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Veroprosentti
pysyy
ennallaan

Asunnottomuus

a
Toimitukselt

Syrjäytetty

Jyväskylän seurakunnan veroprosentti säilyy ennallaan
myös ensi vuonna. Kirkkovaltuusto vahvisti veroprosentiksi
1,45. Taloussuunnitelman mukaan seurakunnan tulos vuosina 2020–2022 on 1,45 kirkollisverolla noin 650 000 euroa alijäämäinen. Summassa ei ole
huomioitu investoinneista syntyviä kustannuksia tai suunnittelukauden arvioituja satunnaisia tuottoja.

Postiosoite on
ihmisoikeus.

Helena oli samalla luokalla alakoulussa. Tavallinen, keskiverto oppilas, joka ei oikein koskaan sulautunut joukkoon. Hiljainen ja hieman arka. Helenaa ei suoranaisesti
kiusattu, mutta ei juuri pyydetty kaveriporukoihinkaan.
Olen joskus miettinyt, mitä Helenalle mahtaa kuulua nyt.
Millaiset jäljet koulumaailma häneen jätti?

Kaunisharjun
kerhotila
myydään

Helenan kaltaisia tarinoita on tuhansia. Syrjäytyneitä tai
syrjäytettyjä, enemmän tai vähemmän koulukiusattuja
tai sivuun jätettyjä nuoria. Koulussa koettu henkinen ja
jopa ruumiillinen väkivalta, yksinäisyys ja ystävien puute
jättävät kolhut, joiden yli ei ole helppo päästä aikuisenakaan. Kaikki eivät toivu koskaan.

Kaunisharjun kerhotila (Yläkoskentie 11) myydään Kuiville Pyrkivien Tuki ry:lle. Kauppahinta on 10 350 euroa. Kerhotila sijaitsee yhdistyksen omistamalla tontilla. Kirkkovaltuusto vahvisti kaupan lokakuisessa
kokouksessaan.

Kuopion oppilaitoshyökkäyksen jälkeen on jälleen puhuttu niin koulukiusaamisesta kuin nuorten mielenterveysongelmista. Tähän mennessä saatujen tietojen mukaan tekijä oli niin sanottu tavallinen opiskelija, josta piirtyi yksinäinen ja vetäytyvä kuva. Joidenkin lähteiden mukaan koulukiusattu jo ala-asteella.
Mikään ei oikeuta kouluiskujen kaltaisiin järkyttäviin väkivallantekoihin. Pahimmillaan koulukiusaaminen, syrjäytyminen ja siihen kenties liittyvät mielenterveysongelmat ja paha olo voivat kuitenkin johtaa tämän kaltaisiin
epätoivoisiin tekoihin.
Monet vanhemmat ovat kokeneet syvää voimattomuutta lapsensa koulukiusaamisen edessä. Erilaiset kampanjat ja Kiva Koulu -ohjelmat ovat helpottaneet tilanteisiin puuttumista, mutta yhä liian moni nuori syrjäytyy
jo koulussa.
Nimimerkki Vanhemmat jakoi Helsingin Sanomien yleisönosastokirjoituksessa huolensa oman vakavasti koulukiusatun lapsensa puolesta. Koulukiusaus on johtanut
traumaperäisen stressihäiriöön, vakavaan masennukseen, ihmisarkuuteen ja ahdistuneisuushäiriöön. Apua
on ollut heikosti saatavilla. ”… meille muille perheenjäsenille on tullut tunne, ettei Suomessa kukaan koordinoi lapsen tai nuoren psykiatrista hoitoa…. Potilaat tuntuvat olevan heitteillä. Jos ei ole välittäviä läheisiä, kuka heitä auttaa”, nimimerkki kirjoittaa.

Kristillinen
kirja -finalistit
on valittu

jyvaskylanseurakunta.fi

Jaana Elorannan tapahtumatärpit
Jyväskylä Ensemble debytoi su 27.10. klo 16 Kuokkalan kirkossa Jyväskylän
konserttisalihankkeen hyväksi. Jo
asian kannatuksen vuoksi kannattaa osallistua. Onhan kumma, että
hyvä konserttisali puuttuu yhä!
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Edu Kettusen Kaivo Aavikolla -konsertti pidetään Kaupunginkirkossa
su 27.10. klo 18. Kokonaisuudessa
kuullaan sekä uusia että vanhempia
kappaleita. Olisi mielenkiintoista
kuunnella lentäjän poikaa kirkossa.

Sotilaskoti on sotilaan koti
Luonetjärven sotilaskotiyhdistyksen toiminta alkoi virallisesti talvisodan alkua edeltävänä
päivänä. Melkein neljännesvuosisadan yhdistyksessä toiminut Leena Viinikainen on yksi
aktiivisista vapaaehtoisista, joita ilman sotilaskotitoimintaa ei voisi pyörittää.
HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Down

Sirpa Koivisto
Vt. päätoimittaja

Leena Viinikainen, mitä kuuluu
80-vuotiaalle yhdistykselle?
Hyvää kuuluu ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Varuskunta on vain
voimistunut, kun Kauhavan ilmasotakoulun henkilöstö siirtyi
tänne viisi vuotta sitten.
Miten juhlitte merkkivuotta?
Työn merkeissä. Olemme olleet
mukana maanpuolustus- ja valatilaisuudessa Saarijärvellä sekä veteraaneille järjestetyissä tilaisuuksissa.
Yhtä juhlaa on ollut jo useamman vuoden. Ensin oli Suomi 100,
viime vuonna Ilmavoimat 100, ja
tänä vuonna Sotilaskotiliitto täytti
100 vuotta. Loppukuusta on myös
uuden sotilaskotiauton luovutusjuhla. Elisabethiksi nimetyn auton
suojelijana toimii Elisabeth Rehn.

Henki &

Kuva: Atte Sauranen

3

Mihin tapahtumiin sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Lue lisää Jaana Elorannasta keskiaukeamalta.

Mitä tehdä, jos vanhempien omat keinot ja voimavarat
eivät enää riitä tilanteen korjaamiseksi. Mitä tehdä, kun
kiusatun mitta tulee täyteen? Monissa perheissä hätä on
todellinen.

Kannessa: Jaana Eloranta opettaa laulua kuoroille,
lauluryhmille ja yksinlaulajille ja esiintyy Teatterilesket ja
JetS duo -kokoonpanoissa. Hänen pääinstrumenttinsa on
oman vaarin rakentama viulu.
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Jari Leppäsen ja Mikko
Oinosen musiikkihetket
jatkuvat Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä lauantaisin klo
12–13. Mikko on mukava muusikko ja soittimensa näissä tilaisuuksissa taitaa olla aika erikoinen.

Sotilaskodin työntekijät Katariina Anttila ja Saku Suomalainen tietävät kokemuksesta, että Leena Viinikainen (keskellä) hälytetään usein paikalle, kun
sotilaskodille tarvitaan työvuoroihin vahvistusta.

Syksy.
Vuodenaika,
jolloin sielu herää –
lepäämään.

Paljonko yhdistyksessä on
mukana ihmisiä?
Sisaria on noin sata, joista kolmisenkymmentä on aktiivisesti mukana toiminnassa. Vapaaehtoisia
kaivataan lisää, erityisesti nuoria,

ja miehet ovat myös tervetulleita mukaan. Lisätietoa liittymisestä
löydät nettisivuiltamme (luonetjarvensotilaskoti.fi).
Miten itse päädyit mukaan?
Olen ollut yhdistyksessä mukana lähes 25 vuotta. Varuskuntaan
muutimme alun perin mieheni
työn vuoksi. Minä hakeuduin myös
puolustusvoimien palvelukseen ja
työskentelin virkaurani taloushallinnon tehtävissä.
Kävimme joskus iltaisin sotilaskodissa asiakkaina. Jo silloin ajattelin, että yhdistyksessä toimiminen
voisi olla mukava harrastus. Lapsiperheen ruuhkavuodet mutkistivat tilannetta. Sitten kun lopulta lähdin mukaan, se olikin sitten
menoa kertalaakista.
Työsi parhaat puolet?
Olen voinut palvella monin eri tavoin vapaaehtoisena ja saanut kokea varusmiesten vilpittömän kiitollisuuden. Olen mukana myös
liikkuvassa sotilaskodissa sekä hengellisessä jaostossa.
Monet kerrat olen ollut mukana
varusmiehen kaste- ja konfirmaatiotilaisuuksissa. Ne ovat olleet eri-

tyisen herkkiä hetkiä. Myös sotilaskodin puolella syntyy välillä henkeviä keskusteluja. Taustalla voi olla koti-ikävää tai muita syitä. Se on
tämän työn suola, kun voi omalta
osaltaan olla läsnä kuuntelemalla.
Onko Sotku paikkana joskus
nimensä veroinen?
Olemme käyttäneet jo pitkään sotilaskodista nimeä Sode. Sotku on
nimenä jo aikansa elänyt, eikä viittaa mitenkään sotkuisuuteen.
Kuinka tärkeä paikka sotilaskoti
on varusmiehelle?
Se on sotilaan koti ja erittäin tärkeä
paikka. Täällä voi myös harrastaa
monenlaista ja pelata vaikka pleikkaria ja lautapelejä tai soittaa pianoa. Tämä on ainut paikka, jossa
voi tavata vierailulla olevia läheisiään. Viikonloppuisin moni viettää
täällä koko sen kaksituntisen, jonka paikka on auki.
Löytyykö munkille haastajaa?
Munkki eri muodoissaan on ehdoton ykkönen. Normipäivänä paistamme niitä vähintään sata, valapäivinä jopa 2 500 kappaletta.
Myös mokkapalat ovat kaikkien

suosikki, silloin kun niitä on tarjolla. Nykyään valikoimasta löytyy
makean lisäksi myös suolaista, josta olemme saaneet hyvää palautetta.
Olimme aika täpinöissämme,
kun meidän mörkömunkit ylittivät keväällä valtakunnallisen uutiskynnyksen. Juttuja kuvineen oli aika monessa lehdessä.
Ovatko varusmiehet muuttuneet sinun aikanasi?
Tämän ajan varusmiehet ovat entistä valveutuneempia. Myös hyvä
käytös ja kohteliaisuus ovat huippuluokkaa.
Hauska sattumus vuosien
varrelta?
Sodevaunulla tai autolla liikkuessa sattuu aina pikku kommelluksia. Kerran vaunusta meni rengas
matkalla valatilaisuuteen Kannonkoskelle. Autonvaihtoa odotellessa
purettiin kaikki tarvikkeet autosta.
Pistettiin tienvarsikahvila pystyyn
hinnastoineen päivineen. Ei siihen
kukaan pysähtynyt ja autoilijat
katselivat meitä ihmeissään. Mutta tulipahan osoitettua, että olemme aina valmiusasetelmissa.

Vuoden kristillinen kirja 2019
-kilpailun voittaja valitaan kuuden ehdokkaan joukosta. Finalistikirjat ovat Maarit Eronen ja Jane Jones: Kadun kukka.
Prostituutiosta vapauteen, Jukka Hautala: Seitsemän kertaa
seitsemän. 49 sanaa Raamatusta, kristinuskosta ja kulttuurista,
Saara Kinnunen: Äidin ikävä,
Sinikka Klemettilä: Pianomies
Hillel Tokazier, Juho Sankamo:
Alkukirkon salaisuus sekä Tapani Sopanen ja Juhani Huotari:
Vainotun kristityn asiamies.
Yleisöllä on mahdollisuus äänestää oma suosikkinsa osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi.
Voittajakirjan valitsee toimittaja Sanna Ukkola.

Juhlakävely
rikkoi
ennätyksiä
Kymmenettä kertaa järjestetty Naisten Pankin hyväntekeväisyyskävely rikkoi juhlavuotenaan kaikki ennätykset. Yli sadan tapahtuman voimin Suomessa ja ulkomailla käveltiin
ennätystulos, 100 100 euroa,
naisten koulutuksen ja yrittäjyyden hyväksi. Kasvua edellisvuoteen syntyi jopa 21 prosenttia. Juhlavuoden tapahtumiin osallistui yhteensä noin
2 500 kävelijää.
Varoilla tuetaan naisten koulutusta, yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa Afrikassa,
Lähi-idässä ja Aasiassa. Vuonna
2019 Naisten Pankki toimii kuudessa maassa: Ugandassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Jordaniassa, Nepalissa, Myanmarissa ja
Kambodžassa.
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Seurakunnalle
sittenkin tilat
Kirkkopuiston
laidalta
Jyväskylän seurakunta on vuokraamassa
toimitilat Reimari-rakennuksesta ja
Valtiontalosta 9,5 vuodeksi.
SIRPA KOIVISTO teksti
ATTE SAURANEN kuva

Jyväskylän seurakunta on sittenkin
saamassa uudet toimitilat Kirkkopuiston laidalle kohoavasta Reimari-rakennuksesta ja Valtiontalosta.
Seurakunnalle on tarjottu uusista
kiinteistöistä tiloja vuokrattavaksi
9,5 vuodeksi.
Ylimääräiseen kokoukseen kokoontunut kirkkoneuvosto kallistui toimitilojen vuokraamisen kannalle. Tuulikki Väliniemi (sd.) teki ehdotuksen pohjaesityksen hylkäämisestä, mutta esitystä ei kannatettu. Väliniemi jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Uusien tilojen kokonaislaajuus on
noin 1 100 m2. Reimarista vuokrattavat, noin 750 m2 tilat, korvaavat nykyiset Tellervonkadun ja Innovan toimisto- ja asiakaspalvelutilat. Valtiontaloon saadaan noin
385 m2 tilat Keskustan alueseurakunnan käyttöön.
Seurakunnan tilat sijaitsevat Kil-

pisenkadulta katsottuna Reimari-rakennuksen ja Valtiontalon ensimmäisessä kerroksessa. Tämän lisäksi seurakunta vuokraa noin 100
m2 tilan Valtiontalon toisesta kerroksesta.
Valtiontalon vuokra on 12 917
euroa kuukaudessa ja Reimari-tilojen 20 555 euroa kuukaudessa.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Seurakunta haluaa myös neuvotella myyjien, Järvi-Suomen Asunnot
Oy:n ja Royal House Oy:n, kanssa
osto-optiomahdollisuudesta Reimari-tilojen osalta.

