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Nuorten
ääni kuuluviin
alueneuvostossa

Vapaaehtoiseksi

a
Toimitukselt

Jyväskylän seurakunnassa halutaan lisätä nuorten osallistumista päätöksentekoon nimeämällä alueneuvostoon 1–2
nuorten edustajaa. Nuorten
edustus alueneuvostossa toteutetaan aluksi pilotointina Kuokkalan ja Palokan alueneuvostoissa. Nuorilla on kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorten edustajat valitaan
neuvoa antavan äänestyksen
kautta. Äänestämään pääsevät
kaikki 15–20-vuotiaat nuoret.
Alueneuvostoon nimettävän
nuoren tulee olla konfirmoitu
Jyväskylän seurakunnan jäsen ja
valintavuonna
enintään
20-vuotias. Nuorten edustajien
lopullisesta valinnasta päättää
alueneuvosto.
Pilotointijakso kestää kesäkuun loppuun 2020.

”Juttuseuraksi, kirkkokaveriksi,
kauppa-avuksi...”

Suuremman suojassa

vapaaehtoistyo.fi/jyvaskyla

Monissa perheissä on viime viikkojen aikana eletty jännittäviä hetkiä. On oltu uuden elämäntilanteen edessä
pienen ekaluokkalaisen aloittaessa koulun, nuoren siirtyessä alakoulusta yläkouluun tai yläkoulusta jatko-opintoihin. Moni opintojaan jatkava tai jo valmistunut nuori
on myös tänä syksynä muuttamassa pois kotoa.
Muutos ei ole aina helppo. Uuteen kouluun ja opiskelupaikkaan tutustuminen vie oman aikansa. Peruskoulun ja
lukion jälkeen voi tuntua vaikealta sopeutua uuteen, kun
tuttu ja turvallinen ympäristö ja kaveripiiri jää taakse.
Erityisesti muutto pois kotoa on nuorelle iso askel kohti
aikuisuutta. Kodista ja vanhemmista irtautuminen tuntuu vapauttavalta ja jännittävältä, mutta alkuvaiheessa
varmasti myös pelottavalta. Monista käytännön asioista
on päätettävä ja huolehdittava itse, taloudellisesta toimeentulosta puhumattakaan.
Monenlaiset tunteet myllertävät myös vanhempien ajatuksissa. Mielen valtaa ilo ja ylpeys siitä, että aikuistuva
nuori pyrkii elämässä eteenpäin, toisaalta tutun elämänvaiheen päättyminen tuntuu haikealta, surulliseltakin.
Vielä hetki sitten juhlittiin lapsen ensimmäistä koulupäivää, peruskoulun viimeistä kevätjuhlaa, ylioppilaaksi pääsyä tai ammattiin valmistumista.
Vanhemmuuteen kuuluvasta huolesta on toisinaan vaikea päästää irti. Olenhan antanut lapselleni riittävästi
eväitä itsenäiseen elämään? Pärjäähän lapseni varmasti
maailmassa, joka väistämättä tuo eteen myös murheita ja
pettymyksiä.
Pienet ekaluokkalaiset siunattiin Jyväskylän seurakunnassa koulutielle pari viikkoa sitten Suuremman suojassa.
Siunaamisella jokaiselle koululaiselle toivotettiin hyvää ja
turvallista koulutietä sekä Taivaan Isän siunausta koko
elämän pituiselle matkalle.
Suuremman suojassa on turvallista lähettää matkaan
myös opintojaan jatkavat ja omaa polkuaan astelevat
nuoret. Ajatus siitä, että olemme Suuremman suojassa,
tuo lohtua myös uuden elämäntilanteen edessä oleville
vanhemmille.

Sirpa Koivisto
Vs. päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Viena Haikara ja Melina Vertala oppivat
luontokoulupäivänä vesiturvallisuutta, rantojen ekologiaa
ja melontaa Alvajärvellä.
Kuva: Atte Sauranen

Yhteisvastuun
tuotto yli
40 000 euroa
jyvaskylanseurakunta.fi

Luontokouluopettaja Kim Suomalainen ohjaa oppilaita vesiturvallisuuteen, rantojen ekologiaan ja melontaan Alvajärvellä.

Charlotte Loukolan tapahtumatärpit
Pacem – Jazzmessu ti
27.8. Taulumäen kirkossa.
Pidän jazz-musiikista ja
Pekka Björnisen säveltämä jazzmessu PB-Collectiven esittämänä
vaikuttaa hienolta kokemukselta.
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Naisten sauna 28.8. Koivuniemessä. Mielestäni
Suomen kesässä parasta
on saunominen ja uiminen. Hienoa, että seurakunta tarjoaa tätä
riemua kaikille!
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Musiikkihetki Aseman
Pysäkillä 26.8. Arvostan
Aseman Pysäkin toimintaa ja on mahtavaa, että Seppo
Marttinen vie haitarimusiikkia sinne.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Lue lisää Charlotte Loukolasta sivulta 16.

Down

Minua niin ärsyttävät
sellaiset kieleen pesiytyneet
sanonnat, kuten isossa kuvassa
ja voisitko avata ja jumpata ja
askelmerkit ja...

Jyväskylän luontokoulun opettaja Kim Suomalainen vie oppilaat retkeilemään ja oppimaan
luonnossa itse tekemällä. Elämyksellinen ja mieleenpainuva päivä ulkona voi olla paras
koulupäivä ikinä.
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

Mikä on luontokoulu?
Luontokoulu tarkoittaa koululaisryhmille suunniteltuja ohjelmapalveluita, joiden tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää tulevaisuutta.
Kuinka kauan luontokoulu on
toiminut Jyväskylässä?
Luontokoulu perustettiin ja toiminta virallistettiin Palokan yläkoululla kaksikymmentä vuotta
sitten, vuonna 1999.

Minä
komppaan.
Minä otan
kopin.

Mennään luontoon oppimaan

Minä
ostan tuon.

Missä luontokoulu toimii
Jyväskylässä?
Luontokoulu toimii kaikilla Jyväskylän kaupungin ylläpitämillä kouluilla ja niiden lähiympäristöissä.
Opetus tapahtuu pääasiassa ulkona.
Mitä tavoitteita luontokoululla
on?
Tärkeimpiä päämääriä on herättää
lasten ja nuorten kiinnostus luontoa kohtaan ja edistää vastuullista
elämäntapaa. Tuemme koulujen
ympäristökasvatustyötä.
Kuka opettaa luontokoululaisia?
Jyväskylän luontokoululla on kaksi
opettajaa. Oppilasryhmien omat
opettajat ovat pääsääntöisesti
myös mukana retkillä. Parhaassa

tapauksessa oppilas havainnoi ja
oppii luonnosta omatoimisesti sellaistakin, mitä opettaja ei opeta.
Mikä on parasta työssäsi?
Työn monipuolisuus ja se, että
olen saanut tehdä itselleni tärkeistä asioista oman toimenkuvani.
Miten kehittäisit luontokoulua?
Olisi hyvä saada toimintaamme
mukaan varhaiskasvatuksen ammattilainen. Siten voisimme laajentaa palvelumme myös päiväkodeille.
Mitä luontokoulussa tehdään?
Opastamme oppilaita liikkumaan
luonnossa, tuntemaan kasveja ja
eläimiä, kerättäviä sieniä ja marjoja. He oppivat luonnossa selviytymistä ja sosiaalisia taitoja, kantamaan vastuunsa ja huolehtimaan
ympäristöstään.
Harjoittelemme luonnossa retkeilyä ekologisesti, elämyksellisesti
ja toiminnallisesti.
Millainen opetussuunnitelma
on käytössä?
Luontokoulu kuuluu Jyväskylän
opetustoimeen ja toteuttaa sen
opetussuunnitelmaa.
Onko luontokoulussa kokeita?
Emme arvioi oppimistuloksia perinteisin kokein, mutta luontokoulupäivien aikana saatamme tehdä
kokeita. Teemme vaikkapa vesitut-

kimuksia aistinvaraisesti tai mittareilla mitaten.
Haluavatko nuoret liikkua
luonnossa?
Monet oppilaat löytävät itsestään
uusia puolia luontokoulupäivien
aikana. Oppilaat, joiden on vaikeaa
istua luokassa paikoillaan, voivat
osoittautua parhaiksi luonnon
tuntijoiksi ja muiden auttajiksi.
Millaisista asioista oppilaat
eniten innostuvat luontokoulussa?
Itse tekeminen on retkien ja luontokoulupäivien paras anti lapsille ja
nuorille.
Millaista palautetta koululaiset
antavat?
Aika vähän palautetta tulee, mutta
yleensä ruokailuhetkistä on pidetty eniten. Toisinaan kuulemme, että luontokoulussa oli paras koulupäivä ikinä. Siitä ei enää palaute voi
parantua.
Mikä on mielestäsi paras
luontokohde Jyvässeudulla?
On vaikea nimetä vain yhtä, koska
niitä on niin monta. Pohjanlammen eteläpuolella keskellä kaupunkia sijaitsee monimuotoisen
metsän saareke. Nimesimme metsän Kadonneen maitohampaan
kukkulaksi, koska eräällä retkellä
sinne katosi ekaluokkalaisen hammas.

Miten suosittelet viettämään
Suomen luonnon päivää?
Kannattaa mennä luontoon ilman
suoritteita rentoutumaan, kuuntelemaan luonnon ääniä ja hiljaisuutta. Samalla voi antaa luonnon hoitaa itseään ja mieltään.
Meillä riittää puhdasta metsää,
polkuja, kansallispuistoja ja vesistöjä mistä valita.
Miten itse vietät Suomen
luonnon päivää 31.8.?
Juhlistan päivää lähisuvun kanssa
mökkeilemällä ja mahdollisesti nukun yöni teltassa. Päivä osuu nyt
lauantaille, mutta viime vuonna
luontokoulu osallistui Jyväskylän
pääkirjaston tapahtumaan ötökkäaiheisella seikkailulla.

Tiesitkö?
			

Suomen luonnon
päivä 31.8.
■■ Suomen luonnon päivää

vietetään tänä vuonna
seitsemännen kerran.
■■ Sisäministeriön suosittelema
liputuspäivä.
■■ Suomen Latu haastaa
suomalaiset nukkumaan yön
luonnossa.

Jyväskylän seurakunnassa Yhteisvastuukeräykseen lahjoitettiin tänä vuonna 44 840 euroa.
Se on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
Jyväskylän seurakuntaan jäävä
osuus on 8 962 euroa, joka lahjoitetaan Jyväskylän kristillisen
opiston säätiölle. Varoilla tuetaan opiston vapaan sivistystyön linjan alle 25-vuotiaita
opiskelijoita, joilla on taloudellisia vaikeuksia.

Henki&elämän
päätoimittaja
jättää tehtävän
Jyväskylän seurakunnan viestintäpäällikkö, Henki&elämä-lehden päätoimittaja Marjo Rönnkvist on ilmoittanut jättävänsä
tehtävän syyskuun alusta alkaen. Hän aloitti virassa 2012.
Kirkkoneuvosto päättänee viran haettavaksi julistamisesta
syyskuussa. Vt. viestintäpäällikkönä ja päätoimittajana toimii
Sirpa Koivisto.

Eden-elokuva
sai eniten tukea
mediasäätiöltä
Eden on nuorten elokuva rippileiristä, jossa korostuvat yksilö,
ryhmä sekä ulkopuolisuuden
tunne. Edenin käsikirjoittaja ja
ohjaaja on Ulla Heikkilä ja
tuottaja Miia Haavisto. Kirkon
mediasäätiön tuki elokuvalle on
25 000 euroa. Tukea myönnettiin kaikkiaan 12 hankkeeseen
yhteensä 108 000 euroa.
Toiseksi suurin tuki, 11 000
euroa, myönnettiin tv-dokumentille Yhteisöjen aika. Tukea
saivat myös muun muassa tvdokumentit Oodi valolle sekä
Unohdettu kansa.
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Kirkon töissä

Sekatyöläisenä
seurakunnassa
Sanna Harju on on huomannut, että
seurakunnan työntekijäkaartista löytyy
monenlaista osaamista.
HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Sanna Harjua voisi hyvällä syyllä
tituleerata sekatyöläiseksi, niin
monenlaisia tehtäviä mahtuu hänen työuralleen. Hän valmistui ensimmäiseen ammattiinsa keittiöapulaiseksi Haukiputaan ammattikoulusta. Armeijan leivissä Harju
työskenteli Hiukkavaaran sotilaskodissa ja varuskuntaruokalassa.
Harju suoritti merkonomin tutkinnon 90-luvun alkuvuosina Kokkolassa ja pyöritti noin vuoden päivät baaria Tampereella.
– Myimme baarin pois, kun
meille tuli perheenlisäystä. Tehtiin
mutka Kokkolaan ja sieltä tulimme
tänne Jyväskylään.
Jyväskylässä Harju perusti miehensä kanssa yrityksen, joka oli erikoistunut tulostusvärien maahantuontiin. Perheen kasvaessa hän oli
välillä lasten kanssa kotona ja välillä lyhytaikaisissa työsuhteissa
muun muassa Hytar Oy:llä ja Alkio-opistolla.
Harju tuli töihin Jyväskylän seurakuntaan seitsemän vuotta sitten.

