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Kirkkoon kuuluu
69,7 prosenttia
suomalaisista

Tekemistä tenaville

a
Toimitukselt

Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon vahvistettu jäsenmäärä
oli vuoden lopussa 3 848 191.
Kirkkoon kuului 69,7 prosenttia
suomalaisista. Viime vuoden aikana kirkon jäseneksi liittyi yhteensä 16 680 henkilöä ja
58 338 suomalaista luopui kirkon jäsenyydestä.
Jyväskylän seurakunta jatkaa
edelleen Suomen suurimpana
seurakuntana. Jyväskylässä kirkon jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 94 906. Jäsenmäärä kasvoi 24 seurakunnassa.

Touhua tarjolla –
arkena ja pyhänä.

Jokaisella on
oikeus koulutukseen
Yhteisvastuukeräys käynnistyy kynttilänpäivänä, helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina. Tänä vuonna yhteisvastuuvaroin tuetaan lasten ja nuorten opiskelua niin kotimaassa kuin maailman katastrofialueilla.

Muuramen
kirkkoherraksi
viisi hakijaa

Suomessa yli satatuhatta lasta kasvaa köyhässä perheessä, ja köyhien lasten määrä kasvaa jatkuvasti. Unelmien
ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheessä ei ole
varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia. Parin
vuoden takaisen nuorisobarometrin mukaan lähes viidennes tutkimukseen osallistuneista nuorista kertoi joutuneensa karsimaan opiskeluvaihtoehtoja rahan puutteen takia. Taloudelliset syyt olivat vaikuttaneet koulutuksen keskeyttämiseen joka kymmenennellä nuorella.
Moni koulutusta vaille jäävä nuori leimataan helposti
tyhmäksi tai saamattomaksi.

jyvaskylanseurakunta.fi

Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava yhdenvertainen
oikeus koulutukseen perheen taloudellisesta tilanteesta
riippumatta. Hyvä koulutus ehkäisee köyhyyttä, helpottaa töiden saamista ja luo tulevaisuudenuskoa.
Yhteisvastuukeräys herättää pohtimaan, millaiset mahdollisuudet nuorilla on kouluttautua haluamaansa ammattiin. Suomessa keräysvaroilla hankitaan muun muassa maksullisia opiskeluvälineitä ja tuetaan taloudellisesti
eri syistä vaikeassa tilanteessa eläviä nuoria. Ulkomailla
yhteisvastuuvaroin autetaan koulunsa keskeyttämään
joutuneita oppilaita palaamaan takaisin kouluun, jaetaan
koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä tuetaan koulumaksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Lumen pudottaminen katoilta hallitusti ja turvallisesti vaatii suunnittelua ja osaamista. Helping Hands Oy:n Markus Jormakka tekee talvisin myös
kattolumitöitä.

Rufina Sykiäisen tapahtumatärpit
Nuorten avoimet ovet
Kipinässä tiistaisin klo
15–20, torstaisin klo 15–
17 ja 18.30–20 (klo 17–18.30 isoskoulutus) sekä lauantaisin klo 15–
18. Hyvä tilaisuus tutustua tiloihin
ja uusiin nuoriin.
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Mikon ja Jarin musiikkihetki perjantaisin klo 13–
14, Kipinä. Musiikin lomassa mahdollisuus kahvitteluun
ja ihmisten tapaamiseen. Elävä
musiikki houkuttelee, varsinkin
kun asialla ovat ammattilaiset.
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Nuorten tilaisuudet Vaajakosken kirkolla: Nuortenilta eli Hengari keskiviikkona 6.2. klo 18–20.30 ja Perjantaikahvila 8.2. klo 17–22. Hyvä
mahdollisuus käydä tutustumassa
meitä lähellä olevaan kirkkoon.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 12–15. Rufina Sykiäisen elämästä sivulla 16.
Tässä lehdessä kerrotaan 16-vuotiaasta kenialaisesta Betty Akori Lochodosta, kolmivuotiaan pojan yksinhuoltajasta. Opettajien houkuttelemana Betty palasi takaisin
koulunpenkille. Arki ei ole helppoa, mutta Bettyllä on
unelma. Hän haluaisi tulevaisuudessa työskennellä opettajana. Yhteisvastuun tarjoaman avun turvin Bettynkin
unelmalla on mahdollisuus toteutua.
Sirpa Koivisto
vs. päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Lastenlääkäri Ole Andersen kertoo, että lapsen
sairaus heijastuu aina koko perheeseen. Suuri osa lääkärin
työstä on antaa toivoa.
Kuva: Joonas Hartikainen

ILTA-SANOVAT ILTATÄHTI

MYRSKY
MÄTTÄÄ
METRIN
LUNTA

VUOSISADAN
LUMIKAAOS

Joo, huomenna. Eikä
syytä huoleen: ennusmerkkien
perusteella on odotettavissa ihan
normaalia talvisäätä.

Jouluradiolla
ennätysmäärä
kuulijoita

Katoilta putoava lumi ja jää aiheuttavat vaaratilanteita ihmisille. Ne voivat myös rikkoa
kiinteistöjen rakenteita. Markus Jormakka pudottaa työkseen lunta kiinteistöjen katoilta ja
kannustaa muitakin hoitamaan kattolumityöt hyvän sään aikaan.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Down

Huomennahan
sinä tulet. Toivottavasti
on hyvä ajokeli.

Lumet alas katolta
turvallisesti
Joko lumenpudotus katoilta on
ajankohtaista?
Tänä vuonna lumenpudotukset
ovat vielä edessäpäin, mutta olemme jo irrotelleet jäitä räystäiltä.
Lunta näyttää tulevan samaan tahtiin kuin viime talvenakin. Sitä
edelliset muutamat vuodet olivatkin vähälumisia.
Miksi lumi on vaaraksi katolle?
Nykyiset kattorakenteet kestävät
lumikuorman, jos ne ovat rakennusmääräysten mukaiset. Viettävillä katoilla lumi saattaa väännellä
läpivientiputkia ja rasittaa lumiesteiden kautta muita rakenteita.
Lunta kertyy paljon laajojen kattopintojen päälle kuten isojen kauppakeskusten katoille. Kun lämpötila nousee ja lumi alkaa sulaa, kattoviemäröinnit eivät välttämättä
toimi riittävän tehokkaasti. Siitä
saattaa seurata kosteusongelmia.
Millä tavalla lumenpoisto
katolta lisää turvallisuutta?
Kulkuväylän tulee aina olla turvalli-

nen siellä liikkujille. Sen vuoksi varsinkin kaupunkialueilla halutaan
pudottaa lumet hallitusti jalkakäytävien ja muiden kulkuväylien varrella olevien kiinteistöjen katoilta.
Miten vaaratilanteet voidaan
ennakoida?
Lumitilannetta ja jääpuikkojen
muodostumista räystäille tulee pitää silmällä niin, ettei vaaratilanteita pääse syntymään. Se on kiinteistön omistajan tai -hoitajan tehtävä. Vaihtoehtoisesti tehtävän voi
ostaa palveluna.
Kuinka hyvin taloyhtiöt
huolehtivat lumen pudottamisesta katoilta?
Yhtenäistä linjaa ei ole. Toiset hoitavat asian todella hyvin ja toiset
vähemmän hyvin, vaihtelua on paljon. Kattojen lumi- ja jäätilanteen
seuraamisen pitäisi olla jokavuotinen käytäntö kaikille kiinteistönomistajille.
Onko työ erilaista erityyppisillä
katoilla?
Jotkut työmaat vaativat enemmän
työvoimaa. Joillakin katoilla on

työläyttä lisääviä rakenteita tai
muuten haastetta. Joskus on vaikea saada lumi turvallisesti alas rakenteita rikkomatta. Tarkoitus on
suojella kiinteistöä eikä rikkoa sitä.
Siksi työmenetelmät vaihtelevat
kattomateriaalinkin vuoksi.
Pelottaako kiivetä katolle?
Tuo taitaa olla ammatinvalintakysymys. Ei se saa tässä työssä pelottaa.
Onko sattunut onnettomuuksia?
Olen pudonnut katolta parikin
kertaa, mutta en lunta pudottaessani. Onneksi ei ole käynyt pahemmin. Lumenpudotuksen yhteydessä en ole edes nähnyt yhtään onnettomuutta.
Mitä pitää ottaa huomioon, kun
suunnitellaan lumenpudottamista?
Työ ei saa aiheuttaa vaaratilanteita.
Tarvitaan selkeästi merkityt ja riittävän isot varoalueet. Lippusiimatkaan eivät riitä, vaan jonkun pitää
olla ohjaamassa kulkijat pois vaaraalueelta. Lumi pitää tuoda alas hal-

Muuramen seurakunnan kirkkoherran virka kiinnosti viittä
hakijaa. Määräaikaan mennessä
virkaa hakivat Jyväskylän perheasiain neuvottelukeskuksen
perheneuvoja Pasi Lampinen,
Hankasalmen kirkkoherra Mikko Laitinen, Muuramen seurakunnan kappalainen Heikki
Myllykoski, Toivakan kirkkoherra Panu Partanen ja Uuraisten
kirkkoherra Antti Toivio.
Kirkkoherran valinnan suorittaa kirkkovaltuusto. Nykyinen kirkkoherra Simo Lampela
jää eläkkeelle syyskuun alussa.

litusti. Myös työntekijöiden turvallisuudesta pitää huolehtia.
Miten työntekijöiden turvallisuus taataan?
Lumenpudottajilla on asianmukaiset turvavaljaat. Lisäksi lumentyöntimet varmistetaan köydellä
kiinni, etteivät ne putoa lumen
mukana alas.
Mikä on korkein rakennus,
jonka katolle olet kiivennyt?
Ehkä nelikerroksinen kerrostalo on
ollut korkein lumityömaa Jyväskylässä. Muissa töissä olen ollut korkeammallakin.
Onko paikkoja, jonne et suostu
menemään?
Varmasti on, mutta sellaista ei ole
vielä tullut vastaan. En ole mikään
hurjapää. Korkeuden lisäksi hurjuutta lisää katon kaltevuus.
Miltä maailma näyttää lumenpudottajan silmin?
Oikein hienolta näyttää. Korkealta
pääsee ihailemaan upeita maisemia. Tosin näin vanhemmalla iällä
kiipeily ottaa välillä kunnon päälle.

Jouluradio tavoitti jälleen ennätysmäärän kuulijoita – 787 000
viikkokuuntelijaa joulukuussa.
Jouluradio oli Suomen viidenneksi kuunnelluin radiokanava.
Erityisen suosittu Jouluradio oli
naisten keskuudessa: pääkaupunkiseudulla Jouluradio oli
kaikista tavoittavin radiokanava
9–55-vuotiaiden naisten keskuudessa.
Myös pääkaupunkiseudun
ulkopuolella kuuntelijaluvut
nousivat ennätyksellisesti
564 000 viikkokuuntelijaan joulukuussa.

Puuntaimet
viime vuoden
hittilahja
Huoli ilmastonmuutoksesta ja
kyllästyminen ylimääräiseen tavaraan näkyivät ihmisten antamissa lahjoissa. Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaisia Lahjoja
myytiin viime vuonna 1,2 miljoonalla eurolla.
Vuoden hittilahja oli puuntaimet, joita annettiin lahjaksi
6 843 kappaletta. Puuntaimien
lisäksi kärkikolmikossa olivat
stipendi tytölle ja vuohi. Ylivoimaisesti suurin osa Toisenlaisista Lahjoista hankitaan joululahjoiksi, mutta niitä voi ostaa ympäri vuoden.
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Uskon sisältö avautuu sanojen takaa
Luentosarja vie
syvemmälle kirkon
uskon perusasioihin.
PÄIVI ESKELINEN, teksti
SANNA KROOK, kuva

Käsittämättömiä tapoja, outoja sanoja – pastori Matti Väätäinen
tietää, että monet aikuiset kokevat
kristinuskon vieraaksi. Luentosarja
Syvemmälle kirkon uskoon avaa
ymmärtämään peruskysymyksiä.
Uudessa luentosarjassa käsitellään kristillisen uskon ydinteemoja.
Kullekin kerralle on oma aiheensa.
Kohderyhmänä ovat etsijät,
pohtijat ja ne, jotka miettivät, mitä
järkeä uskossa ja kirkon elämässä
oikein on ja mihin ne perustuvat.

Kun pääsee
”sanojen
taakse,

ymmärtää paremmin
mistä on kysymys.
– Nyt on tarkoitus vastata sisällöstä käsin haasteeseen, joka koskee kristillisen uskon ymmärrettäväksi tekemistä tässä ajassa. Monestihan kirkkoa kritisoidaan juuri
siitä, että siellä vain toimitetaan
käsittämättömiä rituaaleja ja että
ajattelu on täysin yhteen sopimaton modernin maailmankuvan
kanssa, miettii Väätäinen.
Toisaalta myös ajatellaan, ettei
kirkon edustama usko ole merki-

tyksellinen tai kosketa omaa elämää ja uskonkäsityksiä. Nämä
kaikki haasteet aiotaan nyt kohdata ja ottaa vakavasti.

