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Veroprosentti
säilymässä
ennallaan
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a
Toimitukselt

Jyväskylän seurakunnan veroprosentti säilynee ennallaan
myös ensi vuonna. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että veroprosentiksi vahvistetaan 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.
Seurakunnan kirkollisverotulojen ja valtionrahoituksen arvioidaan kasvavan vuosina 2018–
2022 noin 1,3 miljoonaa euroa.

Aikaa on vielä,
tee toivon tekoja.

Virkeää syksyä

tasaus.fi

Vuodenajat tuovat rikkautta elämään. Ajatus ikuisesta
kesästä tai loputtoman pitkästä talvesta tuntuisi lohduttomalta, vaikka lyhyen ja usein viileän kesän jälkeen moni toivoisikin aurinkoisten ja lämpimien päivien jatkuvan
vähän pitempään.
Monelle meistä syksy on vuoden parasta aikaa. Jo elokuun puolivälissä voi ilmassa aistia syksyn tuntua. Tervetuloa pimenevät illat, syksyn raikkaus ja syyssateet. Hyvällä omallatunnolla voi viettää enemmän aikaa kotona,
vetää villasukat reilusti jalkaan ja tunnelmoida kynttilän
valossa. Ja miten kauniilta luonto näyttääkään ruskan
monenkirjavissa väreissä!

Lapselle voi
jatkossa riittää
yksi kummi

Valoisiin öihin ja kesän lämpöön rakastuneille syksy iskee
ankeana takaisin. Synkkyys, pimeys ja sateet masentavat,
ja seuraava kesä tuntuu lohduttoman kaukaiselta. Ensimmäiset pakkasaamut, katujen liukkaus ja umpeen muurautuneet autonikkunat saavat mielen matalaksi. Väsyttää ja olo tuntuu harmaalta. Monet lähtevätkin syksyä ja
talvea pakoon etelän lämpöön.
Olipa syksystä mitä mieltä tahansa, se voi olla myös aikaa
uuden oppimiseen. Kesätauon jälkeen on mukava palata
tutun harrastuksen pariin tai kokeilla jotakin aivan uutta.
Kansalaisopistot ja muut tahot tarjoavat monenlaista tekemistä liikunnasta käsitöihin, askartelusta musiikkiin.
Jyväskylän seurakunnassa toiminta on vilkkaassa käynnissä. Moniin ryhmiin ja kokoontumisiin ehtii kuitenkin
vielä hyvin mukaan. Eri ikäryhmille löytyy erilaisia piirejä
ja tapaamisia. Käsityöryhmissä on paikka kaikenlaisille
taitajille, kuorot etsivät jatkuvasti uusia, innokkaita laulajia, lapsiperheille tarkoitetuissa kokoontumissa pääsee jakamaan vanhemmuuden arkea samassa tilanteessa elävien perheiden kanssa, raamattupiireissä ja -illoissa on
mahdollisuus syvällisempään hengelliseen pohdintaan.
Eikä kannata unohtaa seurakunnan vilkasta konserttisyksyäkään.
Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan. Seurakunnasta jokaiselle löytyy varmasti oma paikka virkistämään syksyä.

Sirpa Koivisto
Vt. päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Kansanedustaja Bella Forsgrén vaikuttaa sekä
Jyväskylässä että Helsingissä. Tärkeä tavoite hänelle on
säilyttää Suomi maana, jossa on mahdollista toteuttaa
unelmia.
Kuva: Atte Sauranen

Tiina Piilolasta Kalevalan naisten tarinat kertovat, kuinka pidetään tarpeen tullen oma pää, mutta suostutaan tarvittaessa myös muutokseen.

Seppo Marttisen tapahtumatärpit
Romantiikan ajan ystävykset -konsertti Kuokkalan kirkossa su 13.10. klo
17. Esiintyjinä Sirpa Berg ja Jenni
Kupari-Soidinmäki. Liput 20/18/5
euroa. Konsertti on osa Soiva KeskiSuomi -konserttisarjaa.

1

Rahmaninovin romansseja la 5.10. klo 16 Taulumäen kirkossa. Mezzosopraano Mari Hautaniemi, baritoni Heikki Niininen ja pianisti Tuomas Niininen. Liput 15/10/5 euroa
tuntia ennen ovelta.
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Torstai on Toivoa Täynnä
to 3.10. ja 17.10 klo 11–12
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Laulattajana Ainoleena Laitinen. Muusikkona sydäntäni
lähellä ovat kaikki nämä musiikkitilaisuudet.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Seppo Marttisen haastattelu sivulla 16.

Herkkiä tyttöjä ja
väkeviä noitanaisia

Down

Naisten Pankille
huomattava
lahjoitus

Kalevalan tarut avautuvat 2000-luvulla aivan uudenlaisiin tulkintoihin.
Jyväskyläläinen kirjailija Tiina Piilola kertoo tuoreessa tietokirjassaan,
millaisia ovat myyttejä tulvivan eepoksen naiset.
ELINA MANNINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Tiina Piilola, mikä on Kalevala?
Vuonna 1849 julkaistu kansalliseepoksemme, jonka Elias Lönnrot
kokosi vanhojen kansantarujen
pohjalta. Viisas teos joka kertoo
suomalaisuudesta jotain syvää totta.

vala-sukellukseni, joka huipentui
aihetta käsitelleeseen väitöskirjaan
2017.
Miten tulkitset Kalevalaa?
En kuuntele pelkkää ”tiedon päiväpuolta”, vaan myös ”yöpuoli” kulkee mukana. Minusta se on ainoa
tapa lukea Kalevalaa, jos haluaa todella ymmärtää myyttejä tulvivaa
eeposta.

Kuka oli Lönnrot?
1800-luvun monitaituri, lääkäri,
kansanrunoudentuntija ja kielimies – siis luonnontieteilijä ja humanisti. Minua kiehtoo erityisesti
Lönnrotin ajatus ”tiedon yöpuolesta” eli intuitiivisesta tietämisestä,
jota hän piti yhtä tärkeänä kuin
”tiedon päiväpuoltakin” eli loogisrationaalista ja aistein havaittavaa
tietoa.

Miten naisten asema 1800luvulla heijastuu Kalevalaan?
Kalevalan näkökulma on miesten.
Sen keskeiset toimijat, Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen,
osin myös Kullervo, ovat ne, joiden
näkökulmasta Kalevalan tarina
kerrotaan. Naiset nähdään heidän
kauttaan joko tavoittelun kohteena, auttajina tai vastavoimana.

Mikä sai sinut tarttumaan
Kalevalaan?
Vuonna 2006 julkaistiin esikoisromaanini Alkuvedet, jonka kansikuvassa nuori tyttö sukeltaa hiukset
liehuen lumpeiden alle. Se oli minulle kutsu tarttua Kalevalan Ainon tarinaan. Luin sen, liikutuin,
samastuin – ja siitä alkoi oma Kale-

Keitä ovat tutkimasi
Kalevalan naiset?
Lyhyesti: Aino ei ole pelkkä uhri
vaan herkkä tyttö, jolla on kyky
huomata maailman hyvät ja kauniit asiat. Louhi on Pohjolan intuitiivinen ja mahtava noitanainen.
Lemminkäisen äiti ei ole pelkkä uhrautuva äiti vaan väkevä shamaani,

joka pelastaa poikansa Tuonen virrasta. Kalevalan tarun päättävä,
puolukan kutsun kuuleva Marjatta
on uuden ja tasa-arvoisemman
ajan airut.
Kuka on itsellesi kirjan
tärkein hahmo?
Aino. 1990-luvun lama koetteli kovalla kädellä perhettäni ja sukuani,
ja vanhempani joutuivat takausvelkavankeuteen. Se oli minulle kova, jopa traumaattinen kokemus
samaan tapaan kuin vanhalle Väinämöiselle joutuminen on kova
kokemus Ainolle. Tulkitsen Ainotarua niin, että se ei ole vain trauman kuvaus, vaan Aino jättää kovan miehisen maailman ja sukeltaa
Vellamon neitona turvaan veden
maailmaan.
Millainen oli Ainon koko tarina?
Ainon veli Joukahainen haastaa
vanhan tietäjän Väinämöisen laulukilpaan. Väinö laulaa Joukon suohon, mistä vapautuakseen hän lupaa Väinölle sisarensa. Kun Aino
kuulee kaupasta, hän suree ja harhailee yksin metsässä. Lopulta hän
tulee merenrantaan, näkee vedessä
kisailevat luonnottaret ja päättää

Kastettavalle lapselle riittänee
jatkossa yksi kummi, joka on
evankelis-luterilaisen kirkon
konfirmoitu jäsen. Kirkkohallituksen esitys menee kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi marraskuussa.
Muutoksen taustalla ovat tilanteet, joissa kasteen esteenä
on ollut kummien puute. Ainoastaan yhden kummin nimeämiseen tarvitaan tällä hetkellä
kirkkoherran erillispäätös.
Mikäli ehdotettu muutos hyväksytään, muutos tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

mennä mukaan. Kivi kuitenkin
pettää Ainon alla ja hän hukkuu,
mutta muuttuu vedessä mystiseksi vedenneidoksi. Väinämöinen saa
tämän oudon olennon vielä kerran
saaliikseen ennen kuin menettää
hänet ikiajoiksi.
Kuinka kristinuskon vaikutus
näkyy Kalevalassa?
Lönnrot lisäsi Kalevalaan jonkin
verran viittauksia kristinuskoon, ja
esimerkiksi Marjatan taru pohjaa
kansanomaiseen runoelmaan Jeesus-lapsen synnyttävän Neitsyt
Marian tarinasta.
Miksi lukeminen kannattaa?
Kirjoitetun tekstin pohjalla on
yleensä paljon ajatustyötä ja lukija
pääsee lukiessaan tästä ajatustyöstä osalliseksi. Aina se ei ole helppoa
ja siksi voi olla houkuttelevampaa
avata televisio tai some. Mutta oma
kokemukseni on, että lukeminen
opettaa ajattelemista – ja vieläpä
hidasta ja syvällistä ajattelemista.

Suomalaisen kirjallisuuden
päivää vietetään 10.10.

Naisten Pankki on saanut
300 000 euron suurlahjoituksen
yksityislahjoittajalta naisten yritystoiminnan tukemiseen Naisten Pankin hankkeissa Afrikassa. Kyse on Naisten Pankin historian merkittävimmästä suurlahjoituksesta.
Nimettömänä pysyttelevän
lahjoittajan mukaan lahjoituksella on tarkoitus edistää paikallisen toimeentulon edellytyksiä tukemalla erityisesti
naisyrittäjiä.
Lahjoitus käytetään Ugandassa ensi vuonna alkavaan
hankkeeseen, joka antaa mahdollisuuksia pakolaisnaisille ja
pakolaisia vastaanottavien yhteisöjen naisille.

Katekismus
saatavilla myös
viron kielellä
Katekismus on käännetty viron
kielelle. Suurista maahanmuuttajaryhmistä yksi merkittävimmistä on vironkielinen väestö,
jolle ei ole aiemmin ollut tarjota katekismusta äidinkielellään.
Vironkielinen seurakuntatyö alkoi Helsingissä 1990-luvulla.
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Jumala on kaiken
yläpuolella
Danielin kertomus muistuttaa siitä, että
Jumalaan voi aina luottaa, näyttipä tilanne
miten epätoivoiselta hyvänsä.
ANU HEIKKINEN teksti
ANTTI YRJÖLÄ kuvitus

Vanhan testamentin Danielin kirja
on täynnä dramatiikkaa, Babylonian ja Persian hovien juonitteluja ja
unenomaisia näkyjä. Yksi tunnetuimmista Danielin kirjan kertomuksista on kuudennen luvun kuvaus siitä, kuinka Jumala pelastaa
Danielin leijonien luolasta.
Juutalainen Daniel on kohonnut
korkeaan asemaan ja Persian kuninkaan suosikiksi. Kateelliset virkamiehet yrittävät saada hänet
kiinni rötöksestä syöstäkseen hänet pois virastaan, mutta rehellisestä Danielista ei löydy virheitä.
– Daniel on ihannehahmo, viisas
ja kunnioitettava mies, joka luottaa Jumalaan ja noudattaa tarkasti
hänen tahtoaan, kuvailee Kirkkohallituksen johtava asiantuntija,
raamatuntutkimuksen dosentti
Kari Latvus.
Kieroilijat keksivät juonen ja puhuvat kuninkaan pussiin. He saavat tämän määräämään, että se,
joka kolmenkymmenen päivän aikana rukoilee jotakuta muuta kuin
kuningasta, heitetään leijonien
luolaan.
Daniel jää kiinni israelilaisten Jumalan rukoilemisesta. Kuninkaan

on surukseen heitettävä hänet leijonille, mutta Jumala varjelee viattoman Danielin vahingoittumattomana. Paha saa palkkansa, ja vihamiehet perheineen joutuvat leijonien ruuaksi.

