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Yksi hetki

Heli Ahonen
valittiin YST:n
johtajaksi

KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

Pääkirjoitus

Jy v ä sk y l än
seurakunnan
Yhteisen seurakuntatyön
johtajaksi on
valittu pastori, teologian
maisteri Heli
Ahonen. Valinta varmistui kirkkovaltuustossa äänestyksen jälkeen äänin
29–8. Vastaehdokkaana oli Tero Matilainen. Yhteisen seurakuntatyön kokonaisuus koordinoi seurakunnallista toimintaa,
kehittämistä ja kokoseurakunnallisia erityistoimintoja sekä
Taulumäen kirkon toiminnan
järjestämistä.

Seurakunta muutti
teidän luoksenne
Tänä syksynä toteutuu se, mitä olemme pitkään odottaneet. Seurakunta palaa konkreettisesti ihmisten keskelle.
Vuosien väistötilamatka on päättynyt.
Jyväskylän kirkkopuiston kulmalla sijaitseva Reimari-kiinteistö on valmistunut, ja muutto sinne alkaa olla loppusuoralla. Katutasosta ykköskerrokseen johtavat portaat
vievät seurakuntatoimistoon, jossa muun muassa tehdään seurakuntamme kaste- ja vihkivaraukset sekä hautausjärjestelyt. Vielä toistaiseksi toimistossa asioidaan
kuitenkin puhelimitse tai sähköisesti.

Jyväskylän kirkkopuiston
”kulmalla
sijaitseva Reimarikiinteistö on valmistunut.

Ja olisipa ollut hienoa järjestää avajaiset tai avoimet ovet,
mutta tämä syksy ei ole kokoontumisten kulta-aikaa.
Reimarin alakertaan, Kirkkopuiston puolelle rakennusta,
aukeaa ensi vuoden alussa ihana lastentila nimeltä Itu. Se
sijaitsee aika lähellä emoaan, Valtiontalossa sijaitsevaa,
kaikenikäisten oleskeluun suunniteltua Silmu-tilaa, jossa jo tällä hetkellä järjestetään toimintaa. Ikkunasta näkyy Kaupunginkirkko – ja pian myös sen pihaan rakentuva Jouluvalomaa.
Seurakunnan kiinteistöstrategia on ollut usein esillä toisesta näkökulmasta. Monet tyhjät, rapistuvat kiinteistöt ovat valitettavasti yhä rasitteenamme. Kuitenkin, uusi läsnäolo ihmisten keskellä keskustakorttelissa on kiinteistöstrategian toinen puoli, ja sitä on määrätietoisesti
edistetty. Nyt se toteutui.

Niko Heininen pelasi poikansa Ossi Heinisen kanssa salibandyä Jokelan koulun liikuntasalissa lauantaina 24.10
klo 17.10. Heiniset ovat käyneet perhesählyssä jo useamman vuoden ajan ja pyytävät usein mukaansa Ossin
kavereita naapurustosta. Isiä muistetaan sunnuntaina 8. marraskuuta, jolloin vietetään isänpäivää.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
1Pastori Teija Laine on vieraana
Naistenillassa Tikkakosken kirkolla pe 6.11. kello 18. Illan aiheena
on Raamatun voimanaiset. Musiikista vastaa Tuula Hakkarainen.
Vapaa pääsy.

Nyt kun uskonnonopetuksen
’’
määrä on kouluissa vähentynyt,

Nettiaika koettelee kohtuuden
Uusi kirkkovuosi tuo paineita
’’
’’
ja reiluuden perinnettä, sillä soseurakuntien tilaisuuksiin. Vielä ei

kasvaa pyhäkoulun merkitys entisestään. Tällä hetkellä ihmisillä on
paljon henkistä pääomaa, mutta onko hengellistä? Pyhäkoulussa
ihmiselle opetetaan kristinuskon
perustiedot.”

me-palstoilla kuka tahansa voi jaella tuomioita hätiköiden, häpäisten ja ilkeillen. Tällaiseen kohtuuttomuuteen aion puuttua vastakin.”

’’
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Toimittaja Mikko Kekäläinen tutustui Nenäpäivän matkallaan Waata-yhteisön elämään Kenian maaseudulla.

Karibu nyumbani, Mikko!
Tervetuloa kotiin, Mikko! Mikko Kekäläisen mielestä jokainen voi osaltaan tehdä
maailmasta paremman, kun auttaa sen verran kuin voi.

Sanottua

Artisti ja lauluntekijä Juha Tapio
(Pirkka 10/2020)
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sessa. Yhteisessä iltapäivähetkessä elämän jakamista, lähetystyön
kuulumisia sekä hiljentymistä.

MINNA PALOVAARA teksti
MEERI VÄÄNÄNEN kuva

Ihmisellä on sisäänrakennettu
kyky selvitä eteenpäin ja löytää
toivoa. Joskus se toivo kiinnittyy
lauluun.”
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2 Puistossa tavataan! Pihapyhis
ma 16.11. klo 14 Mäki-Matin perhepuistossa. Puistossa tavataan!
on pieni, toiminnallinen pyhäkouluhetki perheen pienimmille.
3Olotupa tiistaisin kello 12–15
Roihussa, Palokan kauppakeskuk-

Lisää tapahtumia sivuilla 10–11.

Pyhäkouluaktiivi Arvi Orava
(Kirkonmäki-lehti 22.10.2020)

Jonna Arola
Päätoimittaja

Kirkollisveroprosentti
pysyy ennallaan

Sana-lehden päätoimittaja
Heli Karhumäki 22.10.2020

Haluan elää siten, että vielä
’’
kuolinvuoteella tulee tunne, että
jokin juttu jää kesken. Kun kaikki
loppuu, toivon, että minusta jäisi
jäljelle rakkaus.”

ole tietoa, miten seurakunnat korvaavat adventinajan suuria ihmismääriä kokoavat adventtikirkot ja
Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet. Niitä tuskin voidaan järjestää
entiseen malliin. Raskaan vuoden
jälkeen monilla olisi entistä suurempi tarve päästä yhteisiin tilaisuuksiin. Vastuu ihmisten terveydestä menee kuitenkin tämän tarpeen edelle.”
Päätoimittaja Mari Teinilä
(Kotimaa 23.10.2020)

Kirjailija Kristiina Harjula
(Silta 10/2020)

Kannessa: Pihaleikit ovat Elmeri (etualalla) ja Paavo Soikkelin
mielestä parasta. Kännykällä pelataan vain harvoin.
Kuva: Sami Saarenpää
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Miten olet mukana
Nenäpäivässä?
Minua pyydettiin kuvausmatkalle Keniaan viime helmikuussa. Nenäpäivän suorassa lähetyksessä
nähdään kuvamateriaalia, ja kerron vaikutelmiani matkalta. Tänä
vuonna lähetys tehdään koronarajoitusten mukaisesti eli paikan
päällä on vähemmän väkeä. Olen
ollut kampanjassa mukana parina
vuotena aiemminkin.
Miten paikalliset kyläläiset
asuvat?
Vietin osan aikaa Waata-yhteisössä erään perheen kotona. Talot oli
tehty savesta tai kepeistä ja säkeistä. Heräsin aamulla siihen, kun kana hyppäsi peltikatolle. Perheen isä
luovutti oman majansa vieraalle
yösijaksi ja nukkui itse pihalla taivasalla.

tin. Istuin heidän kanssaan pihalla.
Katselin lasten touhua, kuuntelin
heidän tarinoitaan. Keskustelu onnistui tulkin avulla.
Oliko perheessä paljon lapsia?
Laskujeni mukaan heitä oli 8–10.
Lapsia ei kuulemma lasketa, koska he kuuluvat kaikille. Ympärillä
pyörivät myös naapureiden lapset,
ja perhekuviin asettuivat kaikki.
Saivatko lapset riittävästi
syödäkseen?
Ei varmasti aina, ja suita on paljon.
Ruoka on myös hyvin yksipuolista.
Pääruoka ugali on maissista tehtyä puuroa, jota tarjottiin keitetyn kurpitsan kanssa myös meille.
En havainnut, että nähtäisiin nälkää, mutta he aterioivat vain kerran päivässä eli meikäläisittäin ajateltuna hyvin niukasti.

Millaista heidän elämänsä on?
Päivät kuluvat elämän perusasioissa, ja toimeen tulemisen eteen on
nähtävä paljon vaivaa. Jos hyvin
käy, lapset pääsevät kouluun. Olosuhteet ovat haastavat, koska välillä on kuivaa ja toisinaan sade aiheuttaa ongelmia.

Onko kylällä oma kaivo?
Ei ole kaivoa, vaan vesi kannetaan
kaukaa tiettömän taipaleen takaa.
Pääsin noin 8-vuotiaan Margarettytön mukaan vedenhakureissulle.
Hän kantoi 10-litraista astiaa päänsä päällä ryteikköjen läpi sellaista vauhtia, etten meinannut pysyä
perässä. Itse en olisi mennyt lammen veteen edes uimaan, mutta se
on heidän juomavetensä.