Keskustan alueseurakunta on
odottanut uusia toimitiloja hartaasti lähes kymmenen vuoden
ajan. Näillä näkymin vuodet monenmoisissa väistötiloissa olisivat
vihdoin päättymässä. Kirkkoneuvoston päätös otettiinkin alueseurakunnassa iloiten vastaan.
– Tuntuu tosi hyvältä, kommentoi aluekappalainen Seppo Wuolio.
– Kaupunginkirkko täyttää ensi
vuonna 140 vuotta. Mahdollisuus

Valtiontalosta vuokrattavat tilat valmistuvat keväällä ja Reimari-rakennus (etualalla) ensi syksynä.

saada uudet toimitilat juhlavuoden kunniaksi aivan kirkon vierestä
on hieno asia, Wuolio jatkaa.
Valtiontalon toimitilaratkaisuun
olivat tyytyväisiä niin alueseurakunnan työntekijät kuin Keskustan
alueneuvosto, joka oli yksimielisesti Valtiontalon vuokratilojen kannalla.

Valtiontalon toimisto- ja kokoontumistilat antavat Wuolion
mukaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia paitsi työn suunnitteluun ja toteuttamiseen, myös erilaisten yleisö- ja seurakuntatilaisuuksien järjestämiseen kirkkokahveista lähtien.
Tiloissa on mahdollista järjestää
niin ikään pienimuotoisia konsert-

teja ja musiikkitilaisuuksia.
– Saamme Valtiontaloon myös
kipeästi tarvitsemamme tilat rippikoulutyötä varten, Wuolio kertoo.

Saamme
”Valtiontaloon

myös kipeästi
tarvitsemamme
tilat rippikoulutyötä varten.
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto teki jo keväällä 2017
päätöksen toimitilojen ostamisesta Kiinteistö Oy Reimarista. Osto-

sopimuksen teko kuitenkin viivästyi valituksen vuoksi, ja myyjät peruivat kaupan.
Valituksen käsittely on yhä kesken Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kiinteistö Oy Reimarista oli
tarkoitus hankkia noin 1 600 neliömetrin hallintaan oikeuttavat
osakkeet.
Valtiontalosta vuokrattavat tilat valmistuvat keväällä ja Reimari-rakennus ensi syksynä. Uusien
toimitilojen myötä seurakunnan
pitkä evakkotaival on päättymässä. Muun muassa keskustan alueseurakunta ja kirkkoherranvirasto
ovat olleet väistötiloissa vuodesta 2012. Yliopistonkadulla sijaitseva Keskusseurakuntatalo suljettiin
tuolloin sisäilmaongelmien vuoksi.

Rakkaus on elämän ytimessä

Millä tavoin voisimme täyttää kaksoiskäskyn vaatimukset?
Siinäpä se onkin, emme mitenkään, niin
kauan kun se on omassa varassamme. Onneksi meillä tosiaan on evankeliumi, joka
kertoo siitä, että Kristus on täyttänyt lain
meidän puolestamme.
Kovin helppoa ei ole aina rakastaa
lähimmäistäkään?
No ei! Ajatellaanpa vaikka John Lennonia,
jonka hienot laulut All you need is love ja
Imagine puhuvat siitä, että tarvitaan vain
rakkautta, sopua ja veljeyttä. Samalla levyllä, missä julkaistiin ihailtu Imagine, oli Lennonin kirjoittama ilkeilevä ja piikikäs laulu
entisestä bändikaverista Paul McCartneys-

Kuokkala soi kaikissa sävyissä
Kuokkalan alueseurakunnassa ajatellaan, että kirkon hyvä sanoma voi pukeutua monenlaisiin asuihin.
Niitä voivat olla myös erilaiset taiteen muodot.
ELINA MANNINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Hengissä

Rakasta Jumalaasi koko sydämestäsi,
sielustasi ja mielestäsi. Meille epätäydellisille ihmisille aika kova vaatimus?
Aivan hirveän kova vaatimus. Äkkiseltään
voisi ajatella että tämä käsky, rakasta, on
lempeätä puhetta, mutta kyllä se on kovaa
lakia meille kaikille. Onneksi kristinuskossa
suurin aarre on armo, eikä meidän tarvitse
jäädä lain alle.

Kanttori Sirpa Lampisen luotsaama lauluryhmä Virsimiehet on harjoitellut ja esiintynyt Kuokkalan arkkitehtuuriltaan uniikissa kirkossa kohta 10 vuotta, koko kirkon olemassaolon ajan.

tä, How do you sleep. Siinä John laulaa, että Yesterday oli Paulin ainoa hyvä laulu, ”nyt
teet vaan hissimusiikkia.” Niinhän sitä sanotaan, että älkää tehkö kuten minä teen, vaan
kuten minä opetan.
Samalla tavalla taidamme kompastella kaikki. Usein toimintaamme määrittävät
ihan muut tunteet kuin rakkaus.
Kaiken perusta on rakkaus?
Näyttää siltä, että elämän päättyessä eniten
katumusta ja toisaalta kiitollisuutta nousee sellaisista asioista, jotka liittyvät ihmissuhteisiin, ystävyyteen, välittämiseen, läsnäoloon ja rakkauteen. Tämän perusteella voisi sanoa, että rakkaus on elämän ytimessä.
Kristittynä uskon, että se kertoo Jumalan
olemuksesta. Jumala on rakkaus.
Mitä ajatuksia tämä evankeliumiteksti
sinussa herättää?
Jeesus keskustelee tässä fariseusten kanssa.
He pitivät lain tarkkaa noudattamista tärkeänä ja uskoivat, että tuntevat lain monet
yksityiskohdat paremmin kuin Jeesus. Meillä on taipumusta ajatella Jumalan laista kuin
fariseukset, että se on jonkinlainen temppu-

Evankeliumi
Matt. 22: 34–40
Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus
oli tukkinut saddukeuksilta suun, he
kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten
yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi
Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin
käsky?”
Jeesus vastasi:
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja
tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä:
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat
laki ja profeetat.”

rata, jonka monet koukerot voi oppia hallitsemaan, kun on tarpeeksi nokkela ja tarkka.
Jeesus kuitenkin osoitti, että laki on hyvin
yksinkertainen.

Tikkakosken kirkossa vietetään HerättäjäYhdistyksen kirkkopyhää su 20.10. Klo 10
alkavassa messussa saarnaa HerättäjäYhdistyksen juhlajärjestäjä Osmo Kangas.

Nokkeluutta, älyä ja hyvää ulkomuistia ei
tarvita. Rakkaus riittää. Se on kaikille yhtä helppoa ja kaikille yhtä vaikeata elää todeksi.

”Vihan päivä kauhistava! Sydänjuuret värähtää, kun on kaikki katoava, taivas, maa kun häviää…”
Kuokkalan sateisen ostarin kupeessa sijaitsevan kirkon salissa kajahtaa, kun reilut kymmenen aikamiestä laulaa täysin palkein keskiajalta peräisin olevaa virttä 158.
– Laulun jälkeen pojat sanoivat, että nyt tuli tosi tuhtia tavaraa, nauraa kanttori Sirpa Lampinen, jonka luotsaamana lauluryhmä Virsimiehet harjoittelee tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin
virsiä Kuokkalan kirkolla.
Juuri nyt Virsimiehillä työn alla
ovat ”synkät virret”. Samalla nimellä kulkee myös loka–marraskuulle
sijoittuva kolmen yhteislauluillan
sarja, jonka ohjelmistossa kuullaan
hautajaisiin ja kirkkovuoden loppuun liittyviä virsiä. Sanoissa kuvastuvat elämän päättyminen, viimeinen tuomio – sekä taivasnäköalat.
– Itse asiassa Synkät virret ovat
tavattoman kirkkaita ja täynnä toivoa, eivät lopulta ollenkaan synkkiä, Lampinen tuumaa.
Virsimiesten lisäksi kirkon muuhunkin musiikkitoimintaan aktiivisesti osallistuva Timo Kovanen
nyökkää.

– Minua on vuosien varrella
ilahduttanut se, kuinka evankelioivaa kuorolaulu voi olla. Laulamme
hengellisiä lauluja ja se hoitaa itseämme, mutta myös seurakuntalaisilta on tullut samansuuntaista palautetta, hän kertoo.
– Täytyy sanoa, että tämä on
hirveän hyvä harrastus. Musiikki on hoitavaa ja terapeuttistakin,
komppaa kuorokaveri Reijo Kyyhkynen vierestä.

Laulajien lisäksi ensi vuonna 10-vuotisjuhliaan viettävässä
Kuokkalan kirkossa musisoi niin
kanteleensoittajia, djembe-rumpaleita kuin pelimannejakin. Ainakin kerran viikossa kirkossa tanssitaan, ja onpa tilassa nähty teatteria
ja nykysirkustakin.

”

Joskus on
ajateltu, että vain
klassinen musiikki voi
tavoittaa Jumalan ja
taivaan kauneuden.
– Joskus on ajateltu, että vain
klassinen musiikki voi tavoittaa Jumalan ja taivaan kauneuden. Mutta minusta tyylilaji ei ole tärkeintä,

sanoo Kuokkalan aluekappalainen
Riku Bucht.
– Kirkossa voi tehdä asioita monella eri tyylillä. Tärkeintä on asenne, millä tehdään. Jos joku saa
meidät kirkossa miettimään, kuka
on Jumala, mikä on elämän tarkoitus tai miten meidän pitäisi ihmisinä elää, silloin asenne on kohdallaan.

Kirkon tehtävä ei Buchtin mielestä ole ensisijaisesti säilyttää tapoja ja perinteitä, vaan miettiä evankeliumia tässä ajassa. Siksi Kuokkalassakin kehitetään perinteisen toiminnan oheen jatkuvasti myös uusia tapoja lähestyä uskoa.
– Kaupunkiympäristössä täytyy
olla monia näkökulmia samaan sanomaan, jotta se voi tavoittaa aivan erilaisissa elämäntilanteissa
eläviä ihmisiä. Meillä on esimerkiksi itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksia, mutta lisäksi vaikkapa hiljaisuuden iltoja ja populaarimusiikkimessu, Bucht kertoo.
– Toisaalta ajattelen, että kaikkea mitä täällä on kokeiltu, on varmaan kokeiltu jossain muuallakin.
Oma näkökulmani on, että täällä annetaan ihmisen olla sellainen
kuin on. Annetaan tilaa esittää kysymyksiä ja tehdä monella tavalla.
Nähdään, että seurakunta raken-

tuu ennemmin sitä kautta kuin jotain muuta.

Harjoitukset ovat ohi ja Virsimiehet alkavat hiljalleen valua ulos
lämpimästä kirkkosalista. Lampinen kertoo, että miesporukka on
vain yksi Kuokkalan alueseurakunnan monista sitoutuneista musiikkiryhmistä, jossa vapaaehtoiset antavat seurakunnalle aikaansa, äänensä ja taitonsa.
– Laulaminen on suuri ilo ja siunaus heille itselleen, mutta myös
koko seurakunnalle. Olen heistä hyvin kiitollinen. Mielestäni on
paljon arvokkaampaa, että ihmiset osallistuvat työhön omilla lahjoillaan, kuin että ostaisin kirkkoon
ammattimuusikoita soittamaan ja
laulamaan. Tavallisten ihmisten tavalliset lahjat kelpaavat hyvin.

Tavallisten
”ihmisten
tavalliset
lahjat kelpaavat
hyvin.

– Niin ja miksi juuri hengellistä
musiikkia? Sanoihan kuuluisa yhdysvaltalainen gospel-laulaja Mahalia Jacksonkin joskus, että oi-

keastaan muuta ei kannata laulaa
kuin ylistystä Jumalalle, Lampinen
hymyilee.
– Kun musiikilla on syvä yhteys
ihmisen Luojaan, siinä on ihan erilainen pohja kuin missään muussa
musiikissa. Silloin se alkaa olla hoitavaa, ja silloin päästään siihen ylistyksen moodiin missä meidän pitäisi olla koko ajan.

sitkö?