Danielin kirjan tapahtumat sijoittuvat 500–400-luvuille eKr., jolloin
juutalaiset elivät pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa. Tieteellisen
raamatuntutkimuksen mukaan
tekstit ovat kuitenkin saaneet tuntemamme muodon vasta toisella
vuosisadalla eKr.
– Oikeastaan on olemassa kaksi
erilaista Danielin kirjaa: lyhyempi,
osin hepreaksi, osin arameaksi kirjoitettu teksti, jonka pohjalta Kirkkoraamattumme on käännetty, ja
runsaampi kreikankielinen versio.

Daniel on ihanne
”hahmo,
viisas ja
kunnioitettava mies.

Latvuksen mukaan arvioitu kirjoitusajankohta kertoo myös paljon
Danielin kirjan viestistä. Tuolloin
juutalaiset elivät Syyrian suurvallan
sorron alla. Persialaiset kuninkaat
olivat usein harjoittaneet myötä-

mielistä uskontopolitiikkaa, ja toive
samanlaisesta kunnioituksesta
paistaa Danielin kertomuksesta.
– Sortokaudella kuvataan kaukaisia muistoja siitä, että persialaiset kuninkaat olivat hyviä ja viisaita, vaikka heidän virkamiehensä
saattoivat olla keljuja. Kertomuksissa Jumala pelastaa aina kansansa
jäsenet, kuten Danielin leijonien
luolasta.

Latvuksen mukaan kertomuksen
keskeinen viesti on se, että Jumala
auttaa ja pelastaa äärimmäisessä
hädässä ja on kaiken yläpuolella.

– Maailma on muuttunut kertomuksen kirjoitusaikojen jälkeen.
Kertomus antaa hyvin yksinkertaisen vastauksen, mutta maailma
näyttäytyy paljon monimutkaisempana. Myös Jumala tuntuu sen
myötä paljon vaikeammin ymmärrettävältä.
Ikivanhaa kertomusta voidaan
lukea monin eri tavoin ja eri rooleista käsin. Tulkintaan antavat uusia sävyjä kulloinkin koettu historia
ja se tilanne, jota eletään.
– Kertomus elää vähemmistön
edustajille eri tavalla kuin vallankahvassa oleville ja enemmistöön

kuuluville. Daniel kuuluu pieneen
vähemmistöön, ja yrittää säilyttää
uskonnollisen identiteettinsä ja
asemansa vieraan kansan keskellä.
Juutalaisessa tulkintaperinteessä
perinteisen, Jumalan varjelusta korostavan tulkinnan rinnalla elää nykyään holokaustin nostama kysymys: entä jos Jumala ei aina varjelekaan viatonta?
– Tämä kysymys ei tosin ole uusi.
Jo ajanlaskun taitteessa haettiin
vastausta siihen, miksi Jumala ei aina auta. Danielin kirjassa välkähtää
toivo siitä, että oikeudenmukaisuus tapahtuu ylösnousemuksessa.

Hengissä

Nainen ei pyytänyt apua, vaan Jeesus
meni itse hänen luokseen.
Tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta.
Yleensä ihmiset pyysivät Jeesukselta apua ja
se sai Jeesuksen toimimaan. Lesken pojan
herättäminen kertoo minulle siitä, että Jeesus näki lesken hädän ja se kosketti häntä.
Rakkaus oli Jeesuksen toiminnan vaikuttava
voima. Leskellä ei ollut tuon ajan yhteiskunnassa mitään sosiaaliturvaa. Pojan velvollisuus olisi ollut huolehtia äidistään. Jakeessa
15 sanotaan koskettavasti, että ”Jeesus antoi
hänet takaisin äidille.”
Kuolleista herättäminen oli Jeesukselta
varsin poikkeuksellista. Miksi tämä
kertomus on tärkeä?

Kannattaa kavuta kirkonmäelle
Korpilahdella seurakunnan vireä työyhteisö ei ole jämähtänyt aloilleen, vaan synnyttää jatkuvasti uusia ideoita.
Niistä parhaat pystytään toteuttamaan varsin ketterästi.
HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Syksyn pääsiäinen herättää toivon
Sunnuntaita (6.10.) kutsutaan myös
syksyn pääsiäiseksi. Miksi?
Pääsiäisen sanoma on siinä, että Jeesus nousi kuolleista ja voitti kuoleman vallan. Jeesus
herätti kolmivuotisen toimintansa aikana
kolme ihmistä kuolleista. Tämän sunnuntain teksti kertoo yhdestä tilanteesta. Näissä tapauksissa näkyy se, että Jeesuksella on
valta kuoleman yli. Ne ikään kuin ennakoivat pääsiäistä, Jeesuksen ylösnousemusta.

Korpilahden kirkon kellotapulissa on kudottu kesän aikana kangaspuilla. Eeva Nyberg (etualalla) ja Antti Koivisto sekä Miina Karasti ihastelevat värikkäitä istuma-alustoja,
jotka tulevat lasten käyttöön kirkkosalissa.

Niin tämä kuin kaksi muutakin Jeesuksen
kuolleista herättämistä (Lasarus ja Jairoksen
tytär) muistuttavat siitä, että Jeesukselle
mikään ei ole mahdotonta. Ne ennakoivat
myös sitä, että joskus kaikki kuolleet herätetään. Tämä on kristittyjen suuri toivo. Tämä
elämä ei ole kaikki.
Jeesuksen kuolleista herättämät kolme
ihmistä kuolivat aikanaan, mutta edessä
oleva ylösnousemus on pysyvää. Uskontunnustuksen lopussa tämä ilmaistaan näin:
minä uskon - - ruumiin ylösnousemisen ja
iankaikkisen elämän. Uskomme kietoutuu
lopulta Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen perustalle.
Miksi Jeesusta kutsutaan tässä evankeliumitekstissä Herraksi?
Jeesus oli tuon ajan tyypillinen etunimi. Sen
nimen Jeesus sai syntymänsä jälkeen. Tässä
kohdassa Jeesuksesta käytetty sana Herra
viittaa siihen, että Jeesus oli myös Jumala.
Jeesus oli sekä ihminen että Jumala, siksi tässä tekstissä käytetään molempia nimiä.
Mitä ajatuksia tämä Raamatun kohta
sinussa herättää?
Jeesus tuli hautajaissaattueen kohdalle juuri

Evankeliumi
Luuk. 7: 11–16
Jeesus lähti Nainin kaupunkiin, ja hänen
kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri
joukko ihmisiä. Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta,
leskiäidin ainoaa poikaa, ja äidin mukana
oli runsaasti kaupungin väkeä. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi, ja hän
sanoi: ”Älä itke.” Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi: ”Nuorukainen, minä sanon
sinulle: nouse!” Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet
takaisin äidille.
Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen: ”Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta.
Jumala on tullut kansansa avuksi.”

oikeaan aikaan, sillä muutaman minuutin
päästä poika olisi jo haudattu. Täydellinen
ajoitus. Mikään tilanne elämässämme ei ole
mahdoton tai ylivoimainen Jeesukselle. Ju-

Su 6.10. vietetään KohtaamisPaikan
20-vuotisjuhlaa, joka alkaa Brunssikirkolla
klo 11 kristillisellä koululla. Kiitosjuhla ja
juhlamessu Kaupunginkirkossa klo 16.30
alkaen. Hengissä-palstan kysymyksiin vastaa KohtaamisPaikan pastori Mika Kilkki.

mala on tullut kansansa avuksi, kuten tekstin lopussa sanotaan. Minulle tämä puhuu
siitä, että Jeesuksen puoleen kannattaa
kääntyä kaikissa tilanteissa.

Lampaat määkivät kirkonmäellä aitauksessaan ja kellotapulista kuuluu kangaspuiden kalke. Tuokiokuva viime kesältä voisi helposti
vahvistaa mielikuvaa Korpilahdesta pienenä maalaisseurakuntana
Päijänteen kainalossa. Ehkä juuri
siksi Korpilahden aluekappalainen
Antti Koivisto, seurakuntapastori
Miina Karasti ja seurakunta-aktiivi
Eeva Nyberg haluavat päivittää
idyllisen mielikuvan vastaamaan
enemmän tämän päivän todellisuutta.
– Törmäsin perinteisiin mielikuviin, kun aloitin uutena työntekijänä seurakunnassa. Todellisuus täällä on kuitenkin aivan toisenlainen,
Karasti kertaa.
Kirkko tosin on keskellä kylää
kirkonmäellä ja sen vieressä uudehko seurakuntatalo. Tien toisella
puolella on yhtenäiskoulu nurmikenttineen. Keskustassa aloitti
vuosi sitten toimintansa uusi
150-paikkainen päiväkoti. Paikkakunnalle on muuttanut viime vuosina entistä enemmän lapsiperheitä. Kehitys on huomioitu myös
seurakunnassa.
– Kirkon remontin yhteydessä
mäelle rakennettiin leikkipuisto. Se

palvelee samalla perhekerhoja ja
seurakunnan muuta toimintaa. Kirkon sisältäkin löytyy leikkipaikka,
aivan etuosasta, Koivisto kuvailee.
Juhannuspäivänä kirkonmäelle
tuotiin seitsemän lammasta Hakamaan lammastilalta. Kesän ajan ne
laidunsivat ja huolehtivat samalla
perinneniityn maisemoinnista.
Lampaista tuli varsinainen vetonaula, joka houkutteli paikalle erityisesti lapsiperheitä. Tieto lampaista levisi nopeasti myös sosiaalisessa mediassa.
– Tämä oli odotettu ja selvästi
koko kylän yhteinen juttu. Tarkoitus olisi jatkaa lampaiden kera
myös tulevina kesinä, Koivisto
summaa.

Yhdessä tekeminen ja talkooperinne elävät vahvana Korpilahdella.
Lampaiden aitaus syntyi vajaassa
viikossa, ja talkooväessä oli kaiken
ikäisiä. Katoksen rakentaminen
vaati vain yhden illan. Tuona iltana
Korpilahden yrittäjien puheenjohtaja Seppo Turusen kutsusta kirkonmäen parkkipaikka täyttyi talkoolaisten pakettiautoista. Kesällä
vapaaehtoiset kutoivat kangaspuilla kellotapulissa viisikymmentä värikästä istuinalustaa lapsille kirkossa käytettäviksi.
– Täällä on vapaaehtoisille vas-

tuunkantajille monenlaisia mahdollisuuksia ja konkreettista tekemistä, Nyberg korostaa.

Koiviston luotsaaman työyhteisön haaveissa on, että jo nyt elävää
kirkonmäkeä olisi vieläkin helpompi lähestyä. Seurakuntalaiset voisivat tulla omaehtoisesti kirkkoon
hiljentymään tai kenties jopa musisoimaan.

Täällä on
”vapaaehtoisille

vastuunkantajille
monenlaisia
mahdollisuuksia
ja konkreettista
tekemistä.
– Vähän samaan tapaan, kuin
nykyään pääsee omalla kortilla kirjastoon sen ollessa suljettu, meillä
voisi olla sisäänpääsyn mahdollistava poletti halukkaille seurakuntalaisille, Koivisto esittelee.
Seurakunnan nettisivuilta löytyy
video, jossa kirkkoa katsellaan lapsen silmin. Korpilahdella lapsilla ja
nuorilla on jo luonnostaan vahva
side kotikirkkoonsa. Kouluista ja

päiväkodeista tehdään säännöllisesti vierailuja, ja nuorten kanssa
ollaan jopa yövytty kirkossa.
– Pääsiäisyön messun jälkeen
ehdittiin nukkua siellä vain pari
tuntia, mutta se jäi nuorille varmasti ikimuistoisena mieleen, Karasti muistelee.

Kun kirkko sijaitsee jyrkän mäen
laella, voi sinne kipuaminen olla
monelle ylivoimaista. Korpilahtelaisilla on tähänkin pulmaan ratkaisu. Mäen alla on kyltillä varustettu kirkkopysäkki. Sieltä jumalanpalvelukseen autolla saapuvat
poimivat halukkaat mukaansa. Kyläkirkko-teemalla kutsutaan vuorollaan alueen eri kylistä ihmisiä
avustamaan ja osallistumaan jumalanpalveluksiin, jonne kuljetus
tapahtuu kimppakyydein. Kaikki
jumalanpalvelukset on mahdollista kuunnella suorina lähetyksinä
nettisivujen kautta.
Koivisto, Karasti ja Nyberg iloitsevat seurakunnassa vallitsevasta
ilmapiiristä ja hengestä. Työyhteisö
pystyy reagoimaan ennakkoluulottomasti uusiin ideoihin ja tarvittaessa toteuttamaan ne ketterästi.
Yhteistyö toimii hyvin myös eri
työalojen kesken.
– Tämä kaikki näkyy selvästi
myös seurakuntalaisille. Jos syntyy

idea tai herää kysymyksiä, sen voi
kertoa kenelle työntekijälle tahansa. Voi olla varma, että viesti menee sitä kautta eteenpäin, Nyberg
vahvistaa.

iesitkö?