Työt alkoivat monistamossa ja puhelinvaihteessa ja laajenivat päivävahtimestarin tehtäviin Keskusseurakuntatalolla. Hän toimi myös
osa-aikaisesti Tikkakosken ja Palokan alueseurakunnissa aluesihteerinä sekä kirkkoherranvirastossa.
– Tulo seurakuntaan avasi silmäni näkemään, miten monipuolista
työtä täällä tehdään. Työntekijäkaartista löytyy monenlaista osaamista ja todellisia monilahjakkuuksia.

Viimeiset neljä ja puoli vuotta
Harju on työskennellyt kirkkoherranvirastossa toimistosihteerinä.
Työ pitää sisällään aiempaa enemmän asiakaspalvelua. Virkatodistuksia, sukututkimustilauksia ja
toimitusvarauksia voi tehdä suoraan paikan päällä, mutta varsin
usein ne tehdään puhelimitse tai
netin kautta. Kaste- ja vihkitoimituksia sekä muita juhlia varten
Harju varaa sopivat tilat sekä tarvittavat työntekijät sähköisen varausohjelman kautta. Virkatodistuksia tarvitaan edelleen muun
muassa perunkirjoituksia ja perin-

Toimistosihteeri Sanna Harju viihtyy hyvin työssään kirkkoherranvirastossa. Omassa työyhteisössä apua on
tarjolla aina, kun sitä pyytää.

nönjakoa varten.
– Onpa niitä haettu jopa kullanhuuhdontalupaa varten.
Perunkirjoitusta varten tarvitaan vainajasta virkatodistus jokaisesta seurakunnasta, jossa hän on
ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Nykykäytännön mukaan viimeinen seurakunta voi antaa sukuselvitysmuotoiset todistukset takautuvasti 1.10.1999 alkaen.
Lähitulevaisuudessa viimeisen
seurakunnan todistus kattaa koko
elämänkaaren. Tiedonkeruu on
myös helpottunut, kun kaikki vanha aineisto löytyy jo digitaalisessa
muodossa.
Uusi tietosuojalaki vaatii työntekijältä entistäkin enemmän tarkkuutta. Tietoja ei saa luovuttaa ilman riittäviä perusteita.

– Toisen henkilön yhteystietoja
ei seurakunnasta anneta, vaikka
niitä silloin tällöin tiedustellaan.
Vuoden vaihteessa voimaan tullut uusi nimilaki ja sen tarjoama

on tosi
”hyvä,Ilmapiiri
vaikka välillä
aiheet voivat olla
raskaita.

vaihtoehtojen kirjo aiheuttaa myös
joskus sekaannusta.
– Varsinkin netin kautta tehdyssä ilmoituksessa on joskus tulkinnanvaraa. Onko ruksit merkitty oikeille kohdille ja lomakkeen täyttö
ymmärretty oikein.
Harju on erityisen tyytyväinen

työyhteisöönsä. Työkavereilta voi
mennä kysymään neuvoa pulmatilanteissa ja apua saa aina.
– Ilmapiiri on tosi hyvä, vaikka
välillä aiheet voivat olla raskaita ja
vaikeita, yhteinen huumori auttaa.

Omana vahvuutenaan työelämässä Harju pitää kykyään olla
stressaantumatta. Työt jäävät oven
sulkeutuessa viraston puolelle ja
kausittainen kiirekään ei aiheuta
harmaita hiuksia.
– Minulla on hyvä paineensietokyky. Itse asiassa kiireessä osaan
toimia tehokkaasti.
Vapaa-ajalla Harju käy mielellään kuntosalilla ja jumpassa. Riittävän liikunnan takaavat myös
perheen kolme koiraa ja kaksi kissaa.

Hengissä

Etsimmekö me rauhaa ja turvaa helposti
sieltä, missä sitä ei ole?
On mielenkiintoinen kysymys, mistä ihminen löytää rauhan ja turvan. Turvan etsijöi-

Huhtasuolla kokeillaan uutta
Huhtasuon alueseurakuntaan kuuluvat kaupunginosat Halssila, Huhtasuo, Kangasvuori sekä Seppälän alue.
Kauppakeskus Seppään rakennettu Kipinä antaa tilan uudenlaiseen kohtaamiseen ja toimintaan.
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

Koko elämä on
yhtä etsikkoaikaa
Mitä tarkoitetaan etsikkoajalla?
Kristinoppi vuodelta 1948 sanoo asiasta
seuraavaa: ”Ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa.
Sellaista aikaa sanotaan etsikkoajaksi.
Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa”. Omissa ajatuksissani olen tullut
siihen tulokseen, että koko elämä on yhtä
etsikkoaikaa. Syntymässä se alkaa ja kuolemassa päättyy. Noiden kahden tärkeän asian välillä me teemme elämän matkaa, etsien. Tuon ajan puitteissa me saamme kääntyä Jumalan puoleen. Aina kun siltä tuntuu!
Meillä on mahdollisuus havaita, että Luojamme on meitä kohtaan armollinen ja että
hän rakastaa meitä. Elämässä on varmasti
vaiheita, jolloin armon ja rakkauden havainnot ovat kaukana meistä. Yksi näkökulma
uskonelämään on siinä, että silloinkin ne
ovat täyttä totta.

Nina ja Mika Virtala lähtivät yhdessä mukaan Kipinän avoimeen perhe- ja lapsitoimintaan, kun Anni-tytär syntyi.

tä on nykyään paljon. Toive ja rukous on se,
että olisi rauhallisia ja turvallisia yhteiskuntia, joissa ihminen saa elämäänsä elää. Että
tämä kotimaamme pysyisi rauhallisena ja
turvallisena elää ja olla. Täältä sitä pitäisi etsiä ja täältä se olisi hyvä löytää. Jokaisen tehtävänä on yrittää elää sillä tavalla, että siinä
lähellä olisi rauhallista ja turvallista.
Tietysti rauhaa olisi hyvä etsiä Rauhan
ruhtinaan luota. Jeesus sanoo: ”Rauhan minä jätän teille, minun rauhani”. Kristuksen
yhteydestä sitä on hyvä etsiä.
Mitä opittavaa tämän päivän ihmisillä
olisi tästä kertomuksesta?
Tästä voisi ainakin oppia sen, että tunteita
saa näyttää. Tuossa lyhyessä tekstissä Jeesuskin näyttää tunteitansa. Hän puhkeaa itkuun, ja kohta sen jälkeen hän on raivoissaan. Ihmisen tunne-elämä voi joskus olla
melkoista vuoristorataa.
Mitä ajatuksia evankeliumiteksti sinussa
herättää?
Juuri noista äsken mainituista syistä herää se

Evankeliumi
Luuk. 19: 41–48
Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja
sanoi:
”Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on! Mutta nyt se on sinun
silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään
ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan
tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei
jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut
etsikkoaikaasi.”
Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa
ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän
sanoi heille: ”On kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.’ Mutta te
olette tehneet siitä rosvojen luolan.”
Hän opetti sitten joka päivä temppelissä.
Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet

ajatus, että Jeesus oli ihan tavallinen ihminen. Hän söi ja joi, itki ja raivosi. Ja varmasti
ilon päiviäkin on ollut joukossa.
Tässä tekstissä Jeesuksen jumalalliset piir-

Vaajakosken alueseurakunnan aluekappalainen Arto Kauppinen siunataan
virkaan Vaajakosken kirkon messussa su
25.8. klo 10. Kauppinen myös saarnaa
messussa.
pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet,
mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti
Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä.

teet eivät näy ollenkaan. Niitä ei tietenkään
saa unohtaa, vaan koko ajan on hyvä muistaa, että Jeesus oli yhtä aikaa tosi Jumala ja
tosi ihminen.

Kipinän aula täyttyy tiistaisin rattaista ja lastenvaunuista, kun Vaunujengi kokoontuu. Huhtasuolaiset Nina ja Mika Virtala liittyvät
joukkoon 10-kuukautisen Annin
kanssa.
– Tämä on meidän Kipinä. Ollaan alettu käymään täällä heti,
kun kotiuduimme Annin kanssa
sairaalasta, Virtalat kertovat.
Oma alueseurakunta tuntuu läheiseltä. Kipinään Sepän kauppakeskuksessa on helppo tulla, ja samalla reissulla voi piipahtaa ostoksille.
– Kipinä on hieno ja siisti paikka.
Eikä tämä ole vain huhtasuolaisille,
väkeä käy ympäri Jyväskylää, Nina
Virtala sanoo.
– Täällä on myös upeita musa
keikkoja, Mika Virtala täydentää.
Virtalan perhe on mukana seurakunnan Eka vauva -ryhmässä,
Vaunujengissä ja Pop up -muskarissa. Niina-äidille ja Annille kerhoilu tuo mukavaa ohjelmaa päivään. Mika-isä tulee mukaan, kun
työ sen sallii.
– Anni pääsee näkemään toisia
lapsia ja perheitä. Itsekin tutustun
ihmisiin, jotka ovat samassa elämäntilanteessa. Toisinaan päivät

lapsen kanssa kotona tuntuvat pitkiltä, Nina Virtala toteaa.
– Pop up -tyyppinen toiminta
sopii meille hyvin. Tulemme paikalle silloin, kun meille käy. Pienen
kanssa on hankala suunnitella menoja etukäteen, hän jatkaa.

Huhtasuon aluekappalainen
Paulus Pikkarainen kertoo, että
juuri avoin perhe- ja lapsitoiminta
tuo väkeä Kipinään. Kauppakeskuksessa kynnys osallistua seurakunnan toimintaan madaltuu.
– Kipinään on helppo tulla mukaan toimintaan, konserttiin tai
vain viettämään aikaa. Väki löytää
luoksemme yhä paremmin. Mietimme jatkuvasti uusia keinoja tavoittaa ihmisiä ja kertoa olemassaolostamme.

Mietimme
”jatkuvasti
uusia

keinoja tavoittaa
ihmisiä.
Pikkarainen aloitti tehtävässään
vuosi sitten, jolloin alueseurakunnan toimintaa oli siirretty Kipinän
tiloihin sisäilmaongelmien alta.
Työn sisällöt ovat jonkin verran yllättäneet.

– Voin aluekappalaisena vaikuttaa asioihin enemmän kuin etukäteen oletin. Jyväskylässä luotetaan
alueseurakuntien työhön. Saamme
tukea kokonaisseurakunnalta ja
viemme ruohonjuuritasolla omaa
visiotamme eteenpäin.
– Meillä on mahtava, motivoitunut työyhteisö, joka kaikkien toimitilavaihdosten ja muiden muutosten jälkeen on innostunut uudistamaan työtään ja haluaa aidosti miettiä, mikä tätä seurakuntaa
parhaiten palvelee, Pikkarainen lisää.

Kauppakeskus Sepässä päästään uudella tavalla lähelle kaupunkilaisia ja seurakuntalaisia.
Myös tapa tehdä työtä uudistuu.
– Yhteys ihmisiin on täällä tiiviimpi kuin perinteisissä seurakunnan tiloissa. Toivon, että olemme
elävä seurakunta, joka on aidosti
läsnä ihmisten arjessa. Siihen tarpeeseen Kipinä vastaa hyvin.
– Luomme Kipinästä paikkaa,
joka herättää tunteita. Esimerkiksi
uusi alttaritaulu saattaa hätkähdyttää ja laittaa miettimään. Tunteita herättävään paikkaan on mielenkiintoa palata ja siihen on helppo kiinnittyä, Pikkarainen sanoo.
Kipinässä tapahtuu valtaosa
alueseurakunnan toiminnasta.

