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Yksi hetki

Seurakunnan
koronakäytäntöjä
tarkennettiin

KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

Pääkirjoitus

Yksi tärkeä hetki
Berliinin sydämessä, Kurfürstendammin kuuluisan ostoskadun liepeillä, toisen maailmasodan pommituksista muistoksi jätetyn rauniotornin kupeessa on erikoinen
kirkko. Ulkoapäin se näyttää 1970-luvun parkkitalolta,
mutta mitä onkaan sisällä: Valonsäteitä, jotka siivilöityvät sisään tuhansien eriväristen lasiruutujen läpi. Ulkona
on kaupungin vilkkain katu. Sisällä on rauha.
En ole koskaan vieraillut Berliinissä istumatta yhtä hetkeä Keisari Vilhelmin muistokirkossa. Istun vain ja hengitän, katselen ja kuuntelen. Ehkä sattumaa, mutta koskaan kirkko ei ole ollut suljettu, kun olen sinne halunnut.

Näinä aikoina yksityiset hetket
”kirkossa
ovat ehkä tärkeämpiä
kuin koskaan ennen.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon uusi strategia on nimeltään Ovet auki, ja kirkkotiloihin liittyen siinä todetaan seuraavasti: Uudistamme kirkkotilojen käyttöä.
Avaamme seurakuntien tilat omaehtoista hiljentymistä
ja vapaaehtoisten järjestämää toimintaa varten.
Esimerkiksi Jyväskylän Kaupunginkirkossa tämä ajatus
toteutuu jo nyt. Kirkkoon voi tulla viettämään Hiljaisuuden hetkeä perjantaisin kello 12–14. Halutessaan voi
poiketa vain hetkeksi tai istua pitempään. Seurakunnan
työntekijä on tavattavissa keskustelua varten.
Näinä aikoina yksityiset hetket kirkossa ovat ehkä tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Sen soisi näkyvän edellä
mainitun kaltaisten hiljaisuuden hetkien lisääntymisenä.
Samoin sen toivoisi näkyvän niin, että kirkkojen ovet todella olisivat auki mahdollisimman usein, vielä useammin
kuin nyt.
Että hänkin, joka tarttuu kahvaan ehkä kerran elämässään, pääsisi sisään.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
1Neulaskodilla Keljonkankaalla
vietetään Toivon torstaita 22.10.
klo 18.30 alkaen. Huolettoman
elämän aakkosista puhuu Mauri Tervonen, musiikki Ester-lauluryhmä.
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ten perheiden kohtaamispaikka,
jossa on tarjolla yhteistä puuhaa.
Kokoontuminen joka toinen
maanantai klo 17.30. Seuraavan
kerran 19.10.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Kupsalan virka eläinsuojeluasiamiehenä on määräaikainen 2020–2023. Ensimmäinen henkilö virassa oli
eläinlääkäri Sari Salminen 2013–2015.

Pidetään huolta eläimistä!
Saara Kupsala aloittelee juuri työtään eläinsuojeluasiamiehenä. Virka sijaitsee
Ruokavirastossa, mutta on itsenäinen ja riippumaton.
MINNA PALOVAARA teksti
KARI LIKONEN kuva

Sanottua
’’

Tämä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu oli kahdessa suhteessa merkityksellinen. Ensinnäkin se vahvisti kirkon autonomiaa.
Kirkolla oli oikeus tehdä tässä kysymyksessä omat päätöksensä, ja
toisaalta korkein hallinto-oikeus
hälvensi myös epäilyt siitä, onko
kirkko perustellut asianmukaisesti vallitsevaa avioliittokäsitystään
miehen ja naisen liittona. ”

’’

tä kaihertavaa fyysisen ja psyykkisen väkivallan pelkoa. Tärkeintä
on tietysti jo varhaiskasvatuksessa
– sekä kotona että päiväkodeissa
– kasvattaa lapsista tunnetaidoiltaan sellaisia, että he eivät alista ja
syrji muita.”

Saattaa olla, että kirkossa kannattaisi rohkeammin puhua sen
tarjoamasta suuremmasta kuvasta tai kertomuksesta, jonka ehkä iskevimmin on kiteyttänyt Juliana Norwichlainen: ’Kaikki kääntyy hyväksi’.”

Kreeta Karvala
(Pääkirjoitus Iltalehti 23.9.2020)

Kalle Kuusimäki (Diakonia+ 22.9.2020)

’’

Kouluissa tapahtuvaan väkival’’
taan on puututtava tehokkaam-

Portugalissa tajutaan kirkon olevan yhteisö, jonka ihmiset itse muodostavat. Me Suomessa odotamme kirkon tekevän jotain meille ja
meidän puolestamme, olemme
sitten kirkon sisä- tai ulkopuolisia.”

min, jotta jokainen lapsi saa jatkossa käydä koulua ilman miel-

Kirjailija Pirkko Saisio
(maansuola.fi 25.9.2020)
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2 Perjantain puolipäivässä 16.10.
kello 12 Kortepohjan srk-keskuksessa hiljennytään seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä. Ota
oma Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan.
3Kipinän perheilta on erilais-

Lisää tapahtumia sivuilla 10–11.
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Viimeistään koronakriisi on he’’
rättänyt suomalaiset ymmärtämään, että peltojen, metsien ja tuhansien järvien ympäröimä maaseutu on ihmiselle suuri mahdollisuus – yhä useammalle paras
paikka asua ja elää.”
Alpi Ripatti
(Maaseudun tulevaisuus 23.9.2020)
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Kerro taustastasi, kuka olet?
Olen 42-vuotias yhteiskuntatieteiden tohtori. Väitöskirjani käsitteli
suomalaisten asenteita tuotantoeläimiin ja suhtautumista eläinten
käyttöön ruokana. Olen ollut mukana eläintutkimuksen hankkeissa
tutkijana, ja myös tutkijalta odotetaan osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jo silloin toimin tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa.
Miksi hakeuduit tähän
tehtävään?
Virka tarjoaa monipuolisia tapoja vaikuttaa eläinten hyvinvointiin. Tutkijana päähuomio oli tutkimuksessa. Tässä työssä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, ja voin hyödyntää asiantuntemustani.
Millainen on vaikutelmasi
tehtävästä tähän mennessä?
Alku on ollut kiireistä. Haastattelupyyntöjä tuli heti, kun nimitys julkaistiin. Tehtäväkenttä on hyvin laaja, joten en ole vielä ehtinyt muodostaa yksityiskohtaisia kantoja joka asiaan. On kiinnostavaa paneutua ajankohtaisiin eläinten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin ja olla
mukana keskusteluissa. Jonkin verran yksittäiset ihmiset ovat tuoneet
esiin epäkohtia ja toivoneet parannuksia. Kiinnostus on ilahduttanut.

Mitä ajankohtaiset asiat ovat?
Eläinten hyvinvointilaki on tulossa ensi keväänä eduskunnan käsittelyyn ja sitä ennen lausuntokierrokselle. Laille on asetettu paljon
toiveita. Eläinsuojelulaki on yli 20
vuotta vanha, joten on aika päivittää sitä nykyisen tutkimustiedon
valossa. Isoja aiheita ovat eläinten lajinmukaisen käyttäytymisen
mahdollistuminen, kipua aiheuttavat toimenpiteet eläintuotannon puolella ja jalostuksen vaikutukset eläinten hyvinvointiin. Se
koskettaa lemmikkieläinten lisäksi
tuotantoeläimiä.
Mikä on kantasi turkiseläintarhaukseen?
Turkiseläinten suojelua koskevan
asetuksen valmistelu aloitettiin
2013. Tarvitaan selkeitä parannuksia turkiseläinten käyttäytymistarpeiden toteutumiseen. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi supikoirilla on tarve nukkua talviunta ja
minkeillä vahva motivaatio etsiä
ruokaa uimalla.
Onko sinulle muodostunut
tyypillistä työpäivää?
Työni on niin monipuolista, että en
tiedä voiko muodostuakaan. Työni
sisältää paljon tapaamisia, vastaamista yhteydenottoihin ja vaatii
paljon perehtymistä eri aiheisiin.
Mitä kanavia käytät työssäsi?
Teen julkaisuja Facebookiin ja
Twitteriin edeltäjäni perustamille

tileille. Verkkosivut ovat työn alla.
Edeltäjäni piti blogia, ja pidän blogien kirjoittamista tärkeänä kanavana tuoda esiin kantojani.

ta on aika vähän. Eurobarometrien mukaan ihmiset toivovat entistä enemmän tuotantoeläinten parempaa suojelua.

Mikä on suurin ajankohtainen
kysymys lemmikkieläinten
kohdalla?
Mietitään viranomaisten mahdollisuuksia puuttua eläinten hyvinvointia haittaavaan jalostukseen. Koirien ja kissojen pakollinen
tunnistusmerkintä ja rekisteröinti
edistäisi vastuullista lemmikinpitoa. Se olisi keino parantaa kissojen asemaa ja rajoittaisi lemmikkien hylkäämistä. Luonnoksen mukaan eläinten hyvinvointilakiin on
tulossa nisäkkään omistajalle myös
velvollisuus estää lemmikkinsä hallitsematon lisääntyminen.

Korona-aikana monet ovat
ottaneet lemmikkejä. Mitä
ajatuksia se herättää?
Lemmikkieläin tulisi hankkia harkitusti, koska kyseessä on usein pitkäaikainen sitoutuminen. Olisi syytä miettiä, miten eläimestä huolehtiminen onnistuu poikkeusajan
jälkeen. Miten vaikkapa koira totutetaan yksinoloon.