Miten päiväsi sujuivat?
Olin mukana arjessa. Tein peltotöitä, hain vettä, haastattelin ja jutu-

Mikä jäi päällimmäisenä mieleen?
Inhimillisyys, lämpö ja vieraanvaraisuus. Minut otettiin osaksi per-

hettä, toivotettiin tervetulleeksi
kotiin: ”Karibu nyumbani!”. Se oli
todella koskettavaa. Elämän niukat
olosuhteet jäivät mieleen ja tietysti
lapset, jotka ovat aivan yhtä ihania
siellä kuin täällä meilläkin.
Sairastuitko maailmantuskaan?
Ensimmäisellä reissulla Ugandassa
kolme vuotta sitten todellisuus iski
pahemmin. Nyt osasin jo varautua.
Tuskailemalla asiat eivät parane.
Kannattaa auttaa sen verran kuin
voi eikä ahdistua siitä, että meillä
on asiat hyvin. Pystymme meille
pienillä panostuksilla saamaan isoja asioita aikaan.
Jos voisit muuttaa yhden asian
maailmassa, mikä se olisi?
Ajatustavan muutos olisi tärkeää. Ei tulisi pitää itsestään selvänä
kaikkea hyvää, mitä meillä on. Toivoisin, että ihmiset välittäisivät toisistaan ja tästä planeetastamme.
Miksi kannattaa lahjoittaa juuri
Nenäpäivän kautta?
Nenäpäivän kautta auttaminen on
todella helppoa ja yksinkertaista
– ja mukavaa! Saa oikeasti auttaa,
poistaa nälkää maailmasta ja vaikkapa mahdollistaa lapsille pääsyn
kouluun.
Pienikin apu on merkittävä,
vaikka kukaan ei voi ratkaista kaikkia maailman ongelmia yksin. Kun
jokainen tekee voitavansa, saamme yhdessä paljon aikaan.

Meneekö apu varmasti perille?
Kyllä menee. Olen nähnyt sen paikan päällä ja ollut mukana kantamassa riisisäkkejä kyliin. Olen tavannut ne lapset, kuullut heidän
nimensä ja nähnyt, kuinka apu saa
kasvot. He ovat oikeita ihmisiä,
joilla on ihmisen kokoisia tarpeita
ja toiveita.
Mihin Nenäpäivän keräämät
varat käytetään?
Nenäpäivä hankkii varoja yhdeksän järjestön pitkäkestoisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin Afrikassa, Aasiassa sekä Etelä-Amerikassa.
Nenäpäivän teemat ovat terveys,
turva, koulutus ja ravinto. Tavoitteena on turvata jokaiselle maailman lapselle mahdollisuus hyvään
elämään. Tänä vuonna keräys auttaa maailman lapsia 17 eri maassa
ja hankkeita on monia.
Yllättikö jokin asia matkalla?
On vavahduttavaa huomata, kuinka ihmiset ovat samanlaisia, vaikka olemme eri värisiä, puhumme
eri kieliä tai olosuhteet ovat aivan
erilaiset. Olemme silti kaikki samaa
isoa perhettä.

Nenäpäivää vietetään
13.11.2020. Kampanja
huipentuu Suomen suurimpaan hyväntekeväisyyslähetykseen Ylen
kanavilla.

Jyväskylän seurakunnan veroprosentti säilyy ensi vuonna ennallaan. Kirkkovaltuusto
vahvisti prosentiksi 1,45. Vuosina 2021–2023 seurakunnan
yhteenlaskettu kokonaistulos muodostuu taloussuunnitelman mukaan 1,45 prosentin
kirkollisverolla noin 608 000 euroa alijäämäiseksi. Summassa ei
ole huomioitu investoinneista
syntyviä kustannuksia tai suunnittelukauden arvioituja satunnaisia tuottoja.

Korpilahden
kappeli
suljetaan
Korpilahden kappeli suljetaan
ensi vuoden alussa sisäilmaongelmien vuoksi. Koko kappelirakennus poistetaan käytöstä ja
sen toiminnot siirretään muualle. Sulkemisesta päätti kirkkoneuvosto. Sisäilmatutkimuksen
mukaan rakennuksen ulkoseinän ja alapohjan rakenteissa on
kosteuden vaikutuksesta syntyneitä laajoja vaurioita. Terveydensuojeluviranomainen on arvioinut kappelin sisäolosuhteet
tällä hetkellä tilojen terveyden
ja turvallisuuden osalta puutteellisiksi. Hautausmaalle valmistuu ensi kevään kuluessa
uusi huoltorakennus, johon sijoitetaan vainajien säilytystilat.

Maskisuositus
edelleen kaikissa
tilaisuuksissa
Maskisuositusta jatketaan kaikissa Jyväskylän seurakunnan
tilaisuuksissa sekä kirkollisissa
toimituksissa. Suositus koskee
myös seurakunnan tiloissa vietettäviä juhlia ja muita tilaisuuksia. Jumalanpalveluksissa ei toistaiseksi jaeta ehtoollista, konfirmaatioita lukuunottamatta, eikä seurakunnan tilaisuuksissa
järjestetä tarjoiluja.
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Nuorten
naisten
uskonnollisuus
vähentynyt
jyrkästi
Kirkon merkitys uskon ja
hengellisyyden henkilökohtaisen
merkityksen välittäjänä koetaan
nykyään ohueksi. Erityisesti
nuoret naiset mieltävät itsensä
vähiten uskonnollisiksi.

Kirkon sisällä toimivien jumalanpalvelusyhteisöjen suosio on kasvanut. Ne koetaan
elävinä ja nuorekkaina.
JUHANA UNKURI teksti
SANNA KROOK kuva

Kirkon tuoreesta nelivuotiskertomuksesta selviää, että suhde uskontoon jakaa suomalaisia yhä enemmän. Kansainvälisessä EVS- arvokyselyssä noin puolet 18–96-vuotiaista suomalaisista piti itseään uskonnollisina ja vastaavasti noin puolet
ei-uskonnollisina tai ateisteina. Erityisesti nuorten naisten uskonnollisuus on vähentynyt jyrkästi.
– Alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä ei-uskonnollisuutta pidetään lisääntyvässä määrin normaalina,
sosiaalisesti hyväksyttävänä tapana. Nuorimpien, alle 30-vuotiaiden
naisten joukossa suomalaiset olivat
eurooppalaisessa vertailussa kaikkein vähiten valmiita identifioitumaan uskonnollisiksi, Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen kertoo.

Salmisen mukaan kirkon kannalta on huomionarvoista, että millenniaalit eli Y-sukupolveen kuuluvat noin 30–40-vuotiaat ovat tällä
hetkellä vähiten uskonnollinen sukupolvi Suomessa. Heidän tapansa suhtautua uskontoon tulee vaikuttamaan moneen kirkon kannalta keskeiseen asiaan lähitulevaisuudessa.
– Erityisesti nuorten naisten haluttomuus identifioitua uskonnollisiksi tulee heijastumaan nopeasti
kristillisen perinteen välittymiseen
Suomessa. Kun perheenperustamisvaiheessa olevat sukupolvet
ovat vähiten uskonnollisia, tämä
näkyy väistämättä kasteiden määrässä ja siinä, miten merkittävänä
kristillistä kasvatusta pidetään.

Aineellista selviytymistä ja turvallisuutta korostavat arvot eivät
ole nuoremmille sukupolville eri-

tyisen merkityksellisiä, vaan heillä
korostuvat laadulliset, itsensä toteuttamista korostavat arvot.

Noin puolet
”18–96-vuotiaista
suomalaisista
piti itseään
uskonnollisina.

Salmisen mukaan erityisesti millenniaaleilla kulttuurikristillisyyden merkitys on vähentynyt
selvästi. Heistä vain alle neljännes
määrittelee itsensä kulttuurikristityksi eli kristillistä perintöä arvostavaksi, mutta ei uskovaksi. Se on
pienin osuus eri ikäryhmiä vertailtaessa.
– Heille erityisen ongelmallinen
on juuri suhde kristillisyyteen kol-

lektiivisena kulttuuri-identiteettinä. Sen sijaan he eivät vierasta
kristinuskoa sen liiallisen hengellisyyden takia. Päinvastoin millenniaaleilla korostuu erityisesti etsijyydelle ominainen suhtautuminen hengellisyyteen, jossa voidaan
olla hyvinkin avoimia yleisuskonnollisuudelle. Millenniaaleista kolmannes määrittelee itsensä etsijäksi.
1990-luvun puolivälissä ja
2000-luvun alussa syntyneet eli Zsukupolven edustajat puolestaan
uskoivat vanhempia ikäryhmiä
useammin joukkoon vaihtoehtoisia uskomuksia, kuten näkymättömien maailmojen olemassaoloon
tai henkimeedioiden kykyyn välittää tietoa.

Perinteisesti eri ikäluokissa naiset ovat uskoneet miehiä useammin kristinuskon perusoppeihin.

Millenniaalien kohdalla on toisin.
Tuon ikäluokan naisista esimerkiksi vain alle neljännes (23 prosenttia) uskoo vakaasti tai pitää todennäköisenä sitä, että Jeesus sovitti
kuolemallaan ihmisten synnit. Vastaavan sukupolven miehistä luku
on kymmenen prosenttiyksikköä
korkeampi (33 prosenttia), mikä
on 70–79-vuotiaiden jälkeen toiseksi korkein lukema.
Salmisen mukaan miesten ja
naisten suhde sosiaaliseen paineeseen ja hegemoniseksi koettuun valtavirtakulttuuriin voivat
olla jossain määrin erilaisia. Naiset samaistuvat vahvemmin kulttuuriseen valtavirtaan, kun taas
osa miehistä saattaa mieluummin
omaksua ”kapinallisen”, vastakulttuurisen asenteen.
– Alle 30-vuotiaat miehet ovat
poikkeuksellisen vastaanottavaisia
niin kristillisyydelle, vaihtoehtoi-

selle uskonnollisuudelle kuin uskonnottomuudelle. Jos kulttuuri ja
sosiaalinen ympäristö koetaan hegemonisesti sekulaariseksi, he saattavat tuntea vetoa uskonnollisuuteen, joka antaa heille yksilöllisen,
valtavirrasta poikkeavan identiteetin.