Tie
			

Kuokkalan
alueseurakunta
■■ Aluekappalainen Riku Bucht
■■ 19 työntekijää
■■ Toimitilat: Kuokkalan kirkko,

Polttolinja 29 ja Polttolinja 37
■■ Alueneuvoston jäsenet:
Mikko Jegoroff, Jukka Krogerus, Raija Pekkarinen, Mia
Puolimatka, Eeva-Liisa Reuter,
Leena Ruotonen, Olli Saloheimo, Jari Tuukkanen (pj.)
■■ Alueet: Kuokkala, Ristonmaa,
Ristikivi, Nenäinniemi, Hämeenlahti ja Kuokkalanpelto.
(Ks. kartta.jkl.fi-> aluejaot->
alueseurakunnat)
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Suklaata hyvällä
omallatunnolla

Kolumni

PÄIVI ESKELINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Ilmastotekoja
ruokakaupassa
Ilmastonmuutos huolettaa minua päivittäin, kuten monia muita. Poliittisilla päättäjillä on paljon valtaa, mutta silti pohdin usein
oman elämäni ilmastovaikutuksia. Etenkin ruokaostokset ovat hankala asia. Millaiset ruokavalinnat ovat ilmastoystävällisiä?
Onneksi vastaus löytyy jo kaupan hyllystä. Valitsemalla Reilun kaupan tuotteen tiedän tekeväni ilmastoteon.
Reilu kauppa edistää ilmasto- ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Näiden alueiden valtioista tulee Suomeenkin paljon tuotteita, kuten kahvia
ja banaania.
Reiluun kauppaan kuuluvien maatilojen on noudatettava tarkkoja ympäristökriteerejä. Jotta tilat voivat myydä tuotteitaan Reilun
kaupan tuotteina, niiden on esimerkiksi suojeltava metsiä ja vähennettävä ilmastopäästöjään.
Ilmastoystävällisten toimintatapojen löytäminen tapahtuu koulutusten ja työpajojen avulla. Reilun kaupan pienviljelijöille ja maataloustyöntekijöille järjestetään koulutusta muun muassa puiden istuttamisesta, maaperän suojelemisesta, kompostoinnista sekä uusiutuvan energian käytöstä.
Maataloustuottajat tarvitsevat myös taloudellista tukea ympäristötoimilleen. Eihän köyhyyden kanssa painiva kahvinviljelijä voi
tehdä pysyviä muutoksia viljelytapoihinsa, jos hänen rahansa hädin tuskin riittävät ruoan hankkimiseen.
Reilun kaupan maataloustuottajat saavat myymistään tuotteista takuuhintaa ja vielä myyntihinnan päälle maksettavaa rahallista lisää. Ne takaavat pienviljelijöille ja maataloustyöntekijöille taloudellisen turvaverkon ja mahdollisuuden kehittää tuotantoa ilmastoystävälliseksi.
Muuttuva ilmasto pelottaa, mutta en aio lannistua. Meillä kaikilla
on mahdollisuus vaikuttaa jokainen päivä, jopa siellä ruokakaupassa. Jos ostoskoriisi valikoituu Reilun kaupan tuotteita, tiedät tukevasi ilmaston suojelua.
Silloin se banaanikin maistuu reilusti paremmalta.

Salla Uusitalo
Korkeakouluharjoittelija
Reilu kauppa ry

ilen
Tänään ruko

Katso minua siunaten
Jätän sinulle huoleni. Annan sinulle unelmani.
Katso minua siunaten, katso minua rakkaudella.

Syksyinen viikonloppu edessä. Nyt tekee
mieli käpertyä sohvan nurkkaan katsomaan telkkaria ja syömään suklaata. Kotiin mennään lähimarketin kautta ja napataan jotain hyvää mukaan.
Reilun kaupan suklaa ei ole valtavirtaa,
mutta pienestäkin ruokakaupasta löytyy
jotain reilua makeaa.
Henki&elämän toimitus maisteli kahdesta lähimarketista ostettuja reilun kaupan suklaalevyjä. Yllätys oli, että vaihtoehdoissa oli myös maitosuklaa tutun, hiukan kitkerän tumman suklaan rinnalla.
Suklaalevyt olivat 80–100 gramman kokoisia. Edullisimmat Pirkka-tuotteet maksoivat alle kaksi euroa, kalleimmatkin suklaat jäivät alle kolmen euron.

Reilu kauppa
pitää huolta
heikoimmista

Ja miltä maistui? Maistelun suosikiksi nousi belgialainen maitosuklaa Chocolates from Heaven. ”Täyteläinen, pehmeä
jälkimaku, hyvää suklaata” olivat kommentit.
Pirkan Ranskassa valmistettu maitosuklaa sen sijaan koettiin mielikuvituksettomaksi. ”Perussuklaata, tulee mieleen joulukalenteri- ja pääsiäismunasuklaat”.
Tummien suklaitten valikoima on kaupoissa laajempi, ja niiden kaakaoprosentti vaihtelee. Testin Pirkan tumma luomusuklaa oli 72-prosenttista, ja se maistui ”tosi kaakaoiselle”. Sveitsiläinen tuote
ei ollut kovinkaan makea. ”Vähän kuivaa,
pari palaa riittää suklaahimoon”.
Tumma 70-prosenttinen Green&
Black´s määriteltiin herkuttelusuklaaksi.
Makua luonnehdittiin ”kahvimaiseksi ja
konjakkiseksi”, ja suklaan rinnalle oli helppo kuvitella erilaisia juustoja ja hedelmiä.
Tuote oli kotoisin Iso-Britanniasta.
Kaikki maistellut reilut suklaat tuntuvat
toimivan äkillisessä suklaanhimossa. Maitosuklaat maistuvat suomalaisten suussa
tutuimmilta, muualla maailmassa tumma
suklaa on yleisempi vaihtoehto.

Suomessa on tehty Reilua kauppaa nyt
20 vuotta. Jyväskylän seurakunta,
Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän
Ylioppilaskunta ovat sitoutuneet
käyttämään Reilun kaupan tuotteita.
PÄIVI ESKELINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Reilun kaupan tuotteista kahvi, tee, kaakao, banaanit, sokeri, kukat ja puuvilla ovat
Suomessa eniten esillä. Kaikkiaan Suomen
markkinoilla on noin 1 200 Reilun kaupan
tuotetta. Myös Reilun kaupan tofua, mausteita, jäätelöä ja koruja on myynnissä, kun
osaa etsiä.
Reilua kauppaa on Suomessa tehty nyt 20
vuotta. Buumi alkoi kahvilla ja teellä, vuonna 2001 kauppoihin tulivat reilut banaanit.
Ruusuja ja viiniä alettiin saada Suomeen
vuosina 2005–2006.
– Minusta olisi tosi itsekästä olla välittämättä tuotteiden alkuperästä. Tukemalla tuottajayhteisöä voimme olla tekemässä parempaa tulevaisuutta, muistuttaa seurakunnan vs. lähetyskasvatussihteeri Paula
Raatikainen.
Reilun kaupan järjestelmä takaa tuottajayhteisölle lisätuloja, jotka käytetään koko
yhteisön hyödyksi. Reilun kaupan lisillä on
rakennettu kouluja, kaivoja ja ostettu koulutarvikkeita ja -busseja.

Reilusta kaupasta hyötyy 1,6 miljoonaa
viljelijää ja suurtilojen työntekijää Aasiassa,
Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
– Kuluttaja saa hyvän mielen tietäessään,
että näitten tuotteitten saamiseksi ei ole
käytetty lapsityövoimaa, Raatikainen toteaa.
Järjestelmään sitoutunut tuottajayhteisö
saa apua noustakseen uudelleen jaloilleen,
jos sato jostakin syystä tuhoutuu. Työntekijöitä koulutetaan ja ympäristöasiat huomi-

oidaan rohkaisemalla viljelijöitä luonnonmukaiseen viljelyyn.

Teemaviikolla 21.–27.10. Paula Raatikainen aikoo kiertää kouluissa kertomassa kaakaon pitkästä matkasta Suomeen ja muistakin Reilun kaupan tuotteista sekä siitä, miten lähtömaitten viljelijöiden elämänlaatu kohenee. Maailmanlaajuinen köyhyyden
poistaminen on myös kuluttajan päätös.
– Kylään voi viedä tuliaisina Reilun kaupan
kukkia, reilua kahvia tai viiniä. Tuote voi maksaa muutaman kymmenen senttiä enemmän
kuin vieressä oleva tuote, mutta rahalla saa
hyvän mielen tietäessään, että viljelijä saa oikeudenmukaisen korvauksen työstään, Raatikainen kannustaa vastuullisiin valintoihin.

”

Minusta olisi
tosi itsekästä olla
välittämättä
tuotteiden
alkuperästä.
Viikolla voi myös bongailla Reilun kaupan
mainoksia sekä tuotteita kauppojen hyllyiltä ja lähettää kuvia niistä Instagramiin tunnisteella #reilukauppajyväskylä tai #reilukaupunkijyväskylä. Osallistuneiden kesken arvotaan kaksi Reilun kaupan tuotepalkintoa.

Jyväskylän seurakunta, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän Ylioppilaskunta ovat si-

Ylioppilaskunnan ravintola Ilokivessä
kahvi, tee ja sokeri ovat Reilun kaupan
tuotteita, esittelee ravintolapäällikkö
Kati Lemiläinen.

toutuneet käyttämään Reilun kaupan tuotteita. Seurakunnan tilaisuuksissa käytetään
aina Reilun kaupan kahvia ja teetä.
Kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa
syötiin lokakuun toisella viikolla lounaalla Reilun kaupan banaaneja, joita tarvittiin
noin 2 000 kiloa.
– Vietimme viikkoa etukäteen, koska tiesimme, että tuotteita ei välttämättä saada
suuren kysynnän vuoksi juuri tuolle teemaviikolle, perustelee Kylän Kattauksen palvelupäällikkö Paula Puikkonen.

lun kaupan tuotteitten käyttö on luontevaa myös omassa elämässä. Reilut banaanit ovat helppo vaihtoehto. Lemiläinen kertoo myös, että varsinkin lasten vaatteissa on
usein kerrottu puuvillan alkuperämaa.

Ylioppilaskunnan ravintola Ilokivessä
myydään reiluina kahvia ja teetä sekä käytetään reilua sokeria. Ilokivessä kahvi maksaa opiskelijakortilla 1,20 euroa, ilman korttia 1,50 euroa.
Ravintolapäällikkö Kati Lemiläiselle Rei-

– Hintaero reilujen ja ns. tavallisten tuotteiden välillä ei ole enää kovin suuri. Ehkä
tosi tiukalla opiskelijabudjetilla se voi olla kynnyskysymys, mutta uskoisin että aika harvalla ostopäätös hintaan kaatuu, Lemiläinen toteaa.

Uskoisin, että aika
”harvalla
ostopäätös
hintaan kaatuu.

Tiesitkö?

			

Reilun kaupan suklaalevyissä käytetty
kaakao ja sokeri sekä luomuvanilja on ostettu Reilun kaupan ehdoin Reilun kaupan tuottajilta, eikä raaka-aineitten viljelyssä tai käsittelyssä ole käytetty lapsityövoimaa.
Reiluun kauppaan sitoutunut tuottaja
saa tuotteistaan paremman hinnan, ja se
näkyy kuluttajahinnoissa. Reilun kaupan
tuotteita ostamalla voi tukea kehitysmaiden tuottajia.
Hyvä mieli ja puhdas omatunto lisäävät
makunautintoja.

■■ Reilulla kaupalla on parannettu

olosuhteita ja pyritty muuttamaan
järjestelmää kehittyvissä maissa
työskentelevien ihmisten, yritysten ja
yhteisöjen hyväksi.
■■ Reilu kauppa puuttuu
alkutuotannon ongelmiin
kohentamalla työntekijöitten
olosuhteita, tuotteiden
ilmastoneutraaliutta sekä viljelijöiden
lähipiirin hyvinvointia.
■■ Järjestelmä tähtää koko planeetan
laajuiseen hyvinvointiin,
ilmastokriisin vaikutusten
minimointiin sekä tasa-arvon ja
yhdenmukaisuuden edistämiseen.

Toimitus maisteli lähimarketeista haettuja
Reilun kaupan suklaalevyjä. Erikoisliikkeissä valikoima olisi ollut laajempi.
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Ääni on sielun peili
Musiikki on kuulunut Jaana Elorannan elämään aina.
Pääinstrumenttina hänellä on viulu ja sydän sykkii
laulunopettajan iloa.
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

Oman vaarin rakentama viulu soi polveilevia säveliään Jaana Elorannan tottuneissa
käsissä. Varjeltu aarre sysäsi opiskelemaan
viulunsoittoa, kun Eloranta kävi koulun kolmatta luokkaa. Lapsuudenkodin tupaa hallinnutta pianoa pääsivät soittamaan muutkin sisarukset.
– Vaari vaihtoi taskunauriinsa pianoon ja
toimitti soittimen meille, Eloranta muistelee.
Vaari eli äidinisä oli mestaripelimanni Kaustiselta, ja myös isän puolelta löytyy
juuria kansanmusiikkiin. Musikaalisen suvun tytär kuunteli äidin laulua navettatöissä, ja lauleli itsekin pienestä pitäen.
– Automatkoilla lauloimme sisarusten
kanssa aina, vanhempien mielestä varmasti rasitukseen saakka.
Soittotaito kehittyi kansalaisopiston piano- ja viulutunneilla ja Kaustisen musiikkilukiossa. Ensin Eloranta opiskeli kokiksi Vaasassa, mutta Jyväskylän konservatoriossa
ammatiksi tuli musiikki. Vapaan sivistystyön
musiikinohjaajan opintoihin kuuluivat kuoronjohtamisen kurssit Rita Varosen opissa.
– Rita on alallaan maailman huippua ja
innostava, pedanttinen opettaja. Hän sai
ymmärtämään, mitä kuoronjohtaminen
tarkoittaa. Pitää olla tuntosarvet pystyssä
ja oikea tekniikka johtamiseen. Kun työnsä
tekee hyvin, kuoron saa soimaan napakasti.