Tarkoitus on antaa ajatteluun uusia välineitä.
– Jos termeistä ja liturgiasta ei
saa otetta, usko ja jumalanpalvelus
elämä jäävät vieraaksi eivätkä tunnu omalta. Kun pääsee sanojen
taakse, ymmärtää paremmin mistä
on kysymys, Väätäinen toteaa.
Hän toivoo antavansa kuulijoille
ajattelemisen aihetta ja osaavansa
vastata esiin nouseviin miksi-kysymyksiin.
– Saarna ei ole oikea paikka tällaiseen pohdiskeluun, mutta opettaminen on osa papin työtä, Väätäinen perustelee uuden luentosarjan tarvetta.
Luentosarja palvelee esimerkiksi
aikuisrippikoululaisia, kristittyjä tai
uskoon kääntyneitä maahanmuuttajia sekä niitä aivan tavallisiakin
seurakuntalaisia, jotka toivovat
voivansa jotenkin palata oman rippikoulunsa teemoihin tai muuten
pohtia ja saada syvempää tietoa
uskonasioista.
Väätäisen mukaan tavoitteena
on laaja osallistujapohja. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua eikä ole
välttämätöntä osallistua kaikkiin.
Listasta voi valita itseään kiinnostavan aihealueen.
Kevään ja ensi syksyn aikana keskustellaan muun muassa kolmiyhteisen Jumalan käsitteestä, kirkosta
hengellisenä yhteisönä, kasteesta,
ehtoollisesta ja rukouksesta.

Luentojen tarkoituksena on avata seurakunnan elämän ja kirkon uskon taustalla olevia perusteita ja ajattelua.
Yhtenä aiheena on muun muassa ehtoollinen.

Sarja päättyy Raamatun ja sen
tulkinnan pohdiskelemiseen. Väätäisellä on ajatus siitä, että vuoden
kuluttua sarja jatkuisi laajempana
Raamatun tutkiskellulla.
– Tarkoituksena on avata seurakunnan elämän ja kirkon uskon
taustalla olevia perusteita ja ajattelua eli tehdä uskoa ymmärrettäväksi tässä ajassa kohdaten ihmisten kysymykset, Väätäinen tiivistää.

sitkö?

Tie
			
Syvemmälle kirkon uskoon -luennot Keltinmäen kirkossa kerran
kuussa keskiviikkoisin klo 18.
■■ 20.2. Kolmiyhteisen Jumalan

salaisuus
■■ 27.3. Kirkon olemus:
hengellinen yhteisö
■■ 24.4. Kaste luo kristityn
identiteetin

■■ 29.5. Ehtoollinen – kirkon

yhteinen aarre
■■ 4.9. Messu – Jumalan kansan
juhla
■■ 25.9. Mitä rukous on?
■■ 30.10. Raamattu ja sen tulkinta

Unelmien
ammatti
voi jäädä
haaveeksi
Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan lasten ja
nuorten koulutusta Suomessa ja maailman
katastrofialueilla. 16-vuotias Betty palasi
kouluun opettajien houkuttelemana.

Hengissä

Kärsivällisyyttä heti mulle -ajattelun sijaan
Miksi Pyhä Henki lähestyi juuri Simeonia?
Simeon oli varmasti kokenut ja hurskas
mies. Hän odotti kovasti, että voisi toteuttaa tehtävän lain perusteella. Ehkä hän oli
rukoillutkin asian puolesta. Joskus kärsivällisyys palkitaan ja näin Jumala näytti Simeonille oman voimansa ja tahtonsa.
Vanha mies jaksoi kärsivällisesti odottaa
Jumalan lupausta. Rohkaisuksi meille
myös tänään?
Nykyajan kiire luo meille monenlaisia haasteita. Helposti haluamme, että kaikki tapahtuu minulle ja heti. Uskon, että kärsivällisyyden harjoittaminen sekä sen kokeminen antaa meille kaikille jotakin erityistä ja kasvattaa sekä kehittää meitä lähimmäisinä.
Unohdamme ihmisinä liian usein Luojamme.
Simeon, kuten monet seniorit, ovat kulkeneet omaa matkaansa jo pitkään ja kokeneet monenlaista. Oman elämän rajallisuus
koskettaa, mutta samalla luottamus Jumalaan antaa meille voimia ja rohkeutta elää
jokaista päivää – parasta aikaa on parasta
aikaa. Taivaan Isä ei hylkää meitä ja siinä on

meidän jokaisen hyvä olla. Yksin ja yhdessä,
luottaen siihen, että Pyhä Henki vaikuttaa
meissä kaikissa, omalla erityisellä tavallaan.
Mikä tässä evankeliumitekstissä
puhuttelee sinua?
Simeonin kärsivällisyys ja luottamus Jumalan tahdon täyttymiseen. Toisaalta eri sukupolvien yhteinen, pieni hetki on koskettava.
Jeesus on meidän jokaisen turva, tie, totuus
ja elämä sekä elämämme valo.
Kynttilänpäivänä käynnistyy myös
Yhteisvastuukeräys. Miten rohkaisisit
ihmisiä osallistumaan keräykseen?
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Se on
kantanut minua, erityisesti merimieskirkkomatkani ajan. Älä jätä toista pulaan, jos voit
auttaa häntä. Toivon itsekin, että tiukassa
paikassa olisi joku toinen, joka kantaa minua. Yhteisvastuukeräys on tunnettu laajalti ja sen kautta apu menee perille monen
yhteistyötahon kautta. Mieti itsellesi tärkeitä arvoja ja huomaa, että toisesta huolehtiminen antaa sinulle jotakin erityistä, joka
kantaa elämän meren matkalla. Ole rohkea
ja osallistu.

SALLA PELTONEN teksti
KIRKON ULKOMAANAPU kuva

Evankeliumi Luuk. 2: 22–33
Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen
lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran
eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin:
”Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee
äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle.”
Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, ”kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa”.
Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän
odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja
Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki
oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema
kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt
Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta
hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen
sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän
otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa
ja sanoi: – Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun

Diakonian vs. asiantuntija Tero Reingoldt
saarnaa su 3.2. klo 10 Vaajakosken
kirkon messussa ja klo 18 Taulumäen
kirkon messussa.
pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille
valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään
siitä, mitä hänestä sanottiin.

Luoteis-Keniassa Turkanan alueella
asuva 16-vuotias Betty Akori
Lochodo pitää yksin huolta vanhasta isoäidistään ja 3-vuotiaasta
pojastaan.
– Isoäiti on kasvattanut minut ja
hän on minulle kuin äiti. Oma perheeni ei kohdellut minua hyvin,
Betty kertoo.
Isoäidin maja on kallellaan, melkein romahtamispisteessä, mutta
Betty yrittää parhaansa.
Aamuisin hän pesee pojan ja
auttaa isoäitiä aamutoimissa. Jos
heillä on jotain syötävää, Betty valmistaa pienen aterian ennen kouluunlähtöä.
– Oma äitini pitää joskus huolta
pojastani, kun olen koulussa, mutta Brightonkin on niin kiintynyt
isoäitiin, että on mielellään hänen
kanssaan. Isoäidin jalat eivät enää
kanna, mutta lähistöllä asuvat serkut auttavat päivisin isoäitiä pojan
hoidossa.
– Koulun lomilla teen niin paljon töitä kuin mahdollista, jotta
pystyisin huolehtimaan perheestä-

ni. Kouluaikoina se on vaikeampaa.
Jos meillä ei ole mitään, yritän iltaisinkin löytää jotain pientä työtä.
Pesen vaatteita tai kokkaan muille
ihmisille ja saan siitä vähän rahaa.

Isoäiti Namoe Jalinga kuvailee
Bettyä hyvin huolehtivaiseksi. Kun
kuuma hiekka polttaa isoäidin jalkaa, Betty laittaa oman sandaalinsa isoäidin jalan alle. Kun isoäitiä
väsyttää, tyttö nostaa hänet käsivarsilleen, auttaa lepäämään ja tarjoaa vettä. Hän puhuu selkeästi ja
kovemmalla äänellä, jotta isoäiti
kuulisi paremmin. Suurempaa hellyyttä on vaikea kuvitella.
Betty meni alueen paimentolaisperinteiden mukaisesti hyvin varhain naimisiin. Mies ei kohdellut
häntä hyvin ja Betty palasi isoäitinsä luokse.
– Kun sain lapsen, luulin olevani
aikuinen. Nykyisen kouluni opettajat suostuttelivat minut kuitenkin
palaamaan takaisin kouluun, Betty
kertoo.
Betty on peruskoulun viidennellä
luokalla.
– Opettajat sanoivat, ettei iällä

ole mitään merkitystä. Pääasia, että palaat kouluun ja keskityt oppimaan.
Niin Betty on yrittänyt tehdä.
Eniten hän pitää matematiikasta ja
tehokkaana opiskelijana ennättää
useimmiten tehdä läksyt jo koulupäivän aikana pidemmillä tauoilla.

lomilla
”teenKoulun
niin paljon töitä
kuin mahdollista,
jotta pystyisin
huolehtimaan
perheestäni.

– Koulussa koen kahdenkeskiset
keskustelut naisopettajien kanssa
kaikkein tärkeimmiksi. He kannustavat minua yrittämään parhaani
ja jatkamaan koulunkäyntiä, jotta
voisin saavuttaa unelmani. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä
opettajana, Betty haaveilee.

Tämänvuotisella Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan lasten ja nuorten
koulutusta Suomessa ja maailman

katastrofialueilla.
Maailman pahimmilla katastrofialueilla monet lapset ja nuoret
ovat menettäneet lähes kaiken tutun ja turvallisen, kun he ovat joutuneet pakenemaan luonnonkatastrofeja ja konflikteja.
Tulevaisuus näyttää toivottomalta ja oma merkitys maailmassa
on usvan peitossa, kun koulunkäynti keskeytyy.
Koulutus on tärkeää yhteiskunnalliselle kehitykselle ja eriarvoisuuden vähentämiselle.
Etenkin hauraissa maissa ja katastrofitilanteissa koulutus luo uskoa tulevaisuuteen ja tuo vakautta
arkeen.

Suomessa köyhien lasten määrä
on kasvussa. Tuoreimpien, vuoden
2016 tulonjakotilastojen mukaan
10 prosenttia lapsista kuului pienituloiseen kotitalouteen. Samalla
vähävaraisten lapsiperheiden asema on heikentynyt esimerkiksi sosiaalietuuksien leikkausten ja jäädytysten vuoksi.
Monien nuorten kohdalla unelmien ammatti on vaarassa jäädä
haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa

maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten tietokonetta, oppikirjoja tai ammatillisissa opinnoissa tarvittavia välineitä.

sitkö?

Tie
			
■■ Yhteisvastuukeräys alkaa

sunnuntaina 3.2.

■■ Suomessa varoilla tuetaan

vähävaraisten lasten ja
nuorten opiskelua esimerkiksi
avustamalla maksullisten
opiskeluvälineiden
hankinnassa.
■■ Maailman katastrofialueilla
keräyksen tuotolla tuetaan
laadukasta koulutusta lapsille
ja nuorille.
■■ Jyväskylän seurakunnan
osuus – 20 prosenttia
tuotosta – lahjoitetaan
Jyväskylän kristillisen opiston
säätiölle. Varoilla tuetaan
opiston vapaan sivistystyön
linjan alle 25-vuotiaita
opiskelijoita, joilla on
taloudellisia vaikeuksia.
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Monikulttuurisuus ja
katsomusten kirjo haastavat
miettimään perinteitä.
Vaihdetaanko seimikuvaelmat
ja pääsiäiskertomus
joulutonttuihin ja
pääsiäispupuihin, ettei
kenenkään katsomusta
loukattaisi?

Kolumni

Sekalaista seurakuntaa
Kun eri puolilta maata saapuneet nuorisotyönohjaajat keskustelivat rippikoululeireistään, totesi yksi: meillä melkein kaikki tulivat
leirillä uskoon. Miten teillä? – Yhtä epäillään, totesi maltillisemman linjan edustaja.
Kirkon viralliset viisi herätysliikettä sekä vapaitten suuntien edustajat näkevät uskon kysymykset eri tavoin. Siinä missä toiset korostavat henkilökohtaista uskonratkaisua, toiset luottavat kasteen
voimaan ja kokevat olevansa armon varassa.
Oma usko, sen laatu ja määrä on useimmille yksityisasia, josta ei
keskustella työpaikoilla tai naapureitten kanssa. Vasta turvallisessa porukassa samalla tavalla ajattelevien parissa saatetaan tuoda
oma näkemys esiin.
Aikoinaan isoskoulutuksessa opetettiin, että Pyhä Henki menee
kymmeneltä nukkumaan. Sillä tarkoitettiin, että ei ole syytä pitää
hurmoksellisia iltarukouksia kynttilän valossa hysteeristen leiriläisten kanssa. Hengellisten kokemusten on kestettävä päivänvaloa.
Oma vakaumus tarvitsee kivijalan, jonka varaan voi elämänsä rakentaa. Jos heilutaan jossain tunne-elämysten varassa ilman vankkaa tietopohjaa, iso paha susi puhaltaa rakennelman nurin ja sitten ollaankin tyhjän päällä.
Vapaitten suuntien tilaisuuksissa törmäsin joskus siihen, että nuoret painostivat toisiaan uskonratkaisun tekemiseen ja harjoittelivat
kielilläpuhumista. Kokivat sen olevan ehtona oikealle uskovaiselle.
Irrallisia iskulauseita hokevan on helppo harhautua tekoihin, joilla
ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Pakkokäännyttäminen, kadotuksella pelottelu ja ulkopuoliseksi jättäminen eivät ole
terveitä toimintatapoja.
Hengellinen pahoinpitely jättää pysyvät jäljet ja vääristää kokonaiskuvaa.
Koululla ja kirkolla on mahdollisuus antaa nuorille rakennuspuita.
Raamatun tapahtumien ja kertomusten tuntemus kuuluu yleissivistykseen, ja muitten uskontojen arvomaailman avaaminen auttaa ymmärtämään erilaisista kulttuureista tulevien ajatusmalleja.
Miten pitää uskoa ja millaisia ulkoisia tunnusmerkkejä pitää näyttää, sitä ei voi kirkko tai koulu määritellä.