Kuuluvatko myös luonnonvaraiset eläimet työkenttääsi?
Kuuluvat, jos ihminen vaikuttaa
niiden hyvinvointiin. Näin on metsästyksen ja kalastuksen yhteydessä. Tarvetta parannuksille on
myös luonnonvaraisen sairastuneen, vammautuneen tai muuten
avuttomassa tilassa olevan eläimen
auttamisessa. Myös vieraslajit kuuluvat tähän kenttään.
Ovatko asenteet tuotantoeläimiä kohtaan muuttuneet?
Yhteiskunnallinen keskustelu
on voimistunut ja tutkimustieto lisääntynyt valtavasti. Tutkittua tietoa asenteiden muutokses-

Onko itselläsi lemmikkieläimiä?
Ei ole tällä hetkellä, mutta välillä
hoidan muiden lemmikkejä. Olen
kasvanut maatilalla, jossa oli nautaeläimiä, possuja ja kanoja. Lemmikkeinä oli kissoja, koiria ja kaneja.
Onko tuotantoeläimille
vaihtoehtoa?
Eettinen huoli ja tieto eläinten hyvinvoinnista kasvaa. Ruokajärjestelmän kestävyys on laaja kysymys.
Globaali lihankulutus ja tuotantoeläinmäärät ovat pitkään kasvaneet. Ilmastonäkökulmasta lihankulutusta tulisi vähentää merkittävästi ja palata kasvisvoittoiseen
ruokavalioon. Se tarkoittaisi tuotantoeläinten määrän vähenemistä.
Mitä valintoja olet itse tehnyt
ruokavaliossasi?
Olen ruokavalioltani vegaani.

Jyväskylän seurakunta on tarkentanut koronakäytäntöjään.
Maskeja käytetään kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa Jyväskylän kaupungin käytäntöjen mukaisesti. Maskien käytön lisäksi
kaikessa kanssakäymisessä huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä. Seurakunnan tiloissa maksimihenkilömääriä on rajoitettu
ja ryhmäkoot pidetään pieninä
kaikessa toiminnassa.
Rippikoulut pyritään järjestämään syyslomalla viikolla 42
suunnitellusti. Jos rippileirejä ei
kuitenkaan tuolloin ole turvallista järjestää, seurakunnalla on varasuunnitelma etärippikouluista.
Jumalanpalvelukset toteutetaan toistaiseksi sanajumalanpalveluksina. Ehtoollista jaetaan vain poikkeustapauksissa,
kuten konfirmaatioissa.
Tarjoilua ei seurakunnan tilaisuuksissa pääsääntöisesti järjestetä.
Jyväskylän koronatartuntojen määrä on viime viikkojen aikana kasvanut. Uusien käytäntöjen taustalla on arvio siitä,
että Jyväskylässä on käynnissä
taudin kiihtymisvaihe.

Kirkkoherranvirasto palvelee
myös perjantaisin
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranviraston aukiolo palasi entiselleen lokakuun alussa.
Virasto on avoinna ma–pe klo
9–15. Tila- ja toimitusvarauksissa virasto palvelee toistaiseksi vain puhelimitse. Koronatilanteen vuoksi henkilökohtaista käyntiä virastossa tulee välttää. Kirkkoherranviraston numero on 050 363 2300.
Sukuselvitys- ja virkatodistuspyynnöt sekä avioliiton esteiden tutkinta käsitellään Lapuan
hiippakunnan aluekeskusrekisterissä. Tällä hetkellä asiakkaita
palvellaan vain ajanvarauksella.

Kirkon uusi
strategia haluaa
pitää ovet auki
Kirkon uusi strategia haluaa pitää ovet auki sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti.
Tarkoitus on etsiytyä edelleen
ja entistä vahvemmin ihmisten
keskuuteen ja elää heidän rinnallaan. Yksilöllistyminen, eriarvoisuuden kasvaminen ja ihmisten turvattomuus haastavat kirkon käyttämään uusia toimintatapoja. Ovet auki – Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon strategia ulottuu vuoteen 2026 asti.
Kirkossa tullaan panostamaan lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen, millenniaalien kohtaamiseen, perheiden hyvinvointiin ja ylisukupolviseen vuorovaikutukseen.
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Kukapa keinun
testaisi, ellei
piispa itse
Tätä kaikkea oli piispantarkastus.
Kokosimme Simo Peuran vierailun hetkiä
muistojen albumiin.
JONNA AROLA teksti
SAMI SAARENPÄÄ,
RITVA PARKKALI, kuvat

Lapuan piispa Simo Peura vietti
puolisoineen syyskuun lopulla viisi päivää Jyväskylässä tutustumassa seurakuntaan ja kaupunkiin. Ja
millaiset nämä päivät olivatkaan:
melkoista menoa paikasta toiseen.
Tarkkaa aikataulua noudattaen
Peura seurueineen vieraili muun
muassa kaupungintalolla, yliopistolla ja Huhtasuon yhtenäiskoululla, tutustui sairaala Novaan ja ta-

pasi median edustajia. Yhteistyössä Keski-Suomen yrittäjien kanssa järjestetyssä yrittäjätapaamisessa sovittiin hankkeesta, jossa seurakunta tarjoaaa henkistä tukea
muun muassa koronan kurittamille yrittäjille.
Monissa piispan käymissä keskusteluissa nousi esiin Keski-Suomen pienten seurakuntien tulevaisuus. Piispan mukaan monien pienten seurakuntien yhdistymisten jälkeen ollaan todennäköisesti matkalla kohti Keski-Suomen maakunnan laajuista seurakuntayhtymää.

Hetken hengähdy
stauko Reimarin sis
äp
kanssa leikkipaika
n uudet keinut. Jyv ihalla. Simo Peura testasi yhdessä
puolisonsa Anni Pe
äsky
Reimari-rakennuks
uran
een lokakuun aikan län seurakunta muuttaa Kirkkopu
iston kulmalla sijait
a.
sevaan

Emilia Leinonen sai 80 kirjettä ikäihmisiltä. ”Kirjeiden määrä yllätti. Ilahduin myös siitä, miten avoimesti he kirjoittivat. Ja miten eri tavalla! Sain jopa runoja ja pitkiä päiväkirjamaisia
tekstejä, jotka tarjosivat hienon kurkistusaukon näiden ihmisten arkeen”, hän kertoo.

Koronakevät vei kirjeistä värit
an

eurakunn
n Keskustan alues
Piispa vihki käyttöö ntalossa.
ltio
uudet toimitilat Va

Tutkija pyysi ikäihmisiä kirjoittamaan koronakevään kokemuksistaan. Kirjeistä huokui kaksijakoisia
tunnelmia toivosta apatiaan. Kaikkia kirjoittajia yhdisti yksi asia yli muiden: huoli.
Iltapäiväkahvilla keskisuomalaisten yrittäjien kanssa Kipinässä, kauppakeskus Sepässä. Teollisuusneuvos
Jorma Nokkalan puheenvuoro.

Yhteiskunnallisessa paneelikeskustelussa Maskin takaa – Mitä meille tapahtuu? pohdittiin
muun muassa mitä hyvää voisimme oppia poikkeusajoista. Piispa Simo Peuran lisäksi
keskustelussa olivat mukana erikoistutkija Terhi Tuukkanen lapsiasiavaltuutetun toimistosta
(oik.), yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger Jyväskylän yliopistosta ja Kelan
tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen. Paneelikeskustelu lähetettiin suorana verkossa.

Piispa Simo Peura tapasi piispantarkastuksen yhteydessä myös Jyväskylän kaupunginjohtajan Timo Koiviston kaupungintalolla. Aluksi Koivisto kertoi tiedot kaupungin koronatilanteesta. Tapaamisessa keskusteltiin myös Jyväskylän seurakunnan ja kaupungin toimivasta
varhaiskasvatuksen yhteistyöstä.

SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Viime maaliskuussa kaikki 70
vuotta täyttäneet velvoitettiin
pysyttelemään karanteenia vastaavissa olosuhteissa koronaviruspandemian vuoksi. Poikkeuksellinen toimenpide herätti Jyväskylän yliopistossa ja Ikääntymisen ja
hoivan tutkimuksen huippuyksikössä työskentelevän projektitutkija Emilia Leinosen kiinnostuksen.
Hän pyysi ikäihmisiä kirjoittamaan rajoitusten vaikutuksista arkeensa ja sai paluupostissa 80 kirjettä eri puolilta maata. Hän on
ehtinyt lukemaan kirjeet vasta kertaalleen, mutta jo tämän perusteella hän on havainnut, että ihmiset ovat kokeneet karanteenin hyvin eri tavoin.
– Osa koki eläneensä ihanaa aikaa puolisonsa kanssa. Joillekin oli
helpotus, kun ei tarvinnut osallistua mihinkään. Monet taas kokivat

kevään pelottavaksi, yksinäiseksi ja
tyhjäksi, Leinonen summaa.
Hän havaitsi myös, että huhtikuussa kirjeiden sävy oli värikylläisempi kuin myöhemmin saapuneiden kirjeiden.
– Samallakin kirjoittajalla saattoi
olla aluksi hyviä kokemuksia tilanteesta, mutta loppukeväästä kotoiluun ja omaan ympäristöön kyllästyi. Sitten valtasi epävarmuus ja
välinpitämättömyys, Leinonen kuvaa.