On syytä miettiä,
”miten
seurakunta-

laisten osallisuus voi
nykyistä laajemmin
toteutua seurakunnan eri
työmuodoissa.
Kirkolliset toimitukset ja kristillinen perinne ovat olleet jo pitkään tärkeä syy kirkkoon kuulumi-

selle. Sen sijaan kirkon merkitys uskon ja hengellisyyden henkilökohtaisen merkityksen välittäjänä koetaan nykyään ohueksi.
– Tästä kertoo myös se, että kirkosta eroamisen keskeisenä syynä korostuu uskon puutteen ohella kirkkoinstituution kokeminen
henkilökohtaisesti merkityksettömäksi. Yhteisö voi tulla todeksi
vasta kokemuksellisella tasolla, Veli-Matti Salminen huomauttaa.
Erilaisten uusien, luterilaisen kirkon sisällä toimivien jumalanpalvelusyhteisöjen lukumäärä ja kävijämäärä kasvaa samaan aikaan kun
luterilaisten seurakuntien jumalanpalveluksiin osallistuminen vähenee. Näiden jumalanpalvelusyhteisöjen tilaisuuksissa on yhteensä
satoja tuhansia käyntejä vuodessa.
Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki toteaa tämän
kertovan sekä yhteisöjen tarpees-

ta että valinnanvapauden merkityksestä.

Uusissa yhteisöissä keskeinen
kirkon uudistamisen lähtökohta
on ollut se, että kirkko on yhteisö,
ei instituutio.
– Käytännössä tämä on merkinnyt muun muassa seurakuntalaisten tavanomaista laajempaa osallistumista toiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Tällä on yhteys siihen, miten vahvana he kokevat jäsenyytensä yhteisössä ja mikä on sitoutumisen aste. Nämä jumalanpalvelusyhteisöt koetaan elävinä ja
nuorekkaina, Salomäki sanoo ja toteaa joitain vuosia sitten laaditun
kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön korostaneen, että seurakuntien
tulee tukea ja kehittää sen sisällä
toimivia jumalanpalvelusyhteisöjä.
Salomäen mukaan uusista jumalanpalvelusyhteisöistä tehdyt

havainnot on syytä ottaa huomioon kirkon toimintamuotoja kehitettäessä.

Kirkon
”osallistuminen

ympäristö- ja
ilmastotyöhön saa
kannatusta.
– On syytä miettiä, miten seurakuntalaisten osallisuus voi nykyistä laajemmin toteutua seurakunnan eri työmuodoissa. Nykyäänhän luterilaisissa seurakunnissa palkatut työntekijät suunnittelevat ja toteuttavat edelleen suuren osan työstä.

Kirkon osallistuminen ympäristöja ilmastotyöhön saa kannatusta se-

kä kirkon työntekijöiltä että suomalaisilta ylipäänsä. Kirkon aktiivisuutta ilmastopolitiikassa ja kestävään
elämäntapaan kannustamisessa
toivovat niin aktiiviset kirkossakävijät, yhteyttä Jumalaan luonnossa
kokevat kuin ne, jotka haluaisivat
parantaa vähemmistöjen asemaa
kirkossa. Eniten tämä näkökulma
korostuu viimeksi mainituilla.
– Ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa, kuten myös tasa-arvon
edistämisessä, kirkko toimii ja vaikuttaa yhteisönä. Näiden teemojen avulla kirkko voi myös puhutella yksilöitä ja avata uusia aktiivisia
kanavia vapaaehtoisille jo tarjolla
olevien vakiintuneiden toimintamuotojen lisäksi. On tärkeää, että tällainen työkenttä hahmottuisi seurakunnalle yhteisenä jäsenyydestä riippumatta ja siihen osallistumiseen on mahdollisimman matala kynnys, Salminen sanoo.
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Älylaite ok,
pihaleikki paras
Jyväskyläläisessä Soikkelin perheessä ruutuaika pysyy hallussa pihapelien ja yhteisen
ajan avulla. Asiantuntijat näkevät lasten digilaitteiden käytössä vakavia haasteita.
JANNE KÖNÖNEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

– Hei, mä haluan näyttää teille tempun!,
6-vuotias Elmeri huudahtaa.
Ennen kuin kuvaaja ja toimittaja ehtivät
kissaa sanoa, on pallo jo maalissa. Olemme
Soikkelin perheen ”toisessa olohuoneessa”,
kortepohjalaisen kerrostalon isolla takapihalla.
Puhelin otetaan kouraan ulkona vain rekvisiitaksi kuvausta varten. Muutoin Soikkelin Elmeri ja Paavo, 4, tekevät akrobaattitemppuja ja potkivat vimmatusti palloa
maaliin.
– Näytämme lapsille ohjelmia puhelimesta ja läppäriltä, ja isovanhempien luona lapset saavat katsoa digitaalisia sisältöjä iPadilta, kertoo leikin lomassa perheenisä Ville Soikkeli.
– Elmeri on kysellyt kovasti, milloin hän
saa oman puhelimen. Minä lupasin, että viimeistään sitten kun hän menee lukioon. Elmeri on nimittäin jo julistanut aikovansa mennä lukioon, sanoo äiti Elina Soikkeli pilke silmäkulmassa ja perheen kuopus,
vuoden ikäinen Aleksi sylissä.

Soikkelit sanovat, ettei vielä ole löydetty
tarvetta älypuhelimen ostamiseen lapsille.
– Olemme antaneet heidän katsella ohjelmia Youtubesta tai Yle Areenasta noin
tunnin päivässä. Ja joskus annamme heille
puhelimen kouraan hetkeksi eteisessä, jos
he ovat pukeutuneet reippaasti.
Soikkelit ovat löytäneet digilaitteille
myös pedagogista käyttöä. Perhe on kuunnellut lasten hengelliseksi kasvatukseksi älylaitteilla 101 kertomusta Raamatusta -nimisiä ohjelmia. Kirkossa lapset menevät saarnan ajaksi pyhäkouluun.
– Ainakaan vielä ei ole ollut tarvetta ruveta räpläämään puhelinta messun aikana,
Elina hymyilee.
Älylaitteet eivät Soikkeleiden mukaan
hallitse arkea tällä hetkellä, sillä lasten elämän täyttää niin moni muu asia. Älylaitteet
ovat lapsista ihan ok, mutta pihaleikit parhaita juttuja.
– Siitä olemme tykänneet, että nyt esikouluiässä lapset soittavat toistensa ovikelloja ja pyytävät kavereita ulos.
– Tähän haluammekin kannustaa lapsia.
Tapaamaan toisia ihmisiä kasvotusten, ei
vain laitteiden kautta.
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen tiedekunnassa tehdään parhaillaan uraauurtavaa tutkimusta pienten lasten digilaitteiden käytöstä. Tutkimus on osa laajaa kansainvälistä hanketta, johon osallistuu useita maita Euroopasta ja varsinkin Aasiasta.

Yliopistolla ollaan jo päästy pureskelemaan vuosi sitten syksyllä tehdyn ensimmäisen kyselykierroksen antia. Suomalaisten asenteesta on paljastunut yllättäviä tietoja.
– Vain harvat suomalaisvanhemmat ovat
huolissaan lasten liiallisesta digilaitteiden
käytöstä. Ainoastaan seitsemän prosenttia
kertoi pohtivansa, miten älylaitteet vaikuttavat lasten terveyteen, hämmästelee yliopistotutkija Arja Sääkslahti.
– Kyselyssä eniten, 19 prosenttia, ilmaisi
huolensa sisällöistä, joita lapsi digitaalisilta
laitteilta näkee, Sääkslahti lisää.

teet voivat vaikuttaa lasten kehittyvään elimistöön. Jo nyt nähdään, että lasten ylipaino on lisääntynyt. Uhkana ovat myös muutokset silmissä, tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä diabetes, tutkija luettelee.
– Vaikuttaa siltä, että teknologiainnossa monet ovat suorastaan hurahtaneet laitteisiin.
Tutkija viittaa muun muassa maailman
terveysjärjestö WHO:n suositukseen, jonka
mukaan 2–4-vuotiaille lapsille sopiva ruutuaika päivässä, johon lasketaan kuuluvaksi
myös television katselu, olisi enintään tunti.
– Se on aika painava suositus.