Sunnuntaisin seurakuntalaiset kokoontuvat jumalanpalvelukseen
Huhtakotiin. Lisäksi Halssilan kerhotila Telkänpesässä toimii pienryhmiä ja varhaiskasvatuksen kerhoja.
Seurakunnan työntekijöiden lisäksi Pikkarainen tekee työtään
Huhtasuon alueneuvoston luottamushenkilöiden kanssa. He ovat
yhdessä linjanneet, että toiminnan
määrärahasta käytetään noin kymmenen prosenttia tiettyjen painopistetapahtumien markkinointiin.
Ensi vuodelle suunnitellaan entistä
enemmän konsertteja ja vastaavia
tapahtumia Kipinään.

Jyväskylässä
”luotetaan

alueseurakuntien
työhön.
Konsertit ovat maksullisia, koska
lipputuloilla katetaan osa kuluista
ja voidaan tehdä uusia konserttihankintoja. Syksyn konserttisarjan
aloittaa Anssi Kela.
– Tavoitteena on toteuttaa hyvin erilaisia konsertteja perinteisestä gospelista pop-muusikoihin,
joilla on jokin kiinnekohta kristilliseen kulttuuriin, vaikka se ei olisi-

kaan heidän taiteessaan päällimmäisenä.
Pikkarainen näkee alueseurakunnassaan paljon mahdollisuuksia ja hänellä on vahva luottamus
tulevaisuuteen.
– Haluamme olla rohkeita, ennakkoluulottomia ja helposti lähestyttäviä. Uskallamme kokeilla
uutta ja luopua sellaisista toiminnoista, jotka eivät enää toimi.

iesitkö?

T
			

Huhtasuon
alueseurakunta
■■ Aluekappalainen Paulus

Pikkarainen

■■ 15 työntekijää, joista 4 pappia
■■ Toimitilat: Huhtakoti,

Telkänpesä ja Kipinä
■■ Alueneuvoston jäsenet: Antti
Humalajoki, Hannu
Huttunen, Milka Honkakoski,
Marjatta Hynynen, Atte Kesti
(pj), Sari Malmberg, Siiri
Muhonen ja Tapio Peltomäki
■■ Alueet: Halssila, Huhtasuo,
Kangasvuori ja Seppälä
(Kartta.jkl.fi -> aluejaot ->
alueseurakunnat)
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Köyhien kiusaaminen
saisi jo loppua
Elämästä selviytymiseen tarvitaan työtä, itsensä arvostamista ja sosiaalisia
kontakteja. Köyhä ja työtön jää helposti yhteiskunnan ulkopuolelle.
PÄIVI ESKELINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Kuka tahansa voi jäädä työttömäksi.
– Korkealtakin voi pudota, koskaan ei voi
tietää milloin työttömyys osuu kohdalle, toteaa Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen
toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa.
Hän kohtaa työssään päivittäin ihmisiä,
jotka kokevat tulleensa nöyryytetyiksi ja yhteiskunnan hylkiöiksi, koska heillä ei ole työtä eikä rahaa.
Tuohimaata suututtaa tuoreen pääministerin heitto siitä, että työttömät vain chillailevat, eivätkä mene töihin.
– Mihin töihin, kysyn vaan. Yli 50-vuotiaat eivät pääse edes työpaikkahaastatteluihin, hän tuhahtaa.

Köyhyys sairastuttaa. Masennus ja toivottomuus kuluttavat, mutta siihen ei ole
kenelläkään antaa pilleriä.
Poliitikkojen puheet ja teot eivät ole samassa linjassa. Vaalien alla luvataan parannuksia eläkeläisille ja lapsiperheille, mutta
todellisuudessa eläminen kallistuu.
Satu Kortelainen on pitkäaikaistyötön
suomen kielen maisteri, joka on kouluttautunut kokemusasiantuntijaksi. Siinä roolissa
hän kohtaa muun muassa kaupungin ja valtion virkamiehiä ja päättäjiä, joille voi kertoa, mitä pienituloisuus käytännössä merkitsee ja millaisia uudistuksia tarvittaisiin.
– Asumismenot pitäisi saada alemmaksi.
Kun pienistä tuloista 60 prosenttia menee
vuokraan, ei siitä paljon jää elämiseen, hän
konkretisoi.
Asumisen kalleus korostuu varsinkin
yksinasuvien kohdalla, joita myös rangaistaan liian kalliista vuokra-asunnosta. Kortelainen kertoo, että Kelan toimentulotuen
myöntämiseen hyväksyttävät asumismenot
yksinasuvalla ovat noin 535 euroa kuussa.
– Pitäisi muuttaa halvempaan asuntoon,
mutta eihän niitä ole tarjolla, Kortelainen
toteaa.
Asumisen lisäksi taloutta voivat rasittaa
terveyskeskus- ja sairaalamaksut. Äkillinen
sairastuminen sotkee jo ennestään tiukan
budjetin.
Maksamatta jääneet laskut menevät ulkopuoliselle perintätoimistolle, ja pian 30
euron lasku onkin jo 3 000 euroa.
– Lakiin on kirjattu, että terveyskeskusmaksut voi jättää perimättä, jos taloudellinen tilanne on vaikea. Miksi tätä ei noudateta, vaan kyykytetään köyhiä entisestään,
Tuohimaa kysyy.
Kun vanhustenhoito siirtyi paikallisilta
toimijoilta monikansallisille yrityksille, pyrittiin säästämään yhteiskunnan varoja. Nyt
näiden yritysten toimintaa valvovat monet
kallispalkkaiset viranhaltijat ja tutut pienet
palveluntuottajat jäivät pääsääntöisesti
työttömiksi.

Toimenpiteiden säästövaikutus näyttää
jäävän olemattomaksi.

Arkkuraha, pieni pesämuna tilillä lisäisi
vähävaraisen itsemääräämisoikeutta. Nykyisellään sosiaalitoimiston asiakkaalla ei
saa olla säästöjä tai omaisuutta, sillä ne on
käytettävä ennen kuin avustuksia myönnetään.
– Jos joku sosiaalitoimiston asiakas onnistuu säästämään muutaman kympin pahan
päivän varalle, ei siitä pitäisi rangaista, kritisoi Tuohimaa.
Lapsiperheköyhyys ja eläkeläisköyhyys pitävät termeinä sisällään monia yhteiskunnallisia epäkohtia. Elämää on elettävä toimeentulotuilla ja avustuksilla.
– On nöyryyttävää, että Kelassa joutuu
toimiston aulassa selittämään asioitaan ja
sairauksiaan kaiken kansan kuullen. Ennen
asiakas sentään kutsuttiin lasikoppiin puhumaan, Kortelainen kertoo.
Toimeentulostressin kanssa eläminen
uuvuttaa. Näköalaton elämä kuluu, ja arjen
asiat kaatuvat päälle. Ongelmat kasautuvat.
Tuohimaa toivookin, että jos perheessä
on kaksi vanhempaa, edes toinen voisi käydä töissä.
– Lapset saavat elämisen mallin kotoa.
Jos kukaan ei käy töissä, eivät nuoretkaan sitä opi. Silloin köyhyys periytyy, hän toteaa.
Hän uskoo, että kirkon diakonia- ja nuorisotyö voisi olla monen perheen pelastusrengas. Jo se, että joku kuuntelee köyhää ja
rohkaisee kädestä pitäen eteenpäin, auttaa
jaksamaan.
Suomesta on hävinnyt viime vuosikymmenien aikana lukuisia työtehtäviä, jotka ennen työllistivät koko- tai osa-aikaisesti.
– Talonmiehet ja sihteerit takaisin, Tuohimaa ehdottaa.

”Arkkuraha”
”lisäisi
vähävaraisen
itsemääräämis
oikeutta.

Työtä Suomessa kyllä olisi, jos joku maksaisi palkan. Työpaikka nostaa ihmisen itsetuntoa ja saa elämän tuntumaan mielekkäältä. Se antaa kokemuksen siitä, että osaa
jotakin, on tarpeellinen ja on itse vastuussa
tekemisistään.
Sen perusteella, että ihminen on köyhä, ei
voi päätellä mitään esimerkiksi hänen mielenterveydestään, älykkyydestään tai toimintakyvystään.

Työttömät peräänkuuluttavat työtä, toimeentuloa ja ihmisarvoista elämää. Satu
Kortelaisen mielestä asiat voisivat edetä, jos
alistetut, loukkaantuneet ja nöyryytetyt

lähtisivät yhdessä liikkeelle.
– Päättäjiä pitäisi pommittaa tosiasioilla
ja kertoa tosielämän epäkohdista, hän toteaa.
Tuohimaa ja Kortelainen suhtautuvat varovaisen toiveikkaasti uuden hallituksen
toimintaan. Aktiivimalli on luvattu poistaa,
ja eriarvoistumista halutaan kitkeä. Työntekemisen pitäisi aina olla taloudellisesti kannattavaa.

Jos kukaan
”ei käy
töissä,

eivät nuoretkaan
sitä opi.
– Tarvitaan riittäviä tukitoimia ja ennaltaehkäiseviä palveluita perheiden tueksi.
Kodinhoitajat auttoivat ennen uupuneita
vanhempia, heitä tarvittaisiin taas. Ja samalla luotaisiin uusia työpaikkoja, Tuohimaa
muistuttaa.

Työllistämisyhdistys tarjoaa apua byrokratian sokkeloissa. Erilaisten hakupapereitten täyttäminen ei ole helppoa, ja yksikin

puuttuva täppä sähköisessä lomakkeessa voi
johtaa karenssiin. Työttömien kokemuksen
mukaan selittelyt eivät siinä silloin enää auta.
– Tarvittaisiin vähän inhimillisyyttä ja
ymmärrystä asiakkaita kohtaan, Tuohimaa
sanoo.
Yhdistys tarjoaa työkokeilu- sekä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja työllistää palkkatukeen oikeutettuja työttömiä
työhakijoita ravintola Jokikievarissa, yhdistyksen toimistossa ja kädentaitopajalla.
Yhdistys myös hallinnoi hankkeita, joilla
tuetaan työttömien arjen hallintaa sekä
työ- ja toimintakykyä.

sitkö?

Tie
			
■■ Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST

ry on sitoutumaton työttömien
edunvalvontajärjestö.
■■ Yhdistys toimii työttömien
työnsaannin edistämiseksi,
elämänlaadun ja toimeentulon
parantamiseksi sekä tasa-arvon ja
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
edistämiseksi.

Diakoni kohtaa köyhyyden
MINNA PALOVAARA teksti

Työttömyys ja työelämästä syrjäytyminen
taustoittavat liki jokaista diakonian keskustelutapaamista. Usein taloudelliset vaikeudet pahenevat vähitellen, ongelmat elämässä kasaantuvat ja arjen hallinta heikkenee.
Diakonissa Elina Fuchs on huomannut,
että heikoimmassa asemassa olevat nuoret
voivat nykyisin todella huonosti.
– Erityisesti pojilla saattaa olla vaikeuksia
löytää paikkaansa ja he ovat vaarassa syrjäytyä, Fuchs kertoo.
Ongelmia lisäävät erilaiset päihderiippuvuudet, mielenterveysongelmat, sairaudet,
kaltoinkohdelluksi joutuminen ja muut elämän vaikeudet. Lisääntyvä ylivelkaantuminen näkyy diakonian arjessa.
Pienituloisen alle 1 000 euroa pitäisi kattaa
kaikki kuukauden menot, ja asuminen vie
tuloista suurimman osan.
– Viisikin euroa on paljon ihmiselle, joka
miettii miten voisi ruokkia perheensä, Fuchs
toteaa.
Avustusjärjestelmässä on jäykkyyttä ja hitautta. He eivät pärjää, jotka eivät osaa täyttää kaavakkeita oikein ja oikea-aikaisesti.
Päätökset saattavat viipyä, ja silloin rahaa ei
tule mistään.
Kun laskut ovat maksamatta, vuokrasta
ei selviä tai ei pysty hankkimaan ruokaa,

Fuchs pohtii asiakkaan kanssa yhdessä keinoja parempaan tulevaisuuteen.
– Jopa puhelimeen tarttuminen voi olla
hankalaa. Voin auttaa esimerkiksi soittamalla sosiaali- tai terveyspalveluihin asiakkaan kanssa.
Diakonian avustuksella on ehkäisty häätöjä kodeista ja perheiden ajautumista todella vaikeisiin tilanteisiin.
– Kaikkein toivottomimmassa tilanteessa
ihmiset ottavat yhteyttä kirkon diakoniaan.
Oikea-aikainen tuki voi rohkaista jaksamaan pahimman yli, antaa toivoa ja valaa
uskoa parempaan huomiseen, Fuchs sanoo.

sitkö?