T
			

Korpilahden
alueseurakunta
■■ Aluekappalainen Antti
■■
■■

■■

■■

■■

Koivisto
10 työntekijää
Toimitilat: Korpilahden kirkko, seurakuntatalo, Korpilahden hautausmaan kappeli
Alueneuvoston jäsenet: Jussi
Lehtimäki, Helinä Lähdesluoma, Tapani Miinalainen,
Minna Mustonen, Maarit Nissinen, Jussi Nokelainen, Tapani
Nyberg, Mette Toikkanen (pj)
Alue: Korpilahden alueseurakunta on pinta-alaltaan noin
puolet koko Jyväskylän seurakunnan pinta-alasta. Kopilahti sijaitsee Muuramen ja Jämsän välissä, molemmin puolin
Päijännettä
(kartta.jkl.fi-> aluejaot->
alueseurakunnat)
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Kirkossa
saa olla
rauhassa

Kolumni

Kuka määrittää
oikeuden omaan kotiin?

PÄIVI ESKELINEN teksti

Taulumäen kirkon ovet ovat avoinna
asunnottomien yön ajan 17.–18. lokakuuta
iltayhdeksästä aamuyhdeksään.
Ilta- ja aamupalan lisäksi se tarjoaa kodittomalle seinät ympärilleen, musiikkia sekä
ihmisiä, joiden kanssa jutella.
– Meillä on tahto ja taito kuunnella hädässä olevia ihmisiä. Tarjoamme paikan, jossa voi pysähtyä, olla edes yhden yön seudun
turvassa ja rauhassa, toteaa diakoni Ainoleena Laitinen.
Asunnottomuus on hänen kokemuksensa
mukaan aina henkilökohtainen tragedia. Kodittomuus vie ihmiseltä oleellisen: turvan,
lämmön, puhtauden ja postiosoitteen.
– Ilman apua ja tukea ei siitä tilanteesta
nousta jaloilleen. Elämästä tulee näköalatonta, kun perusasiat puuttuvat, Laitinen sanoo.
Asunnottomuuden taustalta löytyy usein
työttömyyttä, särkynyt parisuhde tai mielenterveysongelmia.
– Alkoholin käyttö ja elämänhallinnan
puute eivät aina ole kodittomuuden syy,
vaan sen seuraus. Asunnottomuutta, sen
tuomia lieveilmiöitä ja häpeää turrutetaan
alkoholilla.

Erään asunnottoman tavatessani kysyin häneltä: ”Miltä asunnottomuus sinusta tuntuu?” Hän vastasi: ”Ensin se tuntui pelottavalta,
sitten tavalliselta”.
Kun kohtaan asunnottoman ihmisen, minut pysäyttää se, kuinka
osattomaksi hän usein kokee itsensä yhteiskunnassa. Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat menettäneet kodin lisäksi mahdollisesti läheiset ihmissuhteet, työpaikan ja toimeentulon. Hänen itsetuntonsa on alentunut ja ihmisarvon puutteellisuus on alkanut muovata
identiteettiä. Osattomuus näyttäytyy ihmisen toivottomuutena
saada itselleen kuuluvia palveluita.
Suomen perustuslain mukaan yksilöllä on subjektiivinen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon tilanteessa, missä hän
ei kykene niitä itse hankkimaan. Silti törmään työssäni asenteeseen
asunnon ansaitsemisesta. Luottotiedot, sukupuoli, kulttuuritausta,
päihdeongelma, rikostausta ja työttömyys ovat joillekin kelpoisuusehtoja, joilla halutaan määritellä oikeus omaan asuntoon.
Asunnottomuushan on itse aiheutettu, joku saattaa sanoa. Näille
oman asenteensa kuplassa eläville ei ehkä tule mieleen, että köyhyys, elämänhallinnan vaikeudet, päihde- ja mielenterveysongelmat, sosiaalisten resurssien vähäisyys tai odottamattomat muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat asunnottomaksi joutumiseen.
Tällä hetkellä jyväskyläläisellä asunnottomalla ei ole mahdollisuutta valita itse, miten hän asuu tai mistä asunnon vastaanottaa. Valinnat perustuvat vuokrataloyhtiöiden tai tuetun asumisen palveluntarjoajien mahdollisuuksiin, ja suurin osa niistä tarjoaa vain
päihteetöntä tai päihteettömyyteen pyrkivää tuettua asumista.
Asunto ensin -mallin mukaan ihmiselle järjestetään ensin asunto ja
vasta sen jälkeen ratkotaan muita elämän ongelmia. Asunto, oma
koti, on kaiken perusta. Asunto ensin -mallin mukaisesti asunnottomuustyötä tulee tehdä niin, ettei asunnon saaminen voi olla sidoksissa elämäntapamuutokseen tai palveluiden vastaanottamiseen.
Asuminen on ihmisoikeuskysymys, eikä sen puuttumista voi hyväksyä missään olosuhteissa. Asunnottomuus on valtion epäonnistumista ihmisoikeuksien turvaamisessa.

Koditon
tarvitsee
ystäviä
Eliisa Korpikannas pakeni
väkivaltaista aviomiestään ja
asui ystävien nurkissa vuoden
verran. Riipaiseva huoli oli
isänsä luona asuvista lapsista.

PÄIVI ESKELINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Hanna-Riikka Alasippola
Projektityöntekijä
Pyöröovesta ulos -hanke
Jyväskylän Katulähetys

ilen
Tänään ruko

Pimeä ja kylmä aika
Valon määrä vähenee ja mieli muuttuu raskaammaksi. Luoja, anna voimia
jaksaa tuleva pimeä ja kylmä aika.
Nainen, 43

Asunnottomuuden kokemuksesta on vaikea puhua. Eliisa Korpikannas, 66, toteaa,
ettei hän muista niistä ajoista kovinkaan
paljon.
– Mieli on sulkenut ne tapahtumat jonnekin syvälle. Terapian avulla muistot ehkä
palautuisivat, mutta eri asia on, kestäisikö
pääni sitä. Katson mieluummin eteenpäin
kuin taaksepäin, hän miettii.
Kodittomuuden kokemuksia hänellä on
lapsuudesta ja erovuosilta. Korpikannas
muistaa, että hänen lapsuuden perheensä
asui milloin missäkin isän työn vuoksi. Sairaalloisella äidillä ei ollut töitä ja isä huiteli
omilla teillään.
– Nokipalo parakissa on jäänyt mieleen,
ja kaasun pelko.
Kun Korpikannas oli 11-vuotias, hänet sijoitettiin lastenkotiin kahden nuoremman
sisaruksen kanssa. Aineellisesti lapset saivat

siellä mitä tarvitsivat, mutta omalta kodilta
ei lastenkoti tuntunut.

Taistelijaluonne siivitti Korpikannasta
eteenpäin. Hän opiskeli mittatilausompelijaksi ja löysi asiallisen oloisen työssäkäyvän
miehen puolisokseen. 1980-luvun taitteessa
perheeseen syntyivät poika ja tyttö.
Korpikannas kertoo, että mies osoittautui sairaalloisen mustasukkaiseksi ja varsinkin humalassa väkivaltaiseksi. Hän halusi silti perheen pysyvän koossa ja sinnitteli. Kun
vanhempi lapsista oli peruskoulun ekaluokkalainen, mies pahoinpiteli Korpikannaksen
sairaalakuntoon.
– Nappasin avaimen ja pakenin alakerran
naapuriin. He soittivat ambulanssin.
Kotiin ei ollut palaamista, sillä mies oli jo
antanut tappotuomion. Korpikannas sanoo, ettei hän saanut kaupungin vuokraasuntoa, koska oli lähtenyt kotoa vapaaehtoisesti. Mies asui lasten kanssa kunnes ero
järjestyi.

Eliisa Korpikannas
oli vuoden verran
vailla vakinaista
osoitetta 1980luvulla.

Siitä alkoi uusi painajaismainen jakso Korpikannaksen ja lasten elämässä. Korpikannas kiersi ystäviensä ja tuttaviensa vierashuoneissa ja sohvilla yli vuoden. Reppuelämä ahdisti ja huoli lapsista oli kova.
Tositilanteen edessä aidot ystävät kuitenkin erottuivat ja jaksoivat auttaa monin eri
tavoin.

Tilanne oli
”lamaannuttava,

se vei kaikki voimat.
Korpikannas sai tavata lapsiaan viikonloppuisin ystäviensä kodeissa. Sydän särkien
hän maanantaiaamuisin saatteli lapset bussipysäkille, sillä lapset eivät olisi halunneet
lähteä isänsä luokse.
Koska Korpikannaksella ei ollut kotia, ei
hän pystynyt jatkamaan kotiompelijan töi-

tään. Ompelukone jäi miehen luokse, samoin kaikki työ- ja veropaperit. Veroilmoituskin jäi tekemättä, koska entiseen kotiin ei
uskaltanut mennä papereita hakemaan.
– Tilanne oli lamaannuttava, se vei kaikki
voimat. Taistelin tuulimyllyjä vastaan, ja läheiset pelkäsivät, että epätoivoissani tekisin
jotain itselleni. Ilman ystäviä en olisi selviytynyt, hän kertoo.

Vuosi kului kuin sumussa. Sitten mies sai
häädön asunnosta, ja Korpikannas muutti
entiseen kotiinsa asumaan lasten kanssa.
– En halunnut repiä lapsia irti tutusta
koulusta ja kavereistaan, joten jäimme sinne, juurettomuudesta koko oman lapsuutensa kärsinyt Korpikannas toteaa.
Korpikannas löysi 1990-luvun vaihteessa
uuden puolison, joka sitten sai myös entisen
miehen uhkailusoitot loppumaan.
Asiakkaat palasivat tutun ompelijansa
luokse, ja vaikka rahaa oli niukasti, lapset

pääsivät lukioon ja harrastuksiin. Nyt Korpikannas voi iloita siitä, että asunnottomuuden kierre on katkaistu, lapsilla on hyvät
ammatit ja kodit.
– Olen erittäin kiitollinen siitä, että olen
selviytynyt. Omaa kotia osaa arvostaa, kun
sellaista ei ole aina ollut. Ja pääasia on, että
lapsista on tullut kunnon kansalaisia.
Suomessa sadat naiset kohtaavat vuosittain perheväkivaltaa. Heille Korpikannas haluaa sanoa, ettei siihen tilanteeseen ei kannata jäädä.
– Odotellessa ehtii tapahtua paljon pahaa. Nykyään on ensikodit ja monia muita
paikkoja, joihin voi mennä. Jos ei sosiaalitoimi auta, voi apua kysyä seurakunnilta tai Pelastusarmeijalta, hän neuvoo.

Teemapäivän aikana halutaankin herätellä päättäjiä sekä vuokranantajia, että asunnoton voi hoitaa asiansa, jos hänellä on
asunto, vaikka luottotiedot olisivat menneetkin.
– Seurakunnan mahdollisuus auttaa taloudellisissa asioissa on pieni. Ruoka-apua
voimme järjestää ja olla tukena, kun asiakas
haluaa selvittää asioita esimerkiksi Kelan ja
sosiaalitoimen kanssa, Laitinen toteaa.
Hän myöntää, että yksi yö kirkossa ei paljon auta.
– Tämä on lähinnä muistutus siitä, että
kirkkoon voi tulla sellaisena kuin on, ja että
diakoniatyön puoleen voi kääntyä hädän
hetkellä.
Hän toivookin, että ensi vuonna tapahtumassa saataisiin useampi kirkko yöksi auki.
Erityisesti hyödyksi olisivat alueitten monitoimikirkot, joissa voisi tarjota peseytymisja pyykinpesutiloja.

sitkö?

Tie
			

Asunnottomien yö
■■ Asunnottomuuden ja

■■
■■

■■

■■

Eliisa Korpikannas osallistuu erikoisasiantuntijana Asunnottomien yön Kuka kuuntelee
köyhää -paneelikeskusteluun 17.10. Mataran
Tourujokisalissa klo 16.