Emilia Leinonen on luokitellut kirjeiden sisällöt kolmeen teemaan: toivoon, huoleen ja apatiaan. Toiveikkuudesta kertovat esimerkiksi maininnat siitä, että tilanne on avannut näkemään muiden ihmisten auttamishalun. Iloa
kirjoittajille toivat muun muassa
avuntarjouslaput ilmoitustauluilla, nallet ikkunoissa ja soitot etäiseltä sukulaiselta. Monet kertoivat
myös oppineensa uusia asioita tässä poikkeustilanteessa.

”Musiikki rentouttaa ja päivittäinen neljän kilometrin lenkki luonnossa irrottelee kangistuneita kankkujani. Tämä meininki pitää minut kiinni elämässä eikä koronassa.”

”Kuuntelen Yle Areenan puheohjelmia sekä Ruotsin radion kanavia, se löytyi sattumalta Play-kaupasta. Ilman
ikäkaranteenissa oloa ei tätä
olisi koskaan tullut kokeiltua.”

”Nyt en enää tunne saavani iloa lukemisesta ja kaikesta
muusta, josta olen nauttinut.
Olen tullut lyhytjännitteiseksi,
mikään ei jaksa kiinnostaa.”

Asia, joka yhdisti kaikkia kirjoittajia, oli huoli. Osalla oli huolta
omasta jaksamisestaan, mutta ennen kaikkea huoli kohdistui muihin.
– Lähipiiri, ystävät, naapurit, tuttavat ja myös tuntemattomat mai-

nittiin useissa kirjeissä. Huolta kannettiin myös yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten ilmastonmuutoksesta ja työttömyydestä, kertoo Leinonen.
”Vaikeata tämä on monella tapaa. Väistämättä ajattelee, että tunteekohan hän sitten minua, kun tämä on ohi
ja päästään oikeasti taas näkemään.”
Kirjeistä heijastui myös paljon
apatiaa ja vihaa. Useissa kirjeissä
kuvattiin suuttumuksen ja yksinäisyyden tunteita. Leinosen mukaan
monen kirjoittajan tulevaisuuden
kuva oli synkkä.
”Tämä, ettei omia perheenjäseniään saa tavata, nostaa
hirveän suuttumuksen minussa.”

Vastaajat suhtautuivat ikään perustuvaan rajoitukseen sekä ym-

märtäväisesti että kummastellen.
Moni pohti, miksi oletettiin, että 70 vuotta täyttäneet eivät osaisi toimia järkevästi. Leinosen mukaan vastaajat ottivat karanteenin
vakavasti.
– Hallitus teki myös tiedotuksessaan selväksi, että yli 70-vuotiaat
velvoitetaan karanteeninomaisiin
olosuhteisiin, vaikka oikeudellisesti se ei ollut velvoite, vaan suositus.
Leinoselle tuli kirjeiden perusteella vaikutelma, että karanteeni aiheutti enemmän huonoa kuin
hyvää.
– Jatkossa tulisi ottaa huomioon
kaikkien kansalaisten kokonaishyvinvointi, ei vain tiettyyn ikäryhmään kuuluvien riski sairastua. Koronan aiheuttama tilanne koskee
kaikkia ja tällöin myös perusohjeiden tulisi koskea meitä kaikkia, hän
toteaa.
Sitaatit ovat poimintoja tutkija
Emilia Leinoselle lähetetyistä kirjeistä.
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AJATON
140-vuotias Jyväskylän Kaupunginkirkko kätkee sisälleen
paikkoja, joita seurakuntalaiset eivät normaalisti koskaan
pääse näkemään.
IIKKA HACKMAN teksti
PETRI BLOMQVIST kuvat

Tähtitaivaan yläpuolella on lasivillasuo. Suon
yli johtaa pitkospuut. Suolle pääsee ryömimällä pienestä luukusta, ja kanttori Piia Laasonen varoittaa, ettei siellä juuri kannata hengittää ilman hengityssuojainta. Villa pöllyää.
Jyväskylän Kaupunginkirkko on paitsi paikallinen ja alueellinen ikoni, myös
140-vuotias rakennus.
Lasivillasuo sijaitsee yläpohjassa, rakennuksen vesikaton alla. Se on pimeä, ullakon
kaltainen tila, jonne on vuosikymmenien
saatossa varastoitu käytöstä poistettua tavaraa: urkupillejä, kirkonpenkkejä. Pitkospuut ovat huoltoreittejä, joita pitkin kulkien huolehditaan siitä, että vesikatto pitää ja
kirkon lämpöeristeenä toimivat villat pysyvät kuivina.
– Eihän näissä tiloissa normaalisti käy
juuri kukaan. Rakennuksen teknisestä kun-

nossapidosta vastaavat ihmiset käyvät joskus tarkistamassa katon ja eristeiden kuntoa, Laasonen toteaa.
Hän on lupautunut esittelemään Kaupunginkirkon salaisia paikkoja – siis niitä
soppia, joita kaupunkilaiset eivät tuttua tutummassa kirkossaan koskaan näe.

aa luukku, jonka kautta pääsee pieneen viinikellariin. Kesällä virassa aloittanut suntio
Katja Laitinen on ottanut kellarin uudelleen käyttöön.
– Tässä rakennuksessa ei juuri ole neliösenttiä, joka ei olisi hyötykäytössä, Laitinen
naurahtaa.

Salaisia paikkoja riittää: yläpohjan lisäksi
niinkin tutun kuuloiset tilat kuin urkuparvi, sakasti ja asehuone ovat kohteita, joihin
kirkossa vierailevat eivät juurikaan pääse
katsomaan. Kaupunginkirkko on kompakti
kirkko, ja useimmat tilat ovat pieniä. Vaikka rakennus on vanha, se ei ole museo. Siksi asehuone, alunperin aseiden säilytykseen
kirkossa vierailun ajan, on nykyään suntion
varasto, jonka kaapeista löytyy kaikkea kirkon arjessa tarvittavaa ehtoollispikareista
vihkiraamattuihin, kynttilöihin ja kastemekkoihin. Eteisessä portaiden alla on siivouskomero. Sakastin lattiasta puolestaan auke-

aina
”jokinKirkossa
asia jää

Urkuparvelta kirkkosali avautuu aivan uudenlaisesta perspektiivistä.

salaiseksi, sitä ei
voi täysin selittää.
Paitsi ehkä kirkon alla sijaitseva suuri kellari, krypta, jonka remontoimisesta seurakunnassa säännöllisesti haaveillaan.
Vaikuttavin kaikista kirkon näkymättömistä paikoista on silti se kaikkein näkyvin.

Jyväskylän kaupunki tilasi Kaupunginkirkon tornikellon sysmäläiseltä seppä,
mylläri Johan Sandgrénilta ja viipurilaiselta kellosepän kisälli Jaakko Kärnältä
vuonna 1880. Kello peruskorjattiin
vuonna 2010.

Keskellä huonetta raksuttaa mekaaninen
kellokoneisto. Yli 120 senttiä korkeasta koneistosta johtaa akselit neljällä seinällä oleviin kellotauluihin – niihin, joita vilkuilee
Kirkkopuistossa kulkiessa lähes vaistomaisesti. Vaikka kirkko on seurakunnan rakennuttama, tilasi aikakellon aikanaan kaupunki. Niin tärkeä kellotorni oli aikana, jolloin
ihmisillä ei ollut rannekelloja.
Kellotaulujen taakse, kaikista näkyvim-

Kaikki Kaupunginkirkon tilat ovat viimeistä neliösenttiä myöten hyötykäytössä.

mälle paikalle, piilotetussa huoneessa seisoo Jyväskylän aika. Se on pysähtynyt, mutta myös naksahtelee vääjäämättä eteenpäin.
Kiviseiniin on kaiverrettu ja kirjoitettu nimiä, minä olen täällä juuri nyt, mutta niiden
yhteyteen kirjatut vuosiluvut ovat melkein
sata vuotta vanhoja. Gummeruksenkadun
puoleisella seinustalla kaksi tuolia odottaa
istujaa. Niihin tekisi mieli asettua eväiden ja
termospullon kanssa, kuuntelemaan sekun-

tien naksahtelua kellokoneistossa. Ja itsessä.
Vapaudenkadun puoleisista ikkunoista aukeaa maisema satamaan. Perspektiivi
saa kaduilla kulkevat ihmiset ja autot näyttämään pienoismalleilta, pieniltä, jotenkin
sympaattisilta. Rakastettavilta.

Monelle kaupunkilaiselle Kaupunginkirkko on tuttu lapsuuden joulukirkoista, rippijuhlista tai häistä.

Urkupillien läpi puhallettu ilma yhdessä korkealla katossa siintävän tähtitaivaan ja salin
pehmeän kaiun kanssa luovat kirkon taian.

Niin myös Piia Laasoselle. Hänelle kanttorin työssä erityisen arvokasta on sellaisten muistojen välittäminen uusille ihmisille.
Laasosen mielestä olisi hassua kokea vauelämyksiä itse soittamastaan musiikista,
mutta kanttori toki ymmärtää urkujensa
merkityksen koko kirkkokokemukselle. Sen,
että urkupillien läpi puhallettu ilma yhdessä korkealla katossa siintävän tähtitaivaan,
salin pehmeän kaiun ja värilaseista siivilöi-

tyvän valon kanssa luovat kirkon taian, joka monistuu ja muovautuu jumalanpalvelus, joulukirkko ja hääseremonia kerrallaan.
Kuulija kerrallaan.
Ehkä juuri se onkin Kaupunginkirkon paikoista salaisin.
– Kirkossa aina jokin asia jää salaiseksi, sitä ei voi täysin selittää. Siitähän koko uskossa on kyse – johonkin sellaiseen luottamisesta, jota ei voida nähdä.