Sanotaan, että
”silmät
ovat sielun

peili, mutta minusta
se on ääni.
Eloranta vertaa kuoronjohtamista ison
soittimen käsittelyyn. Jokainen kuorolainen on osa kokonaisuutta. Kun stemmat on
saatu haltuun, voi kuoronjohtaja luoda kuoronsa kanssa erilaisia nyansseja, tulkintoja ja
tunnelmia.
– Opiskeluaikana en osannut kuvitellakaan, millaista on opettaa musiikkia kansalaisopistossa. Työni on aivan ihanaa, Eloranta hehkuu.
Kansalaisopistoon tullaan opiskelemaan
täynnä intoa ja vapaaehtoisesti oppimaan.
Eloranta ohjaa kuorojansa periaatteella, että jokainen on tervetullut, eikä äänikokeita pidetä. Hänen mielestään kaikkien pitää
saada laulaa. Joku kuorolaisista ei ole laulanut koskaan ennen, ja toinen saattaa olla
kokenut kuorolaulaja.

– Nautin siitä, että saan ihan tavalliset ihmiset innostumaan ja oppimaan laulamisesta. Se on parasta!

Kaikenlaisille kuoroille on tilaa. Eloranta ei kaipaa johdettavakseen korkeatasoista kuoroa, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet. Hän ei tavoittele palkintosijoja kuorokilpailuissa, vaan iloitsee siitä, kun kuorolaiset saavat laulamisesta ja esiintymisestä
upeita kokemuksia.
– Tutkimusten mukaan kuorolaulu lisää
ihmisen ikää 5–7 vuotta. Siksikin kannattaa laulaa. Yhteisöllisyys kuoroissa on mahtavaa, hän vakuuttaa.
Elorannalla on johdettavanaan myös aikuisten ja senioreiden yhteislauluryhmiä ja
pienkuoroja. Tavallisten talliaisten lauluporukassa ja Laulunlyömissä opetellaan äänenkäyttöä ja lauletaan monenlaisia lauluja.
Jyväskylässä Eloranta tunnetaan pitkän
linjan yhteislaulutilaisuuksien vetäjänä.
Osallistujat ovat kertoneet löytäneensä lauluhetkistä ystäviä, ja on syntynyt uusia yhteisöjä. Alun lyhyt äänenhuoltotuokio auttaa laulajia saamaan tuntuman kehoonsa –
sinne mistä ääni tulee.
– Pikaisellakin äänenhuoltohetkellä on
merkitystä. Moni huomaa, että ääni alkaa
kulkea paremmin.
Kokemukset ja tunteet kiehtovat musiikissa. Eloranta on uransa varrella huomannut, kuinka laulaminen auttaa eteenpäin
vaikeissa elämäntilanteissa. Kerran lauluryhmään tuli vanhempi nainen, joka ei ollut aiemmin laulanut lainkaan.
Hän osallistui säännöllisesti, vaikka aluksi vain kuunteli muiden laulua kyyneleet valuen. Pikkuhiljaa hän tuli lauluun mukaan.
Vuoden lopuksi nainen kertoi kiittäen, kuinka laulun kautta olo helpottui elämän tiukassa paikassa.
– Nämä tarinat ovat aivan parasta palautetta. On mahtavaa, kun ihmiset saavat musiikista eväitä elämään. Tunteet vapautuvat,
ja sitä kautta monet asiat helpottuvat. Korostan ryhmissäni, että nauraa ja itkeä saa.
Kaikki tunteet ovat sallittuja.
Eloranta ei halua johtaa kuorojaan otsa
rypyssä ja tarttua virheisiin, vaan kuorossa pitää olla hauskaa. Hän kannustaa laulamaan rennosti, vaikka menisi pieleen. Silloin
laulaja kuulee itsekin epäsoinnut, ja hankalimpia kohtia voidaan viilailla lisää. Aina voi
kehittyä.
– Opin itse laulamaan kunnolla, kun
aloin opettaa muita. Oma ääneni alkoi samalla vapautua.
Eloranta ei ole tavannut ketään, joka ei
oppisi laulamaan. Sävel tulee ärsykkeenä aivoista, ja keho toteuttaa saamansa tehtä-

vän, kun se saa toimia rennosti. Kun käyttää lihaksia oikein, myös oikea ääni löytyy.
– Laulaminen on fysiikkaa, ja jokaiselta
löytyy sävelkorva. Voi olla, että on vaikeuksia pysyä sävelessä, mutta se on 95-prosenttisesti kiinni tekniikasta. Harjoittelemalla oppii jokainen, siitä olen täysin varma, ja
asiasta on tehty tutkimuksiakin.

Tutkimusten
”mukaan
kuorolaulu
lisää ihmisen ikää
5–7 vuotta.

Lauluäänen vapautuminen näkyy koko
ihmisessä, koska ääni on oleellinen osa persoonaa. Äänensä löytänyt kasvaa silmissä
ja saa itsevarmuutta. Laulamista opettaessa pääsee väistämättä lähelle oppilasta, varsinkin yksityistunneilla.
– Sanotaan, että silmät ovat sielun peili, mutta minusta se on ääni. Välillä tuntuu,
että teen terapiatyötä, ja se tuntuu hyvältä.

Lauluääni kehittyy koko elämän ajan,
mutta vain laulamalla. Kun osaa käyttää
ääntään rennosti ja vapaasti, se on voimavara koko muuhun elämään.
Nykyisin osataan opettaa laulamista paljon täsmällisemmin kuin ennen, koska sitä
on tutkittu paljon. Ihmiset ovat erilaisia, eikä kaikkia voi opettaa samalla tavalla. Suurimmat ongelmat syntyvät yleensä siitä, kun
luullaan äänen tulevan kurkusta. Todellisuudessa mukana on koko keho. Ajatellaan,
että laulajan pitää keskittyä vetämään ilmaa
sisään, mutta oikeasti hengittäminen tapahtuu parhaiten rennosti ja luonnollisesti.
Ihania laulajia, varsinaisia helmiä, löytyy
koko ajan. Lauluääni on henkilökohtainen
asia, koska kenelläkään toisella ei ole samanlaista ääntä. Jokainen myös tulkitsee laulaessaan omalla tavallaan. Eräs rouva tuli seitsemänkymppisenä Elorannan lauluoppilaaksi epäillen, josko enää kannattaisi. Hän
on nyt 86-vuotiaana laulanut 15 vuotta, kehittyy koko ajan ja laulaa todella hienosti.
– Kyllä siis kannatti aloittaa! Hän on elävä esimerkki siitä, miten laulaminen pitää
ihmistä kunnossa sekä henkisesti että fyysisesti.

Yhteislauluhetket Jaana Elorannan
johdolla Kipinässä, kauppakeskus
Sepässä sunnuntaisin 20.10. ja 1.12.
klo 16.

Musiikinohjaaja, musiikintekijä
Jaana Eloranta opettaa laulua
kuoroille, lauluryhmille ja yksinlaulajille sekä esiintyy Teatterilesket
ja JetS duo -kokoonpanoissa.
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Saapas-koulutus

Kipinän synttärit
Seppälän Citymarket

Haluaisitko vapaaehtoiseksi?

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Hiljaisuuden retriitti
15.–17.11. Mutasen
leirikeskuksessa

Kipinä täyttää 2 vuotta

Lepoa, hiljentymistä yksin
ja yhdessä, rukousta, omaa
aikaa, luonnon rauhaa ja hyvää
ruokaa. Hinta 55 euroa (omat
liinavaatteet, täysihoito).

Juhlimme perjantaina 25.10. klo 10-18 Kipinässä, Kauppakeskus Sepän toisessa kerroksessa. Ohjelmassa on tiloihin tutustumista, villasukkabingo, pomppulinna sekä
kahvitarjoilu.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 4.11. mennessä oppilaitosdiakoni Elina Lintulahdelle:
puh. 050 549 7006
elina.lintulahti@evl.fi.

Uuden testamentin 2020 käännös palvelee ennen kaikkea niitä, jotka haluavat lukea tai kuunnella Raamatun
tekstejä puhelimesta.

Uusi testamentti
käännetään
suoraan mobiilikäyttäjille
Raamatunkäännöstyön
ystävätapaaminen
Torstaina 24.10. klo 18-20
Jyväskylän Vanha pappila
(Vapaudenkatu 26)
Rento kahvihetki, raamatunkäännöstyön
tuoreita uutisia ja vapaata keskustelua.
Jokainen on tervetullut!

EDU& Mika
KETTUNEN
Kuokkanen
SU 27.10. JYVÄSKYLÄ
Klo 18.00, Kaupunginkirkko

LIPUT
ENNAKKOON
ALK. 18,50 €,
OVELTA 20 €

Suomen Pipliaseuralla on parhaillaan työn alla käännöshanke
Uusi testamentti 2020. Uusi testamentti suomennetaan ensi
kertaa digimuotoon mobiilikäyttäjille.
TERHI HUOVARI, SUOMEN
PIPLIASEURA, teksti
SUOMEN PIPLIASEURA, kuva

Suomen Pipliaseura kääntää parhaillaan Uutta testamenttia suomeksi. Käännöksen on määrä valmistua vuonna 2020. Uusi testamentti suomennetaan suoraan digimuotoon. Uutta versiota on
helppo lukea puhelimesta ja se on
aina käden ulottuvilla.
Uuden testamentin 2020 käännöstyössä mietitään, miten puhelimen käyttäjille on hyvä kääntää Raamattua, kun kieli, mediankäytön tottumukset ja lukutavat
muuttuvat koko ajan. Käännöstyö
on jatkoa pari vuotta sitten julkaistulle evankeliumikäännökselle, DigiMarkukselle.
Edellisestä kirkkoraamatun
kääntämisestä on kulunut kohta kolmekymmentä vuotta. Vaikka sen kieli on suurelta osin vielä
ymmärrettävää, tässä ajassa sanasto ja tyyli usein jo muuttuvat. Uusi
testamentti 2020 ei korvaa vuoden
1992 Raamatun käännöstä, vaan
toimii sen rinnalla.

Uuden testamentin 2020 käännös on tarkoitettu kaikille suomen
kieltä osaaville käyttäjille. Se palvelee ennen kaikkea niitä, jotka haluavat lukea tai kuunnella Raamatun
tekstejä puhelimesta – iästä riippumatta.
Käännöstyötä ohjaa 20-vuotiai-

den kielentaju. Kyseessä ei kuitenkaan ole nuorisoraamattu tai yksin
nuorille tarkoitettu käännös. Oletuksena on, että se, mikä on noin
20-vuotiaille suomea puhuville
ymmärrettävää, on ymmärrettävää myös vanhemmille ikäluokille.
Käännöksessä ei myöskään tavoitella selkokieltä, vaan rikasta suomen kieltä.
Käännöstyössä kääntäjien apuna toimii ns. mallilukija Elisa, parikymppinen lukijan prototyyppi.
Kääntäjät peilaavat käännöksen
sanoja, sanamuotoja sekä lauserakenteita sen mukaan, miten arvelevat Elisan näitä ymmärtävän.

Missään
”tapauksessa
ei ole

jen traditiosidonnaisuuksien hallita, hän sanoo.
– Toiveeni on, että ihmiset oppisivat lukemaan Raamattua myös ilman uskontoon liittyviä ennakkoluuloja. Käännöstyö on totutun ja
uuden välistä tasapainoilua, mutta
missään tapauksessa ei ole tarkoitus tehdä hengellistä kevyttuotetta, Huttunen sanoo.
Tuomas Juntusen mukaan haastavinta on pyrkiä muotoilemaan
Raamatun pitkiä ja monipolvisia
virkkeitä lyhyemmiksi ja rakenteeltaan yksinkertaisemmiksi niin, ettei
tyyli samalla muutu katkonaiseksi.
– On hienoa tutustua Raamattuun aiempaa perusteellisemmin ja
toisaalta päästä jättämään oma jälkensä tähän länsimaisen kulttuurin
perustekstiin, Juntunen sanoo.