Päivi Eskelinen
Tiedottaja
Jyväskylän seurakunta

ilen
Tänään ruko

Rohkeutta elää hetkessä
Huomaan murehtivani asioita jo etukäteen, vaikkei aihetta aina olisikaan. Rohkaise
minua elämään tässä hetkessä ja luottamaan siihen, että asiat järjestyvät parhain
päin.
Nainen, 39

Katsomusten
kirjo haastaa
asenteet ja
perinteet
Monikulttuurisuus ja erilaiset
katsomukset päiväkodeissa ja kouluissa
lisääntyvät. Moninaisuuden edessä
uskonto voidaan nähdä sekä ongelmana
että rikkautena. Kasvattajan oman
katsomuksen pohdinta auttaa
opettamaan ammattimaisesti.
MINNA PALOVAARA teksti
HENRI KÄHKÖNEN kuva

Erilaiset katsomukset näkyvät päiväkotien
arjessa muutenkin kuin lasten ruokavalioissa tai muslimityttöjen huiveina. Osa lapsista osallistuu kirkkoretkille, ja osalle järjestetään muuta ohjelmaa. Jotkut lapset eivät
osallistu mihinkään kristillisen perinteen
juhlaan. Tikan, Pohjanlammen ja Ristikiven
päiväkodeissa noin 20 prosenttia lapsista
tulee monikulttuuritaustaisista perheistä.
Edustettuna on 21 eri kieltä.
– Lauloimme Suvivirttä kevätjuhlassa,
mutta jätimme viimeisen säkeistön pois.
Tästä keskusteltiin työntekijöiden kanssa
etukäteen. Vietämme päiväkodissa kristillisiä juhlia kuten joulua ja pääsiäistä, mutta
emme välitä lapsille juhlien uskonnollista
sanomaa. Juhlia vietetään lähinnä perinteisiin liittyen, kertoo kolmen päiväkodin johtaja Teijo Paananen.
Huhtasuon yhtenäiskoulun joulujuhlassa
esitettiin jouluevankeliumi ja laulettiin Enkeli taivaan. Lisäksi järjestettiin joululaulajaiset ilman hengellisiä lauluja. Kevätjuhlassa soi Suvivirsi.
– Tietyt virret kuuluvat suomalaiseen
juhlaperinteeseen, eikä meillä ole noussut
asiasta erityisempää keskustelua, kertoo
apulaisrehtori Ismo Laitinen.
Huhtasuolla 816 oppilaasta 152 on maahanmuuttajataustaisia. Oppilaat puhuvat
31 muuta kieltä kuin suomea äidinkiele-

nään. Koulussa tarjotaan evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen lisäksi ortodoksista ja islamin uskonnon opetusta sekä elämänkatsomustietoa.

Jyväskylän yliopiston katsomus- ja kansalaiskasvatuksen dosentti Saila Poulter ajattelee, että uskonto on yhteiskunnallinen oppiaine, ja sitä tarvitaan tulevaisuuden kansalaiseksi kasvamisessa. Uskonnon opetuksessa pohditaan, mitä on hyvä elämä ja millä tavalla ollaan yhteiskunnan jäseniä. Lasta
autetaan ymmärtämään kunkin omaa taustaa sekä toisen uskontoa tai uskonnottomuutta.

Erilaiset
”katsomukset
pitäisi

pystyä kääntämään
voimavaraksi ja
rikkaudeksi.
Kasvattaminen arvojen kannalta tyhjässä
tilassa ei ole mahdollista. Pahinta on, jos
lapsen uskomuksiin liittyvät kysymykset jätetään kokonaan huomiotta.
– Kasvattajan jättäytyminen arvo- ja katsomuskeskustelun ulkopuolelle neutraaliuden nimissä on eräänlaista heitteille jättämistä. Arvokasvatuksen kieltäminen on

mielestäni lapsen keskeneräisyyden huomioimattomuutta, Poulter sanoo.

Oman uskonnon opetuksessa koulussa
lähtökohtana on lapsen perheen uskontokuntaan kuuluminen ja oma katsomustraditio. Opettajalle oikea sävy toteuttaa opetusta voi vaatia ison ajatusprosessin. Epätietoisuus heijastaa yhteiskunnan yleistä asenneilmapiiriä siitä, miten uskonnosta puhutaan.
Koulu on yhteiskunta pienoiskoossa ja
peilaa vallitsevia arvoja. Uskonto mielletään
helposti yksityiselämään kuuluvaksi asiaksi.
Joidenkin mielestä koulu muuttuisi helpommaksi, jos ei tarvitsisi kamppailla erilaisten katsomusten kanssa. Monikulttuurisuus tuo omat haasteensa, kun pitää huomioida monet erilaiset uskonnot ja uskonnottomuus katsomuksena.
– Erilaiset katsomukset pitäisi pystyä
kääntämään voimavaraksi ja rikkaudeksi.
Samalla tavalla kuin on monia kieliä ja monia kulttuureita, on myös monia uskontoja

ja katsomuksia. Vaikeus ei ole todellinen
vaan se liittyy asenteisiin, Poulter sanoo.
Jokaisella on katsomus eli arvoväritteinen
tapa katsoa maailmaa. Opettajan tietoisuus
omasta katsomuksesta voi olla haastavaa, ja
ajattelutapa kuultaa helposti läpi opetustilanteessa. Uskontoa tulee kuitenkin opettaa
yleissivistävänä aineena – ei tunnustuksellisesti tai sitouttavasti eikä myöskään asenteellisesti. Siinä auttaa se, että kasvattaja
pohtii omaa katsomustaan ja tulee tietoiseksi siitä. Opettajan motivaatiolla on merkitystä.

Katsomusten ja
”uskomusten
ei

tarvitse olla tabuja.
– Eihän matematiikan opettajankaan tule välittää asennetta, että oppiaine on tylsää
tai turhaa, Poulter vertaa.
Lapsen oikeus saada uskontoa ja katso-

muksia koskevaa kasvatusta ja opetusta on
kirjattu niin kansallisiin kuin kansainvälisiin
sopimuksiin ja pedagogisiin asiakirjoihin.
Opetushallituksen ohjeistuksessa linjataan,
että varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa tutustutaan lapsiryhmässä läsnä oleviin uskontoihin ja katsomuksiin. Uskonnottomuus on mukana muiden katsomusten rinnalla.

Varhaiskasvatussuunnitelma (VASU)
velvoittaa toteuttamaan kaikille yhtenäistä
katsomuskasvatusta. Katsomuskasvatusta
on tehtävä, eikä kyse ole kasvattajan kiinnostuksesta. Tavoitteena on auttaa lasta
ymmärtämään ja kunnioittamaan niin
omaa kuin toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä. Lapsiryhmässä kaikkia katsomuksia tulee kohdella
yhdenvertaisesti ja tiedostaa katsomusten
moninaisuus. Uskontoa ei tarvitse sulkea
pois arjesta ja juhlasta.
Jotkut uskonnot näkyvät toisia selkeämmin esimerkiksi ulkoisten symbolien, vaate-

tuksen tai vaikkapa ruokavalion vuoksi. Katsomuksellisuudesta olisi Poulterin mielestä
hyvä luontevasti keskustella kouluissa
enemmän. Miksi joku ei esimerkiksi syö
sianlihaa tai paastoaa tai miksi joku rukoilee
kesken koulupäivän, ei osallistu tanssitunnille tai tule muiden mukana uimaan.
– Lapsen tulisi saada kasvaa ilman lokerointia. Katsomusten ja uskomusten ei tarvitse olla tabuja tai arkaluonteisia asioita eikä lapsia toisistaan erottavia tekijöitä.
Yhteiskunta muuttuu ja kehittyy, mutta
kaikista perinteistä ei tule luopua. Poulter
kehottaa miettimään syitä, miksi vaikkapa
joulukuvaelmaa esitetään. Usein tehdään,
kuten on aina ennenkin tehty tai poistetaan
kaikki uskonnolliset piirteet varmuuden
vuoksi.
– Jos perinne on tärkeää, sitä kannattaa
pitää yllä, mutta tulee ottaa huomioon
myös erilaiset uskontoperinteet. Voitaisiinko koulussa, jossa on muslimioppilaita, juhlia myös Ramadanin jälkeistä Id-juhlaa,
Poulter pohtii.
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Lääkäri suurella
sydämellä
Lastenlääkäri Ole Andersen hoitaa pienen potilaan lisäksi
koko perhettä. Hänestä yksi lääkärin tärkeimmistä tehtävistä
on antaa toivoa.
ELINA MANNINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Oikeastaan Ole Andersenista, 49, piti tulla
neurologi.
– Mutta sitten opinnoissa tuli lastentautien koulutusjakso, jonka yhteydessä tutkin
ja hoidin lapsia aamusta iltaan, niin paljon
kuin vain ehdin. Se sykähdytti.
Andersen oli ajatellut, että lastentaudit
olivat toisten heiniä. Niiden, jotka olivat lasten kanssa parempia, osaavampia ja kokeneempia.
– Kuka tietää, ehkä olin kuitenkin siinä
vaiheessa jo itse riittävän aikuinen – ja vielä
riittävän lapsellinen.
Lapsipotilaita Andersen pitää ”ihan mainioina”.
– Lapset ovat haastavimmillaankin hyvin
aitoja ja teeskentelemättömiä. Jos on valmis
avaamaan itseään, lapsen kanssa pääsee hyvin pian kontaktiin. Se on aina hienoa.

Keskussairaalan lastentautien poliklinikan osastonylilääkärinä työskentelevän Andersenin hoidettavaksi saapuvat usein ne
keskisuomalaiset lapset, joiden sydämen
toiminnassa on tai epäillään olevan vikaa.
Toisinaan hoitosuhde alkaa jo sikiön ollessa
vielä äidin kohdussa.

Lapsen sairaus
”heijastuu
aina koko
perheeseen.

Suomalais-saksalainen lastenlääkäri Ole
Andersen pitää kiinnostavana, kuinka
samanlaisia ihmiset ovat eri kulttuuritaustoista huolimatta. Lapsen hyvinvointi on
tärkeää vanhemmille kaikkialla.

– Jos vanhemmat päätyvät pitämään lapsen, sanon heille joskus, että seuraavat 18
vuotta vanhenemme sitten yhdessä. Tämä
on eräänlainen perhelääkärin tehtävä: koska
monet arkiset asiat heijastuvat sydämeen,
perheiden kanssa tulee ajan mittaan hyvin
tutuksi.
Andersen tunnetaan rauhallisena ja läsnä
olevana lääkärinä, jolle on erityisen tärkeää
kuunnella myös vanhempien toiveita ja tarpeita.
– Lapsen sairaus heijastuu aina koko perheeseen, ja perheen tila heijastuu takaisin
lapsen sairauteen. Teknisesti tilanne voi olla
aivan sama, mutta toiset perheet vain tarvitsevat tukea enemmän kuin toiset, hän toteaa.

Lääkärin työstä iso osa on antaa toivoa –
tätä Andersen painottaa myös poliklinikalla
erikoistuville nuorille lääkäreille.

– Toivoa on kyllä usein. Jos lapsen tila on
huonontunut, mietimme uutta leikkausta
tai hoitoa. Kerron perheelle, että ”kyllä tämä
tästä, meillä on hyvät mahdollisuudet, tämä
lapsi tulee voimaan hyvin”.
Joskus tila ei kuitenkaan tule paranemaan. On mahdollista, että lapsi kuolee.
– Sitten täytyy vain miettiä, minkälaisen
toivon siihen voi antaa. Vaikka niin, ettei lapsi kärsi kipuja, kenties joitakin hänen toiveitaan voidaan toteuttaa. Ja sitten tulee lohtu.
Tämä puoli työssä tulee lähelle papin työtä, ihmisen sielun hoitoa, Andersen pohtii.

