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Jonna Arola
viestintäpäälliköksi

Kauneimmat joululaulut

a
Toimitukselt

Joulu tulee ajallaan

Jyväskylän seurakunnan uudeksi viestintäpäälliköksi on valittu
filosofian maisteri Jonna Arola.
Valinta varmistui kirkkoneuvostossa äänestyksen jälkeen 11–2.
Haastattelutyöryhmä oli yksimielisesti Arolan valinnan takana.
41-vuotias Arola toimii tällä
hetkellä Keskisuomalaisen uutistoimittajana. Arola on aikaisemmin työskennellyt muun
muassa Turun Sanomissa ja Jyväskylän ylioppilaslehden päätoimittajana. Filosofian maisteriksi hän on valmistunut Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan journalistiikka.
Arolan on määrä aloittaa
viestintäpäällikkönä ensi vuoden alussa. Hän toimii myös
Henki&elämä-lehden päätoimittajana.

”Arkihuolesi kaikki heitä.”

Suomeenkin rantautunut Black Friday eli musta perjantai
aloittaa kauppojen joulusesongin marraskuun viimeisenä perjantaina. Suuret alennusmyynnit ja uskomattomilta kuulostavat tarjoukset houkuttelevat tekemään edullisia ostoksia – sellaisiakin, joita emme välttämättä tarvitse.
Kulutushysterian vastapainoksi vietetään myös Älä osta mitään -päivää. Päivän tavoitteena on saada meidät
pohtimaan kulutuspäätöksiämme ja niiden vaikutusta
ympäristöömme. Joulun alle ajoittuvia alennusmyyntejä
on vaikea sivuttaa, mutta joskus on hyvä pysähtyä miettimään, tarvitsemmeko kaikkea tätä materiaa. Jo pienet
lapset oppivat haaveilemaan tavarataivaasta, kun lelukuvastot tuovat joulun ihanimmat lelutoiveet lähes kaikkien ulottuville.

Joululauluilla
tukea kehitysmaiden lapsille

Joulun odotus pyörii entistä enemmän joululahjojen ja
muiden jouluvalmistelujen ympärillä. Vuosi vuodelta
joulu tuntuu ilmestyvän kauppoihin yhä aikaisemmin.
Mainokset luovat mielikuvia ja odotuksia, joita ilman
joulu ei ole täydellinen. Moni uupuu jo valmiiksi kohtuuttomien paineiden alla.
Adventin aika on valmistautumista jouluun, sen syvemmän sanoman – Vapahtajan syntymän – äärelle. Ensimmäisen adventtisunnuntain Hoosianna-kirkosta on muodostunut yksi kirkkovuoden suosituimmista pyhistä, jolloin väki kokoontuu laulamaan Hoosiannaa. Monen joulun odotus alkaakin tästä yhteisestä hetkestä kotikirkossa. Myös Kauneimmista joululauluista on tullut tärkeä
hetki rauhoittumiseen kaiken kiireen keskellä.
Tärkeintä eivät ole joulun ulkoiset puitteet, vaan jouluun
liittyvä ilo ja toivo Vapahtajan saapumisesta sekä yhteinen aika perheen ja läheisten kesken. Jospa tänä vuonna antaisimme joulun tulla ajallaan ilman ulkoapäin tulevia toiveita ja odotuksia. ”Näin sydämeeni joulun teen ja
mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen”, lauletaan monien rakastamassa joululaulussakin.

Valokuvaaja, graafinen suunnittelija Riina Pippuri on mukana Luonto-Liiton Alä osta mitään -kampanjassa.

Toimituksen tapahtumatärpit
Hoosianna kajahtaa komeasti Taulumäen kirkon
adventtisunnuntain messussa su 1.12. klo 18. Mukana Lauluyhtye Lux Auribus, Palokan kirkkokuoro ja Nuori ääni -kuoro.
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Joulun sävel keskiviikkoisin klo 12 Kaupunginkirkossa. Musiikkihetkessä
ke 4.12. joulun tunnelmaan virittävät Risto Valtasaari, urut ja Kalevi
Issakainen, saha.
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Sibelius-messu su 8.12.
klo 10 Korpilahden kirkossa. Messussa kuullaan
Jean Sibeliuksen ja muiden suomalaisten säveltäjien musiikkia ja virsiä.
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Mihin tapahtumiin sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15.

Down
Sirpa Koivisto
Vt. päätoimittaja

Digiä, dataa, somea,
selaimia, sovelluksia, salasanoja,
nettiä, tunnuslukuja, pin-koodeja, pikseleitä,
pilvipalveluita, päivityksiä, megaa,
gigaa, 4 geetä, 5 geetä...

Henki &
Kannessa: Hoosianna on PastoriPikelle eli Pierlin Mpaka
Makumbulle rakas virsi. Hänen versionsa tutusta
kappaleesta kuullaan Jouluradiossa adventtina 1.12.
Kuva: Ville Palonen

Minä kaipaan vanhoja
HUONOJA aikoja!

Päivä ilman ostoksia
Älä osta mitään -päivä haastaa miettimään suhtautumista kuluttamiseen. Lähestyvän
joulun suunnitelmissa on mahdollista tehdä tietoisesti kestäviä valintoja.
MINNA PALOVAARA teksti
NOORA RAUTIAINEN kuva

Riina Pippuri Luonto-Liitosta,
mikä on Älä osta mitään -päivä?
Kyseessä on kulutuskriittinen päivä, jolloin tarkastellaan ostokäyttäytymistä ja suhtautumista kuluttamiseen. Kun ei osta mitään,
huomaa kuinka kulutuskeskeisessä maailmassa elämme. Kannustamme miettimään vaihtoehtoja
ostamisen sijaan. Päivä on vastaisku Suomeen rantautuneelle Black
Fridaylle.
Miksi päivää vietetään?
Maapallomme kärsii ekologisesta
kriisistä, ja ylikuluttaminen on yksi suurimmista ongelmista. Maailman ylikulutuspäivä oli tänä vuonna jo 29.7. Nyt elämme velaksi maapallolle. Haluamme tuoda
näkyväksi sen, miten vahvasti lapsiin ja nuoriin kohdennetaan mainontaa. Aikuiset ovat ratkaisevassa
asemassa esimerkillään.
Millainen on kestävä joulu?
Siihen kuuluu kohtuudella kuluttaminen, harkinta ja kiireetön yhdessäolo läheisten kanssa. Kestävyyteen sisältyy oleellisesti myös ruoka. Joulukoristeissa kannattaa suosia luonnon- ja kierrätysmateriaa-

leja ja valita monta joulua kestävät
koristeet. Joululahjat kannattaa
kääriä kierrätysmateriaan kuten
sanomalehtiin. Joulusiivoukseen
voi etsiä Marttojen viisaita vanhoja oppeja, ja jättää markettien supermyrkyt hyllyyn. Väittäisin, että
kestävä joulu on stressivapaampi.
Millaisia ovat kestävän
joulun lahjat?
Aineettomat joululahjat ovat keskeisin osa kestävää joulua, koska
länsimainen joulu rakentuu kuluttamisen ympärille. Joululahjaksi voi antaa kokemuksia ja yhdessä oloa. Elämyslahja on yksi hyvä
vaihtoehto ja kannattaa suosia palveluja materian sijaan. Paras lahja
lapselle on tulevaisuus.
Millainen ruoka kuuluu
kestävään jouluun?
Luonnollisesti ilmastoystävällinen
joulupöytä. Suosi siis vegaanista
ruokaa. Moni jouluherkku on helposti muunnettavissa vegaaniksi, koska ne ovat valmiiksi kasvisruokia, kuten rosolli, piirakat ja
laatikot. Maidon voi korvata kauravalmisteilla. Kinkku ei ole kuulunut omaan joulupöytääni enää
kuuteen vuoteen. Kinkun korvikkeita ovat vaikkapa seitankinkku,
quornkinkku ja tofukinkku. Kan-

nattaa kokeilla porkkalaa! Se on
porkkanasta valmistettua, mutta
maistuu aivan graavilohelle. Suosi suklaita, joita ei ole kääritty paperiin.
Suosikki jouluherkkusi?
Se on ehdottomasti äidin tekemät
karjalanpiirakat.
Onko elämä tylsää,
jos ei shoppaile?
Ei todellakaan ole. Olen viettänyt
tämän vuoden ongelmitta pikamuotilakossa. Kuluttamisen sijaan
teen asioita, joista tulen oikeasti onnelliseksi. Vietän aikaa luonnossa ja retkeilen. Olen paljon perheeni ja sukulaisteni kanssa. Ostan
uutta vain todelliseen tarpeeseen
enkä hetken tyydytykseen. Omien
arvojen mukainen elämä luo onnellisuutta.
Onko yksittäisillä ostospäätöksillä merkitystä?
Kyllä on! Yksikään teko ei ole turha, jos sillä edistetään tulevaisuutta tuleville sukupolville.
Pitäisikö joku tuote erityisesti
jättää ostamatta?
Ensimmäisenä tulee mieleeni lentolippu ulkomaille, jota ehdottomasti en ostaisi. Kaikki kertakäyt-

töiset tuotteet jättäisin myös ostamatta. Pikamuoti kuuluu kertakäyttökulttuuriin.
Miten ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet?
Olen huomannut, että suomalaisia tuotteita ja paikallisia yrityksiä
suositaan. Moni on tietoinen kuluttamisen epäkohdista, ja tieto on
askel muutokseen.
Millaisia lahjoja itse
annat läheisillesi?
Pyrin antamaan elämyslahjoja. Tänä vuonna hankin perheelleni yhteisen aktiviteettipäivän. Suosin
suomalaisia pienyrittäjien tuotteita. Myös materialahjalla voi kannattaa kestävää tulevaisuutta. Viime vuonna tilasin kumppanilleni
lehden, jonka tuotoilla edistetään
ympäristötietoutta.
Millaisia lahjoja itse mieluiten
haluaisit saada?
Lahjakortti paikalliselle hierojalle
olisi mukava lahja. Suomen Luonnon vuosikerta olisi myös mieleinen
lahja, sillä tuotot käytetään Suomen luonnonsuojeluliiton työhön.
Älä osta mitään -päivää
vietetään 29.11.

Kauneimmat Joululaulut täyttävät kirkot tänä jouluna jo 47.
kerran. Tilaisuuksissa kerätään
jo tuttuun tapaan kolehti kehitysmaiden lapsille. Suomen Lähetysseura tukee keräysvaroilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 20 maassa. Niillä parannetaan muun muassa
lasten ja äitien terveyttä, autetaan perheitä saamaan parempaa ravintoa ja puhdasta vettä
sekä kehittämään toimeentulomahdollisuuksia. Lähetysseura
tukee myös erityisesti vammaisten ja vähemmistöihin kuuluvien lasten koulutusta sekä oikeuksien toteutumista.
Viime vuonna Kauneimmat
Joululaulut -kampanja keräsi
historiansa toiseksi parhaan tuloksen, runsaat miljoona euroa.

Petteri Saarion
Vedenneito
palkittiin
Petteri Saarion ohjaama dokumenttielokuva Vedenneito on
voittanut Kirkon mediasäätiön
Katso minuun… -palkinnon.
– Vedenneito on ajankohtainen puheenvuoro ilmastoja ympäristökeskusteluun. Se
ei uhkaa eikä pelottele, vaan
lähestyy aihetta myönteisen
kautta. Elokuva kertoo, miksi meidän kannattaa puolustaa
luontoa ja ympäristöämme, toteaa palkinnon tuomari Markku Jalava.
Kirkon mediasäätiön Katso minuun… -palkinnolla tuetaan kotimaista lasten ja nuorten elokuvaa sekä kannustetaan elokuvantekijöitä kristillisen vastuun ja arvomaailman
pohdintaan. Palkinto jaetaan
yhdelle kotimaiselle elokuvalle kerrallaan ja se myönnetään
elokuvan ohjaajalle.
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Joululaulujen
laulaminen
on sielunhoitoa
Lasten hädän edessä ei saa hyytyä,
muistuttaa Katri Helena.
KIRSI ELO teksti
MARKUS SOMMERS kuva

Kauneimmat Joululaulut -kampanjan suojelija on tänä vuonna
Katri Helena. Hänen jo 1960-luvulla alkanut laulajan uransa jatkuu
edelleen, vaikka hän valitsee tekemisensä jo tarkasti. Loppuvuodesta hänellä on runsaan vuoden keikkatauon jälkeen neljä joulukonserttia. Myös Kauneimpien Joululaulujen suojelijana toimiminen on
hänelle mieluisa kunniatehtävä.
– Kauneimmat Joululaulut on
klassikko. Minusta joululaulujen
laulaminen kirkossa on suorastaan
sielunhoitoa. Ihmisten on vaikea
pysähtyä kaikenlaisten virikkeiden
ja ajatusten myllerryksessä, mutta
kirkossa se voi onnistua. Kun laulat
jo lapsuudesta tuttua tekstiä – silloin olet juuri siinä hetkessä. Kynnys tulla kirkkoon on matala, eikä
siellä tarvitse olla yksin.

Suomalaiset rakastavat vanhoja, perinteisiä joululauluja. Niin
myös Katri Helena.
– Kun joulu on sekä Jouluyö, juhlayö – niitä lauloin pikkutyttö-

nä koulun joulujuhlissa ja kotona.
Varpunen jouluaamuna on myös
kulkenut mukanani lapsuudesta saakka. Kaksi vuotta ennen minua syntynyt veljeni kuoli jo puolivuotiaana, sota-aikana. Äiti kertoi tuon pienen veljen tulevan siihen lintulaudalle katsomaan minua varpusena. Se lohdutti ainoan
lapsen kaveri-ikävää.