Käännöshankkeen eksegetiikan asiantuntijana työskentelee
dosentti Niko Huttunen. Hänen
kääntäjäparinaan ja kielellisenä asiantuntijana toimii FT Tuomas Juntunen.
Huttusta viehättää käännöstyössä haaste tehdä alkutekstistä
tuoreella tavalla uusi.
– Haemme modernin nykysuomen sanontaa alkukielen merkityksille, emmekä anna vuosisato-

Jokainen Uuden testamentin
2020 käännösjakso testataan todellisilla käyttäjäryhmillä. Toukokuussa osa tekstistä avataan netissä kaikille vapaasti kommentoitavaksi. Noin kahden viikon ajan
kuka tahansa voi kommentoida
käännöstä ja siten osallistua uudenlaiseen raamatunkäännöstyöhön.
Käännöstyötä valvoo ekumeeninen ohjausryhmä, johon kuuluu
kolme ev.lut. kirkon edustajaa, yksi edustaja katolisesta ja ortodoksisen kirkosta, yksi vapaakristillisen
neuvoston edustaja sekä suomen
kielen asiantuntija yliopistolta.

tarkoitus tehdä
hengellistä
kevyttuotetta.

Huumeisiin kuolleiden
muistotilaisuus
pe 1.11.2019 klo 19 Kaupunginkirkossa

0600 95 050

1,95r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

www.kotidata.fi

Kynttilöiden sytytys ulkona tilaisuuden lopuksi.
Voit ottaa mukaan oman kannellisen hautakynttilän.
Kirkkokahvit Katulähetyksellä,
Gummeruksenkatu 13, katutaso.
Voit käydä sytyttämässä tähden päihteisiin kuolleen muistolle
osoitteessa www.vaiettumenetys.fi.

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
p. 0500 545 689
Kauppakatu 28 huoneisto 24
40100 Jyväskylä
riitta@lakikivela.fi
www.lakikivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Etsimme uusia vapaaehtoisia Saapas-päivystäjiä
syksyllä alkavaan koulutukseen. Saapas on etsivää
nuorisotyötä, jossa jalkaudutaan kaduille, festareille
ja nettiin, sinne missä nuoret ovat.
Koulutus on ilmainen ja kestää kolme viikonloppua:
15.-17.11. Koulutusleiri 1, Partaharju, Pieksämäki
14.-15.12. Koulutusleiri 2, Mutanen, Korpilahti
24.-26.1. Koulutusleiri 3, Koivuniemi, Vaajakoski
Tarvittaessa voimme järjestää myös korvaavia iltakoulutuksia. Koulutus sisältää mm. lastensuojelua,
ensiapua, tietoa päihteistä ja nuorten kriiseistä.
Mitä pyydämme sinulta:
- olet täyttänyt tai täytät 18 vuotta koulutuksen
aikana
- haluat olla tekemässä hyvää ja
kohdata nuoria omilla vahvuuksillasi
Mitä me annamme sinulle:
- koulutuksen, josta on sinulle hyötyä
- tuemme sinua parhaamme mukaan
- Saapas-perheen, jossa sinulla on hyvä olla
- Saappaan Tuki ry. järjestää mm. virkistystoimintaa
päivystäjille
Saappaan toiminta on Suomen ev.lut. seurakuntien
organisoimaa, nuorisolain mukaisesti alle 30-vuotiaisiin kohdistuvaa, etsivän työn menetelmin
toteutettua auttamis- ja sielunhoitotyötä. Saappaan toiminnassa noudatetaan lastensuojelulain
velvoitteita.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen sähköpostitse
1.11. mennessä:
Erityisnuorisotyönohjaaja Jussi Maasola,
p. 050 521 5401, jussi.maasola@evl.fi
Erityisnuorisotyönohjaaja Petri Grönholm,
p. 040 509 8060, petri.gronholm@evl.fi
Haastattelemme kaikki hakijat kasvotusten, sähköpostitse tai puhelimitse ennen koulutusta.
Facebook: Jyväskylän Saapas
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/nuoret-aikuiset/
saapas

Ilmoittaja!
Kristuksen rakkaus vaatii meitä
Sana elämään – Suomen Raamattuopiston 80-vuotisjuhla
sunnuntaina 27.10. klo 13 Taulumäen kirkossa
TIMO JUNKKAALA, laulaja-evankelista JIPPU,
MIKKO NIKULA ja SAMI ASP, rovasti EIVOR PITKÄNEN,
ja kanttori JUKKA HASSINEN. Kahvitarjoilu.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!
mukana pastori
muusikot

Järjestäjinä Jyväskylän seurakunta, Suomen Raamattuopisto, Agricola opintokeskus

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
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Tapahtumat 17.–31.10.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu suomi–englanti su 20.10. klo
18, Väätäinen, Hassinen. Tarjoilua.
Perheen sunnuntain messu su 27.10.
klo 18, Ahonen, Hassinen, musiikkiryhmä.
Musiikkitilaisuudet
Synkkien virsien yhteislauluilta ke
23.10. klo 18, mukana Virsimiehet. Vapaa pääsy.
Pyhäinpäivän konsertti ke 30.10. klo
19. Jyväskylä Sinfonia, joht. Ville Matvejeff, Ilkka Kauppi, sello, Matija Meić,
baritoni. Liput teatterin lippumyymälä 27/25/10 euroa tai lippu.fi.
Muu

Uusi Jyväskylä Salon Ensemble

LAULELLEN LOKAKUUSSA
n Kipinässä nautitaan yhteislaulun voimasta su 20.10. klo 16. Laulellen
lokakuussa -yhteislaulutilaisuuden vetäjänä on Jaana Eloranta. Vapaa
pääsy.
SIIRI&LAURA KUOKKALAN KIRKOSSA
n Duo Siiri&Laura konsertoi su 20.10. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Gospelmusiikkia esittävän duon muodostavat Siiri Kangas ja Laura Autio.
Ohjelmamaksu kirkon ikonirahastoon.
SYNKKIEN VIRSIEN YHTEISLAULUILTA
n Synkkien virsien yhteislauluiltaa vietetään Virsimiesten johdolla ke
23.10. klo 18 Taulumäen kirkossa. Synkät virret on espoolaiskanttori
Petri Koivusalon idea laulattaa ihmisiä koko konsertin verran muhkean
urkujensoiton säestyksellä. Virsimiehet ovat valinneet ohjelmaan myös
sangen tuttuja kiitosvirsiä.
n Synkkiä virsiä pääsee laulamaan myös ke 13.11. klo 19 Lahjaharjun
kappelissa sekä ma 18.11. klo 18 Vaajakosken kirkossa. Vapaa pääsy.
LAULUSTA LOHTUA – SURUN SÄVELEITÄ
n Laulusta lohtua – surun säveleitä to 24.10. klo 18.30 Kuokkalan kirkossa. Tule laulamaan yhdessä ja anna sävelten ja sanojen hoitaa. Vapaa
pääsy.
LAULUJA JA TARINOITA PARISUHTEESTA
n Sinun kanssasi huomiseen – lauluja ja tarinoita parisuhteesta kuullaan Jukka Salmisen konsertissa la 26.10. klo 16 Kuokkalan kirkossa.
Lauluin ja tarinoin etsitään vastauksia nuoren parin kysymyksiin ruuhkavuosien kautta etsien sitä, mikä on totta ja kestävää. Konsertin jälkeen iltapala. Lastenhoito. Vapaa pääsy.
UUSI JYVÄSKYLÄ SALON ENSEMBLEN ENSIKONSERTTI
n Uusi Jyväskylä Salon Ensemble debytoi su 27.10. klo 16 Kuokkalan kirkossa. Konsertin johtaa Eveliina Aijasaho. Uusi Jyväskylä Salon Ensemble
on ainutlaatuinen, vanhan ajan glamouria henkivä viiden muusikon
kokoonpano. Siinä soittavat Zuzana Gasparova ja Sanna Kokko, viulu,
Ilkka Kauppi, sello, Jani Koskela, kontrabasso ja Henrik Nissinen, piano.
Vapaaehtoinen maksu Jyväskylän konserttisalihankkeen hyväksi.
EDU KETTUNEN KAUPUNGINKIRKOSSA
n Edu Kettusen esiintyy levynjulkaisukiertueellaan myös Kaupunginkirkossa. Kaivo Aavikolla -konsertti on su 27.10. klo 18. Mukana kiertueella on kitaristi Mika Kuokkanen. Konsertissa kuullaan musiikkia Kaivo
Aavikolla -albumilta sekä valikoituja kappaleita Kettusen uran varrelta.
Liput 18,50 euroa lippu.fi.
MATVEJEFF JOHTAA PYHÄINPÄIVÄN KONSERTIN
n Jyväskylä Sinfonian pyhäinpäivän konsertti on ke 30.10. klo 19 Taulumäen kirkossa. Ohjelmistossa Camille Pépinin La source d’Yggdrasil,
Antonín Dvořákin Raamatullisia lauluja ja John Tavenerin The Protecting
Veil. Ilkka Kauppi, sello ja Matija Meić, baritoni, kapellimestarina Ville
Matvejeff. Liput 27/25/10 euroa teatterin lippumyymälä tai lippu.fi.
TORSTAI ON TOIVOA TÄYNNÄ
n Torstai on Toivoa Täynnä -yhteislaulutilaisuus Kortepohjan seurakuntakeskuksessa to 31.10. klo 11. Tule laulamaan ja hiljentymään hengellisten laulujen ja virsien äärellä. Laulattajana on diakoni Ainoleena Laitinen.
LAULUYHTYE VERSIO PYHÄINPÄIVÄN KONSERTISSA
n Vanhan musiikin lauluyhtye Versio konsertoi Keltinmäen kirkossa la
2.11. klo 18. Konsertin pääteoksena on portugalilaisen Manuel Cardoson vaikuttavatunnelmainen Requiem 1600-luvun alusta. Kuusiäänisen
sielunmessun lisäksi konsertissa kuullaan portugalilaisen Duarte Lõbon
sekä espanjalaisen Tomás Luis de Victorian motetteja eli pienempiä
hengellisiä lauluja samalta aikakaudelta. Ohjelma 10/5 euroa.
MUSIIKKIA LAUANTAIN ILOKSI
n Jari Leppäsen ja Mikko Oinosen musiikkihetket jatkuvat Kipinässä,
Kauppakeskus Sepässä, lauantaisin klo 12–13. Musiikin lomassa mahdollisuus kahvitteluun. Vapaa pääsy.

Raamattuopisto
80 vuotta
Suomen Raamattuopiston
80-vuotisjuhlaa vietetään
Sana elämään -tilaisuuden
merkeissä su 27.10. klo 13
Taulumäen kirkossa. Timo
Junkkaala puhuu aiheesta
Kristuksen rakkaus vaatii
meitä. Mukana myös Aino
Viitanen, Eivor Pitkänen ja
Jukka Hassinen. Musiikissa
Jippu, Sami Asp ja Mikko
Nikula. Vapaa pääsy.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Telkänpesän ehtoollishartaus to
31.10. klo 13.15 Telkäntie 2 ab, Siistonen, Koskinen, Halonen.
Musiikkitilaisuudet
Jarin ja Mikon musiikkihetki la klo
12–13 Kipinä. Kahvio avoinna.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askarteluryhmä ma
28.10. klo 10 Kipinä.
Aikuisille
Raamattupiiri pe 18.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Raamattu- ja rukouspiiri Sanan anna
koskettaa ke klo 17.30 Kipinä, Tapio
ja Kaija Karjalainen, Arto ja Pirjo Mikkola.
Lapsille ja lapsiperheille
Touhutupa ke klo 9 Telkäntie 2 C.
Omat eväät.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30,
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.10. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Koskinen. Kirkkokahvit.
Messu su 27.10. klo 12 Huhtakoti,
Puhto, Tiusanen. Kirkkokahvit.
Kipinämessu to 31.10. klo 18 Kipinä.
Sururyhmä
alkaa
Kipinässä
Sururyhmä kokoontuu to
7.11. klo 17.30 alkaen Kipinässä, Kauppakeskus Sepän
toisessa kerroksessa. Kokoontuminen joka toinen torstai
seitsemän kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 29.10.
mennessä Juha Halonen 050
5497024, juha.halonen@evl.fi
tai Mira-Maarit Väisänen 050
549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.

Musiikkitilaisuudet
Jarin ja Mikon musiikkihetki la klo
12 Kipinä. Kahvio avoinna.
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Tied. 0400 746 372.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti. Hinta 2,50 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupiiri ma klo 10
Kipinä.
Aikuisille
Raamattupiiri pe 18.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Raamattu- ja rukouspiiri Sanan
anna koskettaa ke klo 17.30 Kipinä,
Tapio ja Kaija Karjalainen, Arto ja Pirjo Mikkola.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva ma klo 13 Huhtakoti.
Perhekerho ti klo 9.30 Huhtakoti.
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti ja
to klo 13 Huhtakoti.
Lapsikuoro ke klo 17.30 Kipinä. Tied.
0400 746 372.
Muskarimessu su 27.10. klo 15 Kipinä, Hassinen, Jurva, Järvinen, Lintunen, Ahonen, Kettunen, Puhto, Peurala. Tarjoilua.
Muu
Kipinän 2-vuotissynttärit pe 25.10.
klo 10–17 Kipinä. Tiloihin tutustumista, villasukkabingo, pomppulinna,
kahvitarjoilu.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Neulasmessu su 27.10. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola. Pyhäkoulu.
Apua ja tukea tarvitseville
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti.
Aikuisille
Apostolien jäljissä -raamattuhetki
su 20.10. klo 16 Neulaskoti, Esko Helenius. Apostolien teot luvut 1–2.
Rukouspiiri ma 21.10. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13.
Hinta 4/1 euroa.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvakerho to klo 13 Neulaskoti.
Perheheiden kirkkohetki pe 25.10.
klo 9.30 Neulaskoti.
Perhekerho pe 25.10. klo 9.30 Neulaskoti.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30;
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.
Pyhäkoulu su 27.10. klo 16 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 20.10. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Salminen, Nieminen. Pyhäkoulu ja kirkkokahvit.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä to
24.10. klo 18 kirkko, Kärkkäinen, Nieminen, Lähde!
Perheen sunnuntain messu su 27.10.
klo 10 kirkko, Ridanpää, Kärkkäinen,
Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Sanaa ja säveltä ke 30.10. klo 18.30
Tähtäin 46. Ilta Lajusilla. Kahvia ja teetä. Mukana trubaduuri Jukka Salminen ja pastori Kristiina Ridanpää.
Lähetys- ja avustustyö
Sapattiateria pe 8.11. klo 18 kirkko.