Kirkon alla on suuri kellaritila, krypta, jonka remontoimisesta on seurakunnassa haaveiltu
aika ajoin.
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Vanhustenviikko koronan varjossa

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
Koko henkilöstön yhteystiedot löytyvät
Jyväskylän seurakunnan nettisivuilta
jyvaskylanseurakunta.fi
LAPUAN HIIPPAKUNNAN
ALUEKESKUSREKISTERI
Ailakinkatu 17
Kirkkoon liittyminen, avioliiton esteiden
tutkinta 041 730 2589
Sukuselvitykset ja virkatodistukset 041 730 2591
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto (toimitusten ja tilojen
ajanvaraukset) 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Johanna Kontinen 050 360 3484
Diakonia
Kirsi Lepoaho, asiantuntija 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Antti Pekuri, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Mervi Muinonen, ylipuutarhuri 050 365 0960,
mervi.a.muinonen@evl.fi
Virpi Saarinen, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Maritta Lukkarinen, kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Heli Ihanti, toimistosihteeri 050 382 4424
Varhaiskasvatus
Ritva Parkkali, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Pekka Kirjavainen, leirikeskusten isäntä
050 521 5407

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Ulla Klemettinen, asiantuntija 050 3409 889
Raimo Laine, kappalainen 0400 748 671
Lea Periaho, maahanmuuttajatyö 050 549 7033
Paula Raatikainen, lähetyskasvatussihteeri vs.
040 560 9904
Nuorisotyö
Janne Kippola, nuoriso- ja rippikoulutyön
asiantuntija 041 730 0445
Hanna-Maire Leppänen, erityisnuorisotyön
ohjaaja, 050 521 5401
Petri Grönholm, erityisnuorisotyönohjaaja
040 509 8060
Henrik Ketola, vammaisnuorisotyö
050 549 7029
Pasi Bom, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Johanna Tikkanen, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Elina Lintulahti, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Matti Väätäinen, yliopiston oppilaitospappi
050 594 8167
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Matarankatu 1, aikavaraukset ti, ke ja pe
klo 12–14.30 044 774 8052
Pekka Puukko, johtaja 050 383 9273
Rippikoulutyö
Johanna Puupponen, rippikoulupappi
050 590 0265
Sairaalapastorit
Heikki Lepoaho, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120/044 481 1631
Jukka Hassinen, kanttori 050 523 4136
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus),
040 560 9905/044 481 1628

Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5,
044 737 1921
Aluekappalainen Paulus Pikkarainen
044 430 9075
Seurakunta-assistentti Kaisa Tuomi
041 730 5499
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Anne Kettunen
050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037/044 481 1630
Aluekappalainen vt. Kristiina Ridanpää
050 590 0296
Seurakunta-assistentti Meija Meuronen
050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa
050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 044 481 1628
Aluekappalainen Seppo Wuolio 050 521 5415
Seurakunta-assistentti Kaisa Tuomi
041 730 5499
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Anne Kettunen
050 3400 638
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1–3,
050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste 050 557 9012
Seurakunta-assistentti Virpi Kaunisto
050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Antti Koivisto
050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa
050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045//044 481 1629
Aluekappalainen Riku Bucht
050 407 0115

Seurakunta-assistentti Satu Saarikko
050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tiina Korhonen
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911/044 481 1627
Aluekappalainen Laine Teija
040 560 9906, teija.i.laine@evl.fi
Seurakunta-assistentti Sari Tarvala
044 331 5320
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja-Terttu Kivelä
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1,
050 340 9896/044 481 1630
Aluekappalainen Osmo Väätäinen
0500 545 611
Seurakunta-assistentti Meija Meuronen
050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa
050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas
050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Esko Helenius
050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,
040 560 9917/044 481 1627
Aluekappalainen Risto Vallipuro 040 545 8720
Seurakunta-assistentti Sari Tarvala
044 331 5320
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja-Terttu Kivelä
040 560 9908
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
040 560 9929/044 481 1629
Aluekappalainen Arto Kauppinen
040 560 9920
Seurakunta-assistentti Satu Saarikko
050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tiina Korhonen
050 340 9887
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928

Usko ja rakkaus kasvavat
ihmisessä yhdessä

Mitä on Jumalan rakastaminen?
Se on Jumalan lahjaa ja työtä meissä; rakkaus syntyy Jumalan hyvyyden tuntemisen
myötä. Jumala lahjoittaa meille Isän, Pojan ja Pyhän Hengen työssä elämän, ajalliset lahjat, itsensä, kaikki jumalalliset lahjansa ja iankaikkisen elämän. Myös ihmisen usko, rakkaus ja luottamus ovat Jumalan lahjaa ja Pyhän Hengen työtä meissä.
Kun ihminen kuulee Jumalan sanassa
kaikesta siitä, mitä Jumala on rakkautensa tähden meille antanut ja puolestamme
tehnyt, Pyhä Henki voi synnyttää ihmises-

sä kaipauksen ja kääntymisen Jumalan puoleen. Jumalan apuun turvaavalle Pyhä Henki lahjoittaa uskon ja rakkauden sekä Jumalaa että lähimmäistä kohtaan. Jumalan rakkauteen ei kuulu koskaan pakkoa: todellinen rakkaus kasvaa vapaudessa, löytämisen ilossa.
Uskoa ja rakkautta ei voi erottaa
toisistaan?
Usko ja rakkaus kasvavat ihmisessä yhdessä.
Todelliseen sydämen uskoon Jumalan edessä kuuluu rakkaus Jumalaan kaiken hyvän
antajana ja pyrkimys hyvää tahtovaan rakkauteen lähimmäisiä kohtaan.
Rakasta Jumalaa koko sydämestäsi, koko
sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Ei kovin helppo tehtävä?
Mahdoton tehtävä täydellisesti toteutettavaksi tässä elämässä. Mutta niin kuin muutkin Jumalan käskyt, tämä osoittaa meille
suunnan: tätä Jumala minulta, lapseltaan,
toivoo. Että rakastan, kunnioitan ja kiitän
Jumalaa, että hän on minulle se, johon ennen muuta turvaudun. Että hän on Ensim-

Evankeliumi Mark. 12: 28–34
Muuan lainopettaja oli seurannut heidän
väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän
tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi:
”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.”
Lainopettaja sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on
ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun
rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella
ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja
rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään,
se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki
muut uhrit.”

mäinen, kaiken Luoja, ja Viimeinen, jonka
kirkkaita rakkauden kasvoja toivon saavani
katsella iankaikkisesti.
Entä lähimmäisen rakastaminen?
Jatkuvan haasteen ja jokapäiväisen kasvun paikka. Jumala on viisaudessaan anta-

Valtakunnallista vanhustenviikkoa
4.–11.10. juhlitaan tänä vuonna
poikkeusoloissa. Avoimet ja laajat
ohjelmat on peruttu koronaepidemian vuoksi. Myös pääjuhla vietetään etänä. Sitä voi seurata Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluiden nettisivujen kautta tallenteena
vuoden loppuu saakka osoitteessa
jyvaskyla.fi/kulttuuri/kulttuuripalvelut/ikaihmiset.
Vanhustenviikon teemana on

Onni on vanheta, jolla halutaan
kiinnittää huomiota arjen pieniin
ja suuriin iloihin sekä ikääntymisen hyviin puoliin.

JUMALANPALVELUKSIA
VERKOSSA
SU 11.10. klo 10
Kaupunginkirkko
Rakkauden kaksoiskäsky

Vert a istu ke v a ,
t oimin n a llin e n &
keskust e le v a sti o h jattu

Lähetykset myös

Kappalainen Elina Mannström saarnaa su
11.10. klo 10 Kaupunginkirkon ja klo 12
Lahjaharjun kappelin sanajumalanpalveluksessa.
Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja
sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan
valtakunnasta.”

nut meille toisten kohtaamiseen ohjeen, joka on meitä kaikkein lähimpänä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mitä itse toivoisin? Uurastajille tässä, oikeastaan rakkauden kolmoiskäskyssä, kuuluu armo: sinäkin olet arvokas. Herra armahda ja auta
meitä kasvamaan!

KOKOONNUMME
TORSTAI-ILTAISIN
KLO 17.00–19.00

Blues
taivaan portilla
& BÄNDI

Päätöstilaisuus
21.1.2021

ILMOITTAUDU 16.10.2020
MENNESSÄ Annelle p.
050 380 0583
OHJAAJINA JKL:n SRK:n
PERHETYÖNTEKIJÄ
ANNE SAVOLIN &
DIAKONI ELINA ROMAR.
TERVETULOA!

verkkosivuilla, KSML.fi!

RIPARI
Käy ripari
helposti
Kipinässä.

Ryhmä kokoontuu
arki-iltaisin.

Kipinä

LISÄTIEDOT : kesayo.jyu.fi ja p. 044 760 3730

KIRRINTIE
11 C

Keskisuomalaisen

Ilmoittautuminen
ja lisätiedot

Maksuton DiKATA -digitaitojen verkkokurssi MOOC syksy 2020
Aistiva ja elävä keho – auttajan kehotietoisuus (6 op), 7.1.2021 alk.
Muista myös Avoimen yliopiston tarjonta maan eri yliopistoista

7 – 1 2 -V U O T I A I L L E
vanhempansa
menettäneille

22.10. / 29.10. / 12.11.
26.11. / 10.12. / 7.1. &
youtube.com/henkielama

MAKSUTTOMAT DIGIKURSSIT JA TIETOISKUT
Applen kännykät ja tabletit (26.-29.10.)
Android -laitteiden kertaus- ja jatkokurssi (16.-19.11.)
Kuvat kirjaksi (30.11.-3.12.)
Tietoiskut tiistaisin kaupunginkirjastossa ja verkossa klo 14

LASTEN
SURURYHMÄ

Kanttori: Irina Niskala

Liturgi: Osmo Väätäinen

SUOSITUT LUENNOT VERKOSSA KOKO SYKSYN
Keskiviikkoisin luentoja eri aiheista klo 14-15.30.