Minusta
”joululaulujen

laulaminen kirkossa
on suorastaan
sielunhoitoa.
Uudemmista lauluista Katri Helenan kestosuosikki on niin ikään
Kauneimmat Joululaulut -äänestyksen kärkeen vuosi toisensa jälkeen nouseva Sydämeeni joulun
teen. Sen hän esittää aina omissa
joulukonserteissaan.
– Omasta tuotannosta suosikkini on Joulumaa. Ja viimeisimmältä
joululevyltäni Siivet-kappale. Laulan
sen taivaaseen siirtyneelle pojalleni.

Kauneimmat Joululaulut -keräyksen suojelijan Katri Helenan mielestä emme saa ummistaa
silmiämme maailman lasten hädältä.

Katri Helena on ollut mukana
YK:n lastenjärjestö Unicefin toiminnassa lähes 30 vuotta. Lasten
hyväksi hän on laulanut myös esimerkiksi Elämä lapselle -konserteissa ja Nenäpäivässä.
– Koen, että esiintyvillä taiteilijoilla on suorastaan velvollisuus olla mukana hyväntekeväisyydessä,
koska se on mahdollista tekemällä sitä omaa työtämme, jota rakastamme.
– Ymmärrän, että maailman lasten hätä on suuri, mutta sen edessä ei saa hyytyä. Jos saamme edes
pienelle osalle heistä apua, se on

merkityksellistä. Meille pieni summa on iso apu kehitysmaan lapselle. Kauneimmat Joululaulut -keräyksen tuotolla pystymme auttamaan jo suurta määrää lapsia!
Katri Helena on päässyt myös
näkemään kehitysmaiden todellisuutta ja siellä tehtävää työtä käytännössä Nepalissa.
– Katsoessani silmästä silmään
lasta sylissään pitävää nepalilaisäitiä ymmärsin, että me olemme
kaikki ihan samaa ainetta. Niin minä olin aina ajatellut, mutta tuo
kokemus teki sen hyvin konkreettiseksi. Apua tarvitsevia on niin pal-

jon, että se voi tuntua toivottomalta. Minua auttoi se ajatus, että jos
voin tehdä jotain vaikka vain yhden ihmisen hyväksi, niin olen tehnyt oman osani. Tärkeintä on, että
olemme mukana virrassa.
Katri Helena ei myöskään tee
eroa sen mukaan, tarvitaanko apua
enemmän Suomessa vai ulkomailla.
– Meiltä riittää kyllä molemmille. Maailma on tällä hetkellä niin
pieni paikka, että kaikki vaikuttaa
kaikkeen. Emme me voi sulkeutua
omaan kuplaamme. Ilmasto ja monet muutkin asiat ovat koko maapallon asioita.

HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Vallalla koreilu on kuvottavaa

Adventin evankeliumiteksti liittyy
vahvasti pääsiäisen tapahtumiin.
Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin pääsiäisjuhlan alla. Ratsastamisen jälkeen Jeesus ajoi
temppelistä pois heidät, jotka sortivat ja vä-

Huumori kukkii saunan lauteilla
Kerran kuussa täysi tusina miehiä kokoontuu Sarpattiin saunomaan ja viettämään yhteistä iltaa.
Moni heistä on mukana seurakunnan muussakin toiminnassa Tikkakoskella.

Hengissä

Ensimmäistä adventtia kutsutaan myös
nöyrtymisen adventiksi. Miksi?
Viirit liehuvat ja kultaiset vaunut kiiltävät.
Kuninkaan kulkue on loistokas. Vahvin on
voittanut sodan. Hän on viisain. Hän sanelee ehdot rauhalle ja hymyilee. Kansa palvoo voittajaa, sillä häviäjä sananmukaisesti hävitetään ja häpäistään. Hävinnyt ei ole
mitään – ja kuitenkin on: ihminen.
Vahvuuden valta on alistavaa ja nöyryyttävää eli väärää ja vastuutonta. Kun Jeesus
ratsastaa vaatimattomasti aasilla, hän näyttää, että vallalla koreilu ja oman vallan vahvistaminen häpäisemällä muita tai lietsomalla vihaa on kuvottavaa. Jeesus on nöyrä kuningas.
Jokaisen vallankäyttäjän, johtajan ja rikkaan ihmisen tulee nöyrtyä ja olla kriittinen
itseään kohtaan: Riittääkö itselleni kohtuus?
Edistänkö oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta? Miten huomioin sairaat, väheksytyt ja turvan tarvitsijat? Kunnioitanko
toisenlaisten ihmisarvoa vai pelkäänkö sitä?

Jyrki Oksanen (vas.) Ari Heinonen ja Seppo Lahtinen toivovat, että miesten saunailtojen pitkä perinne jatkuisi pitkälle tulevaisuuteen. Heidän mielestään seurakunnan omistama
Sarpatin leirimaja on säilyttämisen arvoinen ja omatoimipaikkana sitä voisi vuokrata myös ulkopuolisille.

heksyivät köyhiä ja sairaita. Lopulta Jeesus
häpäistiin. Häntä halveksittiin ja kidutettiin.
Hän kuoli ristillä, mutta hän nousi kuolleista. Hän voitti synnin, kuoleman ja pahan
vallan.
Millainen on tekstissä mainittu
Daavidin valtakunta?
Muinoin todella hallitsi Daavid-niminen kuningas. Häntä pidettiin rohkeana, reiluna ja
oikeudenmukaisena. Nyt Jeesuksessa Daavidin valtakunta toteutuu taas. Jeesus on oikeudenmukainen, rakastava ja armollinen.
Hän on hävinneiden ja mitättömänä pidettyjen puolella. Hän on lempeä ja nöyrä.
Mitä Hoosiannan laulaminen
adventtina sinulle merkitsee?
Olen vastuussa elämästäni, teoistani ja valinnoistani. Tarvitsen Jumalalta apua. Hän
on armollinen. Kelpaan hänelle silloinkin,
kun en itse pidä itseäni riittävänä tai kelpaamisen arvoisena. Uskon oikeudenmukaisuuteen, joka on lahja ja tehtävä silloinkin, kun itsekkyys ja mielivalta rehottavat.
En ole yksin. Laulan ”Hoosiannaa” yhdessä
toisten kanssa. Jeesus on elämäni kuningas
ja hallitsija. Minun ei tarvitse hallita ja kontrolloida elämässäni kaikkea.

Evankeliumi
Mark. 11: 1–10
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat
Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle,
Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja
sanoi heille:
”Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti
kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan
vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa
tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette,
vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta
lähettää sen pian takaisin.”
Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan,
joka oli sidottu kujalle oven eteen. He
ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät: ”Mitä te oikein teette? Miksi te viette
varsan?” He vastasivat niin kuin Jeesus oli
käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He
toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle,
toiset taas lehviä, joita he katkoivat tienvarresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat:

Bibliodraamaohjaaja Mika Lahtinen
saarnaa Kuokkalan kirkon adventtisunnuntain messussa 1.12. klo 11.

”Hoosianna!
Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä!
Siunattu isämme Daavidin valtakunta,
joka nyt tulee!
Hoosianna korkeuksissa!”

Kiukaalta purkautuva vesihöyry
vetää selät aavistuksen kyyryyn.
Opetuslasten kokoinen joukkio
on kokoontunut Sarpatin leirimajalle Tikkakoskelle miesten saunailtaan. Saunassa käydään porrastetusti ja tuvan puolella hörpitään jo
kahvia samalla kun odotellaan viimeisiä saunojia.
Miesporukka on kokoontunut
Sarpatissa jo kohta kolmenkymmenen vuoden ajan. Sitä ennen
ehdittiin saunoa varuskunnassa ja
pappilassa. Ari Heinonen on ollut mukana lähes alusta asti ja Jyrki Oksanen tuli mukaan viitisen
vuotta sitten.
– Mehän teemme kaikkea muutakin yhdessä. On talkoita ja pientä värkkäämistä. Moni käy myös
pappilassa kerran viikossa kokoontuvassa miestenpiirissä, Heinonen
havainnollistaa.
– Tämä on tosi tärkeä ja tarpeellinen toimintamuoto seurakunnassa, Oksanen täydentää.
Valtaosa miehistä on tikkakoskelaisia. Heinonen muutti muutama vuosi sitten Jyväskylän Äijälään
ja Oksanen asuu Palokassa.
– Minä vaan änkeän tänne joka

kerta tuttujen ukkojen pariin. Tänne on mukava tulla, Heinonen tiivistää.
– Me puhumme kaikenlaisista asioista maan ja taivaan välillä.
Huumorikin kukkii aika lailla, Oksanen toteaa.

Melkein kaikki
”toiveet
voidaan

toteuttaa, mutta ei
etelän matkoja.
Seppo Lahtinen tuo usein mukanaan omenamehua, joka on puristettu kotipihan omenoista. Hän
kertaa kaksi tärkeintä syytä, miksi tänne tullaan kerran kuukaudessa. Samat syyt ovat nousseet illan
aikana esiin muidenkin kommenteissa.
– Tämä on hengellinen tilaisuus,
jossa luetaan Raamattua ja ollaan
yhdessä miesporukalla.

Saunan kautta sanan ääreen saapuu myös Tikkakosken aluekappalainen Risto Vallipuro. Hän kuvailee Jyväskylän toiseksi pienintä alueseurakuntaa pieneksi, mutta pippuriseksi. Vaikka kuulutaan

kaupunkiin, alueen kylät ovat maaseutumaisia.
– Tikkakoskella kirkkoon kuulumisprosentti on ollut vuosia Jyväskylän korkein, Vallipuro täsmentää.
Vallipuro korostaa yhteistyön
merkitystä. Jumalanpalveluksia on
järjestetty muun muassa paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa
ja Tikkakosken rauhanyhdistys on
aktiivinen toimija alueella.
Tikkakosken Ladun kanssa syttyvät Tuomaan tulet Sarpatin laavulla joulun alla. Seurakunta on
mukana kesän Tohinaviikolla, ja
lapsi- ja varhaisnuorisotyö on hyvin edustettuna perhetyön verkostossa. Vapaaehtoisia on toiminnassa mukavasti.

Yksi toiminnan kulmakivi on päivä- ja perhekerhot. Tammikuussa alueella käynnistyy jo viides päiväkerho. Lastenohjaaja Katri Peränen kyselee lasten ja vanhempien
toiveita aina kerhokauden alussa.
Leipominen on kestosuosikki, mutta kerhoissa myös ulkoillaan paljon
ja tutustutaan lähiympäristöön.
– Melkein kaikki toiveet voidaan
toteuttaa, mutta ei etelän matkoja,
Peränen toteaa.
Tukea arkeen -toiminta lähti käyntiin yhdessä diakoniatyön

kanssa. Kaksi työntekijää vierailee kolme kertaa toimintakaudessa perheen kotona tai vaihtoehtoisesti lapset tuodaan kirkolle. Näin
halutaan antaa hiukan omaa hengähdysaikaa kotona olevalle vanhemmalle.

Täällä lähdetään
”mukaan,
kun jotakin
tapahtuu.

Elokuussa työt Tikkakoskella
aloittanut diakoni Tiina Reijonen
on huomannut, että nuorilla perheillä on usein myös taloushuolia.
Diakonia on mahdollisuuksien
mukaan avustanut pienellä summalla akuutissa tilanteessa.
– Avustus on hätäensiapua, ei
toimeentulon jatke.

Joka toinen torstai kirkolla järjestään erityinen ruokajakelu. Miestenpiiriläiset noutavat lahjoituksena saadut elintarvikkeet paikallisesta S-marketista. Tiistaisin kokoontuvan Työtuvan parikymmenpäinen väki koostuu lähinnä
naisista. Käsityöt ovat olennainen
osa toimintaa, ja niiden myyntituotto menee lähetystyön hyväk-

si. Kahvitaukoa vietetään yhdessä miestenpiiriläisten kanssa. Heillä on kokoontuminen samaan aikaan viereisessä pappilassa.
– Aktiivisuutta Tikkakoskelta
löytyy. Täällä lähdetään mukaan,
kun jotakin tapahtuu, Reijonen tiivistää.

sitkö?

Tie
			

Tikkakosken
alueseurakunta
■■ Aluekappalainen Risto

Vallipuro

■■ Työntekijöitä noin 15
■■ Toimitiloina Tikkakosken

kirkko, pappila ja leirimaja
Sarpatti
■■ Alueneuvoston jäsenet:
Inkeri Tuunanen (pj),
Irmeli Ahonen, Leena
Hirvonen, Keijo Häkkinen,
Tapani Kalenius, Raija Kolu,
Tomi Pirttimäki, Petteri Rajala
■■ Alueet: Tikkakoski, Puuppola, Kuikka, Nyrölä, Jylhänperä
(Ks. kartta.jkl.fi -> aluejaot ->
alueseurakunnat)
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Kolumni

Rakkautta ja rukousta
Mitä Heikki, 29, ja Maire, 23, appivanhempani, ajattelivat, mistä ammensivat rohkeutta ja lohdutusta, kun talvisota syttyi? He kertovat
sen kirjeissään, jotka kulkivat molempiin suuntiin lähes päivittäin.
Niitä on 198 kappaletta. Tyyli on intiimi, kuten läheisten kirjeissä
aina, ja kirjeistä välittyy työläisperheen selviytymistarina.
Heikki ja Maire vuodattavat kirjeissä toisilleen kaipauksensa, luovat
niiden avulla ympärilleen rakkauden suojamuurin, tekevät jatkuvaa mielikuvaharjoitusta pelon ja tuhon ajatusten karkottamiseksi.
Lähettävät suukkoja, jättävät toisensa hyvän Jumalan turvaan. Esikoistyttären ensiaskeleet, sanojen tapailun, hampaiden puhkeamiset, koko lapsen kehityksen nuori Maire kuvaa iloksi miehelleen, samoin lapsen iltarukoukset, joissa muistetaan pyytää varjelusta isälle ja kaikille Suomen puolustajille.
Kotirintaman arkikuulumisissa Maire kertoo muun muassa talovelan hoidosta, Myllykosken tehtaan palkasta rintamamiesten perheille, tyhjillään seisovan uudistalon lämmityksestä, ilmapommituksista, sukkien ja kaulureiden neulomisesta, huopatallukoiden tilaamisesta, marjakellarin jäätymisestä ja hammassärystään. Maire
muistaa miestään tiuhaan vaatepaketeilla ja kotileivonnaisilla.
”Koko Suomen kansa rukoilee, että Jumala antaisi voimaa kestää kaiken. Jumala auttaa, kun häntä rukoilemme. Kaikki kääntyy parhain
päin”, Maire valaa rohkeutta mieheensä 4. joulukuuta. ”Annetaan
itsemme Jumalan huostaan, hän pitää meistä huolen kävi miten tahansa”, hän jatkaa.
Heikki kehottaa kuuntelemaan radiota, kirjaa pappien vierailut ja
kuvaa sotajoulunsa valtiolta saamaansa omenaa ja virsikirjaa myöten. Mairen joulukuvauksessa kuuluu päällimmäisenä rauhan odotus ja oman lapsen jouluilo. Heikki tähdentää kirjeissään kotiväelle rauhallisena pysymisen merkitystä. Hän kuvaa tehtäviään JR5:n
ratsulähettinä ja myöhemmin ajomiehenä, viittaa lukuisiin ihmepelastumisiin taistelujen melskeessä. Oman kylän miehet palvelutovereina ovat Heikille tärkeä voimanlähde ja viestikanavakin, sillä
lomalle hän ei pääse.
Appivanhempieni kirjeenvaihto avaa minulle ikkunan talvisotatalven syvätuntoihin ja tapahtumiin. Kirjeet ja hellittämätön rukous
ovat perheen salainen ase, selviytymiskeino, toivon ja rohkeuden ylläpitäjä. Niissä kuuluu elävästi nuoren Mairen ja Heikin ääni: ”Paha
ei voi meille mitään, kun turvanamme on Jumala.”