■■

asunnottomuustyön teemapäivä
Jyväskylässä 17.10.2019.
Tapahtumapaikkoina Matara,
Tourupuisto ja Taulumäen kirkko.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä
paikalliset toimijat, seurakunnat ja
Jyväskylän kaupunki.
Suomessa on vuodesta 2002 alkaen
vietetty YK:n kansainvälistä päivää
köyhyyden poistamiseksi
Asunnottomien yön merkeissä.
Asunnottomien yö -kansalaisliike
tukee jokaisen perusoikeutta
vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin.
Jyväskylässä on noin 160–170
asunnotonta.
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Ihan tavallinen nuori
Kevään eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu Bella Forsgrén on
unelmatyöpaikassaan. Hänestä mahdollisuus toteuttaa unelmia kuuluu kaikille.
ELINA MANNINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Bella Asha Maria Belaynesh Forsgrén, 27,
tietää, että hänen polkunsa olisi voinut olla
hyvin erilainen. Varhaisen elämän suuri
käänne tapahtui, kun hän kolmevuotiaana
muutti Etiopian Addis Abebasta Äänekosken Hietaman kylälle ja liittyi perheeseen,
jossa oli kolmen biologisen lapsen lisäksi tilaa viidelle adoptiolapselle.
– Ihmisen voi määritellä niin monella eri
tavalla, Forsgrén tuumaa.
– Itse koen olevani ihan tavallinen nuori,
Keski-Suomen kasvatti, joka on viime aikoina löytänyt itsensä vähän erikoisemmista
paikoista. Olen eduskunnassa, unelmaduunissani, mutta muuten arki on samanlaista
kuin muidenkin opiskelijoiden, sanoo ystävien kanssa kimppakämpässä Jyväskylässä
asuva Forsgrén.
Forsgrénin poliittinen työura on lyhyt
mutta vaikuttava. Ensimmäisen kerran yliopiston edustajistovaaleissa vuonna 2015
ehdolle asettunut yhteiskuntapolitiikan
opiskelija sai vaaleissa äänivyöryn.
– Ehdolle asettuminen jännitti kauheasti, mutta se vuosi oli sellainen, että yhteiskunnan ilmapiiri muuttui jotenkin huolestuttavasti. Ajattelin, että miksi sysäisin vastuun jollekin toiselle, kun voin itsekin vaikuttaa.

Miksi sysäisin
”vastuun
jollekin

toiselle, kun voin
itsekin vaikuttaa?
Ilmapiirin muutoksella Forsgrén viittaa
muun muassa edellisen hallituksen tekemiin koviin koulutusleikkauksiin ja aggressiiviseen julkiseen keskusteluun siitä, kuka
saa olla suomalainen. Vielä painavampi ko-

kemus poliittisen aktivoitumisen taustalla
oli kuitenkin opiskelijavaihto Brasiliaan,
jossa Forsgrén asui puolisen vuotta ilman
tuttuja tukiverkostoja.
– Köyhyys siellä on ihan erilaista kuin
Suomessa. Systeemi ei juurikaan tue ihmisiä ja korruption määrä on ravisteleva. Siitä
tulee tosi voimaton olo. Suomi ja Brasilia
eivät ole vertailtavissa, mutta siellä ollessani ajattelin, että nyt Suomessa ollaan kyllä
menossa ihan väärään suuntaan.

Vuonna 2017 Jyväskylän kaupunginvaltuutetuksi ja 2019 kansanedustajaksi Vihreiden listoilta valittu Forsgrén puhuu paljon
juuri köyhyydestä.
– Olen keskittynyt suomalaiseen köyhyyteen, koska tämä yhteiskunta on antanut minulle niin valtavan paljon mahdollisuuksia. Tämä liittyy sekä adoptio- että
perhetaustaani – meitä lapsia on niin monta, että totta kai se on vaikuttanut vanhempiini taloudellisestikin.
Forsgrén kokee saaneensa – koulutuksesta lähtien – reippaasti tukea yhteiskunnalta, mutta omassakin lähipiirissä on heitä, joiden elämä on ajautunut syrjäteille.
– Järjestelmämme on globaalilla tasolla
todella toimiva, mutta on siinä valuvikoja.
Suuri osa suomalaisista voi hyvin, ja se on
hieno juttu. Mutta se pieni porukka, joka
voi huonosti, voi tosi huonosti. Ongelmat
kasautuvat ja moninkertaistuvat, ja se on
hyvin surullista kehitystä.
Ajatus vahvasta hyvinvointivaltiosta on
Forsgrénille rakas, mutta myös maailman
köyhyys askarruttaa.
– On minulla välillä sellainen sisäinen
battle. Haluan taistella hyvinvointivaltion
puolesta, mutta kehitysyhteistyökin kiinnostaa. Vanhempani ovat aina olleet kiinnostuneita maailmasta, alkaen siitä, että
ovat adoptoineet kaksi lasta Etelä-Afrikasta ja kolme Etiopiasta. Globaali hyvinvointi on ollut meillä puheenaiheena aina.
Globaalin ajattelutavan lisäksi Forsgrén
on saanut kodinperintönä vankan ajatuk-

sen, että toisista täytyy pitää huolta.
– Olen pienestä pitäen ollut just se, joka
kyseenalaistaa kaikkea. En varmaan mikään
helppo lapsi. Mutta näin aikuisiällä olen alkanut arvostaa sitä, miten vakaat olosuhteet meillä on ollut. Vaikka tulotaso olisi
ollut mikä, niin äiti on esimerkiksi aina laittanut kotitekoista ruokaa.
Ruokaa ja huolenpitoa on riittänyt myös
muille. Forsgrén muistelee, että joulupöytäänkin on usein istunut perheen ulkopuolisia kyläilijöitä.
– Äiti on kutsunut ihmisiä, koska on kokenut, että he jäävät muuten jouluna yksin.
Hän haluaa, että koti on avoin ja kaikki, joita hän pystyy auttamaan, voivat tulla meille. Lapsena en tajunnut, kuinka vahvasti
sellainen arjessa välittäminen oli osa meidän elämää, mutta nyt olen siitä tosi kiitollinen.
Forsgrén uskoo, että vanhempien ajatus
avoimesta kodista liittyy tiiviisti heidän kristilliseen vakaumukseensa.
– Olen saanut hyvin uskovaisen kasvatuksen, hän virnistää.

Olenhan minä
”miettinyt,
onko
kirkko ylipäänsä
minun paikkani.

– Seurakunta on ollut osa lapsuuttani ja
nuoruuttani, ja on perheen kautta vieläkin.
Meillä on ollut erimielisyytemme uskonnollisten linjausten tiimoilta, mutta olen
saanut tässä asiassa vanhempieni kanssa
rauhan. On heidän oikeutensa ja minun oikeuteni ajatella asioista eri lailla.
Luterilainen kirkko on Forsgrénin elämässä mukana myös yksien vaalien kautta:
viime vuoden seurakuntavaaleissa hänet
valittiin Jyväskylän seurakunnan luottamushenkilöksi.

– Harkitsin ehdokkuutta pitkään, koska
aika on muutenkin tiukalla. Ja olenhan minä miettinyt, onko kirkko ylipäänsä minun
paikkani.
Forsgrén pitää kirkkoa kuitenkin tärkeänä yhteiskunnallisena toimijana, jonka
vaikkapa köyhille, lapsiperheille ja yksinäisille suunnattujen palveluiden ja tapahtumien laajuus jää monelta huomaamatta.
– Mutta ehkä kaikkein vahvimpana olen
kokenut kirkon merkityksen, kun Kari Mäkinen toimi arkkipiispana, Forsgrén sanoo.
– Ihailen häntä suunnattomasti. Hänen
puheistaan tuli läpi aito lempeys ja välittäminen, lähimmäisenrakkaus. Mielestäni se
on kristinuskon tärkein juttu. Hänestä välittyi sellainen fiilis, että myös minulla on
paikka kirkon sisällä.

Vielä katse tulevaisuuteen. Millaisessa Suomessa tulevaisuuden tekijä Forsgrén halua
asua 20 vuoden kuluttua?
– Toivon, että meillä on edelleen vahva
julkinen sektori, joka tuottaa sosiaali- ja
terveyspalveluita, huolehtii koulutuksesta
ja turvaa ihmisten hyvinvointia, hän summaa.
Työelämän joustavuudessa ja tasa-arvossa Forsgrénin unelma-Suomi on entistä
edistyneempi, ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille yhteiskunta on nykyistä turvallisempi.
– Yleisellä tasolla toivon, että Suomessa
säilyy mahdollisuus unelmoida ja toteuttaa
unelmia. Se on Suomen ero suhteessa moneen muuhun maahan: muuallakin unelmoidaan, mutta tosi monessa maassa ihmiset eivät lähtökohtiensa vuoksi pysty toteuttamaan unelmiaan.

Birgitanpäivät su 6.10. kello 18 Keltinmäen kirkossa. Aiheena Naisia
maailmalla ja maailmalta. Mukana
kansanedustaja Bella Forsgrén ja
pitkään Kabulissa asunut kemian
tohtori Kaija Pasanen.

Bella Forsgrén sanoo,
että halu vaikuttaa on
aina ollut osa hänen
luonnettaan.

11

10

KESKI-SUOMEN KANSANLÄHETYS
50 VUOTTA

Surun kohdatessa silloin kun et itse jaksa,
me huolehdimme yli
40 v kokemuksella muistotilaisuuden
järjestelyistä. Tarjoamme kauniin
ja toimivan kokonaisuuden
tilajärjestelyistä somisteisiin ja
aitoihin kotitekoisiin tarjottaviin,
ystävällisesti palvellen joko
Palokan Pelimannitalolla tai
muissa tiloissa.

u
tt
a
m
a
a
R
rakkaaksi

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

Pitopalvelu Raija Sipinen ky
p. 0400749329 /0400647437
pitopalvelu.sipinen@kolumbus.fi

JESSE
KAIKURANTA

Su 6.10. klo 16
Kipinä
Kauppakeskus Seppä
Ahjokatu 5, 2 krs.

LIPUT 15 €

50-VUOTISJUHLA
6.10.2019

Vapaaehtoiset työntekijät palvelevat asiakkaita WeFood-myymälässä.

Henki &

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Perheklubi
Perheklubi on vertaistukiryhmä sinulle, joka
olet huolissasi omasta tai läheisesi päihteidenkäytöstä. Perheklubi tarjoaa tukea ja tietoa samassa vertaisryhmässä sekä päihteitä käyttävälle
että hänen läheisilleen. Perheklubiin voivat osallistua päihteidenkäyttäjä ja koko hänen lähipiirinsä. Perheklubissa ei edellytetä koko perheen
osallistumista tai itse päihteitä käyttävän jäsenen
osallistumista.
Mukaan voi tulla, vaikka ensimmäiset kokoontumiset olisivat jääneet väliin.
Kokoontuminen joka ke klo 17-18.30 Kipinässä,
Kauppakeskus Sepän 2. kerroksessa.

Kirkon Ulkomaanavun hävikkiruokamyymälän ensimmäinen
toimintavuosi on ollut menestys. Tavoite hävikin vähentämiseen
ylitettiin reilusti.
KIRKON ULKOMAANAPU
teksti ja kuva

Suomen ensimmäinen hävikkiruokamyymälä WeFood on ollut
toiminnassa vuoden verran.
– Olemme vähentäneet hävikkiä vuoden aikana 93 500 kiloa.
Alkuperäinen tavoite oli 50 000
kiloa vuodessa. Yhdessä vapaaehtoisten, tavarantoimittajien, rahoittajien sekä asiakkaiden kanssa
tavoite on ylitetty huikealla tavalla. Olemme todella tyytyväisiä tähän tulokseen, kertoo WeFoodin
projektipäällikkö Else Hukkanen.
WeFood-myymälässä myydään
30 eri tavarantoimittajan tarjoamia lahjoituksena saatuja tuotteita, jotka muuten olisivat päätyneet hävikkiin.
Tuotteiden parasta ennen -päivä on lähestymässä, pakkaus on
muuttunut tai ne ovat muulla tavalla kakkoslaatua. Kaikki elintarvikkeet ovat kuitenkin myytäessä
syöntikelpoisia. Eniten myydään

hedelmiä ja vihanneksia.
– Hedelmiä ja vihanneksia on
myyty vuoden aikana yhteensä
noin 40 000 kiloa. Leipää ja pullaa
on myyty noin 10 000 kiloa, Hukkanen kertoo.

