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Yksi hetki

Maskisuositus
seurakunnan
tilaisuuksissa

KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

Pääkirjoitus

Maskeja suositellaan käytettäväksi edelleen kaikissa Jyväskylän seurakunnan jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa sekä kirkollisissa toimituksissa. Suositus koskee myös seurakunnan tiloissa vietettäviä juhlia ja muita tilaisuuksia.

Hirviökissatkin
sytyttävät kynttilän

Tuomion saanut
diakoni on
irtisanottu

Kuolleen omaisen muisteleminen. Kynttilämeri hautausmaalla. Pysähtyminen hetkeksi hiljaisuuteen.
Pyhäinpäivä on yksi kirkkovuoden tärkeimmistä pyhistä, mutta ei varsinaisesti pidä melua itsestään. Sen sijaan
halloween pitää. Taidokkaasti brändätyt ja markkinoidut
kurpitsat, kauhunaamiot ja halloween-juhlat ovat kovin
helppo tapa ainakin alitajuisesti tiedostaa kuoleman läsnäolo. Värit, valot ja naamiot kutsuvat yöhön iloisina,
meluisina, herkullisina. Juhlissa kuolema on zombi, kynttilä on led – ja ilta yltäkylläisyyden ja ystävyyden.
Ajankohta on ehkä sama, mutta kuinka voikaan kuoleman tematiikkaa katsoa kahdesta niin erilaisesta näkökulmasta? Moni kysyy, miksi tuollainen meluisa amerikkalainen juhla on päästetty häiritsemään sitä hiljentymistä, jonka aika pian on. Kauppojen aukiolo vapautettiin
muutama vuosi sitten, eikä enää edes pyhä ole hillitsemässä shoppailua, vaan on suorastaan valjastettu siihen.
Mihin pyhäinpäivää tarvitaan, jos meillä ei ole tarvetta
pysähtyä, tai edes aikaa muistaa kuolleita rakkaitamme?
Kyse on kuitenkin vapaudesta. Onneksi meillä on vapaus
viettää tätäkin juhlaa valitsemillamme tavoilla, jotka eivät sulje pois toisiaan. Me kirkossa ja seurakunnassa haluamme pitää esillä tätä kaunista, kristillistä tapaa muistella kuolleita ja samalla muistuttaa jälleennäkemisen toivosta. Jyväskylän seurakunta muistaa kuolleita seurakuntalaisia jumalanpalveluksissa lukemalla heidän nimensä
ja sytyttämällä heidän muistokseen kynttilöitä.
Pyhäinpäivää vietetään viikon kuluttua. Se on hyvä aika pysähtyä hetkeksi. Sytyttää kynttilä. Kynttilämeri
hautausmaalla ja sen tuoma haikeuden tunne on minun
pyhäinpäiväni kaunein hetki.
Silti pukeudun mielelläni myös hirviökissaksi ja seuraan,
kuinka lapset ja aikuiset juhlivat elämää.

Sirkka Varis (vas.) ja Marja-Leena Vilppola tekivät syttyruusuja munakennoista Keltinmäen kirkon Kätevästi
käsillä -toimintapiirissä torstaina 8.10. klo 14.50. Muotoilun jälkeen ruusut kastettiin steariiniin, joka oli saatu
kirkon poltetuista kynttilöistä. Valmiit sytykkeet menevät Keltinmäen ja Kortepohjan myyjäisiin.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
1Pyhäinpäivän hartaushetket la
31.10. Lahjaharjun kappelissa kello 13 ja kello 15, Mäntykankaan
kappelissa kello 15 sekä Vanhan
hautausmaan kappelissa kello 16.
2 Säynätsalon kirkonmäellä on

9. vsk.
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Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Paino Lehtisepät Oy
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Kirkko kantaa vastuuta ja osoittaa lähimmäisenrakkautta tekemällä monenlaista hyvää yhteiskunnassa. Myös ympäristötyö on tällaista hyvää, sanoo
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuutettu ja ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Liisa Kuparinen.

Kohtuus kaikessa
Metallinen kynttilälyhtykin on ympäristöteko, sanoo Jyväskylän seurakunnan
ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Liisa Kuparinen.
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Suomalaisen varhaiskasvatuk’’
sen vahvuutena on tähän asti ol-

minoivasta ja kaikkivoipaisesta
roolista.”

lut juuri leikki, vapaus ja ilo. Meidän ei pitäisi juurruttaa lapsiin ja
nuoriin suorittamista ja kilpailua.
Siitä ei seuraa kuin entistä uupuneempia nuoria ihmisiä.”

Yrittäjä Maiju Vohlonen (Ekonomilehden Metsä-teema 3/2020)

Lapsiasiavaltuutettu
Elina Pekkarinen (Yhteishyvä 5/2020)

osaa arvostaa sitä juuri silloin.”
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vila on suunnattu yli 15-vuotiaille.
Juttuseuraa, pelejä, musiikkia.

Sanottua
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pyhäinpäivänä la 31.10. avoimet
ovet kello 12–15. Alueseurakunnan työntekijöitä tavattavissa.
Hartaus kirkossa kello 16.
3Nuorten iltakahvila kokoontuu
torstaisin kello 18.30 Kipinässä,
kauppakeskus Seppässä. Iltakah-

Lisää tapahtumia sivuilla 10–11.

Luonto saa meidät oivaltamaan, että olemme osa kokonaisuutta – emme yhtään sen tärkeämpi osa kuin mikään mukaan
elollinen olento. Luonnon väärinkäyttö kertoo vain siitä, että emme enää ymmärrä olevamme osa
sitä. Luonnossa oleilu asettaa ihmisen oikeaan lokeroon, pois do-

Jonna Arola
Päätoimittaja

Kirkkoneuvosto on irtisanonut tuomion saaneen diakonin
virkasuhteeseen liittyvien velvoitteiden vakavan rikkomisen
vuoksi. Jyväskylän seurakunnan diakoni sai elokuussa neljän kuukauden ehdollisen tuomion nimikkeellä seksuaalinen
hyväksikäyttö. Kirkkoneuvoston päätös oli yksimielinen.

On tärkeää, että kun elää
’’
onnellista elämää, huomaa sen ja
Valtioneuvos Riitta Uosukainen
(Helsingin Sanomat 11.10.2020)

Kirkko on vähän pallo hukas’’
sa maailmassa, josta yhtenäiskulttuuri otti ja lähti. Kirkko ei vielä
(eikä enää) osaa elää todellisuudessa, jossa sillä ei ole katsomusten markkinoilla monopolia. Kirkolla on kyllä edelleen annettavaa
tälle maailmalle ja täällä ainutker-

taista elämäänsä eläville ihmisille,
mutta mitä enemmän kirkko on
huolissaan omasta olemassaolostaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan, sitä vähemmän sillä on
mistä ammentaa.”
Päätoimittaja Jaakko Heinimäki
(Kirkko ja kaupunki 7.10.2020)

Ensin koronavirus oli vain sa’’
na. Sitten alkoi kuulua kuin kuiskauksia tuulessa, sitten lähestyvää
rumpujen kumua. Kun maa toisensa jälkeen laittoi rajansa kiinni,
alkoi tuntua kuin eläisi unessa. Kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi.”
Kolumnisti Erkki Lampén
(ET-lehti 9/2020)
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Jyväskylän seurakunta hakee
jatkoa Kirkon ympäristödiplomille. Miksi?
Ympäristödiplomi on kirkon oma
ympäristöjärjestelmä. Se kertoo,
että Jyväskylän seurakunta ottaa
ympäristön ja ilmaston laajasti
huomioon toiminnassaan.
Ympäristödiplomi on viesti moneen suuntaan: seurakuntalaisille
ja kuntalaisille siitä, että seurakunta tekee hyvää tässäkin suhteessa ja
kannustaa muitakin ihmisiä kantamaan vastuuta ympäristöstä. Se on
viesti työntekijöille muistuttaen,
että ympäristötyö on osa seurakunnan toimintaa ja jokaisen työtä sekä luottamushenkilöille, jotka
linjaavat seurakunnan toimintaa ja
taloutta, että päätöksenteossa tulee ottaa ympäristö laajasti huomioon sekä koko luomakunnalle –
hei me pidetään sun puolta.
Mitä ympäristödiplomin saaminen edellyttää?
Diplomin saadakseen on täytynyt
tehdä katselmointi seurakunnan
ympäristötyön tilasta ja tehdä ohjelma ympäristötyön toteuttamiseksi tulevina vuosina. Kun nämä
on saatu tehtyä, seurakunnan ympäristötyön tilanne auditoidaan eli
tutkitaan, että seurakunta todella tekee ympäristötyötä diplomin
edellyttämällä tasolla.

Seurakunnassa on laadittu uusi
ympäristöohjelma. Mihin
asioihin siinä kiinnitetään
huomiota?
Ohjelmassa varmistetaan, että ympäristötyöllä on paikka seurakunnan toiminnassa. Siinä on asetettu
tavoitteet ympäristötyölle muun
muassa toiminnan ja talouden,
ympäristökasvatuksen, energian
ja rakentamisen, ruuan, toimistojen, hautausmaiden, viheralueiden
ja metsien, liikenteen ja kiinteistöjen osalta.
Yhdeksi päätavoitteiksi meillä Jyväskylässä seurakunnan ympäristöohjelmaan määritettiin
Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitteisiin sitoutuminen. Tämä
hiilineutraaliuteen sitoutuminen
velvoittaa hyvin laajaan ympäristön huomioon ottamiseen ja päästöjen kompensointiin.
Suomen evankelis-luterilainen
kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.
Uskotko sen toteutumiseen?
Uskon, että juuri tämä ei ole uskon
asia, vaan rakkaus luomakuntaa
kohtaan osoitetaan teoilla.
Mitä kaikkea se vaatii?
Hiilineutraali kirkko -tavoitteisiin sitoutuminen tarkoittaa, että vuoteen 2030 mennessä vähennämme kirkossa kasvihuonekaasupäästöjämme 80 prosenttia nykytasosta ja loput 20 prosenttia