Hinta 20 euroa/hlö. Ilm. 1.11. mennessä 0400 868 944/050 340 9891.
Aikuisille
Seurakuntakuoro to klo 18 kirkko.
Tied. 044 757 7170.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti 22.10. klo 13 Saihokatu
4. Lauletaan lempivirsiä.
Saihokadun päiväkahvit ti klo 14–15
Saihokatu 4. Hinta 2 euroa.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko.
Käsillä Kätevästi -virikekerho ke
23.10. klo 14 kirkko. Käsitöitä, askartelua tai leivontaa, hartaus.
Syvemmälle kirkon uskoon ke 23.10.
klo 18 kirkko. Raamattu ja sen tulkinta, Matti Väätäinen. Kristillisen uskon
ydinteemoja pintaa syvemmältä.
Tarinatupa ti 29.10. klo 13 Saihokatu
4. Aiheena pyhäinpäivä.
Taka-Keljon lähetysita to 31.10. klo
18.30 Kakkurilla, Kortesuonkatu 24.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18.30 kirkko.
Avoimet ovet nuorille pe 25.10. klo
18 Kortepohjan srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30;
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.
Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–17.45
kirkko. Kaikille avoin, hinta 1 euro.
Nouto kotiin klo 17.45–18.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to 17.10. klo 13 Kaupunginkirkko, Konsti.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 20.10. klo 10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Wuolio, Toivanen,
Valtasaari.
KohtaamisPaikan BrunssiKirkko
su 20.10. klo 11–13 Kristillinen koulu. Voionmaankatu 18. Nyyttärit, lastenohjelmat. Ota mukaan oma muki,
lautanen, aterimet sekä sisäkengät.
Kilkki Mika.
Viikkomessu to 24.10. klo 13 Kaupunginkirkko, Tikkanen.
Messu su 27.10. klo 10 Kaupunginkirkko, Konsti, Watia, Muhonen, Valtasaari.
Viikkomessu to 31.10. klo 13 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen.
Musiikkitilaisuudet
Konsertti Edu Kettunen ja Mika
Kuokkanen su 27.10. klo 18 Kaupunginkirkossa. Liput 18,50 euroa lippu.fi.
Aikuisille
Kylän kammari to klo 14 Vanha pappila.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ti 22.10. klo 10 Keljonkatu 26
B-talo.
Osallisuuden kahvihuone ti 22.10.
klo 14 Vanha pappila. Eläkeiässä Jyväskylään muuttaneille.
Körttiseurat ti 22.10. klo 17.30 Vanha pappila. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, seurat kahvien jälkeen. Vapaaehtoinen kahviraha Herättäjä-Yhdistykselle.
Seniorikammari ti 29.10. klo 14 Vanha pappila. Tämä päivieni rikkaus, Eija
Rytkönen omien ja äitinsä runoilija
Anni Korpelan tekstien äärellä.

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
30.10. klo 13 Puistotori 4.
Virtaillassa
puhutaan
Reilusta kaupasta
Nuorten aikuisten ja aikuisten Virtaillassa to 24.10. klo
18 kysytään, mitä on Reilu
kauppa ja miksi kristityn tulisi
olla tietoinen Reilusta kaupasta? Reilua kauppaa on
tehty Suomessa jo 20 vuotta.
Virtailta kokoontuu osoitteessa Yliopistonkatu 26 B.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B. Omat eväät.
Ekavauva ma ja ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B.
Perheiden puuha-aamu ke klo 9.30
osoitteessa Yliopistonkatu 28 B.
Omat eväät.
Puistotapaaminen to 24.10. klo 14
Mäki-Matin perhepuisto.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30,
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja
la–su klo 11–18.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Keskipäivän rukoushetki ma–pe
klo 12.
Muskarimessu
perheen
pienimmille
Muskarimessu on su 27.10.
klo 15 Kipinässä. Sanaa ja
ehtoollista, musiikkia ja liikettä vauvasta vaariin.
Messun jälkeen tarjolla
pilttiä ja pizzaa.
Kipinämessu to 31.10. klo 18.
Musiikkitilaisuudet
Jarin ja Mikon musiikkihetki la klo
12–13. Kahvio on avoinna.
Kipinän laulut: Laulellen lokakuussa
su 20.10. klo 16 Jaana Eloranta.
Apua ja tukea tarvitseville
RyhmäRämä ke 23.10. klo 10.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupiiri ma klo
10.
Aikuisille
Raamattu- ja rukouspiiri Sanan
anna koskettaa ke klo 17.30, Tapio ja
Kaija Karjalainen, Arto ja Pirjo Mikkola.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puurolounas
1 euro/perhe.
Parkki 3–6-vuotiaille ma klo 12.30–
15.30. Ilmainen, enintään 8 lasta. Ilm.
edellisviikon pe klo 12 mennessä 050
4414215/044 7056480 voit varmistaa
pääsyn. Omat eväät.
Perheilta ma klo 17.30. Iltapalaa pikkurahalla.
Mutsit koolla ti 22.10. klo 10. Yli
1-vuotialle lastenhoito.
Vaunujengi ti klo 13.
Taaperot tapaa ke klo 10.
Lapsikuoro ke klo 17.30.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 29.10. klo
10. Lastenhoito järjestetty.

Muu
Kipinän 2-vuotissynttärit pe 25.10.
klo 10–17. Tiloihin tutustumista, villasukkabingo, pomppulinna, kahvitarjoilu.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.10. klo 10 kirkko, Karasti,
Mertanen. Mukana Ahvenus-Puolakka kylien väkeä. Kirkkokahvit.
Raamattuilta ke 23.10. klo 18 srk-talo. Vanhaan testamenttiin johdattelee
teologian tohtori Jukka Palola.
Sanajumalanpalvelus su 27.10. klo 16
kirkko, Karasti, Laiho, lauluryhmä Valonsäde, isoset.
Perheiden kirkkohetki to 31.10. klo
9.30 kirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysompelu- ja askartelukerho
ma 21.10. klo 15 srk-talo.
Aikuisille
Ylistysryhmän harjoitukset pe 18.10.
klo 17.30 srk-talo.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
Palvelupäivä ke 23.10. klo 10 srktalo.
Kirkkokuoron harjoitukset to klo
17.45 srk-talo.
Diakoniatalkoot ma 28.10. klo 13
srk-talo.
NOJA-ryhmä ti 29.10. klo 18 srk-talo.
Miestenilta ke 30.10. klo 18 srk-talo.
Kahvit.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma 21.10. klo 9 srktalo.
Kokkikerho 3–6-luokkalaisille ti klo
16 srk-talo.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Alakouluikäisten Olkkari to klo 13
srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
30.10. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30,
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.10. klo 16 srk-keskus,
Kärkkäinen, Nieminen.
Kohtaamispaikan messu la 26.10. klo
16 srk-keskus. Ehtoollinen, lastenohjelmat, tarjoilua. Ota mukaan oma
muki ja sisäkengät. Mika Kilkki.
Messu su 27.10. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Nieminen. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki Torstai on Toivoa
Täynnä to 17.10. ja 31.10. klo 11 srkkeskus.
Lähetys- ja avustustyö
Sapattiateria pe 8.11. klo 18 Keltinmäen kirkko. Hinta 20 euroa/hlö. Ilm.
1.11. mennessä 0400 868 944/050
340 9891.
Lähetyspiiri ti 29.10. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Lähde!-kuoron harjoitukset to 31.10.
klo 18 srk-keskus. Tied. 050 549 7049.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18.30 Keltinmäen kirkko.
Avoimet ovet nuorille pe 25.10. klo
18 srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30;
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.

Muu
Torstaikahvila to klo 12 srk-keskus.
Kaikille avoin.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.10. klo 11 kirkko, Bucht,
Lampinen. Keittolounas.
Populaarimusiikkimessu su 27.10.
klo 11 kirkko, Mäkinen, Rantalainen,
Väisänen, Kataikko, bändi. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Aamurukous to 31.10. klo 9.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Duo Siiri&Laura su 20.10. klo 18 kirkko. Gospelkonsertti. Ohjelmamaksu
kirkon ikonirahastoon.
Parasta on laulaa -kuoro ma 21.10.
klo 18 kirkko. Tied. 050 436 5435.
Laulusta lohtua – surun säveleitä to
24.10. klo 18.30 kirkko. Tule laulamaan
yhdessä ja anna sävelten sekä sanojen
hoitaa. Vapaa pääsy.
Lauluja ja tarinoita
parisuhteesta
Jukka Salmisen konsertissa lauletaan ja kuullaan
tarinoita parisuhteesta la
26.10. klo 16 Kuokkalan kirkossa. Konsertin jälkeen iltapala. Lastenhoito järjestetty.
Vapaa pääsy.

Aikuisille
Kolikkotuvan olohuone to 17.10. klo
12 Kolikkotie 2 C.
Lahjaharjun olohuone ti 29.10. klo 9
Lahjaharjun kappeli. Aamupala, hartaus, ohjelmaa.

Messu su 27.10. klo 10, Helenius, Tahkola. Rippikoulun starttipäivä.

Lapsille ja lapsiperheille

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 20.10. klo
18. Merja Valkola, Valtterintie 1 B 13.
Avoin kaikille.

Tavataan
puistossa
ja metsässä
Lohikosken kerhotilan remontin ajan touhuillaan tiistaisin
klo 9–10.30 Lohikosken toimintapuistossa. Mukana lastenohjaajat Heidi Halttunen
ja Kati Koskinen. Touhutupa
järjestetään remontin ajan
Lohikosken kerhotilan pikkumetsässä keskiviikkoisin klo
10–11.30 erilaisten teemapäivien merkeissä. Omat eväät ja
sään mukainen vaatetus.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30;
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.

PALOKKA

Konsertti su 27.10. klo 16 kirkko. Uusi
Jyväskylä Ensemble, joht. Eveliina Aijasaho. Vapaaehtoinen maksu Jyväskylän konserttisalihankkeen hyväksi.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.10. klo 10 kirkko, Hautalahti, Palola, Romppanen.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, heikki.
ilola@icloud.com.
Messu su 27.10. klo 10 kirkko, Kokkonen, Hautalahti, Asikainen. Perheen
sunnuntai.

Apua ja tukea tarvitseville
Elämässä eteenpäin -ryhmä mielenterveyskuntoutujille ke 23.10. klo 13
kirkko.

Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to klo 17
Lahjaharjun kappeli. Tied. 050 358
1860.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 30.10. klo
13 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkon
alakerrassa. Vapaaeht. maksu 1e.

Aikuisille
Moniääninen kirkko ajassa -lukupiiri su 20.10. klo 18 kirkko.
Köpöttäjät ma klo 11 Lähtö Kuokkalan kirkon etuovelta. Tied. 040 410
3116.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Toivoa naisille -ryhmä ti 22.10. klo 18
kirkko. Ent. Hanna-työ.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
24.10. klo 13 kirkko.
Kuokkamiehet ti 29.10. klo 18 kirkko.
Hiljaisuuden ilta ke 30.10. klo 18 kirkko.

Lähetys- ja avustustyö
Seppeletalkoot ti 29.10. klo 9–15
kirkko. Hautaseppeleiden sidontaa
havuista. Seppeleet myynnissä lähetystyön hyväksi pyhäinpäivän messun
yhteydessä. Tied. 040 7090142.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ma ja ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 22.10. klo 18 kirkko.
Cafe Kide avoin olohuone ke klo 9
kirkko.
PerheCafe to 24.10. klo 17.30 kirkko.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30,
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.
Pyhäkoulu su 27.10. klo 11 kirkko.
Äitienilta ti 29.10. klo 18 kirkko.
4-vuotiaiden synttärijuhlat to 31.10.
klo 17.30 kirkko. Tänä vuonna 4 vuotta täyttäville lapsille perheineen.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhesähly la klo 17–18.30 Jokelan
koulun liikuntasali. Lapsen mukana
tulee myös huoltajan osallistua.
Apua arkeen. Tarvitsetko lastenhoitoapua, oletko väsynyt tai kipeä, painaako jokin mieltäsi tai haluatko muuten vain jutella asioista?
Ota yhteyttä 040 500 7820/040 548
3216/050 408 8813.
Vauvapysäkki ma klo 13 Jokelan pappila.
Taaperopysäkki ti klo 9 Jokelan pappila.
Koululaisten kaakaopyhäkoulu ke
klo 12 Jokelan pappila.
Perhepysäkki to klo 9 Jokelan pappila.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30;
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.10. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Niiles-Hautanen, Asikainen.
Kirkkokahvit.
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
Lahjaharjun kappeli, Eeva Korpela.
Messu su 27.10. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Tikkanen.

Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–
14 takkatupa. Ohjelmahetki klo 13.
Miesten piiri ti 29.10. klo 18 kirkko.
Roomalaiskirjeen 7. luku.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18–20.30 kirkko.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.10. klo 10 kirkko, Helenius, Tahkola. Kirkkokahvit.

Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitukset ke klo
18 srk-koti. Tied. 040 684 2050.

Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti 22.10. klo
12–13 Pihkatie 4, Keljonkangas. Hinta 4/1 euroa.
Olohuone ke klo 13 srk-koti. Keskustelua ilosta.
Miesten piiri su 27.10. klo 18 srkkoti.
Naisten solu ti 29.10. klo 18 srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhon kirkkohetki to 24.10.
klo 9.30 kirkko.
Perhekerho to 24.10. klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 24.10. klo 18.30 srkkoti.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30;
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.
Muu
Hautausmaan haravointitalkoot ti
29.10. klo 8. Aamukahvi ja lounas.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.10. klo 10 kirkko, Partanen, saarnaa Osmo Kangas, Ruhanen.
Herättäjän pyhä. Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat.
Messu su 27.10. klo 10 kirkko, Vallipuro, Partanen, Pyhtilä, Piilonen, lapsikuoro. Kirkkokahvit. Nimikkolähetti Pia Pyhtilä kertoo työstään Tansaniassa.
Sanan ja rukouksen ilta su 27.10. klo
18 kirkko. Afrikkalainen kontra länsimainen usko Jumalaan, nimikkolähetti Pia Pyhtilä. Iltatee.
Lähetysilta ke 30.10. klo 18 Lahtisilla,
Nyröläntie 807, mukana Pia Pyhtilä.
Musiikkitilaisuudet
Candelan harjoitukset to klo 17 kirkko. Tied. 044 430 9053.
Varhaisnuorten musiikkikerho ke
klo 15 kirkko. Tied. 040 560 913.
Lapsikuoron harjoitukset ke klo 17
kirkko. Alakouluikäisille. Tied. 040
560 9913.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupysäkki ma, ti ja to klo 9 kirkko.
Ruokajakelu to 24.10. klo 10.30 kirkko. Kahvitarjoilu.
Aikuisille
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
klo 10 kirkko.
Työtupa ti klo 12–16 kirkko. Käsitöitä ja leivontaa diakonian ja lähetyksen
hyväksi, kahvit klo 14.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila.
Lukupiiri ke 23.10. klo 13 pappila.
Nuorille
Isoskoulutus ti 22.10. klo 19–21. Joka
toinen tiistai.
Nuortenilta to klo 18–21 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti 22.10. klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti 22.10. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30;
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.
Lapsiperheiden kirkkohetki ti 29.10.
klo 10 kirkko. Ruokailu, kahvit ja vaihtori.
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Tapahtumat 17.–31.10.
VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.10. klo 10 kirkko, Karjalainen, Modinos. Kirkkokahvit.
Leipäsunnuntai su 20.10. kirkko. Raamattuluennot klo 15 ja klo 16. Rakkauden voima, Ilkka Rytilahti, Juho
Hintikka. Lapsille omat ohjelmat.
Sanan ja rukouksen ilta ti 22.10. klo
18.30 kirkko, Mari ja Kari Valkonen.
Raamatun opetusilta ke 23.10. klo 18
kirkko. Mies yli laidan, Anneli Montonen.
Päivämiestenpiiri to 24.10. klo 12
kirkko.
Messu su 27.10. klo 10 kirkko, Kauppinen, Modinos, Majakka-kuoro.
Oravasaaren seurakuntailta ke
30.10. klo 18.30 Hakaloilla, Koppelintie 25.
Nuorten messu ke 30.10. klo 19 kirkko, Jurva.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro to klo 11.30 kirkko.
Majakka-kuoro to klo 17.30 kirkko.
Tied. 044 4314 583.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 29.10. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri to 17.10. ja
31.10. klo 18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 23.10. klo 13 Jyskän srk-koti.

anotot
Diakonian vasta
HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys parittomilla viikoilla ti klo 10–11 Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä (2.
krs.) . Parillisilla viikoilla ti klo 10–
11 Huhtakodilla, Nevakatu 1.
HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7005, mira-maarit.
vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys parillisilla viikoilla ti klo 10–11 Huhtakodilla, Nevakatu 1. Parittomilla viikoilla ti klo 10–11 Kipinässä,
Kauppakeskus Sepässä (2. krs).
KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ruokapankkisetelipäivystys
Keltinmäen kirkolla ma klo 12–13.
Kortepohjan srk-keskuksessa to
klo 10–11. Varaudu jonottamaan.
Henkkarit, tulo- ja menotiedot
kolmelta kuukaudelta
n Diakonin puheaika ti klo 10–12
Kortepohjan srk-keskus.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi; p. 050 549 7026, ulla.
hautamaki@evl.fi; p. 044 716 4959,
ainoleena.laitinen@evl.fi.
KESKUSTA JA LOHIKOSKI
n Diakoniapäivystys ma ja to klo
9–11 Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29, käynti takaovesta.

Vanhemman
väen päivä
Vanhemman väen päivää vietetään ke 30.10. klo 11 Vaajakosken kirkolla. Tilaisuus alkaa
ruokailulla ja kahvitarjoilulla
(7e), jonka jälkeen lauletaan
vanhoja kansakoululauluja.
Avoin rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Taaperopysäkki ma klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Koululaisten touhutupa ma ja ke klo
12 Jyskän srk-koti.
Kaiken väen olkkari ma ja ke 12–16
Kaunisharjun kerhotila.
Perhetupa ti klo 9 kirkko. Tarjoilu
1/0,50 euroa.
Ekavauva Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaolkkari ti klo 17.30 kirkko.
Lapsiparkki ke klo 9 Jyskän srk-koti.
Sis. lounaan 3 euroa. Ilm. ma mennessä 0400 905 915/040 574 1706.
Perhepysäkki ke klo 9 Kaunisharjun
kerhotila.
Perhekerho to klo 9 Jyskän srk-koti.
Taaperokerho pe 25.10. klo 9 Jyskän
srk-koti.
100 vuotta iloa -tapahtuma la
26.10. Veturitallit, Veturitallinkatu 6. 1–3-luokkalaisille klo 10–12.30;
4–7-luokkalaisille klo 13.30–16.

			
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7027, lea.pietilainen@evl.fi; p. 050 549 7001, sami.
junttila@evl.fi; p. 050 340 0665 kaisa.toivanen@evl.fi; p. 041 730 1257
suvi.leppapuisto@ev.fi tai p. 050
549 7006, elina.lintulahti@evl.fi.
KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, kirsi.lepoaho@evl.fi.
KUOKKALA
n Ruokapankkisetelipäivystys ti
klo 9–10 Kuokkalan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7007, kirsti.kataikko@evl.fi tai p. 050 549 7034, sari.
solismaa@evl.fi.
PALOKKA
n Diakoniapäivystys ke klo 9–11
Palokan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, marjo.mattila@evl.fi; p. 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi (ma–ke), p. 044
713 2486, paivi.helenius@evl.fi
(to–pe).
SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys to klo 9–11
Säynätsalon srk-kodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951.
TIKKAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916,
tiina.h.reijonen@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560
9927, marita.riikonen@evl.fi.

i
Muistohetk

Yhteiset
Aikuistyö
Naisten talvisauna ti 22.10. klo 17–
20 Koivuniemen leirikeskuksessa, Koivuniementie 30. Joka toinen tiistai parittomilla viikoilla. Iltahartaus, iltapala
(3 euroa). Tule omalla tai kaverin kyydillä. Tied. 040 596 4147.
Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna ma,
ti ja to klo 11–15. Kahvila kaikille (tarjolla kahvia, teetä, voileipää ja pullaa).
Kirpputori/vaihtotori. Tied. Johanna
Kontinen 050 360 3484.
Musiikkihetki ma 21.10. klo 12. Seppo Marttinen, haitari.
Bingo ti 22.10. klo 13.30.
Tietovisa ma klo 13.30.
Näppärät näpit ti klo 12 Aseman Pysäkki. Kädentaitoryhmä ihan kaikille – tule mukaan taitoihin katsomatta. Tehdään yhdessä erilaisia pieniä askarteluja ja kädentaitoja.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ.
Virtailta to 24.10. klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Reilua kauppaa suomessa 20-vuotta. Mikä on Reilu kauppa ja
mistä on kyse?

KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu
su 20.10. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit,
kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan
oma muki, lautanen, aterimet sekä sisäkengät.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kortepohjan kirkko la 26.10. klo 16,
Isännäntie 4. Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka.
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Sepän Kipinässä,
mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Maahanmuuttajatyön diakoni päivystää Aseman Pysäkillä ma–ti klo
11–15.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 30.10. klo 13–14.30 Van-

hassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Mukana Susanna Turkkila näkövammaisten yhdistyksestä.
Omaishoitajien oma hetki ke 13.11.
klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa,
Vapaudenkatu 26.
Sana ja rukous
Luento Mooseksen kirjasta ti 29.10.
klo 18.30 Vaajakosken kirkko. Erämaan opetuksia, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo
18 alkaen.
Sanan ja rukouksen ilta ti 22.10. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla, mukana
mm. Mari ja Kari Valkonen.
Rukousretriitti Kiponniemen leirikeskuksessa pe–su 15.–17.11. Varusta
meitä lahjoillasi! Olet tervetullut virvottumaan Pyhän Hengen hoitavassa ilmapiirissä! Ilm. ja tied. kari.valkonen@kolumbus.fi tai p. 050 384 3702.
Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Tellervonkatu 5, 1. kerros, huone Maria ti
klo 9–12 ja ke klo 9–11, web-kameraaika ke klo 11–12.
Lähetyspiiri su 20.10. klo 14 Kuurojen
yhdistyksellä, Ilmarisenkatu 20.
Perhekerho to 24.10. klo 17.30 Kuokkalan kirkossa, Syöttäjänkatu 4.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 28.10. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Puhuu Leevi Launonen, Lähteellä-kuoro. Adressi- ja
korttimyynti. Kahvit klo 13.30 alkaen.
Tilaisuus ma 11.11. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Puhuu geriatri Aira
Korhonen, Lähteellä-kuoro. Adressi- ja
korttimyynti. Kahvit klo 13.30 alkaen.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky.
Puuroa ja puhetta ti 22.10. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Valoa ja varjoa
Armeniassa, Heidi Watia.
Nuorten naisten ideapaja pe 25.10.
klo 17.30. Mukana muutosmuotoilija
Milla Mäkinen Suomen NNKY-liitosta. Tule ideoimaan uutta nuorten ja
työikäisten toimintaa!
Kirjapiiri I 50-vuotisjuhla su 27.10.
klo 15. Lausuntaa, musiikkia, muistelua. Kahvitarjoilu.
Leivotaan yhdessä! ma 28.10. klo 10.
Puuroa ja puhetta ti 29.10. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Vanhenemisen
taito, Hellin Torkki.
Laku-ryhmän kahvikonsertti pe
1.11. klo 13. Suomalaisen tangon lähteillä, Jukka Ammondt, laulu, Juse Venäläinen, säestys. Liput 10 euroa, sis.
kahvitarjoilun. Varaukset toiminnanjohtajalta: jklnnky@elisanet.fi

n Muistohetki lapsensa menettäneille pe 1.11. klo 18 Kuokkalan
kirkossa, Syöttäjänkatu 4.
Sytytä tuohus lapsesi muistoksi, anna sävelten ja sanojen hoitaa,
nauti iltateetä muiden saman kokeneiden kanssa.