Tie
			
■■ Jyväskylän seurakunnassa käytiin

vuonna 2018 reilu 5 500 diakoniakeskustelua.
■■ Kela ja sosiaali- ja terveydenhuolto
ovat ensisijaisia ja lakisääteisiä
auttajia.
■■ Tukea antavat myös velkaneuvonta,
Ohjaamo, Takuusäätiö ja Työllistämisyhdistys.
■■ Kirkkolain mukaisesti seurakunnan
diakonia auttaa siellä, missä hätä on
suurin ja mihin muu apu ei yllä.

Eija Tuohimaa (oik.) ja Satu
Kortelainen kaipaavat viranomaisilta
enemmän joustoa ja empatiaa
vähävaraisten kohtaamisessa.
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Harry Potterin vihollinen, Pimeyden Lordi Voldemort on superantisankari ja perinteinen paholaishahmo.

Black Panther -elokuva on voimaannuttanut erityisesti mustia.

Thor-hahmot hyödyntävät skandinaavista jumaltarustoa. Thor: Ragnarök -elokuvan nimihenkilö yrittää estää maailmanlopun. Hän
taistelee Avengers-supersankariryhmästä tutun Hulkin kanssa.

Supersankarit maailman pelastajina
Supersankarit tiukoissa trikoissaan ovat
ottaneet paikkansa antiikin sankareiden
ja kristinuskon hahmojen rinnalla.
Teologian tohtori Joona Salmisen
mukaan popkulttuurissa on jo vuosia
eletty supersankaribuumia.
JANNE VILLA teksti
WARNER BROS. ENTERTAINMENT,
ESKO JÄMSÄ kuvat

Antiikin tarinat ja Raamatun kertomukset
elävät myös meidän aikamme kerronnassa.
Populaarikulttuuri on täynnä eri uskontoperinteisiin luokiteltavia ilmiöitä, ennustuksia, paholaisia, uhkaavia maailmanloppuja ja
hyvän puolelle liittoutuvia pelastajia.
– Supersankareiden joukossa on uskontojen keskushenkilöitä muistuttavia hahmoja. Kristillisen perinteen läpi katsottuna
monet supersankarit saavat esimerkiksi Jeesuksen ja pyhimysten piirteitä, kertoo teologian tohtori Joona Salminen.

Modernin supersankarikerronnan juuret palautuvat 1900-luvun alkupuoliskolle,
mikä näkyy tarinoiden henkilögalleriassa.
Uusienkin elokuvien pääosissa naiset ovat
vähemmistössä.

Ihmenainen-sarjakuvan inspiroima Wonder Woman -elokuva esitteli energisen ja väkivahvan naissupersankarin. Antiikin mytologiasta ammentava päähenkilö Diana kasvaa amatsonien saarella. Ensimmäisen maailmansodan aikana hän tekee sankaritekoja
taistellessaan saksalaisia vastaan.

haaja painii naisuhrinsa Tinan kanssa. Paini
on kuva henkisestä kamppailusta, mikä näkyy jo kristinuskon varhaisessa askeettisessa
kirjallisuudessa ja Raamatun Jaakobin paini
-kertomuksessa.
– Kohtaus muistuttaa, että vaikka Freddy
on pelottava, hän on voitettavissa. Hänen
suurin aseensa on pelko, ei voima.
– Tässä Freddy muistuttaa paholaista sellaisena kuin kirkkoisä Augustinus asian esittää: Kristuksen jälkeen pahan valta on rajallista ja sen mahti on murrettu, vaikka se saakin
ajan loppuun asti Jumalan sallimuksesta mellastaa maailmassa ihmisiä pelottelemassa.

Kristinuskossa
”uskotaan
toisen– Syvätasolla kristinusko virtaa joka puolella länsimaista pop- ja korkeakulttuuria. Vain
uskontosokeus voi estää näkemästä tämän, sanoo Joona Salminen.

Sankarit pystyvät
”nousemaan
pahuutta

nainen sankarina. Elokuva on puhunut naisten emansipaation eli vapautumisen puolesta monin tavoin, Salminen kommentoi.

Kreikkalaisesta mytologiasta tuttu sodan
jumala Ares yrittää houkutella Dianaa toverikseen tuhoamaan ihmiskunnan, mutta Ihmenainen päättää puolustaa meitä sodan ja
turmion valtoja vastaan. Diana uskoo näet,
että ihmisissä voi olla jotain hyvääkin.
– Monille katsojille on ollut tärkeää nähdä

Mustien tähdittämä supersankarielokuva
Black Panther on ollut Joona Salmisen mukaan vaikuttava erityisesti tummaihoiselle
yleisölle.
– Valkoinen suomalainen mies ei välttämättä ymmärrä, miten iso merkitys mustilla sankareilla on joissain yhteisöissä.
Kymmenosaisessa X-Men-elokuvasarjassa
supersankarien joukkoon liittyvät mutantit.

vastaan.

Salminen pitää sarjan suurena teemana erilaisuuden käsittelyä ja hyväksymistä.
– Vieras ja outo muukalainen tulee yhteisön ulkopuolelta ja voi tuoda muutoksen.
Ihmiset saattavat peilata näin omia erilaisuuden tuntojaan. Toisaalta vierasta ja outoa on myös helpompaa pelätä ja vihata,
Salminen pohtii.

Kauhuelokuvan karmaisevista hahmoista
Joona Salminen nostaa esiin Painajainen Elm
Streetillä -elokuvasarjan Freddy Kruegerin.
Eräässä kohtauksessa unissa vaaniva mur-

laiseen hyvään kuin
useimmissa supersankaritarinoissa.
Maailmassa on paljon pahaa ja kaaosta,
jolle ihminen ei voi mitään. Sankarit pystyvät nousemaan pahuutta vastaan.
– Yleisö vetää voimattomuuden ja toimettomuuden tunnetta turpaan supersankareiden kanssa. Katsojalle tulee voimaantunut olo: jotain täällä voi vielä tehdä!

Länsimaisessa kulttuurissa on monia
messiashahmoja ja supersankareita, mutta

vain yksi messias on ylitse muiden. Monet
supersankarit koettavat voimakeinoin varmistaa, että hyvä ja oikeudenmukaisuus
voittavat. Kristuksen pelastustyö tapahtuu
toisella tavalla.
– Kristillisessä perinteessä hyvä on usein
huomaamatonta, pieniä rakkauden tekoja
kuten Laupias samarialainen -kertomuksessa.
– Kristittyjen hyvä ei ole näyttävää ja itsestään selvää voimaa, vaan ennemminkin
itsensä kieltämistä, kilvoittelua ja toisten
osaan asettumista.

Arnold Schwarzeneggerin tähdittämissä
Terminator-elokuvissa Nasaretin ”pyhä perhe” ikään kuin siirretään scifi-maailmaan.
Poikalapsi, äiti ja erilaiset isähahmot estävät
suuren apokalypsin, maailmanlopun.
– Perhe on usein tavalla tai toisella keskeinen katastrofielokuvien kerronnalle. Yhdessä
pysyminen ja jokaisen perheenjäsenen pelastuminen on tärkeää, Salminen toteaa.
Kristinuskossa uskotaan toisenlaiseen hyvään kuin useimmissa supersankaritarinoissa.
– Jeesus ei taistele ketään vastaan väkivaltaisesti tai militantisti. Kristuksen voima on
toisen tyyppistä kuin supersankareilla, sillä
hän voittaa heikkona, ruoskittuna ja häväistynä.
Eivät supersankaritarinat evankeliumeita
tai kristillistä opetusta tietenkään vastaa,
mutta ne sivuavat ja käsittelevät kristinuskosta tuttuja elämän ja kuoleman kysymyksiä ja johdattelevat kiinnostavasti niiden ääreen.

Potter-sarjan hyvikset ovat Jeesuksen opetuslasten tavoin toisinaan kieltäjiä, epäilijöitä,
pelkureita tai muutoin tumpeloita. Harry, Hermione ja Ron osoittavat kuitenkin, että
ystävyys ja rakkaus ovat pahan valtaa voimakkaampia.

Uhrautuva rakkaus pelastaa
Tällä vuosituhannella lasten, nuorten ja
myös monien vanhempien tajuntaan ehkä
eniten vaikuttanut supersankari on J.K.
Rowlingin luoma Harry Potter. Yliluonnollisia voimia saanut Potter on olemukseltaan ja tunne-elämältään perin inhimillinen ja helposti samaistuttava.
Toisaalta Potter on pelastajahahmo, ja
hänetkin yritettiin tappaa Jeesuksen lailla
jo lapsena. Harryn äidin uhrautuva rakkaus pelasti poikavauvan.

Taistelu persoonallista pahaa ja pimeyden voimia vastaan kuuluu keskeisesti
Potter-saagaan. Tavikset joutuvat valitsemaan, pysyvätkö hyvän puolella silloinkin,
kun se maksaa hengen. Päätösosassa on
paljon temaattisia yhteyksiä pääsiäisen
kertomukseen.
Potterin vahvin ase on hänen myötätuntonsa ja rakkautensa. Hän on valmis
antamaan henkensäkin, jotta toiset pelastuisivat pahan kynsistä ja saisivat elää.
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Saapas-koulutus

Palokan
Pelimannitalolla
monenlaista
tunnelmaa...

Haluaisitko vapaaehtoiseksi?
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

Vain n. 10 min. ajomatka keskustasta!
Hyvät parkkitilat ...

Tarvittaessa voimme järjestää myös korvaavia iltakoulutuksia. Koulutus sisältää mm. lastensuojelua,
ensiapua, tietoa päihteistä ja nuorten kriiseistä.

Tuttuja virsisävelmiä
raikkaasti jazz-sovituksin
Kesäkonsertit-sarjan päätöksenä kuullaan Pekka Björnisen
säveltämä jazzmessu Pacem.
MIIKA HAKALA teksti
ATTE SAURANEN kuva

Jyväskylän seurakunnan Kesäkonsertit 2019 -konserttisarja päättyy
Taulumäen kirkossa 27.8. kuultavaan Pacem – Jazzmessu -konserttiin, joka on monelle jyväskyläläiselle jo tuttu Pekka Björnisen (1954–
2018) jazzmessukokonaisuus.
Viime vuoden joulukuussa menehtyneen kanttori ja muusikko
Pekka Björnisen säveltämä jazzmessu äänitettiin tämän vuoden
tammikuussa. Jazzmessun juuret
juontavat kuitenkin toukokuuhun
2001, jolloin jazzmessua vietettiin
ensimmäisen kerran Kaupunginkirkossa. Sen jälkeen messua on kuultu muun muassa Jyväskylä Summer
Jazz -tapahtuman ohjelmassa.

Kesäkonsertit 2019 -sarjassa
konserttiversiona kuultava Pacem

sisältää Björnisen säveltämiä messun osia sekä virsien jazzsovituksia,
joita voisi luonnehtia tyylillisesti
raikkaaksi vaihteluksi perinteisemmän kirkkomusiikin rinnalla.
– Pekan jazzmessu tuo iloa, rauhoittaa ja pysäyttää kuulijan. Musiikki hengittää kevyesti ja luonnollisesti, eri tavalla kuin perinteinen
kirkkomusiikki, kuvailee Jyväskylän
seurakunnan kanttori Piia Laasonen, joka myös itse laulaa Pacemlevyllä ja tulevassa konsertissa.
Pacemin jazz-soinnin takana on
neljän soittajan ja neljän laulajan
muodostama PB-Collective. Kokoonpanossa soittavat Markus Lajunen (puhaltimet), Panu Korhonen (piano), Ilona Rimpilä (basso)
ja Esko Turpeinen (perkussiot).
Laulusta vastaavat Anne Federley
(sopraano), Piia Laasonen (altto),
Mikko Miettinen (tenori) ja JuhoKusti Väätäinen (basso).