Olemme
”vähentäneet
hävikkiä

93 500 kiloa. Tavoite
on ylitetty huikealla
tavalla.
Heinon Tukku on yksi perustamisesta asti mukana olleista yhteistyökumppaneista.
– WeFood oli enemmän kuin
osasimme toivoa! Nyt meillä on
selkeä toimintamalli, jolla voimme merkittävästi vähentää toiminnastamme muutoin biojätteeseen päätyvän elintarvikkeen
määrää ja samalla jätteen käsittelyn kustannuksia. Päivittäinen yh-

teistyö on muotoutunut alusta alkaen todella sujuvaksi. Tuntuu
upealta olla mukana tekemässä
aidosti toimivia ympäristötekoja
käytännössä, kertoo Heinon Tukku Oy:n pikatukkupäällikkö Tomi
Lotvonen.

Suomessa hävikkiin hukataan
joka vuosi noin 400–500 miljoonaa kiloa ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista. Sekä
kaupan asiakkaille että vapaaehtoisille ruuan pelastaminen jätteeksi joutumiselta on tärkeä asia.
WeFood tuo ruokahävikin pienentämisen tutuksi myös tavalliselle kuluttajalle.
WeFoodissa on tähän mennessä ollut mukana yli sata vapaaehtoista. Myymälässä vapaaehtoiset
palvelevat asiakkaita sekä huolehtivat myymälän yleisilmeestä ja
hyllytyksestä.
Osa vapaaehtoisista noutaa
lahjoituksia tavarantoimittajilta
sähköpakettiautolla.

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

Sielunhoitoterapeutti,
Työnohjaaja, Psyk.sh.
Jyväskylä, Yliopistonkatu
terapiahuone.jakobsson@
outlook.com
www.suomensielunhoitoterapeutit.fi
Puh. 050 370 6247

Musiikissa
+
Tommi Parikkasekä
ä
musiikkiryhm pää.
Marianne Mäen

Lisätietoja nettisivuilta: keski-suomi.sekl.fi
Järjestäjät:
Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys,
Vaajakosken alueseurakunta

Keski-Suomi

Seppälän Citymarket

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

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Sielunhoitoterapia, hoidolliset
keskustelut, työnohjaus,
yksilöt ja ryhmät

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi
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TILAUSKORTTI

√ Kyllä kiitos!

Tilaan uudistuneen Askel-lehden tarjouksena:
Kätevä kestotilaus nyt 1. jakso 6 lehteä vain 34,50 (norm 54,00),
jonka jälkeen tilaus jatkuu normaalihintaisena kunnes itse irtisanon
sen. 25-15-19-K
+ kaupan päälle saan hyvän mielen, sillä Askel tukee Naisten Pankkia
yhdellä eurolla!
TILAAJA/MAKSAJA
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti

ISS A
AN SAL

IRA US
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askellehti.

fi

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Kaupan päälle
hyvä mieli!

Uudistunut Askel

Tilaa nyt Askel-lehti ja tue
kanalayrittämistä Ugandassa.
Askel tukee Naisten Pankkia
yhdellä eurolla
uutta tilausta kohden.

Postita oheinen tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.
Soita 020 754 2333 (Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.)
Tilaa sähköpostilla asiakaspalvelu@kotimaa.ﬁ

Postinumero ja -toimipaikka
Kyllä kiitos! Haluan saada Kotimaa Oy:ltä uutisia, tarjouksia ja etuja

sähköpostitse

tekstiviestillä.

Tarjous on voimassa kotimaassa 31.12.2019 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Tilaus alkaa seuraavasta
mahdollisesta numerosta. Nimi- ja yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin
henkilötietolain mukaisesti.

KOTIMAA
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Tee tilaus haluamallasi tavalla:

Osoite

Kotimaa Oy

• kertoo raikkaalla tavalla hengellisen
elämän perusasioista ja uusista
virtauksista
• painottaa henkistä hyvinvointia,
juurevaa arkea ja ihmissuhteita
• kertoo ihmisten kautta innostavia
tarinoita suurista ja pienistä elämänmuutoksista
Jokainen Askel tuo lukijalle uskoa, toivoa ja rakkautta.

Nimi

Vastauslähetys

Tied. ja ilm. sähköpostitse 1.11. mennessä:
050 521 5401, jussi.maasola@evl.fi/040 509 8060, petri.gronholm@evl.fi

Mukana Piispa Simo Peura,
Kansanlähetyksen johtaja Mika Tuovinen,
piirijohtaja Harri Alatupa ja
aluekappalainen Arto Kauppinen.

Tervetuloa!

Tunnus 5001582

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

Ehtoollinen, musiikkia,
lastenohjelma, täytekakkukahvit.

TERAPIAHUONE
JAKOBSSON
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MIN IST

Saapas-koulutus

LEIPÄSUNNUNTAI
VAAJAKOSKEN KIRKOLLA KLO 16

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

00003 HELSINKI

Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
Mira-Maarit Väisänen
050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi
Tarja Hiltunen
050 339 3588, tarja.hiltunen@sininauha.fi
www.perheklubi.fi

WeFoodin ensimmäinen
vuosi ylitti odotukset

Onnella on juuret

Myös ennakkoon
Kipinästä.

13

12

Tapahtumat 3.–17.10.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tuomasmessu su 6.10. klo 18–19.30,
von Gross, Laasonen.
Messu su 13.10. klo 18, Vallipuro, Tiusanen.
Musiikkitilaisuudet
Rahmaninovin romansseja la 5.10.
klo 16 kirkko. Mezzosopraano Mari
Hautaniemi, baritoni Heikki Niininen ja pianisti Tuomas Niininen. Liput
15/10/5 euroa tuntia ennen ovelta.

HALSSILA
Musiikkitilaisuudet
Jarin ja Mikon musiikkihetki la klo
12–13 Kipinä. Kahvio avoinna.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askarteluryhmä ma 7.10.
klo 10 Kipinä.

RAHMANINOVIN ROMANSSEJA
n Mezzosopraano Mari Hautaniemi, baritoni Heikki Niininen ja pianisti Tuomas Niininen tulkitsevat sykähdyttävän kokoelman Rahmaninovin upeimpia lauluja hämärtyvän lokakuun elävöittämiseksi la 5.10.
klo 16 Taulumäen kirkossa. Kosken lailla vyöryvät ja mahtipontisuudessaan vavisuttavat melodiat valloittavat kuulijansa sydänjuuria myöten.
Liput 15/10/5 euroa tuntia ennen ovelta.
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA
n Laulaja-lauluntekijä Petri Laaksonen aloittaa koko syksyn mittaisen
Täällä Pohjantähden alla -konserttikiertueen, jolla hän juhlistaa 25-vuotista uraansa laulajana. Jyväskylän konsertti on Kuokkalan kirkossa la
5.10. klo 19. Kiertueen ohjelmisto koostuu Laaksosen laajan tuotannon
helmistä. Liput 20 euroa ticketmaster.fi, Ellin kirja & putiikki tai tuntia
ennen ovelta.
JESSE KAIKURANTA KIPINÄSSÄ
n Valovoimainen tulkitsija Jesse Kaikuranta esiintyy kitaristi Peter Engbergin kanssa su 6.10. klo 16 Kipinässä. Engbergin kitarasovitukset ovat
saaneet Kaikurannan musiikkiin täysin uuden ulottuvuuden. Liput 15
euroa Kipinästä tai 17,50 euroa lippu.fi.
ROMANTIIKAN AJAN YSTÄVYKSET
n Sirpa Berg, oboe, ja Jenni Kupari-Soidinmäki, piano, esiintyvät
Romantiikan ajan ystävykset -konsertissa su 13.10. klo 17 Kuokkalan
kirkossa. Konsertin ohjelmistossa on pieniä teoksia, oboekirjallisuuden
helmiä ja upeita pianokappaleita. Romanttisten ja kauniiden melodioiden illassa kuullaan musiikkia säveltäjiltä Frank, Schumann, Fiocco,
Pylkkänen ja Barber. Liput 20/18/5 euroa. Konsertti on osa Soiva KeskiSuomi -konserttisarjaa.
TUTTUJA JA RAKKAITA SYNTISTEN VEISUJA
n Syntisten veisut -yhteislaulutilaisuudessa su 13.10. klo 18 Vaajakosken kirkossa lauletaan muun muassa Juice Leskisen, Katri Helenan ja
Rauli ”Badding” Somerjoen tutuksi tekemiä lauluja. Syntisten veisut on
kokoelma suomalaisille tuttuja ja rakkaita lauluja ja virsiä. Musiikista
vastaa bändi Maria Salmelan johdolla. Vapaa pääsy.
VOIMAVIRSIÄ SYKSYYN
n Voimavirsiä syksyiseen iltaan tarjoilee Antti Ikonen, laulu ja viulu
sekä Ilpo Vuorenoja, kitara. Konsertti on Kaupunginkirkossa ke 16.10.
klo 19. Konsertin lomassa lauletaan myös yhteislauluja. Ohjelma 10/5
euroa lähetyksen hyväksi.
TORSTAI ON TOIVOA TÄYNNÄ
n Torstai on Toivoa Täynnä -yhteislaulutilaisuus Kortepohjan seurakuntakeskuksessa to 17.10. klo 11. Tule laulamaan ja hiljentymään hengellisten laulujen ja virsien äärellä. Laulattajana on diakoni Ainoleena
Laitinen. Vapaa pääsy.
LAULELLEN LOKAKUUSSA
n Kipinässä nautitaan yhteislaulun voimasta su 20.10. klo 16. Laulellen
lokakuussa -yhteislaulutilaisuuden vetäjänä on Jaana Eloranta. 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.
Laulujen ja tarinoiden kautta etsitään vastauksia ruuhkavuosia elävän
nuoren parin kysymyksiin. Konsertin jälkeen iltapala. Lastenhoito.
Vapaa pääsy.
MUSIIKKIA LAUANTAIN ILOKSI
n Jari Leppäsen ja Mikko Oinosen musiikkihetket Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä lauantaisin klo 12–13. Musiikin lomassa mahdollisuus
kahvitteluun. Vapaa pääsy.

Aikuisille
Raamattupiiri pe 4.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 8.10. klo 13 Telkäntie 2 C. Vieraana pastori Juho Hintikka.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 18 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Touhutupa ke 9.10. klo 9 Telkäntie 2
C. Omat eväät.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.10. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Koskinen. Kirkkokahvit.
Messu su 13.10. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Koskinen. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Astaha & IloSet -kuoro to klo 18
Huhtakoti.
Jarin ja Mikon musiikkihetki la klo
12–13 Kipinä. Kahvio avoinna.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti. Hinta 2,50 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askarteluryhmä ma 7.10.
klo 10 Kipinä.
Aikuisille
Raamattupiiri pe 4.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 8.10. klo 13 Telkäntie 2 C. Vieraana pastori Juho Hintikka.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 18 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Näkkärikerho 1–3 lk koululaisille to
3.10., ti 8.10. ja to 10.10. klo 13 Huhtakoti.
Ekavauva ma 7.10. klo 13 Huhtakoti.
Perhekerho ti 8.10. klo 9.30 Huhtakoti.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hetki Raamatun äärellä su 13.10. klo
18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Apua ja tukea tarvitseville
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti. Käsityön ja kahvin ystäville.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti. 4/1 euroa.
Rukouspiiri ma 14.10. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhoja viikolla 42.

Vauvakerho to klo 13 Neulaskoti.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke 9.10. klo 9.30 Neulaskoti.
4-vuotissyntymäpäivät ke 9.10. klo
18 Säynätsalon seurakuntakoti. Kaikille Säynätsalon ja Keljonkankaan
vuonna 2015 syntyneille lapsille perheineen. Klovni Dodo, tarjoilua.
Muu
Brunssi su 6.10. klo 11–13 Neulaskoti.
Hinta 6/2 euroa.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 4.10. klo 8.30 kirkko.
Messu su 6.10. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Ridanpää, Nieminen. Kirkkokahvit.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu su 13.10. klo 10 kirkko, Salminen, Vuorenoja. Mikko Miettinen,
huilu. Kirkkokahvit.
Aikuisille
Seurakuntakuoro to klo 18 kirkko.
Tied. 044 757 7170.
Birgitanpäivät su 6.10. klo 18 kirkko.
Puheenvuorot kansanedustaja Bella Forsgrén ja Kabulissa yli 30 vuotta
asunut kemiantohtori Kaija Pasanen.
Lauluryhmä Ruamjai-kuorosta. Kahvitarjoilu.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun Tarinatupa ti 8.10. klo
13 Saihokatu 4. Aiheena: Elämänilo.
Saihokadun päiväkahvit ti klo 14–15
Saihokatu 4. Hinta 2 euroa.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko.
Saihokadun Tarinatupa ti 15.10. klo
13 Saihokatu 4. Aiheena: Mitä on Jumalan rakkaus?
Aikuisten
tyttöjen päivä
Tyttöjen oikeuksien päivää
vietetään Keltinmäen kirkolla pe 11.10. klo 14 yhdessä
aikuisten tyttöjen kesken.
Luvassa tietoa tyttöjen elämästä ympäri maailmaa. Tilaisuudessa on mahdollisuus
jakaa ajatuksia ja kokemuksia myös omista tyttövuosista.
Kahvitarjoilu 5 euroa. Tiedustelut Ainoleena Laitinen, 044
716 4959.
Nuorille
Nuortenilta ke 9.10. klo 18.30 kirkko.
Avoimet ovet nuorille pe 11.10. klo
18 Kortepohjan seurakuntakeskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhoja viikolla 42.
Taaperoryhmä ma 7.10. klo 14.30
kirkko.
Perheolkkari ti 8.10. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti
8.10. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke 9.10. klo 8.30 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
9.10. klo 9.15 kirkko.
Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–17.45
kirkko. Kaikille avoin, hinta 1 euroa.
Nouto kotiin klo 17.45–18.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to 3.10. klo 13 Kaupunginkirkko, Watia, Valtasaari.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 6.10. klo 10 Kaupunginkirkko, Watia, Tuominen, Hassinen.