Lapsen kuolema hiljentää koko osaston,
koko päiväksi.
– Kyllähän nämä asiat koskettavat – olisi
huono juttu, jos eivät koskettaisi.
– Ensimmäinen todella vaikeasti sairas
potilas tai vauva, joka kaikesta hoidosta
huolimatta kuolee, on tavallaan lääkärin tulikaste. Siitä pitää pystyä selviämään, koska
samanlaisia tilanteita tulee eteen myös jatkossa, toteaa Andersen.
– Työhön täytyy löytää sellainen tasapaino, ettei ole liian etäinen, muttei myöskään
liian kiinni siinä mitä tapahtuu. Muuten kyky arvioida tilannetta häviää.
On vaativassa työssä Andersenin mukaan
paljon hyviä, kannatteleviakin puolia.
– Tekisi mieli sanoa, että melkein kaikki!
Minun ei ole yhtään vaikeaa nousta aamuisin ylös ja tulla tänne sairaalalle, hän sanoo.
Työlistalta löytyy hoitotyön lisäksi muun
muassa hallinnollisia tehtäviä, opetusta ja
uuden sairaalan suunnittelua.
– Olen tällainen joka paikan pipeltäjä,
monessa mukana. Pidän siitä, että minulla
on monta tehtävää yhtä aikaa. Se sopii
luonteelleni. Mutta kyllä ihmisten kohtaaminen on keskeisintä.
Andersenin perhe, johon kuuluu niin
ikään lääkärinä työskentelevä vaimo ja kaksi lasta, asuu vanhassa puutalossa Kinkomaalla.
– Lisäksi meillä on kissoja ja valtavan touhukas koira. Tontti on niin iso, että joku on
joskus uhannut tuoda meille kanojakin,
mutta ainakin vielä niiltä on vältytty, Andersen hymyilee.
Talon remontoiminen sekä puutarhan
kuopsutteleminen tarjoavat hyvää vastapainoa työlle. Mutta kuinka vaativa ammatti
istuu perheenisälle?
– Asiaa helpottaa se, että Silkellä on sama tilanne. Hänkin on lääkäri, hänkin päivystää ja tuntee sitä kautta työn vaatimukset, Andersen sanoo.

– Ja lapsillemme tämä on aina ollut normaalia. Kun he olivat pieniä, heillä ei ollut
arkea ja viikonloppua, vaan perhepäivähoitajan nimen mukaan Liisa-päiviä ja ei-Liisapäiviä. Me vanhemmat olimme usein viikonloppuisin töissä ja he hoidossa. Ne olivat
Liisa-päiviä.
Kyllä työn vaatimaan poissaoloon liittyy
suruakin, Andersen myöntää.
– Muistan joskus kesken vapaa-ajan tulleen hätäpuhelun jälkeen, pihasta pois peruuttaessa katsoneeni, kuinka lapset itkevät
ikkunassa. Että taas isä lähtee pois kesken
viikonlopun. Mielellään sitä ottaisi molemmat yhtä aikaa, kiinnostavan työn ja paljon
aikaa perheelle.

Espoosta kouluikäisenä Saksaan Jeveriin
muuttanut Andersen on itse saksalaisen
isän ja suomalaisen äidin poika. Takaisin
Suomeen lääkäriksi opiskellut Andersen palasi vuonna 2006.

omalla lapsella
”on Jos
hätä, niin äkkiä
olenkin vain pelkäävä
isä.

– Koen olevani sekä suomalainen että
saksalainen, aina tilanteen mukaan. En puoliksi toista ja puoliksi toista, vaan kokonaan
suomalainen ja kokonaan saksalainen, hän
pohtii.
– Kun olen Saksassa, puhun nopeammin
ja äänekkäämmin, etäisyys ihmisiin on pienempi, voin halata ja suukotella tervehdykseksi. Suomessa taas olen hillitympi ja henkilökohtainen tilakin on suurempi. Molemmat tavat tuntuvat ihan luontevilta.
– Mutta nämä ovat vain tällaisia keskiarvoja.
Myös sydänsairaita pakolaislapsia hoitaneesta Andersenista kulttuurierojen sijaan
paljon kiehtovampaa on se, kuinka samankaltaisia ihmiset loppujen lopuksi ovat.
– Kaikki kaipaavat turvallisuutta ja merkityksellistä elämää. Ja mistä hyvänsä vanhemmat tulevat, he haluavat, että heidän
lapsensa voivat hyvin. Se on todella syvällä
meissä.
– Sama juttu se on lääkärilläkin. Pystyn hyvin pitkälti keskittymään lääketieteellisiin faktoihin, mutta jos omalla lapsella on hätä, niin
äkkiä olenkin vain pelkäävä isä. Tausta vaikuttaa, mutta aina se ihmisyys on siinä alla.
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Tynkkynen luotsaa
kirkkovaltuustoa

Seppälän Citymarket

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

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Heikki Tynkkynen.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Mauri Sompa.

Miltä kuulostaisi kesä, teltta, uiminen,
seikkailut, kaverit, luontokirkko ja
iltanuotiot? Oletko valmis kokemaan
kesän parhaan leirin? Ilmoittaudu
mukaan Pisara-suurleirille!
Leiri on 15-20-vuotiaille nuorille
ja hinta on 110 euroa.
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä:
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi
Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja
Petri Grönholm, 040 509 8060,
petri.gronholm@evl

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta jatkava Heikki Tynkkynen (kesk.) ottaa tehtävän vastaan hyvillä mielin. Tynkkynen uskoo, että valtuustossa katsotaan nyt entistä
vahvemmin eteenpäin. Mukana
on uusia, nuoria valtuutettuja,
jotka ovat uudesta tehtävästään
innoissaan.
Seuraavalla nelivuotiskaudella
valtuusto joutuu tekemään isoja
päätöksiä muun muassa kiinteistöjen osalta.
– Toivon rakentavaa keskustelua, vaikka asioista oltaisiinkin eri
mieltä. Demokratian kannalta on
myös tärkeää, että kunnioitetaan
niitä päätöksiä, joita valtuustossa
tehdään, Tynkkynen korostaa.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi Mauri
Tervosen (Seurakuntaväki).
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on aiempaan tapaan kirkkoherra Arto Viitala. Neuvoston varapuheenjohtajaksi kaudelle 2019–
20 valittiin Mauri Sompa (kok.) ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Heimo Lajunen (kok.).

Kirkkovaltuuston jäsenet:
Heikki Tynkkynen, pj, Irmeli Ahola, Eveliina Aijasaho, Aimo Asikainen, Matti Eerola, Bella Forsgén, Eetu Heiska, Eero Katainen,
Tuulia Kokkonen, Tuulia Kuntsi,
Liisa Kuparinen, Heimo Lajunen,
Helinä Lähdesluoma, Siiri Muhonen, Petteri Muotka, Susanna
Myllyniemi, Jussi Nokelainen,
Mauri Paajanen, Veera Pajala,
Tommi Parikka, Raija Pekkarinen,

Tomi Pirttimäki, Raakel Poudyal,
Terhi Pulli, Mia Puolimatka, Oskari
Rantala, Pertti Reinikainen, Leena
Ruotonen, Raija Sipinen, Mauri
Sompa, Juha Suonperä, Reetta
Suonpää, Eila Tiainen, Jari Tuukkanen, Inkeri Tuunanen, Kirsi Vähäjylkkä, Tuulikki Väliniemi ja Pipsa
Wilhelms.

Keskustan alueneuvosto: Pipsa
Wilhelms Pipsa, pj. (Riikka Niemi),
Bella Forsgrén (Eetu Heiska), Aapo
Tähkäpää (Matilda Hamara), Eero
Kuusela (Valtteri Vaherto), Antti
Kakkuri (Tuija Sivonen), Tuulia
Kokkonen (Heikki Siuruainen), Jari
Ritsilä (Mauri Sompa), Pirjo-Liisa
Junttila (Eija Tuohimaa).

Kirkkoneuvoston jäsenet: Mauri
Sompa, varapj (varalle Heimo Lajunen), Raija Pekkarinen (Tuulia
Kuntsi), Raija Sipinen (Pipsa Wilhelms), Anniina Savolainen (Tuulia
Kokkonen), Mia Puolimatka (Inkeri Tuunanen), Erkki Puhalainen
(Tomi Pirttimäki), Tuulikki Väliniemi (Kirsi Vähäjylkkä), Pertti Reinikainen (Irmeli Ahola), Liisa Kuparinen (Bella Forsgrén), Tarmo Kemppainen (Mikko Jegoroff), Reetta
Suonpää (Atte Kesti) ja Jari Tuukkanen (Aimo Asikainen).

Korpilahden alueneuvosto: Mette Toikkanen, pj. (Terttu Kuoppala),
Maarit Nissinen (Antti Reinikka),
Helinä Lähdesluoma (Jukka Järviniemi), Tapani Miinalainen (Arja
Sahlberg), Minna Mustonen (Riitta
Marjasalo), Jussi Nokelainen (Matti
Kekäläinen), Jussi Lehtimäki (Erkki
Vuorsalo), Tapani Nyberg (Pirkko
Weijo).

Huhtasuon alueneuvosto: Atte
Kesti, pj. (Miikka Merikallio), Hannu Huttunen (Anna Kämäräinen),
Helena Lehti (Milka Honkakoski),
Antti Humalajoki (Vuokko Honkamäki), Tapio Peltomäki (MarjaLeena Rantalainen), Siiri Muhonen
(Vesa Karvinen), Marjatta Hynynen (Tarmo Muurinen), Sari Malmberg (Mikko Oksanen).
Keltinmäen alueneuvosto: Tuija
Elina Lindström, pj. (Outi Oinonen), Annikki Jäsberg-Jokinen
(Hannu Mäntylä), Heli Kaunismaa
(Irene Hallamäki), Iiro Uusitalo
(Kimmo Ahonen), Pertti Pekkarinen (Pirjo Lahtinen), Aleksi Murtojärvi (Heidi Tonteri), Anne-Maria
Perttula (Heimo Lajunen), Ahti El
Massri (Kalevi Siltanen).

Kuokkalan alueneuvosto: Jari
Tuukkanen, pj. (Erkki Savolainen),
Eeva-Liisa Reuter (Risto Seppänen),
Mia Puolimatka (Krista Dachauer),
Olli Saloheimo (Mikko Tenhunen),
Mikko Jegoroff (Seppo Seppälä),
Raija Pekkarinen (Tuulia Kuntsi),
Leena Ruotonen (Meeri Savolainen), Jukka Krogerus (Sirpa Peitsenheimo-Aarnio).
Palokan alueneuvosto: Anne
Rahkonen, pj. (Karoliina Vallipuro),
Annukka Seppälä (Risto Mattila),
Olavi Nokkanen (Leena T. Lyytinen), Heidi Halkomäki (Miikael
Saksman), Antti Koskela (Leena M.
Lyytinen), Aarno Lahtinen (Veikko
Päivinen), Tapani Kaakkuriniemi
(Reima Rantanen), Anniina Savolainen (Ulla-Maija Poikonen).
Säynätsalon alueneuvosto: Kirsi
Vähäjylkkä, pj. (Anna Kaukonen),
Tuulikki Lyytikäinen (Auli Tiirola),

PEKKA
LAUKKARINENDUO

LIPUT 5 €
Alle 12-vuotiaille
vapaa pääsy
Liput myös
ennakkoon
Kipinästä.

Tervetuloa!

Koko peerrhtteien
kons

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

Lupaus

Toivon torstai

(Asemakatu 6, Jyväskylä)

(Pihkatie 4, Jyväskylä)

Elämän puolella -illat
Nikolainsalissa

Heikki Tynkkynen johtaa kirkkovaltuustoa seuraavat kaksi vuotta.

Eila Tiainen (Maija Tuominen), Kalle Sumelles (Reijo Salonen), Sirpa
Pii-Keinonen (Jarmo Helle), Markus Ilomäki (Sirpa Helle), Erkki Puhalainen (Ilkka Lilja), Toivo Heinonen (Pekka Sundell).

Tikkakosken alueneuvosto: Inkeri Tuunanen, pj. (Gunilla Ranta),
Irmeli Ahola (Leena Uutela), Tomi
Pirttimäki (Raili Makkula), Petteri
Rajala (Lauri Soukka), Leena Hirvonen (Lasse Huntus), Raija Kolu
(Mirja Silvennoinen), Tapani Kalenius (Heino Malinen), Keijo Häkkinen (Jari Colliander).
Vaajakosken alueneuvosto: Ossi
Kananen, pj. (Aimo Asikainen),
Veera Pajala (Piia Remes), Tiina
Asikainen (Aarne Vesterinen), Esko
Koskinen (Satu-Maria Virtanen),
Maria Taivassalo (Susanna Myllyniemi), Juhani Malinen (Riku Suutari), Marjaana Wuolio (Eveliina
Aijasaho), Jorma Holmstedt (Pauli
Hintikka).

Kaikki alaan liittyvät
palvelut
40 vuoden
Kaikki alaan liittyvät
kokemuksella.
palvelut
40 vuoden
Sidontatyöt
eri
kokemuksella.