kompensoimme. Merkittävimmät
vaikutukset saadaan kiinteistöistä muun muassa energiaremontteja tekemällä, fiksummalla energiankulutuksella ja kiinteistöistä luopumalla.
Toiminnoissa esimerkiksi suositaan yhä enemmän ilmastoystävällistä lähi- ja kasvisruokaa, tehdään ilmastoystävällisiä hankintoja ja jatketaan etäosallistumismahdollisuuksia.
Mitkä ovat kristinuskon
ympäristöarvoja?
Ihan Raamatun alkulehdiltä alkaen todetaan ihmisen vastuu luonnon viljelijänä ja varjelijana. Tästä
juontavat juurensa myös kirkon ilmasto-ohjelman periaatteet kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Ihmisen on syytä olla kiitollinen Jumalan luomisen lahjoista ja myös vastuusta, jonka ihminen on Jumalalta saanut.
Ihmisen tulee pyrkiä olemaan
Jumalan osoittaman luottamuksen arvoinen ja kunnioittaa luontoa, esimerkiksi hyödyntämällä sitä
vain kohtuudella, ei ylikuluttaen.
Miten näet ihmisen roolin
luomakunnassa?
Luomiskertomus on määrittänyt roolin: luonnon viljely ja varjelu, Jumalan kuvana sopusoinnussa kaiken muun luodun kanssa eläminen.
Hyvään tulee pyrkiä, vaikka ih-

misluontoon kuuluvatkin myös
epäonnistumiset.
Mikä on kristinuskon sanoma
ilmastokriisissä?
Toivoa on, mutta hyvä huominen
tarvitsee tekoja tänään. Ihmisellä
on valta ja vastuu maapallosta –
pidetään siitä huolta yhdessä.
Pyhäinpäivänä viedään
haudoille kynttilöitä. Miten
ohjeistaisit seurakuntalaisia
tässä asiassa?
Hautausmaiden kynttilöistä kertyy valtava jätekuorma ja siksi kertakäyttöisyyden välttäminen on
hyvä. Monivuotinen metallinen
kynttilälyhty, jonka sisälle voi tuoda aina uuden tavallisen kuorettoman kynttilän, tuottaa vähemmän jätettä kuin muovi- ja metallikuoriset kertakäyttökynttilät. Ehkä
kynttilöiden sijasta voisi muistaa
tuomalla haudalle kauniita havuja, oksia tai kanervia. Jokainen voi
tehdä merkittäviä ympäristötekoja ja yksikään teko ei ole liian pieni.
Mihin ympäristötekoon olet
itse sitoutunut?
Pyrin toimimaan niin, että arjessani on ympäristön huomioon ottaminen läsnä jokapäiväisesti. Energiaa meillä käytetään säästeliäästi
ja jätettä tuotetaan mahdollisimman vähän, ruokahävikin torjunnasta viimeisen silauksen hoitavat
koiramme.

YST:n johtajan
vaali kirkkovaltuustossa
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa tehdään tämän
lehden ollessa jo painossa merkittävä henkilövalinta, kun kirkkovaltuusto päättää, kuka valitaan Jyväskylän seurakunnan
Yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaan. Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle pastori,
teologian maisteri Heli Ahosta.
Vaalin tulos julkaistaan tuoreeltaan verkossa, ja tämän lehden
ilmestymispäivänä se on luettavissa Jyväskylän seurakunnan
verkkosivuilla.

Nuorten edustus
jatkuu pilottina
vuoden loppuun
Nuorten edustusta alueneuvostoissa jatketaan pilotointina Kuokkalan ja Palokan alueneuvostoissa tämän vuoden
loppuun saakka. Ennen nuorten edustuksen laajentamista
kaikkiin alueseurakuntiin vuosina 2021–22, alueneuvostoilta
pyydetään lausunto ja kuullaan
myös nuorten kokemuksia asiasta. Alueneuvostoon nimettävillä nuorilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Silmu kutsuu
ekumeeniseen
rukouspäivään
Rauhan, ihmisoikeuksien ja
kansainvälisen vastuun rukouspäivää vietetään 24. lokakuuta. Valtiontalon Silmu-tilassa
järjestetään rukous- ja hartaushetkiä tasatunnein kello 10–
19. Rukouspäivä päättyy jumalanpalvelukseen Kaupunginkirkossa kello 20. Mukana tapahtumassa ovat myös ortodoksinen kirkko sekä adventtikirkko.
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Korona kuritti kolehtituottoja
Poikkeusaika on pakottanut miettimään uudenlaisia tapoja lahjoittaa.
SIRPA KOIVISTO teksti
AARNE ORMIO kuva

Jyväskylän seurakunnan kolehtituotto jäi tämän vuoden alkupuoliskolla selvästi pienemmäksi
kuin vuotta aikaisemmin. Kolehtia
kertyi tammi-kesäkuussa hieman
päälle 37 000 euroa, kun se vuosi
sitten oli vastaavana ajankohtana
lähes 80 000 euroa.
Kolehtituotto romahti koronan
seurauksena. Pahimpaan koronaaikaan maalis–toukokuussa jumalanpalveluksia ei järjestetty lainkaan, jolloin myös kolehdit jäivät
keräämättä.
Suuri osa kolehdeista kerätään
kaikissa seurakunnissa yhteisiin,
kirkkohallituksen määrittämiin
kohteisiin, muun muassa lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
hyväksi eri järjestöjen kautta. Osan
kolehdeista seurakunnat voivat
ohjata itse valitsemiinsa kohteisiin,
esimerkiksi seurakunnan nimikkolähettien tai diakoniatyön hyväksi.
– Erityisesti pienemmille järjestöille koronatulojen romahtaminen on ollut valtava isku, Jyväskylän seurakunnan lähetyksen ja kansainvälisen työn asiantuntija Ulla
Klemettinen kertoo.

Yksi koronakevään rokottamista
järjestöistä on Suomen Pipliaseura,
joka tekee kansainvälistä raamattuja lukutaitotyötä. Järjestön varainhankinta perustuu pitkälti avustuksiin ja lahjoituksiin, joista kolehtituoton osuus on 11 prosenttia.

Kun valtakunnallinen Pipliaseuralle osoitettu kolehtipyhä jäi huhtikuussa koronan jalkoihin, taloudellinen menetys oli huomattava.
– Tämän vuoden kolehtituotoiksi olimme varovasti budjetoineet 250 000 euroa. Kolehtipyhän
peruuntuminen merkitsee isoa lovea talouteen, Pipliaseuran seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen vahvistaa.
Säästötoimet ovat johtaneet
muun muassa koko henkilöstön lomautuksiin ja moniin muihin sopeutustoimiin kulujen karsimiseksi.

Korona-aika on pakottanut järjestöt pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja lahjoitusten turvaamiseksi.
– Pipliaseuran tukemissa kohdemaissa tilanne on paljon vaikeampi,
joten se motivoi miettimään ja etsimään uusia lahjoituskanavia ja -keinoja. Teimme jo keväällä seurakunnille tukisivun, jossa kerroimme eri
vaihtoehdoista kolehtipyhän esillä
pitämiseksi. Teimme myös videoja muuta materiaalia seurakuntien
käyttöön, Siukonen kertoo.
Pipliaseurassa on panostettu
myös tekstiviesti- ja MobilePaylahjoittamiseen.
– Kampanjoihin osallistuminen
seurakuntien Facebook-sivujen
kautta ei ole vielä lyönyt läpi, vaikka Facebook-lahjoittaminen muuten on kasvussa, Siukonen toteaa.
Myös Jyväskylän seurakunnassa
on mietitty erilaisia lahjoitustapoja
perinteisen kolehdin rinnalle. Ulla

Pahimpaan korona-aikaan keväällä jumalanpalveluksia ei järjestetty lainkaan, jolloin myös kolehdit jäivät
keräämättä. Monissa järjestöissä ja seurakunnissa on mietitty uudenlaisia tapoja lahjoittaa perinteisen kirkossa
kerättävän kolehdin rinnalle.

Klemettisen mukaan kolehtikohteen esillä pitäminen seurakunnan
suorana verkossa lähetettävien jumalanpalvelusten yhteydessä on
mahdollista toteuttaa.
– Jos kolehdin saavalla järjestöllä on rahankeräyslupa, verkkolähetyksessä voidaan mainita lahjoittamismahdollisuudesta, Klemettinen tarkentaa.
Parhaillaan seurakunnissa mietitään, miten järjestää joulunajan

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet. Yhteislaulutilaisuuksissa annetut lahjoitukset ovat olleet merkittävä tulonlähde Suomen Lähetysseuralle.
– Selvää on, ettei Kauneimpia
joululauluja pystytä järjestämään
edellisvuosien tapaan suurina yhteislaulutilaisuuksina, Klemettinen
toteaa.
Lähetysseura onkin kehittänyt
yhdessä seurakuntien kanssa vaih-

toehtoisia tapoja tilaisuuksien toteuttamiseksi.
– Kauneimpien joululaulujen
yhteydessä on jo ollut mahdollista
tehdä mobiililahjoituksia, mutta
tarvitaan vielä markkinointia, että
lahjoituksia opitaan tekemään tätä kautta. Toistaiseksi mobiililahjoittamista on käytetty vielä vähän, mutta toivottavasti tänä jouluna se olisi tapa osallistua keräykseen, Klemettinen pohtii.

Hengissä

Jeesuksen lähettiläs on sankari
Jeesus kehotti opetuslapsiaan luopumaan kaikesta turhasta. Mistä meidän
pitäisi päästää irti?
Opetuslapset eivät tarvitse mukaansa omaisuuttaan, koska heillä on tuomisenaan suurinta, ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta.
Uskallanko minä luottaa ilosanomaan Jeesuksesta Kristuksesta epävarmuuden keskellä?
Jeesuksen ohjeet ovat jyrkkiä ja ehdottomia. Miten sinä tulkitset tätä evankeliumin kohtaa?
Evankeliumissa on kuvattuna Jeesuksen
opetuslasten työharjoittelu. He ovat saaneet olla Jeesuksen seurassa ja kuulla opetusta. Jeesus on aloittanut viimeisen matkansa Jerusalemiin. Opetuslapset ottavat
vastaan ison tehtävän. Koko maailmalla on
oikeus kuulla evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Evankeliumissa ennakoidaan, millaista on lähetystyö ylösnousemuksen jälkeen. Nyt Jeesus lupaa tulla opetuslastensa
perässä kaupunkeihin ja kyliin, joihin opetuslapset menevät edeltä. Opetuslapsilla on
turva. Ylösnousemuksen jälkeen lähetystyö
on totista, vaaroja ja vainoa ei voi välttää.