Björnisen sovittamista virsistä
löytyy monelle tuttuja sävelmiä,
kuten Jumala loi, Soi kunniaksi Luojan ja Mua siipeis suojaan kätke.
Jazzmessukokonaisuuteen mukaan valitut virret olivat Björnisen
omia suosikkisovituksia.
Björninen toivoi ainoastaan musiikin puhuttelevan virsissä – ilman
tarvetta sanoille. PB-Collectiven
muusikot työstivät yhdessä instrumentaalisovitukset virsistä Björnisen musiikillisten ideoiden pohjalta.
Björnisen säveltämistä latinankielisistä messun osista järjestyksessään viimeinen on jazzmessun
nimikkokappale Pacem, jonka
teksti puhuttelee kuulijaansa vahvalla rauhan sanomallaan – teksti
on suomennettuna: Anna meille
rauhasi. Vapauta minut, Herra,
ikuisesta kuolemasta. Anna meille
rauhasi.

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.

Kaunis,
SyntymäpäiväHääjuhla
perinteisen
rauhaisa
iloa
muistotilaisuus ystävien kesken kaavan mukaan
sankarin
näköisesti

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

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

Haastattelemme kaikki hakijat kasvotusten, sähköpostitse tai puhelimitse ennen koulutusta.
Facebook: Jyväskylän Saapas
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/nuoret-aikuiset/
saapas

ANSSI
KELA

Su 8.9. klo 16
Kipinä

LIPUT 20 €

BAND

19.9.
JYVÄSKYLÄ
TAULUMÄEN KIRKKO, KLO 19.00
LIPUT ENNAKKOON 22 €
OVELTA 25 €

KONSERTIN KESTO
NOIN 2 H 15 MIN.

Kukitamme
elämäsi juhlat
RISTIÄISET, NIMIÄISET,
RIPPIJUHLAT, VALMISTUJAISET,
SYNT YMÄPÄIVÄT,
HÄÄT, HAUTAJAISET JA
YRIT YSTILAISUUDET

PB-Collective
Onnella on juuret

0600 95 050

1,95r/min+pvm/mpm

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

Liput
15/10/5 €
tuntia ennen
ovelta

facebook.com/Kesakonsertit/
#kesäkonsertit2019

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

www.kotidata.fi

Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

jyvaskylanseurakunta.fi

Myös ennakkoon
Kipinästä.

Tervetuloa!

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden

PACEM – JAZZMESSU

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

kotitekoisten
laatikoiden ja
murean
joulukinkun kera - toivomillanne
kokonaisuuksilla!
tai vaikka
meksikolaisittain

Kauppakeskus Seppä
Ahjokatu 5, 2 krs.

PEKKA SIMOJOKI
MAKE PERTTILÄ

Ti 27.8. klo 19 Taulumäen kirkko

Kokoukset
ja koulutuspäivät

P. 0400 749 329, pitopalvelu.sipinen@kolumbus.fi

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

Kesäkonsertit 2019

Pikkujoulu

Kaikkiin tilaisuuksiin täydellä sydämellä sitä taattua
Sipisen runsautta ja laatua, asiakasta kuunnellen , joustavasti palvellen!

MIRKKA PAAJANEN / MAIJA LEHTINEN / HEIDI SIMELIUS

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

tai jotain
aivan muuta

YLISTYSKONSERTTI -KIERTUE

Pacem-messun soinnin takana on neljän soittajan ja neljän laulajan muodostama PB-Collective.

ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

13

12

Tapahtumat 22.8.–5.9.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 25.8. klo 18, Kari, Hassinen.
Messu su 1.9. klo 18, Pohjola, Hassinen.
Musiikkitilaisuudet
2019: Pacem – Jazzmessu ti 27.8. klo
19. PB-Collective. Liput 15/10/5 euroa
tuntia ennen ovelta.

HALSSILA

Tommi Kalenius ja Tommy Hellsten

Lapsille ja lapsiperheille
Touhutupa ke 28.8. klo 9–11 Telkäntie 2 C. Monenlaista puuhaa lapsille ja
aikuisille. Omat eväät mukaan.

HUHTASUO
PACEM PÄÄTTÄÄ KONSERTTISARJAN
n Kesäkonsertit 2019 -sarjan päättää aiemmin tänä vuonna levytetty
jazzmessukokonaisuus Pacem ti 27.8. klo 19 Taulumäen kirkossa. Jazzmessu on Pekka Björnisen (1954-2018) käsialaa. Hänen säveltämänsä
messun osat sekä virsien sovitukset ovat raikasta ja varsin herkullista
kuultavaa. Konsertin musiikista vastaa neljän soittajan ja neljän laulajan
muodostama PB-Collective. Liput 15/10/5 euroa tuntia ennen ovelta.
VAAKANAINEN LOUNASKONSERTISSA
n Kaupunginkirkon kesän viimeisessä lounaskonsertissa ke 28.8. klo 12
esiintyy kotkalainen urkuri Matti Vaakanainen. Konserttiin on vapaa
pääsy, ovella vapaaehtoinen kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
KESÄISTÄ MUSIIKKIA LUONNON ÄÄRELLÄ
n Korpilahden kirkossa kuullaan kesäillan musiikkia suomalaisen luonnon äärellä to 29.8. klo 18. Musiikista vastaavat Eino Nissinen, laulu ja
Tero Tavaila, piano. Ohjelma 10 euroa.
KELA KONSERTOI KIPINÄSSÄ
n Laulaja-lauluntekijä Anssi Kela avaa Kipinän konserttisyksyn su 8.9.
klo 16 seurakunnan toimitilassa Kauppakeskus Sepässä. 20 euron hintaisia lippuja voi ostaa ennakkoon Kipinästä, ja jos lippuja jää, myös
ovelta ennen konsertin alkua.
HELLSTEN JA KALENIUS JÄLLEEN YHTEISELLÄ KIERTUEELLA
n Kirjailija-terapeutti Tommy Hellstenin ja laulaja-lauluntekijä Tommi
Kaleniuksen yhteiskiertue saa jatkoa tänä syksynä. Kaksikko esiintyy
Kosketus-kiertueen konsertissa ke 11.9. klo 19 Taulumäen kirkossa.
Kiertueen nimi Kosketus on kuin hipaisu tai aavistus jostain suuremmasta, jotain mitä me emme voi ymmärtää, mutta jonka voimme silti
kokea. Meillä kaikilla on tarve tulla syvältä kosketetuiksi, sillä meissä
asuu pyhyyden tarve. Olemme pohjimmiltamme selittämättömiä. Siksi
mysteeri kiehtoo meitä, Hellsten kuvailee. Konsertissa on mukana myös
Ninni Poijärvi. Liput ennakkoon 25 euroa ticketmaster.fi sekä ovelta 30
euroa, mikäli lippuja on jäljellä.

iväjuhla
Syntymäpä
		
n Messu su 1.9. klo 10 Kaupunginkirkossa ja sen jälkeen juhlakahvit Vanhassa pappilassa
(Vapaudenkatu 26). Kutsumme
syntymäpäiväjuhlaan Sinua
Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70, 75, 80, 85,
90 tai sitä enemmän touko-elokuussa 2019. Tule tapaamaan
ikätovereitasi, voit tulla yksin tai
yhdessä läheisesi kanssa. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset ma
26.8. mennessä: Elina Lintulahti
p. 050 549 7006, Suvi Leppäpuisto p. 050 549 7027 tai Kaisa
Toivanen p. 050 340 0665.

ryhmä

Suru
		

n Sururyhmä läheisensä hiljattain menettäneille alkaa ke 4.9. klo 17
Korpilahden seurakuntatalolla. Kokoontumisia on syys-lokakuun
aikana kuusi kertaa. Vetäjinä diakonissa Kirsi Lepoaho ja Outi Lehtonen.
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä p. 050 557 9003/Lepoaho.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 25.8. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Hassinen.
Messu su 1.9. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Tiusanen. Kirkkokahvit.
Lapsille ja lapsiperheille
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti ja
to klo 13 Huhtakoti. Ilmainen. Mahdollisia kerhopaikkoja voi tiedustella
Katjalta p. 050 407 9126.
Ekavauva ma klo 13–15 Huhtakoti.
Vauvaperheen arjen jakamista kahvikupposen äärellä. Vauvan toivotaan
olevan alle 7 kk:n aloittaessaan ryhmän. Mahdollisia vapaita paikkoja voi
kysyä Katjalta p. 050 407 9126.
Perhekerho ti klo 9–11 Huhtakoti.

KELJONKANGAS
Apua ja tukea tarvitseville
Olohuone ke 4.9. klo 13 Neulaskoti.
Käsityön ja kahvin ystäville.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti 3.9. klo 12–
13. Hinta 4e/aikuinen, yli 4v/1e. Tied.
050 549 7015.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauvakerho to klo 13 Neulaskoti.
Ryhmä on avoin, tule mukaan silloin
kun sinulle sopii.
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30–11.30 Neulaskoti.
Perhekerhon kirkkohetki pe 30.8. klo
9.30 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 25.8. klo 10 kirkko, Salminen, Ridanpää, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Messu su 1.9. klo 10 kirkko, Ridanpää,
Salminen, Nieminen. Kirkkokahvit.
Aamurukous ti 3.9. klo 8 kirkko. Rukousta omien ja yhteisten asioiden
puolesta.
Hiljainen aamurukous to 5.9. klo 8
kirkko. Raamatunlukua ja rukoushiljaisuus.
Apua ja tukea tarvitseville
Viiri-ryhmä ti 3.9. klo 16 kirkko. Viiri-hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittamaa
ryhmätoimintaa yhdessä Keltinmäen
diakonian kanssa. Kohderyhmänä alle
40-vuotiaat miehet (ikä ei ole kynnyskysymys, kuitenkin alle 63-vuotiaat).
Ryhmäläisillä on mahdollisuus vaikuttaa kokoontumisten toimintasisältöön. Syksyn aikana kokoonnutaan
viisi kertaa tiistaisin, mahdollisuus ulkoiluun ja ruokailuun lähimaastossa.
Hankkeen tarkoituksena toimintakyvyn, oman aktiivisuuden ja sosiaalisten resurssien vahvistaminen. Ilmoittautuminen 26.8. mennessä 050 549
7032 tai 050 512 0073.

Aikuisille
Diakonia olohuone ma 26.8. klo 13–
15 Keltinmäen hyvinvointikeskus, Keltinmäentie 15. Vetäjänä diakoni Ulla
Hautamäki.
Kuohun Päiväpiiri ma 2.9. klo 13–15
Kuohun kylätalo, Suvitie 7. Keskustelua, laulamista, hengellisyyttä, yhdessäoloa. Kaikille avoin. Vetäjänä diakoni Ulla Hautamäki.
Miesten piiri ti 3.9. klo 18 kirkko.
Seurakuntakuoro to 5.9. klo 18 kirkko. Tiedustelut 044 757 7170.

voi kysellä Lauralta p. 050 564 3072 tai
Heidiltä p.050 358 1062.
Ekavauva ti klo 13 Yliopistonkatu 28
B. Vauvan toivotaan olevan alle 7 kk:n
ikäinen aloittaessaan ryhmän. Vapaita
kerhopaikkoja voi tiedustella Lauralta
p. 050 564 3072.
Perheiden puuha-aamu ke klo 9.30–
11.30 Yliopistonkatu 28 B. Kuukauden ensimmäinen keskiviikko ollaan
pappilan pihalla. Omat eväät.

Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma klo 14.30–16 kirkko. 1–2-vuotiaille yhdessä aikuisen
kanssa. Tied. 050 408 8852.
Perheolkkari ti klo 9–11 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30–11 kirkko.
Lapsikuoron harjoitukset ke 28.8. klo
16 kirkko. Tied. 050 549 7049.

Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18
ja la–su klo 11–18.

