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Yhteisvastuun
kautta tukea
opiskelijoille

Uudenvuodenlupaus

Pääkirjoitus

Iha kivan mittanen oot

Yhteisvastuukeräyksen Jyväskylän seurakuntaan jäävä osuus
lahjoitetaan tänä vuonna Jyväskylän kristillisen opiston säätiölle. Summa käytetään taloudellisina avustuksina opiston
vapaan sivistystyön linjan alle
25-vuotiaille opiskelijoille, joilla
on taloudellisia vaikeuksia selviytyä opintolinjan maksuista
ja heidän elämäänsä on kohdannut ennakoimaton kriisitilanne.

Olen läsnä
lähimmäisilleni.

Onko sul poikakaverii? Onko ollu viel? Haaveiletko? Millanen ois kiva? Mitä se tekis sulle tai mitä sää haluisit tehä sille? Ootko kui pitkä? Millane muuten?
Pelaan joskus joutoaikoina puhelimella harmittomana
pitämääni sanapeliä. Pelissä yritetään loihtia mahdollisimman pitkiä sanoja, ja siinä on myös viestittelymahdollisuus. Harvoin sitä käytetään, mutta taannoin kilpakumppani osoitti enemmän mielenkiintoa viestittelyyn
kuin sanojen keksimiseen. Nimimerkissäni kun on luku
16, vaikka se ei tokikaan tarkoita ikävuosia, ja todellisuuden paljastavan omakuvan sijasta profiilissani on kuva
maalauksesta.

Hautausmaille
haetaan
kesätyöntekijöitä

Pienen peruslätinän jälkeen tämä nimimerkin suojista lähestynyt miesoletettu pääsi asiaan. Kysymykset olivat
suoria, eikä viestittelyn tarkoitus jäänyt epäselväksi. Yritin jatkaa teinitason kutkuttavaa keskustelua mahdollisimman pitkään – kotisohvalla olin räjähtää raivoon. Laitoin kuvakaappaukset tutulle poliisille.
jyvaskylanseurakunta.fi

Sosiaalinen media on saalistajien paratiisi. Sama kuin katselisi kuvallista katalogia, josta valikoi mieleisensä. Tarjonta on runsas ja lähestyminen helppoa. Ja vaikka yksi
torppaa lähentely-yritykset, uusia mahdollisuuksia riittää.
Oulussa ja Helsingissä paljastuneet, nuoriin kohdistuneet
seksuaalirikokset ovat kertakaikkisen vastenmielisiä. Se,
että epäillyt tekijät ovat ulkomaalaistaustaisia, vaikeuttaa
tapausten asiallista käsittelyä. Sen selvittämistä, miksi
näin on käynyt, ja miten nuoriin(kin) kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta voitaisiin ehkäistä. Nyt ei välttämättä
päästä pintaa syvemmälle, kun juututaan
kansallisuuteen.
Vaikka Suomen ympärille rakennettaisiin
muuri, seksuaalirikollisuus ei sillä poistuisi. Hyväksikäyttäjiä on ollut aina,
ihan omastakin takaa. Oulun ja Helsingin tapahtumia se ei silti tee tippaakaan ymmärrettävämmäksi. Jokainen tapaus on tragedia, ja jokainen tapaus on liikaa. Perimmäisiin
syihin, syiden ytimiin pääseminen voisi kuitenkin auttaa pidemmälle kuin
pelkkä nyt kiinni saatujen ulkomaalaisten karkottaminen. Juurisyiden kaivaminen ei toki toimisi yhtä pontevana vaaliaseena kuin pelkkä maahanmuuttokeskustelu – siihenhän Oulu ja Helsinki tulivat kuin tilauksesta. Sekin on
kuvottavaa.
Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &

Päihdeongelmiin tai muihin riippuvuuksiin ei ole koskaan liian myöhäistä hakea apua. – Kaikesta voi selviytyä, jos tahtoa ja motivaatiota riittää,
muistuttaa päihdehoitaja Tuija Heinonen.

Leena Impiön tapahtumatärpit
Messu Taulumäen kirkossa 20.1. klo 18, mukana Musica-kuoro, johtajana Marjukka Manner. Ajankohta
on hyvä, illalla ehtii paremmin
kirkkoon kuin aamulla. Ja kuoromusiikki on aina kiinnostanut.
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Seurakuntakuorojen yhteinen konsertti pe 18.1.
klo 19 Keltinmäen kirkko.
Ykseyden rukousviikon tapahtuma. Minulla on ystäviä vapaakirkossa ja helluntaiseurakunnassa,
joten Ykseyden viikko on tärkeä.
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Yhteisvastuuviikon tapahtuma su 3.2. klo
11.30. Keltinmäen kirkko.
Yhteisvastuuviikko avaa silmämme
näkemään oman vastuumme lähimmäisistä ja yhteisestä jakamisesta. Tarpeellinen muistutus.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 12–15. Leena Impiön elämästä sivulla 8.

Päihteitä käytetään
yhä enemmän sekaisin
Jyväskylässä päihdeongelmiin on saatavissa hyvin apua, sanoo Kyllön terveysasemalla
päihdehoitajana työskentelevä Tuija Heinonen.
SIRPA KOIVISTO teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Down

Mitä päihdehoitaja tekee?
Työhön kuuluu hoidon tarpeen arviointia, puhelinpäivystystä, chatpalvelua, alkoholirattiseurantoja
ratista kärähtäneille. Vastaamme
myös avokatkolääkityksestä, hoitosuhteista ja annamme tarvittaessa konsultaatiota yhteistyökumppaneille.
Päihdearviointivastaanotto on
joka arkiaamu.

Näin uuden
vuoden alkaessa ja
vaalikauden ollessa lopuillaan
on hyvä pysähtyä hetkeksi
ja katsoa...

...menneeseen...

...ja tulevaan.

Kannessa: Diandra Danielle Flores haaveili laulajan urasta
jo kolmevuotiaana. Idols-laulukilpailun voitto vuonna 2012
muutti klassisen musiikin opiskelijan elämän.

TE

SO

SO

TE

Kuva: Alpo Syvänen

Milloin päihdehoitajan vastaanotolle voi hakeutua?
Vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta joka arkiaamu klo 8–11.
Toki myös ajanvarauksella tai eri
yhteistyötahojen kautta. Hoitoon
voi hakeutua kaikissa riippuvuusongelmissa, erilaisten päihderiippuvuuksien lisäksi apua voi hakea
esimerkiksi peliongelmiin tai seksiriippuvuuteen.
Miten helposti päihdeongelmaan saa Jyväskylässä apua?
Minusta apua saa hyvin. Jokaisella
terveysasemalla on päihdehoitaja,
jonka tavoittaa arkisin. Kyllön ter-

veysasemalla on päihdearviointivastaanotto ja apua saa myös päivystyspuhelimen ja chatin kautta.
Keskussairaalan päivystyksessä on
myös päihdehoitaja.
Lisäksi ovat Sovatekin ja nuorten
päihdepalvelut. Apua on saatavilla,
jos sitä haluaa hakea.
Hakeudutaanko vastaanotolle
omaehtoisesti?
Kyllä. Meille tulee potilaita ihan
omasta aloitteesta.
Ketkä vastaanotolle yleensä
hakeutuvat?
Ehkä eniten vastaanotolla käy
25–40-vuotiaita miehiä.
Näkyykö päihdeongelma
päällepäin?
Ei aina näy. Paljon on työssä käyviä
ja opiskelevia ihmisiä, joilla on
päihdeongelma.
Tapaatteko vastaanotolla myös
päihteidenkäyttäjien läheisiä?
Tapaamme jonkin verran, mutta
vähemmän. Heille on tarjolla keskusteluapua.
Läheiset ovat vastaanotolle tervetulleita.

Onko koskaan liian myöhäistä
hakea apua?
Koskaan ei ole liian myöhäistä. Jos
oma tahto ja motivaatiota riittää,
kaikesta voi selviytyä.
Jouluna ja uutenavuotena
käytetään paljon alkoholia.
Näkyykö se vastaanotolla?
Vaihtelevasti. Apua haetaan enemmän juhlapyhien jälkeen, mutta
myös ennen juhlapyhiä, jolloin
mietitään, miten pyhistä selvitään
raittiina. Pyhien jälkeen useimmat
hakeutuvat katkolle.
Onko alkoholi yhä pahin päihde?
Sekakäyttö on tänä päivänä suurin
ongelma. Alkoholia ja lääkkeitä sekä alkoholia ja kannabista käytetään sekaisin.
Näkyvätkö uuden alkoholilain
vaikutukset vastaanotolla?
Vaikea vielä sanoa. Hoitoon hakeutuvien määrä lisääntyy koko ajan,
mutta en osaa sanoa, mikä vaikutus uudella lailla mahdollisesti on.
Kuinka suuri ongelma huumeet
ovat?
Varmasti aika iso ongelma. Huu-

meiden käyttäjien määrä kasvaa
vastaanotolla koko ajan.
Miten päihteiden käyttö on
muuttunut viime vuosina?
Vähenevässä määrin on puhtaasti
alkoholin tai huumeiden käyttäjiä.
Sekakäyttö on lisääntynyt.
Mikä sinua päihteiden käytössä
tässä ajassa erityisesti huolettaa?
Päihteiden käyttö aloitetaan entistä nuorempana. Lääkkeisiin ja koviin huumeisiin ajaudutaan nopeasti.
Mikä auttaa sinua jaksamaan
työssäsi?
Huumori on tärkeää ja hyvä päihdehoitajien tiimi. Saamme toisiltamme tukea ja keskusteluapua.
Myös liikunta, ratsastus, lukeminen ja koirien kanssa lenkkeily auttavat jaksamaan.
Teitkö uudenvuodenlupauksia?
En tehnyt lupauksia, ettei tule pettymyksiä.
Parasta juuri nyt?
Oma hyvä, rauhallinen olo.

Jyväskylän seurakunta palkkaa
noin sata työntekijää hautausmaille kesäksi. Hautausmaat
ovat keskustan Vanha hautausmaa sekä Korpilahden, Lahjaharjun, Mäntykankaan, Säynätsalon ja Tikkakosken hautausmaat. Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt aloittaessaan työt.
Hakemukset tulee palauttaa
31.1. mennessä, ensisijaisesti Jyväskylän seurakunnan sähköisen rekrytointipalvelun kautta
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
avoimet-tyopaikat.

Porvoon
piispanvaaliin
neljä ehdokasta
Porvoon hiippakunnan piispanvaaliin oli lehden painoon mennessä ilmoittautunut neljä ehdokasta: Pietarsaaren ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra,
teologian maisteri Bo-Göran
Åstrand, Kirkon ruotsinkielisen
työn keskuksen johtaja, TT, Sixten Ekstrand, Länsi-Turunmaan
ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Harry S. Backström ja
Radiotoimittaja Lisa Enckell.
Vaalin ensimmäinen kierros
käydään 19.3. ja mahdollinen
toinen kierros huhtikuussa.
Porvoon hiippakunnan nykyinen piispa Björn Vikström
siirtyy Åbo Akademin teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian opettajan tehtävään. Uusi
piispa aloittaa tehtävässään
syyskuussa.