Osaammeko me tämän päivän kirkossa
keskittyä olennaiseen?
Hyvä kysymys. Yleensä sadonkorjuuseen
on rajattu aika. Kristityt ovat kauan odottaneet, milloin sadonkorjuun aika päättyy ja
Jeesus palaa. Kirkko on tehnyt lähetystyötä yli 2000 vuotta. Lähetystyö on ollut pakottamista, eikä nykyisen kaltaista yhteistyötä seurakuntien kesken. Onneksi Jeesus
painottaa avunpyytämisen oikeutta: Pyytäkää Herralta väkeä elonkorjuuseen. Kirkollekin ”joka aamu on armo uus” (virsi 547.)
Miten kuka tahansa voi toimia Jeesuksen
lähettiläänä?
Jokainen voi toivottaa ja rukoilla rauhaa. Jokainen voi muistaa lähetystyöntekijöitä. Uskon tunnustaminen on haastavaa. Minusta
piispa Irja Askola on sanoittanut sankaruuden hienosti näin: ”Sankarit toimivat usein
piilossa. He ovat niitä, jotka välittävät, jakavat omastaan ja luovat turvallisuutta toisille. Sankaruus ei ole yleviä juhlapuheita, vaan
todellinen sankaruus löytyy hetkittäisistä
arkivalinnoista: siitä kun valitaan hyvä eikä
pahaa, yhteisöllisyys eikä itsekkyys.” Jeesuksen lähettiläs on sankari.

Koivuniemen leirillä isosina
toimineiden Mikko Salon (vas.) ja
Aatu Väyrysen mielestä syysripari
oli hieno kokemus. ”Ihan mahtava
porukka, hyvät kelit ja hauskat
iltaohjelmat”, he summaavat.

Syysripari tarjosi hengähdystauon
Jyväskylän seurakunnassa suurin osa rippileireistä siirtyi tänä vuonna kesältä syyslomalle. Koivuniemen
leirillä iloittiin pihapeleistä, saunomisesta ja kaikenlaisesta yhdessä tekemisestä. Pimeällä nukuttikin
paremmin kuin kesäöinä.
SAILA AARNIO teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Evankeliumi
Luuk. 10: 1–12
Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain
edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään,
johon hän aikoi itse mennä.
Hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta
sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa,
jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
Menkää, minä lähetän teidät kuin
lampaat susien keskelle. Älkää ottako
mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua
älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella
pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun
tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi:
’Rauha tälle kodille.’ Jos siellä on joku, joka
on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne
palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää
ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies
on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.
Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan
siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan,
parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa
kaikille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä
lähelle.’ Mutta jos teitä johonkin kaupun-

Pastori Satu Konsti saarnaa su 25.10.
Lahjaharjun kappelin sanajumalan
palveluksessa klo 12.

kiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen
kaduille ja julistakaa: ’Me pyyhimme pois
pölynkin, joka teidän kaupungistanne on
jalkoihimme tarttunut - pitäkää hyvänänne!
Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on
tullut lähelle!’ Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin
sellainen kaupunki.”

Keltaiset koivut heijastuvat tyynestä järven pinnasta Koivuniemen
leirikeskuksen rannassa. Soutuveneet on käännetty talvea odottamaan.
Hiljaisuus katkeaa, kun leirikeskuksen ovet lennähtävät auki, ja
poikajoukko kirmaa pallokentälle. Rippileirillä on ulkoilun aika aamupäivän opetusten ja ryhmätöiden jälkeen.
Pian piha on täynnä puhetta ja
elämää. Koivuniemessä on käynnissä Huhtasuon alueseurakunnan leiri, jolle osallistuu 23 riparilaista. Isoset järjestävät heidät neljään jonoon ja käynnistävät saappaanheittokisan.

Tunnelma pihalla on energinen ja
iloinen. Leiriläiset liikkuvat ilman
maskeja. Leirin pappi Juho Puhto
vakuuttaa, että turvallisuudesta pidetään leirillä hyvää huolta.
– Ryhmä pysyy samassa paikassa koko viikon. Ulkoilemme paljon,
eikä sisätiloihin päästetä vierailijoita. Käsihygieniasta huolehditaan
tarkkaan, mutta turvavälien pitä-

minen on leiriolosuhteissa välillä
haasteellista.

Koivuniemessä kaikki ovat pysyneet terveinä, joten riparilla on
saatu tervetullut hengähdystauko
koronasta.
– On ollut meille kaikille tärkeää
saada olla hetki rauhassa ja miettiä
ihan muita asioita, Puhto toteaa.
Riparilaiset Joona Lahti-Nuuttila ja Frans Hirvonen ovat viihtyneet leirillä erinomaisesti.

On ollut meille
”kaikille
tärkeää saada
olla hetki rauhassa.

– Täällä on ollut hyvä ryhmähenki, eikä korona ole vaikuttanut
tunnelmaan. Meitä on jaettu pienempiin ryhmiin ja muistutettu
koko ajan käsidesistä, Lahti-Nuuttila kertoo.
Kaverukset halusivat tulla rippileirille kokemaan uusia asioita ja
tutustumaan uusiin ihmisiin. Leirin siirtyminen syyslomalle ei kaksikkoa haitannut.
– Oli kiva, että ripari voitiin to-

teuttaa, sanoo Hirvonen.
– Odotin leiriä kovasti. Olisi harmittanut, jos leiriä ei olisi pystytty
järjestämään, kun tiesin, että meillä on hyvä ryhmä, Lahti-Nuuttila
jatkaa.
Kesken viikon Koivuniemen leiriläisille kerrottiin, että Jyväskylän
seurakunnan rippileiri Kannonkoskella, Piispalassa oli keskeytetty leirin vetäjätiimiin kuuluvan henkilön koronatartunnan vuoksi.
– Harmittaa heidän puolestaan,
että he eivät voineet olla leiriä loppuun asti, toteaa Hirvonen.
Mukavinta leirillä on poikien
mielestä ollut saunominen, pihaleikit ja kaikenlainen yhdessä tekeminen.
– Saunassa pääsi juttelemaan
rauhassa, siellä oli hyvä meininki,
Lahti-Nuuttila kuvaa.

ta isoshommista aiemmilta kesiltä.
Hän ei havainnut syysleirillä isoa
eroa kesäleiriin.
– Vähän viileämpi on tietysti ollut, mutta eihän siinä muuta kuin
heittää vähän rotsia niskaan, kun
tulee ulos. Syksyllä tulee myös aiemmin pimeä, jolloin täällä nukuttaakin oikeasti yöllä, eikä tule valvottua, hän arvioi.

Myös isosille jäi leiristä hyvät fiilikset.
– Meillä oli mahtavat leiriläiset.
On ollut kiva nähdä, kun porukka
tulee riparimatkan aikana tutuksi
ja läheisemmäksi toisilleen, kertoo
Mikko Salo, joka toimi tällä leirillä
isosena ensimmäistä kertaa.
Aatu Väyrysellä on kokemus-

Jyväskylän seurakunnan syysloman
rippikoulut saatiin vietyä läpi lähes
kaikkien leirien osalta suunnitellusti. Piispalan rippikoululeiri jouduttiin kuitenkin keskeyttämään
koronatartunnan vuoksi.
– Piispalan leiriläisille on pyritty
järjestämään erilaisia vaihtoehtoja
rippikoulun suorittamiseksi, rippi-

Huhtasuolla pari vuotta pappina
toiminut Juho Puhto valitsi tarkkaan aiheet, joista halusi puhua
nuorten kanssa tässä poikkeuksel-

lisessa ajassa.
Erityisesti häntä on puhutellut
viime aikoina Raamatun kohta,
jossa Jeesus tyynnyttää myrskyn.
– Itselläkin huolet myllertävät
mielessä välillä aika kovasti. Toivon, että voisimme saada kokemuksen siitä, että Jumala on läsnä
myrskyjen keskellä.
Leirin päättyessä Puhton päällimmäinen tunne on kiitollisuus.
– Olen kiitollinen siitä, että pystyimme ylipäätään järjestämään
leirin ja että kaikki meni hyvin ja
kaikki pysyivät terveinä.

Piispalan nuoret pääsevät
korvaavalle leirille
SIRPA KOIVISTO teksti

koulupappi Johanna Puupponen
kertoo.
Osa nuorista on käynyt etärippikoulun, osa käy rippikoulun muulla leirillä. Kesällä järjestettäväksi aiotut rippileirit jouduttiin siirtämään koronaepidemian vuoksi
syys- ja joululomalle. Syyslomalla
leirin pääsi käymään noin 20 ryhmää. Joululomalla rippikoulu pyritään järjestämään 17 ryhmälle.
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Osa
elämää
ELINA MANNINEN teksti
PIXABAY kuva

Täyden elämän elänyt valkohapsinen vanhus vetää viimeisen henkäyksensä omassa
sängyssään, kirkasjärkisenä ja rauhassa, rakastavan ja sopuisan lähipiirin ympäröimänä.
– Tämä on oikeastaan sellainen ikiaikainen hyvän kuoleman ihanne, toteaa tutkija ja tietokirjailija Ilona Pajari.
– Moni muu asia on muuttunut, mutta
rauhallisen lähdön toive niin, että välit läheisiin ovat kunnossa, ne ovat kuolemankulttuurin vanhimpia piirteitä.
Keski-Suomen Keskussairaalassa saattohoitopuolella työskentelevä sairaalapappi
Asta Airaksinen vahvistaa ajatuksen.
– Oman kuoleman lähestyessä ihmisen
kysymykset eivät välttämättä ole selkeitä, ja
tämä voi näyttäytyä epämääräisenä ahdistuksena, levottomuutena, jopa aggressiivisuutena. Taustalla on usein kuolemanpelkoa, jota ei osata sanoittaa. Niitä ajatuksia
pitää sitten alkaa yhdessä pilkkoa.
– Yleensä kuolevan kysymykset liittyvät
lopulta läheisiin ihmisiin, siihen kuinka he
pärjäävät, kun itse on kuollut. Toinen teema
on se, mitä kuoleminen on. Millaista se on,
tuleeko kipuja, kauanko se kestää, menen
kö tajuttomaksi, voidaanko minut nukuttaa, jos edessä on kärsimystä?

Kuolevan ja läheisen näkökulmat kuolemaan ovat tietysti erilaisia.
– Kuoleva ihminen joutuu luopumaan
kaikista läheisistään ja kaikesta tässä elämässä. Läheiset taas luopuvat vain yhdestä
ihmisestä, Airaksinen toteaa.
Läheisten, meidän tänne vielä jääneiden,
menetyksen kokemus on jo kaksikymmentäviisi vuotta kuolemaa tutkineen Ilona Pajarin mukaan muuttunut Suomessa jatkuvasti yksityisemmäksi.

– Suru emootiona ei muutu, mutta sen ilmaiseminen on muuttunut valtavasti. Kuolemansurua ei koeta enää samalla tavalla
yhdessä suvussa, paikallisyhteisössä tai seurakunnassa. Moni kokee, että läheisen menetyksestä on hankala kertoa työpaikalla, ja
naapureille asiaan viitataan lyhyesti.
Vaikka kuolema kohtaa joskus jokaisen,
on siihen liittyvä suru myös harvinaistunut.
– Kuolleisuus on alentunut, ja harva menettää nykyään esimerkiksi lapsensa. Aiemmin kuului peruskuvastoon, että isosta lapsikatraasta yksi tai kaksi lasta menehtyi ennen aikuisikää. Tartuntataudit saattoivat
viedä samasta perheestä monta jäsentä. Nykyään saman kokeneita joudutaan etsimään
rajatuista ryhmistä, Pajari sanoo.