Marja Leena Luukkonen

ilen
Tänään ruko

Kiitos huolenpidosta
Kiitos, että pidät minusta huolta jokaisena päivänä. Vastoinkäymistenkin
kohdatessa tiedän, etten olen murheineni yksin.
Nainen, 29

Tasavallan presidentti Kyösti Kallio ja
sotamarsalkka Mannerheim poistuvat
sankarivainajien muistojumalanpalveluksesta Suurkirkosta toukokuussa 1940.

Kyösti Kallio
valoi uskoa
Jumalan
johdatukseen
talvisodassa
Kansalle puhui itsenäisyyspäivänä 1939
hauras, mutta tulevaisuudenuskoinen
presidentti.

JANNE KÖNÖNEN teksti
SA-KUVA kuva

Oli joulukuun kuudes 1939. Moni suomalainen nousi tuona aamuna vuoteestaan varmasti miettien, oliko juuri herännyt Suomen viimeiseen itsenäisyyspäivään.
Talvisotaa käytiin tuolloin seitsemättä päivää. Kannaksella oli vetäydytty suojajoukkojen viivyttäessä venäläisiä. Neuvostoilmavoimat oli pommittanut maata ankarasti.
Itsenäisyyspäivänä Neuvostoliitto hyökkäsi Taipaleessa pääasemaa vastaan, ja
Raatteen tiellä viholliskolonnat kiemurtelivat eteenpäin katkaistakseen Suomen kahtia. Satoja ihmisiä oli kuollut. Yleisötilaisuudet oli ilmavaaran vuoksi kielletty ja presidentti oli peruuttanut linnan juhlat.
Monissa kodeissa ja korsuissa itsenäisyyspäivästä muistuttivat vain siniristiliput
ja Yleisradio. Radiot avattiin, kun tiedettiin
presidentti Kyösti Kallion puhuvan kansalle.
Lähetyksen rahinan seasta erottui Kallion
hauras ääni. Presidentti ei kuulostanut sairauden heikentämänäkään ponnettomalta,
vaan hillityn itsevarmalta.

Edelliset puolitoista vuotta olivat olleet
Kyösti Kalliolle yhtä suurta kärsimystä. Pitkään hyväkuntoisena pysyneen, yli 65-vuotiaan poliitikon terveys oli alkanut reistailla
huhtikuussa 1938.
Vastoin lääkärien määräystä keuhkoveritulpan saanut presidentti oli kieltäytynyt
pitkästä levosta. Tehtävissään sinnitellyt
Kallio poti pitkään influenssaa ja lisäksi hänen ja vaimonsa Kaisan vanhin tytär Vieno
menehtyi tuberkuloosiin syksyllä 1938 vain
35-vuotiaana.

Dosentti Pauli Soisalo paranteli jatkuvasti huonovointista potilasta pistoksin. Loppusyksy 1938 sujuikin kohtuullisesti, mutta tammikuun lopulla 1939 Kallio sai yöllä presidentinlinnassa vakavan sydäninfarktin. Vastaan hangoittelevalle potilaalle kerrottiin hänen käyneen ”kuoleman porteilla”.
Osa talven presidentinesittelyistä pidettiin Kallion maatessa vuoteellaan. Presidentti ei kyennyt lukemaan tekstiä tai kohottamaan käsiään itse.

kes”kelläIloitsemme
suruakin, että

seisomme entistä
lähempänä toisiamme
ja toivottavasti myös
lähempänä Jumalaa.
Vaikka terveyssyistä virasta luopuminen
oli tuohon aikaan harvinaista, lähipiiri pohti
sitäkin mahdollisuutena. Presidentti kieltäytyi ja vetäytyi kesällä 1939 Gösta Serlachiuksen piilopirttiin Vilppulaan toipumaan.
Sieltä hän ilmestyi jotakuinkin tolpillaan
Helsinkiin elokuun puolivälissä.
Työkykyä olisi tarvittu vieläkin enemmän
kuin oli. Neuvostoliitto viestitti koko sen
ajan, kun Kallio oli sairastellut pitävänsä nousevan Hitlerin Saksan hyökkäystä alueelleen
Suomen kamaran kautta todennäköisenä.
Vain viikko presidentin töihin paluun jälkeen Stalin ja Hitler solmivat Molotov–Rib-

bentrop -sopimuksen. Huhut salaisesta lisäpöytäkirjasta, jossa koko Itä-Eurooppa jaettiin maiden kesken, levisivät.
Lokakuussa alkoivat Moskovassa neuvottelut alueluovutuksista. Kun Suomi ei taipunut, Neuvostoliitto hyökkäsi 30. marraskuuta koko Suomen vastaisen rajansa pituudelta.

”Kansalaiset!”, kaikui Kallion päättäväinen ääni eetteristä 6. joulukuuta. ”Suomen
kansa valmistautui viettämään 22. Itsenäisyytensä vuosipäivää entistä suuremmilla
toiveilla. - - Me olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet Neuvostoliiton hyökkäyksien kohteeksi.”
Kallio vei kuulijat historiaan muistuttaen kimppuun hyökänneen jo iso- ja pikkuvihan aikojen vihollisen. Hän viittasi myös
Neuvostoliiton ateistiseen ideologiaan sanoen vihollisen tahtovan riistää Suomelta
itsenäisyyden ”ja sen mukana kaiken, mikä
meille on kallista ja pyhää”.
Tällä hän demokratian lisäksi tarkoitti
varmasti sitä, että noin 95 prosenttia kansasta kuului luterilaiseen kirkkoon ja kristillinen vakaumus oli maassa yleinen ja kunnioitettu yksilönvakaumus.
Kiitettyään sekä miehiä että naisia uhrimielestä Kallio päätti puheensa ääni voimakkaasti värähtäen:
”Kaikukoon tänä itsenäisyyspäivänämme
kaikkialla maassa entistä voimakkaampana
neljäsataa vuotta vanha, kansallemme tuttu Lutherin virsi – Jumala ompi linnamme”.
Kristilliseen uskoon viittaaminen ei ollut
Kalliolle vierasta. Hän ei kuulunut mihinkään herätysliikkeeseen, mutta tunsi kirkon lisäksi läheiseksi kotiseutunsa herän-

näisyyden ja lestadiolaisuuden. Kallio julkaisi muun muassa suomalaisissa aikakauslehdissä joulukuussa 1939 kirjoituksen, jossa hän näki koettelemusten lähentävän ihmisen suhdetta lähimmäiseen ja Jumalaan:
”Emme tiedä, mikä on kohtalomme jättiläistä vastaan taistellessa, mutta iloitsemme
keskellä suruakin, että seisomme entistä lähempänä toisiamme ja toivottavasti myös
lähempänä Jumalaa, joka on suuressa rakkaudessaan kuljettanut meitä monien koettelemusten kautta itsenäisyyteen. Uskomme,
ettei Hän hylkää meitä vieläkään.”
Tapahtuikin ihme, Suomi säilytti itsenäisyytensä. Kyösti Kallion terveys ei kuitenkaan sodan jälkeen koskaan palautunut entiselleen. Presidentti sai elokuussa 1940 aivoinfarktin ja päätti jättää tehtävänsä.

Talvisodan valtionpäämies kuoli dramaattisesti 19.12. Helsingin rautatieasemalla, kunniakomppanian ja yleisön edessä,
tehdessään lähtöä kotiseudulleen Nivalaan.
”Se oli komea kuolema,” kirjoitti presidenttiä arvostanut ja kuolinhetkeä vierestä
todistanut marsalkka Mannerheim.
Kallion puhe 6.12.1939 Ylen Elävässä Arkistossa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/12/03/kyosti-kallion-itsenaisyyspaivan-puhe-1939
Tärkeimmät lähteet: Kari Hokkanen: Kyösti
Kallio 2 (1986), Esko Hakkila (toim.): Presidentti Kyösti Kallion puheita (1942), Ville Jalovaara:
Myrskyä ja mystiikkaa (2018).

Talvisodan alkamisesta tulee tänä
vuonna kuluneeksi 80 vuotta. Sota
syttyi Neuvostoliiton hyökättyä
Suomeen 30.11.1939.
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Hoosianna Davidin Poika, kiitetty olkoon hän!
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen.
Hoosianna, hoosianna, hoosianna, hoosianna!
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen.

Adventti tuo
valon ja toivon
Hoosianna kajahtaa kirkoissa ensimmäisenä adventtisunnuntaina.
PÄIVI ESKELINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Keskelle pimeintä vuodenaikaa syttyy ensimmäinen adventtikynttilä. Ja toinen, kolmas, neljäs. Kanttori Heli Niemisen mielestä se on melkoinen vertauskuva siitä, mitä
joulun odotus pitää sisällään. Kynttilöiden
valon määrä kasvaa, mitä lähemmäksi joulua tullaan.
– Adventin ajan musiikki on inspiroivaa.
Se tuo toivon ja valon näkökulman pimeyden keskelle, hän kuvailee.
Kirkkovuosi vaihtuu tuomiopäivän tunnelmista Vapahtajan odotukseen.

Hoosianna-hymni viittaa ensimmäisen
kristillisen pääsiäisen tapahtumiin, jolloin
kansa odotti Messiasta, Vapahtajaa, suurta sankaria vapauttamaan juutalaiset Rooman orjuudesta.
Raamattu kertoo suuren kansanjoukon
tulleen Jeesusta vastaan, kun hän ratsasti
aasilla Jerusalemiin. Silloin huudettiin hoo-

sianna, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa auta, pelasta.
– Ensimmäisen adventin jumalanpalveluksissa on perinteisesti paljon väkeä. Kun
kirkossa silloin lauletaan Hoosiannaa, väkimäärä tehostaa virren voimallisuutta ja pontevuutta. Tämä nostaa mieleen Raamatussa
mainitun suuren kansanjoukon, joka huusi Jerusalemiin ratsastavalle Jeesukselle. Me
olemme se kansanjoukko, Nieminen toteaa.

jää kaikenlaisen joulun touhuamisen jalkoihin, Nieminen pohtii.
Ensimmäinen adventti aloittaa pienen
paastonajan, jolloin olisi tarkoitus puhdistaa mielensä, mietiskellä ja keskittyä joulun
ihmeen, Vapahtajan saapumiseen.

Nieminen uskoo, että perinne kantaa
edelleen. Kirkon voimavara on hänen mielestään siinä, että perinteet eivät horju, on
jotain mikä pysyy.
Hoosiannan kuuleminen kuoroesityksenä tai yhdessä laulettuna liittyy monen sukupolven joulunajan avaukseen, vaikka virren sisältö tai adventin ajan merkitys olisikin vieras.
– Kirkolliset juhlapyhät, joulu ja pääsiäinen ovat edelleen Suomessa vahva juttu,
vaikka adventin merkitys alkaa himmentyä.
Kirkon ulkopuolella adventin ajan sanoma

näkökulman
pimeyden keskelle.

Hoosianna levisi
Jyväskylän seminaarista
PÄIVI ESKELINEN teksti

Hoosianna-hymnin on säveltänyt saksalainen Georg Joseph Vogler (1749–1814), jonka Kustaa III kutsui Tukholmaan 1786. Siellä syntyi Hoosianna-hymni, jonka kantaesitys oli vuonna 1795. Se tuli sittemmin hyvin suosituksi sekä Ruotsissa että Suomessa. Myös Norjan nykyiseen virsikirjaan se sisältyy.
Suomessa Hoosianna on mahdollisesti
esitetty julkisesti ensi kerran jo 1797 ruotsiksi Turussa.
Suomenkielisenä sen julkaisi E. A. Hagfors toimittamassaan kokoelmassa Suomalainen lauluseppele 1871. Hän oli Jyväskylän

seminaarin musiikinlehtori, ja hänen oppilaittensa, Jyväskylästä valmistuneiden kansakoulunopettajien välityksellä Hoosianna
tuli tunnetuksi eri puolilla maata.
Kun kuorotoiminta oli vielä vähäistä, monin paikoin kansakoululaiset lauloivat Hoosiannan kirkossa ensimmäisenä adventtina.
Joillakin paikkakunnilla sen esitti laulutaitoisista henkilöistä koottu Hoosiannakuoro,
jonka monivuotinen toiminta johti sittemmin säännölliseen kirkkokuorotoimintaan.
Richard Faltin sävelsi Hoosiannaan juhlavan alkusoiton 1800-luvun lopussa. Virsikirjaan Hoosianna otettiin vuonna 1986.
Lähde: www.virsikirja.fi

Adventti tuo
”toivon
ja valon

– Vanha perinne siivota koti läpikotaisin joulua varten puhuttelee. Se on juuri adventin sisältö: puhdistaa sydän turhasta, että Jeesus mahtuu sinne asumaan.
Adventtisunnuntaiden tekstit eivät etene
aikajärjestyksessä, vaan tuovat esiin eri puolia odotuksesta ja valmistautumisesta. Ensimmäisen adventin teema on nöyryys, toi-

sen adventin aiheena on Kristuksen paluu.
Kolmantena käsitellään katumusta ja viimeisenä, juuri ennen joulua, on vuorossa ilo.