Työttömille ja työttömyysuhan alaisille maksuttomina:
Johdanto ohjelmoinnin alkeisiin 4 op (ilm. 15.12. men.)
Ketterän oppijan valmennus 4 op (joulukuu 2020 alk.)

Liturgi: Tuija Mannström

SU 18.10. klo 10
Säynätsalon kirkko
Usko ja epäusko

Jyväskylän seurakunnan tapahtumia (koronaohjeistuksia
noudattaen):
• Hartaus ja ulkoiluiltapäivä Tikkakosken veteraanitalolla to
8.10. klo 13–15.
• Päivärukous Kaupunginkirkossa ke 8.10. klo 13.
• Torstaitapaaminen eläkeläisille Kuokkalan kirkossa ke 8.10.
klo 13.
• Liikkuva hartaus ja ulkoilua asiakkaiden kanssa Kortepohjan
Pehtoorissa pe 9.10. klo 10–12.

AIKUIS +

Hengissä

Rakkauden kaksoiskäsky. Miten se
pitäisi ymmärtää?
Tämä käsky on Jumalan antamien elämänohjeiden ydin. Se kuullaan ihmiseksi tulleen Jumalan Pojan omasta suusta ja siksi
se tulee suoraan Jumalan sydämeltä. Jumala ilmaisee syvimmän toiveensa siitä, kuinka
hän tahtoo meidän ihmisten elävän. Näihin
kahteen käskyyn on tiivistetty myös kymmenen käskyn opetus: rakasta Jumalaa yli
kaiken (käskyt 1–3) ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi (käskyt 4–10).

PIXABAY

SIRPA KOIVISTO teksti

LEVYNJULKAISUKONSERTTI

23.10.2020

MUKANA
JARKKA
RISSANEN
Livekonsertti Kaupunginkirkossa toteutetaan,
jos koronatilanne ja viranomaismääräykset
sen sallivat. Livestream -konsertti
toteutetaan joka tapauksessa.
*Lipun hinta sis. palvelumaksun.

JYVÄSKYLÄN
KAUPUNGINKIRKKO
KLO 19.00

LIVESTREAM
KLO 19.00

LIVEKONSERTTIIN
ENNAKKOON ALKAEN 22 €
LIPUT OVELTA 25 €

LIVESTREAMKONSERTTIIN ALKAEN 15 €

LIPUT*

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
Aloitus
marraskuu
2020

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Tapahtumat
Muutokset mahdollisia koronatilanteen vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan nettisivuilla jyvaskylanseurakunta.fi.
TAULUMÄEN KIRKKO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tuomas-sanajumalanpalvelus su
11.10. klo 18, Puupponen, Palola, Laasonen.
Kansainvälinen sanajumalanpalvelus su 18.10. klo 18 kirkko, R. Laine,
Lintunen.

HALSSILA

Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas peruttu koronatilanteen vuoksi.
Aikuisille
Raamattupiiri pe 16.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Lähetyksen askartelu ma 19.10. klo
10 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Ekavauvaryhmä ma 19.10. klo 13 Kipinä.
Päiväkerho 2–3-vuotiaat ke klo 9.30
Kipinä.

HUHTASUO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 12
Huhtakoti, Siistonen.
Perheiden sanajumalanpalvelus su
11.10. klo 15 Kipinä.
Sanajumalanpalvelus su 18.10. klo 12
Huhtakoti, Pikkarainen, Penttinen.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas peruttu koronatilanteen vuoksi.
Aikuisille
Ryhmä Rämä ke klo 10 Kipinä.
Raamattupiiri pe 16.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Lähetyksen askartelu ma 19.10. klo
10 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Ekavauvaryhmä ma 19.10. klo 13 Kipinä.
Perhekerho ti 20.10. klo 9.30 Huhtakoti.
Päiväkerho 2–3-vuotiaat ke klo 9.30
Kipinä.
Päiväkerho 3–5-vuotiaat ti ja to klo
13.30 Huhtakoti.
Pop up -vauvamuskari to klo 13.30 ja
klo 14.30 Kipinä.
Pop up -perhemuskari to klo 15.30
Kipinä.
Muskarimaksu paikan päällä 5e/lapsi/
kerta, sisarus 1e/kerta.
Muu
Kipinäbingo ke 21.10. klo 13 Kipinä.

KELJONKANGAS

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 18.10. klo 16
Neulaskoti, Väätäinen. Musiikki Kasimir ja Kesia Mäkinen
Toivon torstai to 22.10. klo 18.30
Neulaskoti. Huolettoman elämän aakkoset, Fil.4, Mauri Tervonen, musiikki: Ester.
Aikuisille
Rukouspiiri ma 12.10. klo 18 Neulaskoti.
Olohuone ti 13.10. klo 13 Neulaskoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Perhekerho pe 9.10. klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke 21.10. klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvakerho ke 21.10. klo 13.30 Neulaskoti. Muskarihetki.

KELTINMÄKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo
10 kirkko, Rämänen, Vuorenoja. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 18.10. klo
10 kirkko, Salminen, Rämänen, Vuorenoja.
Musiikkitilaisuudet
Musiikkituokio keskellä viikkoa ke
14.10. klo 18 kirkko. Ilpo Vuorenoja,
kitara.
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöpuuro ma 19.10. klo 11.30–13
kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1 e.
Aikuisille
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Kätevästi käsillä – diakonian ja lähetyksen toimintapiiri joka toinen to
klo 14 kirkko, käynti alakerran ovesta. 8.10. Makramee-avaimenperien tekoa; 22.10. Syttyruusujen tekoa.
Tarinatupa ti klo 13 Saihokatu 4.
13.10. Tarinoita pahuudesta ja pyhyydestä; 20.10. Toivelauluja. Max 5 henkilöä kerrallaan porrastetusti.
Päiväkahvit ti klo 14 Saihokatu 4 (2e).
Max 5 hlö kerrallaan porrastetusti.
Liikkuva hartaus
Liikunnallinen hartaustuokio
toteutetaan pe 16.10. klo 14
ja klo 15 Keltinmäen kirkon
takapihalla. Hartaushetken
jälkeen grillimakkaraa ja lämmintä mehua. Sään mukainen vaatetus. Liikuntahartaus
myös to 15.10. klo 13.30 Keltinmäen kylätalon pihalla.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Pyhäkoulu su 11.10. klo 10 kirkko.
Perheolkkari ti 20.10. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke 21.10. klo 8.30 kirkko.

KESKUSTA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Päivärukous to 8.10. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 10
Kaupunginkirkko, Mannström, Wuolio. Katsottavissa suorana verkossa
Henki & elämän Youtube-kanavalla ja
Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Sanajumalanpalvelus su 18.10. klo 10
Kaupunginkirkko, Mannström, Konsti, Toivanen.
Aikuisille
Osallisuuden kahvihuone ti 13.10.
klo 14 Valtiontalo. Vertaisryhmä eläkeiässä Jyväskylään muuttaneille.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
14.10. klo 13 Puistotori 4.
Asunnottomien yö la 17.10. Kaupunginkirkko. Ovet avoinna klo 18–22.
Toivelauluja klo 20–21, hartaus klo 21.
Keljon piiri ti 20.10. klo 10 Valtiontalo.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Taaperokerho ma 19.10. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Päiväkerho 3–5-vuotiaat ti klo 9 ja to
klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ti klo 13 ja ke klo
9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Perheiden puuha-aamu to 8.10. ja
22.10. klo 9.30–11 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.

KIPINÄ

Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja lasu klo 11–16.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhesanajumalanpalvelus su 11.10.
klo 15.
Aikuisille
Virtailta – Nightbreak to 8.10. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille ja aikuisille. Syntiworkshop.
Ryhmä Rämä ke klo 10. Päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30, Tapio ja Kaija Karjalainen, Anneli Valkonen.
Lähetyksen askartelu ma 19.10. klo
10. Omaksi iloksi ja toisten hyväksi.
Virtaillan valmistelu to 22.10. klo 17
Yliopistonkatu 26 B.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Päiväkerho 2–3-vuotiaat ke klo 9.30.
Perhekahvila to 8.10. ja 22.10. klo 10.
Pop up -vauvamuskari to 8.10. ja
22.10. klo 13.30 ja klo 14.30.
Pop up -perhemuskari to 8.10. ja
22.10. klo 15.30.
Muskarimaksu paikan päällä 5e/lapsi/
kerta, sisarus 1e/lapsi/kerta.
Ekavauvaryhmä ma 19.10. klo 13.
Perheilta ma 19.10. klo 17.30. Iltapala 1e.
Mutsit koolla ti 20.10. klo 10. Äitien
vertaisryhmä, lastenhoito. Ilmoittaudu srk:n nettisivuilla. Tied. 050 407
9126. Max 5 äitiä.