Suuntaus julkisesta yksityisempään koskee Pajarin mukaan surun ilmaisun lisäksi koko kuolemankulttuuria, kaikkia kuolemaan liittyviä toimia ja rituaaleja. Taustalla
heijastelevat suuret yhteiskunnalliset muutokset, kuten sota-aika sekä 70-luvun suuri maaltamuutto.

Suru emootiona
”ei muutu,
mutta sen

ilmaiseminen on
muuttunut valtavasti.
– Mutta kuolemankulttuuri oli Suomessa
murroksessa jo toisen maailmansodan aikana. On virheellinen käsitys, että siihen olisi
päättynyt jotakin perinteistä ja sen jälkeen
kaikki olisi ollut toisin, Pajari muistuttaa.
– 1940-luvulla suomalaisissa kaupungeissa oltiin jo siirrytty modernimpaan tapaan,
jossa suru oli hillitympää ja yksityisempää

Kuolema biologisena
tosiasiana pysyy samana,
mutta siihen liittyvät
tavat, tunteet ja
ajatukset elävät ajassa.
ja kuolema eri tavoin ammattilaisten hoitamaa. Arkussa makaavaa vainajaa ei välttämättä haluttu edes katsoa. Maaseudulla,
varsinkin selkeän agraarisissa oloissa, tavat
olivat vielä toiset.
Nykyinen kuolemaan liittyvä tapakulttuuri jakaantuu Pajarin mukaan niukkojen
tapojen läntiseen ja eteläiseen Suomeen sekä konkreettisempien, visuaalisempien toimien itäiseen ja pohjoiseen Suomeen.
– Itäisessä ja pohjoisessa Suomessa, siellä
missä vielä on maaseudun kulttuuria enemmän jäljellä, esimerkiksi vainajan katsominen kuuluu edelleen asiaan. Vainaja voidaan
myös käyttää kotona vielä ennen hautausmaalle lähtöä ja omaiset saattavat itse luoda haudan umpeen, hän kuvailee.

Sairaala, hautaustoimisto, seurakunta.
Tapojen eroista huolimatta ihmisen viimeisten maanpäällisten hetkien etapit ovat eri
puolilla nyky-Suomea pitkälti samat. Ihminen kuolee yleensä sairaalassa, vainajan käsittelystä ja hautajaisjärjestelyistä vastaavat
pitkälti hautaustoimisto ja seurakunta.
– Vaikka Suomessa on jo pitkään ollut uskonnollista moninaisuutta ja kirkosta eroaminen on lisääntynyt, niin kyllähän luterilainen kirkko on edelleen iso tekijä. Kirkolliset
hautajaiset ovat perusasia, eikä vaihtoehtoja juuri tunneta, toteaa Pajari.
Kaikkia suomalaisia yhdistävän uskonnon kehys kuolemaan liittyvien ajatusten ja
tunteiden käsittelyssä on kuitenkin väljentynyt, ja tilalle on tullut muun muassa psykologisia selitys- ja selviytymismalleja. Näissä suru on nähty esimerkiksi työnä, joka pitää saattaa loppuun, tai vaiheina, jotka tulee käydä läpi.
– Nykyään puhutaan enemmän jatkuvista siteistä; vainaja saa olla osa elämää niin
pitkään kuin tarpeellista, eikä surusta irtautuminen ole enää tavoite, Ilona Pajari kertoo.

Kirkon työntekijänä sairaalaympäristössä
toimiva Asta Airaksinen edustaa kuoleville,
heidän läheisilleen ja koko henkilökunnalle
eri tavoin kristillistä uskoa – tai toivoa.
– Kuolema on osa elämää ja tulee kaikkien meidän kohdalle jossain vaiheessa, mutta omassa työkontekstissani se näyttäytyy
ensisijaisesti vapautuksena tämän elämän
kivusta ja kärsimyksestä, hän toteaa.
– Se, mitä voin pappina tarjota, on toivon näkökulma. Kuolema ei ole loppu, vaan
ikuisen elämän alku.

on
”osaKuolema
elämää ja tulee
kaikkien meidän
kohdalle jossain
vaiheessa.

Lääkäreillä on sairaaloissa käytössä koko
moderni lääketieteellinen osaaminen ja teknologia. Mitä ovat sairaalapapin tärkeimmät välineet kuoleman kysymysten äärellä?
– Minulla on korvat, kaksi korvaa ja yksi suu. Pyrin käyttämään niitä siinä suhteessa. Olen siis näissä kohtaamisissa useimmiten kuuntelija. Toinen väline on rohkeus olla rauhallisesti läsnä ahdistuksen ilmapiirissä, ja ajoittain sietää sietämätöntäkin. Nämä
ovat ne tärkeimmät.

Lauantaina 31.10. vietetään pyhäinpäivää. Päivä on kristillisessä
perinteessä vainajien, pyhimysten
ja marttyyrien muistopäivä. Katso
pyhäinpäivän tapahtumat:
jyvaskylanseurakunta.fi.
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”Jeesus oli aika
kuumakalle”

0600 95 050

1,93r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit ja
laitehankinnat!

UT2020-käännöksen ääneen lukenut
näyttelijä Krista Kosonen löysi Jeesuksesta
uusia piirteitä.

Tummasävyinen naisääni lukee
Vuorisaarnaa lempeän rauhallisesti. Näyttelijä Krista Kosonen valittiin useiden ääninäyttelijöiden joukosta Uuden testamentin UT2020käännöksen ääneksi. Lukumaratoni kesti muutaman viikon ajan.
– Olin tosi otettu. Tämä on sellainen pesti, että tässä on aikamoinen vastuu ja samalla on tosi kiinnostavaa, hän kertoo innostuneesti.
– Totesin yhdelle kollegalle, että toivoisin tämän työn jatkuvan
ikuisesti. Tämä on ollut aivan ihanaa. Tässä on jotain hirveän rauhoittavaa ja yleissivistävää, Kosonen sanoo.
Kosonen kertoo, että eläkkeellä olevan rovastin tyttärenä hänellä on kotikenttäetu. Hän on kuullut ja lukenut Raamattua lapsesta asti. Kosonen sanoo Raamatun
kielen olevan niin rikasta, ettei sitä tarvitse värittää, ja tarinat ovat

niin hurjia, ettei niitä tarvitse äänellä painottaa.
– Tärkeää on löytää oikeanlainen sävy ja rytmi, ettei ole liian hidas, eikä liian nopea, eikä tulkitse
liikaa. Ettei sinne laita omia sävyjään ja mielipiteitään.

UT2020-käännöksessä on huomioitu parikymppisten kielentaju.
Krista Kososen mielestä käännöstä
ei kuitenkaan ole niin paljon nykykielistetty, että se karkottaisi perinteisempiä lukijoita.

minä olen
”sitäKyllä
mieltä, että tätä
kannattaa lukea ja
kuunnella.

– Teksti soljuu hyvin. Kyllä tämä
uusi käännös on helppotajuisempi,
Kosonen kuvailee.
Äänityskopissa on tehty keskittyneesti töitä, tosin välillä sekä ää-

PYHÄINPÄIVÄ
LA 31.10.2020

”Tässä on jotain hirveän rauhoittavaa ja yleissivistävää”, kuvailee Krista Kosonen luku-urakkaansa.
Hän on lukenut Uuden testamentin UT2020-käännöksen äänitiedostoksi.

nittäjä että lukija ovat purskahtaneet nauruun. Uudessa käännöksessä puhutaan esimerkiksi seksuaalisesta holtittomuudesta. Kosonen on laittanut merkille, että Jeesus oli huorien ystävä, mutta hän ei
pitänyt ääliöistä.
Erityiskiitoksen Kosonen antaa
ilmaisulle teeskentelijät.
– Se on musta hyvä sana.
Kosonen kertoo, että äänitysten edetessä Jeesus on saanut uusia piirteitä.
– Jeesuksesta usein ajattelee, et-

tä hän oli niin hyvä ja rauhallinen.
Jeesushan oli todella kiihkomielinen, aika jyrkkä ja oikeamielinen,
muttei lauhkealla tavalla, vaan oikeastaan aika suorasanainen kuumakalle. Hän ajoi asiaansa, ja asia
oli hyvä.

Kosonen kannustaa nuorempiakin lukijoita UT2020-käännöksen
äärelle.
– Uusi testamentti on hirveän
yleissivistävää. Vaikka ei olisi niin
kiinnostunut itse uskonnosta, niin

#sytytänkynttilän
Muista poisnukkunutta läheistä sytyttämällä
hänelle kynttilä. Voit jakaa kuvan ja surusi
netissä tunnisteella: # s y t y t ä n k y n t t i l ä n

kyllä minä olen sitä mieltä, että tätä kannattaa lukea ja kuunnella.
Esimerkiksi vertauskuvat ja tarinat
ovat mieltä ja sydäntä avaavia. Ne
ovat tosi kauniita ja käyttökelpoisia. Niistä saa elämään työkaluja ja
materiaaleja.
Vasta julkaistu Uuden testamentin UT2020-käännös
on kuunneltavissa Pipliasovelluksesta ja Raamattu.
fi-sivustolla.

Syntymäpäiväjuhla

Korpilahden iltakirkko klo 18.
Stream: youtube.com/henkielama
Itunen — etäisyyksien yli Kaupunginkirkko klo 19.
Stream: youtube.com/henkielama
PE 30.10. Vaajakosken kirkko klo 18: Albinonista aamunkoittoon

Lea Pietiläinen 050 549 7027 tai

Kuva: Mika Nuorva

Kaisa Toivanen 050 340 0665.