KohtaamisPaikan BrunssiKirkko su
6.10. klo 11–13 Kristillinen koulu, Voionmaankatu 18. Nyyttärit, lastenohjelmat. Ota mukaan oma muki, lautanen, aterimet sekä sisäkengät. Mika
Kilkki. Puhujana Topi Knihtilä.
Voi mikä riemu -kiitosjuhla su 6.10.
klo 16.30 Kaupunginkirkko. Tilaisuus
jatkuu klo 18 messulla.
Sunday Service in English su 6.10.
klo 18 Vanha pappila, Kari, Gerard
Daams, Emily Carlson. Tarjoilua.
Kohtamispaikka 20 vuotta -juhlamessu su 6.10. klo 18 Kaupunginkirkko. Mika Kilkki, Arto Viitala
Viikkomessu to 10.10. klo 13 Kaupunginkirkko, Tuominen, Tiusanen.
Messu su 13.10. klo 10 Kaupunginkirkko, Tuominen, Konsti, Junttila,
Valtasaari. Kirkkokahvit.
Viikkomessu to 17.10. klo 13 Kaupunginkirkko, Konsti.
Musiikkitilaisuudet
Voimavirsiä-konsertti ke 16.10. klo
19 Kaupunginkirkko. Antti Ikonen,
laulu ja viulu, Ilpo Vuorenoja, kitara.
Myös yhteislauluvirsiä. Ohjelma 10/5
euroa lähetyksen hyväksi.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ke 9.10. klo 10 Vanha
pappila.
Aikuisille
Kylän kammari to 3.10. klo 14 Vanha pappila.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 8.10. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Osallisuuden kahvihuone ti 8.10. klo
14 Vanha pappila. Eläkeiässä Jyväskylään muuttaneille.
Leskien klubi to 10.10. klo 10. Retki
Keski-Suomen luontomuseoon Vesilinnaan (Ihantolantie 5). Kahvit Vanhassa pappilassa klo 11.30.
Kolikkotuvan olohuone to 10.10.
klo 12, Kolikkotie 2 C. Kahvit, hartaus, musiikkia ja yhdessäoloa. Tied. 050
549 7001.
Jätkäklubin saunailta pe 11.10. klo 18
Jyvässeudun perinnesaunojien sauna, Valakankatu 9. Saunomista, makkaranpaistoa, yhteislaulua, iltahartaus ja yhdessäoloa. Ilm. ja tied. 050
549 7001.
Seniorikammari ti 15.10. klo 14 Vanha pappila. Mistä minut ja sinut muistetaan, Eevi-Riitta Kukkonen.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
16.10. klo 13 Puistotori 4.
Viitakodin hartaus ke 16.10. klo 14
Viitatuvalla, Viitaniementie 24. Tied.
050 549 7001.
Kylän kammari to 17.10. klo 14 Vanha pappila.
Nuorille
Virtailta to 10.10. klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Miten rukoilla? Mitä tarkoittaa eläminen suhteessa Jumalaan?
Miten kuulla ja kuunnella Jumalaa?
Opettamassa pastori Juho Puhto.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B.
Taaperokerho ma 7.10. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B. Omat eväät .
Ekavauva ma ja ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perheiden puuha-aamu ke 9.10. klo
9.30 Yliopistonkatu 28 B. Omat eväät.
Puistotapaaminen to 10.10. klo 14–
15 Mäki-Matin perhepuisto. Pihapyhis.

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 Hiljainen huone.

rakuntatalo. Esiintyy Klovni Dodo,
tarjoilua.

KORTEPOHJA
Vanhustenviikon
musiikkihartaus
Vanhustenviikkoa vietetään
tänä vuonna 6.–13.10. Vanhustenviikon musiikkihartaus
on ti 8.10. klo 13 Kaupunginkirkossa. Mukana Krellin lähteellä -musiikkiryhmä.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Puuhamessu
Kortepohjassa
Puuhamessu on su 6.10. klo 16
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Messun toimittavat
Päivi Kärkkäinen, Heli Nieminen, Eeva Lindberg ja Sirpa
Talvitie. Toimintapisteet alkavat klo 15.45. Messun jälkeen
tarjoillaan nakkikeittoa.

Musiikkitilaisuudet
Jarin ja Mikon musiikkihetki la klo
12–13. Jari Leppänen ja Mikko Oinonen musisoivat. Kahvio avoinna.
Jesse Kaikuranta & Peter Engberg
-duon konsertti su 6.10. klo 16. Liput 15 euroa Kipinästä tai 17,50 euroa Lippu.fi

Messu su 13.10. klo 16 seurakuntakeskus, Salminen, Vuorenoja. Mikko
Miettinen, huilu. Kirkkokahvit.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askarteluryhmä ma 7.10.
klo 10. Kädentaidoista ja auttamisesta
kiinnostuneille. Tied. 050 549 7005.

Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki Torstai on Toivoa
Täynnä to 3.10. ja 17.10. klo 11–12
seurakuntakeskus, Ainoleena Laitinen.

Aikuisille
Naisten brunssi la 5.10. klo 9.30. Häpeästä vapauteen, Perheasianneuvottelukeskuksen johtaja, psykologi Sirpa
Salo, musiikissa Piia Laasonen. Hinta
12 euroa. Ennakkoilm. ollut naistenaamubrunssi@gmail.com/ p. 044 970
5355. Järjestäjänä Yhteiskristillinen
naisten brunssitiimi.
Pietarin kilta ti 8.10. klo 18. Apostolien teot, Rantanen. Miesten opinto- ja
keskustelupiiri.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 18.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 15.10. klo 10 seurakuntakeskus.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puurolounas
1 euro/perhe klo 11.
Parkki ma 7.10. klo 12.30–15.30.
3–6-vuotiaille ilmainen lastenhoito.
Mukaan mahtuu 8 lasta. Ilm. edellisviikon pe klo 12 mennessä 050 441
4215/044 705 6480 voit varmistaa
pääsyn. Omat eväät.
Perheilta ma 7.10. klo 17.30. Iltapalaa
pikkurahalla.
Mutsit koolla ti 8.10. klo 10. Yli
1-vuotiaille lapsille lastenhoito.
Vaunujengi ti 8.10. klo 13.
Taaperot tapaa ke 9.10. klo 10.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 15.10. klo
10. Tule tapaamaan muita, jotka pyörittävät lapsiperheen arkea yksin. Lastenhoito.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.10. klo 10 kirkko. Koivisto, Mertanen. Mukana Reumayhdistys. Kahvit.
Messu su 13.10. klo 10 kirkko, Koivisto, Laiho. Kirkkokahvit.
Aikuisille
Ylistysryhmän harjoitukset pe 4.10.
klo 17.30 seurakuntatalo.
Raakel-ilta su 6.10. klo 16 seurakuntatalo. Tarjoilua.
Aamupysäkki pe 11.10. klo 9 seurakuntatalo. Aamupala, hartaus ja EUkassien jakoa.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhoja viikolla 42.
Perhekerho to 3.10. klo 9.30 seurakuntatalo.
Alakouluikäisten Olkkari to 3.10. klo
13 seurakuntatalo.
Kokkikerho ti klo 16–17.30 seurakuntatalo. 3–6-luokkalaisille.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
9.10. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Alakouluikäisten Olkkari to 10.10.
klo 13 seurakuntatalo.
4-vuotissynttärit to 10.10. klo 18 seu-

Aikuisille
Lähde!-kuoron harjoitukset to klo
18 seurakuntakeskus. Tied. 050 549
7049.
Tiistai-tapaaminen ti 8.10. klo 13
Kortepohjan seniorikortteli, Pehtorintie 3, 1. krs.
Nuorille
Nuortenilta ke 9.10. klo 18.30 Keltinmäen kirkko.
Avoimet ovet nuorille pe 11.10. klo
18 seurakuntakeskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhoja viikolla 42.
Puuhamessu su 6.10. klo 16 seurakuntakeskus, Kärkkäinen, Nieminen.
Lindberg, Talvitie. Toimintapisteet alkavat klo 15.45. Messun jälkeen tarjolla nakkikeittoa.
Perheolkkari ke 9.10. klo 9 seurakuntakeskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
9.10. klo 9.15 seurakuntakeskus.
Muu
Torstaikahvila to klo 12 seurakuntakeskus. Kaikille avoin.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Aamurukous to 3.10. klo 9.30 kirkko.
Kohtuudella-messu su 6.10. klo 11
kirkko, Reukauf, Bucht, Väisänen, Kataikko. Kantaattikuoro. Maksuton
lounas. Pyhäkoulu.
Sydämen rukous – hiljaisuuden
messu su 6.10. klo 18 kirkko. Teetarjoilu.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
10.10. klo 18 kirkko, Mäkinen. Siellä
missä Herrani ja kuninkaani on, Miika Mäkinen, musiikki Sirpa Lampinen, Virsimiehet. Ehtoollinen, rukouspalvelua.
Messu su 13.10. klo 11 kirkko, Rantalainen, Mäkinen, Lampinen, Luomala.
Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Täällä Pohjantähden alla la 5.10. klo
19 kirkko. Petri Laaksosen 25-vuotisjuhlakonsertti. Lippu 20 euroa ticketmaster.fi, Ellin kirja & putiikki tai ovelta tuntia ennen.
Romantiikan ajan ystävykset -konsertti su 13.10. klo 17 kirkko. Sirpa
Berg, oboe, Jenni Kupari-Soidinmäki,
piano. Liput 20/18/5 euroa.

