä
tavalla. Kaipaisin lisää velvollisuudentuntoa, toinen toistemme kunnioittamista ja
aitoa vuorovaikutusta. Saarnastuolista tahtoisin kuulla Jumalan sanaa enkä papin
elämänstooreja. Jumalanpalvelukset jäävät
yksipuolisiksi, kun kirkossa pitää istua kuin
suolapatsas. Miksei hyvälle saarnalle voisi
vaikka taputtaa?
Pohjois-Keniassa yläasteensa päättäville
lapsille järjestetään jumalanpalvelus, jossa
jokainen lapsi siunataan erikseen elämän
tielle. Meilläkin pitäisi pitää lapsista parempaa huolta rippikoulun jälkeen.
Työssäni vammaisten parissa olen kohdannut paljon aitoja ihmisiä, jotka kamppailevat ympäristön asenteita ja nöyryytystä
vastaan. Jyväskylään muutettuani 1960 mi-

Kunniatohtori Onerva Mäki, 85, on UNESCO Laureate ja vammaisryhmien koulutuspalveluiden uranuurtaja, muun muassa.
Niilo Mäki Säätiön ja monen vammaisyhdistyksen perustajajäsen.
nua kysyttiin rovastinrouvien ompeluseuraan, johon minut olisi kelpuutettu professorin rouvana. Olin toiminut Meilahden
seurakunnassa aktiivisesti tasa-arvoisuuden
perusteella. En voinut ottaa kutsua vastaan.
Sain UNICEF-koulutuksen 1951, jonka
jälkeen perustettiin Helsinkiin Suomen ensimmäinen CP-vammaisten luokka, jonka
opettajana toimin seitsemän vuotta. Jyväskylään avioiduttuani toimin yliopiston
opettajana ja erityisopettajien kouluttajana

28 vuotta niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Maailman vammaisjärjestöjen keskusliiton johtoelimissä edustin Suomea. En
olisi päässyt näin pitkälle ilman uskon antamaa rohkeutta ja vahvaa tukea.
Nyt minulla on hyvä olla eikä minulla ole
erityistä synnintuntoa. Olen tehnyt tilit selväksi Jumalan kanssa ja olen valmis lähtemään koska tahansa. Olen kiitollinen kohtalaisen hyvästä terveydestä, hyvistä ystävistä,
ihanista lapsenlapsista ja hyvistä muistoista.