HARTAUTTA
Autiokankaan hautasmaan muualle haudattujen
ristillä hartaus klo 15
Kaupunginkirkon jumalanpalvelus klo 10
Keltinmäen kirkon sanajumalanpalvelukset klo 16 & 18
Kuokkalan kirkon sanajumalanpalvelus klo 11
Lahjaharjun kappelin rukoushetket klo 13 & 15
Mäntykankaan kappelin hartaus klo 15
Palokan kirkon sanajumalanpalvelukset klo 10
Säynätsalon kirkon hartaus klo 16
Taulumäen kirkon messu klo 10 & hartaus klo 18
Tikkakosken kirkon sanajumalanpalvelukset klo 10 & 13
Vaajakosken kirkon sanajumalanpalvelukset klo 10 & 12
Vanhan hautausmaan kappelin hartaus klo 16
TI 3.11. Kaupunginkirkko klo 19: Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus

POSTIOSOITE:
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
www.jyvaskylanseurakunta.fi

ITUNEN —
Etäisyyksien yli
Kaupunginkirkko
klo 19 tai katso:

AVOIMET OVET
Lahjaharjun kappelilla klo 12–17
Säynätsalon kirkonmäellä & hautausmaakävelyä klo 12–15
Säynätsalon seurakuntakodin iltatee klo 17

youtube.com/
henkielama

LAPUAN HIIPPAKUNNAN
ALUEKESKUSREKISTERI
Ailakinkatu 17
Kirkkoon liittyminen, avioliiton
esteiden tutkinta 041 730 2589
Sukuselvitykset &
virkatodistukset 041 730 2591

Ville Matvejeff, kapellimestari
Olga Heikkilä, sopraano
Mika Kares, basso
Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 14
Arvo Pärt: Silouan’s Song

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.

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

YKSINHUOLTAJAPERHEIDEN ILTA
Sepän Kipinässä 4.11.
klo 17.30–19.30

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

To 29.10. klo 18 ja 20 Taulumäen kirkko

& BÄNDI

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Kutsumme Sinua Keskustan
alueseurakuntalainen, joka
täytät 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän syys-joulukuussa 2020
pienimuotoiseen syntymäpäiväjuhlaan su 15.11.2020. Jumalanpalvelus Kaupunginkirkossa kello
10, jonka jälkeen juhla jatkuu
kirkossa. Tilaisuus järjestetään
turvallisuusohjeiden mukaisesti,
turvavälit ja maskisuositus
huomioiden. Lisäohjeet & ilmoittautumiset pe 6.11. mennessä:

MUSIIKKIA

Pyhäinpäivän konsertti

Blues
taivaan portilla

MUKAVA TAUKO ARKEEN:
Perheen yhteistä tekemistä
Musiikkia
Lapsille nukketeatteria
Kiireetöntä yhdessäoloa
ILMOITTAUTUMINEN 28.9.–28.10.:

JYVÄSKYLÄN
KAUPUNGINKIRKKO
KLO 19.00

LIVESTREAM
KLO 19.00

LIVEKONSERTTIIN
ENNAKKOON ALKAEN 22 €
LIPUT OVELTA 25 €

LIVESTREAMKONSERTTIIN ALKAEN 15 €

Onnella on juuret
LIPUT*

KATRI SAARELA
teksti ja kuva

www.kotidata.fi

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

www.jyvaskylasinfonia.fi
Ilmoittaja!

Henki &

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Huumeisiin
kuolleiden
Huumeisiin kuolleiden
muistotilaisuus
muistotilaisuus
Huumeisiin
kuolleiden
pe 1.11.2019
klo 19 Kaupunginkirkossa
TI 3.11.2020
KLO 19 KAUPUNGINKIRKOSSA
muistotilaisuus
Kynttilöiden sytytys ulkona tilaisuuden lopuksi.
Voit pe
ottaa
mukaan oman
hautakynttilän.
1.11.2019
klo 19kannellisen
Kaupunginkirkossa

Kynttilöiden sytytys ulkona tilaisuuden lopuksi.
Kirkkokahvit Katulähetyksellä,

Kynttilöiden
ulkona
tilaisuuden lopuksi.
Voit ottaaGummeruksenkatu
mukaansytytys
oman
kannellisen
13, katutaso.hautakynttilän.

KIRKKOHERRANVIRASTO
Kirkkoherranvirasto (toimitusten ja tilojen
ajanvaraukset) 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328

Voit ottaa mukaan oman kannellisen hautakynttilän.

Voit käydä sytyttämässä
tähden
päihteisiin kuolleen muistolle
Kirkkokahvit
Katulähetyksellä,
Voit käydä sytyttämässä
tähden päihteisiin
kuolleen muistolle
Gummeruksenkatu
13, katutaso.
osoitteessa
www.vaiettumenetys.fi
osoitteessa www.vaiettumenetys.fi.
Voit käydä sytyttämässä tähden päihteisiin kuolleen muistolle
osoitteessa www.vaiettumenetys.fi.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä päihdetyötä tekevät järjestöt ja

Huomioithan maskisuosituksen. Noudatamme rajoituksia.
Koronatilanteen vuoksi muutokset ovat mahdollisia, katso:

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta

jyvaskylanseurakunta.fi
jyvaskylanseurakunta.fi

Lippu.fi: 29,50 / 27,50 / 11,50 € + toimitusmaksut alk. 1 €
Teatterin lippumyymälä: 27 / 25 / 10 €

jyvaskylanseurakunta.fi

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi
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Tapahtumat
Muutokset mahdollisia koronatilanteen vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan tarkemmin nettisivuilla
jyvaskylanseurakunta.fi. Seurakunnan tilaisuuksissa ei tällä hetkellä
järjestetä tarjoiluja.
TAULUMÄEN KIRKKO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Konfirmaatio su 25.10. klo 13.
Messu su 25.10. klo 18, Partanen, Hassinen, Raatikainen.
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 10,
Laine, Hautalahti, Partanen.
Pyhäinpäivän hartaus la 31.10. klo
18, Laine, Hassinen, Vavilova, Tahkola,
Kamarikuoro Valo.
Konfirmaatio su 1.11. klo 10 ja klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 18,
Pohjola, Vavilova.

HALSSILA

Aikuisille
Miesten tupailta ke 28.10. klo 17.30
Kipinä. Vieraana Paulus Pikkarainen.
Tiistai-tapaaminen ti 3.11. klo 13 Telkäntie 2 C. Isä, diakoni Kaisa Toivanen.
Lapsille ja lapsiperheille
Yksinhuoltajaperheiden ilta ke 4.11.
klo 17.30. Kts. Kipinä.
Muut tiedot kts. Huhtasuo.

HUHTASUO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 25.10. klo 12
Huhtakoti, Pikkarainen, Penttinen.
Hartaushetki la 31.10. klo 15 Mäntykankaan hautausmaan kappeli, Kari,
Asikainen, Johanna Laasio, laulu.
Aikuisille
Ryhmä Rämä ke klo 10 Kipinä.
Miesten tupailta ke 28.10. klo 17.30
Kipinä. Vieraana Paulus Pikkarainen.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauvaryhmä ma 2.11. klo 13 Kipinä.
Päiväkerho 2–3-v. ke klo 9.30 Kipinä.
Päiväkerho 3–5-vuotiaat ti ja to klo
13.30 Huhtakoti.
Kouluikäisten avoimet ovet ti–to klo
14–17 Kipinä. Ylä- ja alakoululaisille.
Pop up -vauvamuskari to klo 13.30
ja klo 14.30 sekä Pop up -perhemuskari to klo 15.30 Kipinä. Muskarimaksu paikan päällä 5e/lapsi/kerta, sisarus 1e/kerta.

KELJONKANGAS

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Toivon torstai to 22.10. klo 18.30 Neulaskoti. Huolettoman elämän aakkoset,
Fil.4, Mauri Tervonen, musiikki: Ester.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 16
Neulaskoti, Helenius.
Aikuisille
Rukouspiiri ma 26.10. ja 2.11. klo 18
Neulaskoti.
Olohuone ti klo 13 Neulaskoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvakerho ke klo 13.30 Neulaskoti.

KELTINMÄKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Konfirmaatiomessu la 24.10. klo 10
kirkko. Närhi. Nieminen, Tauren.
Konfirmaatiomessu su 25.10. klo 10
kirkko, Ridanpää, Rämänen, Tähkäpää, Koivurova.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 30.10. klo 8.30 kirkko.
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus
la 31.10. klo 16 ja klo 18 kirkko, Närhi,
Vuorenoja, Laitinen.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 10
kirkko, Salminen, Närhi, Vuorenoja.
Pyhäkoulu.

Musiikkitilaisuudet
Musiikkituokio
keskellä viikkoa
Musiikkituokio keskellä viikkoa vie tuhannen vuoden
aikamatkalle ke 28.10. klo 18
Keltinmäen kirkossa. Hengellistä musiikkia eri puolilta
maailmaa esittävät Hannu
Ala, piano ja Heli Nieminen,
laulu. Vapaa pääsy.
Aikuisille
Kätevästi käsillä – toimintapiiri joka
toinen to klo 14–16 kirkko. 22.10. Syttyruusujen tekoa ja 5.11. Kynttilä- ja
lyhtyaskartelua.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13–14 Saihokatu
4. Aiheena: 27.10. Taivasikävä; 3.11.
Muistiasiat. Max 5 hlö porrastetusti.
Päiväkahvit ti klo 14–15 Saihokatu 4
(2e). Max 5 hlö porrastetusti.
Miesten piiri ti 3.11. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkarin kirkkohetki ti 27.10.
klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
28.10. klo 9.15 kirkko.
Pyhäkoulu su 1.11. klo 10 kirkko.
4-vuotissynttärit ti 10.11. klo 18 kirkko. Illassa mukana Tuomo Rannankari. Ilm. 31.10. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi. Synttärijuhliin voi lisäksi
osallistua yksi aikuinen.
Muu
Liikkuva hartaus to 29.10. klo 13.30
Keltinmäen kylätalon pihalla.

KESKUSTA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Päivärukous to 22.10., 29.10. ja 5.11.
klo 13 Kaupunginkirkko.
Ekumeeninen
rukouspäivä Silmussa
Silmu-tilassa Valtiontalossa
vietetään ekumeenista rukouspäivää la 24.10. Rukousta ja
hiljentymistä tasatunnein klo
10–19 ja illan päätteeksi jumalanpalvelus Kaupunginkirkossa klo 20. Hetkien aiheina
ovat muun muassa liikuttava
hartaus, musiikkimeditaatio,
englanninkielinen hartaus ja
rukoushelmet. Mukana tapahtumassa ortodoksinen kirkko
ja adventtikirkko.
Konfirmaatiomessu su 25.10. klo 10
Kaupunginkirkko, Laasonen, Kuusisto. Muita kuin konfirmaatiovieraita
kehotetaan osallistumaan messuun
muissa seurakunnan kirkoissa.
Viitakodin hartaus ke 28.10. klo 14
Viitaniementie 24.
Hiljaisuuden hetki pe 30.10. klo 12–
14 Kaupunginkirkko.
Pyhäinpäivän jumalanpalvelus la
31.10. klo 10 Kaupunginkirkko, Wuolio, Mannström, Vavilova.
Pyhäinpäivän hartaus la 31.10. klo 16
Vanhan hautausmaan kappeli, Kokkonen, Partanen.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 10
Kaupunginkirkko, Watia, Wuolio, Laasonen, Anne Federley, laulu.
KohtaamisPaikan iltamessu su 1.11.
klo 17 Kaupunginkirkko, Mika Kilkki.
International Sunday Service su 1.11.
klo 18 Vanha pappila.
Elämän puolella -ilta ke 4.11. klo
18.30 Kaupunginkirkko. Sotapäällikkö ja palvelustyttö, Aino Viitanen,
musiikki: Hamona-kuoro ja Ilpo Vuorenoja.
Päivärukous to 5.11. klo 13 Kaupunginkirkko.