Henki&elämän
osoitetiedot
päivitettävä
Henki&elämä-lehden osoitetiedot päivitetään vuodenvaihteessa. Mikäli ovessasi on mainoskielto ja olet saanut lehden
osoitteellisena kotiin ja haluat
näin tapahtuvan myös tänä
vuonna, muistathan ilmoittaa
siitä meille 31.1. mennessä sähköpostilla anneli.ijas@evl.fi tai
puhelimitse 040 535 0324.
Kaikkiin niihin talouksiin,
joissa ei ole mainoskieltoa, lehti
jaetaan osoitteettomana.
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Jumala ei hylkää
petturiakaan

Rauhaa
Vähemmän puutos tiloi, enemmän muutos tiloi,
aliravituille kiloi, samat ilot, samat oikeudet kaikille täällä,
erottuu, eikä sukupuoli mikä määrää,
mut mikä mättää, kun äiti täällä itkee,
turpaan vetämisest saa nykyään pisteit,
miks heikompien sortaminen yhä tapa
ja jos mä en puutu se on ihan yhtä paha
joka kadotetun myötä katoo sielusta pala,
siks muistan rakastaa, kannustaa, muistan halaa,
muista välitän ja muistan välittää,
koska jos unohdan ni kaikki hävii tääl,
nii se kylmenee, tää maailma kylmenee,
silti puolustan niit jotka ei siihen ite kykene
ja sanon nuorille ei oo mitään teitä tärkeempää
ootte se kaikki mikä meistä jälkeen jää.

Patriarkka Jaakobin ja hänen veljensä Esaun
tarinaa kuljettavat vanhat yleisinhimilliset
teemat: sisarusten välinen kateus, petos ja
siunaus.
ANU HEIKKINEN, teksti
ANTTI YRJÖLÄ, kuvitus

Kädet ovat Esaun kädet, mutta ääni on Jaakobin ääni, arvelee Iisak
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 27.
luvussa. Tähän kohtaukseen tiivistyy perheen sisäinen juonittelu:
vanha sokea isä menee lankaan ja
antaa esikoiselle kuuluvan siunauksen väärälle pojalle.
Kaksospojat käyvät valtataistelua jo äitinsä Rebekan kohdussa.
Esikoisesta, Esausta, tulee metsästäjä ja isän suosikki, Jaakob on kotona viihtyvä äidin poika. Poikien
vartuttua miehiksi Esau suostuu
nälkäisenä veljensä ehdotukseen ja
myy tälle esikoisoikeutensa halvalla, kulhollisesta papusoppaa.
Jaakob petkuttaa isän siunauksen äitinsä avustuksella. Iisak luulee Jaakobin vuohennahoilla peitettyjä käsivarsia Esaun karvaisiksi
käsiksi ja siunaa poikansa. Esau alkaa hautoa kostoa, ja Jaakob joutuu pitkälle pakomatkalle.
– Muinaisessa Lähi-idässä esikoinen oli omaisuuden perijä ja suvun
päämies. Jaakob ymmärtää esikoi-

suuden merkityksen, kun taas Esau
ei aluksi näe sen arvoa, tutkijatohtori Katja Kujanpää Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta
toteaa.

Erikoista kertomuksessa on se,
että siunaus on ja pysyy, vaikka se
on petoksella hankittu.
– Ainakin Iisak näyttää ajattelevan näin. Siunaus on voimallinen
menestyksen toivotus, eikä sitä voi
enää siirtää toiselle.

Ilman Jumalan
”siunausta
ihminen
ei pärjää.

Kujanpään mielestä Jaakobin ja
Esaun tarinan tekee mielenkiintoiseksi se, ettei se istu menestystarinoiden muottiin. Siinä ei varsinaisesti kuljeta vaikeuksien kautta
voittoon ja kasveta paremmiksi ihmisiksi. Sen sijaan Jaakob pettää
veljensä jälleen juuri kun on tavannut tämän vuosien kuluttua ja tehnyt sovinnon.

- Uniikki ja Diandra

– Jaakob on siitä kummallinen
päähenkilö, että hän toimii usein
niin kyseenalaisesti. Siitä huolimatta Jumala valitsee hänet ja luo hänen kauttaan Abrahamille luvatun
suuren suvun.
Kujanpään mielestä perheen sisäiset jännitteet nousevat kiinnostavalla tavalla esiin.
– Esausta välittyy kuva suorana,
hieman yksioikoisena miehenä, joka on ehkä vähän liian yksinkertainen tähän perheeseen. Jaakob taas
puhuu veljelleen koukeroisen kohteliaasti mutta petollisesti.
– Kaunein kohta, jossa veljeksis-

tä kerrotaan, on se, kun he yhdessä
hautaavat isänsä. Silloin he ovat
sen verran hyvissä väleissä, että
voivat toimia yhdessä.
Jaakobin elämää seuraa petoksen
kierre. Hän tulee itse petetyksi häävuoteessaan, jonne vaihdetaan toinen nainen, ja pettää myöhemmin
vuorostaan appiukkonsa.
Omassa perheessään Jaakob
toistaa vanhempiensa mallia ja
suosii Joosefia yli muiden poikiensa. Hänen omat poikansa lavastavat veljensä kuoleman ja valehtelevat isälleen siitä.

– Nykyään puhutaan paljon siitä, kuinka traumat ja niistä puhuminen tai puhumatta jättäminen
voivat vaikuttaa sukupolvien päähän. Tässä kertomuksessa petoksen tragedia ja pitkät jäljet ovat pysäyttäviä.
Puhuttelevinta Kujanpäälle on se,
miten Jumalan siunaus kantaa kertomuksessa. Jaakob tietää, että ilman
Jumalan siunausta ihminen ei pärjää.
– Jumala ei hylkää edes petollista Jaakobia, vaan lupaa olla hänen
kanssaan. Kuinka erikoisen ja rikkonaisen henkilön kautta hän toimiikaan pitääkseen lupauksensa!

Musiikki soljuu väreinä

Hengissä

Usko on luottamusta
Miksi ihmeteot alkoivat juuri Kaanaan
häistä?
Joistakin lähteistä saa lukea, että tämä Kaanaan häissä tapahtunut ihmeteko olisi ollut Jeesuksen julkisen toiminnan alkua. Kukaan muu evankelistoista ei kuitenkaan
kerro kyseistä tapahtumaa. Tärkeintä onkin se, että Jeesus halusi nähdä häiden merkityksen kyseisten ihmisten elämässä. Eikä
hän halua olla läsnä vain ihmisten juhlissa,
vaan myös arjessa ja epätoivon hetkissä.
Mitä hän teille sanookin, tehkää se.
Onko tästä Marian kehotuksesta
ohjenuoraksi myös tänään?
Maria tiesi alusta alkaen, kuka Jeesus oli.
Maria siis uskoi Jeesuksen jumaluuteen.
Marian sanat kertovat luottamuksesta Jeesukseen. Siitä, että pyyntö on mennyt perille, vaikka aikataulusta tai muusta ei ole
tietoa. Myös usko on luottamista. Siksi
ajattelen, että Marian sanojen takaa kuuluu luottamus, joka kantaa myös tänään,
jos sen varaan uskaltaa heittäytyä.
Jeesus kutsuu ihmisiä näkemään
Jumalan suuria tekoja. Mitä ne tässä
ajassa ovat?
Minun kysymykseni on: mitä ovat suuret
teot? Jeesuksen teot tuntuivat suurilta ja il-

Diandra Danielle Flores haaveili jo kolmevuotiaana muusikon ja laulajan ammatista. Idols-laulukilpailun voitto 2012 muutti klassisen musiikin opiskelijan elämän.

Diandra ajattelee, että musiikin kautta voi tehdä paljon hyvää. Lauluissa on usein sanomaa,
kuten Uniikin ja Diandran yhteisesti esittämässä Rauhaa-biisissä.

Evankeliumi Joh. 2: 1–11

MINNA PALOVAARA teksti
ALPO SYVÄNEN kuva

Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli
siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui
kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: ”Heillä
ei ole viiniä.” Mutta Jeesus vastasi: ”Anna
minun olla, nainen. Minun aikani ei ole
vielä tullut.” Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: ”Mitä hän teille sanookin, tehkää se.”
Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten;
ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: ”Täyttäkää
astiat vedellä”, ja he täyttivät ne reunoja

myöten. Sitten hän sanoi: ”Ottakaa nyt siitä
ja viekää pitojen valvojalle”, ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi.
Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli
peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja
sanoi: ”Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja
sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin
tähän asti.”
Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa.
Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

man muuta meidän mittapuumme mukaan sitä olivatkin. Jeesus ei halunnut tulla
ihmetekojensa kautta tunnetuksi ja halusi
hyvin selkeästi sitä, että ihmetekojen tausta eli Jumalan ihmiseksi tuleminen olisi se
suurin asia. Jeesuksen jumaluus oli ja on ihmisten tiedossa. Jeesus kutsuu meidät näkemään ihmisen. Näkemään sen maailman, jossa kuljemme ja Jeesuksessa tarjoamaan vaihtoehdon. Jeesus kulki opetuslap-

sineen kansan keskuudessa, oli läsnä ihmisten elämässä. Voisiko tässä ajassa olla samoin: Emme vain kutsuisi luoksemme
kirkkoon, vaan olisimme kirkkona ja seurakuntana oikeasti läsnä ihmisten arjessa ja
elämässä.
Mikä tämän kertomukset opetus on?
Tärkein minusta on, että Jeesus näkee ihmisen tilanteet ja toimii sen mukaan. On siis

Pastori Päivi Kärkkäinen saarnaa
Säynätsalon kirkossa su 20.1. klo 10 sekä
Neulaskodin Neulasmessussa klo 16.

läsnä ihmisen elämässä. Niin monta kertaa
huomaa itse ohittavansa ihmisten sanomisia, eikä oikeastaan halua kuulla, mitä joku
sanoo. Toinen perinteisempi opetus on, että me tunnustamme ja näemme Jeesuksen
jumaluuden ja että Jumala haluaa kirkastaa
meille tässä omaa jumaluuttaan. Olemme
siis osallisia toivosta, joka on ollut meidän
kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti.

Diandra on 24-vuotiaana jo tunnettu laulaja ja esiintyjä konserttilavoilla ja televisiossa. Häntä pyydetään usein esiintymään myös
hyväntekeväisyyskonsertteihin, kuten Nenäpäivään sekä Lastenklinikoiden Kummien Joulumielelle ja
Elämä lapselle -konsertteihin.
– Musiikki ja esiintyminen laulajana ovat minun juttuni ja tapani
edistää hyviä asioita. Varsinkin lapset ja nuoret ovat lähellä sydäntäni,
hän kertoo.
Myös kampanjat ovat tapa ottaa
kantaa tärkeisiin asioihin. Diandra
ehkäisee kiusaamista yhdessä laulaja Robinin kanssa presidentti Sauli
Niinistön aloittamassa kampanjassa, jossa ohjataan kannustamiseen
kiusaamisen sijaan.
Hankkeella on oma sivusto, jonne kerätään tapoja ja kokemuksia
siitä, miten kannustus toimii. Somessa toimii tunniste #kannustusryhmä.

Laulujen sanat kantavat sanomaa ja ne ovat merkityksellisiä.
Diandralle kuitenkin melodia tulee
aina ensin.
– Veikkaan, että se johtuu siitä,
että olen soittanut paljon klassista
musiikkia viululla ja pianolla enkä
laulanut klassisia lyriikoita. Melodiat ovat vahvuuteni.

Diandra aistii maailman eri tavalla kuin suurin osa ihmisistä, koska
hänellä on synestesia. Aistiärsyke
aiheuttaa hänellä toisen aistin alueelle kuuluvan tuntemuksen. Sävelet, sanat ja kirjaimet näkyvät väreinä ja muotoina. Rauhaa-kappale esimerkiksi on sammaleenvihreä.
Yksikin laulu sisältää erilaisia
sointuja, sanoja ja melodioita, ja
siksi myös eri värejä. Värit auttavat
myös muistamaan laulujen sanoja.
Diandra on monelle idoli, ja fanipostia tulee paljon. Televisiosta hänet ovat oppineet tuntemaan kaiken ikäiset. Ihmiset tulevat juttelemaan ja ottavat yhteyttä varsinkin

somessa, koska se on helppoa ja nopeaa.
Varsinkin Instagramin kautta tulee koskettavia viestejä, joissa kysytään neuvoja monenlaisiin elämän
kysymyksiin.
– Pyrin vastaamaan niihin, mutta eihän minulla ole vastauksia
kaikkiin ihmisten ongelmiin. Jos on
joku sellainen asia, jonka olen itsekin käynyt läpi, niin toki voin neuvoa ja kertoa miten olen selättänyt
tilanteen.