”

Lasten ruutuajasta muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuille kirjoittanut sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä painottaa vanhempien roolia digiajan määrittäjänä.
– Varsinkin pienet lapset ovat alttiita kehittämään nopeasti riippuvuuden digitaalisten laitteiden käyttöön, eikä lapsella silloin ole vielä edellytyksiä säädellä ruutuaikaansa.
– Lisäksi 2–5-vuotiaiden kohdalla rajat
ovat erityisen tärkeitä, koska runsas ruutuaika vaikuttaa monella tavalla haittaavasti lapsen kehitykseen, kuten kielellisiin taitoihin ja ajatteluun, näköön, motoriikkaan,
tunne-elämään ja keskittymiskykyyn.
Pöngän mukaan aikuisen olisi hyvä käyttää digitaalisia laitteita yhdessä lapsen kanssa ja esimerkiksi keskustella videoiden ja pelien sisällöistä.
– Mutta tähänkin on syytä mennä vasta
lähempänä esikouluikää, sillä sitä aiemmin
ruutuajasta on vaikea nähdä hyötyä lapselle.

On suorastaan
pelottavaa, miten
laitteet voivat
vaikuttaa lasten
kehittyvään
elimistöön.
Vastausten perusteella muita esille nousseita huolia ovat digilaitteiden lapsille aiheuttamat ärsykkeet (17 prosenttia) sekä vanhempien ja lapsen yhteisen ajan väheneminen laitteiden syödessä perheen yhteistä aikaa (6 prosenttia).

Sääkslahti kertoo olevansa enemmän
kuin huolissaan digilaitteiden vaikutuksista lapsiin.
– On suorastaan pelottavaa, miten lait-

Elmeri (vas.) ja Paavo Soikkelilla ei ole vielä omaa kännykkää. Vanhempien puhelinta pojat
saavat käyttää vain silloin tällöin.

Koulun alkaessa tulee yleensä ajankohtaiseksi ensimmäisen oman kännykän hankinta. Pieni osa lapsista saa kännykän jo esikouluiässä, valtaosa ekaluokan aikana ja viimeiset 2. tai 3. luokalla.
Ruutuajan säätelyssä tulee esille uusi vaihe, sillä kyse on lapsen omasta laitteesta.
– Tässä vaiheessa aikuisen tehtävä on
opastaa lasta, keskustella eri pelien ja sovellusten sisältämistä asioista ja niiden tarpeellisuudesta. Tärkeää on selvittää pelien ikärajoja ja auttaa lasta arvioimaan asioita myös
itse.
– Keskusteluyhteys ja luottamus ovat tärkeitä, jotta mahdollisten ongelmien sattuessa niistäkin voidaan puhua.

2–4-vuotiaille
”lapsille
sopiva

ruutuaika päivässä
olisi enintään tunti.
Sekä Sääkslahti että Pönkä painottavat,
että tärkeintä digilaitteiden käytön suhteen
on tasapaino. Miten suuren osan ne muusta ajasta haukkaavat.
Liiallinen ruutuaika ei saa häiritä muita elämän osa-alueita kuten lepoa, koulunkäyntiä, harrastuksia, ulkoilua ja liikuntaa sekä perheen ja ystävien kanssa vietettyä aikaa.
– Kun muut osa-alueet on huomioitu,
ei ruutuaika yleensä muodostu ongelmaksi, koska sille ei arjessa jää liikaa aikaa, Pönkä huomauttaa.
13 ikävuotta pidetään merkittävä etappina digipalvelujen käytössä, koska se on
useiden pelien ja somepalvelujen ikäraja. Se
osuu myös yksiin teini-ikään, jolloin usein
kaveripiirin merkitys korostuu nuoren elämässä. Netissä vietetty aika yleensä lisääntyy.
– Mikäli ruutuaika ei häiritse muita elämän osa-alueita eli se ei aiheuta varsinaisia ongelmia, siitä ei tarvitse olla huolissaan,
mikäli lapsi ei itse näe siinä olevan jotain
vialla, Pönkä sanoo.
Ranskassa älylaitteet on kielletty kouluissa ja digimurroksen suuret nimet, kuten
Steve Jobs ja Bill Gates, eivät ostaneet älylaitteita lainkaan omille lapsilleen.
Tutkimusnäyttö liian ruutuajan vaikutuksista onkin Pöngän mukaan jo niin laajaa,
ettei sitä voi sivuuttaa.
– Ei voi muuta kuin suositella, että perheissä pysähdyttäisiin miettimään, miten
vuorokauden 24 tuntia halutaan oikeasti
viettää.

Soikkelin perheen pojat Elmeri (etualalla)
ja Paavo pelaavat mieluiten jalkapalloa
kortepohjalaisen kerrostalon takapihalla.
Älylaitteet eivät hallitse perheen arkea.
Poikien peliä seuraamassa Elina Soikkeli ja
Ville Soikkeli sylissään kuopus Ville.
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PALOKAN KULTTUURIPÄIVÄT 7.–15.11.2020
PALOKAN ALUESEURAKUNNAN
TAPAHTUMAT:
ILTACAFÉ PE 6.11. KLO 19
Roihussa, Palokan kauppakeskus
– suunnattu erityisesti nuorille
(ei tarjoilua)
KANSANLAULUKIRKKO SU 8.11.
KLO 10 Palokan Pelimannitalo
KULTTUURIPÄIVIEN 20-VUOTISKONSERTTI KE 11.11. KLO 18
Palokan Pelimannitalo. Maija
Tynkkynen, cembalo ja Heikki
Tynkkynen, piano ja viulu
Kulttuuriviikon koko
ohjelma palokka.fi.
jyvaskylanseurakunta.fi

Syntymäpäiväjuhla
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:

Jyväskylän seurakunnan
seurakuntatoimisto palvelee
hautaus-, kaste- ja vihkiasioissa
toistaiseksi puhelimitse, sähköpostitse ja chatin kautta.

Häät, kaste, hautajaiset –
seurakuntatoimisto auttaa!
Kirkkoherranvirasto jää historiaan, mutta Jyväskylän seurakunnan palvelut kaupunkilaisille säilyvät.
ELINA MANNINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Katri Heiskanen on yksi Reimarissa työskentelevistä toimistosihteereistä.

Kirkkopuiston kulmalla sijaitsevan
uuden Reimari-rakennuksen toimistotilat tuoksuvat – no, uudelta.
Kirkkoherranvirasto nimikkeenä
on nyt siirtynyt historiaan, ja sen
sijaan kaupunkilaiset asioivat seurakuntatoimistossa, jossa hoidetaan muun muassa kaste- ja vihkivaraukset sekä hautausjärjestelyt.
Tosin vielä toistaiseksi toimiston ovet pysyvät kiinni – koronaajan asiakaspalvelu hoidetaan ensi-

sijaisesti puhelimitse, sähköpostitse tai nettisivuilta aukeavan chatin
välityksellä.
Kun aika taas muuttuu, olette
iloisissa ja surullisissa elämäntilanteissanne lämpimästi tervetulleita
kohtaamaan meitä toimistoasioissakin kasvotusten.

Seurakunnan Tellervonkadulla
sijainnut väliaikainen konttori on
kokonaan tyhjentynyt. Asiakaspalvelun lisäksi myös muut työntekijät ovat muuttaneet Reimari-kiinteistöön.

Muutamalta työpisteeltä kuuluu tietokoneen naputusta ja vaimeaa puhelinkeskustelua, mutta muuten tila on hiljainen ja lähes tyhjä. Jyväskylän seurakunnan työntekijöillä on koronariskin
vuoksi voimassa vahva etätyösuositus, jos se suinkin on tehtävien
kannalta mahdollista.
Loka-marraskuun aikana muun
muassa seurakunnan hautausja kiinteistöpalvelut sekä kirkkoherranviraston jäljelle jäänyt väki
aloittelee työntekoa vasta avatussa Reimarissa.

Vuosi 2020 on ollut seurakunnan
työyhteisölle muutenkin muutosten ja muuttojen aikaa.
Virkatodistusten ja sukututkimusten tilaukset siirrettiin kesällä kirkkoherranvirastosta uuteen,
koko Lapuan hiippakunnan alueella toimivaan keskusrekisteriin Ailakinkadulle.
Myös Lapuan hiippakunnan
aluekeskusrekisterissä asioidaan
tällä hetkellä puhelimitse tai sähköpostitse, ja asiakasvastaanottoja järjestetään vain ajanvarauksella.

• Kaste- ja vihkivaraukset, p. 050 363 2300, jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
• Hautauspalvelut, p. 040 162 3982, jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
• Päivystävä pappi, p. 040 535 2328.

Säynätsalon alueseurakunnan
Kultaisen iän syntymäpäiväjuhlat 3.12.
on peruttu koronatilanteen vuoksi.

POSTIOSOITE: PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
041 730 2591 .......................... luovutus.akrlapua@evl.fi
Kirkkoon liittyminen, avioliiton esteiden tutkinta
041 730 2589 ..................... rekisterointi.akrlapua@evl.fi
Kaste- ja vihkivaraukset
050 363 2300 ................. jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Hautauspalvelut
040 162 3982 ................. jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi 040 535 2328
Neuvonta 014 636 611
Työntekijöiden yhteystiedot jyvaskylanseurakunta.fi
jyvaskylanseurakunta.fi

Seppälän Citymarket

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

jyvaskylanseurakunta.fi

Ilmoittaja!

RADIO KESKISUOMALAISEN ja
Jyväskylän seurakunnan

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Parisuhteen
Korjaussarja
Ohjelma esitetään
tiistaisin 17.11. lähtien klo 12.30
ja uusinta torstaisin klo 18.30.