Musiikkitilaisuudet
Jaakko Löytyn Blues taivaan portilla
-levynjulkaisukonsertti pe 23.10. klo
19 Kaupunginkirkko. Livekonsertin ja
Live stream -liput tiketti.fi. Live stream
nähtävissä osoitteessa tiketti.stream.
Itunen – etäisyyksien yli -konsertti
la 31.10. klo 19 Kaupunginkirkko. Tuttuja ja tuntemattomampia lohdullisia lauluja. Piia Laasonen, Esko Turpeinen, Mikko Miettinen ja Ilona Rimpilä. Konsertti katsottavissa myös Henki
ja elämän Youtube-kanavalla. Vapaa
pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus ti 3.11. klo 19 Kaupunginkirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Vastuuviikon viikkomessu la 24.10. klo
20 Kaupunginkirkko, Laine, Tahkola.
Maailma Silmussa- ilta ke 28.10. klo
18 Valtiontalo, Silmu.
Aikuisille
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
28.10. klo 13 Puistotori 4.
Keljon piiri ti 3.11. klo 10 Valtiontalo.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma 2.11. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Puistossa tavataan! ma 2.11. klo 14
Mäki-Matin perhepuisto.
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 klo 9.30–
11 Vanhan pappila, Vapaudenkatu 26.

KIPINÄ

Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja
la–su klo 11–16.
Aikuisille
Ryhmä Rämä ke klo 10.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30.
Miesten tupailta ke 28.10. klo 17.30.
Vieraana Paulus Pikkarainen.
Nuorille
Iltakahvila to klo 18.30, yli 15-vuotiaille. Iltapala.
Lapsille ja lapsiperheille
Yksinhuoltajaperheiden ilta ke 4.11.
klo 17.30. Ohjelmassa hiljentymistä,
pientä puuhaa lapsille ja aikuisille sekä
lopuksi iltapala. Maksuton. Ilm. 28.10.
mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Ekavauvaryhmä ma 2.11. klo 13.
Perheilta ma 2.11. klo 17.30.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 27.10. klo 10.
Päiväkerho 2–3-vuotiaat ke klo 9.30.
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to
klo 15–17 ylä- ja alakouluikäisille. Pelejä, jutustelua, musiikkia, soittamista,
apua läksyissä.
Perhekahvila to klo 10.
Pop up -vauvamuskari to klo 13.30
ja klo 14.30.
Pop up -perhemuskari to klo 15.30.
Muskarimaksu paikan päällä 5e/lapsi/
kerta, sisarus 1e/lapsi/kerta.
Mutsit koolla ti 3.11. klo 10. Lastenhoito. Ilm. srk:n nettisivuilla. Max 5
hlö. Tied. 050 407 9126.

KORPILAHTI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 25.10. klo 16
kirkko, Koivisto, Tiusanen.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 31.10. klo
18 kirkko. Vainajien muistaminen.
Mukana kamarikuoro Hehku.
Konfirmaatiomessu su 1.11. klo 10
kirkko. Karasti, Laiho.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 22.10.
ja 5.11. klo 18 srk-sali.
Ylistysryhmä pe 23.10. klo 17.30 srktalo.
Väentupa ti klo 10 srk-talo.

Lukupiiri ke 28.10. klo 18 srk-talo. Ulla-Lena Lundberg: Jää.
NOJA-ryhmä ti 3.11. klo 18 srk-talo.
Työikäisten naisten keskusteluryhmä.
Musiikkitilaisuudet
Gospelia
Korpilahden kirkossa
October Gospel 2020 -konsertissa ke 28.10. klo 18 ja 20
Korpilahden kirkossa esiintyy
Jyväskylän Studiokuoro Hannu
Ikosen johdolla. Solisteina
Heini Ikonen, Osmo Ikonen,
Tuuli Ikonen ja Aimo Ikonen.
Liput 20 euroa tiketti.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Alakoululaisten olkkari to klo 13–
15.30 srk-talo. Leikki-ikäisten Pop up
-muskari ti klo 16.15 srk-talo. Muskarimaksu paikan päällä 5e/lapsi/kerta, sisarus 1e/kerta.
Lasten ilta ti 27.10. klo 17.30–19 srktalo. 2–12-vuotiaille. Ilm. viestillä viim.
edellisenä päivänä 050 557 9006, viestiin lapsen nimi ja ikä. Maksuton.
Perheiden kirkkohetki to 29.10. klo
9.30 kirkko.
Taaperoryhmä ma 2.11. klo 9 srk-talo.
Pohjoisten kylien iltaperhekerho ti
3.11. klo 17.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo. Huom! Ilmoita viestillä viim.
edell. iltana, montako tulossa sekä
ruoka-ainerajoitteet 050 557 9006.

KORTEPOHJA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Puuhamessu su 25.10. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Nieminen.
Perjantain puolipäivä pe 30.10. klo 12
srk-keskus.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 16
srk-keskus, Salminen, Vuorenoja.
Apua ja tukea tarvitseville
Duunataan uutta ti 27.10. klo 16.30
srk-keskus. Max 10 hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 27.10. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus.
Tarinatupa ti klo 13–14 Saihokatu
4. Aiheena: 27.10. Taivasikävä; 3.11.
Muistiasiat. Max 5 hlöä kerrallaan
porrastetusti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Perheolkkarin kirkkohetki ke 28.10.
klo 9.15 srk-keskus.

KUOKKALA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Konfirmaatiomessu su 25.10. klo 10
ja 12 kirkko, Mäkinen, Rantalainen,
Väisänen, Grönholm.
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus
la 31.10. klo 11 kirkko, Rantalainen,
Lampinen, Solismaa.
Konfirmaatiomessu su 1.11. klo 10 ja
12 kirkko, Bucht, Reukauf, Lampinen,
Nieminen, Solismaa. Osallistuminen
muille kuin rippikoululaisille ja heidän
läheisilleen vain striimin kautta Kuokkalan kirkon Fcebook-sivulla.
Apua ja tukea tarvitseville
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 4.11.
klo 13 kirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 28.10. klo
13 kirkko.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
22.10. ja 5.11. klo 13 kirkko.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 27.10. klo 18 kirkko.
Toivoa naisille -ryhmä ti 3.11. klo 18
kirkko.

Rukouspiiri ke 4.11. klo 19 Polttolinja 29.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperotupa pe klo 9.45 kirkko.
Perhekerho ma–ti 26.10. klo 9.30
kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Äitienilta ti 27.10. klo 18 kirkko.
Café Kide – avoin olohuone ke klo
9 kirkko.
4-vuotiaiden synttärit to 29.10. klo
17.30 kirkko.
Perhekerho ma 2.11. klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti 3.11. klo 9.30 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 3.11. klo 18 kirkko.
PerheCafe to 5.11. klo 17.30 kirkko.

LOHIKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 25.10. klo 12
Lahjaharjun kappeli, Konsti.
Pyhäinpäivän
rukoushetki
Lahjaharjun kappelissa on
avoimet ovet pyhäinpäivänä
la 31.10. 12–17. Rukoushetki
kappelissa klo 13 ja klo 15. Sen
toimittavat Satu Konsti, Jukka
Hassinen ja Piia Laasonen.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
kappeli.
Lahjaharjun olohuone ti 27.10. klo
9 kappeli.
Kolikkotuvan olohuone to 5.11. klo
12 Kolikkotie 2 C.
Lapsille ja lapsiperheille
Touhutupa ma 2.11. klo 9.30 Katajatie
1 as 6. Touhuaamu ulkosalla.
Ekavauva ma 2.11. klo 13 Katajatie
1 as 5.
Taaperokerho ti ja ke klo 9.30 Katajatie 1 as 6.
Päiväkerho 3–5-vuotiaat ti klo 12.30
ja to klo 9 Katajatie 1 as 6.
Perhepyhäkoulu su 25.10. klo 16 Katajatie 1 as 6.

PALOKKA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 25.10. klo 10
Pelimannitalo, Laine, Hautalahti, Tahkola. Palokan alueneuvosto mukana.
Hengen uudistuksen rukousilta to
29.10. klo 18 Roihu, Kauppakeskus Palokka, Teija Laine, Timo Pöyhönen.
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus
la 31.10. klo 10 Taulumäen kirkko, Laine, Hautalahti, Partanen.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 10
Pelimannitalo, Palola, Hautalahti, Tahkola. Katsottavissa suorana Palokan
alueseurakunnan Youtube-kanavalta.
Lähetys- ja avustustyö
Olotupa ti klo 12–15 Roihu, Kauppakeskus Palokka. Yhteinen iltapäivähetki: elämän jakamista, lähetystyön
kuulumisia sekä hiljentymistä.
Lyydiat ma 2.11. klo 10.30. Hautausmaakierros Lahjaharjun hautausmaalla, kokoonnutaan parkkipaikalle klo 10.30.
Aikuisille
Naisten Raamattupiiri ma 26.10. klo
10.30 Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Rukouspiiri to 5.11. klo 13 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18 Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit Jokelan pappilassa keskiviikkoisin. Tied. 050 340 9898.
Perheilta to 22.10. klo 17.30 Roihu.
Perhesähly la klo 17 Jokelan koulu.
Perhepysäkki ma klo 9 Jokelan pappila.
Kaakaoklubi ma klo 12 Jokelan pappila. Kerho on täynnä. Kysy vapaita
paikkoja 040 535 2276/040 500 7820.

Vauvapysäkki ti klo 13 Roihu.
Perhekahvila ke klo 9 Roihu.
Perheilta to 5.11. klo 17.30 Roihu.

SÄYNÄTSALO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Konfirmaatiomessu su 25.10. kirkko,
leiri 511: klo 10 Konfirmoitavat, sukunimet A–O; klo 12 sukunimet P–Ö,
Helenius, Kolula.
Pyhäinpäivän hartaus la 31.10. klo 16
kirkko, Väätäinen, Kiviranta, Mattila.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 10
kirkko, Helenius.
Aikuisille
AA-kerho ma klo 18 srk-koti.
Olohuone ti klo 13 srk-koti.
Miesten raamattupiiri su 1.11. klo 18
srk-koti.
Naistensolu ti 3.11. klo 18 Huugontie 10.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 29.10. klo 18 srk-koti.
Muu
Avoimet ovet kirkonmäellä la 31.10.
klo 12–15. Hautausmaakävely, mehutarjoilu. Iltatee srk-kodilla klo 17.

TIKKAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Konfirmaatiomessu su 25.10. klo 10
ja 12 kirkko, Partanen, Vallipuro, Hurme, Piilonen.
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus la 31.10. klo 10 ja 13 kirkko, Partanen, von Gross, Vallipuro, Paukkunen, Candela-kuoro. Vainajien muistaminen.
Hartaus la 31.10. klo 15 Autiokankaan hautausmaalla muualle haudattujen ristillä.
Iltakirkko su 1.11. klo 16 ja 18 kirkko,
Saarna Hannu Pönkä, Vallipuro, Paukkunen, Tikkakosken Rauhanyhdistyksen kuoro. RY:n kirkkopyhä.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkomusiikki-ilta ”virsin, lauluin,
psalttarein...” to 22.10. klo 18 kirkko.
Sanan ja musiikin ilta ”Tulevaisuus
ja toivo” su 25.10. klo 18. Kyösti Kytöjoki, András Szabó.
Koululaisten musiikkikerho ke klo
15 kirkko. Tied. 040 5, 60 9913.
Lapsikuoro ke klo 17 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokakassien jakelu to 22.10. ja 5.11.
klo 10.30 kirkko.
Aamukahvi ma–ti klo 9 kirkko.
Mieli maasta -ryhmä ti 3.11. klo 18
pappila.
Lähetys- ja avustustyö
Työtupa ti klo 12 kirkko.
Aikuisille
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 23.10. klo
12.30 Rauhanyhdistyksen talo.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila.
Miesten pipliapiiri ke 28.10. klo 18
pappila.
Naistenilta pe 6.11. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit keskiviikkoisin kirkolla
Tied. 050 571 5155.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Muskarikahvila ke klo 9 kirkko.
Perheiden kirkkohetki ti 3.11. klo 10
kirkko. Ruokailu, kahvit ja vaihtotori.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Konfirmaatiomessu su 25.10. klo
10 ja 11.30 kirkko, Jurva, Modinos.
Vain konfirmoitaville ja heidän läheisilleen.
Hartaus verkossa su klo 10 aluesrk:n
Facebook-sivulla ja Youtubessa.
Leipäsunnuntai su 25.10. klo 16 kirkko. Jeesuksen lähettiläät.
Sanan ja rukouksen ilta ti 27.10. klo
18.30 kirkko.
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus

la 31.10. klo 10 ja 12 kirkko, Rossi, Salmela. Vainajien muistaminen.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 10
kirkko, Kauppinen, Salmela.
Luentosarja Kuninkaiden kirjoista
ti 3.11. klo 18.30 kirkko. Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
Nuorten sanajumalanpalvelus ke
4.11. klo 20 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Albinonista aamunkoittoon pe
30.10. klo 18 kirkko. Majakka-kuoro, Jaakko Rikalainen, urut, Tiina Järvinen, piano, Eveliina Modinos, urut
ja laulu.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 27.10. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Keskiviikkokerho ke 4.11. klo 13 Jyskän srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhepysäkki to klo 9 Jyskän srk-koti.
Pyhäkoulu su klo 14. Mutkatie 14.
Metsäperhekerho ti klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Perhetupa ti 27.10. klo 9 kirkko.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaolkkari ti klo 17.30 Jyskän srk-koti.
Taaperotupa ke klo 9 kirkko.
Pyhäkoulu su 1.11. klo 10 kirkko.
Musaolkkari ma 2.11. klo 17 kirkko.
Muu
Cafe Hyvä Hetki – avoin olohuone
to klo 9 kirkko.
Kirkonpenkki Vaajalalla ke klo 10–
12. Srk:n työntekijä tavattavissa.

YHTEISET:
Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna ma,
ti ja to klo 11–15. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikka @ Kristillinen
koulu su 25.10. Klo 11–12.30 BrunssiKirkko, myös zoomin kautta. Klo 13–
14.30 KahviKirkko.
KohtaamisPaikan iltamessut @ Kaupunginkirkko su 1.11. klo 16 ja 17.
Mika Kilkki. Klo 17 iltamessu myös
suorana Youtube-kanavalla KohtaamisPaikka Jyväskylä.
Muut toimintatiedot kts. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / Instagram @
kohtaamispaikka / YouTube kanava:
KohtaamisPaikka Jyväskylä.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys on ma ja ke klo 9–11.
Omaishoitajien Oma hetki ke 4.11.
klo 13–14.30 Vanha pappila.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 18.11. klo 13–14.30 Vanha pappila.
Rukoushetkiä tasatunnein la 24.10.
klo 10–19 Silmu, Valtiontalo. Klo 20
messu Kaupunginkirkossa.
Omaishoitajien ja hoidettavien kirkkopyhä su 22.11. klo 11 Kuokkalan
kirkko ja joulujuhla to 26.11. klo 11
Keltinmäen kirkko. Huom! Ilm. 12.11.
mennessä, 050 549 7023.
Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen ilta ti 27.10. klo
18.30 Vaajakosken kirkko.
Kuninkaiden kirjojen luento ti 3.11.
klo 18.30 Vaajakosken kirkko. Kari
Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
Rukousretriitti Kiponniemen toimintakeskus 13.–15.11. Ilm. kari.valkonen@kolumbus.fi tai 050 3843702.
Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Aseman Pysäkki (Hannikaisenk. 27–29)
ti klo 9–12 ja ke klo 9–11 (Web-aika
klo 11–12).

KRISTILLISET JÄRJESTÖT:
Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 2.11. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Juha Ketola, 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
Puuroa ja puhetta ti 27.10. klo 9–11
(aamupala 5e). Elämäni merkitykselliset polut, Niina Kari.
Puuroa ja puhetta ti 3.11. klo 9–11
(aamupala 5e). Patsaskävelyllä Jyväskylässä, Elise Heikkilä.
Exodus-raamattupiiri to 29.10. klo
14–16. Naisille suunnattu piiri, jossa
keskustellaan Raamatusta kahvikupin
ääressä. Vetäjänä toimii Heidi Watia.
Pyhäinpäivän ajatusten äärelle kokoonnutaan su 1.11. klo 15, Puistotori 4.
Kirjapiiri II ti 3.11. klo 13. Ludmila
Ulitskaja: Meidän tsaarimme väkeä.
Masu-kahvila ti 3.11. klo 17.30 – 19.30
Varhainen vuorovaikutus ja vauvan käsittely. ITU-projekti ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kätilöopiskelijat
aloittavat uuden ryhmän. Kasvaako
sisälläsi pieni ihminen? Oletko jollain
lailla haastavassa elämäntilanteessa
tai jännität isohkoja ryhmiä ja kaipaisit mukavaa pientä ryhmää kulkemaan
odotusaikaa yhdessä kanssasi?
Kamalat äidit ke 4.11. klo 18. Vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille.
Ompeluseura to 5.11. klo 13–15.
Omat langat, puikot, koukut. Kahvit.
Rytmiikkakerho to 5.11. alkaen klo
16. Kerho alkaa, jos ilm. tarpeeksi. 4–6-vuotiaille lapsille, vetäjänä
Anzhela Simpanen. Kesto on 45 min.,
kaksi ryhmää iän mukaan. Viisi kertaa
syksyn aikana (25e/syyskausi), ennakkoilm. 30.10. mennessä. Tied. NNKY:n
toimistosta tai ilm. Facebookissa.
Kansan Raamattuseura
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Vaikka vielä on pimeää -taidenäyttely 22.–23.10. klo 17.30–20 sekä
24.10. klo 14–18.
Hehku + -ilta 23.10. Kristittynä haastavissa ihmissuhdetilanteissa, Pasi
Lampinen.
Hehku-ilta ti 27.10. Luvattu maa
-näytelmä, Torstaiteatteri.
Bibliodraamailta Teams-sovelluksessa ke 28.10. klo 18–19.30, ilmoittaudu
viimeistään ma 26.10.
Pyhäinpäivän Häppening la 31.10.
klo 18.
Hehku-ilta ti 3.11.klo 18. Jesus – to the
hell and back, Juha Parkkinen.
Torstaiteatteri: Luvattu maa -kuunnelman toisen osan julkaisu la 24.10.
www.tarinoidenmajatalo.fi/teatteri/.
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. Tied.
Marianne Mäkeläinen 044 554 5768.
Naisten raamattupiiri ti 27.10. klo 13.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti klo 18.
Naistenpiiri ke 28.10. klo 18.
Keskustelupiiri to klo 14–15.
Sanan Keidas su 1.11. klo 16. Uskon
perustus, Olli Jalovaara.
Varkkari-ilta 11–15-vuotiaille to
22.10 ja 5.11. klo 18–19.30.
Muualla Jyväskylässä:
Lyhty-ilta 4–8-luokkalaisille pe 23.10.
klo 18–21 Kinkomaan kerhotila.
Leipäsunnuntai su 25.10. klo 16 Vaajakosken kirkko. Jeesuksen lähettiläät,
Jukka Jämsén.

		
nkaari

Elämä

KASTETUT
Aaro Tapio Alasaarela
Aura Vellamo Alasaarela
Linnea Julia Forss
Venla Emilia Hirvonen
Väinö Johannes Honkonen
Kevin Oskar Huhtala
Vilho Ensio Hyvönen
Venla Victoria Kansikas
Fiona Matilda Karnaattu
Benjam Manuel Katainen
Julia Elina Aurora Kautto
Jona Tapio Kaleva Kokkila
Emma Alina Karoliina Kuonanoja

Jimi Mikael Kuorikoski
Aavo Juhani Kärki
Saaga Olivia Laitinen
Leo Oliver Markkanen
Eino Matti Ilmari Myyry
Aarne Samuel Matias Männistö
Elias Ilmari Nieminen
Eeda Livia Rinne
Elma Raakel Marjatta Romppainen
Olivia Elli Matilda Rovio
Sebastian Onni Eemil Ruusinen
Neela Anelma Sonninen
Selim Hugo Johannes Vähäsöyrinki

KUULUTETUT:
Jesse Antero Raudaskoski ja Jasmine Nora Karoliina Rinkinen
Tommi Petteri Moilanen ja Anna Kaarina Pulkkinen
Juho Mikael Karjalainen ja Riina Hannele Lind
Matti Esko Kalevi Penttinen ja Julia Anniina Liukkonen
KUOLLEET
Sanelma Orvokki Marjomaa 102 v
Jaana Marjatta Jokinen 96 v
Toivo Johannes Kalliola 96 v
Taimi Marjatta Hakala 93 v
Sirkka Anna-Liisa Jokinen 92 v
Pentti Hermanni Ketola 90 v
Eeva Annikki Kovanen 89 v
Kauko Adam Joel Suihko 88 v
Mirja Annikki Kauranen 87 v
Pentti Viljami Norppa 87 v
Seppo Ilmari Vilkamaa 87 v
Sointu Kalervo Hatanpää 86 v
Paavo Martti Leevi Jokela 86 v
Matias Aatos Lahtinen 86 v
Hilkka Sanelma Hilomaa 84 v

Ossi Kalervo Niinioja 84 v
Sirkka Liisa Huhtahaara 83 v
Eeva Marjatta Kaksonen 76 v
Rauni Marita Liimatainen 75 v
Toivo Kari Voutilainen 74 v
Maija-Leena Tellervo
Hakkarainen 73 v
Eeva Tuulikki Liimatainen 73 v
Irja Orvokki Kujala 72 v
Tenho Tapio Pekkanen 72 v
Juha Henrik Toppi 68 v
Jaana Anitta Järvinen 60 v
Virpi Katariina Ojala-Holm 55 v
Tero Jyrki Tapani Piispanen 50 v
Sami Tapani Manninen 45 v

”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.”
		