Julkisuus on
”kohdellut
minua

tähän mennessä
oikein hyvin,
toivottavasti myös
jatkossa.
Jotkut asiat Diandra haluaa pitää
itsellään ja olla julkisuudessa musiikin kautta.
– Muuten minulla ei ole tarvetta

olla esillä. Sellainen ei ole tärkeää.
Elämässä sattuu ja tapahtuu, mutta
pidän omat asiani vain lähipiirissä.
Julkisuus on kohdellut minua tähän
mennessä oikein hyvin, toivottavasti myös jatkossa.

Muusikon työ ja nimenomaan
laulajan ura oli Diandran haaveissa
kolmevuotiaasta asti. Laulutunteja
ei annettu alle 16-vuotiaille, joten
hän alkoi soittaa viulua ja pianoa ja
esiintyi jo kuusivuotiaana. Kanttori säesti pianolla kirkossa, ja Diand
ra soitti viulua.
Yhdeksän vanhana hän voitti
lasten Staraoke-laulukilpailun ja sai
palkinnokseen pianon.
Klassisen musiikin opinnoista
huolimatta poppi kiehtoi, ja Idolslaulukilpailu vuonna 2012 tuntui
hyvältä keinolta päästä alalle.
– Idols-voitto muutti elämän,
mutta muutos ei ollut mitenkään
pelottavaa vaan hurjan jännittävää
ja hauskaa. Opiskelin silloin ammattiviulistiksi, joten elämänmuutos oli suuri. Minulla oli teoriatun-

teja, viulutunteja ja soitin orkesterissa klassista musiikkia. Äkkiä olin
suorassa lähetyksessä ja sain esittää
poppia, joka on kuitenkin aina ollut
se ihanin ja tärkein juttu minulle.

Diandra on ollut seitsemän vuotta täysipäiväinen muusikko ja laulaja. Hänen tyylinsä on melodinen
poppi, mutta vuosiin on sisältynyt
monenlaista, myös heviä, oopperaa, kantria, reggaeta ja gospelia.
– Olen esiintynyt yhdessä gospelkuorojen ja eri sinfoniaorkestereiden kanssa ja laulanut isoja viihdekappaleita, kuten Whitney
Houstonia.
Toiveena on jatkaa musiikin tekemistä ja esittämistä monipuolisesti
ja erilaisissa kokoonpanoissa. Pienen tytön suuret haaveet ovat käyneet toteen, mutta aina löytyy uutta koettavaa.
– Olin viisivuotiaana ensi kertaa
musiikkileirillä. Olisi mukava pitää
joskus itse musiikkileiriä lapsille.
Ohjaisin siellä kuoroa ja opettaisin
orkesterisoittamista.
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Syvintä
meissä
Ero on usein raskas päätös, jonka taustalla piilee ratkomattomia ristiriitoja sekä
kokemuksia rakkauden ja arvostuksen
puutteesta. Uusperhearkea elävä perheneuvoja Pekka Puukko uskoo, että
ihmisessä elää kaipuu toisen yhteyteen
eron jälkeenkin.
ELINA MANNINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Kun perheneuvoja Pekka Puukon pitkä
avioliitto päättyi eroon, yksi huolenaihe
muiden joukossa oli oma työkyky.
– Jotkut neuvotteluun tulevien parien tilanteet osuivat aika lähelle omia kokemuksia. Kyllähän se vaati välillä kovaakin työtä
erottaa omat ja asiakkaiden asiat, hän toteaa.
Empatia, kyky tavoittaa jotakin toisen ihmisen kokemuksesta, on äärimmäisen tärkeä osa terapeutin ammattitaitoa.
– Samalla täytyy ymmärtää, että ihmisen
kokemus on kuitenkin aina ainutlaatuinen.
Silloin kun kuohunta omassa elämässä on
kovaa, oman kokemuksen erottaminen toisen kokemuksesta on erityisen vaikeaa.

Ammattilainenkin tarvitsee välillä apua
elämän kriisitilanteissa, yli 20 vuotta perheneuvojana toiminut Puukko tietää. Ulkopuolisen avun lisäksi tukea tarjosivat säännölliset keskustelut esimiehen kanssa.
– Sanoin hänelle, että tämä asia huolettaa minua ja että arvioi sinä, olenko riittävän työkykyinen.
Työ jatkui, ja asiakkaat tulivat autetuiksi.
Nyt, kymmenisen vuotta eron jälkeen Puukko ajattelee, että on myös ammatillisesti kehittävää olla joskus itse avun hakijana ja saajana.
– Jos olen ihan rehellinen, niin kyllä oma
avioero auttoi ymmärtämään, mistä tässä
työssä on syvimmillään kyse.
– Tutkimusten mukaan suomalaiset selviävät erosta hyvin ja ovat tyytyväisiä eron
jälkeiseen elämään. Ok, mutta onhan se aikamoinen mylläkkä. Ainakin omassa elämässä ero on ollut murroskohta. Koen, että
nyt minulla on ainakin pikkuisen enemmän
tarttumapintaa siihen hätään ja kipuun, jota ihmiset parisuhdekriiseissä kokevat.

Hätää parisuhteissa koetaankin, ainakin
erotilastojen valossa. Tutkimustiedon mukaan nykyisistä aviopareista eroon päätyy
noin 40 prosenttia, kertoo Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula. Tilastokeskuksen viimeisimmän tilaston mukaan esimerkiksi vuonna 2016 avioliittoja solmittiin
24 464 ja purettiin 13 541.
Jokaisella parilla – ja erolla – on tarinansa.
– Ero on normaalisti useampia vuosia
kestävä prosessi, jota puntaroidaan ja harkitaan pitkään. Sen taustalla on harvemmin
mitään yksittäistä syytä, aihetta laajasti tutkinut Kontula selvittää.
– Pelkistetysti voi kuitenkin sanoa, että
eropäätöksen kannalta oleellisia ovat tunne-elämään liittyvät asiat. Käytännön asioista, kuten kotitöistä, voidaan kiistellä,
mutta ne eivät ole eron syitä. Eropäätöksen
kannalta ratkaisevia kysymyksiä ovat, voiko
suhteessa kokea tulevansa arvostetuksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi ja pystytäänkö ristiriitoja kumppanin kanssa ratkomaan.

Kyllä oma avioero
”auttoi
ymmärtämään,
mistä tässä työssä on
syvimmillään kyse.

Vuorovaikutuksen ongelmia ja eroon liittyviä kysymyksiä keskisuomalaiset parit saapuvat käsittelemään myös Jyväskylän perheasiain neuvottelukeskukseen. Kilpisenkadulla sijaitsevan rakennuksen ikkunoista näkyy teatteri, kirkko ja jatkuva autovirta. Pekka Puukon huone on hiljainen.
– Näen tässä työssä paljon surua, pettymyksiä, pelkoa ja vihan tunteitakin. Mutta
toisaalta näen paljon uusia alkuja, toivon he-

Perheneuvoja Pekka Puukko elää uuden avioliiton myötä 10-henkisessä
suurperheessä. Hänestä on tärkeää, että uusperheen yhteistä tarinaa luodaan
myös tietoisesti yhteisen ajan, matkojen ja valokuvien kautta.

räämistä ja ihmisten välistä kohtaamista. Se
on hurjan tärkeä osa tätä työtä, hän sanoo.
Jotkut parit tulevat neuvotteluun selvittämään, kuinka parantaa parisuhdetta, toiset hahmottamaan, onko jotakin vielä tehtävissä. Monesti kysymys erosta on ainakin
jossain rivien välissä, yhtenä ratkaisuvaihtoehtona.
– Usein asiakkailla on pohjalla paljon pettymystä ja eroajatus voi olla hyvin vahva. Se
on kuitenkin toinen juttu kuin se, että rakkaus on todella kuollut. Ajattelen, että työskentely voi tuottaa tulosta niin kauan, kun siellä
sisällä palaa edes pieni liekki, Puukko pohtii.

niin voimakas?
– Ajattelen että meidän ihmisten perimmäinen tarve on yhteys toiseen ihmiseen. Se
on kaikkein syvintä mitä meissä on, Puukko
toteaa.
Valmiutta uuteen suhteeseen joutuu kukin punnitsemaan itse, eikä helppoja vastauksia ole tarjolla.
– Tärkeää on herkkyys, se että ohjautuu
itsestään käsin eikä tee asioita miellyttääkseen toista tai näyttääkseen muille. Aika
moni sanoo jossain vaiheessa, että nyt alkaa
olla sellainen tunne, että voisin olla valmis.
Se on hyvä merkki.

Rakkautta etsitään myös eron jälkeen.
Kontulan tutkimuksen mukaan pyrkimys
löytää uusi kumppani on suuri sekä eronneilla miehillä että naisilla. Kolmen vuoden
jälkeen erosta jopa 90 prosenttia on ainakin
seurustellut, puolet jo muuttanut yhteen
uuden kumppanin kanssa.
Mistä kertoo se, että kipeänkin erokokemuksen jälkeen kaipuu parisuhteeseen on

Puukon omaan elämään uusi rakkaus astui
vuonna 2016. Uudenvuoden aattona 2018
Pekka Puukko ja Mirca Mäensivu-Puukko
sanoivat toisilleen ”tahdon” Säynätsalon kirkossa.
– OIi hyvin pian selvää, että tässä se on.
Suhteessamme on valtavasti hyviä asioita,
kuten arvot. Se näkyy pinnalle niin, että
olemme molemmat kirkon työntekijöitä ja

teemme töitä perheiden kanssa. Mutta syvimmillään se kokemus on, että katsomme
elämässä samaan suuntaan.
Samanlainen huumorintaju, keskinäinen
intohimo ja yhdessä viihtyminen – myöhemmin puntaroitavaksi tuli myös se, millaisen
roolin toinen otti suhteessa toisen lapsiin.

Meidän ihmisten
”perimmäinen
tarve
on yhteys toiseen
ihmiseen.

– Koen, että Mirca on rakentanut tosi hyvää suhdetta tyttäriini ja lapsenlapseeni, ja
itse olen kiitollinen näistä lahjalapsista, jotka olen saanut Mircan kautta, sanoo Puukko, joka elää uuden avioliiton myötä ”eri
puolille Suomea sijoittuvassa 10-henkisessä
suurperheessä”.

Erilaisia uusperheitä Suomessa on viimeisen tiedon mukaan 51 300, eli 9 prosenttia
kaikista lapsiperheistä.
– Siinä se tutustumistilanne on vähän toisenlainen kuin nuorena. Lapset tulevat
osaksi yhteistä elämää nopeasti, ja ajattelen,
että myös lapsen näkökulma on hyvin tärkeä, Puukko pohtii.
– Uusperheissä se näkökulma tiivistyy sanaan väljyys. Lapsen elämässä pitää olla sellainen väljyys, että häntä ei liian nopeasti
pakoteta tiettyyn asumismuotoon tai perhemalliin. Lapset saavat itse sanoa kuka heidän perheeseensä kuuluu ja ikään kuin hiljalleen kasvaa uuteen perheeseen.
Jos elämänkokemukset ovat tuoneet näkökulmaa työhön, on myös ammatin kautta koettu tuonut näkökulmaa perheneuvojan siviilielämään.
– Kyllähän tässä ammatissa näkee juuri
sitä, mikä on elämässä haasteellisinta, ja
yrittää sitten varautua siihen. Toivottavasti
jotakin oppia on tarttunut omaankin hihaan, Puukko hymyilee.