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 22.8. klo 13 Kaupunginkirkko, Wuolio, Laasonen.
Messu su 25.8. klo 10 Kaupunginkirkko, Watia, Niiles-Hautanen, Pietiläinen, Lintunen.
Sateenkaarimessu
Kaupunginkirkossa
Jyväskylän Pride-viikon päättää Sateenkaarimessu Kaupunginkirkossa su 25.8. klo
17. Messuun ovat tervetulleita niin Pride-tapahtumaan
osallistuvat kuin kaikki muut.
Messun toimittavat Kirsi Pohjola ja Piia Laasonen. Mukana
on myös bändi, jossa soittavat Laasonen, Esko Turpeinen
ja Ilona Rimpilä sekä tanssija Anne-Marika Turpeinen.
Messun jälkeen tarjolla kirkkokahvit.
Viikkomessu to 29.8. klo 13 Kaupunginkirkko, Watia, Laasonen.
Messu su 1.9. klo 10 Kaupunginkirkko, Wuolio, Eveliina Jamnes, Tikkanen,
Toivanen, Laasonen. Kirkkokahvit.
Viikkomessu to 5.9. klo 13 Kaupunginkirkko, Tuominen, Laasonen.
Musiikkitilaisuudet
Lounaskonsertti ke 28.8. klo 12–13
Kaupunginkirkko. Matti Vaakanainen (Kotka), urut. Vapaa pääsy, ovella
vapaaehtoinen kolehti Kirkon Ulkomaanavulle
Aikuisille
Lahjaharjun olohuone ti 3.9. klo
9–11 Lahjaharjun kappeli. Aamupalaa, hartaus, ohjelmaa ja yhdessäoloa.
Tied. 050 549 7001.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti 3.9.
klo 10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
4.9. klo 13 Puistotori 4.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti klo 9 Yliopistonkatu 28
B. Kysy vapaita paikkoja Lauralta 050
564 3072.
Päiväkerho to klo 9–11.30 Yliopistonkatu 28 B. Kysy mahd. vapaita paikkoja Lauralta 050 564 3072.
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B. 1–2-vuotiaille oman vanhemman kanssa. Omat
eväät.
Ekavauva ma klo 13 Yliopistonkatu 28 B. Mahdollisia vapaita paikkoja

KIPINÄ

Aikuisille
Pietarin Kilta ti 10.9. klo 18. Kalevi
Lehtisen opetusta Apostolien teoista. Pietarin Kilta on miesten opinto- ja
keskustelupiiri. Syksyn teemana Apostolien ja evankelistojen seurassa. Tied.
0400 979 919.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10–12. Yhdessäoloa ja mukavaa puuhaa. Puurolounas 1e/perhe klo 11.
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30.
Ilm. ja käteismaksu 3 euroa paikan
päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.15.
Ilm. ja käteismaksu 4 euroa paikan
päällä.
Parkki ma klo 12.30–15.30. 3–6-vuotiaille ilmainen lastenhoito. Mukaan
mahtuu 8 lasta. Ilmoittautumalla
edellisviikon pe klo 12 mennessä Sannalle p. 050 441 4215 tai Venlalle p.
044 705 6480 voit varmistaa pääsyn.
Omat eväät.
Perheilta ma klo 17.30–19.30. Tarjolla
iltapalaa pikkurahalla.
Mutsit koolla ti 27.8. klo 10. Juttelua
ihanasta, kamalasta vanhemmuudesta parittomien viikkojen tiistaisin. Yli
1-vuotiaille lapsille lastenhoito.
Vaunujengi ti klo 13–15. Alle vuoden ikäisille vauvoille oman aikuisen
kanssa.
Taaperot tapaa ke 28.8. klo 10–12.
1–2-vuotiaille taaperoille oman aikuisen kanssa. Huom! Ei 4.9. ja 18.9.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 3.9. klo 10,
parillisten viikkojen tiistaisin. Tule tapaamaan muita, jotka pyörittävät lapsiperheen arkea yksin. Kokemusten jakaminen samassa tilanteessa olevien
kanssa auttaa jaksamaan ja antaa voimia arkeen. Lastenhoito järjestetty.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Mutasen ehtikkojuhla su 25.8. klo 16
leirikeskus. Raatikainen, Laiho, Liukko. Arpajaiset ja lähetyslounas 10 euroa, kyyti kirkolta klo 15. Tied. Tuula
050 557 9008.
Messu su 1.9. klo 10 kirkko. Koivisto,
Laiho. Kirkkokahvit.
Raamattuilta ke 4.9. klo 18 seurakuntatalo. Vanhaan testamenttiin johdattelee teologian tohtori Jukka Palola.
Musiikkitilaisuudet
Kesäillan musiikki suomalaisen
luonnon äärellä to 29.8. klo 18 kirkko.
Eino Nissinen, laulu, Tero Tavaila, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
Aikuisille
Miestenilta ke 28.8. klo 18 seurakuntatalo. Ohjelmaa, kahvitarjoilu.
Raakel-ilta su 1.9. klo 16 seurakuntatalo. Naisten raamattu- ja keskusteluilta, tarjoilua.
NOJA-ryhmä ti 3.9. klo 18 seurakuntatalo.
Sururyhmä ke 4.9. klo 17 seurakuntatalo. Sururyhmä läheisensä hiljattain
menettäneille. Kokoonnumme Korpilahden seurakuntatalolla 6 kertaa

syys–lokakuun aikana. Ilmoittautumiset 2.9.mennessä diakonissa Kirsi Lepoaho 050 557 9003. Toisena vetäjänä
Outi Lehtonen.
Kirkkokuoron harjoitukset to 5.9.
klo 17.45 seurakuntatalo. Tied. 050
5579 004.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30–11.30 seurakuntatalo.
Olkkari to klo 13–15.30 seurakuntatalo. Menevää tekemistä ja hyvää yhdessä oloa alakouluikäisille. Viikoittaista. Ei tarvitse ilmoittautua.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
28.8. klo 9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Taaperoryhmä ma 2.9. klo 9–11 seurakuntatalo. Kerhoryhmä alle 3-vuotiaille ja heidän perheilleen.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kohtaamispaikan iltamessu la 24.8.
klo 16 seurakuntakeskus.
Messu su 25.8. klo 16 seurakuntakeskus, Salminen, Vuorenoja.
Messu su 1.9. klo 16 seurakuntakeskus, Ridanpää, Nieminen.
Aikuisille
Tiistai-tapaaminen ti 27.8. klo 13–
14.30 seurakuntakeskus. Laulua, juttelua, kahvittelu (1 euro, vapaaehtoinen), vetäjä diakoni Ulla Hautamäki.
Lähde!-kuoro aloittaa to 5.9. klo 18
seurakuntakeskus. Tied. 050 549 7049.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9–11 seurakuntakeskus.
Muu
Torstaikahvila to 5.9. klo 12 seurakuntakeskus. Kaikille avoin, tarjolla
pientä suolaista ja makeaa.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Aamurukous to 22.8. klo 9.30 kirkko.
Messu su 25.8. klo 11 kirkko, Bucht,
Reukauf, Lampinen, Grönholm. Virsimiehet, kakkukahvit.
Messu su 1.9. klo 11 kirkko, Reukauf,
Korhonen, Väisänen, Luomala.
Aamurukous to 5.9. klo 9.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Parasta on laulaa -kuoro ma 26.8. klo
18–20 kirkko. Sinulle, joka olet aina
halunnut laulaa mutta et ole saanut
tilaisuutta. Äänijumppaa, hengitysharjoituksia, ääniharjoituksia, laulun
iloa. Tied. 050 436 5435 tai sirpa.lampinen@evl.fi.
Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuudenkaari-ryhmä alkaa Kuokkalan kirkolla 2.9. Vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden aikuiset tai murrosikäiset lapset käyttävät
päihteitä huolestuttavasti. Vetäjinä
diakoniatyöntekijät Kirsti Kataikko
ja Päivi Itkonen. Ryhmä kokoontuu 7
kertaa ja siihen mahtuu 8 osallistujaa.
Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista ke 28.8. mennessä.
Ilm. ja tied. 040 549 7007 tai kirsti.kataikko@evl.fi
Elämässä eteenpäin -ryhmä mielenterveyskuntoutujille ke 28.8. klo 13
kirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 4.9. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Uusperheilta alkaa Kuokkalan kirkolla ke 11.9. Mukaan mahtuu kahdeksan ensimmäiseksi ilmoittautunutta perhettä. Muut kokoontumi-

set tiistai-iltaisin kahden viikon välein.
Ryhmää vetää vapaaehtoisena perhetyöhön perehtynyt ja diakonityötä
tehnyt Marjaleena Pihlainen. Ilmoittautumiset 25.8. mennessä kati.reukauf@evl.fi. Tied. 044 991 9344, marjaleena.pihlainen@gmail.com.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
29.8. klo 13 kirkko.
Köpöttäjät ma 2.9. klo 11. Lähtö yhteiskävelylle Kuokkalan kirkon etuovelta joka maanantai klo 11. Tied.
Martti Vornanen p. 040 410 3116.
Kuokkamiehet ti 3.9. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Perhekerho ti klo 9.30–11.15 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13–14.30 kirkko.
Cafe Kide avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Taaperotupa pe klo 9.45–11.15 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 27.8. klo 18–19.30
kirkko.
Äitienilta ti 3.9. klo 18–20 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 25.8. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Väisänen.
Lapsille ja lapsiperheille
Touhutupa ma klo 9.30–11.30 Katajatie 1 as 5. Omat eväät.
Ekavauva ma klo 13 Katajatie 1 as 5.
Kysy mahd. vapaita paikkoja Katilta
050 595 3948.
Taaperokerho ti klo 9.30 Katajatie 1
as 5. 1–2-vuotiaille oman vanhemman kanssa. Omat eväät.
Päiväkerho ti klo 12.30–15.30 ja to
klo 9–12 Katajatie 1 as 5. Kerho kokoontuu ti. Kysy kerhopaikkaa Katilta
050 595 3948.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 25.8. klo 10 kirkko, Hautalahti, Ruhanen.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, heikki.
ilola@icloud.com.
Messu su 1.9. klo 10, Palola, Hautalahti, Asikainen.
Rukousmessu su 1.9. klo 17 kirkko.
Hautalahti, Sauli Puukari, Riitta Lampila musiikki, juonto Heikki Ilola.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitukset to 5.9.
klo 17.30 alkaen, Lahjaharjun kappeli.
Tied. 050 358 1860.
Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuudenkaari-ryhmä alkaa Kuokkalan kirkolla 2.9. Vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden aikuiset tai murrosikäiset lapset käyttävät
päihteitä huolestuttavasti. Vetäjinä
diakoniatyöntekijät Kirsti Kataikko
ja Päivi Itkonen. Ryhmä kokoontuu 7
kertaa ja siihen mahtuu 8 osallistujaa.
Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista ke 28.8. mennessä.
Ilm. ja tied. 040 549 7007 tai kirsti.kataikko@evl.fi.
KokoNaiset-ryhmä alkaa 24.9. Naisille, jotka ovat toipumassa päihteiden
käytöstä tai haluavat pohtia päihteiden käyttöään. Ryhmä kokoontuu 6
kertaa joka toinen tiistai Sepänkeskuksessa (Kyllikinkatu 1–3, 2. krs). Kokoontumiset alkavat klo 17 ja kestävät noin 2 tuntia. Ryhmää vetävät
diakonissa Päivi Itkonen Jyväskylän
seurakunnasta ja diakoni hanketyöntekijä Laura Pöyhönen Kirkkopalveluista. Ilm. 6.9. mennessä 040 643
4291, laura.poyhonen@kirkkopalvelut.fi.