Ps. 139:14

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 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, marjaleena.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).

Vaajakosken miestenpiiri to 29.10.
klo 18.30, Kirkkotie 11.

Opiskelijailta ke 4.11. klo 18.30. Lähetyskenttänä Afrikka, Antti Saarenketo.

SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su 25.10. klo 12.
Aamurukouspiiri ma 26.10. klo 8.
Opiskelijailta ke 28.10. klo 18.30.
Pyhä mutta paha, Pekka Hyppönen.
Messu su 1.11. klo 12.
Aamurukouspiiri ma 2.11. klo 8.

Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai to 22.10. klo 18.30
Neulaskoti. Huolettoman elämän aakkoset, Mauri Tervonen, musiikki: Ester.
Elämän puolella -ilta ke 4.11. klo
18.30 Kaupunginkirkko. Sotapäällikkö ja palvelustyttö, Aino Viitanen, Hamona-kuoro ja Ilpo Vuorenoja.

12

Saavutettavuus
on taattava
kaikille

Tuula Vuoristo kuuntelee mielellään äänilehtiä, sillä näön heikentyminen on tehnyt paperilehtien lukemisesta hankalaa. Kuunteleminen onnistuu
siihen tarkoitetun laitteen avulla. Esimerkiksi Henki ja elämä -lehti toimitetaan kotiin cd-levynä.

Suurennuslasi vaihtui
äänilehden kuunteluksi
Yhteiskunnan nopea digitalisoituminen harmittaa Tuula Vuoristoa.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Tuula Vuoristolle lehtien lukeminen on tärkeä osa päivän rutiineja. Kun silmissä todettiin silmänpohjan rappeuma, näkötarkkuus
heikentyi ja lukeminen vaikeutui.
Normaalin tekstin lukeminen ei
enää onnistunut, kuten aikaisemmin.
– Lukulaseilla pystyn selaamaan
otsikot ja vähän suuremmat tekstit, mutta pienemmän tekstin kohdalla joudun käyttämään suurennuslasia. Lyhyet uutiset ja artikkelit onnistuvat vielä näinkin, mutta
pitempien tekstien lukeminen suu-

rennuslasin avulla on jo aika hankalaa, Vuoristo kertoo.

Muutama vuosi sitten Vuoristo sai vinkin, että Henki ja elämä
-lehti oli saatavilla myös äänilehtenä. Siitä lähtien seurakuntalehti
on tullut kotiin sekä paperisena että ääniversiona. Äänilehtenä Vuoristo kuuntelee myös Hengellistä
Kuukausilehteä.
– Tämän tyyppinen palvelu on
tärkeä, ja toivoisin äänilehtiä olevan
enemmänkin tarjolla, hän sanoo.
Cd-levynä jaettava Henki ja elämä -äänilehti tulee postin mukana
kotiin pari päivää paperilehden ilmestymisen jälkeen. Äänilehti ää-

nitetään Jyväskylän seurakunnan
viestinnässä.
Kuuntelijana Vuoristo arvostaa
erityisesti selkeää ja loogisesti etenevää lukemista.
– Puhe ei saa katketa kesken lauseen, jolloin ajatuskin helposti katkeaa. Puheen rytmitys on tärkeää.

Iän myötä heikentynyt näkö hankaloittaa paitsi lukemista, myös
kaikkea tarkkuutta vaativaa työtä. Muuten vaikutus arjessa on vielä vähäinen.
– Elän normaalia elämää, enkä
tarvitse erityispalveluja.
Tuula Vuoristoa kuitenkin harmittaa yhteiskunnan nopea digi-

talisoituminen.
– Tekniikan lisääntyminen on ollut minulle ankea kokemus. Opitut
asiat unohtuvat nopeasti, jos niitä
ei usein tee. Hoidan asioita tietokoneen avulla, mutta aika avuttomasti. On paljon ikäihmisiä, jotka eivät
siihen pysty tai se ei ole muuten
mahdollista. Silloin moni jää aika
lailla tien sivuun, Vuoristo pohtii.
Maksuttoman Henki ja
elämä -äänilehden voi
tilata diakoniatyöntekijä
Tuija Emaus-Etindelleltä
numerosta 050 549 7023
tai sähköpostitse tuija.
emaus-etindelle@evl.fi.

Tiedon saavutettavuus, johon äänilehdetkin pyrkivät omalta osaltaan vastaamaan, on tärkeää esimerkiksi näkövammaisille. Käytännössä saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että sisällöt ovat
sellaisia, että kuka tahansa saa niistä selvää ja ymmärtää, mitä niissä
sanotaan. Viimeksi huomiota on
kiinnitetty erityisesti digitaalisten
palvelujen saavutettavuuteen.
Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta astui voimaan viime vuonna, ja tänä syksynä umpeutui siirtymäaika, jonka puitteissa seurakuntien ja muiden julkisten toimijoiden verkkosivustojen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Konkreettisten muutosten lisäksi tämä
toteutuu saavutettavuusselosteen julkaisemisena.
Lain myötä saavutettavuus on
huomioitava kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.
Tämä velvoittaa myös seurakuntia kehittämään entisestään verkkosivujensa sekä sosiaalisen median palvelujaan.
Saavutettavuuden tavoitteena
on lisätä yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja tehdä itsenäinen asioiminen mahdolliseksi yhä useammalle ihmiselle.
Keski-Suomen Näkövammaiset
ry:n toiminnanjohtajan Susanna
Turkkilan mukaan digipalvelulailla on erityisryhmille iso merkitys.
– Digitaaliset palvelut ovat aikaisemmin olleet melkoinen villi länsi. Monet tärkeät asiat ovat
voineet jäädä esimerkiksi näkövammaisilta saavuttamatta. Nyt
laki takaa sen, että saavutettavuus
on taattava, Turkkila toteaa.

Jyväskylän seurakunnan
saavutettavuusseloste
osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/saavutettavuusseloste.

Elämästä

Parasta on tavallinen, onnellinen arki
MINNA PALOVAARA teksti ja kuva

Olen Sofia Alajääskö, 19-vuotias
kirpputoriyrittäjä Jyväskylästä. Neljä kuukautta sitten toteutin elämäni suurimman haaveen, kun perustin oman yrityksen. Ajatus syntyi
ideoiden pallottelulla äitini kanssa.
Haluan tehdä työtä, missä saan
ottaa vastuuta ja toteuttaa visiotani. On hienoa huomata, että minusta on tähän! On aivan parasta olla täysin vastuussa, vaikka se
on myös pelottavaa. Äidilläni on
25 vuoden kokemus yrittäjyydestä, joten hän on mainio mentori. Olen onnekas, kun ympärilläni on osaamista ja ihmisiä, jotka

haluavat tukea minua. Olen saanut myös vähättelyä osakseni, eikä
nuorta naisyrittäjää oteta aina vakavasti. Sitä on vaikea ymmärtää.

Yrittäjyys on tähän asti isoin elämänmuutos ja suurin saavutukseni. Olen ylittänyt pahimmat pelkoni. Aiemmin olin koululainen ja lukiolainen eikä minulla ollut kokemusta kokopäivätyöstä. En pelkää
työntekoa. Tiesin, että tekemistä riittää, mutta yrittäjyyden kokonaisvaltaisuus yllätti kuitenkin.
Ilokseni pystyn nyt työllistämään
itseni lisäksi kaksi muuta henkilöä.
Juuri nyt asetan yrittäjyyden ensimmäiselle sijalle elämässäni, kos-

ka unelmieni toteuttaminen on
minulle tärkeää. Haluan nähdä
mahdollisimman paljon maailmaa
ja erilaisia ihmisiä. Haaveilen omasta perheestäkin, mutta sen aika tulee myöhemmin.
Minulla on suuri toive kehittyä,
siksi haluan myös opiskella. Aloitin
juuri markkinointiopinnot avoimessa yliopistossa. Opinnot ja työ
tukevat toisiaan.
Elämässä on tullut eteen myös
hankalia aikoja ja kasvukipuja.
Olen oppinut ottamaan vaikeatkin tunteet vastaan enkä enää pakene niitä. Sillä tavalla voin tutustua itseeni.
Arvostan ja kunnioitan perhettä-

ni ja ystäviäni tosi paljon. Olen elämänhaluinen ja kiitollinen siitä, millaiseksi ihmiseksi olen jo kasvanut.

Onnellisuus on tärkeää. Ei ole
vaikeaa olla onnellinen, kun onnen
löytää myös pienistä asioista. Voin
olla onnellinen siitä huolimatta, että elämässä tulee eteen hankaluuksia. Myös usko on minulle tärkeä.
Olisi hienoa laajentaa yritystä
jossakin vaiheessa. Haluan rakentaa muutamassa vuodessa yritykselle hyvän pohjan ja sitten ehkä
jatkaa muihin juttuihin, koska haluan tehdä elämässäni myös paljon
muuta. Jatkossa voisin tehdä mielenkiintoista palkkatyötäkin.

Kirrissä kirpputoria pitävä Sofia
Alajääskö elää työntäyteistä
yrittäjän arkea, mutta varaa aikaa
myös läheisilleen. Hyvien ystävien
kanssa ei tarvita erityistä ohjelmaa, voi vain olla ja vaikkapa
tehdä ruokaa yhdessä.