Lauluryhmä Lähde! on Niemisen johdolla mukana Keltinmäen kirkon adventtijumalanpalveluksessa. Kuorolaisille Hoosianna on tuttu nuoruuden adventtikirkosta,
jonne useimmiten on menty Hoosiannaa
laulamaan isommalla porukalla tai perheen
kanssa.
Kuorossa jo monia vuosia mukana ollut
Maria Turunen pitää virttä mahtipontisena mutta vaikuttavana.
– Virsi on syvä ja väkevä. Hoosianna –
auta, armahda – on syvä huokaus, Turunen
miettii.
Hänen joulun odotuksensa alkaa ensimmäisen kynttilän sytyttämisellä. Siihen liittyy hänestä vahvaa symboliikkaa.
– Kynttilä ilman adventin sanomaa on
pelkkä kynttilä. Adventtikynttilä tuo valoa
ja toivoa vuoden pimeimpään aikaan, hän
pohtii.

PastoriPiken
Hoosianna räppää
JOULURADIO teksti

Jouluradion Hoosianna-virsi kajahtaa tänä
vuonna rap-artisti PastoriPiken versiona
mahtipontisempana kuin koskaan. Ensimmäisenä adventtina vuorokauden vaihtuessa julkaistava Hoosianna virittää suomalaiskodit joulunodotukseen. Nyt virsi kuullaan
ensimmäistä kertaa rap-sovituksena. Järjestyksessään kahdeksas Jouluradion Hoosianna on moderni ja rohkea toteutus, joka ei jätä ketään kylmäksi.
– Kun multa kysyttiin, olisinko kiinnostunut tekemään oman versioni Hoosiannasta,
epäröin hetken. Kyse on niin isosta ja hienosta laulusta, jolla on myös mulle paljon

tunnearvoa. Onneksi tiimin kannustamana
otin haasteen vastaan. Tänään kun kuuntelen meidän versiota, en vois olla onnellisempi, et lähdin tähän projektiin mukaan, PastoriPike kertoo.

PastoriPike, oikealta nimeltä Pierlin Mpaka Makumbu, on rap-artisti, jonka musiikkiura alkoi vuonna 2009 gospelrap-yhtyeessä Pastorit. Viime vuosina hän on keskittynyt soolouraansa. PastoriPiken Hoosiannassa mukana on myös gospel-kuoro.
– Tehtiin tästä biisistä nykyaikainen, mun
tyylinen versio, jossa saan tuoda omalla tyylilläni esiin tärkeitä asioita, PastoriPike sanoo.

Lähde!-lauluryhmä on perustettu vuonna
2009 ja se harjoittelee Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa torstai-iltaisin.
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Anna lähetyslahja ja rakenna tulevaisuutta

Lahjakortti
LAHJAKORTTI

25 €

Lahjakortti

LAHJAKORTTI

Vuohi
maaseudun
köyhälle
perheelle
Bangladeshiin

LAHJAKORTTI

20 €

Lasten
päiväkeskus
Etiopiassa
haluamasi
summa

LAHJAKORTTI

15 €

Joulunajan
tapahtumat
yhdessä paketissa

Vauvaryhmät

Turvallisempi
synnytys
bangladeshilaiselle
naiselle
Kyyhkyslakka
Bangladeshin
maaseudun
köyhälle
perheelle

Osta lahjakortit: www.kylvaja.fi/lahetyslahjat tai soita 09 2532 5400

Kevät 2020

Lähetysyhdistys

Avoimet ryhmät:
Ei ennakkoilmoittautumista
Neulaskoti, Keljonkangas to klo 13-15
Tied. Leena Noronen 050 340 9891
Kipinän vaunujengi ti klo 13-15
Tied. Sanna Ketosalo 0500 441 4215
Kuokkala ti klo 13-14.30
Tied. Eija Välilehto 050 407 9128
Palokka ma klo 13-15.30
Tied. Mira Maasola 050 408 8813

Ekavauvaryhmät:
Ilmoittautuminen 1.-31.12.
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Tiedustelut:
Keskusta, Yliopistokatu 28 B:
Laura Rouhiainen 050 564 3072
Lohikoski: Kati Koskinen 050 595 3948
Kortepohja: Riitta Haaparanta-Kocabiyik
050 372 5573
Kuokkala: Heini Tarvainen 050 340 0697
Vaajakoski: Marja Lähteelä 040 574 2026

Henki &

Seppälän Citymarket

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

MARJATTA RYYNÄNEN
Puistokatu 19, Jyväskylä
puh. 014 614 561

k
Y

Avoinna
joka päivä
9–18.

Joulukylä Jyväskylä -sivustolJoulukylä
ta löydät JyJyväskylä
väskylän seudun joulunajan elämykset
samasta paketista. Joulukylästä löydät kaiken mitä jouluusi tarvitset: ostokset, tunnelmalliset joulukonsertit, unohtumattomat elämykset, jouluruoat valmiissa pöydässä sekä
laajan kattauksen monia muita
ihania joulutapahtumia.
Joulukylä Jyväskylä -sivulle
on koottu myös Jyväskylän seurakunnan Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet, joulukonsertit sekä joulunajan jumalanpalvelukset.
Joulukylä Jyväskylä on
osoitteessa visitjyvaskyla.fi/joulu.

Monipuolinen
kattaus
joulumusiikkia
Jouluradio soi
tänä vuonna monikulttuurisempana kuin koskaan. Tarjolla on
entistä laajempi kattaus joulumusiikkia ympäri maailman.
Luvassa on tuttuja joululauluja
eri kielillä ja uusilla sovituksilla.
Viikoittain kuullaan joululauluja maailman eri kolkilta, vaihtuvilla teemoilla.
Jouluradio on seurakuntien yhteinen radiokanava sekä
verkkomedia, jonka sivustolla
soi kymmenen eri tyylisuunnan
joulumusiikin kanavaa. Kaiken
kaikkiaan Jouluradion musiikki helkkyy tänä vuonna yhteensä 27 lähettimen voimin, kattaen 4,3 miljoonaa potentiaalista
kuulijaa ympäri Suomen.

Kauneimmat joululaulut
HUHTASUO
Su 8.12. klo 15 Kipinä, Kauppakeskus Seppä,
Ahjokatu 3–5, lasten kauneimmat joululaulut
ja perhemessu
To 12.12. Klo 18 Vuorilammen laavu

Ti 17.12. klo 18 Satamakapteeni,
Korpilahdentie 8
Ke 18.12. klo 18 Vaarunhovissa, Oittilantie 101
Su 22.12. klo 18 Korpilahden kirkko,
Kirkonmäentie 3

KELTINMÄKI
La 14.12. klo 15 Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10, Lucia med de vackraste julsångerna
Su 15.12. klo 18 Keltinmäen kirkko
Su 22.12. klo 16 Kortepohjan srk-keskus,
Isännäntie 4
Ma 6.1. klo 16 Sotainvalidien sairaskoti,
Keskussairaalantie 40
Ti 10.12. klo 18 Kortepohjan srk-keskus,
mukana kehitysvammaistyö

KUOKKALA
Su 8.12. klo 15 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4
Su 15.12. klo 16 Kuokkalan kirkko
Su 15.12. klo 19 Kuokkalan kirkko
Su 22.12. klo 16 Kuokkalan kirkko
Su 22.12. klo 19 Kuokkalan kirkko.

KESKUSTA
Ke 11.12. klo 13.30 Kaupunginkirkko, Ammattiopisto Spesian kauneimmat joululaulut
Pe 13.12. klo 22 Ravintola Sohwi, Vaasankatu
21, grooveimmat joululaulut
Su 15.12. klo 16 Kaupunginkirkko
Su 15.12. klo 18 Kaupunginkirkko
To 19.12. klo 18 Lahjaharjun kappeli,
Ukonniementie 2
La 21.12. klo 14 Kauppakeskus Seppä,
grooveimmat joululaulut
La 21.12. klo 16 Kauppakeskus Seppä,
grooveimmat joululaulut
Ma 6.1. klo 11.30 Vanha Pappila,
Vapaudenkatu 26
KORPILAHTI
Ti 10.12. klo 18 Korpilahden seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1, lasten kauneimmat
joululaulut
To 12.12. klo 18 Ylä-Muuratjärven kylätalolla,
Petäjävedentie 2178

PALOKKA
Ti 10.12. klo 17 Mankolan yhtenäiskoulu,
Saarijärventie 21
Su 15.12. klo 15 Palokan kirkko, Rovastintie 8,
lasten kauneimmat joululaulut
Su 15.12. klo 17.30 Palokan kirkko
SÄYNÄTSALO
La 7.12. klo 18 Table en Bois,
Vuorenlahdenkatu 38
To 12.12. klo 18 Säynätsalon kirkko, Saarnatie,
lasten kauneimmat joululaulut
Pe 13.12. klo 20 Ravintola Sherwood,
Pihkatie 4
Su 15.12. klo 14 Neulaskoti, Pihkatie 4
Su 15.12. klo 16 Säynätsalon kirkko, Saarnatie
TIKKAKOSKI
Ti 3.12. klo 18 Puuppolan koulu, Puuppolankoskentie 93
Ti 10.12. klo 18 Jylhänperä
To 12.12. klo 18 Nyrölän kylätalo, Jatkolantie 14
Su 15.12. klo 18 Tikkakosken kirkko
Ma 16.12. klo 18 Kuikan kylätalo,
Kuikantie 389

Ke 18.12. klo 18 Tikkakosken kirkko,
Kirkkokatu 18
VAAJAKOSKI
Su 8.12. klo 14 Jyskän seurakuntakoti,
Asmalammentie 4
To 12.12 klo 18 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11, lasten kauneimmat joululaulut
Pe 13.12 klo 18 Koivuniemen kappeli,
Koivuniementie 30
La 14.12 klo 18 Vaajakosken kirkko,
grooveimmat joululaulut
Su 15.12. klo 16 Vaajakosken kirkko
Su 15.12. klo 18 Vaajakosken kirkko
Ma 6.1. klo 11.30 Vaajakosken kirkko
TAULUMÄEN KIRKKO
Su 8.12. klo 18 Grooveimmat joululaulut,
Tuomasmessu
To 12.12. klo 19
La 14.12. klo 18 ja 20
La 21.12. klo 16, 18 ja 20
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
-KONSERTIT
Su 8.12. klo 15 Taulumäen kirkko. Vox Aurea
ja Kolmekuutoset.
Su 15.12. klo 15 Taulumäen kirkko, Vox Aurea
ja Kolmekuutoset.
Liput 15/10/5 euroa.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT -MESSUT
Su 8.12. klo 18 Tikkakosken kirkko
Su 22.12. klo 10 Palokan kirkko
Su 22.12. klo 10 Vaajakosken kirkko
Su 22.12. klo 12 Huhtakoti, Nevakatu 1
Ke 11.12. klo 18 Kaupunginkirkko, nuorten
kauneimmat joululaulut -messu

Jouluradio soi
Jyväskylässä
taajuudella 98,8 MHz.

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Joulukonsertti

IDA ELINA

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.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Su 15.12. klo 16
Kipinä
Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

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

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Puhelin 045 166 1126 ● www.kotipalveluarki.ﬁ

Kauppakeskus Seppä
Ahjokatu 5, 2 krs.
Liput ennakkoon
myös Kipinästä.

LIPUT
ENNAKKOON
ALK. 15,00 €,
OVELTA 15 €

Henki &
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Tapahtumat 28.11.–12.12.
TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 1.12. klo 18, Pitkänen, Viitala, Ahonen, Hassinen, Lauluyhtye Lux
Auribus, johtaa Kimmo Tuuri, Palokan kirkkokuoro, Nuori ääni -kuoro,
johtaa Matias Lahti.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo 10, Hassinen. Mieskuoro Sirkat, johtaa Kimmo Tuuri. Sotaveteraanien perinnekuoro.
Tuomasmessu, Grooveimmat joululaulut su 8.12. klo 18, von Gross, Hautalahti, Ridanpää, Laasonen.
Musiikkitilaisuudet
Taulumäen joulunajan konsertit kts.
Musiikki kirkoissa.