Aamupalapysäkki ke 4.9. klo 9–11
kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/
hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysiltamat ke 28.8. klo 18 Lummelahdentie 79. Yhteislaulua, lähetystyön kuulumisia, rukousta ja iltapalaa Virran perheen kotona. Mukana
myös Päivi Itkonen, Seppo Hautalahti
sekä Hannes Asikainen.
Aikuisille
Miesten piiri ti 27.8. klo 18 kirkko.
Mitä apostoli Paavali opettaa Roomalaiskirjeen 5. luvussa?
Lähimmäisen kahvitupa 12.9. klo 12
kirkko.
Nuorille
Kouluikäisten kerhot alkavat viikolla 36. Kerhot löytyvät nettisivuilta. Ilmoittautuminen alkaa ma 2.9. klo 7
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.
fi/kouluikaiset
Lapsille ja lapsiperheille
Päivä- ja perhekerhot aloittavat toimintansa viikolla 34. Päiväkerholaiset
saavat tiedon sähköpostilla. Lisätietoa
perhe-, vauva- ja taaperopysäkeistä
Facebookista Palokan alueseurakunnan varhaiskasvatus-sivustolta.
Perhepysäkki to klo 9–11.30 Jokelan pappila. Ryhmä vanhemmille alle
kouluikäisten lasten kanssa. Ei ennakkoilmoittautumista.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 Jokelan pappila. Ei ennakkoilmoittautumista.
Taaperopysäkki ti klo 9–11.30 Jokelan pappila. Ryhmä vanhemmille ja
alle 2-vuotiaille lapsille. Ei ennakkoilmoittautumista.
Koululaisten kaakaopyhäkoulu ke
klo 12–15 Jokelan pappila. 1–2-luokkalaisten oma ryhmä, jossa leikitään,
pelataan, tehdään läksyjä, pidetään
pieni hartaushetki ja syödään välipala.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 25.8. klo 10 kirkko, Kaarina
Salminen, Tahkola.
Messu su 1.9. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Tahkola.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitukset ke 4.9.
klo 18 seurakuntakoti. Aikuisikäisten kuoro, joka laulaa musiikkia monipuolisesti perinteisestä gospeliin.
Tied. 040 864 2050.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti 3.9. klo 12–
13, Pihkatie 4. Hinta 4e/aikuinen, yli
4v/1e. TIed. 050 549 7015.
Olohuone ke 4.9. klo 13 seurakuntakoti. Kaikille avoin ohjelmallinen kohtaamispaikka. Syyskauden aloitus ja
toiminnan suunnittelu.
Lapsille ja lapsiperheille
Nuotioilta
partiosta
kiinnostuneille
Partiolaisten nuotioilta on ti
3.9. klo 18–20 Säynätsalon
seurakuntakodilla. Mukaan
kutsutaan partiolaiset ja
heidän perheensä sekä kaikki
partiosta Säynätsalossa kiinnostuneet aikuiset ja lapset.
Tarjolla on makkaraa, vaahtokarkkeja ja mehua. Mukaan
tarvitaan oma muki ja
istuinalusta. Illan aikana esitellään syksyn toimintaa ja uutta
aikuisvartiota.

Perhekerho to klo 9.30–11.30 seurakuntakoti.
Perhekerhon kirkkohetki to 29.8. klo
9.30–10 kirkko.
Pyhäkoulu to 29.8. klo 18.30–19.30
seurakuntakoti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 25.8. klo 10 kirkko, Partanen, Piilonen. Kirkkokahvit ja Gideonien työn esittelyä.
Siioninvirsiseurat su 25.8. klo 18 pappila. Siionin virsien veisuuta ja seurapuheita.
Messu su 1.9. klo 11 Sarpatti, Sarpatintie 99, Vallipuro, Partanen, Piilonen.
Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Musiikkikerho varhaisnuorille (n. 12
–14-v.) ke 4.9. klo 15–17 kirkolla.
Lapsikuoron harjoitukset ke 4.9. alkaen klo 17 kirkko. Lasten musiikkia
laulaen, leikkien ja soittaen. Kuoro on
suunnattu alakouluikäisille. Tied. ja ilmoittautuminen sirpa.piilonen@evl.fi,
040 560 9913.
Candelan harjoitukset torstaisin klo
17 kirkko. Harjoituksen alkavat 1.9.
Tied. maria.paukkunen@evl.fi, 044
430 9053.
Apua ja tukea tarvitseville
Lahjoitusruoan jakelu to 29.8. klo
10.30 kirkko. Kahvitarjoilu.
Aikuisille
Aamukahvit 2.9. klo 9 seurakuntasali.
Aamukahvit 3.9. klo 9 seurakuntasali.
Lähetyksen työtupa ti 3.9. klo 12
kirkko. Kahvitarjoilu.
Miesten piiri ti 3.9. klo 13 pappila.
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to 5.9. klo 10 kirkko.
Matalan
kynnyksen ilta
Elokuista kesäiltaa vietetään
Tikkakosken kirkon piha-alueella to 29.8. klo 18 mukavan
ohjelman ja tarjoilun merkeissä. Musiikista huolehtii
Mikko Oinonen elektronisen
puhallinsoittimen kera. Lisäksi
lauletaan yhteislauluja. Musiikin lomassa juodaan kahvia
sekä syödään makkaraa ja lettuja.
Lapsille ja lapsiperheille
Päivä- ja perhekerhot ovat aloittaneet toimintansa viikolla 33. Päiväkerholaiset saavat tiedon kirjeellä. Lisätietoa perhekerhoista Facebookista
Tikkakosken alueseurakunnan varhaiskasvatus-sivustolta.
Vauvakerho ma klo 10 kirkko. Alle
1-vuotiaalle lapselle ja vanhemmille. Vietämme yhteistä aikaa eri tavoin puuhaillen ja elämää ihmetellen.
Jaamme ajatuksia kahvi- tai teekupposen ääressä.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko. Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikki vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat
yhdessä lasten kanssa. Ohjelmassa
hartaushetki, kahvittelua, pientä puuhastelua ja yhdessäoloa.
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan kerhotila. Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikki vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat yhdessä lasten kanssa.
Ohjelmassa hartaushetki, kahvittelua,
pientä puuhastelua ja yhdessäoloa.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu ja aluekappalainen Art Kauppisen virkaanasettaminen su 25.8.
klo 10 kirkko, piispa Simo Peura, Kar-

jalainen, Modinos, Salmela ja Majakka-kuoro. Messun jälkeen kirkkokahvit ja juhla.
Messu su 1.9. klo 10 kirkko, Jurva, Modinos.
Raamatun ja arkeologian ilta ke 4.9.
klo 18 kirkko. Teemana Jerusalemin
temppeli. Puhujavieraana Israelin arkeologian arvostettu asiantuntija, arkeologi Avner Goren Jerusalemista, tulkkina rovasti, Israel-opas Pentti
Holi. Juontaa Kari Valkonen, musiikki
Risto Rinkkala. Kahvitarjoilu klo 17.30.
Musiikkitilaisuudet
Majakka-kuoro to 22.8. ja 5.9. klo
17.30 kirkko. Moniäänistä hengellistä
musiikkia. Kuoroon otetaan uusia laulajia syksyn alussa pienen koelaulun
kautta. Tied. 050 380 0608, maria.salmela@evl.fi.
Lauluryhmä Esterin harjoitukset
Vaajakosken kirkossa 2.9. klo 18. Uudet laulajat ja soittotaitoiset tervetulleita. Tied. Ursula Hyvärinen, mursuhyva@gmail.com, 041 538 0942.
Seniorit -kuoro ke klo 12 kirkolla 4.9.
alkaen. Tied. 050 380 0608, maria.salmela@evl.fi.
Lähetys- ja avustustyö
Vaajakosken lähetyspiiri ti 3.9. klo 13
kirkko. Piirissä tutustutaan lähetystyöhön, lauletaan ja pidetään hartaus
yhdessä. Kahvitarjoilu.
Aikuisille
Vapaaehtoisten
syksyn
suunnittelua
Vapaaehtoisten syksyn aloitustapaaminen on to 22.8. klo
18 Vaajakosken kirkolla. Tervetuloa kuuntelemaan ja ideoimaan tulevia tapahtumia.
Suunnitellaan yhdessä, mikä
voisi olla juuri sinun tehtäväsi
seurakunnassa. Iltapala.
Naisten sauna ke 28.8. klo 17 Koivuniemen leirikeskus. Yhdessäoloa, saunomista ja iltapalaa.
Nuorille
Nuorisotyön syksyn avajaiset ke 4.9.
klo 18–20.30 kirkko, nuorisotila.
Lapsille ja lapsiperheille
Jyskän perhekerho to klo 9 Jyskän
seurakuntakoti. Tervetuloa tapaamaan muita perheitä yhdessäolon,
pienen tarjoilun ja yhteisen tekemisen
merkeissä.
Taaperokerho pe klo 9–11 Jyskän
seurakuntakoti.
Perhetupa ti klo 9 kirkko. Ei ennakkoilmoittautumista. Tarjoilu 1 euro/
aikuiset ja 50 snt/lapsi.
Vaajakosken iltaolkkari ti klo 17.30
kirkko. Tervetuloa tapaamaan muita
perheitä yhdessäolon, iltapalan ja yhteisen tekemisen merkeissä.
Perhepysäkki ke klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila. Tied. marika.saarela@
evl.fi tai p.040 574 1792.
Koululaisten touhutupa ma 26.8., ke
28.8., ma 2.9. ja ke 4.9. klo 12 Jyskän
seurakuntakoti. Tied. 0400 905 915 tai
040 574 1706.
Koululaisten touhutupa ma 26.8., ke
28.8., ma 2.9. ja ke 4.9. klo 12–16 Kaunisharjun kerhotila. Ilmoittautumiset
marika.saarela@evl.fi tai 040 5741792.
1–2-lk iltapäivä ti 3.9. klo 12 kirkko.
Pienille koululaisille yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa iltapäiviin. Tied. 040
558 2542.
Ekavauva Pallerot ti 3.9. klo 13 kirkko. Vertaistukiryhmä ja kohtauspaikka ensimmäisen lapsensa saaneille
perheille lapsen ensimmäisen ikävuoden ajaksi.
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Tapahtumat 22.8.–5.9.
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.) 10.9. alkaen. Parillisilla viikoilla
ti klo 10-11 Huhtakodilla, Nevakatu 1, 3.9. alkaen.
HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys parillisilla viikoilla ti klo 10-11 Huhtakodilla, Nevakatu 1, 3.9. alkaen. Parittomilla viikoilla ti klo 10–11 Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä (2.
krs) 10.9. alkaen.
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.
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.

			

n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7027, suvi.leppapuisto@ev.fi; p. 050 340 0665, kaisa.toivanen@evl.fi; p. 050 549 7001, sami.
junttila@evl.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, p. 044 713 2486, paivi.
helenius@evl.fi.
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.

Keski-Suomen
miesten ilta
pe 6.9.2019 klo 18 Jämsän kirkossa

Onnellinen Mies
Puhujana mm. onnellisuustutkija Markku Ojanen
Musiikkia Taisto Polvi, baritoni
Iltapala klo 16.30 alkaen
Bussikuljetus: lähtö Taulumäen kirkon parkkipaikalta klo 16 (maanmittauslaitoksen puolelta,
hinta 5 €, pysähtyy tarvittaessa Keljonkangas ABC,
Muurame Shell, Korpilahti srk-talo).
Ilm. 3.9. mennessä p. 040 535 0324.

Yhteiset
Aikuistyö
Naisten saunaillat Vesalan leirikeskuksessa tiistaisin 27.8. asti. Kokoontuminen klo 18 Keskusseurakuntatalon edessä (Yliopistonkatu 12), josta lähtö kimppakyydein tai bussilla.
Tarjoilusta peritään 3 euroa, bussikyydin jokainen maksaa itse. Sauna
klo 17.30–19.30. Saunan jälkeen iltapala ja klo 20 iltahartaus Riihikirkossa.
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 26.8. klo 12. Seppo
Marttinen, haitari.
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.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kortepohjan kirkko la 24.8. klo 16, Isän-

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Palveleva puhelin
näntie 4. Mika Kilkki, Jukka Jämsén.
Ylistystä, opetusta, rukousta, lastenohjelmat, ehtoollinen, tarjoilua. Ota
mukaan oma muki ja sisäkengät.
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 1.9. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit,
kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan
oma lautanen, muki, aterimet sekä sisäkengät.
Muut toimintatiedoet 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.
Omaishoitajien virkistysiltapäivä ti
3.9. klo 13–15 Gradian tiloissa Viitaniemessä. Lisätietoa Tuijalta.

Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerhon aloitus ke 11.9. Korpilahdella. Osallistumme Hyvän olon
hemmottelupäivään Korpilahden
seurakuntatalolla klo 10–15. Ilmoittautuminen viim. 30.8., kyyti järjestetään. Lisätietoa Näkövammaisten yhdistyksestä.
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.
Raamatun ja
arkeologian
ilta Vaajakoskella
Kaikille avointa Raamatun ja
arkeologian iltaa vietetään
Vaajakosken kirkolla ke 4.9.
klo 18. Illan teemana on Jerusalemin temppeli. Puhujina
arkeologi Avner Goren Jerusalemista ja rovasti, Israel-opas
Pentti Holi. Juonto Kari Valkonen, musiikki Risto Rinkkala.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Tilaisuuden järjestävät Vaajakosken alueseurakunta ja
Oronmyllyn säätiö.

Haemme Jyvässeudun alueelle uusia vapaaeh-
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ALUESEURAKUNNAT:

toisia päivystäjiä Palvelevaan puhelimeen. Kirkon
keskusteluavun auttamiskanavilla, puhelin- ja
verkkopalveluissa, toimivat vapaaehtoiset ovat
aikuisia ihmisiä, jotka haluavat antaa omaa aikaansa
tärkeässä tehtävässä. Päivystäjillä on halu ja kyky
asettua rinnalla kulkijaksi toista ihmistä varten.