SU 17.2. KLO 16
KIPINÄ

Kauppakeskus Seppä
Ahjokatu 5, 2 krs.

Jyväskylän seurakunnan ja Suomen Raamattuopiston tilaisuuksia

tilaisuuksiin.
Sidontatyöt eri
tilaisuuksiin.

Yliopistonkatu 42
40100 Jyväskylä
Puh. (014) 612 404
0400-640 231
Yliopistonkatu
42
40100ma-pe
Jyväskylä
Avoinna:
9–17,
Puh. (014)
612sop.muk.
404
la 9–14,
muulloin
0400-640
231
kari.takanen@
kukkajahautaustoimisto.fi
Avoinna: ma-pe 9–17,
la 9–14, muulloin sop.muk.
kari.takanen@
kukkajahautaustoimisto.fi

Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta: Tuulia Kuntsi, pj. (Sari Koskinen), Emilia Lakka (Aleksi
Murtojärvi), Mauri Tervonen (Inkeri Tuunanen), Aimo Asikainen
(Jari Colliander), Heimo Lajunen
(Sirkku Laurila), Pertti Reinikainen
(Esko Koskinen), Marja Fagerlund
(Marjatta Hynynen).		
Yhteinen seurakuntatyö: Terhi
Pulli, pj. (Merja Saarela), Yrjö
Damskägg (Matti Kekäläinen),
Aleksi Murtojärvi (Aapo Tähkäpää), Petri Janhunen (Ritva Juvonen), Outi Oinonen (Jaana Luukkonen-Kytömäki), Tomi Pirttimäki
(Erkki Puhalainen), Eveliina Aijasaho (Helinä Lähdesluoma), Vilja
Paavola (Mikko Jegoroff).
Arvioinnin johtokunta: Eero Katainen, pj. (Henna Katainen), Eija
Viitanen (Antti Hirvensalo), Markku Ikkala (Eelis Loikkanen), Maire
Lilja (Pentti Vilpunaho), Matti Eerola (Marketta Korhonen).

Perheasiain neuvottelukeskuksen ja Palvelevan puhelimen yhteisjohtokunta: Inkeri
Tuunanen, pj. (Minna Mustonen), Karoliina Vallipuro (Leila
Saikkonen), Leena M. Lyytinen
(Tuulia Kokkonen).
Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta: Leena Ruotonen,
pj. (Marge Miettinen), Heta-Stiina Ridanpää (Maija Örnmark),
Mauri Paajanen (Raakel Poudyal).

Keskiviikko 6.2. klo 18.30
”Uskossa uudistuminen”
Jari Nordman, Matti Mertanen
Keskiviikko 6.3. klo 18.30
”Oikea paasto”
Esa Jurva, Triangeli
Keskiviikko 3.4. klo 18.30
”Lupauksen varassa”
Pertti Pekkarinen, Tuula
”Haxu” Hakkarainen
Keskiviikko 8.5. klo 18.30
”Lupauksen kansa – vihasiko
Martti Luther juutalaisia?”
Pekka Heiskanen, Hamonakuoro ja Ilpo Vuorenoja
Iltasiunaus.

Iltatilaisuudet
Neulaskodilla

Aiheena Ilmestyskirja
Torstai 21.2. klo 18.30
”Näky taivaasta ja maasta”
Mauri Tervonen, Astaha-kuoro
ja Heli Nieminen
Torstai 21.3. klo 18.30
”Pedon valta ja luomakunnan
tuskat” Riitta Keskimäki,
Jennimari ja Ville Niemi
Torstai 25.4. klo 18.30
”Uudeksi minä teen kaiken”
Ilkka Rytilahti, Ella Nuutinen
Tilaisuuden jälkeen iltatee.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskusteluun ja rukoukseen.

Järjestäjinä Jyväskylän srk, Suomen Raamattuopisto, Agricola opintokeskus

Kehitysvammaistyön yhteisjohtokunta: Riikka Niemi (Valtteri Vaherto).
Rovastikuntaneuvosto: Heikki Tynkkynen (Mauri Tervonen).
Suhteellisten vaalien vaalilautakunta: Eetu Heiska (Reetta
Suonpää), Jari Tuukkanen (Vuokko Honkamäki), Pipsa Wilhelms
(Mauri Sompa).

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤

Sinustako vapaaehtoinen tukihenkilö
mielenterveysomaiselle?
Tukihenkilö toimii mielenterveysomaisen/-läheisen tukena. Toimintamuotoina ovat kahdenkeskinen tukisuhde ja ryhmätoiminta. Kahdenkeskinen tukisuhde on määräaikainen. Ryhmätoimintana järjestetään
mm. läheisten hyvinvointi- ja vertaisiltoja kerran kuukaudessa.
Koulutusillat 7.2., 14.2., 21.2., 28.2.2019 klo 17–20, Matarankatu
4, 3. krs. Kaikki ilmoittautuneet haastatellaan ennen kurssin alkua.
Koulutus on maksuton.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
puh. 050 449 8140 tai
minna.wacker@finfamiks.fi

Hyvinvointi- ja vertaisilta

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤

0400 22 11 80

Hyvinvointi- ja vertaisillat on tarkoitettu henkilöille, joita yhdistää läheisen mielenterveysongelma. Iltojen teemat vaihtelevat. Keskustelujen
ja toiminnan lomassa on pientä iltapalaa. Toiminta on maksutonta.
Järjestäjänä on K-S mielenterveysomaiset - FinFamin Tuttu -projekti.
Hyvinvointi-illat ovat kuukauden toinen ma 11.2., 11.3., 8.4.,
13.5.2019 klo 17–19.
Paikkana on Matarankatu 4, 3.krs.
Lisätietoja puh. 050 449 8140

Leikkaa talteen

SIRPA KOIVISTO teksti
MARJO RÖNNKVIST kuva

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi
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Tapahtumat 31.1.–14.2.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Jyväskylän seurakunta
täyttää 10 vuotta
Jyväskylän seurakunnan kymmenvuotista taivalta muistetaan pienen juhlan merkeissä
Taulumäen kirkon messussa
kynttilänpäivänä 3.2. klo 18.
Messussa siunataan myös
uudet luottamushenkilöt
tehtäväänsä ja muistutetaan
Yhteisvastuukeräyksen alkamisesta. Messun toimittavat Johanna Tikkanen, Arto
Viitala, Tuomas Palola, Tero
Reingoldt ja Risto Valtasaari.
Mukana myös Ruamjai-kuoro.
Messun jälkeen kirkkokahvit.

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 musisoivat Anne
Federley (laulu), Tuomo Komonen (piano), Markus Lajunen (saksofoni
& huilu), Petri Jaakonaho (basso) ja Esko Turpeinen (rummut). Ohjelma
10/5 euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
SUOMEN KANTTORIKUORO KONSERTOI
n Suomen Kanttorikuoron (CCF) konsertti on ma 4.2. klo 19 Taulumäen kirkossa. Kuoro kokoontuu eri puolilla Suomea harjoitus- ja esiintymiskiertueille muutaman kerran vuodessa. Taulumäen konsertti on
osa Jyväskylässä pidettävää harjoituskiertuetta. Viime vuosina CCF:n
ohjelmisto on perustunut kolmeen pilariin: tutut ja perinteiset hengelliset laulut ja virret, klassiset kirkkomusiikkiteokset sekä uusi hengellinen
kirkkomusiikki. Kuoroa johtaa Kari Turunen. Liput 15/10/5 euroa tuntia
ennen kirkon ovelta.
GRADIAN OPISKELIJAT YHTEISVASTUUN ASIALLA
n Gradian opiskelijoiden Yhteisvastuukonsertti on ke 6.2. klo 19 Kaupunginkirkossa. Luvassa on monipuolinen kattaus klassista musiikkia.
Käsiohjelmasta voi maksaa juuri itselle sopivan summan. Tuotto ohjataan suoraan Yhteisvastuukeräykseen.
TORSTAI ON TOIVOA TÄYNNÄ
n Yhteislauluhetkessä to 7.2. klo 11 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa lauletaan hengellisiä lauluja ja virsiä. Laulattajana on diakoni
Ainoleena Laitinen. Lauluhetken jälkeen voi jäädä kahville Torstai-kahvilaan.
HELMIAALTO KUOKKALAN KIRKOSSA
n Helmiaalto kuljettaa katsojan läpi pehmeyden, marssin, vauhdin ja
luonnonmullistusten puhallinorkesteri Aallon tahdittamana la 9.2. klo
19 Kuokkalan kirkossa. Orkesteria johtaa Rita Varonen. Ohjelma 10/5
euroa.
HIEMAN ERILAINEN MESSU KANSANVEISUUN TAPAAN
n Vanhat ja uudet virret heräävät hengittämään hieman erilaisessa
jumalanpalveluksessa, jota vietetään su 10.2. klo 17 Kaupunginkirkossa
kansanveisuun tapaan. Hieman erilainen jumalanpalvelus on kaikenikäisille tarkoitettu messu, johon voit tulla juuri sellaisena kuin olet.
Vapaa pääsy.
VIRSIKIRJAN LISÄLEHDILLÄ
n Virsikirjan lisälehdillä -konsertissa tutustutaan lisävihkon virsiin
Gospel Covertajien johdattelemana su 10.2. klo 18 Korpilahden kirkossa. Yhtye esittää virsiä sävelmien luonteiden mukaisesti omalla
tyylillään ja omin sovituksin. Gospel Covertajissa soittavat Hannes Asikainen (laulu ja kitarat), Mikko Miettinen (laulu, kitara ja huilut) ja Esko
Turpeinen (laulu, kitarat ja lyömäsoittimet). Ohjelma 10 euroa.
KELLOJEN HILJAISEN MUSIIKIN ILTA
n Käsikello-orkesteri Clarabella johdattelee rentoutumaan ja hiljentymään ma 11.2. klo 19.30 Kuokkalan kirkossa. Illassa kuullaan käsikellomusiikin ohella Raamatun tekstejä ja mietelmiä elämästä. Mukaan voi
ottaa oman makuualustan tai levätä kirkon penkeillä. Käsikelloja johtaa
Sari Eirtola-Loukola, tekstejä lukee Sirpa Lampinen. Vapaa pääsy.
YSTÄVÄNPÄIVÄN KONSERTTI
n Arja Koriseva ja pianisti Minna Lintukangas konsertoivat ystävänpäivän aattona ke 13.2. klo 19 Taulumäen kirkossa. Laulusta voimaa
-konsertissa kuullaan nostalgisia, voimaannuttavia lauluja eri vuosikymmeniltä. Liput 25 euroa lippu.fi tai Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän
osaston toimisto, Sammonkatu 4. Konsertin tuotto käytetään Suomen
Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävätoimintaan.
MUSIIKKIA KAHVITTELUN LOMASSA
n Jarin ja Mikon musiikkihetki perjantaisin klo 13–14 Kipinässä. Musiikin lomassa on mahdollisuus kahvitteluun. Vapaa pääsy.

Messu su 10.2. klo 18, Tikkanen, Ahonen, Hassinen.
Musiikkitilaisuudet
Suomen Kanttorikuoron (CCF) konsertti ma 4.2. klo 19. Kuoroa johtaa
Kari Turunen. Liput 15/10/5 euroa.
Verhottu-konsertti la 9.2. klo 18 kirkko. Anne Federley Ensemble. Ohjelma
10/5 euroa Yhteisvastuulle.
Ihanaiset kuoron harjoitus ma 11.2.
klo 17.30. Tied. 050 380 0608.
Ystävänpäivän konsertti ke 13.2. klo
19. Laulusta voimaa, Arja Koriseva,
laulu, Minna Lintukangas, piano. Liput 25 euroa lippu.fi.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Katso Huhtasuo ja Kipinä.
Aikuisille
Miesten tupailta to 31.1. klo 17.30
Kipinä.
Raamattupiiri pe 8.2. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 12.2. klo 13 Telkäntie 2 C, vieraana diakonissa Lea
Pietiläinen.
Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20 sekä la 15–18.
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.
Yhteisvastuutapahtuma su 3.2. klo12
Kipinässä. Messu, yv-infoa, keittolounas, mukavaa toimintaa lapsille, arpajaiset. Lipaskerääjiä kaivataan alueellemme sekä marketteihin. Tied. 050
549 7024, juha.halonen@evl.fi.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.2. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Aapo Tähkäpää yhtyeineen.
Musiikkitilaisuudet
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Tied. 050 549 7049.
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe 13–
14 Kipinä. Mahdollisuus kahvitteluun.
Tulkoon valo! – lapsikuoroprojektin
yhteisharjoitus ke 6.2. klo 17.30–19
Tikkakosken kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuuden kaari -ryhmä alkaa
5.3. Vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden murrosikäiset tai aikuiset lapset
käyttävät päihteitä huolestuttavasti.
Ryhmä tarjoaa tukea lapsen päihteidenkäytön käsittelyyn sekä omaan
jaksamiseen. Mukaan mahtuu 8 osallistujaa. Ryhmän kokoontuu Palokan

kirkolla 5.3./11.3./19.3./30.3./9.4./16.4./
23.4. klo 18–20, 30.3. koko päivä Vesalan leirikeskuksessa. Vetäjinä diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen ja Juha Halonen. Ilm. ja tied. 040 7090 142.
Lähetys- ja avustustyö
LäKa-Lähetyskahvit ke 13.2. klo 13.30
Huhtakoti.
Aikuisille
Miesten tupailta to 31.1. klo 17.30
Kipinä.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
ma 4.2. klo 17.30–20 Huhtakoti.
RyhmäRämä ke klo 10 Kipinä. Haluaisitko olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä
erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied.
050 549 7005.
Raamattupiiri pe 8.2. klo 17 Telkäntie 2 C.
Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20 sekä la 15–18 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Taapero- ja vauvamuskarit to-aamupäivisin. Tied. 050 340 9898.
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti
ja to klo 13–16 Huhtakoti. Mukavaa
puuhaa ja pientä välipalaa. Maksuton.
Ilm. 050 441 4215 tai 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. Ilm. 050 323 5355.
Mukavaa puuhaa
lapsille Kipinässä
Mukavaa puuhaa lapsille
on luvassa su 3.2. Kipinässä,
Kauppakeskus Sepässä.
Tapahtuma alkaa messulla
klo 12, jonka jälkeen on keittolounas, Yhteisvastuuinfoa ja arpajaiset. Samassa
yhteydessä voi ilmoittautua
vaikkapa Yhteisvastuun lipaskerääjäksi, joita kaivataan
muun muassa marketteihin.
Lisätiedot Juha Halonen, p.
050 549 7024.
Muu
Keittolounas ma klo 11–12.30, Huhtakoti. Aikuiset 2,50 e.
NeuleKIPinä pe 8.2. klo 18 Kipinä.