Apua ja tukea tarvitseville
Elämässä eteenpäin -ryhmä mielenterveyskuntoutujille ke 9.10. klo 13
kirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 16.10. klo
13 kirkko.
Aikuisille
Uusi lukupiiri su 6.10. klo 18 kirkko.
Kristillisyydestä tässä ajassa. Tied. 044
591 8288/0400 774 124.
Köpöttäjät ma klo 11 Lähtö Kuokkalan kirkon etuovelta. Lisätietoja 040
410 3116.
Keittiön vapaaehtoisten kuukausitapaaminen ma 7.10. klo 16 kirkko. Sovimme kirkkotarjoilujen toteutukset. Tervetuloa mukaan uudetkin.
Tied. 050 549 7045.
Toivoa naisille -ryhmä ti 8.10. klo 18
kirkko. Ent. Hanna-työ. Keskustelua ja
rukousta joka puolella maailmaa elävien naisten puolesta.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
10.10. klo 13 kirkko.
Kuokkamiehet ti 15.10. klo 18 kirkko.
Seurakuntaretki
Hirvikartanolle
Kuokkalan seurakuntaretki ke 23.10. Hirvikartanon
kodalle Jämsään. Lähtö klo
11 kirkolta. Retki alkaa klo 12
lounaalla, jonka jälkeen hirvikierros ja nokipannukahvit.
Paluu Kuokkalaan noin klo 16.
Retken hinta 30 euroa. Maksu
kerätään retken aikana. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 14.10. mennessä: 050 549
7034, sari.solismaa@evl.fi tai
050 549 7007, kirsti.kataikko@
evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperotupa pe klo 9.45 kirkko.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma 7.10. klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti 8.10. klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti 8.10. klo 13 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 8.10. klo 18 kirkko.
Cafe Kide avoin olohuone ke 9.10.
klo 9 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.10. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Wuolio, Asikainen.
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
Lahjaharjun kappeli, Eeva Korpela.
Yhteiskunnallinen kirkkopyhä su
13.10. klo 12 Lahjaharjun kappeli, Watia, Laasonen. Kirkkokahvit ja keskustelu Vanhuspalveluiden haasteet tänään. Alustus Jyväskylän Peruspalvelulautakunnan pj. Heidi Rentola.
Aikuisille
Lahjaharjun olohuone ti 15.10. klo 9
Lahjaharjun kappeli. Aamupalaa, hartaus, ohjelmaa ja yhdessäoloa. Tied.
050 549 7001.
Kolikkotuvan olohuone to 17.10. klo
12 Kolikkotie 2 C. Tied. 050 549 7001.
Lapsille ja lapsiperheille
Touhutupa ma 7.10. klo 9.30 Katajatie
1 as 5. Omat eväät.
Ekavauva ma 7.10. klo 13 Katajatie
1 as 5.
Taaperokerho ti 8.10. klo 9.30 kerhotila, Katajatie 1 as 5. 1–2-vuotiaille oman vanhemman kanssa. Omat
eväät mukaan.
Päiväkerho ti klo 12.30 ja to 9 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke 9.10. klo 9.30 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.10. klo 10, Hautalahti, Petri Kortelahti, Hassinen, Lux Auribus,
András Szabó. Suomen Raamattuopisto 80 vuotta.
Rukousmessu su 6.10. klo 17 kirkko.
Ester-kuoro, Kokkonen, lola.
Rukouspiiri ke 9.10. klo 18 kirkko,
heikki.ilola@icloud.com.
Messu su 13.10. klo 10, Laine, Kokkonen, Koskinen. Palokan eläkkeensaajien kirkkopyhä. Kirkkokuoro.
Musiikkitilaisuudet
Ei kirkkokuoron harjoituksia viikolla 42.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke 9.10. klo 9 kirkon alakerrassa. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/hlö.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12
kirkko. Ohjelmahetki klo 13.
Äidin ikävä ma 14.10. klo 18.30 kirkko, aiheesta alustaa Saara Kinnunen.
Mukana myös Aino Viitanen, Seppo Hautalahti ja Matti Mertanen. Järj.
Karitsaiset ry ja Palokan aluesrk.
Nuorille
Nuortenilta ke 9.10. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhoja viikolla 42.
Perhepysäkki to klo 9 Jokelan pappila.
Perhesähly la 5.10. klo 17 Jokelan koulun liikuntasali. Lapsen mukana tulee
myös huoltajan osallistua.
Vauvapysäkki ma 7.10. klo 13 Jokelan pappila.
Taaperopysäkki ti 8.10. klo 9 Jokelan
pappila.
Koululaisten kaakaopyhäkoulu ke
9.10. klo 12–15 Jokelan pappila.
Perhepysäkki to 10.10. klo 9 Jokelan
pappila.
Perhesähly la 12.10. klo 18 Jokelan
koulun liikuntasali. Lapsen mukana
tulee myös huoltajan osallistua.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.10. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Rauhanyhdistyksen seurat su 6.10.
klo 16 kirkko. Kahvit.
Messu su 13.10. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tiusanen. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke 9.10.
klo 18 srk-koti. Tied. 040 684 2050.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 6.10. klo
18 Merja Valkolalla, Valtterintie 1 B
13. Avoin kaikille.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13.
4/1 euroa.
Olohuone ke klo 13 srk-koti.
Miesten piiri su 13.10. klo 18 seurakuntakoti. Parittomat viikot. Teetarjoilu.
Naisten solu ti 15.10. klo 18 seurakuntakoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhoja viikolla 42.
Perhekerho to 3.10. klo 9.30 seurakuntakoti.
4-vuotissyntymäpäivät ke 9.10. klo
18 seurakuntakoti. Kaikille Säynätsalon ja Keljonkankaan vuonna 2015
syntyneille lapsille perheineen. Klovni
Dodo esiintyy, tarjoilua.
Perhekerho to 10.10. klo 9.30 seurakuntakoti.

Pyhäkoulu to 10.10. klo 18.30 seurakuntakoti.
Muu
Brunssi su 6.10. klo 11–13 Neulaskoti,
Pihkatie 4. Hinta 6/2 euroa.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sadonkorjuun
kiitos ja lähetysmyyjäiset
Sadonkorjuun kiitosmessu
on Tikkakosken kirkossa su
6.10. klo 10. Messussa saarnaa
Mikko Puhalainen Lähetysyhdistys Kylväjästä, mukana
myös Risto Vallipuro ja Maria
Paukkunen. Myyjäiset lähetyksen hyväksi. Syksyn satoa
voi tuoda myyntiin vielä sunnuntaiaamuna.
Sanajumalanpalvelus su 13.10. klo 10
kirkko, Vallipuro, Piilonen.
Musiikkitilaisuudet
Candelan harjoitukset to klo 17 kirkko. Tied. 044 430 9053.
Varhaisnuorten musiikkikerho ke
9.10. klo 15 kirkko. Tie. 040 560 9913.
Lapsikuoron harjoitukset ke 9.10. klo
17 kirkko. Alakouluikäisille. Tied. 040
560 9913.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupysäkki ma–ti klo 9 kirkko. Aamupala ja jutustelua, lehden lukua.
Ruokajakelu to 10.10. klo 10.30 kirkko. Kahvitarjoilu.
Aikuisille
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Työtupa ti klo 12 kirkko. Käsitöitä ja
leivontaa diakonian ja lähetyksen hyväksi, kahvit klo 14.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila.
Lukupiiri ke 9.10. klo 13 pappila.
Miesten saunailta ke 9.10. klo 17.30
Sarpatti. Pyyhe ja piplia mukaan.
Jylhänperän päiväpiiri pe 11.10. klo
12.30. Tikkakosken rauhanyhdistyksen talolla, Hiidenjärventie 37.
Sielunhoidollinen naistenilta pe
11.10. klo 18 kirkko. Miten kriiseistä voi selviytyä, rovasti Kari Kuittinen.
Yhteistä keskustelua, rukousta. Teetarjoilu. Tied. 040 544 6592.
Nuorille
Nuortenilta to klo 18 kirkko. Tarjolla
iltapalaa, lopussa hartaus.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhoja viikolla 42.
Perhekerho ti 8.10. klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti 8.10. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Perhekahvila ke 9.10. klo 17 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.10. klo 10 kirkko, Rossi,
Salmela. Seniorit-kuoro.
Leipäsunnuntai su 6.10. klo 16 kirkko. Keski-Suomen Kansanlähetyksen 50-vuotisjuhla, piispa Simo Peura,
Mika Tuovinen, Kauppinen, Modinos.
Raamattua, ehtoollinen, rukousta,
musiikkia. Lapsille omat ohjelmat.
Tölskän seurakuntailta ke 9.10. klo
18.30 Savelalla, Mutkatie 14.
Päivämiestenpiiri to 10.10. klo 12
kirkko. Raamattupiiri.
Suutari Martti to 10.10. klo 17 kirkko,
Kauppinen, Lahtinen. Tervetuloa joulunäytelmäharjoituksiin entiset ja uudet näyttelijät!
Messu su 13.10. klo 10 kirkko, Jurva,
Salmela.
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Tapahtumat 3.–17.10.
Luento Mooseksen kirjasta ti 15.10.
klo 18.30 kirkko. Elämää Jumalan yhteydessä, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro to 11.30 kirkko, Salmela. Kaikille avoin ryhmä.
Majakka-kuoro to klo 17.30 kirkko.
Tied. 044 4314 583.
Syntisten veisut -yhteislaulutilaisuus su 13.10. klo 18 kirkko, Salmela, bändi, Kauppinen. Lauletaan mm.
Juice Leskisen, Katri Helenan ja Rauli
”Badding” Somerjoen tutuksi tekemiä
lauluja. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 15.10. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri to klo 18.30
kirkko.
Keskiviikkokerho ke 9.10. klo 13 Jyskän seurakuntakoti.
Avoin rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Vanhustenviikon messu pe 11.10. klo
12. Kirkkokahvit.
Keskiviikkokerho ke 16.10. klo 13
kirkko. Yhdessäoloa, kahvittelua ja
hartaus.
Nuorille
Perjantaikahvila pe 4.10. klo 17 kirkko, nuorisotila.
Hengari eli nuortenilta ke 9.10. klo
18 kirkko, nuorisotila.

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.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 3.10. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Taaperokerho pe klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Taaperopysäkki ma 7.10. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Koululaisten touhutupa ma ja ke klo
12 Jyskän seurakuntakoti.
Koululaisten touhutupa ma ja ke klo
12–16 Kaunisharjun kerhotila. Ilm.
040 574 1792.
Perhetupa ti klo 9 kirkko. Ei ennakkoilmoittautumista. Tarjoilu 1/0,50 e.
Touhutupa ti 8.10. klo 12 kirkko, nuorisotila. 1–2-luokkalaisille. Välipala.
Ekavauva Pallerot ti 8.10. klo 13 kirkko.
Kouluikäisten kokkikerho ti 8.10.
klo 16.30.
Kokkikerho ti–ke klo 17 Jyskän seurakuntakoti. 1–4-luokkalaisille.
Askartelukerho ti 8.10. klo 17 kirkko.
1–4-luokkalaisille.
Iltaolkkari ti 8.10. klo 17.30 kirkko.
4-vuotissynttärit ti 8.10. klo 18 kirkko. Tänä vuonna 4 vuotta täyttäville
lapsille perheineen.
Perhepysäkki ke 9.10. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Perhekerho to 10.10. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Muu
Kylän ilta ke 9.10. klo 17 kirkko. Keittoruokailu klo 17–17.45 (1 euro/hlö).
”Kospelia” kaikille sekä leivontapaja.

			
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle 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; 050 549 7027, lea.pietilainen@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.

Irtaimiston myynti

Yhteiset
Aikuistyö
Naisten talvisauna ti 8.10. 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 7.10. klo 12. Seppo
Marttinen, haitari.
Pysäkin Bingo ti 8.10. 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 10.10. klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Miten rukoilla? Mitä tarkoittaa eläminen suhteessa Jumalaan?
Miten kuulla ja kuunnella Jumalaa?
Tule selvittämään, miten ihmeellis-

tä rukous on. Opettamassa pastori
Juho Puhto.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan 20-vuotissynttärit su 6.10.
Klo 11 BrunssiKirkko @ Kristillinen
koulu, Voionmaankatu 18, käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit, kirkko, haastatteluja, puhe Topi Knihtilä. Lapsille
oma juhla;
klo 16.30 Voi mikä riemu – Kiitosjuhla @ Kaupunginkirkko, Reetta Honkavuori ja bändi;
klo 18 KohtaamisPaikan iltamessu @
Kaupunginkirkko. Kirkkoherra Arto
Viitala, Mika Kilkki.
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 9.10. klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Millaista oli elää perheen kanssa Turkissa? Päivi Helenius.
Omaishoitajien oma hetki ke 16.10.
klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa.
Sana ja rukous
Luento Mooseksen kirjasta ti 15.10.
klo 18.30 Vaajakosken kirkko. Elämää
Jumalan yhteydessä, Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu
klo 18 alkaen.
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.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 14.10. klo 14, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Puhuu Hellin Torkki, Lähteellä-kuoro. Adressi- ja korttimyynti. Kahvit klo 13.30 alkaen.
Tilaisuus ma 28.10. klo 14, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Puhuu Leevi Launonen, 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.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee pe
4.10. klo 13. 50-luvun rakkauslaulut.
Puuroa ja puhetta ti 8.10. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Sumiaisten pojan
eväsreppu, Seppo Rytkönen.
Latinanpiiri ti 8.10. klo 13.
Rakkaus, seksuaalisuus ja avioliitto kirkon historiassa ja nykypäivässä ke 9.10. klo 18, pastori Eeva-Kaisa
Rossi. Iltatee.
Leivotaan yhdessä! ma 14.10. klo 10.
Kirjapiiri I ma 14.10. klo 13. Outi Nyytäjä: Maailman laidalta.
Puuroa ja puhetta ti 15.10. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Mustankorkean
jäteneuvonta.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Nuorten perjantai pe 4.10. klo 19, ry.
Seurakuntailta la 5.10. klo 19, ry.
Seurat su 6.10. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Nuortenilta ke 9.10. klo 18, ry.
Seurat la 12.10. klo 19, ry.
Seurat su 13.10. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Tiistaikerho ti 15.10. klo 13, ry.
Seurat ke 16.10. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Naisia kaivolla -ilta to 3.10. klo 18.30.
Satoa elämästä – torju sadon hävikki,
elintarvike- ja yritysasiantuntija Mirja
Pummila, Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, Ulla-Maija Kovanen,
musiikki Tuula Hakkarainen. Osallistumismaksu 10 euroa. Kahvi- ja teetarjoilu klo 18.
Bibliodraamapäivät la 5.10. ja la
12.10. klo 10–16. Hinta 50 euroa,
Mika Lahtinen, ilmoittaudu etukäteen.
Viisikielisen toivelauluilta ma 7.10.
klo 18, Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
Avoin raamattupiiri pe 11.10. klo 11.
Rukoustunti ti 15.10. klo 11–12.
Omenapuun päiväkahvit ti 15.10.
klo 13, Heimo Lajunen: Elämän aallokoissa.
Sana- ja liikeilmaisutyöpaja ke 16.10.
klo 18–20. Hinta 10 euroa, Päivi-Alamutka, p. 050 937 2379.
Hehku-ilta opiskelijoille ja nuorille aikuisille tiistaisin klo 19
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 torstaisin klo 14–15.
Rukouspiiri Suomen, Israelin puolesta sekä muiden asioiden puolesta
maanantaisin klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 11.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18.
Naistenpiiri ke 9.10. klo 18.
Sanan Keidas su 13.10. Kristityn vapaus, Sauli Puukari.
Naisten raamattupiiri ti 15.10. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 3.10 ja
17.10. klo 18.30 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11.