Hyvän eron monta tekijää
ELINA MANNINEN teksti

Paljon puhuttuun ”hyvään eroon” liittyy
useita eri näkökulmia, kertoo Väestöliiton
psykoterapeutti ja parisuhdetiimin esimies Heli Vaaranen.
– Siinä puolisot ovat selvittäneet, miksi
erottiin. On myös molemmille selvää, että
ero ei tarkoita kostoa, loukkaamista tai
toisen ihmisarvon polkemista. Hyvässä
erossa on kahden kesken tai terapeutin
kanssa käyty läpi, mikä liitossa oli hyvää ja
miksi sitä ei voitu enää jatkaa, Vaaranen
summaa.
Viisaassa erossa lasten suhteet molempiin vanhempiin säilyvät hyvinä. Kumpikin vanhemmista kasvattaa ja pitää heistä
edelleen huolta.
– Lasten ei tarvitse myöskään seurata
vanhempien riitelyä, eivätkä he joudu

viestinviejiksi vanhempien välille, Vaaranen lisää.
Uusi kumppani voi Vaarasen mukaan
tehdä paljon sen eteen, ettei tekisi hyvästä erosta huonoa.
– Jos ex-puolisoilla on lapsia, uusi
kumppani tarvitsee lujan itsetunnon antaakseen biologisille vanhemmille aikaa ja
tilaa tavata, keskustella ja hoitaa lastensa
asioita. Toisaalta ero ei saa muuttua uuden kumppanin työmaaksi – niin kuin
usein saattaa käydä.
– Uusperheen taas ei voi vaatia olevan
ydinperhe. Uusperheen näkökulmasta hyvä ero tarkoittaa, että perheeseen mahtuu monenlaista ihmistä ja jokaisen erilaisuus hyväksytään. Kaikille uuden perheen
jäsenille on tärkeää antaa huomiota, jokaisen omia tarpeita tulee kuunnella tasapuolisesti.
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Avara
armo
kirkastui
Opettaja, runoilija Leena Impiö on kulkenut
värikästä polkua halki repaleisen kirkon.
PÄIVI ESKELINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Jo lapsena Leena Impiö ihmetteli, miten les
tadiolaisyhteisö voi rajata Jumalan valtakunnasta pois niin paljon ihmisiä.
Erityisen tuohtunut hän oli siitä, ettei
Ambomaalla lähetystyössä olevaa Miinatätiäkään olisi laskettu Jumalan lapseksi.
Lakihenkinen rauhanyhdistysläisyys vahvisti nousuaan 1960-luvun alussa, kun Leena työskenteli miehensä Laurin kanssa Reisjärven kansanopistossa.
– Jumalan valtakunta on laajempi. Me
emme voineet enää vaieta, hän sanoo tiukasti.

”

Ymmärsin,
että ei tarvitse
piirtää rajoja.
Eriseuraisiksi nimetyt toisinajattelevat
saivat lähteä. Uusi koti perheelle löytyi Tornionjokilaaksosta ja sinne Impiöt jäivät yli
30 vuodeksi.
– Koin, että nyt saa levittää siivet, Leena
kuvailee avautunutta, avarampaa maailmaa.

Vierailut Ranskassa Taize-yhteisössä olivat sykähdyttäviä. Leena Impiö kuvailee, miten siellä hänellä avautuivat uudenlaiset näkymät hengellisyyteen. Armo ja armollisuus
olivat siellä koko ajan läsnä.
– Ymmärsin, että ei tarvitse piirtää rajoja.
Armo kuuluu kaikille.
Hän on pahoillaan siitä, että kirkko on ja-

kautunut repaleiseksi, kun kristittyjä kuitenkin yhdistää suuri yhteinen tekijä, armo.
– Meillähän on sama vakuutusyhtiö, hän
hymyilee.

Ylitornion kansanopistossa oltiin yhtä
suurta perhettä. Opiston opiskelijat ja henkilökunta elivät tiiviissä yhteisössä, ja oleellinen osa tätä perhettä olivat opiston erityislinjan kehitysvammaiset opiskelijat.
– Kehitysvammaiset ja lapset ovat minua
eniten opettaneet, Impiö toteaa.
Hänen kohtaamansa viaton lapsenusko ja
tunteitten vilpittömyys vahvistivat ajatusta
siitä, että Jumalan valtakunta kuuluu kaikille.
Kun perheystävä Anna-Maija Raittila
pyysi tekstiehdotuksia tulevaan uuteen virsikirjaan, ei Leena kehdannut kieltäytyä.
Virsikirjakomitea kaipasi perhevirsiä sekä
tekstejä erityistilanteisiin.
– Ajelin polkupyörällä Tornionjoen sillalla Ruotsin suuntaan ja hyräilin tuttuja sävelmiä, joihin voisin sanat sijoittaa. Rukoilin ja
itkin, että ei tästä tule mitään, hän muistelee.
Joen rannalla istuessa sanat kuitenkin löytyivät. Rakastettu perhevirsi syntyi oman
perhetilanteen mukana, sillä ensimmäinen
lapsenlapsi oli tulossa.

”Meidät kaikki kutsutaan yhteyttä hoitamaan. Seurakunta Kristuksen olkoon perhe
yhteinen.” (Vk 218,4)

Luovuus ja itseilmaisu olivat sallittuja lapsuuden ahtaassa lestadiolaisyhteisössäkin.
Pieni Leena lauloi, musisoi, piirsi ja kirjoitti.
– Tanssia ei saanut, mutta kyllä me joskus
saunan pukuhuoneessa tanssittiinkin, hän
naurahtaa.

Mummi, sulla on
”naamassa
paljon

90-vuotiaaksi ja siitä sitten eteenpäin.
– Lapsenlapsi totesi ryppyjäni silitellessään, että mummi, sulla on naamassa paljon
noita säteitä.
Pitkän elämän historia on luettavissa kodin sisustuksessa. Esivanhempien mustavalkoiset valokuvat sekä kuvat onnellisesta
nuoresta parista ja perheestä yhdellä seinällä, toisella kokoelma lastenlasten ja lastenlastenlasten kuvista.
Hän muistuttaa, että jokainen päivä on
lahja Jumalalta. Myös ne vaikeimmat päivät.
– Esirukous on valtava voima erityisesti
silloin, kun elämässä on raskaita vaiheita,
hän lisää.

noita säteitä.

”Toistamme tarvitsemme, syliä avointa, vanhemman kokemusta ja lapsen katsetta.
Kohtaamme pettymykset, ilot ja yllätykset
toistemme rinnalla.” (vk 464, 2)

Hän oppi jo pienenä lukemaan ja kirjoittamaan, ja äitinsä ehdotuksesta ryhtyi kirjeenvaihtoon Ambomaalla olevan Miina-tätinsä kanssa.
– Kirjoitin äidin neuvon mukaan arkipäivän asioista, heinänteosta ja mansikoitten
kypsymisestä, vaikka arvelin etteivät tällaiset asiat voi Ambomaalla kiinnostaa. Ehkä
sitten kiinnostivatkin, hän pohtii.
Leena Impiöltä on kysytty, miksei häneltä
ole ilmestynyt enempää kirjoja. Ei hän ole
kuulemma ehtinyt, kun kaikki aika on mennyt kirjeitten kirjoittamiseen.
Kirjeitä hän kirjoittaa edelleen, vaikka
yrittääkin vähän jarrutella.
– Joulukorteissakin kerroin pieniä kuulumisia, hän kertoo.

– Ystävät sanovatkin tätä polkupyörävirreksi, Impiö kertoo huvittuneena.
Kristittyjen perheyhteyttä korostetaan
myös kastevirressä:

Nyt Leena Impiö elää tätä hetkeä kauniissa kerrostaloasunnossaan. Menneet ovat takana, ja tulevaisuuden tavoitteena on lapsenlapsen ohjeen mukaan päästä ensin

ö?

Tiesitk
			
■■ Leena Impiö, s. 6.12.1931

Saarijärvellä, asuu Jyväskylässä

■■ Puoliso rehtori, rovasti,

■■

■■

■■
■■

kansanedustaja Lauri Impiö
(k. 2006)
Opettajana Reisjärven kristillisessä
kansanopistossa 1955–61,
Ylitornion kristillisessä
kansanopistossa 1966–94
Julkaisut: Leipäpuhetta, Perillä on
paljon kysyttävää, Toisella rannalla,
Joki virtaa, vaarat pysyvät
(Ylitornion kristillisen opiston
historiaa, yhdessä Lauri Impiön
kanssa)
Virsiä uudessa virsikirjassa (virret
464, 218 ja 246)
5 lasta, 9 lastenlasta, 7
lastenlastenlasta
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Nimekkäitä vaikuttajia
mukana Kirkkopäivillä

Sivariksi viestintään
Seppälän Citymarket

Haemme hyvää ja taitavaa tyyppiä osaksi tiimiämme.

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

Huolehdimme viestinnän suunnittelusta, teemme sisältöjä seurakunnan eri viestintäkanaviin (Henki&elämä-lehti, nettisivut, sosiaalinen media), hoidamme
markkinointia ja tapahtumatiedotusta sekä palvelemme mediaa seurakunnallisissa asioissa. Tiimiimme
solahtava siviilipalvelusvelvollinen voi olla graafinen
taituri, loistava valokuvaaja, tekstinikkari tai videovirtuoosi. Miksei markkinointiekspertti tai supertubettajakin.
Työ vaatii reippautta, oma-aloitteisuutta, tiimitaitoja
ja stressinsietokykyä. Meillä on tarjota mukavat työkaverit, paljon tekemistä ja siviilipalvelukseen liittyvät
lakisääteiset edut. Palveluspaikka sijaitsee Jyväskylän
keskustassa. Työt voi aloittaa sopimuksen mukaan –
aikaisintaan maaliskuun alussa 2019.
Hakemukset ja CV osoitteeseen marjo.ronnkvist@
evl.fi. Liitteeksi toivotaan työnäytteitä, jotka kertovat
osaamisestasi.
Lisätietoja Marjo Rönnkvist 040 535 1064,
marjo.ronnkvist@evl.fi

Toukokuussa Jyväskylässä järjestettävien Kirkkopäivien ohjelma on
julkaistu. Kirkkopäiville suuntaavat monet nimekkäät
yhteiskunnalliset vaikuttajat Björn Wahlroosin johdolla.

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

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

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

Henki &

Kesätöihin hautausmaalle

Jyväskylän seurakunta palkkaa kesäkaudeksi 2019
kausityöntekijöitä hautausmaiden ulkoalueiden
hoito- ja ylläpitotehtäviin. Hautausmaat ovat Korpilahden, Lahjaharjun, Mäntykankaan, Säynätsalon,
Tikkakosken ja Vanha hautausmaa.

KIRKKOPALVELUT teksti
ANNI REENPÄÄ/LEHTIKUVA kuva

Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt aloittaessaan
työt.

Eero Huovisen isännöimät nojatuolirupattelut suomalaisten vaikuttajien kanssa kuuluvat Kirkkopäivien suosikkiohjelmiin. Jyväskylään Huovinen on kutsunut vieraakseen Björn Wahlroosin. Nojatuolimatkalla keskustellaan niin
elämästä, taloudesta, Suomesta
kuin Jumalastakin.
Myös muissa ohjelmissa nähdään kiinnostavia nimiä yhteiskunnan eri tahoilta muun muassa arkkipiispa Tapio Luoma ja emerituspiispa Irja Askola, Euroopan parlamentin vahva vaikuttaja Anneli
Jäätteenmäki, olympiapikaluistelija Mika Poutala sekä Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja
Salmi.

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen
rekrytointipalvelumme kautta www.jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat. Hakemukset tulee
palauttaa 31.1.2019 mennessä.