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

HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus), 040 560 9905
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

Vapaaehtoisia toimijoita on Keski-Suomessa
hieman yli 100. Suurin osa vapaaehtoisista toimii
Jyväskylän alueella, mutta myös Laukaassa, Saarijärvellä ja Äänekoskella.
Päivystäjältä edellytetään muun muassa kykyä erilaisten yhteydenottajien kunnioittamiseen, avointa
suhtautumista kaikenlaisiin keskustelunaiheisiin ja
elämänkysymyksiin sekä vaitiolovelvollisuutta.
Päivystäjän tehtävästä kiinnostuneet haastatellaan
ennen peruskurssille valitsemista.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 2.9. klo 14, Siion-temppeli, Lyseonkatu 3, puhujana Kenneth
Karppinen, Lähteellä-kuoro esiintyy,
lähetysmyynti. 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 3.9. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Muuttuva Jyväskylä valokuvin, Virpi Kaartinen.
Kirjapiiri II ti 3.9. klo 13. John Boyne:
Poika raidallisessa pyjamassa.
Exodus-raamattupiiri to 5.9. klo 15,
käsittelyssä Ap.T. 10–12.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 6.9. klo 13
Syksyn muskarit alkavat ke 4.9. Ryhmiin voi yhä ilmoittautua. Muskariryhmät kokoontuvat seuraavasti:
Vauvat 4–12 kk klo 9.15–9.45.
Taaperot 1–2 v. klo 9.45–10.15.
Perhemuskari I 10.15–11.00.
Perhemuskari II (1 tai useampi alle
5-v. lapsi /perhe) klo 11.15–12.
Ilmoittautumiset: www.ywca.fi/122.

Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484
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

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Jaana Ristonmaa
Palvelevan puhelimen ja perhetyön
toiminnanohjaaja
jaana.ristonmaa@evl.fi
050 307 6734

Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Toimistosihteeri 050 382 4424
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Seurat ke 4.9. klo 18 Jyväskylän kristillisellä opistolla, Sulkulantie 28. Puhujina Antti Rintala, Ulla Mitrunen ja
Urpo Karjalainen.

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

Jyväskylän
Rauhanyhdistys
www.jklry.net,044 505 0653.
Seurat ke 21.8. klo 19, ry.
Seurat la 24.8. klo 19, ry.
Seurat su 25.8. klo 16, ry; klo 18
Seurat, ry.
Seurat ke 28.8. klo 19, ry.
Seurat la 31.8. klo 19, ry.
Alueseurat su 1.9. klo 15 Kangasniemen srk-keskuksella.
Seurat su 1.9. klo 16, ry; klo 18
Seurat, ry.
Leivonnaisten ja ruokien myyntiä
su 1.9. klo 17, ry.
Seurat ke 4.9. klo 19, ry.
Yksinhuoltajien ilta to 5.9. klo 18,
ry.
Kansan
Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24,
mika.lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Kansan Raamattuseuran kirkkopyhä su 1.9. Kaupunginkirkon messussa klo 10 saarnaa KRS:n opiskelijatyön
pastori Eveliina Jamnes, muusikkovieraana Tiina Ask. Messun jälkeen kirkkokahvit Omenapuussa, Vapaudenkatu 24, mm. Tuula Hakkarainen ja
Mika Lahtinen.
Viisikielisen toivelauluilta ma 2.9. klo
18, Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
Torstaiteatterin syyskausi alkaa to
5.9. klo 17.30, Mika Lahtinen. Uudet ja vanhat harrastajat ovat tervetulleita.

Henki &

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:
Sanan Keidas su 1.9. klo 16. Kutsu juhlaan, Harri Alatupa.
Naisten raamattupiiri ti 3.9. klo 13.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18.
Rukouspiiri Suomen, Israelin ja muiden asioiden puolesta ma 2.9 klo 18.
Naistenpiiri ke 28.8. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Leipäsunnuntai su 25.8. klo 16 ja
Raamattutunti klo 15 Vaajakosken
kirkossa, Kirkkotie 11. Rakkauden voima, Ilkka Rytilahti. Ehtoollinen. Musiikkia, Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.

Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407

hengessä!
yvässä
Uutisia h

5.9.

• London terveiset Tansaniasta
• Kiusaaja vie ilon työstä
• Mitä kuuluu, Missi?

Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron-työn piiri to 5.9. klo 14,
NNKY:n tiloissa, Puistotori 4, Veikko
Pasanen.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 25.8. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu lapsille.
Messu su 1.9. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu lapsille.
Opiskelijailta ke 4.9. klo 18.30. Grillit huurussa.

Seuraava
lehti

Henki &

Henki &
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

Päätoimittaja vs.
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Elina Manninen 050 360 3459
(1.9. alkaen)
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
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033
Nuorisotyö
Grönholm Petri, asiantuntija 050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
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
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Seurakunta-assistentti 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
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
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
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
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
Aluekappalainen vs. Kärkkäinen Päivi 050 400 0014
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
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
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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Meitä on
moneksi
HEIKKI IMPIÖ teksti

Sähköiset liikkumisvälineet jaetaan
karkeasti kolmeen ryhmään pääsääntöisesti huippunopeuden ja
maksimitehon mukaan.
• Jalankulkua avustavat tai korvaavat liikkumisvälineet, joiden
huippunopeus on enintään 15
km/h. Laitetta voi käyttää jalkakäytävällä, kun liikkuu kävelyvauhtia,
muuten pyörätiellä.
• Kevyet sähköajoneuvot, joiden
huippunopeus on enintään 25
km/h. Laitetta käytetään pääsääntöisesti pyörätiellä, mutta itsestään
tasapainottavaa laitetta voi käyttää
jalkakäytävällä, kun liikkuu kävelyvauhtia.
• Sähköavusteiset tai moottorilla
varustetut polkupyörät, joiden
huippunopeus on enintään 25
km/h.
Onewheel-sähkölauta on vielä harvinaisuus liikenteessä. Juho Puhto arvelee, että juuri siksi se kerää katseita ja saa ihmiset tulemaan juttusille hänen
kanssaan.

Papille kyytiä – sähkölaudalla
Juho Puhtoa on aina kiinnostanut uudet tekniset laitteet. Yksipyöräisen sähkölaudan hankittuaan ovat
työmatkat taittuneet lähes poikkeuksetta uudella kulkuneuvolla.
HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Pastori Juho Puhto lähestyy Kauppakeskus Seppää Onewheel-sähkölaudalla. Liukuovien avauduttua
hän kurvaa parkkihalliin ja suuntaa
hissillä työpaikalleen seurakunnan
tilaan Kipinään. Hankittuaan muutama kuukausi sitten sähkölaudan
ovat työmatkat sen jälkeen taittuneet yksipyöräisellä.
– Vain parina päivänä olen joutunut turvautumaan autoon. Ympäristöarvot olivat yksi iso peruste
laudan hankinnalle.
Puhto tunnustaa olevansa tek-

niikkanörtti, jota kiinnostavat uudet laitteet ja härpäkkeet. Sähköisistä liikkumisvälineistä hän kiinnostui heti, kun niiden käyttö liikenteessä tuli lailliseksi vuonna
2016.

Tuli sellainen
”tunne,
että Juho
minkäs teit.

Sähköavusteinen polkupyörä oli
ensimmäinen hankinta ja se tuntui
hyvältä Jyväskylän mäkisissä maastoissa.

Silti hän kaipasi vieläkin pienempää ja näppärämpää kulkuvälinettä, jonka saisi helposti otettua mukaan reissuihin tai autoon.
Sähkölautaan hän päätyi tutkittuaan erilaisia vaihtoehtoja ja tutustuttuaan netissä seuraamiensa
ihmisten kautta laitteeseen.
– Säilytän tätä kotona vaatekaapissa, josta se on helppo napata
mukaan vaikka kauppareissulle.
Kauppakassit saa kannettua käsissä, jotka ovat vapaina laudalla liikkuessa.

Ennen kuin Puhto uskaltautui laudalla liikenteeseen, hän harjoitteli

sinnikkäästi noin viikon ajan. Uskokin oli koetuksella ensimmäisten
harjoittelupäivien jälkeen.
– Tuli sellainen tunne, että Juho
minkäs teit.
Nyt Puhto liikkuu jo tottuneesti
ja nauttii laudan pehmeästä kyydistä. Ison renkaan ansiosta lauta
toimii monenlaisessa maastossa lähes kelillä kuin kelillä. Nopeasti latautuva akku mahdollistaa laajan
toimintasäteen.
– Vaikka laudalla pääsee reilua
kahtakymppiä, ei ideana ole mennä mahdollisimman lujaa vaan pikemminkin kaarrellen ja fiilistellen.
Sähkölauta kerää katseita ja

Puhdon ”kakkosauto” toimii hyvänä keskustelunavaajana ja jäänrikkojana.
– Liikkuessani pantapaita päällä
laudalla olen avoin sille, että ihmiset tulevat kyselemään ja keskustelemaan.

Pientä rajaa Puhto haluaa silti vetää liikkumiseensa. Siunauskeskusteluihin hän kulkee usein autolla,
kun taas kastekotiin matka voi hyvinkin taittua laudalla.
– Se ei ole se juttu, että pappi
tulee hauskalla laitteella. Haluan
keskittyä perheeseen ja kuulla mitä heille kuuluu.

Elämästä

Tämä kortti on katsottava loppuun asti
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Charlotte Loukola, 19 vuotta. Olen syntynyt Charlotten kaupungissa Pohjois-Carolinassa, mistä juontaa myös suomalaisittain
erikoisempi etunimeni. Yhdysvalloista muutimme takaisin Jyväskylään, kun olin 7-vuotias.
Kirjoitin ylioppilaaksi viime keväänä. Opiskelen viulunsoittoa
Cleveland Institute of Music -yliopistossa Ohiossa venäläisen huippuviulistin Ilya Kalerin johdolla.
Kaleriin tutustuin pari vuotta sitten kansainvälisellä kesäleirillä. Tiesin heti, että haluan hänet opetta-

jakseni. Viulunsoittoa olen opiskellut kolmivuotiaasta lähtien.

Vuosi Clevelandissa on ollut mukava, vaikka opiskelun tahti on aivan erilainen kuin mihin olin tottunut. Kilpailu on kovaa, ja hyviä
soittajia on paljon.
Toisaalta tämän tyyppinen opiskelu sopii minulle hyvin, sillä tarvitsen opettajan, joka on vaativa ja
vie minua viulistina eteenpäin.
Vaikka työtahti on aivan mieletön,
palan halusta nähdä, mihin omat
rahkeeni soittajana riittävät.
Tämä kortti on katsottava loppuun asti.

Kandidaatin tutkintoon oikeuttavat opinnot kestävät neljä vuotta. Sen jälkeen tähtäin on maisterin
tutkinnossa. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä kamarimuusikkona.

Uskon, että jatkan opiskelua Yhdysvalloissa. Aurinkoinen, iloinen
ja optimistinen ilmapiiri ja kulttuuri sopivat minulle hyvin. Suomesta
kaipaan ennen kaikkea hiljaisuutta.
Yliopistossa elämme tietynlaisessa
musiikkikuplassa, jossa musiikkia
kuulee koko ajan kaikkialla, siksi
arvostan sitä, että voin välillä vetäytyä hiljaisuuteen.

Kesällä olen tavannut ystäviäni
ja tehnyt heidän kanssaan pieniä
reissuja. Olen kokeillut ensimmäisen kerran myös golfia ja suorittanut green cardin.
Aika näyttää, tuleeko tästä uusi
harrastukseni. Opintojen ohessa
en ehdi juuri muuta kuin käydä salilla ja talvella joskus laskettelemassa.
Tärkeintä elämässä ovat ihmiset
ympärilläni – perhe ja ystävät, jotka pitävät minusta sellaisena kuin
olen, eivät siksi, mitä teen.
Suhtaudun elämään optimistisesti ja pyrin aina laittamaan hyvän
kiertämään.

Viulunsoiton opinnot veivät
Charlotte Loukolan viime syksynä
Clevelandin yliopistoon Ohioon.
Eloisa ja temperamenttinen
jyväskyläläinen on nauttinut
opiskelusta alan huippujen
johdolla.