Seuraava Kamalat äidit -vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille alkaa 8.1. klo 18. Tiedustelut toiminnanjohtajalle.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 19.10. klo 19, ry.
Seurat su 20.10. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Seurat ke 23.10. klo 19, Kaupunginkirkko.
Nuorten perjantai pe 25.10. klo 19, ry.
Opistoilta ja seurat la 26.10. klo 19, ry.
Alueseurat su 27.10. klo 15, Vaajakosken kirkko; klo 16 Seurat, ry; klo 18
Seurat, ry.
Seurat ke 30.10. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Hehku+ (n. 30–45-v.) pe 18.10. klo 19.
Peli-ilta.
Hehku-ilta (n. 18–30-v.) ti 22.10. klo
19 Uskonto ja tiede; ti 29.10. klo 19
Leffailta.
Veritas Forum ke 23.10. klo 16–18 Jyväskylän yliopisto, Ruusupuiston aula,
Alvar Aallon katu 9.
Avoin raamattupiiri pe 25.10. klo 11.
Ihmepäivä nuorille aikuisille la 26.10.
klo 12–19. Matti Mäkinen: ArmolahjatI. Lounas 4 euroa, kahvit 1 euroa.
Torstaiteatteri: Ilta nuotiolla – Rajallinen maailma to 31.10. klo 19 ja la
1.11. klo 15. Liput 10 euroa.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Keskustelupiiri to klo 14–15.
Avoimet ovet evankeliointipäivä la
19.10. klo 14–17. Yhdessäoloa, keskustelua, yhteistä rukousta ja evankeliointia.
Rukouspiiri Suomen, Israelin puo-

lesta sekä muiden asioiden puolesta
ma klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti klo 11.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti klo 18.
Naistenpiiri ke 23.10. klo 18.
Sanan Keidas su 27.10. Usko ja epäusko, Reino Saarelma.
Naisten raamattupiiri ti 29.10. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 17.10 ja
31.10. klo 18.30 Vaajakosken kirkolla.
Leipäsunnuntai su 20.10. klo 15 ja
16 Vaajakosken kirkossa. Rakkauden
voima -luentosarjan viimeiset Raamattuluennot, aiheena muun muassa armolahjat, Ilkka Rytilahti. Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 20.10. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu.
Aamurukouspiiri ma 21.10. klo 8–9.
Spesiaali-nuortenilta ke 23.10. klo
16.30–18.30, Juha Heinonen.
Viikkomessu ke 23.10. klo 18.30, saarna Juha Heinonen, Sakari Ylönen.
Messu su 27.10. klo 12, saarna Antti
Toivio, Sakari Ylönen. Pyhäkoulu.
Aamurukouspiiri ma 28.10. klo 8–9.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
28.10. klo 18.30. Tied. Ilpo Vuorenoja,
040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 29.10. klo 18.
Opiskelijailta ke 30.10. klo 18.30. Vastauksia, pastori Palmu! Pasi Palmu.

n Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa to
7.11. klo 18 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Sururyhmä kokoontuu torstai-iltaisin marraskuussa.
Päätös ke 11.12. Osallistuminen jokaiselle kerralle on
toivottavaa. Osallistujilta kysytään lyhyesti surutilanteesta
ilmoittautumisen yhteydessä. Sururyhmän vetäjinä
toimivat pastori Satu Konsti ja sururyhmäohjaaja Tarja
Allen. Ilmoittautuminen su 3.11. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat tai 040 741 4840/Konsti.

Suomen Raamattuopisto
Sana elämään su 27.10. klo 13 Taulumäen kirkossa. Suomen Raamattuopiston 80-vuotisjuhla. Kristuksen
rakkaus vaatii meitä, Timo Junkkaala, Aino Viitanen, Jukka Hassinen, musiikki Jippu, Sami Asp ja Mikko Nikula.
Elämän puolella ilta ke 6.11. klo 18.30
NNKY, Puistotori 4. Jumala näkee kokonaisuuden – Daavid., Lasse Pesu.

hla
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Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus),
040 560 9905/044 481 1628
Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjok. 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Pikkarainen Paulus 044 430 9075
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 340 0638

KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.00
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Reingoldt Tero, työalasihteeri vs. 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Muinonen Mervi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Toimistosihteeri Sipponen Mia 050 382 4424
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407

n Kutsumme Sinua Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70, 75, 80, 85, 90 tai
sitä enemmän syys–joulukuussa 2019 yhteiseen
syntymäpäiväjuhlaan su 17.11. Kaupunginkirkkoon. Juhlamessu on kirkossa klo 10, jonka jälkeen
syntymäpäiväkahvit Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Tule tapaamaan ikätovereitasi joko yksin tai
yhdessä läheisesi kanssa. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset ma 11.11. mennessä: diakonissa Lea Pietiläinen 050 549
7027, diakoni Sami Junttila 050 5497001 tai diakoni Kaisa
Toivanen 050 340 0665.
n Kutsumme Sinut Keltinmäen alueseurakuntalainen, joka olet
täyttänyt tai täytät 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän heinä–joulukuussa
2019 yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan Keltinmäen kirkolle su 17.11. klo
14–16. Mukaan voit ottaa seuralaisen. Ilmoittautumiset ti 5.11.
mennessä 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi (ma–ke) tai 041 730 1115,
tiina.paulamaki@evl.fi (to–pe). Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme nimen, ruokarajoitteet, osallistujamäärän ja puhelinnumeron.

Seuraava
lehti

8. vsk.
ISSN 1798-1255 (painettu)
ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Taitto Viestintä-Paprico Oy
Paino Lehtisepät Oy
Painosmäärä 60 000 kpl
Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0600 94320
www.posti.fi/palaute
Ilmoitusmyynti:
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

ALUESEURAKUNNAT:

Varhaiskasvatus
Parkkali Ritva, asiantuntija 050 549 7013

Synt
		

Henki &

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484

Sururyhmä
		

n Kipinässä Kauppakeskus Sepässä alkaa sururyhmä to 7.11 klo 17.30
alkaen. Sururyhmä kokoontuu joka toinen torstai seitsemän kertaa.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 29.10. mennessä 050 549 7024, juha.
halonen@evl.fi tai 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Herättäjän kirkkopyhä su 20.10. Tikkakosken kirkko. Messu klo 10, kirkkokahvit ja seurat.
Siioninvirsiseurat ti 22.10. klo klo
17.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Siionin virsiä ja lyhyitä puheita.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Seurojen jälkeen paikallisosaston vuosikokous.
Kotiseurat su 27.10. klo 14 Laaksolla
Keltinmäessä, Sienitie 3.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

31.10.
Päätoimittaja vt.
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Päivi Eskelinen 0400 257 982
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Tellervonkatu 5,
PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Kari Niina, kappalainen vs. 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033
Nuorisotyö
Kippola Janne, nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntija
041 730 0445
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 050 521 5401
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Väätäinen Matti, yliopiston oppilaitospappi vs.
050 594 8167
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Kilpisenkatu 4, 2. krs, aikavaraukset 044 774 7052
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
von Gross Ville, seurakuntapastori vs. 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120/044 481 1631
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037/044 481 1630
Aluekappalainen vs. Salminen Johanna
Seurakunta-assistentti 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043//044 481 1628
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 3400 638
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste 050 557 9012
Seurakunta-assistentti Kaunisto Virpi 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045//044 481 1629
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Seurakunta-assistentti Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911/044 481 1627
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906,
teija.i.laine@evl.fi
Seurakunta-assistentti Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Suurnäkki Jani
040 738 8220
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050
340 9896/044 481 1630
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Seurakunta-assistentti 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,
040 560 9917/044 481 1627
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Seurakunta-assistentti Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Suurnäkki Jani
040 738 8220
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
040 560 9928/044 481 1629
Aluekappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Seurakunta-assistentti Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen vs. Rossi Eeva-Kaisa 040 545 8730
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Viidenkymmenen vuoden ajan
Vesala on toiminut seurakunnan
lasten ja nuorten leirien pääpaikkana. Vuosittain sadat nuoret ovat
käyneet Rysässä lastenleireillä,
rippikoulussa, isos- ja kerhonohjaajakoulutuksissa, jatkoripareilla
ja viikonloppuleireillä.

Nostalgiapäivä Vesalassa
1970-luvun seurakuntanuorille
Entiset vanhat nuoret pääsevät porukalla muistelemaan seurakuntavuosiaan Vesalan Rysään.
PÄIVI ESKELINEN teksti ja kuvat
ATTE SAURANEN kuvankäsittely

Uutinen siitä, että leirikeskus Vesala menee remonttiin, sai Sirpa
Peitsenheimo-Aarnion havahtumaan. Ennen kuin paikka suljetaan,
olisi kiva saada entisiä seurakuntanuoria koolle Vesalaan.
– Tuli ajatus, että löytyisikö vielä vanhoja kavereita vuosikymmenien takaa. Elämän ruuhkavuodet
ovat useimmilla jo takana, ja nyt
olisi nostalgialle aikaa.
Seurakuntapastori Heidi Watia
on itsekin Vesalan alkuvuosien aktiivikuluttaja, ja hän ryhtyi järjestä-

mään yhteistä tapaamista. Päärakennuksen käyttö loppui jo syyskuun alkupuolella, joten siellä ei
leiripäivää enää voi järjestää, mutta Rysä on käyttökunnossa.

Se on ihana
”paikka,
ja Rysän

leireiltä saimme hyviä
eväitä elämää varten.
– Itselleni ainakin jäi mukavat
muistot kaikista Vesalan leireistä.
Se on ihana paikka, ja Rysän leireiltä saimme hyviä eväitä elämää var-

ten, 1970-luvun alkuvuosina muun
muassa isoskoulutukseen osallistunut Peitsenheimo-Aarnio toteaa.
Nostalgiahenkinen iltapäivä järjestetään lauantaina 26. lokakuuta.
Tila on kuitenkin pieni, joten
mukaan mahtuu 40 ensin ilmoittautunutta. Lauantaipäivä aloitetaan Vesalan riihikirkossa 1970-luvun nuorisomessulla.
Päivän muu ohjelma sisältää
yleistä seurustelua, Punaisen veisukirjan lauluja ja keittolounaan.

Ensimmäiset leiriläiset pääsivät Rysään vuonna 1969, ja se rakennettiin nimenomaan lasten ja

nuorten leirikäyttöön. Rysä on peruskorjattu vuosina 2000 ja 2016.
Lähiaikoina tehdään saunaan pientä pintaremonttia.

uuden leirikeskuksen tieltä.
Vanhasta saarijärveläisestä riihestä tehty riihikirkko on tuotu
paikalle vuonna 1976.

Elämän
”ruuhkavuodet
ovat

Tie
			

useimmilla jo takana,
ja nyt olisi aikaa
nostalgialle.
Vesalan leirikeskuksen Nuotta
valmistui vuonna 1972 ja Verkko
1983. Nämä rakennukset puretaan

sitkö?

■■ Vanhojen nuorten päivä

lauantaina 26.10. Vesalan
Rysässä klo 10–16.
■■ Ilmoittautuminen 22.10.
mennessä heidi.watia@evl.fi.
■■ Leirimaksu (keittolounas ja
kahvi) 10 euroa.

Elämästä

Pieni paniikinpoikanen väijyy opintojen keskellä
HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Olen Netta Simpanen, 23. Syntyperäisenä jyväskyläläisenä olen
asunut ja käynyt kouluni Vaajakoskella. Lukion jälkeen pidin välivuoden, josta noin puolet olin työharjoittelijana päiväkodissa.
Lapset ovat olleet aina lähellä sydäntäni. Harjoittelujakson aikana
vahvistui ajatus, että heidän kanssaan olisi kiva tehdä töitä. Ehdin
opiskella lastenohjaajaksi puolitoista vuotta, kun sain tiedon pääsystä ammattikorkeakouluun. Nyt
opiskelen Lahdessa sosionomiksi ja

erikoistun lapsiin ja nuoriin.
Pieni paniikinpoikanen nosti
päätään, kun sosionomiopinnot
olivat puolessa välissä. Olenko sittenkään oikealla alalla? Päiväkoti
työpaikkana ei enää tuntunutkaan
niin selkeältä ja omimmalta vaihtoehdolta.
Olen lohduttautunut sillä, että
opiskeluja on vielä puolet jäljellä,
eikä nyt tehtyihin valintoihin tarvitse sitoutua loppuelämäksi. Sosionomin tutkinto antaa pätevyyden työskennellä varsin laajalla
alueella.
Syyskuussa aloitin harjoittelun
Jyväskylän seurakunnassa. Jakson

aikana työskentelen erityisesti matalan kynnyksen palveluissa, jotka
on tarkoitettu nuorille ja heidän
perheilleen.

Hieman ujona ihmisenä huomasin alussa tarkkailevani tilanteita mieluummin sivusta. Nyt olen
saanut lisää rohkeutta ja uskon, että nuoretkin ovat kokeneet olonsa helpommaksi, kun ovat saaneet
puhua asioistaan jollekin.
Harjoittelujakso on opettanut,
että elämä voi olla välillä aika raadollista. Sitä ei helpota yhtään nykyinen maailmanmeno. Trump
twiittailee ihmeellisiä, ja ilmasto-

muutos luo uhkia maapallon tulevaisuudelle. Ihmisistä on tullut
vihaisempia ja itsekkäämpiä, eikä
asioista osata puhua rakentavasti
ja toista kunnioittavasti.
Kaiken epävarmuuden keskellä olen kuitenkin tyytyväinen elämääni ja suhtaudun positiivisella
mielellä tulevaisuuteen. Arvostan
kovasti seurakunnassa tehtävää
nuorisotyötä. Ohjaajani ovat aikamoisia velikultia ja persoonia, heiltä olen oppinut paljon. Ehkä minustakin kuoriutuu vielä vuosien
saatossa vastaava tyyppi, joka tekee työtä vahvasti omalla persoonallaan.

Netta Simpanen nauttii erityisesti
metsässä kävelemisestä ja
lenkkeilystä. Sen vastapainona ei
ole hassumpaa välillä rojahtaa
sohvalle löhöilemään tai katselemaan telkkaria. Musiikin kuuntelu
on myös hyvä tapa rentoutua
opintojen ohessa.