HALSSILA
Musiikkitilaisuudet
Jarin ja Mikon musiikkihetki la klo
12–13 Kipinä.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askarteluryhmä ma 2.12.
klo 10 Kipinä.
Aikuisille
Tunturihiihtoleiri Hetassa 28.3.–3.4.
Hinta n. 530 e sis. kuljetuksen, majoituksen (4hh), ruokailut Hotelli Hetan
Majatalossa ja lounaat meno- ja paluumatkalla sekä päiväretken Norjan
puolelle. Tied. 050 549 7024 tai juha.
halonen@evl.fi.
Raamattupiiri pe 29.11. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 3.12. klo 13 Telkäntie 2 C. Yhteys ja ilo, diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen.
Sanan anna koskettaa – raamattu- ja rukouspiiri ke klo 17.30 Kipinä,
Karjalaiset ja Mikkolat.
Jouluretki Ränssin Kievariin ti 17.12.
Retken hinta 25e, sis. kyydin, jouluaterian ja kahvin (ota tasaraha). Lähtö
klo 11 Kaakkolammen kp; klo 11.05
Kangaslammen kp; klo 11.10 Huhtasuon kirkon pysäkki; klo 11.20 Kivistön työväentalon pysäkki. Paluu n. klo
15. Ilm. ma 9.12. mennessä Juha Halonen p. 050 549 7024 (viesti).
Lapsille ja lapsiperheille
Touhutupa ke klo 9 Telkäntie 2 C.
Omat eväät.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kipinämessu to 28.11. klo 18 Kipinä.
Messu su 1.12. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Laasonen. Kirkkokahvit.
Messu su 8.12. klo 12 Huhtakoti, Puhto, Koskinen. Kirkkokahvit.
Kipinämessu to 12.12. klo 18 Kipinä.
Musiikkitilaisuudet
Jarin ja Mikon musiikkihetki la klo
12–13 Kipinä. Jari Leppänen ja Mikko
Oinonen musisoivat lauantain iloksi.
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti, Nevakatu 1. Hinta 2,50 e.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askarteluryhmä ma 2.12.
klo 10 Kipinä.
Aikuisille
Tunturihiihtoleiri Hetassa 28.3.–3.4.
Hinta n. 530e sis. kuljetuksen, majoituksen (4hh), ruokailut Hotelli Hetan
Majatalossa ja lounaat meno- ja paluumatkalla sekä päiväretken Norjan
puolelle. Tied. 050 549 7024 tai juha.
halonen@evl.fi.
Raamattupiiri pe 29.11. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 3.12. klo 13 Tel-

käntie 2 C. Yhteys ja ilo, diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen.
Sanan anna koskettaa – raamattu- ja rukouspiiri ke klo 17.30 Kipinä,
Karjalaiset ja Mikkolat.
Jouluretki
Ränssin Kievariin
Lähde jouluretkelle Ränssin
Kievariin ti 17.12. Retken hinta
25 euroa, sis. kyydin, jouluaterian ja kahvin (ota tasaraha).
Lähtö klo 11 Kaakkolammen kp; klo 11.05 Kangaslammen kp; klo 11.10 Huhtasuon
kirkon pysäkki; klo 11.20 Kivistön työväentalon pysäkki.
Paluu n. klo 15. Ilmoittautuminen ma 9.12. mennessä
Juha Halonen p. 050 549 7024
(viesti).
Nuorille
Alakouluikäisten avoimet ovet ke–to
klo 15–17 Kipinä.
Nuorten iltakahvila to klo 18–20 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti ja
to klo 13–16 Huhtakoti.
Päiväkerho ma klo 12.30 Huhtakoti.
Perhekerho ti klo 9.30 Huhtakoti.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hoosiannamessu su 1.12. klo 12 Neulaskoti, Helenius, Tahkola. Joulupuuro
ja -myyjäiset.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysyhdistys Kylväjän raamattuja lähetyspäivät la–su 30.11.–1.12.
Neulaskoti. La klo 14.30 Lähetyselämää siellä, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä, Mauri Tervonen, Erkki
Puhalainen. Kahvit. Klo 16 Tulevaisuus
tiedossa, raamattuopetus Ilmestyskirjan äärellä, pastori, Etu-Aasian lähetti
Esko Helenius. Su klo 12 Hoosiannamessu, joulupuuro ja -myyjäiset.
Aikuisille
Rukouspiiri ma 2.12. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Neulaskodin ruokailu ti 3.12. klo 12–
13, Pihkatie 4. 4/1e.
Apostolien jäljissä -raamattuhetki
su 8.12. klo 16 Neulaskoti, Mauri Tervonen. Apostolien teot luvut 9–11.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauvakerho to klo 13 Neulaskoti.
Perhekerho pe 29.11. klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Muu
Joulumyyjäiset su 1.12. klo 14–16
Neulaskoti.
Kultaisen iän
syntymäpäiväjuhla
Yhteistä syntymäpäiväjuhlaa
70, 75, 80, 85, 90 ja sitä vanhemmille Keljonkankaan ja
Säynätsalon alueen seurakuntalaisille vietetään to 5.12. klo
13 Säynätsalon seurakuntakodilla. Mukaan voi ottaa myös
seuralaisen. Lisätiedot tekstiviestillä 050 549 7015 tai 050
598 0951.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 29.11. klo 8.30 kirkko.

Messu su 1.12. klo 10 kirkko, Salminen, Ridanpää, Nieminen, Vuorenoja.
Seurakuntakuoro ja Lähde!-kuoro,
Christine Bürklin, gamba. Pyhäkoulu
ja kirkkokahvit.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo 10
kirkko, Kärkkäinen, Nieminen, Kamarikuoro Hehku. Kirkkokahveilla itämaisia herkkuja.
Messu su 8.12. klo 10 kirkko, Ridanpää, Kärkkäinen, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Harjun Laulun joulukonsertti ke
11.12. klo 19 kirkko. Johtaa Rita Varonen. Liput 12 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Adventtimyyjäiset pe 30.11. klo 10–
12 Kortepohjan srk-keskus. Leivonnaisia, käsitöitä, arpajaiset ja kirpputori. Puuroa ja soppaa, kahvia ja pullaa.
Mukana Naisten Pankki.
Aikuisille
Seurakuntakuoro to klo 18 kirkko.
Tied. 044 757 7170.
Joulukorttimyyjäiset su 1.12. klo
11.30 kirkko. Adventtimessun jälkeen
on kirkkokahvien yhteydessä mahdollista ostaa joulukortteja Keltinmäen alueseurakunnan diakoniatyön hyväksi. 2,5/1e.
Diakonia olohuone ma 2.12. klo 13
Keltinmäen hyvinvointikeskus.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun joulujuhla ti 3.12. klo
13–15 Saihokatu 4. Ohjelmaa ja jouluateria (6e/hlö). Ilm. ollut edellisillä
kokoontumiskerroilla.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko.
Kuohun päiväpiiri ma 9.12. klo 13
Kuohun kylätalolla. Nyyttikestit.
Käsillä Kätevästi -virikekerho ke
11.12. klo 14 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta ke 11.12. klo 18.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 1.12. klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti
10.12. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
11.12. klo 9.15 kirkko.
Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–17.45
kirkko (1e). Nouto kotiin klo 17.45–
18.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to 28.11. klo 13 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Laasonen.
Hiljaisuuden hetki pe 29.11. klo 12–
14 Kaupunginkirkko.
Messu su 1.12. klo 10–11.30 Kaupunginkirkko, Wuolio, Tuominen, Valtasaari, Juha Lauttamus, trumpetti.
Lemmikkien ja
lasten adventti
Lasten Hoosiannakirkko on
su 1.12. klo 15 Kaupunginkirkossa. Adventtipalveluksen toimittavat Satu Konsti
ja Piia Laasonen. Hoosiannakirkon jälkeen on lemmikkien adventtisiunaus klo 15.30
Kirkkopuistossa. Kirkkomehut ja piparit. Mahdollisuus
koirien rapsutteluun, mukana
myös kaverikoiria.

Sunday Service in English su 1.12. klo
17.30 Vanha pappila.
Kohtaamispaikan iltamessu su 1.12.
klo 18 Kaupunginkirkko, Mika Kilkki.
Viikkomessu to 5.12. klo 13 Kaupunginkirkko, Wuolio, Laasonen.
Sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo
10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Valtasaari.
Messu su 8.12. klo 10 Kaupunginkirkko, Tuominen, Konsti, Valtasaari.
KohtaamiPaikan BrunssiKirkko su
8.12. klo 11–13 kristillinen koulu, Voionmaankatu 18. Nyyttärit, kaikille yhteinen jouluinen ohjelma. Ota mukaan oma muki, lautanen, aterimet
sekä sisäkengät.
Viikkomessu to 12.12. klo 13 Kaupunginkirkko, Tuominen, Laasonen.

Muu
Joulumyyjäiset la 30.11. klo 10–13
Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.

Musiikkitilaisuudet
Joulun sävel ke 4.12. klo 12–12.30
Kaupunginkirkko. Yhteislauluja. Risto Valtasaari, urut, Kalevi Issakainen,
saha. Vapaaehtoinen kolehti Suomen
Lähetysseuran joulukeräykselle.
Christmas Carols ma 9.12. klo 19
Kaupunginkirkko.
Joulun sävel ke 11.12. klo 12 Kaupunginkirkko. Yhteislauluja säestää bändi:
Katri Peurala, Piia Laasonen, Sebastian
Hautakangas, ja Esko Turpeinen.

Musiikkitilaisuudet
Jarin ja Mikon musiikkihetki la klo
12–13. Kahvio on avoinna.
Kipinän laulut: Hoosianna, kohti
joulua su 1.12. klo 16, Jaana Eloranta.
Yhteislauluja.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ke 11.12. klo 10 Vanha
pappila.
Aikuisille
Kylän kammari to 28.11. klo 14 Vanha pappila.
Adventin pieni
pyhiinvaellus
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina tehdään pieni
kaupunkivaellus adventin
tunnelmissa klo 16.30 alkaen.
Lähtö, alku- ja loppurukous
Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Vaelluksen pituus
noin 4 kilometriä. Tarjolla
glögiä ja pikkupurtavaa.

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
28.11. klo 12.
Kipinämessu to 28.11. klo 18.
Lasten kauneimmat joululaulut
-perhemessu su 8.12. klo 15, Puhto,
Koskinen, Astaha-kuoro.
Kipinämessu to 12.12. klo 18.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askarteluryhmä ma 2.12.
klo 10.
Aikuisille
Sanan anna koskettaa – raamattuja rukouspiiri ke klo 17.30, Karjalaiset
ja Mikkolat.
Pietarin kilta ti 3.12. klo 18. Apostolien teot, Rantanen. Miesten opinto- ja
keskustelupiiri.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puurolounas
1e/perhe klo 11.
Parkki ma klo 12.30–15.30 3–6-vuotiaille, ilmainen. Mukaan mahtuu 8 lasta. Omat eväät.
Perheilta ma klo 17.30.
Mutsit koolla ti 3.12. klo 10. Yli 1v
lapsille lastenhoito.
Vaunujengi ti klo 13.
Taaperot tapaa ke klo 10.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 10.12. klo
10 Kipinä. Lastenhoito.

KORPILAHTI
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 3.12. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Osallisuuden kahvihuone ti 3.12. klo
14 Vanha pappila. Eläkeiässä Jyväskylään muuttaneille.
Kolikkotuvan olohuone to 5.12. klo
12 Kolikkotie 2 C.
Virtailta nuorille aikuisille ja aikuisille to 5.12. klo 18 Yliopistonkatu 26
B. Rukouksesta voimaa! Lapuan hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén.
Seniorikammari ti 10.12. klo 14 Vanha pappila. Eevi-Riitta Kukkonen. Joululaulajaiset, Eija Rantatalo ja Aulis
Tuimala
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
11.12. klo 13 Puistotori 4.
Kylän kammari to 12.12. klo 14 Vanha pappila.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B.
Puistotapaaminen to 28.11. klo 14
Mäki-Matin perhepuisto. Pihapyhis.
Lemmikkien adventtisiunaus su
1.12. klo 15.30 Kirkkopuisto. Kirkkomehut ja piparit. Mukana Kennelliiton Kaverikoirat ja Kennelliiton Lukukoirat.
Taaperokerho ma 2.12. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B. Omat eväät.
Ekavauva ma–ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perheiden Puuha-aamu ke 4.12. klo
9.30 Vanha pappila. Retkieväät.
Lasten joulukirkko ma–to 9.–12.12.
klo 9.15 ja 10.15 Kaupunginkirkko.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hoosiannakirkko su 1.12. klo 10 kirkko, Karasti, Laiho. Kirkkokahvit, myyjäiset, arpajaiset ja hirvikeittoa Sley:n
nimikkokohteen hyväksi (myös kotiin
myytäväksi).
Raamattuilta ke 4.12. klo 18 srk-talo.
Vanha testamentti, TT Jukka Palola.
Itsenäisyyspäivän messu pe 6.12. klo
10 kirkko, Koivisto, Laiho. Seppelpartio. Ihmisen Ääni -kuoro. Kahvit.
Sibelius soi
messumusiikkina
Korpilahden kirkossa vietetään Sibelius-messua su 8.12.
klo 10 alkaen. Messussa soi
Jean Sibeliuksen ja muiden
suomalaisten säveltäjien
musiikkia ja virsiä. Messun toimittavat Miina Karasti ja Tiina
Laiho. Mukana myös kirkkokuoro. Messun jälkeen kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Saara Aalto: Fairytale – Joulun Taikaa ke 4.12. klo 19 kirkko. Liput ennakkoon 32,50e warnermusiclive.fi.
Joulukonsertti Joulun Valo su 8.12.
klo 18 kirkko. Kamarikuoro Valo, joht.
Pertti Tahkola. Vapaa pääsy.
Syttyy valot tuhannet -joulukonsertti ke 11.12. klo 19 kirkko. Diandra
ja Teemu Roivainen. Liput 33e ticketmaster.fi.
Joululaulelot to 12.12. klo 10.15 Korpihovi.