KELJONKANGAS
Aikuisille
Diakonian arkiruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti. 4/1 e.
Neulaskodin olohuone ke klo 13.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti.
Päiväkerho ke klo 9 Neulaskoti. Kysy
vapaita paikkoja 050 5863 056.
Lapsiparkki ke klo 14 Neulaskoti. Ilm.
seur. viikon parkkiin ti klo 16 mennessä niina.ruuska@evl.fi.
Muu
Brunssi su 3.2. klo 11 Neulaskoti. Yhteisvastuukeräyksen aloitus.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 3.2. klo 10 kirkko. Uusien
luottamushenkilöiden sekä diakoni
Ulla Hautamäen tehtävään siunaaminen. Pitkänen, Salminen, Koskinen,
Vuorenoja, Seurakuntakuoro. Yhteisvastuulounas ja -tapahtuma.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.

Rukoushetki pe 8.2. klo 8.30 kirkko.
Messu su 10.2. klo 10 kirkko, Väätäinen, Pitkänen, Koskinen, Naiskuoro
Vaput. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Kuohun päiväpiiri ma 11.2. klo 13–
15 Kuohun kylätalo. Kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Tulkoon valo! – lapsikuoroprojektin
yhteisharjoitus ke 6.2. klo 17.30–19
Tikkakosken kirkko.
Lapsikuoro ke 13.2. klo 16 kirkko.
Aikuisille
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13–14 Saihokatu 4.
Aiheet: 5.2. Runeberg ja 12.2. Muistin
virkistykseksi. Mahdollisuus kahvitteluun (2 e).
Saihokadun päiväkahvit ti 5.2. klo
14–15 Kypärämäki (2 e).
Olohuone Myötätuulessa ke 6.2. klo
13 kirkko. Aiheena Runeberg. Kahvit
1e. Vetäjinä diakonit Ulla Hautamäki
ja Ainoleena Laitinen.
Seurakuntakuoro to 14.2. klo 18 kirkko. Tied. 044 757 7170.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenk. 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 6.2.
klo 9.15 kirkko.
Pyhäkoulu su 10.2. klo 10 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti
12.2. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Muu
Keltinmäen kirkolla
pääsee poniajelulle
Poniajelua, onnenpyörä, erilaisia toimintapisteitä sisällä ja
ulkona (myytävänä makkaraa)
on tiedossa Yhteisvastuutapahtumassa Keltinmäen kirkolla
su 3.2. klo 11.30 lähtien. Päivä
alkaa messulla klo 10, jonka jälkeen on yhteisvastuulounas
(vapaaehtoinen maksu).
Yhteisöruokailu ma klo 17–18 kirkko
(1 e). Kotiin jaettava ruoka noudettavissa klo 17.45 alkaen.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 3.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Konsti, Laasonen.
KohtaamisPaikan messu su 3.2. klo
17 Kaupunginkirkko, Mika Kilkki. Iltamessussa kahden aikuisen kaste. Kirkkokahvit Vanhassa pappilassa.
Messu su 10.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Watia Heidi, Pohjola, Valtasaari.
Hieman erilainen jumalanpalvelus
kansanveisuun tapaan su 10.2. klo 17
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Yhteisvastuukonsertti ke 6.2. klo 19
Kaupunginkirkko. Gradian musiikin
opiskelijat. Käsiohjelmasta voi maksaa
itselle sopivan summan.
Lähetys- ja avustustyö
Yhteisvastuukeräyksen avaus su 3.2.
klo 11.30–15 Vanha pappila. Kahvit,
yhteislaulua ja yhteisvastuuinfoa.
Hanna-piiri ma 4.2. klo 16.30–18
Vanha pappila.
Lähetyspiiri ke 13.2. klo 10–11.30
Vanha pappila.
Virtailta/Nightbreak to 14.2. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Lähetyksen
resepti = Raamattu, rukous, rakkaus.

Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Sunday Service su 10.2. klo 18–20
Vanha pappila, Laine, Gerard Daams,
Emily Carlson.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 12.2. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Osallisuuden kahvihuone ti 12.2. klo
14–15.30 Vanha pappila. Eläkeiässä
Jyväskylään muuttaneille.
Leskien klubi to 14.2. klo 10–12 Vanha pappila. Klo 10 ystävänpäiväkahvit,
klo 11 vierailu Käsityöläismuseoon,
Toivolan Vanha Piha.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B. Kysy vapaita paikkoja 040 149
0562/050 564 3072.
Taaperokerho ma klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma ja ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12.
Yhteisvastuun aloitusmessu su 3.2.
klo 12, Pikkarainen, Nieminen, Astaha ja Iloset.
Raamattu- ja rukouspiiri ma klo 18,
Tapio ja Kaija Karjalainen.
Musiikkitilaisuudet
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14. Mahdollisuus kahvitteluun.
Lähetys- ja avustustyö
Suomen kielen keskusteluryhmä ke
ja pe klo 10.30, Haroun Kartala.
Monikulttuurinen läksykerho ke ja
pe klo 14.30, Haroun Kartala.
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10.
Aikuisille
Miesten tupailta to 31.1. klo 17.30.
RyhmäRämä ke klo 10. Tied. 050 549
7005.
NeuleKIPinä pe 8.2. klo 18.
Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20 sekä la 15–18.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puuro 1 euro.
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30–
14. 3 euroa/perhe, maksu paikan
päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.15–
15. 4 euroa, maksu paikan päällä.
Taaperot tapaa pe klo 10–12.
Pyhäkouluparkki yli 3-vuotiaille la
2.2. klo 11–12.30.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Omat eväät.
Iltaperhekahvila ma klo 17.30.
Vaunujengi ti klo 13–15.
Vietä hauska
iltapäivä Kipinässä
Mukavaa puuhaa lapsille
on luvassa su 3.2. Kipinässä,
Kauppakeskus Sepässä.
Tapahtuma alkaa messulla
klo 12, jonka jälkeen on keittolounas, yhteisvastuuinfoa ja arpajaiset. Samassa
yhteydessä voi ilmoittautua vaikkapa Yhteisvastuun
lipaskerääjäksi, joita kaivataan muun muassa marketteihin. Lisätiedot Juha
Halonen, p. 050 549 7024.

Muu
Kipinä avoinna ma–to klo 10–20, pe
klo 10–18, la–su klo 11–18. Tavattavissa seurakunnan työntekijöitä.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 3.2. klo 10 kirkko, Koivisto, Laiho.
Moksin kinkerit su 3.2. klo 13 Pihlajamäessä (Eila Ahonen), Moksintie 330.
Messu su 10.2. klo 10 kirkko. Karasti,
Laiho, Valonsäde.
Kinkerit su 10.2. klo 13 Ylä-Muuratjärven kylätalolla.
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 14.2. klo 18 seurakuntatalo.
Musiikkitilaisuudet
Virsikirjan lisälehdillä -konsertti su
10.2. klo 18 kirkko. Gospel Covertajat.
Ohjelma 10 euroa.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 31.1.
klo 17.45 kirkko. Tied. 050 5579 004.
Väentupa ti klo 11 Riikankulma.
NOJA-ryhmä ti 5.2. klo 18 srk-talo.
Diakoniatalkoot ma 11.2. klo 13 seurakuntatalo. Leivotaan yhdessä tuleviin diakonian tilaisuuksiin.
Kirkkokuoron harjoitukset to 14.2.
klo 18 kirkko. Tied. 050 5579 004.
Nuorille
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
seurakuntatalo.
Hengari ti klo 15 nuorisotila Sumpbi,
Koulumäentie 8.
Iltakahvila pe 8.2. klo 18 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Taaperoryhmä ma 4.2. klo 9 srk-talo.
Pohjoisten kylien kirkkohetki ke 13.2.
klo 9.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perheiden kirkkohetki to 14.2. klo
9.30 kirkko.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Taizé-messu su 3.2. klo 16 seurakuntakeskus, Pitkänen, Salminen, Koskinen. Kirkkokahvit. Yhteisvastuukeräys alkaa.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 8.2. klo 13 seurakuntakeskus.
Oma Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan.
Messu su 10.2. klo 16 seurakuntakeskus, Väätäinen.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki to 7.2. klo 11 seurakuntakeskus.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 5.2. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Tiistai-tapaaminen ti 12.2. klo 13–
14.30 seurakuntakeskus. Kahvia ja
pientä purtavaa (1 e).
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
13.2. klo 9.15 seurakuntakeskus.
Muu
Yhteisvastuutapahtuma su 3.2. klo
11.30–13.30 Keltinmäen kirkko. Yhteisvastuulounas (vapaaehtoinen
maksu). Sisällä ja ulkona toimintapisteitä, maksullisia mm. poniajelu ja onnenpyörä. Makkaraa myytävänä.
Torstaikahvila to klo 12 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Ekomessu su 3.2. klo 11 kirkko, Mannström, Bucht, Heikkilä, Lampinen.

Kuoro ja soitinyhtye. Yhteisvastuukeräyksen aloitus.
Hiljaisuuden ilta ke 6.2. klo 18 kirkko.
Kantaattikuoro.
Aamurukous to 7.2. klo 9.30 kirkko.
Messu su 10.2. klo 11 kirkko, Korhonen, saarna Jukka Hautala, Nieminen,
Väisänen. Kristillisen opiston kirkkopyhä. Lounas ja seurat.
Seurat su 10.2. klo 13 kirkko. Aino Suhola, Eeva-Kaisa Rossi.
Sydämen rukous – Hiljaisuuden
messu su 10.2. klo 18 kirkko, Korhonen, Lampinen, kuorolaisia, työryhmä. Iltatee.
Musiikkitilaisuudet
Tanssin päivä la 2.2. klo 15–19 kirkko.
Wim van detr Kooij ohjaa helppoja
kansantansseja, meditatiivisia ja israelilaisia kansantansseja. Mukaan mukavat vaatteet ja liukumattomat jalkineet. Kahvi ja teetarjoilu.
Parasta on laulaa -kuoron harjoitukset ma 4.2. klo 18 kirkko.
Helmiaalto-konsertti la 9.2. klo 19
kirkko. Puhallinorkesteri Aalto, joht.
Rita Varonen. Ohjelma 10/5e.
Kellojen hiljaisen musiikin ilta ma
11.2. klo 19.30 kirkko. Käsikello-orkesteri Clarabellan soittoa, Raamatun
tekstejä ja mietelmiä elämästä. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 6.2. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
31.1. klo 13 kirkko.
Köpöttäjät ma klo 11. Lähtö yhteiskävelylle Kuokkalan kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 5.2. klo 18 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 13.2.
klo 13 kirkko.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
14.2. klo 13 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to 14.2.
klo 18 kirkko. Liitto takaa armon, Aino
Viitanen, M. Korhonen, Lentoon-ryhmä, ehtoollinen ja rukouspalvelu.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja 37.
Iltakahvila pe 8.2. klo 17–22 Polttolinja 37.
Iltamessu ke 13.2. klo 18 kirkko, isoset. Bucht, Nieminen, Grönholm.
Lapsille ja lapsiperheille
PerheCafé to 31.1. klo 17.30 kirkko.
Taaperotupa pe klo 9.30 kirkko.
Kastettujen tapahtuma su 3.2. klo 16
kirkko, vuonna 2018 kastetuille lapsille perheineen.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Äitienilta ti 5.2. klo 18–20 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 12.2. klo 17.45 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 14.2. klo 9.15 ja
10 kirkko.
PerheCafé to 14.2. klo 17.30 kirkko.