KORPILAHTI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 10
kirkko, Koivisto, Laiho.
Sanajumalanpalvelus su 18.10. klo 10
kirkko, Koivisto, Laiho. Mukana Reumayhdistys.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 8.10.
klo 18 kirkko; 20.10. klo 18 srk-talo.
Ylistysryhmä pe 9.10. klo 17.30 srktalo.
Väentupa ti klo 10 srk-talo.
Miestenilta ke 14.10. klo 18 srk-talo.
NOJA-ryhmä ti 20.10. klo 18 srk-talo.
Työikäisten naisten keskusteluryhmä.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Perhekerho to 8.10. klo 9.30 srk-talo.
Alakoululaisten olkkari to 8.10. ja
22.10. klo 13–15.30 srk-talo. Maksuton. Ennen ensim. kertaa ilm. seurakunnan nettisivuilla.
Taaperoryhmä ma 19.10. klo 9 srktalo.
Leikki-ikäisten Pop up-muskari ti
20.10. klo 16.15 srk-talo. Maksu paikan päällä 5e/lapsi/kerta, sisarus 1e/
kerta.
Pohjoisten kylien iltaperhekerho ti
20.10. klo 17.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo. Iltapala, pieni maksu.
4-vuotiaiden
synttärit
4-vuotiaiden yhteisiä syntymäpäiväjuhlia vietetään ke
21.10. klo 18 Korpilahden kirkossa. Juhlassa esiintyy Pikkukakkosesta tuttu Tuomo
Rannankari. Syntymäpäiväjuhlaan on tervetullut koko
perhe. Jätskitarjoilu.
Perhekerho to 22.10. klo 9.30 srk-talo.

KORTEPOHJA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.10. klo 16 srk-keskus. Rämänen, Vuorenoja.
Perjantain puolipäivä pe 16.10. klo
12 srk-keskus. Hiljennytään seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä.
Oma Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan.
Sanajumalanpalvelus su 18.10.
klo 16 srk-keskus, Salminen, Vuorenoja.

Apua ja tukea tarvitseville
Tarinatupa ti klo 13 Saihokatu 4. Aiheena 13.10. Tarinoita pahuudesta ja
pyhyydestä; 20.10. Toivelauluja.
Päiväkahvit ti klo 14 Saihokatu 4 (2e).
Duunataan uutta ti klo 16.30 srkkeskus. Loihdimme uutta kirkon vanhoista tekstiileistä. Max 10 hlö.
Aikuisille
Hyvän tuulen tupa ke 14.10. klo 14
srk-keskus. Keskustelua, laulamista ja
yhdessä olemista.
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus. Tarjoilun yksittäispakattuna
mukaan.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Perheolkkari ke 21.10. klo 9 srk-keskus.

KUOKKALA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
8.10. klo 18 kirkko. Tulevaisuus ja toivo Raamatussa, Kari Valkonen, Ruusukallio, musiikki Hannu Ala. Ehtoollinen ja rukouspalvelua. Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 11 kirkko,
Seppä, Lampinen, Korhonen.
Sanajumalanpalvelus su 18.10. klo 11
kirkko, Ruusukallio, Bucht, Lampinen.
Retriitti Koivuniemessä
Jumalan äänen kuuleminen on aiheena retriitissä
19.–21.10. Koivuniemen leirikeskuksessa. Ruokailuiden
ja saunomisen lisäksi päivittäiseen ohjelmaan kuuluvat rukoushetket, ulkoilua,
messu, opetustuokioita ja
mahdollisuus keskusteluhetkeen ohjaajien kanssa. Ohjaajina pastori Liisa Ruusukallio
ja kanttori Sirpa Lampinen.
Hinta 65 euroa. Ilmoittautuminen 050 436 5435, sirpa.
lampinen@evl.fi.
Körttiseurat ti 20.10. klo 18 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 21.10.
klo 13 kirkko. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 14.10. klo 13.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
8.10. ja 22.10. klo 13 kirkko.
Köpöttäjät ma klo 11 Lähtö Kuokkalan kirkon pääovien edestä. Yhteiskävelylenkki kaikenikäisille.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 13.10. klo 18 kirkko.
Miesten avoin keskusteluryhmä.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Toivoa naisille -ryhmä ti 20.10. klo
18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Taaperotupa pe 9.10. klo 9.45 kirkko.
Perhekerho ma 19.10. ja ti 20.10. klo
9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti 20.10. klo 13 kirkko.
Iskän kaa-ilta ti 20.10. klo 18 kirkko.
Café Kide – avoin olohuone ke 21.10.
klo 9 kirkko.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.

LOHIKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo
12 Lahjaharjun kappeli, Mannström,
Vavilova.
Messu su 18.10. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Watia.
Aikuisille
Psalmi- ja raamaattupiiri ma klo
17.30 kappeli.

Lahjaharjun olohuone ti 13.10. klo
9 kappeli.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Touhutupa ma 19.10. klo 9.30 Katajatie 1 as 6. Touhuaamu ulkosalla.
Ekavauva ma 19.10. klo 13 Katajatie 1 as 5.
Taaperokerho ti 20.10. ja ke 21.10. klo
9.30 Katajatie 1 as 6.
Päiväkerho 3–5-vuotiaat ti klo 12.30
ja to klo 9 Katajatie 1 as 6.

PALOKKA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 10
Pelimannitalo, Laine, Partanen.
Sanajumalanpalvelus su 18.10. klo 10
Pelimannitalo, Kokkonen, Ruhanen.
Konfirmaatiomessu su 18.10. klo 13
Pelimannitalo, Laine, Ruhanen, Romar,
Haikara. Päivärippikoulun 821.
Aikuisille
Rukouspiiri to 15.10. klo 13 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Nuorille
Nuortenilta ke 21.10. klo 18 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.

Apua ja tukea tarvitseville
Ruokakassien jakelu to 8.10. ja 22.10.
klo 10.30 kirkko.
Aamukahvi ma–ti klo 9 kirkko. Kahvi
ja valmiit voileivät.
Hartaus to klo 10 kirkko. Aamukahvi
ja valmiit voileivät/puuro tarjolla parillisina viikkoina. Seur. kerran 15.10.
Mieli maasta -ryhmä ti 20.10. klo 18
pappila. Vertaistukiryhmä mielenterveyden asioihin liittyen.
Lähetys- ja avustustyö
Työtupa ti klo 12 kirkko. Käsitöitä ja
leivontaa.
Aikuisille
Miestenpiiri ti klo 13 pappila.
Päiväpiiri pe 23.10. klo 12.30 Tikkakosken Rauhanyhdistyksen talo, Jylhänperä.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin.
Tied. 050 571 5155.
Perhekerho ti 20.10. klo 9.30 kirkko.
Muskarikahvila ke 21.10. klo 9 kirkko.

VAAJAKOSKI

Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Muskarit ke klo 8 Jokelan pappila.
Perhesähly la 10.10. klo 17 Jokelan
koulu.
Perhepysäkki ma 19.10. klo 9 Jokelan pappila.
Kaakaoklubi ma 19.10. klo 12 Jokelan
pappila. Eka -ja tokaluokkalaisille. Kerho on täynnä. Kysy vapautuvia paikkoja 040 535 2276/040 500 7820.
Vauvapysäkki ti 20.10. klo 13 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Perhekahvila ke 21.10. klo 9 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Apua arkeen. Kaipaisitko hetken
hengähdystä, haluaisitko jutella, kaipaisitko apua perheen arjessa? Ota
yhteyttä Palokan lastenohjaajiin.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 10
kirkko, Kauppinen.
Hartaus verkossa su klo 10 Vaajakosken aluesrk:n Facebook-sivulla ja Youtube-kanavalla.
Leipäsunnuntai su 11.10. klo 16 kirkko. Rakkauden kaksoiskäsky, Leo ja
Sari Louhivaara. Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia. Lapsille
omat ohjelmat.
Raamatunopetusilta ke 14.10. klo 18
kirkko. Kiusaus on kuin lintu, Anneli
Montonen.
Konfirmaatiomessu su 18.10. klo 10
ja 11.30 kirkko, Karjalainen, Lintunen,
Liimatainen.
Luentosarja Kuninkaiden kirjoista ti 20.10. klo 18.30 kirkko, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 18.

SÄYNÄTSALO

Musiikkitilaisuudet

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 11.10.
klo 10 kirkko, Marko Haukkamäki,
Tahkola.
Sanajumalanpalvelus su 18.10. klo
10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Sanajumalanpalvelus on myös katsottavissa suorana verkossa Henki & elämän
Youtube-kanavalla ja sanomalehti
Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Lähetys- ja avustustyö
Rukouspiiri su 18.10. klo 18 Merja
Valkolalla, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
AA-kerho ma klo 18 srk-koti.
Olohuone ti 13.10. klo 13 srk-koti.
Kahvit, ohjelmaa, hartaus.
Hautausmaan haravointitalkoot ti
20.10. klo 8 kirkonmäki. Talkoolaisille
tarjolla aamukahvit ja keittolounas.
Naisten solu ti 20.10. klo 18 srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Perhekerho to 8.10. ja 22.10. klo 9.30
srk-koti.

TIKKAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 10
kirkko. Herättäjän pyhä, saarna Juha
Muilu, Vallipuro, Piilonen. Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat.
Sanajumalanpalvelus su 18.10. klo 10
kirkko, Hautalahti, Paukkunen.
Tikkakosken rauhanyhdistyksen
seurat su 18.10. klo 18 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke 21.10. klo 17 kirkko.
Tied. sirpa.piilonen@evl.fi, 040 560
9913.
Kirkkomusiikki-ilta ”Virsin, lauluin,
psalttarein...” to 22.10. klo 18 kirkko.