KIRKOLLISIA PALVELUITA JYVÄSKYLÄSSÄ
KASTE, VIHKIMINEN TAI HAUTAUS
Jyväskylän seurakunnan seurakuntatoimisto Reimari-rakennuksessa,
os. Kilpisenkatu 6, käynti Vapaudenkadulta (katutasosta portaat ylös
ykköskerrokseen). Avoinna ma–pe kello 9–15.
Huom! Koronatilanteen vuoksi asiointi toimistossa toistaiseksi
vain puhelimitse, sähköpostitse ja chatissä osoitteessa
jyvaskylanseurakunta.fi.

Lea Pietiläinen 050 549 7027 tai
Kaisa Toivanen 050 340 0665.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

VIRKATODISTUS TAI SUKUTUTKIMUS
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri os. Ailakinkatu 17.
Avoinna ma–pe klo 9–15.
Huom! Koronatilanteen vuoksi asiointi aluekeskusrekisterissä
toistaiseksi puhelimitse ja sähköpostitse, asiakasvastaanotto vain
ajanvarauksella.
• Virkatodistusten ja sukututkimuksen tilaukset p. 041 730 2591,
luovutus.akrlapua@evl.fi
• Avioliiton esteiden tutkinta ja kirkkoon liittyminen, p. 041 730 2589,
rekisterointi.akrlapua@evl.fi

PALVELUITA
MYÖS NETISSÄ
Muun muassa
virkatodistuksen
tilauksen, avioliiton
esteiden tutkinnan tai
kirkkoon liittymisen
voi hoitaa myös
verkossa. Katso:
jyvaskylanseurakunta.fi.

Jyväskylän seurakunnan ohjelma rakkaudesta
ja parisuhteen kipupisteistä.
Näitä kysymyksiä pariskunnat miettivät.
Perheneuvoja Pekka Puukko Jyväskylän seurakunnan
Perheasiain neuvottelukeskuksesta vastaa
Onnella on juuret

Nettiradio osoitteessa
radiokeskisuomalainen.fi

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.
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Tapahtumat
Muutokset mahdollisia koronatilanteen vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan tarkemmin nettisivuilla
jyvaskylanseurakunta.fi. Seurakunnan tilaisuuksissa ei tällä hetkellä
järjestetä tarjoiluja.

TAULUMÄEN KIRKKO

Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 18,
Ruusukallio, Rantalainen, Väisänen.
Kansainvälinen sanajumalanpalvelus su 15.11. klo 18, Tikkanen, Laine,
Laasonen.

HALSSILA

Aikuisille
Tiistai-tapaaminen ti 17.11. klo 13
Telkäntie 2 C. Raamatun kielen kehityksestä, FT Aila Mielikäinen.
Lapsille ja lapsiperheille
Kts. Kipinän tapahtumat.

HUHTASUO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 12
Huhtakoti, Siistonen, Penttinen.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo 12
Huhtakoti, Kari, Asikainen.
Aikuisille
Ryhmä Rämä ke klo 10 Kipinä. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.
Tied. 050 549 7005.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauvaryhmä ma klo 13 Kipinä.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja to
klo 13.30. Kipinä.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo
9.30 Kipinä.
Vauvamuskari to 5.11. klo 14.30 Kipinä. Maksu paikan päällä 5e/lapsi/kerta, sisarus 1e/kerta.
Perheiden retkikirkko su 8.11. klo 15
Tyyppälän leirimaja, Kaakkovuorentie. Sään mukainen varustus.
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to
klo 15–17 Kipinä.
Muut tapahtumat kts. Kipinä.
Muu
Kipinäbingo ke klo 13 Kipinä.

KELJONKANGAS

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Toivon torstai to 12.11. klo 18.30
Neulaskoti. Hölmö rikas mies, Saija
Väätäinen, musiikki Jennimari ja Ville Niemi.
Aikuisille
Olohuone ti klo 13 Neulaskoti.
Raamattutunti su 15.11. klo 16 Neulaskoti. Voimat vastakkain, hyvän ja
pahan kysymyksiä pohtimassa, Matti Väätäinen.
Rukouspiiri ma 16.11. klo 18 Neulaskoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvakerho ke klo 13.30 Neulaskoti.
4-vuotissynttärit su 22.11. klo 14.30
ja 17 srk-koti. Esiintyy Tuomo Rannankari. Ilm. 18.11. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi. Lapsen lisäksi voi
osallistua yksi aikuinen.
Iskän kaa -ilta ti 24.11. klo 17.30 srkkoti. Ilm. 20.11 mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.

KELTINMÄKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo
10 kirkko, Ridanpää, Rämänen, Nieminen.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo 10
kirkko, Rämänen, Närhi, Nieminen.

Musiikkitilaisuudet
Musiikkituokio keskellä viikkoa ke
klo 18 kirkko.
Vivaldi: Gloria su 15.11. klo 18 kirkko,
Avivando Cantare ja Avivando Consort, joht. Christine Bürklin. Käsiohjelma, vapaaehtoinen maksu.
Aikuisille
Kätevästi käsillä joka toinen to klo 15
kirkko. 5.11. kynttilä- ja lyhtyaskartelua; 19.11. aiheena ikonit.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13–14 Saihokatu 4.
Päiväkahvit peruttu toistaiseksi.
Lapsille ja lapsiperheille
Lyhtyilta ti 24.11. klo 17.30–19.30
kirkko. Toimintaa kaikenikäisille. Ilm.
18.11. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenk. 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.

KESKUSTA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Päivärukous to 5.11. ja 19.11. klo 13
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 10
Kaupunginkirkko. Mannström, Vavilova.
Nuorten jumalanpalvelus ke 11.11.
klo 17 Kaupunginkirkko, Tikkanen,
Laasonen.
Jumalanpalvelus to 12.11. klo 13
Kaupunginkirkko.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo 10
Kaupunginkirkko. Wuolio, Tikkanen,
Vavilova.
Kaupunginkirkko
140 vuotta -luento
Eero Kuusela kertoo Kaupunginkirkon 140-vuotisesta
historiasta ke 18.11. klo 18
Kaupunginkirkossa.
Esitelmää voi seurata myös
Henki ja elämän Youtubekanavalta.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ke 11.11. klo 10 Valtiontalo.
Maailma Silmussa -ilta ke 18.11. klo
17.30 Valtiontalo.
Aikuisille
Osallisuuden kahvihuone ti 10.11.
klo 14 Valtiontalo. Vertaisryhmä eläkeiässä Jyväskylään muuttaneille.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
11.11. klo 13 Puistotori 4.
Jätkäklubin saunailta pe 13.11. klo
18 Jyvässeudun Perinnesaunojien sauna, Valakankatu 9. Ilm. ja tied. 050
549 7001.
Keljon piiri ti 17.11. klo 10 Valtiontalo.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden puuha-aamu to klo 9.30
Vanhan pappila.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti klo 9 ja
to klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Taaperokerho ma klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ti klo 13 ja ke klo
9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Puistossa tavataan! – Pihapyhis ma
16.11. klo 14 Mäki-Matin perhepuisto.

KIPINÄ

Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja
la–su klo 11–16.
Musiikkitilaisuudet
Jussi Syren And The Groundbreakers pe 6.11. klo 18. Akustista musiikkia Amerikan tyyliin, a capellana esitetyistä gospel-klassikoista aina banjolla soitettuihin virsiin. Liput ovelta
12e, max 50 hlö.

Aikuisille
Ryhmä Rämä ke klo 10 Kipinä. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.
Tied. 050 549 7005.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke 11.11. ja 18.11. klo 17.30.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheilta ma klo 17.30.
Ekavauvaryhmä ma klo 13.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 10.11. klo
10.
Mutsit koolla ti 17.11. klo 10. Äitien
vertaisryhmä, lastenhoito. Ilm. srk:n
nettisivuilla.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo
9.30.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja to
klo 13.30.
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.
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to
klo 15–17 Kipinä.
Nuorille
Iltakahvila to klo 17–20. Yli 15-vuotiaille koronarajoitukset huomioiden.

KORPILAHTI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 10
kirkko, Karasti, Laiho.
Sanajumalanpalvalus su 15.11. klo
10 kirkko, Koivisto, Laiho, Konsta Lallukka, urut.
Aikuisille
Ylistysryhmä pe 6.11. klo 17.30 srktalo.
Väentupa ti klo 10 srk-talo.
Ikäihmisten palvelupäivä ke 11.11.
klo 10 srk-talo.
Miestenilta ke 11.11. klo 18 srk-talo.
Raakel-ilta su 15.11. klo 16 srk-talo.
NOJA-ryhmä ti 17.11. klo 18 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Alakoululaisten olkkari to klo 13–
15.30 srk-talo. Ilm. ennen ensim. jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Leikki-ikäisten Pop up -muskari ti
klo 16.15 srk-talo. Maksu paikan päällä 5e/lapsi/kerta, sisarus 1e/kerta.
Taaperoryhmä ma 16.11. klo 9 srktalo.
Pohjoisten kylien iltaperhekerho ti
17.11. klo 17.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo. Ilm. 050 557 9006.
Perheiden kirkkohetki to 19.11. klo
9.30 kirkko.