Joululaulelot to 12.12. klo 12 Iltatähti.
Kauneimmat joululaulut to 12.12.
klo 18 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 28.11.
klo 17.45 kirkko.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 29.11.
klo 17.30 srk-talo.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
Puolakan seurakuntapiiri to 5.12. klo
12 Juhani ja Ritva Ahvenuksella. Joululauluja.
Kirkkokuoron harjoitukset to 5.12.
klo 17.45 srk-talo.
Raakel-ilta su 8.12. klo 16 srk-talo.
Palvelupäivä ke 11.12. klo 10 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Alakouluikäisten Olkkari to klo 13
srk-talo.
Taaperoryhmä ma 2.12. klo 9 srk-talo.
Kokkikerho 3–6-luokkalaisille ti klo
16 srk-talo.
Perhekerho to 5.12. klo 9.30 srk-talo.
Taaperoryhmä ma 9.12. klo 9 srk-talo.
Lasten kauneimmat joululaulut ti
10.12. klo 18 srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
11.12. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perhekerho to 12.12. klo 9.30 srk-talo.
Muu
Joulumyyjäiset su 1.12. klo 11.30 srktalo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 1.12. klo 16 srk-keskus, Salminen, Ridanpää, Nieminen, Vuorenoja. Lapsikuoro Tähdet.
Messu su 8.12. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Nieminen. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki Torstai on Toivoa
Täynnä to 12.12. klo 11–12 srk-keskus.
Lähetys- ja avustustyö
Adventtimyyjäiset
Kortepohjassa
Kortepohjan seurakuntakeskuksen adventtimyyjäisissä pe
30.11. klo 10–12 on leivonnaisia, käsitöitä, arpajaiset ja kirpputori sekä puuroa ja soppaa,
kahvia ja pullaa. Tuotto käytetään lähetystyön hyväksi.
Mukana myyjäisissä myös
Naisten Pankki.
Lähetyspiiri ti 10.12. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Lähde!-kuoron harjoitus to klo 18
srk-keskus. Tied.050 549 7049.
Tiistai-tapaaminen ti 3.12. klo 13
Kortepohjan seniorikortteli. Pehtorintie 3.
Nuorille
Nuortenilta ke 11.12. klo 18.30 Keltinmäen kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke 11.12. klo 9 srk-keskus.
Muu
Torstaikahvila to klo 12 srk-keskus.
Kaikille avoin.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Aamurukous to 28.11. klo 9.30 kirkko.
Messu su 1.12. klo 11 kirkko, Reukauf,
Rantalainen, Väisänen, Nieminen.

Saarna Mika Lahtinen. Musica-kuoro.
Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Nuorten viikkomessu ke 4.12. klo 18
kirkko.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
pe 6.12. klo 11 kirkko, Mäkinen, Solismaa, Väisänen. Vetehiset.
Messu su 8.12. klo 11 kirkko, Rantalainen, Lampinen, Kataikko. Kimmelkvartetti. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Joulukonsertti Gloria ma 2.12. klo
19 kirkko, Gradian sekakuoro, joht.
Ülle Kenner, Campus kamariorkesteri,
joht. Kait Kenner. Vapaa pääsy.
Lauluja matkan varrelta la 7.12. klo
19 kirkko. Mikko Miettinen ja Gospel
Covertajat. Vapaa pääsy. Kolehti kirkon ulkomaanavulle. Puheenvuoro
Riku Bucht.
Kauneimmat joululaulut su 8.12. klo
15 kirkko.
Siipien suojissa jouluun -hyväntekeväisyyskonsertti su 8.12. klo 19 kirkko. Eino Grön ja Marianne Mäenpää,
laulu, Marian Petrescu, piano, Kalle
Kangas, sello. Liput 25 e diakoniatyön
hyväksi.

nen, Hautalahti, Asikainen. Rippikouluryhmä 813:n starttipäivä. Suomen
gideoneiden työ esillä.
Joululaulukirkko to 12.12. klo 13
kirkko, Maarit Nuopponen, Ruhanen.
Selkokielinen joululaulukirkko

Apua ja tukea tarvitseville
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 4.12.
klo 13 kirkko.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti 10.12. klo 10 kirkko.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetysmyyjäiset su 8.12. klo 12–15
kirkko. Myynnissä villasukkia, lapasia,
pipoja ja leipomuksia.
Aikuisille
Moniääninen kirkko ajassa -lukupiiri su 1.12. klo 18 kirkko.
Köpöttäjät ma klo 11 Lähtö Kuokkalan kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Toivoa naisille -ryhmä ti 3.12. klo 18
kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
5.12. klo 13 kirkko.
Kuokkamiehet ti 10.12. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma 2.12. klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti 3.12. klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti 3.12. klo 13 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 3.12. klo 18 kirkko.
Cafe Kide avoin olohuone ke 4.12.
klo 9 kirkko.
Joulupolku ti 10.12.–12.12. kirkko.
Suunniteltu lapsille ja perheille, myös
aikuiset tervetulleita tiistai- ja keskiviikkoillan ryhmiin. Varmista tarkat
lähtöajat Kuokkalan kirkon seinältä
tai Facebook-sivuilta.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 1.12. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Niiles-Hautanen, Valtasaari.
Messu su 8.12. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Tikkanen.
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
Lahjaharjun kappeli, Eeva Korpela.
Aikuisille
Lahjaharjun olohuone ti 10.12. klo 9
Lahjaharjun kappeli.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 1.12. klo 10 kirkko, von
Gross, Laine, Romppanen, Palokan
kirkkokuoro, Nuori ääni -kuoro. Rippikouluryhmä 812:n starttipäivä. Pyhäkoulu.
Rukousmessu su 1.12. klo 17 kirkko.
Musiikki Tapio Rekola, puhuja Jukka Jämsén, Teija Laine, juonto Heikki Ilola.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, Sakasti.
Messu su 8.12. klo 10 kirkko, Kokko-

Musiikkitilaisuudet
Seimen valo -kuorokonsertti su 1.12.
klo 14 kirkko. Nuori ääni -kuoro ja
jousiorkesteri, johtaa Matias Lahti.
Ohjelma 10 e.
Hiljaa, helkkyellen ma 9.12. klo 18
kirkko. JAMKin klassisen laulun opiskelijat, säestys Eliisa Suni. Vapaa pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä alkaa 20.1. Palokan kirkolla. Ryhmään mahtuu 8 osallistujaa ja se kokoontuu kahdeksan kertaa viikoittain (ei vko 9) maanantaisin
klo 18. Ryhmää vetävät diakoniatyöntekijä Päivi Itkonen ja diakoniapappi Seppo Hautalahti. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 15.1. mennessä 040
709 0142.
Aamupalapysäkki ke 4.12. klo 9 kirkon alakerrassa. Vapaaehtoinen maksu 1 e/hlö.

Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–
14 takkatupa. Ohjelmahetki klo 13.
Nuorille
Tilkkutäkkimessu ke 4.12. klo 17.30
kirkko, Kokkonen, Romppanen.
Nuortenilta ke klo 18–20.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhepysäkki to klo 9 Jokelan pappila.
Apua arkeen. Tarvitsetko lastenhoitoapua, oletko väsynyt tai kipeä, painaako jokin mieltäsi tai haluatko
muuten vain jutella? Ota yhteyttä 040
500 7820/040 548 3216/050 408 8813.
Perhesähly la klo 17 Jokelan koulu.
Vauvapysäkki ma klo 13 Jokelan pappila.
Taaperopysäkki ti klo 9 Jokelan pappila.
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 1.12. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola, Neulaset-kuoro.
Rauhanyhdistyksen seurat su 1.12.
klo 16 kirkko. Kahvit.
Messu su 8.12. klo 10 kirkko, Helenius, Tahkola.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
srk-koti. Tied. 040 684 2050.
Joulun Valo -joulujonsertti ke 11.12.
klo 18 kirkko. Kamarikuoro Valo, joht.
Pertti Tahkola. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 1.12. klo
18 Valkola, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
Diakonian joulujuhla pe 29.11. klo 18
srk-koti. Ilm. Paratiisisaarille.
Neulaskodin ruokailu ti 3.12. klo 12–
13 (4/1e).
Olohuone ke 4.12. klo 13 srk-koti. Aiheena Lapsuuteni joulu.
Miesten piiri su 8.12. klo 18 srk-koti.
Naisten solu ti 10.12. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 11.12. klo 13 srk-koti.
Vanheneminen, lääkäri Matti Suutari.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.

Lasten kauneimmat joululaulut to
12.12. klo 18 kirkko.
Pyhäkoulu to 12.12. klo 18.30 srk-koti.
Muu
Kultaisen iän syntymäpäiväjuhla to
5.12. klo 13 Säynätsalon srk-kodilla
70, 75, 80, 85, 90 ja sitä vanhemmille
Keljonkankaan ja Säynätsalon alueen
seurakuntalaisille. Mukaan voi ottaa
myös seuralaisen. Tied. tekstiviestillä
050 549 7015 tai 050 598 0951.
Lahjoita
kassillinen
jouluiloa
Perinteinen joulukassikeräys
alkaa. Lahjoitamme joulukasseja diakoniatyön asiakkaille. Voit tuoda kokonaisen
kassin tai yksittäisiä tuotteita. Kassissa voi olla esimerkiksi kahvia, teetä, riisiryynejä,
suklaata, pesuaineita, säilykkeitä, muroja/mysliä, kynttilä,
pipareita, rusinoita – ylipäätään kuivatuotteita. Kasseja
voi tuoda 15.12. mennessä
torstaisin Säynätsalon seurakuntakodille klo 9–11 tai
sopimalla muun ajan p. 050
598 0951.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 1.12. klo 10 kirkko, Partanen, Vallipuro, Piilonen. Lapsikuoro.
Adventtimyyjäiset ja lounas.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo 11 kirkko, Partanen,
Piilonen, Hurme, partiolaiset. Lipunnosto klo 10.45.
Joululaulukirkko su 8.12. klo 18 kirkko, Vallipuro, Piilonen, lastenohjaajat.
Musiikkitilaisuudet
Candelan harjoitukset to klo 17 kirkko.
Kauneimmat joululaulut ti 3.12. klo
18 Puuppolan koulu ( ruokala).
Varhaisnuorten musiikkikerho ke
4.12. klo 15 kirkko.
Lapsikuoron harjoitukset ke klo 17
kirkko. Alakouluikäisille.
Kauneimmat joululaulut ti 10.12. klo
18 Tikkakosken Rauhanyhdistyksen
talo, Jylhänperä.
Kauneimmat joululaulut to 12.12.
klo 18 Nyrölätalo, Jatkolantie 11.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupysäkki ma–ti klo 9 kirkko.
Ruokajakelu to 5.12. klo 10.30 kirkko.
Kahvitarjoilu.
Aikuisille
Torstain aamupala ja hartaus klo 10
kirkko.
Työtupa ti klo 12–16 kirkko. Käsitöitä ja leivontaa diakonian ja lähetyksen
hyväksi. Kahvit klo 14.
Lukupiiri ke 4.12. klo 13 pappila.
Miesten saunailta ke 4.12. klo 17.30
Sarpatti.
Nuorille
Nuortenilta to 28.11. klo 18 ja 5.12.
klo 17 kirkko.
Nuorten joulu to 12.12. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila.
Perhekahvila ke 4.12. klo 17 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 1.12. klo 10 kirkko, Ros-

si, Kauppinen, Salmela. Bändi, lauluryhmä.
Leipäsunnuntai su 1.12. klo 16 kirkko.
Kuninkaasi tulee kunniassa, Harri Alatupa, Juho Hintikka. Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia. Lapsille
omat ohjelmat.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo 10 kirkko, Jurva,
Modinos, Vaajan laulu.
Messu su 8.12. klo 10 kirkko, Rossi,
Salmela.
Tölskän srk-ilta ke 11.12. klo 18.30 Savelalla, Mutkatie 14.
Nuorten messu ke 11.12. klo 19 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro to klo 11.30 kirkko.
Majakka-kuoro to klo 17.30 kirkko.
Tied. 044 431 4583.
Kauneimmat joululaulut su 8.12. klo
14 Jyskän srk-koti, Salmela, Jurva, Seniorit-kuoro.
Lasten kauneimmat joululaulut to
12.12. klo 18 kirkko, Muksumuusikot.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysmyyjäiset la 30.11. klo 12–
13.30 kirkko. Ruokailu ja kahvi klo 11.
Myyjäisiin otetaan lahjoituksia vastaan pe 29.11. klo 9–17 ja la 30.11. klo
8 alkaen.
Vaajakosken lähetyspiiri ti 10.12. klo
13 kirkko.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri to 28.11. klo
18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 4.12. klo 13 Jyskän srk-koti.
Avoin rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Päivämiestenpiiri to 5.12. klo 12 kirkko.
Päiväpiirien joulujuhla ke 11.12. klo
13 kirkko. Jyskän ja Vaajakosken keskiviikkokerhojen yhteinen joulujuhla.
Miesten raamattupiiri to 12.12. klo
18.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 28.11. klo 9 Jyskän srkkoti.
Taaperokerho pe 29.11. klo 9 Jyskän
srk-koti.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Taaperopysäkki ma klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Koululaisten touhutupa ma ja ke klo
12 Jyskän srk-koti.
Kaiken väen olkkari ma ja ke klo 12
Kaunisharjun kerhotila.
Perhetupa ti klo 9 kirkko.
Ekavauva Pallerot ti 3.12. klo 13 kirkko.
Iltaolkkari ti 3.12. klo 17.30 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9 Kaunisharjun
kerhotila.
Lasten kauneimmat joululaulut to
12.12. klo 18 kirkko, Muksumuusikot.
Muu
Sururyhmä alkaa Vaajakosken kirkolla tammikuussa 2020. Tied. ja
ilm.15.12. mennessä pastori Eeva-Kaisa Rossi, p. 044 076 4429 ja diakonissa Marja-Leena Liimatainen, p. 040
560 9926.
Kylän ilta
jouluisissa
tunnelmissa
Kylän iltaa vietetään ke 4.12.
klo 17 Vaajakosken kirkolla.
Klo 17–17.45 syödään joulupuuroa (1e/hlö). Ohjelmassa
on myös joulubingo ja joulupajoja. Kylän iltaan ovat tervetulleita kaikenikäiset.
Jyskän joulupuuro ke 11.12. klo 10–
12 Jyskän srk-koti. Joululauluja.
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Tapahtumat 28.11.–12.12.
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 puhelinaika 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.