LOHIKOSKI
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma 17.30
Lahjaharjun kappeli, Eeva Korpela.
Lahjaharjun olohuone ti 5.2. klo
9–11 kappeli. Hartaus ja aamupala.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva to klo 13 Katajatie 1 as 5.
Touhutupa ma klo 9.30 Katajatie 1 as
5. Omat eväät.
Taaperokerho ti klo 9.30 Katajatie
1 as 5.
Päiväkerho ti klo 12.30 sekä to klo 9
Katajatie 1 as 5. Kysy vapaita paikkoja
050 595 3948/050 358 1062.

Perhekahvila ke klo 9.30–11.30 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kynttilänpäivän messu su 3.2. klo 10
kirkko, J. Tikkanen, M. Partanen, Asikainen. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit. Yhteisvastuukeräyksen avaus ja info. Lyydioiden käsitöiden myyntiä.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, heikki.
ilola@icloud.com.
Messu su 10.2. klo 10, Laine, Hautalahti, Partanen. Kirkkokuoro. Alueseurakunnan luottamushenkilöiden
ja lastenohjaaja Jani Suurnäkin tehtävään siunaaminen. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitukset to klo
17.30 kirkko. Tied. 050 358 1860.
Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuuden kaari -ryhmä alkaa 5.3. Vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden murrosikäiset tai aikuiset
lapset käyttävät päihteitä huolestuttavasti. Ryhmä tarjoaa tukea lapsen
päihteidenkäytön käsittelyyn sekä
omaan jaksamiseen. Mukaan mahtuu
8 osallistujaa. Kokoontumiset: 5.3./11
.3./19.3./30.3./9.4./16.4./23.4. Palokan
kirkolla klo 18–20, 30.3. koko päivä
Vesalan leirikeskuksessa. Vetäjinä diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen ja Juha
Halonen. Ilm. ja tied. 040 7090 142.
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1e.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöryhmä Lyydiat kutoo mattoja ja poppanoita kirkolla. Myyntitulot lähetys- ja diakoniatyön tarpeisiin.
Tied. 040 709 0142.
Lähetyspysäkki ti 12.2. klo 10 kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12
kirkko. 7.2. Yhteisvastuusta kertomassa Elina Romar; 14.2. Yhdessä Ystävänpäiväkahveilla.
Naisten iltapäivä
Palokan kirkolla
Suuri ihme on aiheena Naisten iltapäivässä la 9.2. klo 13
Palokan kirkolla. Mukana
Kristiina Tanhua-Laiho
Kansan Raamattuseurasta
sekä alueseurakunnasta Teija
Laine, Elina Romar, Tuovi
Ruhanen ja tanssiryhmä Jubilate Deo. Kahvitarjoilu.
Lapsille ja lapsiperheille
Talvilomaleiri 3–7-luokkalaisille
25.–27.2. Mutasella. Hinta 28 e ilm.
yhteydessä. Leirille mahtuu 20 lasta.
Ilm. päättyy 10.2. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket.
Muskarit kirkko keskiviikkoisin. Tied.
050 340 9898.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperopysäkki ma klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9 kirkko.
Apua arkeen. Jos olet väsynyt, sairastunut, tarvitset apua kotiin, jokin
asia painaa mieltäsi ja haluat jutella,
tarvitset apua lasten hoidossa tai haluat hetken omaa aikaa, ota yhteyttä 040 500 7820, 040 535 2276 tai 050
408 8813.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Raamattuluento to 31.1. klo 18 seurakuntakoti. Viisauden ja tiedon aar-

teet (Kol. 2), TT Mauri Tervonen. Iltatee.
Messu su 3.2. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tiusanen. Yhteisvastuukeräyksen aloitus.
Messu su 10.2. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola, Neulaset-kuoro. Uusien luottamushenkilöiden tehtävään
siunaaminen. Vapaaehtoisten kirkkopyhä.
Miestenpiiri su 10.2. klo 18 srk-koti.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
seurakuntakoti. Tied. 040 684 2050.
Aikuisille
Avoin raamattupiiri ti 5.2. klo 18 seurakuntakoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 7.2. klo 18.30 srk-koti.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kynttilänpäivän perhemessu su 3.2.
klo 11 kirkko, von Gross, Piilonen, lapsikuoro, Haapasaari. Yhteisvastuukeräyksen avaus. Kirkkokahvit.
Kinkerit ke 6.2. klo 18 Kuikan kylätalo, Kuikantie 389.
Messu su 10.2. klo 10 kirkko, Vallipuro, Paukkunen. Uuden alueneuvoston
jäsenten ja varajäsenten tehtävään
siunaaminen. Kirkkokahvit.
Sanan ja rukouksen ilta su 10.2. klo
18 kirkko. Muista Israel, Inkeri Tuunanen. Tee/kahvit.
Kinkerit ti 12.2. klo 18 Tietäväisillä,
Nelostie 379, Puuppola.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 17 kirkko. Ei harjoituksia 13.2. ja 27.2.
Candela-kuoro to klo 17 kirkko.
Tulkoon valo! -lapsikuoroprojektin yhteisharjoitus ke 6.2. klo 17.30–
19 kirkko.
Aikuisille
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Lahjoitusruuan jakelu to 31.1. klo
10.30 kirkko.
Aamupysäkki ma–ke klo 9 kirkko.
Aamukahvi voileivän kera.
Lähetyksen ja diakonian työtupa ti
klo 12 kirkko. Käsitöitä, leivontaa ja
yhdessäoloa. Päiväkahvit klo 14.
Miestenpiiri ti klo 13 pappilassa. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Äitien olohuone ke klo 18 pappila.
Naisten ilta pe 8.2. klo 18 pappila, vieraana Marjaana Kotilainen. Yhdessäoloa, keskustelua ja teetarjoilu.
Mieli Maasta -ryhmä ti 12.2. klo 18
pappila.
Lukupiiri ke 13.2. klo 13 pappilassa.
Miesten saunailta ke 13.2. klo 17.30
Sarpatti. Pyyhe ja piplia mukaan.
Lahjoitusruuan jakelu to 14.2. klo
10.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Ongintaa, poniratsastusta
ja muuta touhua
Tikkakosken kirkolla vietetään Yhteisvastuukeräyksen
avausta su 3.2. klo 12 alkaen
monenlaisen ohjelman merkeissä. Sisällä on ongintaa
(1e), kasvomaalausta ja askartelua, ulkona poniratsastusta,
kananammuntaa, jääveistoksia ym. pihapuuhaa. Nuotiolla
voi paistaa makkaraa, makkaramyynti kahviossa. Mahdollisesti paikalla on myös
poliisiauto.

15

14

Tapahtumat 31.1.–14.2.
iperheessä

Perhekerho ti 5.2. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Perhekerho ti 5.2. klo 9.30 kirkko.
Ekavauvaryhmä ke 6.2. klo 13 kirkko.
Perheilta ke 6.2. klo 18 kirkko.
Lapsiperheiden kirkkohetki ti 12.2.
klo 10 kirkko. Ruokailu ja kahvit.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 3.2. klo 10 kirkko, Rossi,
Reingoldt, Salmela, Juha Markkanen,
oboe, Anna Markkanen, viulu. Kirkkokahveilla infoa yhteisvastuukeräyksestä.
Leipäsunnuntai su 3.2. klo 16 kirkko. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily, Harri Alatupa. Lapsille omat ohjelmat.
Raamattuluento Jesajan kirjasta ti
5.2. klo 18.30 kirkko. Hiljainen luottamus on teidän voimanne, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
Messu su 10.2. klo 10 kirkko, Kauppinen, Valjus. Vaajan laulu, joht. Jukka
Parviainen, Gideonit.
Sanan ja rukouksen ilta ti 12.2. klo
18.30 kirkko. Jumalan ihme! Martti ja
Mirja Ojares, Kari ja Mari Valkonen,
Hannu Ala.
Tölskän seurakuntailta ke 13.2. klo
18 Kerttu ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14. Mukana Arto Kauppinen.
Nuorten viikkomessu ke 13.2. klo 18
kirkko.
Raamattuopetusilta ke 13.2. klo 18
kirkko. Täällä minä, kuuleeko Jumala?
Anneli Montonen, Mirja Jokela, Ursula Hyvärinen.

Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro ke 6.2. klo 11.45 kirkko. Kevään harjoitukset alkavat. Tied.
050 549 7049.
Majakka-kuoro to 14.2. klo 17.30
kirkko. Tied. 050 380 0608.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 12.2. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Päivämiestenpiiri to 31.1. ja 14.2. klo
12 kirkko.
Miesten piiri to 7.2. klo 18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 13.2. klo 13 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta eli Hengari ke 6.2. klo
18–20.30 kirkko.
Perjantaikahvila pe 8.2. klo 17–22
kirkko.
Nuortenilta eli Hengari ke 13.2. klo
17–20.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperot pe 1.2. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su klo 14. Mutkatie 14.
Perhetupa ti 5.2. klo 9 kirkko.
Perhepysäkki ti 5.2. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Ekavauva Pallerot ti klo 13 kirkko.
Vaajakosken perheiden Iltaolkkari
ti klo 17.30.
Kaunisharjun perhekerho ke klo 9
Kaunisharjun kerhotila.
Kastettujen tapahtuma to 7.2. klo 18
kirkko. Vuonna 2018 kasteluille lapsille perheineen.
Perheiden aamu to 14.2. klo 9–12
kirkko.

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 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-

Ero laps
		

Yhteiset

Vanhempien eroryhmä
Aikuistyö
Naisten saunailta ti 5.2. klo 17.30 Vesalan leirikeskuksessa. Iltapala (3 e) ja
hartaus. Tule omalla tai kaverin kyydillä. Ilta päättyy noin klo 19.45.
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 4.2. klo 12, Seppo
Marttinen, harmonikka.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10
Kipinä. Tied. 050 549 7005.
Virtailta/Nightbreak to 31.1. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Kutsumus tässä ja nyt, Anu Palojärvi. Ilta nuorille
aikuisille ja aikuisille.
Sunday Service su 10.2. klo 18–20
Vanha pappila. Tarjoilua.
Virtailta/Nightbreak to 14.2. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Lähetyksen
resepti = Raamattu, rukous, rakkaus.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kau-

punginkirkko su 3.2. klo 17. Mika
Kilkki. Iltamessussa kahden aikuisen
kaste. Kahvit Vanhassa pappilassa.
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 10.2. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit,
kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan
myös omat ruokailuvälineet.
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 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 ja huonokuuloisten kerho ke 20.2. klo 13–14.30 Van-

hassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Omaishoitajien Oma hetki ke 27.2.
klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa.

Apua eron jälkeiseen vanhemmuuteen eronneille tai eropäätöksen
tehneille vanhemmille. Asioita tarkastellaan sekä lapsen että vanhemmuuden näkökulmasta.

Sana ja rukous
Tulevaisuus avautuu! Luento Jesajan
kirjasta ti 5.2. klo 18.30 Vaajakosken
kirkolla. Hiljainen luottamus on teidän
voimanne, Kari Valkonen, musiikki
Saara Mörsky. Kahvit klo 18 alkaen.
Sanan ja rukouksen ilta ti 12.2. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla. Jumalan
ihme! Martti ja Mirja Ojares.
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.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Anne Savolin, p. 050 380 0583,
anne.savolin@evl.fi

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.
Perhekerho to 31.1. klo 17.30 Kuokkalan kirkolla, Syöttäjänkatu 4.
Lähetyspiiri su 10.2. klo 14 Kuurojen
Yhdistyksellä, Ilmarisenkatu 20.
Raamattupiiri to 14.2. klo 16.15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenk. 27–29.

estöt
Kristilliset järj
			

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.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Herättäjä-Yhdistys
Jyväskylän kristillisen opiston kirkkopyhä su 10.2. klo 11 Kuokkalan kirkko. Messun jälkeen ruokailu ja seurat.
Hieman erilainen jumalanpalvelus
kansanveisuun tapaan su 10. 2. klo
17 Kaupunginkirkko. Siionin virsiä.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 1.2. klo 13, talvilaulut.
Puuroa ja puhetta ti 5.2. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Runeberg ja naiset, Helena Nieminen-Ortiz.
Kirjapiiri II ti 5.2. klo 13. John Steinbeck: Vihan hedelmät.
Kirjapiiri I ma 11.2. klo 13. Anna Kortelainen: Hyvä Sara! – Sara Hildenin
3 elämää.
Puuroa ja puhetta ti 12.2. klo 9–11
(aamupala 5 e). Rauhallinen aamuhetki shindon parissa, Frida Rajaniemi.
Latinanpiiri ti 12.2. klo 13.
Leivotaan yhdessä! -leivontahetki
to 14.2. klo 12.30–15.30. Kaikille avoin.
Leidien leffatreffit kokoontuu noin
kerran kuussa. Kutsut lähetämme
tekstiviestillä. Jos haluat mukaan, ota
yhteys toiminnanjohtajaan.
Jyväskylä Sinfonian avoin kenraaliharjoitus ke 20.2. klo 10 Jyväskylän teatteritalo. Islannin Glenn Gould – Vikingur Olafsson, piano. Maksuton, ilm.
toiminnanjohtajalle 4.2. mennessä.
Muskariryhmät ke-aamupäivisin.
Vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu nyt:
www.ywca.fi/122.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus ma 11.2. klo 14, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Terve askel, ortopediateknikko Tommi Haapalainen
Ortopeditekniikka Oy:stä. Kahvit klo
13.30.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Nuorten perjantai pe 1.2. klo 19, ry.
Seurat la 2.2. klo 19, ry.
Seurat su 3.2. klo 16, ry; n.17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 6.2. klo 19, ry.
Seurat la 9.2. klo 19, ry.
SRK:n lähetystyö ja humanitäärinen
apu, seurat su 10.2. klo 16, ry.
Seurat ke 13.2. klo 19, ry.