Kumpi sävelsi
sen paremmin?
Kuka sävelsi sen paremmin?
-konsertti on la 10.10. klo 18
Vaajakosken kirkossa. Lauluja
Aleksis Kiven runoihin tulkitsevat Eveliina Modinos, sopraano ja Hanna Penttinen,
piano.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 13.10. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Avoin rukouspiiri ti 13.10. klo 18
kirkko.
Keskiviikkokerho ke 14.10. klo 13
kirkko.
Keskiviikkokerho ke 21.10. klo 13 Jyskän srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Syyslomaviikolla 42 ei ole kerhoja.
Iloa sulle ja mulle -lähetysnäyttely ma 5.10. klo 18 kirkko. Tutustutaan
Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan lasten elämään ja koulun käyntiin tarinoiden kautta.
Perhepysäkki to 8.10. ja 22.10. klo 9
Jyskän srk-koti.
Kaiken kansan lounas Jyskän seurakuntakodilla on peruttu toistaiseksi
koronatilanteen vuoksi.
Iltaolkkari ti klo 17.30 Jyskän
srk-koti.
Perhepysäkki ti 20.10. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Perhetupa ti 20.10. klo 9 kirkko.
Ekavauva-Pallerot ti 20.10. klo 13
kirkko. Tarjoilu 1e.
Taaperotupa ke 21.10. klo 9 kirkko.
4-vuotiaiden synttärit ke 21.10. klo
18 kirkko.

Muu
Cafe Hyvä Hetki – avoin olohuone
to 8.10. ja 22.10. klo 9 kirkko. Kahvia,
teetä, mehua ja pientä purtavaa. Vapaaehtoinen maksu 1e.
Kirkonpenkki Vaajalalla ke klo 10–
12. Seurakunnan työntekijä tavattavissa.

YHTEISET:
Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna ma,
ti ja to klo 11–15. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan NettiKirkko @
Youtube-kanava KohtaamisPaikka
Jyväskylä su 18.10. klo 17.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys on ma ja ke klo 9–11.
Ei ma 19.10.
Omaishoitajien Oma hetki ke 7.10.
klo 13–14.30, Vanhassa pappila, Vapaudenkatu 26.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 14.10. klo 13–14.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26, mukana Susanna Turkkila Keski-Suomen
Näkövammaiset ry:stä.
Sana ja rukous
Kuninkaiden kirjojen luentosarja ti
20.10. klo 18.30 Vaajakosken kirkko.
Luennot Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 18.
Rukousretriitti Kiponniemen toimintakeskuksessa 13.–15.11. Ohjelmasta vastaavat mm. Kari ja Mari Valkonen sekä Tapio ja Kaija Karjalainen.
Ylistykseen johtavat Erik Bäckström ja
Arja Honkasalo. Tied. ja ilm. kari.valkonen@kolumbus.fi tai 050 3843702.
Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Aseman
Pysäkillä (Hannikaisenkatu 27–29) ti
klo 9–12 ja ke klo 9–11 (Web-aika klo
11–12).
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 15
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4.
Lähetyspiiri su 18.10. klo 14 Kuurojen
Yhdistys, Ilmarisenkatu 20.
Raamattupiiri to 22.10. klo 16.15
Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu
27–29.

KRISTILLISET JÄRJESTÖT:
Herättäjä-Yhdistys
Herättäjän pyhä su 11.10. Tikkakosken kirkossa. Messu klo 10, saarna
Juha Muilu. Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat.
Maakunnallinen kirkkopyhä Laukaassa su 11.10. Jumalanpalvelus kirkossa klo 10, saarnaa Urpo Karjalainen. Kirkon jälkeen Siioninvirsiseurat
srk-talolla, Saravedentie 4.
Körttiseurat ti 20.10. klo 18 Kuokkalan kirkko.
Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 19.10. klo 14 ortodoksinen kirkko, mukana Lähteellä-kuoro.
Kahvit klo 13.30 alkaen.
Tilaisuus ma 2.11. klo 14 Sepänkeskus, mukana Lähteellä-kuoro Kahvit
klo 13.30 alkaen.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toimistoaika ti–to klo
9–15, jklnnky@gmail.com, 040 740
4472.
ywca.fi/paikallisyhdistykset/jyvaskylan-nnky, www.facebook.com/jklnnky, instagram.com/jklnnky
Kirjapiiri I ma 12.10. klo 13. Albert
Camus: Sivullinen.
Puuroa ja puhetta ti 13.10. klo 9–11

(aamupala 5e). Seitsemän veljeksen
hengellinen sanoma, Seppo Rytkönen.
Puuroa ja puhetta ti 20.10. klo 9–11
(aamupala 5e). Filippiinit – kotimaani,
Gloria Lapitan.
Kamalat äidit ke 21.10. klo 18. Ohjattu vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille.
Ompeluseura to 22.10. klo 13–15.
Vaihdetaan ideoita ja opetetaan toisiamme. Ota omat langat, puikot,
koukut mukaan. Päiväkahvit.

		
nkaari

Elämä

Jyväskylän Rauhanyhdistys
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505
0653
Kansan Raamattuseura
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24
Hehku + -ilta pe 9.10. klo 18.30. Jeremian kirja, Ekku Reini.
Torstaiteatterin Luvattu maa -kuunnelma julkaistaan la 10.10. klo 10 netissä: www.tarinoidenmajatalo.fi/
teatteri/
Lautapeli-ilta ti 13.10. klo 18. Yhdessä Hehku +:n kanssa.
Rukoustunti ti 20.10. klo 11.
Päiväkahvit ja Raamattutunti ti
20.10. klo 13.
Hehku-ilta ti 20.10. klo 18. Valitut
eväät, Hannu Välimäki.
Hehku + -ilta 23.10. Kristittynä haastavissa ihmissuhdetilanteissa, Pasi
Lampinen.
Vaikka vielä on pimeää -taidenäyttely ma 19.10. klo 18–20, ti 20.10. klo
14–18, 21.–23.10. klo 17.30–20 sekä la
24.10. klo 14–18.
Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä, (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi, http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto
avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Teetupa pe klo 18–21.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä
muiden asioiden puolesta ma klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti klo 13, whatsapp-ryhmä.
Naisten raamattupiiri ti 13.10. klo 13.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti klo 18.
Naistenpiiri ke 14.10. klo 18.
Keskustelupiiri to klo 14–15.
Sanan Keidas su 18.10. klo 16. Usko ja
epäusko, Tommi Parikka.
Varkkari-ilta 11–15-vuotiaille to
22.10. klo 18–19.30.
Muualla Jyväskylässä:
Lyhty-ilta 4–8-luokkalaisille pe 9.10.
klo 18–21 Kinkomaan kerhotila, koulun alakerta.
Leipäsunnuntai su 11.10. klo 16 Vaajakosken kirkko. Rakkauden kaksoiskäsky, Leo ja Sari Louhivaara. Lapsille
oma ohjelma.
Vaajakosken miestenpiiri to 15.10.
klo 18.30, Kirkkotie 11.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo
12.
Aamurukouspiiri ma 12.10. klo 8.
Opiskelijailta ke 14.10. klo 18.30. Jumalan luoma luonto, luontoretki, Johannes Häkämies.
Messu su 18.10. klo 12.
Aamurukouspiiri ma 19.10. klo 8.
Viikkomessu ke 21.10. klo 18.30, opiskelijailta.
Suomen Raamattuopisto
Raamattuilta ke 14.10. klo 18 Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11. Kiusaus
on kuin lintu, Anneli Montonen.
Toivon torstai to 22.10. klo 18.30
Neulaskoti, Pihkatie 4. Huolettoman
elämän aakkoset, Fil. 4, Mauri Tervonen, musiikki: Ester. Iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun
ja rukoukseen.

KASTETUT
Emma Amalia Aho
Alma Aliina Isabel Blick
Joonatan Carl August Burman
Olivia Ada Aleksandra Haverinen
Anna Ebba Aleksandra HietalaMaukonen
Alvar Isak Hietaniemi
Olivia Aava Aurora Ikonen
Linnea Eevi Aleksiina Kaakinen
Benjamin Aaro Olavi Keyriläinen
Isla Alessa Koskimäki
Alisa Veronica Kraft
Eino Juhana Kylmälä
Sulo Albert Käyhkö
Lempi Maria Laitinen
Dominik Aatu Kalervo Levaniemi
Ruben Leonel Linna
Iivo Emil Johannes Lyyra
Emil Iivari Moilanen

Martti Johannes Monni
Alvar Eljas August Pajuniemi
Venla Eliana Parikka
Veeti Aleksi Parkkonen
Stella Aurora Posti
Oona Liisa Olivia Puurtinen
Lumi Ellinoora Pölkki
Iivo Alvar Rantanen
Maritza Milaja Christine Rantasalo
Jaani Olavi Romppanen
Kasper Onni Kalevi Ruoho
Alva Varpu Minea Räsänen
Owen Jared Simonson
Veeti Leo Oliver Tainiola
Veeti Julius Tarvainen
Vihtori Aati Alexander Varjokangas
Aaron Oliver Vihertola
Oliver Aku Mikael Välipakka
Alina Sylvi Marita Östman

KUULUTETUT:
Pauli Jouni Juhani Naukkarinen ja Marika Hanna Pauliina Kalho
Ville Kalevi Kivioja ja Jenni Emilia Vartiainen
KUOLLEET
Helga Orvokki Suokas 97 v
Anna-Liisa Mäkinen 95 v
Onni Johannes Halttunen 90 v
Tauno Olavi Järvinen 90 v
Aira Astrid Heleena Laaksonen 90 v
Anelma Astrid Pitkäniemi 90 v
Liisa Helena Niemi 89 v
Toivo Martti Räsänen 88 v