Erilaiset kanavat antavat tuiki
tärkeää pohdittavaa kaikille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille. Tapetilla on muun muassa suomalainen köyhyys, joka koskettaa
yli 800 000 suomalaista. Köyhyydestä ja siihen liittyvistä ratkaisuista saapuu keskustelemaan puolueiden kärkinimiä, tutkijoita ja kirkon edustajia.
Pelastuuko maailma, kysytään ilmastonmuutospaneelissa, jossa
ovat mukana kehitysyhteistyökoordinaattori Ruusa Gawaza, valokuvaaja Laura Malmivaara ja lähetystyöntekijä Mikko Pyhtilä.
Kulttuurielämyksiäkään ei ole
Kirkkopäivillä unohdettu. Ohjel-

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Hieronta, kuppaus,
jalkojenhoito, äänipurenta koko kehon hoito
(voicewell-hoito)
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A, 2. krs
p. 0400 647 547

Sampo-konsernin, UPM:n sekä Nordean hallitusten puheenjohtaja Björn
Wahlroos saapuu Jyväskylän Kirkkopäiville emerituspiispa Eero Huovisen
vieraaksi.

mistossa on virsi- ja gospelkonsertteja, puhuttelevaa teatteria sekä
mokien muistelua armon ja toivon
varassa. Heti perjantai-iltana Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien yhteis
avajaisten jälkeen konserttilavalle
nousevat muun muassa Pekka Simojoki, Johanna Försti, Ida Elina
ja Eve&Ossi-duo. Lauantain Yhteisvastuu-konsertissa lavan ottaa haltuun suomalaisen rockin kärkikaartiin kuuluva Olavi Uusivirta.

Kirkkopäivien kivijalkaan kuuluvat tuttuun tapaan monen tyyppiset messut ja hartaudet, seurat ja

Tule muskariin
Kevään muskareissa on vielä tilaa.
Ryhmätiedot ja ilmoittautuminen:
jyvaskylanseurakunta.fi/muskarit
Tiedustelut:
Terhi Hassinen 050 340 9893
Jenni Jurva 050 340 9898
Tiina Järvinen 050 571 5155
etunimi.sukunimi@evl.fi

jyvaskylanseurakunta.fi

raamattutunnit. Lauantai-iltapäivästä alkavat musiikki-, taide- ja
kulttuuripainotteiset, osittain Yläkaupungin Yö -tapahtuman kanssa
yhteisesti tuotetut ohjelmat ovat
kaikille avoimia ja maksuttomia.
Myös viikonlopun messu- ja hartausohjelmat sekä Lähetysjuhlien
ohjelmat ovat maksuttomia.

Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat Jyväskylässä 17.–19.5.
yhteistyössä Yläkaupungin
Yön kanssa. Ohjelma: kirkkopaivat.fi/ohjelma.

Perjantai 18.1.
• Aamurukoushetki klo 7 Vaajakosken baptistiseurakunta, Savonmäentie 14
• Kuorokonsertti Saman korkean taivaan alla klo 19
Keltinmäen kirkossa, Keltinmäentie 10. Jyväskylän
seurakunnan, Jyväskylän vapaaseurakunnan ja
Vaajakosken baptistiseurakunnan kuorot SolaFide,
Diatessaron, Lähde!, Astaha ja Hamona esiintyvät.
Vapaa pääsy
Lauantai 19.1.
• Jumalanpalvelus klo 11 Adventtikirkko,
Ilmarisenkatu 18
• Rukousiltapäivä klo 15 Kipinä, Kauppakeskus
Seppä, Ahjokatu 3-5, 2. krs.
Sunnuntai 20.1.
• Jumalanpalvelukset eri seurakunnissa
Maanantai 21.1.
• Rukouslauluilta klo 18 NNKY, Puistotori 4
Tiistai 22.1.
• Pyhän Hengen ilta klo 19 Helluntaiseurakunta,
Lyseonkatu 3
Keskiviikko 23.1.
• Ehtoopalvelus ja iltatee klo 18 Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa, Rajakatu 39
Torstai 24.1.
• Ekumeeninen päivärukous klo 13 Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto
• Urban Light jumalanpalvelus
klo 19 Vapaakirkko, Puutarhakatu 16
Perjantai 25.1.
• Messu klo 18 Pyhän Olavin kirkko,
Yrjönkatu 36
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Tapahtumat 17.–31.1.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.1. klo 18, Ahonen, Tikkanen, Hassinen, Musica -kuoro, johtaa
Marjukka Manner.
Diankonian virkaan vihkimys su
27.1. klo 10.
Messu suomi-englanti su 27.1. klo
18, Ahonen, Laine, Hassinen, Gerard
Daams, Karen Danks. Teetarjoilu.
Musiikkitilaisuudet
Gospelkuoro Ihanaisten harjoitukset ma 21.1. klo 17.30. Sovi koelaulusta ja haastattelusta: Maria Salmela
050 380 0608, maria.salmela@evl.fi.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Katso Huhtasuo ja Kipinä.
ILTAPÄIVÄ MENDELSSOHNIN SEURASSA
n Soiva Keski-Suomi konserttisarjassa vietetään iltapäivä Mendelssohnin seurassa su 20.1. klo 17 Kuokkalan kirkossa. Mendelssohnin viulukonsertto kuullaan Marko Kuparin (urut) ja Jonas Hirvelän (viulu)
tulkitsemana. Felix Mendelssohnin viulukonsertto kantaesitettiin 1845
Leipzigissa. Konsertto syntyi kuuden vuoden sävellysprosessin aikana
ja on edelleen yksi rakastetuimmista teoksista viulistien ohjelmistoissa.
Marko Kuparin mestarillista urkusooloilua kuulaan César Franckin
Choral nr. 2 B-molli -teoksen myötä. Lisäksi Hirvelä ja Kupari tunnelmoivat Wieniawskin ja Faurén sävelin. Liput 20/18/5 euroa, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
SAMAN KORKEAN TAIVAAN ALLA
n Kuorokonsertissa pe 18.1. klo 19 kuullaan kuoroja eri seurakunnista.
Keltinmäen kirkossa pidettävässä konsertissa esiintyvät Jyväskylän seurakunnan, Jyväskylän vapaaseurakunnan ja Vaajakosken baptistiseurakunnan kuorot SolaFide, Diatessaron, Astaha, Lähde! ja Hamona.
Kuoroja johtaavat Heli Nieminen, Johanna Gummerus, Iisak Liukko ja
Ilpo Vuorenoja. Konsertti on osa Kristittyjen ykseyden rukousviikon
ohjelmistoa. Vapaa pääsy.
HIEMAN ERILAINEN JUMALANPALVELUS GOES POP
n Hieman erilaiset jumalanpalvelukset käynnistyvät Kaupunginkirkossa poikkeuksellisesti ma 21.1. klo 19. Ensimmäinen erilainen jumalanpalvelus on viime vuodelta tutuksi tullut popmessu. Monipuolisesta
musiikista vastaavat laulaja ja lauluntekijä Mika Nuorva, saksofonisti
Anna Voutilainen ja musiikin moniosaaja Esko Turpeinen. Messuun on
vapaa pääsy.
LAVRENCHUKIN MUSIIKKIPERHEEN KONSERTTI
n Lavrenchukin musiikkiperhe konsertoi su 27.1. klo 16 Kuokkalan kirkossa. Ohjelmistossa on klassisia instrumentaalikappaleita sekä suomalaisia ja heprealaisia lauluja. Lavrenchukit tunnetaan tasokkaista ja
monipuolisista konserteistaan ympäri maailmaa. Parhaimmillaan he
pitävät yli 100 konserttia vuodessa. Ohjelma 10/5 euroa.
HANNU ALA KIPINÄSSÄ
n Pianisti Hannu Ala konsertoi Kipinässä su 27.1. klo 16. Pääsymaksu
5 euroa.
ANNE FEDERLEY ENSEMBLE: VERHOTTU
n Anne Federley Ensemblen konsertissa kuullaan jälleen uusia lauluja
Anna-Maija Raittilan runoihin. Sävellyksiä voisi kuvata taidemusiikiksi,
jossa on vaikutteita niin jazzista, laulelmista kuin popmusiikista. Konsertti on Taulumäen kirkossa la 9.2. klo 18. Yhtyeessä soittavat Tuomo
Komonen (piano), Markus Lajunen (saksofoni & huilu), Ilona Rimpilä
(kontrabasso) ja Esko Turpeinen (rummut & kitara). Konserttiin on
vapaa pääsy, ohjelma 10/5 euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
MUSIIKKIA KAHVITTELUN LOMASSA
n Jarin ja Mikon musiikkihetki on perjantaisin klo 13–14 Kipinässä
Kauppakeskus Sepässä. Musiikin lomassa on mahdollisuus kahvitteluun. Vapaa pääsy.

Aikuisille
Raamattupiiri pe 25.1. klo 17 Telkäntie 2 C. Raamatun tutkistelua yhdessä
keskustellen ja rukoillen.
Tiistai-tapaaminen ti 29.1. klo 13 Telkäntie 2 C, vieraana Annemari Siistonen.
Miesten tupailta to 31.1. klo 17.30
Kipinä.
Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20, la 15–18 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Telkäntien päiväkerho ti ja to klo
9–11. Kysy vapaita paikkoja 050 301
8233.
Taapero- ja perhemuskari pe 18.1.
Telkäntie 2 C. Tied. 050 340 9898.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.1. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Nieminen.
Messu su 27.1. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Nieminen.
Messu su 3.2. klo 12 Kipinä. Keittolounas ja Yhteisvastuutapahtuma.
Musiikkitilaisuudet
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Tied. 050 549 7049.
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14 Kipinä. Mahdollisuus kahvitteluun.
Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuuden kaari -ryhmä 5.3.
Vanhemmuuden kaari on vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden murrosikäiset tai aikuiset lapset käyttävät
päihteitä huolestuttavasti. Ryhmä tarjoaa vanhemmalle tukea lapsen päihteidenkäytön käsittelyyn sekä omaan
jaksamiseen. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa ja mukaan mahtuu 8 osallistujaa.
Kokoontumispäivät: 5.3./11.3./19.3.
/30.3./9.4./16.4./23.4. Palokan kirkolla klo 18–20 paitsi 30.3. koko päivän
Vesalan leirikeskuksessa. Vetäjinä diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen ja Juha
Halonen. Ilm. ja tied. Päivi Itkonen 040
7090 142.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10 Kipinä. Haluaisitko olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä
erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied.
050 549 7005.
Raamattupiiri pe 25.1. klo 17 Telkäntie 2 C. Raamatun tutkistelua yhdessä
keskustellen ja rukoillen.
Aikuisten käsityökerho ma 28.1. klo
18–20 Huhtakoti. Kerhon päätöskerta Seijan jäädessä eläkkeelle.
Miesten tupailta to 31.1. klo 17.30
Kipinä.

Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20, la 15–18 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Taapero- ja vauvamuskarit to-aamupäivisin. Tied. 050 340 9898.
Näkkärikerho
1.–3.-luokkalaisille
Näkkärikerho kokoontuu tiistaisin ja torstaisin klo 13–16
Huhtakodilla, Nevakatu 1.
Luvassa on mukavaa puuhaa
pienille koululaisille sekä
pientä välipalaa. Kerho on
ilmainen. Ilmoittautuminen
Sannalle p. 050 441 4215 tai
Jaanalle p. 050 301 8233.
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Huhtakoti. Puuro 1e/perhe.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30–
11 Huhtakoti. Ilmainen. Ilm. 050 323
5355.
Muu
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti. Aikuiset 2,50 euroa.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Neulasmessu su 20.1. klo 16 Neulaskoti, Kärkkäinen. Pyhäkoulu. Musiikkivieraina Mikko Oinonen ja Jari Leppänen
Aikuisille
Toivon torstai to 17.1. klo 18.30 Neulaskoti. Aiheena Ilmestyskirja. Ensimmäinen ja viimeinen, seurakuntakirjeet, Lasse Pesu, Pasi Heikkilä.
Diakonian arkiruokailu ti 22.1. klo
12–13 Neulaskoti. 4/1 euro.
Neulaskodin olohuone ke klo 13.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 20.1. klo 16 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ma klo 9.30–11.30
Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti 22.1. klo 10–11.30
Neulaskoti.
Päiväkerho ke klo 9–11 Neulaskoti.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti. Ilm. seuraavan viikon parkkiin ti klo
16 mennessä niina.ruuska@evl.fi.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 20.1. klo 10 kirkko, Salminen, Väätäinen, Vuorenoja. Kahvit.
Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu su 27.1. klo 10 kirkko, Ridanpää, Väätäinen, Lintunen. Kahvit. Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Seurakuntakuorojen
yhteinen konsertti
Jyväskylän seurakunnan,
Jyväskylän vapaaseurakunnan ja Vaajakosken baptistiseurakunnan kuorot SolaFide,
Diatessaron, Lähde!, Astaha
ja Hamona pitävät yhteisen kuorokonsertin pe 18.1.
klo 19 Keltinmäen kirkossa.
Saman korkean taivaan alla,
-konsertti on osa Kristittyjen
ykseyden rukousviikon ohjelmaa. Vapaa pääsy.

Lapsikuoro ke 23.1. klo 16 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Suomen kielen opetusta ke 23.1. klo
16–18 kirkko. Kaikille avoin ryhmä.
Nyt etsitään halukkaita vapaaehtoisia
opettamaan ulkomaalaisille opiskelijoille ja maahanmuuttajille suomen
kieltä. Tied. ulla.hautamaki@evl.fi.
Aikuisille
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Lähde!-kuoro to klo 18 kirkko.
Tarinatupa Saihokadulla ti 22.1. klo
13. Aiheena: Itselle tärkeät asiat. Vetäjänä Ainoleena Laitinen. Tarinatuvan
päätteeksi voit jäädä kahvittelemaan
(suolaista ja makeaa 2 euroa).
Saihokadun päiväkahvit ti klo 14–
15. Suolaista ja makeaa, hinta 2 euroa.
Tarinatupa Saihokadulla ti 29.1. klo
13. Aiheena: Uskonko tarpeeksi.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko. Lasten
oma hetki Raamatun sanoman äärellä, rukousta, hiljentymistä, musiikkia
sekä yhdessä puuhailua.
Taapero-ryhmä ma klo 14.30–16
kirkko.
Perheolkkari ke klo 8.30–11 kirkko.
Perheolkkari ke klo 9–11 Erämiehenkatu 6.
Muu
Yhteisvastuutapahtuma su 3.2. klo
11.30–13.30 kirkko. Messun jälkeen
yhteisvastuulounas (vapaaehtoinen
maksu). Sisällä ja ulkona toimintapisteitä mm. poniajelu ja onnenpyörä.
Makkaraa myytävänä.
Yhteisöruokailu ma klo 17–18 kirkko. Kaikille avoin, hinta 1 euro. Kotiin jaettava ruoka noudettavissa klo
17.45 alkaen.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 20.1. klo 10 Kaupunginkirkko. Wuolio, Watia, Laasonen, Kontinen.
Hieman erilainen Jumalanpalvelus
(vammaistyön neuvottelupäivät) ma
21.1. klo 19 Kaupunginkirkko, Rossi, musiikki Mika Nuorva, saksofonitaituri Anna Voutilainen ja Esko Turpeinen.
Messu su 27.1. klo 10 Kaupunginkirkko. Koli, Muhonen, Valtasaari, Lauluyhtye Hyvät Jyvät: Hans Leo Hasslerin
messu ”Missa secunda” (1599).
Lähetys- ja avustustyö
Virtailta/Nightbreak to 17.1. klo
18–21 Yliopistonkatu 26 B. Yhdessä
olemme enemmän -raamis. Ilta nuorille aikuisille ja aikuisillle. Sanaa, iltapalaa ja yhdessäoloa.
Virtailta/Nightbreak to 31.1. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Kutsumus tässä ja nyt, Anu Palojärvi.
Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Seniorikammari ti 22.1. klo 14 Vanha pappila. Ohjaajana Eevi-Riitta Kukkonen.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Kylän kammari to 24.1. klo 14 Vanha pappila.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ti 29.1. klo 10–11.30 Keljonkatu 26
B-talo.
Osallisuuden kahvihuone ti 29.1. klo
14–15.30 Vanha pappila. Eläkeiässä
Jyväskylään muuttaneille
Viitakodin eläkeläisten piiri ke 30.1.
klo 14–14.45 Viitaniementie 24.

Jätkä-klubin
saunailta
Vesalassa
Saunomista, makkaranpaistoa, yhdessäoloa, yhteislaulua ja iltahartaus on tiedossa
Jätkä-klubin saunaillassa ke
30.1. klo 18–21 Vesalan leirikeskuksessa, Vesalantie
136, Vesanka. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Sami Junttilalle 050 549 7001, sami.junttila@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti ja to klo 9–11.30 Yliopistonkatu 28 B.
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma ja ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30–11.30 Yliopistonkatu 28 B.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12.
Ekumeenisen rukousviikon jumalanpalvelus la 19.1. klo 15. Järjestäjinä eri kristillistilliset järjestöt. Nuorten bändi.
Raamattu- ja rukouspiiri Sanan
anna koskettaa ma klo 18. Keskustellaan ja luetaan yhdessä Raamattua lähetystyöntekijäpariskunnan Tapio ja
Kaija Karjalaisen johdolla.
Messu su 3.2. klo 12. Keittolounas ja
Yhteisvastuutapahtuma.
Musiikkitilaisuudet
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14. Mahdollisuus kahvitteluun.
Konsertti su 27.1. klo 16. Hannu Ala,
piano.
Lähetys- ja avustustyö
Suomen kielen keskusteluryhmä
ke ja pe klo 10.30. Ohjaajana Haroun
Kartala.
Monikulttuurinen läksykerho ke ja
pe klo 14.30. Ohjaajana Haroun Kartala.
Aikuisille
Pietarin Kilta ti 22.1. klo 18. Virsirunous sieluni hoitajana, Mikkola.
RyhmäRämä ke klo 10. Haluaisitko
olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi
ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten
kuntoutujien kanssa? Tule mukaan.
Tied. 050 549 7005.
SenioriFoorumissa
puhutaan toivosta
Luontokuvaaja, kirjailijapastori Erkki Jokinen on SenioriFoorumin vieraana ti 29.1. klo
15 Kipinässä, Kauppakeskus
Sepässä. Tilaisuuden aiheena
on Toivoa pimeän ajan keskellä. Mukana myös pastori
Heidi Watia. Musiikki Triangeli-lauluryhmä, juonto Arto
Mikkola. Kahvit klo 14.30
alkaen. Vapaa pääsy. Kolehti.

Miesten tupailta to 31.1. klo 17.30.
Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20 sekä la 15–18. Tule pelailemaan, soittelemaan, askartelemaan
tai ihan vain oleilemaan.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10–12. Puuro 1e.

PopUp-vauvamuskari to klo 13.30–
14. 3e/perhe, maksu paikan päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.15–
15. 4 e, maksu paikan päällä.
Taaperot tapaa pe klo 10–12.
Päiväkerhoparkki 3–6 vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Pienet eväät.
Iltaperhekahvila ma klo 17.30–19.30.
Vaunujengi ti klo 13–15.
Lapsikuoro ke 23.1. klo 17.30. Tied.
050 549 7049.
Muu
Kipinä avoinna ma–to klo 10–20, pe
klo 10–18, la–su klo 11–18. Tavattavissa seurakunnan työntekijöitä.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 17.1. klo 18 seurakuntatalo.
Messu su 20.1. klo 10 kirkko. Karasti,
Tiusanen. Hannan messuryhmä.
Miestenilta ke 23.1. klo 18 seurakuntatalo. Ohjelmaa, kahvitarjoilu.
Vauvakirkko su 27.1. klo 16 kirkko.
Koivisto, Laiho.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysompeluseura to 24.1. klo 16
seurakuntatalo. Tied. 050 557 9008.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to klo
17.45 kirkko.
Aamupysäkki pe 18.1. klo 9 seurakuntatalo. EU-ruokakassien jakoa,
hartaus ja aamupala.
Väentupa ti klo 11 Riikankulma.
NOJA-ryhmä ti 22.1. klo 18 seurakuntatalo.
Palvelupäivä ke 23.1. klo 10 seurakuntatalo.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 25.1.
klo 17.30 seurakuntatalo.
Nuorille
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
seurakuntatalo.
Hengari ti klo 15 nuorisotila Sumpbi,
Koulumäentie 8.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntatalo.
Taaperoryhmä ma 21.1. klo 9–11
seurakuntatalo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
30.1. klo 9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.

KORTEPOHJA
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari 16.1. klo 9–11 Erämiehenkatu 6.
Muu
Yhteisvastuutapahtuma su 3.2. klo
11.30–13.30 Keltinmäen kirkko. Messun jälkeen yhteisvastuulounas (vapaaehtoinen maksu). Sisällä ja ulkona
toimintapisteitä mm. poniajelu ja onnenpyörä. Makkaraa myytävänä.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
17.1. klo 18 kirkko. Jeesuksen seurassa, Anneli Montonen, M. Korhonen
ja Ester-lauluryhmä. Ehtoollinen, rukouspalvelu.
Messu su 20.1. klo 11 kirkko, Bucht,
Reukauf, Väisänen, Nieminen. Sinfiksen soitinryhmä, pyhäkoulu, lounas 4/2 e.
Hiljaisuuden ilta ke 23.1. klo 18 kirkko. Katkaise arjen vaatimukset hetkeksi ja tee tilaa pienelle hengähdystauolle.
Aamurukous to 24.1. klo 9.30–9.45
kirkko.
Messu su 27.1. klo 11 kirkko, Mann-

ström, Korhonen, Lampinen, Nieminen. Sinfiksen soittajia. Kuorolaisia.
Pyhäkoulu, kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Iltapäivä Mendelssohnin seurassa
-konsertti su 20.1. klo 17 kirkko. Marko Kupari, urut, Jonas Hirvelä, viulu.
Liput 20/18/5e ovelta. Alle 15v vapaa pääsy.
Parasta on laulaa -kuoron harjoitukset ma klo 18 kirkko.
Lavrenchukin musiikkiperheen konsertti su 27.1. klo 16 kirkko. Ohjelma
10/5 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 23.1. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
17.1. klo 13 kirkko.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 22.1. klo 18 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 30.1.
klo 13 kirkko.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
31.1. klo 13 kirkko.
Nuorille
Nuortenillat ke klo 19 Polttolinja 37
alkaen 23.1.
Iltakahvila pe 25.1. klo 17–22 Polttolinja 37.
Lapsille ja lapsiperheille
Lasten kirkkohetki to 17.1. klo 9.15 ja
klo 10 kirkko.
Taaperotupa pe klo 9.30–11 kirkko.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–11.15
kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13–14.30 kirkko.
Äitienilta ti 22.1. klo 18–20 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 29.1. klo 17.45–19.30
kirkko.
PerheCafé to 31.1. klo 17.30–19 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.1. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Konsti, Laasonen.
Messu su 27.1. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Niiles-Hautanen, Valtasaari.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
Lahjaharjun kappeli, Eeva Korpela.
Olohuone ti 22.1. klo 9–11 Lahjaharjun kappeli. Hartaus ja aamupala.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva to klo 13.30–15.30 Katajatie 1 as 5.
Pyhäkoulu su 20.1. klo 16 Katajatie 1 as 5.
Touhutupa ma klo 9.30–11 Katajatie
1 as 5. Omat eväät.
Taaperokerho ti klo 9.30–11 Katajatie 1 as 5.
Päiväkerho ti klo 12.30–15.30 ja to
klo 9–12. Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.1. klo 10 kirkko, Palola, von Gross, Partanen. Pyhäkoulu.
Kahvit.
KohtaamisPaikan iltamessu su 20.1.
klo 17 kirkko, von Gross, Mika Kilkki.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, heikki.
ilola@icloud.com.
Messu su 27.1. klo 10 kirkko, Laine, Hautalahti, Ruhanen. Pyhäkoulu. Kahvit.
Miestenpiiri ti 29.1. klo 18 kirkko.