Leipäsunnuntai su 3.2. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily,
Harri Alatupa. Ehtoollinen. Lapsille
omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
Vaajakosken miestenpiiri to 7.2.
klo 18.30 Vaajakosken kirkolla.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Avoin raamattupiiri pe 31.1. ja pe
15.2. klo 11.
Viisikielisen toivelauluilta ma 4.2. klo
18 Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
Naistenpäivä: Olen ihme la 9.2. klo
13–17 Palokan kirkko.
Bibliodraamapäiviin la 16.2. ja la 23.2.
klo 10–16 ilmoittautuminen 9.2. mennessä: mika.lahtinen@sana.fi / p. 040
557 5535. Hinta yhteensä 50 euroa.
Hehku-ilta tiistaisin klo 19.

SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Kynttilänpäivän messu su 3.2. klo
12, Sakari Ylönen. Pyhäkoulu lapsille. Klo 13.30 Sleyn Jyväskylän osaston vuosikokous.
Aamurukouspiiri ma 4.2. klo 8–9.
Avoin Raamattupiiri ti 5.2. klo 18.
Viikkomessu ke 6.2. klo 18.30, Sakari Ylönen.
Mikä riittää? Hengähdyshetki olennaisen äärellä la 9.2. klo 18. Sanaa,
säveliä, pizzaa ja puheenvuoroja.
Messu su 10.2. klo 12, saarna Ville
Auvinen, lit. Sakari Ylönen.
Aamurukouspiiri ma 11.2. klo 8–9.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
11.2. klo 18.30. Tied. 040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 12.2. klo 18.
Opiskelijailta ke 13.2. klo 18.30. Mihin tarvitsemme kastetta? Hannu
Häkämies.
Miesten saunailta to 14.2. Kokoontuminen klo 16.45. Sauna klo 17–18,
jonka jälkeen pohdintaa porukalla.

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 ti klo 14.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti
klo 18–21.
Englanninkielinen raamattupiiri, Al
Massira, pe 1.2. klo 18.
Englanninkielinen raamattupiiri, Al
Massira, pe 8.2. klo 18.
Sanan Keidas su 10.2. klo 16. Kahdenlainen kylvö, Marjo Hakkarainen.
Naisten raamattupiiri ti 12.2. klo 13.
Englanninkielinen raamattupiiri, Al
Massira ke 13.1. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Isä-lapsi-sähly la 2.2. klo 15–16.15 Tikan koulun liikuntasalilla.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron-työn piiri to 7.2. klo 14,
NNKYn tiloissa, Veikko Pasanen.

Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 6.2. klo
18.30 Nikolainsali, Asemakatu 6. Uskossa uudistuminen, Jari Nordman,
Matti Mertanen.
Tarvitaanko Jumalaa -ilta ke 13.2.
klo 18 Vaajakosken kirkko. Miten
oppisin tuntemaan Jumalan?, Anneli Montonen. Raamatun opetusta,
yhteislauluja, rukousta .Mukana Ursula Hyvärinen ja Mirja Jokela

Lasten eroryhmä 8–11-vuotiaille
Mahdollisuus työstää vanhempien erosta nousevia tunteita ja
ajatuksia toiminnallisesti.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Outi Pirttimäki, p. 050 5497017,
outi.pirttimaki@evl.fi
Ryhmät ovat maksuttomia ja kokoontuvat Kipinässä, Kauppakeskus
Sepässä, 2 krs. Kokoontumiskerrat ovat 6.3., 13.3., 27.3., 3.4., 10.4., 24.4.,
ja 8.5. klo 17–19. Jokaiselle illalle on oma teema. Ryhmiin voi osallistua
ilman, että lapsi tai huoltaja osallistuu toiseen ryhmään.
Ilmoittautumiset ryhmiin 21.2. mennessä.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

ALUESEURAKUNNAT:

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

HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus), 040 560 9905
Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjok. 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Pikkarainen Paulus 044 430 9075
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 340 0638

KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.30
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Reingoldt Tero, työalasihteeri vs 050 521 5416

iväjuhla
		
Syntymäpä

Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167

n Kutsumme Sinua, joka vietät
tänä vuonna 70-, 75-, 80-, 85-,
90-vuotispäivääsi tai sitä enemmän syntymäpäiväjuhlaan Palokan kirkolle pe 15.2. klo 13–15.
Voit tulla yksin tai ottaa läheisen
mukaasi.
Tarjoilun vuoksi pyydämme
ilmoittautumista ma 11.2. mennessä: Elina Romar p. 040 560
9910 (ma–ke klo 9–11) tai Anita
Teittinen p. 044 713 2486 (to–pe
klo 9–11).

Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri 050 382 4424
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407
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14.2.

• Ttilassa kuuluu nuorten ääni
• Uusi, vanha pakanuus
• Mika Nuorva – lauluja elämänjanosta

Henki &

Nuorisotyö
Grönholm Petri, asiantuntija 050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770

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

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033

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

Rippikoulutyö
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,
teija.i.laine@evl.fi
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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J.L. Runeberg
■■ Johan Ludvig (Janne)

■■

■■

■■

■■

Soivan Siilin Kyösti Salmijärvi
ja Markus Lampela (oik.) ovat
musisoineet lapsille yhdessä jo
yli 20 vuotta.

■■

Runeberg syntyi vuonna 1804
Pietarsaaressa ja kuoli vuonna
1877 Porvoossa.
Oman aikansa superjulkkis,
runoilija, opettaja, toimittaja,
pappi ja professori.
Loi yhdessä muun muassa
kirjailija Sakari Topeliuksen
kanssa ihannekuvaa Suomen
kansasta ja luonnosta.
Myös puoliso Fredrika
Runeberg (o.s. Tengström) oli
kirjailija.
Runebergit saivat kahdeksan
lasta, joista kaksi kuoli
lapsena.
Runebergin päivä on 5.
helmikuuta. Päivää alettiin
juhlia jo runoilijan elinaikana.

Kansallisrunoilijasta
pilke silmäkulmassa
1800-luvulla elänyt runoilija J.L. Runeberg inspiroi taiteilijoita vielä 2000-luvullakin. Lastenmuusikko
Markus Lampela kirjoitti suurmiehestä hyväntuulisen laulun.
ELINA MANNINEN teksti
VESA RANTA kuva

Käsi ylös, kuka on lukenut Vänrikki
Stoolin tarinat! Kuinkas on Saarijärven Paavon laita?
Maamme-laulun ensimmäisen
säkeistön sanat lienevät sentään
useimmilla muistissa. Oi maamme,
Suomi, synnyinmaa, soi, sana kultainen!
Tuotteliaan kansallisrunoilijamme J.L. Runebergin perintö elää
edelleen myös aikamme lastenkulttuurissa. Muun muassa Mauri
Kunnas on käsitellyt suurmiestä –
tai suurkoiraa – veikeän informatii-

visesti kirjassaan Koiramäen Martta ja Ruuneperi.

Oululaisen lastenmusiikkiduo
Soivan Siilin toinen puolisko, muusikko Markus Lampela, on kirjoittanut Runebergille ikioman laulunkin.
Ruuneperi peri peri, runoja keri keri
keri, suuresta runolankarullasta…
– Ruuneperi syntyi aikanaan sattumalta, hyvin arkisessa tilanteessa.
Työskentelin päiväkodissa, ja olimme 5–6-vuotiaiden lasten kanssa
luistelemassa. Oli Runebergin päi-

vä, ja aloin pyöritellä mielessäni
”Ruuneperi peri peri” -hokemaa.
Laulun kertosäe syntyi siinä luistelureissun lomassa, Markus Lampela kertoo.
Ruuneperi peri peri, runoja keri keri
keri, Suomen maasta ja mullasta…
Lampelan läheisin linkki kansallisrunoilijan tuotantoon on Maamme-laulu, jonka hän lausahtaa joka
kerta ”ylevöittävän sielua ja suomalaisuutta”.
Tästä olisi kansallisromantikkona tunnettu Runebergkin varmasti
mielissään.

Sanat hyvään lastenlauluun voivat Lampelan mukaan syntyä monenlaisista eväistä.
– Itse tykkään sanaleikeistä ja
sanoilla leikkimisestä. Lauluissani
on myös aika paljon toistoa. Ehkä
sekin on hyvä asia, kunhan sitä ei
ole tylsistymiseen asti – paitsi jos
laulu kertoo tylsistymisestä.
Runoja aamulla kirjoitti,
runoja päivällä kirjoitti,
runoja illalla kirjoitti
– ja sitten joi torttukahvit.
Runoilijan kulttuuriperinnöstä puhuttaessa ei tietenkään voi ohittaa

runebergintorttua. Makoisa leivos
maistuu myös nykypäivän sananiekalle.

Ruuneperi syntyi
”aikanaan
sattumalta,
hyvin arkisessa
tilanteessa

– Sehän on täydellinen leivonnainen, yksi parhaista maailmassa.
Sen pitää olla juuri sopivan kostea,
punssilla kostutettu. Parhaimmillaan se on tietenkin Runebergin
päivänä kahvin kanssa – hej!

Elämästä

Maailma muuttuu, elämä jatkuu
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Rufina Sykiäinen, 40. Muutin
kaksikymppisenä vanhempieni
mukana Suomeen Hatsinasta, Pietarin lähettyviltä. Äitini asui lapsena Vaajakoskella ja isä Kouvolassa.
Toisin kuin heille inkerinsuomalaisina paluumuuttajina, muutto oli
minulle kova paikka. Ystävät jäivät
Venäjälle, enkä osannut suomen
kieltä juuri lainkaan.
Poikaystäväni muutti suomeen
hieman myöhemmin ja menimme
naimisiin seuraavana kesänä. Meille syntyi neljä poikaa. Mieheni Ivan
sai heti töitä ja minä olin alkuvuo-

det lasten kanssa kotona. Kun nuorimmainen oli puolitoistavuotias,
aloin opiskella merkonomiksi. Valmistuttuani työskentelin viisi vuotta venäläisten perustamassa matkailualan yrityksessä. Sitä seurasivat ompelijaopinnot ja opinnot
pukeutumisneuvojaksi.
Halosella suoritetun työharjoittelun jälkeen sain sieltä töitä vaatemyyjänä.

Nyt olen opintovapaalla, ja aloitimme puolisoni kanssa vuoden
alussa nuoriso- ja yhteisöohjaajan
opinnot Jämsän Gradiassa. Olimme ehtineet tehdä vapaaehtoisina

toistakymmentä vuotta nuorisotyötä tuttujen ja sukulaisten parissa. Venäjältä muuttaneita nuoria
asuu paljon Jyväskylässä. Aluksi kokoonnuimme seurakunnan tiloissa,
mutta viime aikoina olemme kokoontuneet kodeissa, meillä ja
muualla. Vuosien varrella olemme
pitäneet nuorten iltoja ja toteuttaneet pienimuotoisia retkiä ja leirejä.
Nyt kun nuorin pojista on viisitoista ja vanhin kohta kaksikymmentä, on aika toteuttaa mieheni
kanssa yhteistä haavetta. Suoritamme kahden kuukauden mittaista harjoittelujaksoa Jyväskylän
seurakunnassa. Pääsemme tutus-

tumaan monenlaiseen toimintaan
ja mahdollisuuksiin. Uskon, että sitä kautta selviää myös jatko, löytyykö työsarka seurakunnasta vai
jostain muualta.

Minulle tärkeitä asioita ovat usko, perhe ja ystävät. Tykkään kovasti ulkoilusta ja eläimistä. Olen
huomannut työn, opiskelun ja
omien lasten sekä heidän ystäviensä kautta, kuinka ihania nuoret
ovat.
Nuoret tarvitsevat huomiota,
tukea ja läsnäoloa, kuten jokainen
meistä. Kokemuksen siitä, että he
ovat tärkeitä.

Inkerinsuomalainen Rufina
Sykiäinen on asunut puolet
elämästään Suomessa. Neljän
lapsen äidillä on riittänyt tarmoa
opiskeluun ja työelämään. Nyt
tähtäimessä on jo neljäs ammattitutkinto. Sykiäinen opiskelee
nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi
yhdessä miehensä kanssa.