Vesalan leirikeskuksen irtaimisto myydään ti 8.10.
klo 10-18. Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille.
Leirikeskus on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi, mikä
on huomioitava irtaimen jatkokäytössä.
Maksut käteisellä ja korteilla.
Osoite: Vesalantie 136 41940 Vesanka

Leipäsunnuntai su 6.10. klo 16 Vaajakosken kirkossa. Keski-Suomen Kansanlähetys 50 vuotta. Piispa Simo
Peura, Arto Kauppinen, Mika Tuovinen, Marianne Mäenpää, Harri Alatupa, Tommi Parikka, musiikkiryhmä.
Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa.
Kahvitarjoilu.

jyvaskylanseurakunta.fi

illat

Kylän
		

Suomen Raamattuopisto
Suomen Raamattuopiston kirkkopyhä su 6.10. Palokan kirkossa. Klo
10 messu, Teija Laine, Petri Kortelahti,
Aino Viitanen, Lauluyhtye Lux Auribus. Kirkkokahvit.
Sana elämään su 27.10. klo 13 Taulumäen kirkko. Suomen Raamattuopisto 80 vuotta, Timo Junkkaala, Aino
Viitanen, Jukka Hassinen, musiikki Jippu, Sami Asp ja Mikko Nikula.

ALUESEURAKUNNAT:

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

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
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Toimistosihteeri Sipponen Mia 050 382 4424

Vaajakoskella toteutetaan unelmien seurakuntaa. Seurakuntalaisten
toiveista rakennetuissa Kylän ilta -tapahtumissa eri ikäiset kerääntyvät
yhteen viettämään aikaa, juttelemaan ja ruokailemaan. Tärkeintä ovat
kohtaamiset mukavassa ilmapiirissä.

Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075

– Toivomme kirkolle väkeä Kylän iltoihin vauvasta vaariin. Tapahtuma
sopii kaikille, sanoo lastenohjaaja Marja Lähteelä.

Varhaiskasvatus
Parkkali Ritva, asiantuntija 050 549 7013

n Lokakuussa ke 9.10. tarjotaan keittoa eurolla, leivotaan yhdessä ja
kuunnellaan ”Kospelia kaikille”.
n Joulukuussa ke 4.12. nautitaan joulupuurosta, askarrellaan ja pelataan joulubingoa. Yhteinen hartaus pidetään kirkkosalissa.

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

Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron-työn piiri to 3.10. klo 14
NNKY:n tilat, Puistotori 4, Veikko Pasanen, vieraana Päiviö Turtiainen.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Raamattukurssi avioliitosta, perheestä ja seksuaalisuudesta 4.–6.10. Aarteet kunniaan, Erkki Koskenniemi ja
Sakari Ylönen. Pe klo 18–20.30, la klo
13–17, su klo 10.30.
Messu su 6.10. klo 12, Erkki Koskenniemi (saarna), Sakari Ylönen. Pyhäkoulu.
Aamurukouspiiri ma 7.10. klo 8–9.
Nuorten ilta ke 9.10. klo 16.30–18.30.
Opiskelijailta ke 9.10. klo 18.30. And
the truth will set you free, Aleksi Kuokkanen.
Messu su 13.10. klo 12, Heimo Kajasviita.
Aamurukouspiiri ma 14.10. klo 8–9.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
14.10. klo 18.30. Tied. Ilpo Vuorenoja,
040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 15.10. klo 18.
Opiskelijailta ke 16.10. klo 18.30.
Kuokkavieraat / Vierailu Tampereen
Evankelisten Opiskelijoiden illassa.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

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

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.
Messu su 6.10. klo 15 Tikkakosken kirkossa, Kirkkotie 18.
Raamattupiiri to 10.10. klo 16.15
Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat ti 22.10. klo klo
17.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Seuraava
lehti

17.10.

• Laulussa on voimaa
• Reilu kauppa – parempi mieli
• 80 vuotta maistuvia munkkeja

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

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

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Kari Niina, kappalainen vs. 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033

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

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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Äidin ikävä
jättää jäljet
Äidin rakkaus on elämän kantava voima.
Pienelle lapselle suhde äitiin on läheisin ja
siksi vaikuttavuudeltaan vahvin.

MINNA PALOVAARA teksti
SARI SAVELA kuva

Lapsi kukoistaa äidin hyväksyvän
katseen alla. Äiti iloitsee lapsestaan, eikä rakkaus vaadi lapselta tekoja tai suorittamista.
– Jokaisella lapsella tulisi olla
varmuus oman äidin rakkaudesta
ja hyväksynnästä, sanoo sosiaalipsykologi, psykoterapeutti Saara
Kinnunen.
Kinnunen näkee terapiatyössään, kuinka äitisuhde vaikuttaa läpi elämän – hyvässä ja pahassa.
Moni hakee terapiasta helpotusta
masennukseen, uupumukseen,
elämänhaluttomuuteen tai ahdistukseen. Elämäntarinoista löytyy
monesti täyttymätöntä äidin ikävää, jota voi olla vaikea myöntää.
– Äiti antaa lapselleen elämän,
pitää hänet hengissä ja tekee pal-

jon tämän eteen. Äiti on tietyllä tavalla tabu.
Oman lapsuuden tarkastelu aikuisen silmin voi olla kivuliasta,
koska silloin joutuu kokemaan uudelleen kiukkua ja surua, jotka ovat
jääneet lapsuudessa käsittelemättä. Koteloituneet tunteet voi tunnistaa terapiassa tai työskentelemällä yksin vaikkapa kirjallisuuden
avulla.

Oman lapsuuden
”tarkastelu
aikuisen
silmin voi olla
kivuliasta.

Kinnunen haluaa tehdä näkyväksi ja normalisoida sen, että vaillinaisessa maailmassa on enemmän

Äidillä on tärkeä vaikutus
käsitykseen itsestä ja omasta
arvosta, sanoo sosiaalipsykologi,
psykoterapeutti Saara Kinnunen.

tai vähemmän täydellisiä äitejä ja
parempia ja huonompia eväitä elämään. Pahin varjo ja tavallisin tarina terapiaistunnoissa on riittämättömyyden tunne. Ihminen ei välttämättä tunnista, että taustalla on
äitisuhde.
– Lasta on kasvatettu moittimalla, kun jokin asia ei ole mennyt
hyvin. Lapsi tuntee, että ei ole täyttänyt äidin toiveita. Äiti on pettynyt.
Varjo jää itsetuntoon ja käsitykseen itsestä. Jotkut alkavat suorittaa ja ansaita hyväksyntää. Hauraammalle ihmiselle jää syyllisyyden ja ahdistuksen varjo.

Äidin ikävä jättää jälkiä, mutta
niitä työstämällä voi päästä irti äidin varjosta. Prosessi vie lopulta
kysymykseen anteeksiannosta. Voi
jäädä katkeruuteen tai antaa an-

teeksi. Anteeksi antaminen on kuitenkin mahdollista vasta sitten,
kun tietää, mitä anteeksi annettavaa on.

suru tekee
”tilaaVasta
anteeksi
antamiselle.

– Jos antaa anteeksi liian aikaisin, ei tapahdu paranemista. Terapeuttisessa sielunhoidossa ja terapiassa anteeksi antamisen tienhaaraan kuljetaan pitkä matka. Vasta
suru tekee tilaa anteeksi antamiselle. Kiukun vaiheessa se ei vielä ole
mahdollista, Kinnunen muistuttaa.
Anteeksi antamisen jälkeen voi
myös ottaa aikuisen vastuun omasta käytöksestään. Kun on turvallisesti kohdannut oman kipunsa ja

uhrin aseman, on varaa nähdä se,
mitä itse aiheuttaa toisille ihmisille.
Silloin ei vie toimintatapaa eteenpäin seuraavalle sukupolvelle.
Käsittelemättömät traumat ja
toimintatavat tulevat selkäytimestä. Omaa äitisuhdettaan kannattaakin pohtia viimeistään siinä vaiheessa, kun saa omia lapsia. Jokaisen ei onneksi tarvitse mennä kipujen kautta.
– Mielen voi täyttää myös kiitollisuus hyvistä muistoista ja eväistä
elämään. Vaikka äiti ei ollut täydellinen, hyväksyntää on ollut riittävästi, Kinnunen lohduttaa.

Kirjailija, psykoterapeutti Saara Kinnunen
alustaa aiheesta Äidin
ikävä Palokan kirkolla
ma 14.10. klo 18.30.

Elämästä

Kohtaamiset ovat muusikon työn suola
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Olen Seppo Marttinen, 72 vuotta.
Asun vaimoni kanssa Haapalahden
rannalla Jyskässä. Työurani olen
tehnyt Jyväskylän kaupungin mittausosastolla, mutta eläkkeellä
olen ollut jo pitkään.
Päivät täyttyvät monenlaisesta
puuhastelusta. Vuorokaudessa
voisi joskus olla enemmänkin tunteja. Musiikilla on tärkeä rooli elämässäni. Soitan haitaria muun muassa Kuokkalan Toivon siivet -orkesterissa, Tallapé-orkesterissa ja
Kvartti-kansanmusiikkiryhmässä.

Jyväshanureissa olin mukana lähes
20 vuotta.
Olen soittanut haitaria pienestä
pitäen. Haitarin kanssa on helppo
lähteä keikalle minne tahansa.
Käyn viikoittain soittamassa Kyllön terveysaseman syöpä- ja aivohalvausosastoilla. Joka kerta minut
otetaan ilolla vastaan, sillä päivät
osastolla voivat olla pitkiä. Vierailen myös Sotainvalidien sairaskodilla ja Laulavien leidien kanssa
kierrämme vanhusten palvelutaloissa.
Soitan musiikkia laidasta laitaan
toiveiden mukaan, mutta yksi on

suosikki ylitse muiden. Metsäkukkia pyydetään soittamaan lähes joka kerta.
Minulle yksikin kuulija on yhtä
tärkeä kuin tuhatpäinen yleisö. Jos
musiikkini antaa kuulijoille paljon,
se antaa valtavasti myös itselleni.
Vuosien varrella on tavannut paljon hienoja ihmisiä.
Kohtaamiset ihmisten kanssa
ovat tämän työn suola. Vierailut
syöpäosastolla pitävät myös mielen nöyränä. Moni ystäväni ja sukulaiseni on menehtynyt syöpään.
Rinta rottingilla ei kenelläkään olisi
varaa elää.
Kesät vietämme vaimoni kanssa

Tikkalassa, jossa meillä on ollut rintamamiestalo jo kolmisenkymmentä vuotta. 25 hehtaaria metsää, viisi hehtaaria peltoa sekä runsas puutarha pitävät huolen, että
työtä riittää, mutta nautimme kovasta työstä molemmat. Omasta
maasta saamme perunat, mansikat, marjat, luumut ja omenat. Kalassa käyn koko kesän, joten senkin
suhteen olemme omavaraisia.

Kilometrejä on takana jo sen verran, etten osaa toivoa elämältä
enempää. Terveys on kaiken a ja o,
ja olenkin pyrkinyt pitämään kunnostani hyvää huolta.

Seppo Marttinen ilahduttaa
haitarinsoitollaan mielellään
ihmisiä niin Kyllön terveysasemalla,
palvelutaloissa kuin monissa
tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