			

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

ruryhmä

Su
		

n Sururyhmä alkaa Vaajakosken kirkolla tammikuussa. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset 15.12. mennessä pastori Eeva-Kaisa Rossi 044 076
4429 ja diakonissa Marja-Leena Liimatainen 040 560 9926.
n Sururyhmä lapsensa tai nuorensa menettäneille Vanhassa pappilassa torstaisin klo 18, joka toinen viikko 23.1. alkaen. Kokoonnumme
seitsemän kertaa kevätkaudella. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
vuoden loppuun mennessä Johanna Niiles-Hautanen 050 522 2380,
johanna.niiles-hautanen@evl.fi tai Katriina Ilvesmäki 050 336 7461 katriina.ilvesmaki@evl.fi.
n Sururyhmä alkaa 20.1. Palokan kirkolla. Ilmoittautuminen ryhmään
15.1. mennessä. Ryhmään mahtuu kahdeksan osallistujaa ja se kokoontuu 8 kertaa viikoittain (ei vko 9) maanantaisin klo 18. Ryhmää vetävät
diakoniatyöntekijä Päivi Itkonen ja diakoniapappi Seppo Hautalahti.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 040 709 0142/Itkonen.

Jyväskylän seurakunnan yhteystietoja
Postiosoite:
PL 103, 40101 Jyväskylä
Kattavat yhteystiedot
verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

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

oissa

k
		
Musiikkia kir

Aikuistyö
Naisten talvisauna ti 3.12. 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 2.12. klo 12. Seppo
Marttinen, haitari.
Pysäkin Bingo ti 3.12. 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 5.12. klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Rukouksesta voimaa! Vieraana Lapuan hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @Kaupunginkirkko su 1.12. klo 17, Mika
Kilkki. Laulamme yhdessä Hoosiannan.
Jouluinen BrunssiKirkko @Kristillinen koulu su 8.12. klo 11, Voionmaankatu 18, käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit, jouluista ohjelmaa.
Muut toimintatiedot kts. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Ase-

man Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Sepän Kipinässä,
lea.periaho@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.

SEPPELTENLASKUTILAISUUS VANHAN HAUTAUSMAAN
SANKARIHAUDALLA KLO 11.30, Puistokatu.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA JYVÄSKYLÄN PAVILJONGISSA
KLO 13.00, Lutakonaukio 12. Pysäköinti P-Paviljonki 1 ja 2.
Juhlapuhujana on Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani Hanna-Leena
Pesonen. Tervehdyspuheen pitää Jyväskylän varuskunnan päällikkö Henrik
Elo. Juhlassa esiintyy muun muassa Ilmavoimien soittokunta solistinaan
Jenna Bågeberg ja Jyväskylän voimistelijoiden 10-11-vuotiaiden
kilparyhmä.

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.
Raamattupiiri to 12.12. klo 16.15
Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29.

Suuret kunniamerkit.

Juhlaan on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu klo 12.00-13.00.
Tilaisuutta voi seurata reaaliajassa ja jälkeenpäin 31.12.2019 asti
osoitteessa www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus
ITSENÄISYYSPÄIVÄN SOIHTUKULKUE KLO 18.00
Kulkue lähtee yliopiston päärakennuksen edestä kohti Vanhaa hautausmaata.
Sankarihaudalla seppeleenlaskutilaisuus klo 18.30.
Järjestäjänä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen
1. vuosikurssin opiskelijat.
HARJUN PORTAAT VALAISTUNA KLO 18.00–20.00
Järjestäjänä Jyväskylän Partiolaiset ry.

Herättäjä-Yhdistys
Adventtiseurat su 1.12. klo 14 Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28.
Puurotarjoilu klo 13 alkaen. Puhujina
mm. Urpo Karjalainen ja Hanna Tuura.

klo 13, ry.
Seurat la 7.12. klo 19, ry.
Seurat su 8.12. klo 16 ja 18, ry.
Nuorten joulujuhla ke 11.12. klo
18, ry.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Joulujuhla ma 9.12. Helluntaikirkko, Okkerinkatu 2. Klo 12 jouluruoka;
klo 13 ohjelma; klo 14.30 joulukahvit. Aterialippujen myynti klo 11 alkaen. Juhlamenu 25 euroa. Ilmoittautuminen 30.11. mennessä: Sirkka-Liisa
0500 540 293 tai Lasse 040 554 8188
tai Martta 040 524 2890 (kerro ruoka-allergia).
Tilaisuus ma 13.1. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Mukana Lähteelläkuoro, kortti- ja adressimyynti. Kahvit
klo 13.30 alkaen.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Torstaiteatteri: Ilta nuotiolla – Hiljaisuuden voima to 28.11. klo 19 ja la
30.11. klo 15. Liput 10 e, varaukset p.
040 557 5535.
Hehku+ (30–45 v.) pe 29.11. klo 19
Youtube-ilta.
Viisikielisen toivelauluilta ma 2.12.
klo 18, Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
Hehku-ilta (18–30 v.) ti 3.12. klo 19.
Ilmestyskirja, Kari Valkonen; ti 10.12.
klo 19 Pikkujoulut.
Rukoustunti ti 10.12. klo 11–12, yhteistä rukousta Jyväskylän puolesta.
Omenapuun päiväkahvit ti 10.12. klo
13, ohjelma klo 13.30. Armon varassa,
Jaakko Pirttiaho.
Omenapuun joulupaja ke 11.12. klo
18, kädentaitoja ohjaa Marjo Kalavainen, runoilua Päivi Ala-Mutka ja liikeilmaisua Elina Argillander, Merja
Lepistön nukkenäyttely, osallistumismaksu 5 e.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Nuorten perjantai 29.11. klo 19, ry.
Seurat la 30.11. klo 19, ry.
Seurat su 1.12. klo 16 ja 18, ry.
Seurat ke 4.12. klo 19, ry.
Itsenäisyyspäiväjuhla pe 6.12. klo
16, ry.
Vanhemman väen joulujuhla la 7.12.

JUHLAJUMALANPALVELUS TAULUMÄEN KIRKOSSA KLO 10.00,
Lohikoskentie 2.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten jouluretki Laukaaseen ti 17.12.

estöt
Kristilliset järj

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky.
Piano-oppilaiden joulumatinea ma
2.12. klo 18.
Puuroa ja puhetta ti 3.12. klo 9–11.
Iloa liikunnasta, Greta Laurio-Eronen
(aamupala 5 euroa).
Kirjapiiri II ti 3.12. klo 13. Olli Jalonen:
Taivaanpallo.
Kirjapiiri I ma 9.12. klo 13. Joel Haahtela: Adèlen kysymys.
Puuroa ja puhetta ti 10.12. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Joulun sana ja
joulupuuro.
Latinanpiiri ti 10.12. klo 13.
Exodus-raamattupiiri 12.12. klo 14
Ritavuori-Jylhällä.
Laku-ryhmän joululaulut pe 13.12.
klo 13.
Wanhan ajan joulujuhla su 15.12.
klo 15.
Kamalat äidit -vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille alkaa 8.1. klo
18. ywca.fi/344.

LÖYTTY JA SELLODUO VARONEN
YHTEISKONSERTISSA
n Jaakko Löytty sekä sellistit Anna-Maaria ja Olli
Varonen pitävät yhteisen joulukonsertin Kaupunginkirkossa su 8.12. klo 16. Ohjelmistossa on Löytyn
uusia joululauluja sekä uusia sovituksia vanhoista
tutuista kappaleista. Kolmikon yhteisesitysten lisäksi
kuullaan myös Anna-Maarian sovituksia tutuista joululauluista selloduolle sekä joulun aikaan sopivia klassisia säveliä. Ohjelma 10 euroa.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 6.12.2019
OHJELMA JYVÄSKYLÄSSÄ

Yhteiset

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:
Teetupa perjantaisin klo 18.
Syyskokous la 30.11 klo 14.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta maanantaisin klo 13.30.
Rukouspiiri Suomen, Israelin ja muiden asioiden puolesta maanantaisin klo 18.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18.
Naistenpiiri ke 4.12. klo 18.
Sanan Keidas su 8.12. klo 16. Kuninkaasi tulee kunniassa, Lillian ja Hannu
Keskinen.
Naisten raamattupiiri ti 10.12. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 28.11. ja
12.12. klo 18.30 Vaajakosken kirkko.
Leipäsunnuntai su 1.12. klo 16 Vaajakosken kirkko. Kuninkaasi tulee nöyränä, Harri Alatupa. Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.

Joulujuhla su 15.12 klo 15 Koivuniemen leirikeskus, Koivuniementie 30,
Vaajakoski. Jouluista ohjelmaa, puheita ja joululauluja. Tarjolla puuroa,
torttua ja kahvit. Linja-autokuljetus
Yliopistonkadulta entisen Keskusseurakuntatalon edestä klo 14.15 tai Vesmanninkatu 1, Vaajakoski klo 14.30.
Paluu n. klo 17.30. Lämpimästi tervetuloa! Linja-autokyytiin ilmoittautuminen 12.12. mennessä Marianne Mäkeläiselle (mahd. tekstiviestillä)
044 554 5768 tai (014) 620 801.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Kylväjän raamattu- ja lähetyspäivät
la–su 30.11.–1.12. Neulaskoti. La klo
14.30 Lähetyselämää siellä, missä on
vähän tai ei lainkaan kristittyjä, Mauri
Tervonen ja Erkki Puhalainen. Kahvit.
Klo 16 Tulevaisuus tiedossa, raamattuopetus Ilmestyskirjan äärellä, pastori,
Etu-Aasian lähetti Esko Helenius. Su
klo 12 Hoosiannamessu, joulupuuro
ja -myyjäiset.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Jouluäksön-toimintalauantai 6–14
-vuotiaille la 30.11. klo 10–16. Klo 15–
16 yhteinen lauluhetki vanhempien
kanssa, kahvia tarjolla! Raamattuopetus, rukousta, laulua, leikkiä, leipomista, ulkoilua, kavereita ja kivaa yhdessä oloa.Mukaan ulkoiluun sopivat
vaatteet, Raamattu ja omat eväät. Ilm.
Heidille p. 0400 696 373.
Messu su 1.12. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu lapsille.
Aamurukouspiiri ma 2.12. klo 8–9.
Nuortenilta ke 4.12. klo 16.30–18.30.
Opiskelijailta ke 4.12. klo 18.30. Itsenäisyyspäivän juhla.
Messu su 8.12. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu lapsille.
Aamurukouspiiri ma 9.12. klo 8–9.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
9.12. klo 18.30–20.30. Tied. Ilpo Vuorenoja, p. 040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 10.12. klo 18.
Opiskelijailta ke 11.12. klo 18.30.
Mitä tänään raamisteltaisiin?
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 4.12. klo
18.30 NNKY, Puistotori 4. Raamatun
henkilöt – Simson, Santeri Marjokorpi, musiikki: Pasi Heikkilä.

Asukkaita kehotetaan vanhan tavan mukaan järjestämään juhlavalaistus klo
18.00–20.00.
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän varuskunta
Jyväskylän seurakunta
		

Jaakko Löytty sekä sellistit Anna-Maaria ja Olli
Varonen.

TUMMUU IHANA JOULUILTA
n Kamarikuoro Hehku joulutunnelmissa to 28.11.
klo 19 Taulumäen kirkossa. Kuoroa johtaa Reetta
Vasalampi. Ohjelma 10 euroa tuntia ennen ovelta.
SIELULINTU
n Tummaäänisen tulkitsijan JP Leppäluodon Sielulintu-joulukonsertti on la 30.11. klo 18 Taulumäen
kirkossa. Orkesterin muodostavat sellisti Elias Kahila,
kitaristi Samuli Erkkilä ja rumpali Jani Auvinen. Tutut
ja tuntemattomat joululaulut saavat kokoonpanon käsittelyssä maanläheisen kaiun. Liput 29 euroa
lippu.fi.

HILJAA, HELKKYELLEN
n JAMKin klassisen laulun opiskelijoiden joulukonsertti on ma 9.12. klo 18 Palokan kirkossa. Opiskelijoita säestää Eliisa Suni. Vapaa pääsy.

KIPINÄN LAULUT:
HOOSIANNA, KOHTI JOULUA
n Yhteislaulun voimasta nautitaan Kipinän joululauluillassa su 1.12. klo 16. Laulattajana Jaana Eloranta.
Vapaa pääsy.

MIRABILE MYSTERIUM
n Musica-kuoron joulukonsertissa ma 9.12. klo 19
kuulijoita hemmotellaan muun muassa Sibeliuksen
joululauluilla sekä Galluksen renessanssimusiikilla.
Konsertti on Taulumäen kirkossa. Liput 15/7 euroa
tuntia ennen ovelta.

MATKALLA JOULUUN
n Voicen Matkalla jouluun -konsertissa kuullaan
monipuolista joulumusiikkia aina perinteisistä ja
uusista kotimaisista joululauluista amerikkalaiseen
joulugospeliin. Konsertti on Taulumäen kirkossa ma
2.12. klo 19. Kuoronjohtajana toimii Tarja Erkkilä.
Liput ennakkoon 15 euroa, ovelta 18 euroa.

La 30.11. klo 10–12 Kortepohjan srk-keskus, Isännäntie 4
La 30.11. klo 10–13 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26
La 30.11. klo 12–13.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
Su 1.12. n. klo 11.30 Korpilahden srk-talo, Kirkonmäentie 1–3,
myyjäiset ja lounas
Su 1.12. n. klo 11.30 Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Su 1.12. klo 14–16 Neulaskoti, Pihkatie 4
Su 8.12. klo 12.30 Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4
Su 15.12. klo 16 Palokan kirkko, Rovastintie 8
Su 15.12. n. klo 17 Säynätsalon srk-koti, Saarnatie 1.
Pöytä varattavissa p. 050 598 0951 (10 e/pöytä).
La 21.12. klo 12–14 Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10
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JOULUN VALO
n Kaunista, herkkää ja valoisaa joulumusiikkia on
luvassa Kamarikuoro Valon joulukonsertissa su 8.12.
klo 18 Korpilahden kirkossa ja ke 11.12. klo 18 Säynätsalon kirkossa. Kuoroa johtaa Pertti Tahkola. Vapaa
pääsy.