KORTEPOHJA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 16
srk-keskus, Ridanpää, Nieminen.
Perjantain puolipäivä pe 13.11. klo
12 srk-keskus.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo 16
srk-keskus, Rämänen, Nieminen.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 10.11. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus, koronarajoitukset huomioiden.
Lapsille ja lapsiperheille
Lyhtyilta ti 24.11. klo 17.30–19.30 Keltinmäen kirkko. Toiminnallinen ilta
kaikenikäisille. Ilm. 18.11. mennessä
jyvaskylanseurakunta.fi.
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.

KUOKKALA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Muksujumalanpalvelus su 8.11. klo
11 kirkko, Ruusukallio, Mäkinen, Väisänen, Korhonen. Katsottavissa suorana Henki ja elämän Youtube-kanavalla tai Keskisuomalaisen verkkosivulla.

Sana elää, rukous kantaa -ilta to
12.11. klo 18 kirkko. Toivo, Kalevi
Rautjoki, Rantalainen. Musiikki Tuula Hakkarainen & Ester/Ursula Hyvärinen.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo
11 kirkko, Mäkinen, Seppä, Väisänen,
Grönholm.

PALOKKA

Musiikkitilaisuudet
Ystävyyttä romantiikan aikaan su
8.11. klo 17 kirkko, Iina Hirvonen, alttoviulu ja Jenni Kupari, piano. Liput
15e, alle 15v. vapaa pääsy.

Lähetys- ja avustustyö
Olotupa ti klo 12–15 Roihu, Kauppakeskus Palokka.

Kynttilätapahtuma
itsemurhan
tehneiden muistolle
Kuokkalan kirkossa sytytetään tuohukset su 15.11. klo
18 itsemurhan tehneiden
muistolle. Surunauha ry:n
kokemusasiantuntija Vuokko
Koponen kertoo omasta
surustaan ja selviytymiskeinoistaan. Lisäksi tilaisuudessa
on musiikkia ja rukousta.
Mukana myös sairaalapappi
Johanna Niiles-Hautanen,
kanttorit Irina Vavilova ja
Hannes Asikainen. Tilaisuus
on nähtävissä suorana myös
Henki ja elämän Youtubekanavalla.
Apua ja tukea tarvitseville
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 18.11.
klo 13 kirkko. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 11.11. klo
13 kirkko.
Toivoa naisille -ryhmä ti 17.11. klo 18
kirkko. Mukana verkostokoordinaattori Satu Hauta-aho Medialähetys Sanansaattajista.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
5.11. ja 19.11. klo 13 kirkko.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 10.11. klo 18 kirkko.
Miesten avoin keskusteluryhmä.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Lapsille ja lapsiperheille
PerheCafe to 5.11. klo 17.30 kirkko.
Taaperotupa pe klo 9.45 kirkko.
Perhekerho ma–ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Äitienilta ti 10.11. klo 18 kirkko.
Café Kide – Avoin olohuone ke klo
9 kirkko.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 17.11. klo 18 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 19.11. klo 9.30
kirkko.
Muu
Nyt puhuu Pietari -raamattunäytelmä ke 11.11. klo 18 kirkko. Liput
10/5e ovelta.

LOHIKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 12
Lahjaharjun kappeli. Mannström, Vavilova.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo
12 Lahjaharjun kappeli. Wuolio, Vavilova.
Aikuisille
Psalmipiiri ma klo 17.30 kappeli.
Lahjaharjun olohuone ti 10.11. klo
9 kappeli.
Lapsille ja lapsiperheille
3–5-vuotiaiden päiväkerho to klo 9,
Katajatie 1 as 6.
Touhutupa ma klo 9.30 Katajatie 1 as
6. Touhuaamu ulkosalla.
Ekavauvaryhmä ma klo 13 Katajatie 1 as 5.
Taaperokerho ti ja ke klo 9.30 Katajatie 1 as 6.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kansanlaulukirkko su 8.11. klo 10 Pelimannitalo, Kokkonen, Laine, Partanen, Kyrie Eleison.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo
10 Pelimannitalo, Hautalahti, Kokkonen, Tahkola.

Aikuisille
Rukouspiiri to klo 13 Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Naisten Raamattupiiri ma 9.11. klo
10.30 Roihu.
Miestenpiiri ti 10.11. klo 18 Roihu.
Kirjapysäkki ma 16.11. klo 10.30 Roihu.
Musiikkitilaisuudet
Kulttuuripäivien 20-vuotiskonsertti
ke 11.11. klo 18 Palokan Pelimannitalo. Maija Tynkkynen, cembalo ja Heikki Tynkkynen, piano ja viulu. Samalla
Palokka-Seuran 15-vuotisjuhla.
Nuorille
Iltacafé pe 6.11. klo 19–21.30 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Nuortenilta ke klo 18 Roihu.
Lapsille ja lapsiperheille
Apua arkeen. Kaipaisitko hetken hengähdystä, lastenhoitoapua, tilaisuutta
jutella? Ota yhteyttä Palokan lastenohjaajiin 040 500 7820/040 535 2276.
Muskarit Jokelan pappilassa keskiviikkoisin. Tied. 050 340 9898.
Perheilta to 5.11. klo 17.30 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Perhesähly la klo 17 Jokelan koulun
liikuntasali.
Perhepysäkki ma klo 9 Jokelan pappila.
Kaakaoklubi ma klo 12 Jokelan pappila. Kysy vapaita paikkoja 040 535
2276/040 500 7820.
Vauvapysäkki ti klo 13 Roihu.
Perhekahvila ke klo 9 Roihu.
Perheilta to 19.11. klo 17.30 Roihu.

SÄYNÄTSALO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 10
kirkko, Väätäinen, Tiusanen.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo 10
kirkko, Helenius, Perttilä.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 15.11. klo
18 Merja Valkola, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
AA-kerho ma klo 18 srk-koti.
Olohuone ti klo 13 srk-koti.
Miesten raamattupiiri su 15.11. klo
18 srk-koti.
Naistensolu ti 17.11. klo 18 Huugontie 10, Kaarina Salminen.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 12.11. klo 18 srk-koti.
4-vuotissynttärit su 22.11. klo 14.30
ja 17 srk-koti. Esiintyy Tuomo Rannankari. Ilm. 18.11. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi. Lapsen lisäksi voi
osallistua yksi aikuinen.
Iskän kaa -ilta ti 24.11. klo 17.30 srkkoti. Ilm. 20.11 mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.
Muu
Syntymäpäiväjuhla on peruttu
Säynätsalon alueseurakunnan Kultaisen iän syntymäpäiväjuhlat 3.12. on peruttu
koronatilanteen vuoksi. Lisätietoja tapahtumasta seuraavassa Henki ja elämä -lehdessä
19.11.

TIKKAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 10
kirkko, Vallipuro, Piilonen, Naislaulajat.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo
10, saarna Niko Huttunen, von Gross,
Partanen. Huttunen kertoo uudesta
raamatunkäännöksestä. Jumalanpalvelus on katsottavissa suorana Henki
ja elämän Youtube-kanavalla tai Keskisumalaisen verkkosivulla.
Sanan ja rukouksen ilta su 15.11. klo
18. Jumalan taisteluvarustus, Gunilla
Ranta, Vallipuro, Piilonen.
Musiikkitilaisuudet
Koululaisten musiikkikerho ke klo
15 kirkko. Tied. sirpa.piilonen@evl.fi,
040 560 9913 tai tiina.jarvinen@evl.fi,
050 571 5155.
Lapsikuoro ke klo 17 kirkko. Tied. sirpa.piilonen@evl.fi tai 040 560 9913.
Kirkkomusiikki-ilta to 19.11. klo 18
kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokakassien jakelu to 5.11. ja 19.11.
klo 10.30 kirkko.
Aamukahvi peruttu toistaiseksi koronatilanteen takia.
Mieli maasta -ryhmä ti 17.11. klo 18
pappila. Keskustelu ja vertaistukiryhmä mielenterveyden asioihin liittyen.
Lähetys- ja avustustyö
Työtupa ti klo 12 kirkko.
Aikuisille
Naistenilta pe 6.11. klo 18 kirkko.
Raamatun voimanaisia, pastori Teija Laine. Musiikki Tuula Hakkarainen.
Mahdoll. ostaa Annikin terveysleipiä.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila.
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 13.11. klo
12.30 Tikkakosken Rauhanyhdistyksen talolla.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit Tikkakosken kirkolla keskiviikkoisin. Tied. 050 571 5155.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko. Toimintaa ulkona.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 10
kirkko, Jurva, Modinos.
Hartaus verkossa su klo 10 Vaajakosken aluesrk:n Facebook-sivulla ja Youtubessa.
Leipäsunnuntai su 8.11. klo 16 kirkko.
Antakaa toisillenne anteeksi, Raimo
Lappi. Lapsille omat ohjelmat.
Raamatunopetusilta ke 11.11. klo 18
kirkko. Palkinto odottaa, Anneli Montonen.
Sanajumalanpalvelus su 15.11. klo 10
kirkko, Rossi, Salmela.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 10.11. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Avoin rukouspiiri ti klo 18 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 11.11. klo 13
kirkko.
Keskiviikkokerho ke 18.11. 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 klo 9 kirkko.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaolkkari ti klo 17.30 Jyskän srk-koti.
Taaperotupa ke klo 9 kirkko.
Muu
Cafe Hyvä Hetki – avoin olohuone
to klo 9 kirkko.
Kirkonpenkki Vaajalalla ke klo 10–
12. Alueseurakunnan työntekijä tavattavissa.