Pasi Antero Tulkki 84 v
Kirsti Marjatta Kaarenoja 83 v
Pertti Kalevi Järvelä 77 v
Raimo Olavi Ensio Lapio 72 v
Kari Juhani Anttila 71
Pirjo Marjatta Lappalainen 70 v
Erkki Antero Vehviläinen 64 v
Olli-Pekka Rantatalo 60 v

Rukouksen liekki, liekki rakkauden.
Tule, Jeesus, siunaa matka yhteinen.
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staanotot
Diakonian va
Halssila, Huhtasuo: 050 549 7024,
juha.halonen@evl.fi, 050 549 7005,
mira-maarit.vaisanen@evl.fi
Keljonkangas: 041 730 3226, marjo.
mattila@evl.fi
Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki:
050 549 7032, jukka.rantanen@evl.
fi; 050 549 7026, ulla.hautamaki@evl.
fi; 044 716 4959, ainoleena.laitinen@
evl.fi; 050 549 7015, elina.fuchs@evl.
fi. Ruokapankkisetelipäivystys ma klo
12–13 kirkolla ja to klo 10–11 Kortepohjan srk-keskuksessa
Keskusta, Lohikoski: 050 549 7027,
lea.pietilainen@evl.fi; 050 549 7001,
sami.junttila@evl.fi; 050 340 0665 kaisa.toivanen@evl.fi tai 050 549 7006,
elina.lintulahti@evl.fi
Korpilahti: 050 557 9003, johanna.
summanen@evl.fi

Kuokkala: 050 549 7007, marita.riikonen@evl.fi tai 050 549 7034, sari.solismaa@evl.fi
Palokka: 040 560 9910, elina.romar@
evl.fi; 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi
Säynätsalo: 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi
Tikkakoski: 040 560 9916,
tiina.h.reijonen@evl.fi
Vaajakoski: 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11.
Viittomakieliset: Kuurojendiakonissan vastaanotto Aseman Pysäkillä
(Hannikaisenkatu 27–29) ti klo 9–12
ja ke klo 9–11 (webaika klo 11–12).
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Asunnottomien yötä vietetään
YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen
vastaisena päivänä 17.10.
Jyväskylän Katulähetyksen
projektityöntekijä Hanna-Riikka
Alasippola koordinoi Jyväskylän
tapahtumaa Aren-aukiolla.
Asunnottomien yö -tapahtuman
toimijat haluavat muistuttaa, että
asunto on jokaisen perusoikeus.

			
Tiesitkö?
QQ Asunnottomien yön

tapahtuma la 17.10. Aren
aukiolla kello 18–22.
Ohjelmaa ja tarjoilua, eri
toimijoiden tapaamisia.
Jyväskylän seurakunnan
diakoniatyöntekijöitä
tavattavissa.
QQ Palvelukeskus Hanska
avoinna kello 18–22.
QQ Kaupunginkirkko avoinna
kello 18–22, mahdollisuus
hiljentymiseen, kello 20
toivelauluhetki ja kello 21
iltahartaus.
QQ Facebook:
Asunnottomien yö Jyväskylä

Oma koti yhä monen ulottumattomissa
Asunnottomien yön tempaus nostaa tänä vuonna esiin asumis- ja velkaneuvontaa.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Öitä ulkona, porrashuoneissa ja
ensisuojassa. Oleskelua tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona.
Asunnottomuus on yhä monen
ihmisen arkipäivää.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilastojen mukaan
Suomessa oli viime vuoden lopulla 4 600 yksin elävää asunnotonta. Asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 264. Asunnottomuus
laski muun muassa Jyväskylässä
(156 asunnotonta), mutta samaan
aikaan pitkäaikaisasunnottomuus
lisääntyi.
Jyväskylän Katulähetyksen pro-

jektityöntekijä Hanna-Riikka Alasippola on erityisen huolissaan
nuorten piiloasunnottomuudesta,
joka ei näy tilastoissa.
– Nuoret, joilla ei ole oman talouden hallintaa, ovat kasvava porukka. On työttömyyttä, vaikeuksia opinnoissa ja velkaantumista,
jolloin hengaillaan kotona tai kavereiden luona, Alasippola kertoo.

Valtakunnallisen Asunnottomien yön teemana on tänä vuonna
Oma koti hurjan kallis. Tapahtumalla halutaan nostaa esiin asumis- ja
velkaneuvontaa eli antaa käytännön apua ja neuvoja siihen, miten toimia asunnottomuusuhan
alla, miten pysäyttää velkaantu-

misen kierre ja miten päästä kiinni omaan elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon.
Oikealla ohjauksella ja neuvonnalla asunnottomuutta voidaan
ehkäistä.
– On tärkeää, että kynnys avun
pyytämiseen on tarpeeksi matala. Onneksi on jo tullut hankkeita,
joiden kautta voidaan löytää heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja ohjata heitä palveluiden piiriin, Alasippola sanoo.
Alasippolan mukaan syyt asunnottomuuden taustalla ovat moninaiset. Taloudelliset ongelmat, pienet tulot, velkaantuminen ja häiriöt luottotiedoissa kasvattavat riskiä joutua asunnottomaksi. Ongel-

mien odotetaan kasvavan koronakriisin myötä. Moni on tilanteessa,
ettei enää selviä vuokranmaksuista ja asumiskustannuksista lomautusten, työttömyyden tai konkurssin seurauksena.

Asumiseen liittyvät vaikeudet
näkyvät vahvasti myös Jyväskylän
seurakunnan diakoniatyössä, lähes
kaikissa kohtaamisissa.
– Asumisen kustannukset lohkaisevat ison osan monien asiakkaiden tuloista, diakonian asiantuntija Kirsi Lepoaho tietää.
Alasippola ja Lepoaho ovat yhtä
mieltä siitä, että asumisen kustannukset ovat karkaamassa käsistä.
– Pieniä, kohtuuhintaisia vuok-

ra-asuntoja on tarjolla vähän, ja
vuokrat etenkin kasvukeskuksissa ovat liian korkeat. Tulot eivät
ole nousseet samaan tahtiin kuin
vuokrien hinnat, Lepoaho ja Alasippola huomauttavat.
Seurakunnan diakoniatyössä
tehdään ennaltaehkäisevää työtä
asunnottomuuden uhan torjumiseksi.
– Autamme erilaisissa asumisen
kysymyksissä. Mietimme yhdessä
asiakkaan kanssa, onko asunto esimerkiksi sopivan kokoinen, opastamme laskujen maksussa ja olemme tukena, jos asiakkaan voimavarat eivät riitä ottamaan yhteyttä
Jyväskylän kaupungin asumisneuvontaa, Lepoaho kertoo.

Elämästä

Asioita ei kannata murehtia etukäteen
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Kirsi Janhonen, 59-vuotias parturi-kampaaja-kosmetologi. Minulla on ollut kampaamoliike Korpilahdella jo 13 vuoden ajan.
Asun puolisoni Matin ja kahden
labradorinnoutajamme kanssa Petäjävedellä.
Etsimme pitkään sopivaa omakotitaloa, ja kun kävimme katsomassa Halkokankaalla olevaa taloa, tiesimme heti, että tässä se on.
Talomme on pienen metsän keskellä lähellä keskustaa.
Työmatkaa kertyy lähes viisikymmentä kilometriä, mutta minua se ei haittaa.

Pidän paljon työstäni kampaajana. Tämän lisäksi teen jalka- ja kasvohoitoja. Vaikka työ on usein samanlaista, päivät eivät sitä koskaan ole. Tapaan liikkeessäni monenlaisia ihmisiä. Korpilahdella on
mukavia asiakkaita, joista olen saanut vahvan ja uskollisen asiakaskunnan.
Koronakevät oli henkisesti raskasta. En koskaan unohda maaliskuun puoliväliä, kun puhelin soi ja
asiakkaat peruivat aikojaan. Monena päivänä asiakkaita ei ollut lainkaan. Itselleni en voinut maksaa
palkkaa kolmeen kuukauteen. Tavoitteena oli vain pitää liike pystyssä. Onneksi sain vertaistukea kah-

delta kampaamoystävältäni. Olimme yhteydessä päivittäin. Päätimme yhdessä, että menemme joka
päivä töihin, vaikka olisi kuinka hiljaista.
Vähitellen asiakkaat palasivat
onneksi takaisin. Toivottavasti samanlaista korona-aaltoa ei enää
tule.

Arkena nautin kotimme rauhasta, mutta viikonloppuisin kaipaan mökille Hankasalmelle. Lapsuudenkotini lähellä, Niemisjärven
rannalla oleva mökki on minulle
tärkeä paikka. Kokoonnumme siellä usein siskojeni, heidän lapsiensa
ja lastenlastensa kanssa.

Olen vahvasti heidän elämässään mukana, jaamme yhdessä
ilot ja surut. Lapsille olen se hauska Mamma.
Pidän vanhanajan meiningistä,
että mökille voi tulla milloin vain.
Vierailuista ei aina tarvitse sopia
etukäteen. Mökillä saunotaan, uidaan, kuunnellaan äänikirjoja ja
nautitaan elämästä.
Elän hetkessä. Ehkä se on tämä savolainen luonteeni, etten jää murehtimaan asioita. Naurulla pääsee
pitkälle. En toivo muuta kuin että
saisin edelleen tehdä terveenä työtäni ja voisin nauttia elämästä eläkkeelläkin.

Kirsi Janhonen on tehnyt pitkän
uran kampaajana, viimeiset 13
vuotta Korpilahdella. Työ on
mukavaa ja päivät vaihtelevia. Edes
pitkä päivittäinen ajomatka
Petäjävedeltä ei Janhosta haittaa.