SEIMEN VALOA
n Seimen valo -kuorokonsertissa su 1.12. klo 14
Palokan kirkossa esiintyvät Nuori ääni -kuoro ja jousiorkesteri Matias Lahden johdolla. Ohjelma 10 euroa.

JOULUKONSERTTI GLORIA
n Gradian sekakuoron ja Campus-kamariorkesterin
joulukonsertti Gloria on ma 2.12. klo 19 Kuokkalan
kirkossa. Ohjelmistossa on sekä tunnettuja joululauluja että klassisia teoksia eri tyylikausilta. Kuoroa
johtaa Ülle Kenner ja kamariorkesteria Kait Kenner.
Vapaa pääsy.

Joulumyyjäiset

SIIPIEN SUOJASSA JOULUUN
n Siipien Suojissa Jouluun -hyväntekeväisyyskonsertissa Kuokkalan kirkossa 8.12. klo 19 luovat joulutunnelmaa Eino Grön ja Marianne Mäenpää. Säestäjinä
toimivat Marian Petrescu, piano ja Kalle Kangas, sello.
Konsertin tuotto jaetaan jouluisina herkkukasseina
Jyväskylän seurakunnan diakoniatyön kautta vähävaraisille perheille ja vanhuksille Kuokkalan ja Palokan
alueseurakuntien alueilla. Liput 25 euroa ennakkoon
Ryynäsen kukkakauppa ja Palokan Keskuskulman
kukkakakauppa.

SCHILDTIN LUKION JOULUKONSERTTI
n Schildtin lukion musiikkilinjan joulukonsertti on ti
3.12. klo 18 Taulumäen kirkossa. Ohjelma 10/5 euroa
tuntia ennen ovelta. Ohjelma tuotto Kirkon ulkomaanavun hyväksi.
SAARA AALTO KORPILAHDEN KIRKOSSA
n Saara Aalto lähtee kirkkokiertueelle uuden joululevynsä myötä. Fairytale - Joulun Taikaa -konsertti
kuullaan myös Korpilahden kirkossa ke 4.12. klo 19.
Luvassa on valikoima Saaran omia joululaulusuosikkeja sekä aivan uusia kappaleita. Liput 32,50 euroa
ticketmaster.fi.
SYTTYY TÄHDET TUHANNET
n Jesse Kaikuranta tulkitsee rakkaimpia joululauluja
kitaristi Peter Engbergin säestyksellä Taulumäen kirkossa to 5.12. klo 19. Liput 22,50 euroa Tiketistä tai 25
euroa tuntia ennen ovelta.

PERHEIDEN JOULUKONSERTTI
n Perheiden joulukonsertti ti 10.12. klo 17 ja 18.15
Taulumäen kirkossa. Konsertissa ovat mukana Kypärämäen koulun 4m-musiikkiluokka opettaja Iina
Karjalaisen johdolla sekä Jyväskylän seurakunnan
muskaritiimi. Konsertti on samalla muskareiden joulujuhla. Vapaa pääsy.
CANTINOVUM TAULUMÄELLÄ
n Cantinovumin joulukonsertti on ti 10.12. klo 20.30
Taulumäen kirkossa. Kuoroa johtaa Rita Varonen.
Liput 12/8 euroa.
HARJUN LAULU JOULUTUNNELMISSA
n Sekakuoro Harjun Laulu esiintyy Rita Varosen johdolla Keltinmäen kirkon joulukonsertissa ke 11.12.
klo 19. Liput 12 euroa.
DIANDRA & TEEMU ROIVAINEN
KORPILAHDELLA
n Diandra & Teemu Roivainen tunnelmoivat lämminhenkisessä Syttyy valot tuhannet -joulukonsertissa Korpilahden kirkossa ke 11.12. klo 19.
Konsertissa kuullaan perinteisiä joululauluja, mutta
mukana on myös muutamia uudempia lauluja, jouluisia musiikkiyllätyksiä ja kauniita duettoja. Liput 33
euroa ticketmaster.fi.
VANHAN MUSIIKIN JOULU
n Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, viulu, Virva Puumala,
sopraano ja Zoltán Köver, trumpetti ovat Jyväskylä
Sinfonian joulukonsertin solisteina ke 11.12. klo 19
Taulumäen kirkossa. Liput 29,50/27,50 /11,50 euroa
lippu.fi tai teatterin lippumyymälä 27/25/10 euroa.

LAULUJA MATKAN VARRELTA
n Gospel Covertajat esittää viisuja, veisuja ja virsiä
viideltä vuosikymmeneltä la 7.12. klo 19 Kuokkalan kirkossa. Musiikin lomassa aluekappalaisen Riku
Buchtin puheenvuoro. Vapaa pääsy, kolehti Kirkon
Ulkomaanavulle.
JOULULAULUJA JARKKO AHOLAN
TULKITSEMANA
n Komeaäänisen tenorin Jarkko Aholan odotettu
joulukonsertti on Taulumäen kirkossa la 7.12. klo 19.
Liput 32 euroa ticketmaster.fi.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT -KONSERTTI
n Kauneimmat joululaulut -konsertti su 8.12. klo 15
Taulumäen kirkossa. Konsertissa esiintyvät Vox Aurea
ja Kolmekuutoset. Toinen konsertti su 15.12. klo 15.
Liput 15/10/5 euroa tuntia ennen ovelta.

Saara Aalto esiintyy Korpilahden kirkossa 4.12.
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Taulumäen kirkon
juhlavuosi 2020
■■ Taulumäki 90 vuotta juhla-

messu 1. adventtina 1.12.2019

■■ Jouluaaton ja -aamun

■■
■■

Helena Hokka istui Taulumäen kirkossa
tutulla penkkirivillään jo pienenä tyttönä
isoäitinsä kanssa.

■■
■■

■■
■■
■■

■■

■■

Kirkossa Jumalan syli
Juhlavuottaan viettävä Taulumäen kirkko on 80-vuotiaalle Helena Hokalle
merkityksellinen paikka täynnä rakkaita muistoja.

MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

Helena Hokka istahtaa tottuneesti Taulumäen kirkon numeroidulle riville 20. Hiljaisessa rukouksessa
mielen täyttää kiitollisuus pitkästä
ja polveilevasta elämästä.
– Ilman Jumalan kannattelua en
olisi elämän tiukoissa paikoissa jaksanut, hän sanoo.
Hokka syntyi viikko ennen talvisotaa, jolloin uusklassiseen tyyliin rakennettu Taulumäen kirkko
oli seissyt paikallaan kymmenen
vuotta.
Arkkitehti Elsi Borg valittiin salanimen suojassa Suomen ensimmäisenä naisena kirkon suunnit-

telijaksi. Valinta nostatti aikanaan
ristiriitaisia mielipiteitä ja kiivasta
keskustelua.

Helena-tyttö kipusi kirkonmäelle sunnuntaisin pienestä pitäen äidinäidin eli mummun kanssa. Matka Tapionkadun kodista oli lyhyt,
ja mummu halusi vakiopaikalleen
tutulle penkkiriville.
Jeesuksen elämästä kertova kaksiosainen alttaritaulu on Hokalle
täynnä muistoja. Ylempänä Jeesus
kulkee pitkässä valkoisessa asussaan vetten päällä ja alempana
siunaa lampaitaan. Salin monissa
maalauksissa riitti lapselle ihmeteltävää. Kauniiden enkelihahmojen
vuoksi kirkkoa kutsutaan myös en-

kelten kirkoksi. Arkkitehti panosti suunnitelmissaan erityisesti alttarin valaistukseen ja hartaaseen
tunnelmaan.

Ilman Jumalan
”kannattelua
en olisi
elämän tiukoissa
paikoissa jaksanut.

Jumalanpalvelukseen kuului siihen aikaan ehtoollinen vain muutaman kerran vuodessa, ja toimitukseen tuli ilmoittautua etukäteen. Mummu asteli muiden mukana alttarille, ja tyttö seurasi ta-

pahtumia jännittyneenä kirkonpenkissä. Suurten urkujen sointi
täytti tilan. Virret saattoi laulaa
omasta, mummun lahjoittamasta
virsikirjasta.
– Tämä kirkko on ollut minulle
läpi elämän kuin lämmin ja turvallinen syli, Hokka hymyilee.

Turvallinen lapsuus loppui, kun
Hokka menetti isänsä Jatkosodassa. Äiti jäi lasten kanssa yksin, ja sosiaalitoimi sijoitti osan sisarusparvesta kodin ulkopuolelle. Sijaisperheessä kohtelu oli tylyä.
Nälkä kurni vatsassa, kunnes äiti haki takaisin kotiin kolmen vuoden jälkeen. Suhde äitiin jäi etäiseksi, mutta yläkerrassa asuva

■■
■■

radiojumalanpalvelukset
Taulumäeltä
Urkukonsertteja 15.1. ja 6.2.
Satukuvia pianolle, Toivo
Kuulan pianotuotanto 18.1.
Marian Petrescu muusikoineen 15.2.
Vihkimusiikki-ilta 6.3: Mitä
musiikkia esitettiin häissäsi
Taulumäen kirkossa?
Pääsiäis- ja kesäkonserttisarjat
Nuorten yö kirkossa 20.5.
Helatorstain aamumessussa
21.5. klo 10 isosten siunaaminen
Suvivirren sunnuntai Taulumäen kirkkopuistossa 24.5.
klo 14
Taulumäen tarinat -ilta
syksyllä 2020
Keskustelusarja yhteiskunnallisista aiheista
Valokuvanäyttely
VALO RISTEYKSESSÄ
Taulumäen kirkko 90 vuotta

mummu oli turvallinen ja rakastava.
Äidinäiti rukoili ahkerasti ja
luotti Jumalaan, vaikka ei paljon
puhunut uskostaan. Jos kirkkoon
ei joku kerta lähdetty, jumalanpalvelus kuunneltiin radiosta.
– Minun tehtäväni oli etsiä virret valmiiksi virsikirjasta. Pääsin
ulos leikkimään vasta kirkonmenojen jälkeen, Hokka muistaa.
Kun aika koittaa, Hokka toivoo
saavansa leposijan tutulta hautausmaalta.
– Kun myrskyn soutaa, niin tyvenen saavuttaa, sanoi äitini aikoinaan. Haluan tulla haudatuksi
omieni joukkoon Vanhalle hautausmaalle lähelle isän sankarihautaa.

Elämästä

Kun vauhtia riittää, liikunta auttaa jaksamaan
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Jukka Tiihonen, 31-vuotias tuotepäällikkö. Työpaikkani on
M&V Software Oy, joka tuottaa
erilaisia ohjelmistopalveluratkaisuja erityisesti seurakunnille. Työskentelin aluksi koulutus- ja myyntitehtävissä, ja nelisen vuotta sitten
siirryin nykyiseen pestiini. Tuotepäällikkö toimii yrityksessä eräänlaisena tulkkina, joka varmistaa, että tuotteen kehityksessä asiakkaiden tarpeet toteutuvat.
Olen valmistunut Jyväskylän Tiimiakatemiasta 2013. Siellä oppimani tiimi- ja projektijohtamistai-

dot ovat siivittäneet minua työelämään. Ennen tuloani M&V Softwarelle toimin jonkin aikaa erilaisissa
myyntitehtävissä.
Asiakkaiden kuuntelu ja tuen
antaminen ovat tärkeä osa myös
nykyistä työtäni. Viihdyn työssäni
hyvin, ja arvostan sitä, että täällä
osaavista työntekijöistä pidetään
hyvää huolta.

Uskon, että tulevaisuudessa erilaisten ohjelmistojen merkitys vain
kasvaa. Myös työelämässä tarvitaan entistä enemmän tietoteknisiä taitoja. Mietin joskus, millainen
tekninen kehitys minua innostai-

si. Virtuaalilasit, joilla ohjelmiston
käyttöliittymää voisi hallita puheella ja käsiä liikuttamalla, kuulostaisi kiehtovalta.
Positiivista virettä pidän yllä liikunnalla. Se auttaa jaksamaan.
Harrastan maastopyöräilyä, hiihtoa, erilaisia palloilulajeja ja motocrossia. Tyttöystävän kanssa käyn
mielelläni kävelyllä. Tsemppaamme toisiamme liikkumiseen myös
työpaikalla. Keväisin ja syksyisin
kilpailemme kolmen hengen ryhmissä siitä, kuinka hyvin pysymme
liikuntatavoitteissamme.
Arvomaailmani on supisuomalainen. Tärkeitä asioita minulle

ovat usko, perhe, terveys ja isänmaa. Elän vahvasti tässä hetkessä, mutta haaveilen perheestä. Toivon myös terveyttä itselleni ja läheisilleni.

Olen kotoisin Kangasniemeltä,
josta opintojen perässä muutin
Jyväskylään. Kangasniemellä aion
viettää myös joulua perheen kesken. Koko syksyn on ollut paljon
vauhtia joka suuntaan, joten jouluna haluan ladata akkuja. Näinä
hektisinä aikoina on tärkeää pitää
huolta itsestä ja läheisistä. Toivon
rauhallista joulun odotusta kaikille!

Tuotepäällikkönä työskentelevän
Jukka Tiihosen syksy on ollut
kiireinen, mutta monipuolinen
liikunta on auttanut jaksamaan
arjessa. Akkuja jyväskyläläinen
lataa jouluna kotipuolessa
Kangasniemellä perheen kesken.