Keskustellaan elämästä ja maailmanmenosta Raamatun sanan äärellä. Tied. seppo.hautalahti@evl.fi, 040
545 8710.
Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuuden kaari -ryhmä alkaa
5.3. Vertaistukiryhmä vanhemmille,
joiden murrosikäiset tai aikuiset lapset käyttävät päihteitä huolestuttavasti. Ryhmä tarjoaa vanhemmalle tukea lapsen päihteidenkäytön käsittelyyn sekä omaan jaksamiseen. Ryhmä
kokoontuu 7 kertaa ja siihen mahtuu
8 osallistujaa. Kokoontumispäivät: 5.
3./11.3./19.3./30.3./9.4./16.4./23.4. Palokan kirkolla klo 18–20, paitsi 30.3.
koko päivän Vesalan leirikeskuksessa. Vetäjinä diakoniatyöntekijät Päivi
Itkonen ja Juha Halonen. Ilm. ja tied.
040 7090 142.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöryhmä Lyydiat kutoo mattoja ja poppanoita kirkon alakerran väestönsuojassa omaan tahtiinsa. Tervetuloa mukaan. Käsityömyynnin tuloja
kohdennetaan lähetys- ja diakoniatyön tarpeisiin. Tied. 040 709 0142.
Lähetyspysäkki ti 29.1. klo 10–12
kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to 24.1. klo
12–14 kirkko takkatupa. Sydän ja tunteet, psykologi Asko Itkonen.
Lähimmäisen Kahvitupa to 31.1. klo
12 kirkon takkatupa. Sinä tunnet sydämeni, pastori Seppo Hautalahti.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhokausi alkaa helmikuun alussa.
Sähköinen ilmoittautuminen viikolla 5 jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
kouluikaiset.
Talvilomaleiri 3–7-luokkalaisille 25.–
27.2. Mutasella. Hinta 28e, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Leirille mahtuu 20 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen
21.1. klo 7.00– 10.2. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leiritja-retket.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Apua ja
tukea arkeen
Jos olet väsynyt tai sairastunut, jokin asia painaa mieltäsi
ja haluat jutella, tarvitset apua
lasten hoidossa tai haluat
hetken omaa aikaa, voit saada
apua arkeesi seurakunnasta.
Ota yhteyttä Palokan alueseurakunnan työntekijöihin
soittamalla 040 500 7820,
040 535 2276 tai 050 408
8813.
Taaperopysäkki ma klo 9–11.30 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12–15 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9–11.30 kirkko.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.1. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Tahkola. Kahvit.
Messu su 27.1. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Miestenpiiri su 27.1. klo 18 seurakuntakoti, parilliset sunnuntait.
Raamattuluento to 31.1. klo 18 seurakuntakoti. Viisauden ja tiedon aarteet (Kol. 2), TT Mauri Tervonen. Iltatee.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18

seurakuntakoti, Pertti Tahkola.
Aikuisille
Avoin raamattupiiri ti 22.1. klo 18
seurakuntakoti.
Lähetyksen rukouspiiri su 27.1. klo
18, Merja Valkola, Valtterintie 1 B 13.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30–11.30 seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 24.1. klo 18.30 seurakuntakoti. Lasten oma hetki Raamatun sanoman äärellä, rukousta, hiljentymistä, musiikkia sekä yhdessä puuhailua.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 20.1. klo
16 Tikkakosken helluntaiseurakunta,
Koivulammenkatu 1, Vallipuro, Piilonen. Kuorot Fidelia ja Candela.
Messu su 27.1. klo 10 kirkko, Partanen, Paukkunen.
Aikuisille
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Aamupysäkki ma–ke klo 9 kirkko.
Tarjolla aamukahvi voileivän kera.
Lähetyksen ja diakonian työtupa ti
klo 12 kirkko. Käsitöitä, leivontaa ja
yhdessäoloa. Päiväkahvit klo 14 tuoreen leivonnaisen kera.
Miestenpiiri ti klo 13 pappilassa. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Jylhänperän päiväpiiri pe 18.1. klo
12.30 Jylhänperän rauhanyhdistyksen talolla.
Lukupiiri ke 30.1. klo 13 pappilassa.
Lahjoitusruuan jakelu to 31.1. klo
10.30 kirkko, parittomat viikot.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Ekavauvaryhmä ke klo 13 kirkko.
Pyhäkoulu ke 23.1. klo 18 Puuppolan
kerhotila.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 20.1. klo 10 kirkko, Kauppinen, Lampinen.
Leipäsunnuntai su 20.1. klo 16 kirkko. Paavalin matka Roomaan Keisarin
tuomittavaksi, Tapio Puolimatka. Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia. Lapsille omat ohjelmat.
Messu su 27.1. klo 10 kirkko, Rossi,
Asikainen.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro ke 23.1. klo 11.45 kirkko. Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
Vaajakosken lähetyspiiri ti 29.1. klo
13 kirkko.
Aikuisille
Majakka-kuoro to 17.1. klo 17.30
kirkko. Uusia laulajia otetaan mukaan
koelaulun kautta. Tied. 050 380 0608.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 30.1. klo 13 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta eli Hengari ke klo 18–
20.30 kirkko.
Perjantaikahvila pe 25.1. klo 17 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Perhetupa ti klo 9 kirkko.
Ekavauva Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaolkkari ti klo 17.30 kirkko.
Perhekerho ke klo 9 Kaunisharjun
kerhotila.
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Tapahtumat 17.–31.1.
anotot
Diakonian vasta
HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys parittomilla viikoilla ti klo 10–11 Sepän Kipinässä. Huhtakodilla (Nevakatu 1) parillisilla viikoilla ti klo
10–11.
HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys
Huhtakodilla, Nevakatu 1, parillisilla viikoilla ti klo 10–11. Sepän Kipinässä (2. krs) parittomilla viikoilla
ti klo 10–11.
KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla, Pihkatie 4.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: Ruokasetelipäivystys ma
klo 11–12 Keltinmäen kirkolla 21.1.
alkaen ja to klo 11–12 Kortepohjan kirkolla 7.2. alkaen.
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 diakoniatyöntekijäl-

			

le p. 050 549 7027, lea.pietilainen@
ev.fi; p. 050 340 0665, kaisa.toivanen@evl.fi; p. 050 549 7001, sami.
junttila@evl.fi tai p. 050 549 7006,
elina.lintulahti@evl.fi
KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, kirsi.lepoaho@evl.fi.
KUOKKALA
n Ruokapankkisetelipäivystys ti
klo 9–10 Kuokkalan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7007, kirsti.kataikko@
evl.fi tai p. 050 549 7034, paivi.heikkila@evl.fi.
PALOKKA
n Diakoniapäivystys ke 9–11 Palokan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, elina.romar@
evl.fi, ma–ke p. 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi, to–pe p. 044 713
2486, anita.teittinen@evl.fi.
SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys ti ja 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, marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560 9927,
tero.reingoldt@evl.fi.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 21.1. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.
Naisten saunailta ti 22.1. klo 17.30
Vesalan leirikeskuksessa. Sauna ja uinti, iltapala ja hartaus. Tule omalla tai
kaverin kyydillä. Ilta päättyy noin klo
19.45. Iltapala 3 euroa.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Musiikkihetki ma 21.1. klo 12, Seppo
Marttinen.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ
Kahvila kaikille ke klo 11–16.30 Kipinä. Hartaus klo12. Monikulttuurisia suomen kielen keskusteluryhmiä.
Harjoitellaan, puhutaan ja opetellaan
yhdessä.
Läksykerho ke ja pe klo 14.15 Kipinä. Maahanmuuttajille, ohjaajana Haroun Kartala.
Virtailta/Nightbreak to 17.1. klo
18–21 Yliopistonkatu 26 B. Yhdessä
olemme enemmän -raamis. Ilta nuo-

Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

kirkonkeskusteluapua.fi

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

rille aikuisille ja aikuisillle. Sanaa, iltapalaa ja yhdessäoloa.
Virtailta/Nightbreak to 31.1. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Kutsumus tässä ja nyt, Anu Palojärvi.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @Palokan kirkko su 20.1. klo 17. Juha Kyyrä,
Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Sepän Kipinässä,
mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Maahanmuuttajatyön diakoni päivystää Aseman Pysäkillä ma–ti klo
11–15.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Suomen kielen keskustelukerho
maahanmuuttajille ke ja pe klo 10–
11.30 Kipinässä.
Läksykerho maahanmuuttajille ke ja
pe klo 16–17.30 Kipinässä. Ohjaajana
Haroun Kartala.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549

7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Näkövammaisten kerho ke 23.1. klo
13–14.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Omaishoitajien oma hetki ke 30.1.
klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa.
Sana ja rukous
Luentosarja Jesajan kirjasta alkaa ti
22.1. klo 18.30 Vaajakosken kirkolla. Te
saatte syödä maan hyvyyttä, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
Rukousretriitti Vesalan leirikeskuksessa 8.–10.3. Aiheina mm. Hengen
lahjat ja kokemuksia rukoustaistelusta. Ohjelmasta vastaavat mm. Jukka
Jämsen, Tapio ja Kaija Karjalainen sekä
Kari ja Mari Valkonen. Musiikissa Erik
Bäckström, Arja ja Jarmo Honkasalo.
Ilmoittautumiset kari.valkonen@kolumbus.fi, p. 050 384 3702.
Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Tellervonkatu 5, 1. kerros, huone Maria ti ti
klo 9–12 ja ke klo 9–11, web-kameraaika ke klo 11–12.
Viittomakielinen raamattupiiri to
17.1. Klo 16.15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29.
Viittomakielinen messu to 24.1. klo
19 Kaupunginkirkossa. Kirkkokahvit
Vanhassa pappilassa.

Vanhemmuuden kaari

on vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden murrosikäiset tai
aikuiset lapset käyttävät päihteitä huolestuttavasti. Ryhmä tarjoaa
vanhemmalle tukea lapsen päihteidenkäytön käsittelyyn sekä omaan
jaksamiseen.
Vanhemmuuden kaari -ryhmä alkaa 5.3. Ryhmä kokoontuu seitsemän
kertaa ja siihen mahtuu kahdeksan osallistujaa. Kokoontumispäivät
ovat: 5.3./11.3./19.3./30.3./9.4./16.4./23.4. Kokoontumiset Palokan
kirkolla klo 18–20 paitsi 30.3. koko päivä Vesalan leirikeskuksessa.
Ryhmää vetävät diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen ja Juha Halonen.