Sururyhmä
aloittaa
tammikuussa
Sururyhmä läheisensä
menettäneille alkaa Vaajakosken kirkolla 13. tammikuuta. Ilmoittautuminen
30.11. mennessä: pastori Heli
Karjalainen, 044 430 9113,
heli.h.karjalainen@evl.fi.

YHTEISET:
Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna ma,
ti ja to klo 11–15. Tied. 050 360 3484.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
15.11. klo 11–12.30. Lastenohjelmat.
KahviKirkko @ Kristillinen koulu
klo 13–14.30. Tuo brunssille ja kahville omat syömiset. Käytämme maskeja. Max 50 hlöä / tilaisuus. Ilm. whatsapilla 044 524 3904. BrunssiKirkkoon
voit osallistua myös Zoomissa.
Youtube kanavalta KohtaamisPaikka
Jyväskylä löytyvät kaikki koronakauden opetukset.
Online-Alfa 2.2.–11.5. (ei hiihtolomalla) klo 18.30–20. Alfa on hyvä keino pohtia elämän suuria kysymyksiä
kristinuskon näkökulmasta. Alfa-illan
alussa katsomme opetusvideon, jonka jälkeen keskustelemme pienryhmissä. Ryhmät toimivat videoyhteyden välityksellä. Ennen Alfan alkua
saat tästä tarkemmat ohjeet. Alfa ei
maksa mitään. #kokeileAlfaa. Tied.
ilm. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net
tai 044 524 3904.
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.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 18.11. klo 13–14.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
Omaishoitajien ja hoidettavien kirkkopyhä su 22.11. klo 11 Kuokkalan
kirkko ja joulujuhla to 26.11. klo 13–
14 Keltinmäen kirkko. Ilm. 12.11. mennessä, 050 549 7023.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten joulujuhla to 10.12. klo 12–14
Koivuniemen leirikeskus. Ilm. 25.11.
mennessä 050 549 7023.
Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen ilta ti 24.11. klo
18.30 Vaajakosken kirkko.
Rukousretriitti Kiponniemen toimintakeskuksessa 13.–15.11. 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).
Jumalanpalvelus su 15.11. klo 15
Huhtakoti, Nevakatu 1.
Lähetyspiiri su 22.11. klo 14 Kuurojen
Yhdistys, Ilmarisenkatu 20.

KRISTILLISET JÄRJESTÖT:
Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 16.11. kello 14 Helluntaikirkko, Okkerinkatu 3, Jyväskylä.
Wurmbrand-filmi Marttyyrien Ääni,
puhe Hannu Lahtinen.
Tilaisuus ma 30.11. Sepänkeskus klo
14.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toimistoaika ti–to klo
9–15, jklnnky@gmail.com, 040 740
4472.
ywca.fi/paikallisyhdistykset/jyvasky-

lan-nnky, www.facebook.com/jklnnky, instagram.com/jklnnky
Kirjapiiri I ma 9.11. klo 13. Patjim Statovci: Bolla.
Puuroa ja puhetta ti 10.11. klo 9–11
(aamupala 5e). Lasten kirjat aikuisten
opettajana, Helena Nieminen-Ortiz.
Puuroa ja puhetta ti 17.11. klo 9–11
(aamupala 5e). TV-kokki Maija Silvennoinen vieraanamme.
Masu-kahvila ti 10.11. klo 17.30–
19.30 Itkuisen vauvan rauhoittaminen
ja kantoliinailu, ti 17.11. klo 17.30–
19.30 Synnytykseen valmistautuminen. Kasvaako sisälläsi pieni ihminen?
Oletko jollain lailla haastavassa elämäntilanteessa tai jännität isohkoja ryhmiä ja kaipaisit mukavaa pientä
ryhmää kulkemaan odotusaikaa yhdessä kanssasi? Tarjoamme myös kahvia, teetä ja välipalaa. Järj. ITU-projekti ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun
kätilöopiskelijat.
Kamalat äidit ke 18.11. klo 18. Ohjattu vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille.
Ompeluseura to 19.11. klo 13–15.
Vaihdetaan ideoita ja opetetaan toisiamme. Ota omat langat, puikot,
koukut mukaan. Päiväkahvit.
Jyväskylän NNKY:n sääntömääräinen syyskokous su 22.11. klo 14, Puistotori 4.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505
0653
Nettiseurat su 8.11. klo 16.
Nettiseurat ke 11.11. klo 19.
Nettiseurat su 15.11. klo 16.
Nettiseurat ke 18.11. klo 19.
Kansan Raamattuseura
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Hehku-ilta pe 6.11. klo 18. Talentit esiin!
Naisia kaivolla -ilta Zoom-etäyhteydellä ma 9.11. klo 18–20. TT Tuula Tynjä: Kaikki elämäni värit – mitä
tunteet kertovat? Ilm. etukäteen: avioliitto@sana.fi.
Hehku-ilta ti 10.11. klo 18. Jobin kirja:
Voinko minäkin nähdä Jumalan? Kari
Valkonen.
Hehku-cafe pe 13.11. klo 17 Kahvila
Mirjam´s.
Ihmepäivä la 14. 11. 12–19. Puhe
Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma.
Rukoustunti ti 17.11. klo 11–12.
Päiväkahvit ja raamattutunti ti
17.11. Kahvit klo 13, ohjelma klo
13.30.
Hehku-ilta ti 17.11. klo 18. Paikkani maailmassa Jeesuksen seuraajana,
Raimo Laine.
Bibliodraamaryhmä Teams-etäyhteydellä neljänä peräkkäisenä keskiviikkona alkaen 18.11. klo 18–20,
Mika Lahtinen. Ilm. viim. 13.11. mika.
lahtinen@sana.fi.
Hehku + -ilta pe 20.11.klo 18.30. Vuorisaarna: Miten ohjeita tulisi soveltaa
tähän päivään? Matti Väätäinen.
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.
Teetupa pe klo 18–21.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä
muiden asioiden puolesta maanantaisin klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti klo 13 whatsapp-ryhmä.
Naisten raamattupiiri ti 10.11. klo 13.
Breikki-ilta nuorille/opiskelijoille ti
klo 18.
Naistenpiiri ke 11.11. klo 18.
Keskustelupiiri to klo 14.
Sanan Keidas su 15.11. klo 16.
Varkkari-ilta 11–15-vuotiaille to
22.10 ja 19.11. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Lyhty ilta 4–8-luokkalaisille pe 23.10.
klo 18 Kinkomaan koulu.
Leipäsunnuntai su 8.11. klo 16 Vaaja-

		
nkaari

Elämä

KASTETUT
Alexandra Ahonen
Eljas Toivo Aukusti Etelälahti
Magnus Oliver Görman
Heta Olga Inkeri Hakkarainen
Otto Tapani Henttala
Lilja Eveliina Kaksonen
Kaapo Kasperi Koho
Eelis Esa Matti Koivuvaara
Luukas Joonatan Kokko
Martin Mikael Kärkkäinen
Toivo Kalle Ilmari Lampinen
Metti Ilona Meijanen
Vilhelmiina Emmi Annika Ohranen
Inna Lilia Unelma Oksanen
Lilja Aurora Kristina Paananen

Milo Arvi Samuli Peltovuoma
Max Semi Jami Penttinen
Joel Matti Viljami Piesala
Siiri Kerttuli Pirttimäki
Julius Toivo Ensio Pitkänen
Torsti Benjamin Pohjola
Selma Elli Vilhelmiina Puustinen
Jere Timo Tauno Pyykkinen
Patrick Rafael Raasakka
Sienna Sofia Raasakka
Topi Elias Mikanpoika Riitsalu
Tuuli Anna Adalmiina Runonen
Iina-Vanamo Stén
Ilja Edvin Tukio
Nilla Eerika Turunen

KUULUTETUT
Isto Tapani Veijanen ja Aino Ulla Sofia Kiramo
KUOLLEET
Martta Talpo 105 v
Maija-Liisa Kokkonen 93 v
Marjatta Vappu Vuokko Koski 92 v
Jaakko Sakari Niskanen 91 v
Matti Honkanen 89 v
Hannu Heikki Linnamo 87 v
Irma Anelma Räsänen 86 v
Helvi Liisa Sorri 86 v
Sirkka-Liisa Anneli Pietarinen 81 v

Terttu Lahja Anneli Salo 76 v
Kirsti Mäkinen 74 v
Esko Antero Ridanpää 70 v
Pirjo Annikki Kauppinen 68 v
Risto Tapani Vesala 61 v
Kari Juhani Myllyaho 60 v
Marko Tapani Rönni 53 v
Juho Verner Nyman 32 v

Olen yksin, mutta sinä et minua jätä.
Sydämeni on arka, mutta sinä et minua jätä.
Olen levoton, mutta sinun kanssasi minulla on rauha.
D. Bonhoeffer

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.riiko-

nen@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

kosken kirkko. Antakaa toisillenne anteeksi, Raimo Lappi. Lapsille oma ohjelma, ehtoollinen.
Vaajakosken miestenpiiri to 12.11.
klo 18.30, Kirkkotie 11.

Aamurukouspiiri ma 16.11. klo 8.
Viikkomessu ke 18.11. klo 18.30, opiskelijailta.

SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su 8.11. klo 12.
Aamurukouspiiri ma 9.11. klo 8.
Opiskelijailta ke 11.11. klo 18.30.
Vainotut kristityt, Anni Alakiikonen,
Open Doors.
Messu su 15.11. klo 12.

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).

Suomen Raamattuopisto
Raamattuilta ke 11.11. klo 18 Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11. Palkinto
odottaa, Anneli Montonen.
Toivon torstai to 12.11. klo 18.30
Neulaskoti, Pihkatie 4. Hölmö rikas
mies, Saija Väätäinen, musiikki Jennimari ja Ville Niemi. Mahdollisuus
henkilökohtaiseen keskusteluun ja
rukoukseen.
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”Ja tiedätkös, sinä aina…!”
Me kaikki tiedämme riidassa sen pisteen, jossa tulee sanottua asioita,
joita ei enää saa takaisin. Tilanteen voi välttää yksinkertaisella keinolla,
sanoo Pekka Puukko.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Riittely kuuluu parisuhteeseen,
mutta sitäkin voi opetella.
– Asioiden sanoittamisessa on
kolme tärkeää asiaa: keskittyä toisen käyttäytymiseen, kertoa, mitä
tunteita se herättää ja yksilöidä tilanne, sanoo Jyväskylän seurakunnan perheneuvoja Pekka Puukko.
– Jos toinen jättää aina likavaatteet lattialle ennen nukkumaan
menoa, voi sanoa, että se harmittaa, ja pyytää toista viemään vaatteet pyykkiin. Puheeksi ottamalla asiat on huomattavasti helpompi sulattaa, eikä tarvitse nimitellä toista.

Perheneuvoja Puukko seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksesta pohtii pariskuntia usein mietityttäviä kysymyksiä Radio Keskisuomalaisen taajuudella marraskuun puolivälissä alkavassa Jyväskylän seurakunnan 12-osaisessa
ohjelmasarjassa. Myös riitely on
yhtenä teemana.
Aikalisän ottaminen riidassa toimii Puukon mukaan aina.
– Laske kymmeneen tai sataan,
mene toiseen huoneeseen, parvekkeelle tai ulos. Tee jotakin, joka tuo etäisyyttä tilanteeseen. Aikalisä on yksinkertainen ja toimiva keino, ennen kuin tilanne etenee siihen pisteeseen, ettei sanoja
saa enää takaisin.

Riitelyn pääteeksi pitäisi aina
myös sopia. Puukon mukaan se
on erittäin tärkeää, sillä riidassa
kun on mukana asia- ja tunnepuoli. Niistä kumpaankin pitäisi löytää
jonkinlainen ratkaisu, niin ettei toiselle jää mitään hampaankoloon.
Pekka Puukko listasi viisi asiaa,
joihin riidellessä ei kannata
sortua.
1. Älä nimittele, piikittele ja
puhu ivallisesti
– Toisen nimittely, piikittely ja puhuminen ivallisesti ovat kaikki henkistä väkivaltaa. Ne eivät kuulu riitelyyn ja ovat lähestyvän eron tuntomerkkejä. Jos huomaa käyttäytyvänsä riitatilanteessa näin, kannattaa hakea apua.
2. Älä nöyryytä
– Nöyryyttämällä pyritään osoittamaan toisen kelvottomuus.
Mahdollisesti vielä muiden läheisten – sukulaisten ja ystävien –
edessä. Nöyryyttämällä osoitetaan
halveksuntaa ja kyseenalaistetaan
toisen taidot tehdä asioita. Se voi
olla myös ulkonäköön tai persoonaan liittyvää arvostelua.
3. Älä uhkaile
– Jos et tee, niin kuin minä haluan, niin… Toista voi uhkailla monella tavalla, esimerkiksi taloudellisesti, luopumalla hellyyden osoituksista, mököttämällä tai kieltäy-

tymällä puhumasta. Pahimmillaan
uhkailua tehostetaan fyysisellä väkivallalla.
4. Älä riko paikkoja tai tavaroita
Paikkojen tai tavaroiden rikkominen ei kuulu riitelyyn, ei myöskään
ovien paiskominen tai vaikkapa
autolla kaahaaminen. Tällainenkin
käytös on uhkaavaa ja voi olla jopa
toisen henkeä vaarantavaa.
5. Älä riitele lasten kuullen
Vanhemmat helposti ajattelevat, että lapset eivät kuule riitelyä. Yleensä he kuulevat ja kärsivät. Kun vanhemmat menettävät
malttinsa, lapset kokevat avuttomuutta. Riitelyn jälkeen on hyvä keskustella lasten kanssa, pahoitella tilannetta ja kertoa, että asiat on sovittu.
Jos lapset ovat sen ikäisiä, että heidät voi jättää keskenään
kotiin, kannattaa siirtyä riitelemään ulos, esimerkiksi autoon.

Jyväskylän seurakunnan
Parisuhteen korjaussarja
-ohjelma Radio Keskisuomalaisessa (taajuudella
95,9) 17.11. alkaen tiistaisin klo 12.30 ja uusinta
torstaisin klo 18.30. Rakkaudesta ja parisuhteen
kipupisteistä puhuu Jyväskylän seurakunnan perheneuvoja Pekka Puukko.

Hengissä

Jumala auttaa antamaan anteeksi
Mitä tarkoittaa, suhtaudu häneen kuin
pakanaan tai publikaaniin?
Jeesus tiesi, että mikään yhteisö ei pysy kasassa, jos sen sisällä saa vapaasti kohdella
toisia väärin. Tässä hän neuvoo, kuinka uskovien välisiä riita-asioita tulisi hoitaa. Hän
esittää kolmiportaisen sovittelujärjestelmän. Ensin sovitellaan kahden kesken. Jos
sopua ei synny, pyydetään apuvoimia. Jos
kiista on hyvin vaikea, rauhaa rakennetaan
koko yhteisön voimin. Jos kaiken tämän jälkeen väärin toiminut ei suostu oikeudenmukaiseen sovintoon, Jeesus neuvoo suhtautumaan tähän kuin yhteisön ulkopuoliseen. Vihoviimeinen keino on riitapukarin ulos sulkeminen, mutta myös pakanoita
ja publikaaneja, yhteisön ulkopuolisia tulee
rakastaa, kohdella hyvin ja kutsua Jumalan
valtakuntaan.
Mitä tekstin sitominen ja vapauttaminen tarkoittavat?
Ajattelen, että tässä Jeesus yksinkertaisesti
toteaa tosiasian. Meillä kristityillä on iso valta ja vastuu siitä, miten kohtelemme muita ja miten kerromme Jumalasta muille. Jos
kristittyinä osaamme rohkaista muita Juma-

lan armolla ja vapauttaa toisiamme taakoista, Jumalasta saa armollisen kuvan. Jos taas
sidomme eli vaadimme muita muuttumaan
omin voimin ja muistuttelemme toisten virheistä, luomme myös Jumalasta ankaraa ja
taivaasta ahdasta kuvaa. Toimintamme joko
kutsuu tai karkottaa ihmisiä Jumalan luota.
Tässäkö on määritelmä seurakunnalle?
Kreikan sana ekkleesia eli seurakunta tarkoittaa yhteen kokoontunutta yhteisöä. Jyväskylän lähes 100 000 jäsenen seurakunta
on hyvin vaikea koota yhteen ratkomaan
seurakunnan jäsenten riitoja. Siksi on mielekkäämpää ajatella, että tässä kohdassa
Jeesus tarkoittaa lähiyhteisöä, jossa ihmiset
tuntevat toisensa ja joihin jäsenten riita vaikuttaa. Jos riitaannun seurakunnassa vaikkapa raamattupiiri- tai kuorokaverini kanssa, asia kannattaa ratkaista sen ryhmän sisällä, mihin tulehtunut riitatilanne väistämättä vaikuttaa.
Voiko kaiken antaa anteeksi?
Jumala voi ja hän kutsuu myös meitä antamaan aina anteeksi, vaikka joskus se on
hyvin vaikeaa. Isoja vääryyksiä voi tuntua

Evankeliumi Matt. 18: 15–22
Jeesus sanoi opetuslapsille:
”Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi
kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet
voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän
kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi
muuta, sillä ’jokainen asia on vahvistettava
kahden tai kolmen todistajan sanalla’. Ellei
hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan,
suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti: kaikki, minkä te sidotte
maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki,
minkä te vapautatte maan päällä, on myös
taivaassa vapautettu.
Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa
kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä
rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka
on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on
koolla minun nimessäni, siellä minä olen
heidän keskellään.”
Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi:

mahdottomalta antaa anteeksi. Itsestään
ei kuulu tiristää hammasta purren armollisuutta, vaan saa pyytää Jumalalta apua. Joskus viha ja pettymys on niin suurta, ettei tämäkään tunnu onnistuvan. Matka armot-

Pastori Liisa Ruusukallio saarnaa su 8.11.
isänpäivän Muksukirkossa Kuokkalan
kirkossa klo 10 ja sanajumalanpalveluksessa Taulumäen kirkossa klo 18.
”Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi?
Peräti seitsemän kertaako?”
”Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa”, vastasi Jeesus.

tomuudesta anteeksiantoon voi olla vuosikymmentenkin mittainen. Sellaisiin tilanteisiin taitaa sopia Jeesuksen sanat: ”Mikä on
ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista.”