Päivi Itkonen
040 7090 142

Perheklubi

on vertaistukiryhmä sinulle, joka olet huolissasi omasta tai läheisesi
päihteidenkäytöstä.
Ongelmallinen päihteidenkäyttö vaikuttaa koko lähipiiriin. Perheklubi
tarjoaa tukea ja tietoa samassa vertaisryhmässä sekä päihteitä
käyttävälle että hänen läheisilleen. Perheklubiin voivat osallistua
päihteidenkäyttäjä ja koko hänen lähipiirinsä: puoliso, lapset,
vanhemmat, muut sukulaiset, ystävät ja työtoverit. Perheklubissa ei
edellytetä koko perheen osallistumista tai itse päihteitä käyttävän
jäsenen osallistumista. Tukiryhmässä on mukana koulutettu
tukiohjaaja. Mukaan voi tulla, vaikka ensimmäiset kokoontumiset
olisivat jääneet väliin.
Perheklubi kokoontuu joka keskiviikko klo 17–18.30 Kipinässä,
Kauppakeskus Sepän 2. kerroksessa.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi.
Ekumeeninen rukousviikko: Rukouslauluilta ma 21.1. klo 18.
Puuroa ja puhetta ti 22.1. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). SPR:n katastrofityö, Kati Partanen.
Puuroa ja puhetta ti 29.1. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Kaikki on runoa,
Pirkko A. Veijo.
Leivotaan yhdessä! -leivontahetki
to 31.1. klo 12.30–15.30. Kaikille avoin.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 1.2. klo 13.
Muskariryhmät ke aamupäivisin 9.1.
alkaen. Vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu nyt: www.ywca.fi/122

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Seurat la 19.1. klo 19, ry.
Seurat su 20.1. klo 16, ry; n.17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 23.1. klo 19, ry.
Nuortenilta la 26.1. klo 19, ry.
Seurat su 27.1. klo 16, ry; n.17.30 Seurat, ry.
Tiistaikylä ti 29.1. klo 13, ry.
Seurat ke 30.1. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.

Nukketeatteri Sananjalan Nukenvalmistuskurssi 19.–20.1. ja 2.–3.2.
Tiedustelut: merja.luukkonen@sana.
fi.
SenioriFoorum ti 29.1. klo 14.30 Kipinä, Kauppakeskus Seppä. ”Toivoa pimeän ajan keskellä”, luontokuvaaja,
kirjailijapastori Erkki Jokinen, pastori
Heidi Watia, musiikki Triangeli-lauluryhmä, juonto Arto Mikkola.
Avoin Raamattupiiri pe 18.1. ja pe
31.1. klo 11.
Hehku-ilta 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:
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18–21.
Raamattupiiri englannin kielellä, Al
Massira, perjantaisin klo 18.
Avoimet ovet -päivä Lähetyskodilla
la 26.1. klo 14–17. Tarjolla kahvia, pullaa ja muuta purtavaa sekä vapaata
seurustelua.
Sanan Keidas su 27.1. klo 16. Jeesus
herättää uskon, Mauri Tervonen.
Naisten raamattupiiri ti 29.1. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Leipäsunnuntai su 20.1. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Paavalin matka Roomaan keisarin tuomittavaksi, Tapio Puolimatka. Ehtoollinen.
Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
Vaajakosken miestenpiiri to 24.1. klo

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

Henki &

18.30 Vaajakosken kirkolla.
Isä–lapsi-sähly la 2.2. klo 15–16.15 Tikan koulun liikuntasalilla.

Tarja Hiltunen
050 339 3588, tarja.hiltunen@sininauha.fi
www.perheklubi.fi

Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 17.1. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Puhe Lasse Pesu.
Johdanto: Ensimmäinen ja viimeinen,
seurakuntakirjeet. Ilmestyskirjan luvut 1–3. Musiikki: Pasi Heikkilä.

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

HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus), 040 560 9905
Kipinä, Kauppakeskus Seppä,
Ahjokatu 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Pikkarainen Paulus 044 430 9075
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 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
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri 050 382 4424

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

Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
opko.fi/jyväskylä
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 20.1. klo 12, Sakari Ylönen.
Aamurukouspiiri ma 21.1. klo 8–9.
Avoin Raamattupiiri ti 22.1. klo 18.
Nuortenilta ke 23.1. klo 16.30–18.
Opiskelijailta ke 23.1. klo 18.30–22.
Kristityn identiteetti tässä ajassa, Juha
Parkkinen.
Naistenpäivä la 26.1. klo 14–17. Pietarin kirjeet, Soili Haverinen. Ohjelmassa myös rukousta, laulua ja kakkukahvit 3 e.
Messu su 27.1. klo 12, Antti Toivio.
Aamurukouspiiri ma 28.1. klo 8–9.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
28.1. klo 18.30–20.30. Monipuolista
ohjelmistoa, tervetuloa uudetkin mukaan! Ilpo Vuorenoja, p. 040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 29.1. klo 18.
Opiskelijailta ke 30.1. klo 18.30–22.
Taivaallista vuorovaikutusta, Tuomas
Lempinen.
Miesten saunailta to 31.1. Kokoontuminen klo 16.45. Sauna klo 17–18,
jonka jälkeen pohdintaa porukalla.
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Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075

Mira-Maarit Väisänen
050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi
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Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.30
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
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Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490

Ilmoittautuminen ja tiedustelut:

Ilmoittautuminen ja tiedustelut:

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus 28.1. klo 14, Siiontemppeli, Lyseonkatu 3. Virret – sukupolvien
hengellinen perintö, Leevi Launonen,
Lähteellä-kuoro, lähetysmyynti. Kahvit klo 13.30 alkaen.
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Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitospappi
050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja ammatti
korkeakoulun oppilaitospappi 050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770

Henki &
8. vsk.
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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
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033

Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Sirpa Koivisto 040 703 0350
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
Tikkanen Ville, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri Siekkinen Miia 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 3400 638
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Seurakuntapastori Pohjola Kirsi
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8, 040 560 9911
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906
Aluesihteeri Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kivelä Marja-Terttu
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Aluesihteeri Siekkinen Miia 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, 040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Aluesihteeri Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Simpanen Eija
040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11, 040 560 9928
Aluekappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Aluesihteeri 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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Arttu Laaksokari opiskelee
Jyväskylän Tiimiakatemiassa
yrittäjyyttä tekemällä työtä
Kotakahvilassa.

Satamassa tuoksuu
nokipannukahvi
Tiimiakatemian Kotakahvila on palvellut ulkoilijoita Jyväskylän satamassa jo 12 talven ajan.
Nykyinen kotarakennus pystytettiin vuoden alussa toista talvikauttaan varten.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Kotakahvilassa loimuaa elävä tuli.
Valikoimista löytyy muurikkalettuja, korvapuusteja ja pikkunälkään
nuotiomakkaraa. Eräs myyntiartikkeli on ylitse muiden:
– Muualla Jyväskylässä ei taideta
tarjota nokipannukahvia. Se on
meidän erikoisuutemme, sanoo
Arttu Laaksokari Tiimiakatemiasta.
Pikkupakkanen ja hohtavat hanget houkuttelevat ulkoilemaan.
Monen saapasparin kulku vie talvisin kohti Jyväsjärven rantaraittia,

satamaa ja Kotakahvilaa. Jyväsjärven jäärata innostaa luisteluun ja
potkukelkkailemaan, kunhan jäätilanne sen sallii. Hiihtäjät suuntaavat jääladulle, ja lenkkeilijät ja kävelijät kulkevat Rantaraittia talvellakin.
– Meillä piipahtaa paljon sataman alueella ulkoilevia. Varsinkin
lapsiperheitä käy. Vakikävijät tulevat kahville joka viikonloppu, Laaksokari kertoo.
Laaksokari opiskelee Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa liiketaloutta toista vuotta. Hän pyörittää
Kotakahvilaa 14 opiskelukaverinsa

kanssa. Yhdessä he muodostavat
projektitoimisto Potentian, yhden
Tiimiakatemian osuuskunnista.

Ajattelemme
”olevamme
töissä,

emme opiskelemassa.
Laaksokarin mielestä Tiimiakatemian oppimismalli toimii hyvin.
Perinteisiä tenttejä ei ole, vaan
opittu osoitetaan näytöillä. Kaikki
toiminta rakentuu tiimiyrityksen
ympärille. Ei ole myöskään opettajia vaan valmentajia, jotka ohjaavat

pohtimaan vinkeillä ja kysymyksiä
esittämällä. Opiskelijat lukevat paljon kirjallisuutta ja kirjoittavat esseitä.
– Ajattelemme olevamme töissä, emme opiskelemassa. Oppiminen tapahtuu tiimin yrityksissä.
Voin jatkossa kertoa siitä, mitä
olen tehnyt, eikä tarvitse vain listata suoritettuja kursseja.
Kotakahvila vuokraa ulkoilijoille
potkukelkkoja ja retkiluistimia monoineen. Kahvilan oheen suunnitellaan ulkoilutapahtumia, akustisia keikkoja ja brunsseja.
– Jossain vaiheessa talvea haluai-

simme tuoda alpakoita tänne vierailevien iloksi, mahdollisesti myös
huskyajelua. Olisi upeaa saada tähän yhteyteen sauna ja avantouintimahdollisuus, Laaksokari kaavailee.
Kahvilan toivotaan tuottavan
voittoa, mutta rahan tavoittelu on
Laaksokarin mielestä väärä lähtökohta toiminnalle.
– Kun asioita tekee hyvin ja panostaa niihin, hyvä tulos ja menestys tulevat perässä.
Kotakahvila Jyväskylän
satamassa on avoinna
la–su klo 10–16.

Elämästä

Sama päämäärä, erilainen matka
ELINA MANNINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Olen Weckströmin Petteri, taustaltani keskipohjalainen IT-insinööri. 40 vuotta on juuri tullut
täyteen ja maailmaa tullut nähtyä
jo työelämänkin kautta. Nyt on
muutoksia tiedossa myös kotona,
kun meille on tulossa perheenlisäystä. Se tuo varmasti uutta näkökulmaa elämään.
Tulen isäksi ensimmäistä kertaa.
Laskettu aika on maaliskuussa,
naistenpäivänä, ja tyttö on tulossa.
Se on tietysti iso juttu, joka merkitsee muutoksia arjessa jo nyt. Yritän

valmistautua henkisesti, miettiä ja
suunnitella asioita etukäteen. Ja
järjestää kodin mahdollisimman
vastaanottavaiseksi vauvalle.
Työpaikkani on Lutakossa, kehitämme ohjelmistoratkaisuja tietoliikennealan yrityksille. Työ on varsin mielenkiintoista ja kansainvälistä. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita on Aasiasta Etelä-Amerikkaan asti – ja Suomessa myös.

Rakkain harrastukseni on purjeveneily. Vesille lähteminen on aina
rauhoittumisen paikka. Saman
tien, kun päästää köydet irti, arki
unohtuu. Ajatukset siirtyvät suo-

raan siihen tilanteeseen ja hetkeen.
Purjeveneilijä on luonnon armoilla, ei mennä moottorin pärinässä ja sitä kyytiä mitä kaasulla
laittaa. Purjeveneellä mennään
tuulen sallimaa vauhtia ja nautitaan siitä. Siinä oppii kuuntelemaan erilaisia luonnon elementtejä, sitä miten sää ja sijainti vaikuttavat vesillä liikkumiseen. Se on laji,
johon ei ikinä kyllästy. Matka on aina erilainen, vaikka määränpää olisi sama.
Olen kotoisin Kokkolasta. Meri
on ollut pienestä pitäen kotoisa
elementti, siitä tulee heti seikkailumielelle. Ehkäpä sitä kautta olen

veneilyn pariinkin ajautunut. Jyväskylään tulin aikanaan opiskelemaan IT-alaa, ja sillä tiellä olen
edelleen.
Aina joskus mietin, että voisiko
jossain vaiheessa palata takaisin
kotikuntaan. Eihän sitä koskaan
tiedä, jos vaikka eläkepäivillä.

Tulevaisuuden toiveissa on ylläpitää vahvaa sidettä omaan perheeseen, arjen kiireistä huolimatta.
Itse olen jo löytänyt oman paikkani, ja toivon että jälkikasvu löytää
aikanaan omat polkunsa. Haluan
rakentaa heille sellaisen kodin, jossa on hyvä kasvaa.

Päijänteellä purjehtiva Petteri
Weckström nauttii sekä tyynestä
että urheilullisemmasta säästä.
Ensi kesänä veneen kyytiin nousee
vaimon lisäksi myös perheen
ensimmäinen lapsi.

