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Yksi hetki

Seurakunnan
työntekijöille
tunnustusta

KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

Pääkirjoitus

Palokan alueseurakunnan diakonit Päivi Itkonen ja Elina Romar on valittu vuoden 2020 palokkalaisiksi. He reagoivat ihmisten hätään nopeasti ja tarmokkaasti muun muussa Palokan senioritalon kesäisen tulipalon yhteydessä. Valinta on
samalla tunnustus kaikille vapaaehtoistyöntekijöille. Vuoden palokkalaiset nimesi Lions
Club Palokka.
Lasten ja nuorten keskus on
valinnut Jyväskylän seurakunnan varhaisiän musiikkikasvattajan Jenni Jurvan laulun Vuoden hengellinen lastenlaulu 2020 -tunnustuksen saajaksi. Autojen unilaulu -on noussut
hetkessä lasten suosikiksi kirkkomuskareissa ja kerhoissa ympäri Suomen.

Mikä on
sinun hetkesi?
Kun isoäitini vielä oli elossa, jouluisin toistui yksi hetki.
Mummi keskeytti ruoanlaiton ja käveli radion luo. Hän
väänsi volyymin suuremmalle ja istui yksin kampauspöytänsä ääreen. Radiossa soi joululaulu Taas kaikki kauniit muistot.
Sen laulun ajan mummi näytti surulliselta. Mutta me lastenlapset tiesimme, että se oli hänelle yksi joulun tärkeimmistä hetkistä.
Vielä lapsena en ymmärtänyt, että kyseisessä Sulho Rannan Viljo Kojon runoon säveltämässä kappaleessa kertoja muistelee lapsuuden joulua ja käyntiä kirkossa, jossa
hän kuunteli äitinsä laulua. Kertoja kuvailee laulussa tunnelmaa, jota ”milloinkaan ei viedä, ei ryöstetä sielustain”.
Jouluna elpyvät muistot antavat hänelle voimaa vaikeuksiin.
Joululauluilla on tällainenkin merkitys ja tarkoitus. Sävelmiä on tutkittu Suomessa muun muassa virsien ja hengellisten laulujen tutkimushankkeessa, ja sen mukaan
yhteiset laulamisen kokemukset säilyttävät muistoja elämän tärkeistä hetkistä. Tähän perustuu myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien suosio.
Joululaulut lohduttavat ja tuovat voimaa. On sanomaltaan osuvaa, että kymmenissä Suomen kaupungeissa tälläkin hetkellä kuuluva Jouluradio on juuri seurakuntien
pyörittämä kanava. Mukana on myös Jyväskylän seurakunta.
Hetki, jonka isoäitini koki kampauspöydän ääressä, toistuu minulla joka vuosi marraskuussa: olen autossa ja
juuttunut liikennevaloihin, kun Jouluradiossa soi Suvi
Teräsniskan Tulkoon joulu. Niihin liikennevaloihin ei kiire ulotu.
Mikä on sinun hetkesi?

Osallisuuden kahvihuone -tilaisuudessa ti 10.11. klo 14.45 keskusteltiin koronasta ja sen vaikutuksista. Sirpa
Teräväinen (vas.) kyseli millaisia sosiaalista elämää virkistäviä keinoja paikalla olijat olivat korona-aikana
keksineet. Osallisuuden kahvihuone on vertaisryhmä eläkeiässä Jyväskylään muuttaneille.
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Tutkijan työ vaatii hyviä hermoja
Jyväskylän yliopiston akatemiatutkija Jani Moilanen kiinnostui kemiasta jo varhain.
Nyt hän yrittää valmistaa uusia yksittäismolekyylimagneetteja. Ai mitä?
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Sanottua
Suurin kysymys ei ole, pelas’’
tunko, vaan kelpaanko. Yhtei-

Epävarmuuden tunne on vahvisOlen pohtinut, onko leikin vas’’
’’
tunut, syventynyt ja yleistynyt. Artakohta ankeuttaminen. Mieles-

sön tehtävä on vakuuttaa, että ihminen kelpaa sellaisena kuin on.
Kristillisen yhteisön ydin pitää olla usko, toivo ja rakkaus. Ketään ei
saa sulkea ulkopuolelle.”

vaamattomuus on vienyt tilaa ennakoitavuudelta, toden ja valheen
raja on himmentynyt, kovaääninen
ja karkea retoriikka on peittänyt alleen pyrkimykset vuoropuheluun
ja yhteisymmärrykseen.”
Arkkipiispa Tapio Luoma (Kirkollis
kokouksen avajaispuhe 3.11.2020)

’’

nollisen pelon. On tärkeää huomata, ettei se pelko ole valmiiksi myönteinen tai kielteinen, vaan
voimme vaikuttaa siihen itse.”

Pääkaupunkiseudun nopea
elämäntapa näkyy siinä, että on
myös siunaustilaisuuksia, joihin ei
tule saattajia ihan vain sen takia,
ettei ehdi.”

Kouluttaja Mertsi Ärling
(Kotivinkki 21/2020)

Kappelityönjohtaja Tuula Myllys
(HS Espoo 4.11.2020)
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tinajan joulutervehdyksiä voi katsoa Henki ja elämän Youtube-kanavalla. Uusi tervehdys jokaisena adventtisunnuntaina 29.11. alkaen.

Lisää tapahtumia sivuilla 10–11.

Ennakkoluulot ovat osa ihmi’’
syyttä. Ne herättävät meissä luon-
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Akatemiatutkija Jani Moilanen käyttää Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen laboratoriossa erilaisia laitteita. Moilasen mukaan työ on antoisaa ja
mukaansa tempaavaa.

3Jyväskylän seurakunnan adven-

Kirkkoherra Kari Kanala
(Keskisuomalainen 1.11.2020)

Jonna Arola
Päätoimittaja

2 Adventtimyyjäiset Tikkakosken
kirkolla la 28.11. klo 10–13. Myyjäisten tuotto käytetään diakonian ja lähetyksen hyväksi. Ulkona
tarjolla riisipuuroa ja kahvit.

Loppulausunto
luettavissa
nettisivuilla

täni seurakunta voisi hiljaisuuden
ja pysähtymisen ohella tarjota
enemmän hetkiä hassutteluun ja
iloon. Monen arjessa on valitettavasti aivan liikaa ankeutta.”
Diakonissa Vaula Risku
(Kotikirkko 3/2020)

Olemme murroksessa ja ison
’’
muutoksen edessä, mutta meillä
on kaikki mahdollisuudet parempaan huomiseen. Edellytyksenä
on havahtuminen.”
Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava
(Pieni on Suurin -lehti 6/20)

Kannessa: Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut
seurakuntapastori Ville Tikkanen on ollut karanteenissa kuukauden.
Kuva: Sami Saarenpää

Päätoimittaja
Jonna Arola 040 535 1064
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Vapaudenkatu 47
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ

jklsrk
jyvaskylan_seurakunta
@Henkielama
henkielama

Miten innostuit opiskelemaan
kemiaa?
Olen ollut pienestä pitäen kiinnostus luonnontieteistä ja erityisesti
kemiasta. Valmistuttuani lukiosta
sain ala-asteen opettajalta aineen,
jonka olin kirjoittanut 5. luokalla. Siihen olin kirjoittanut, että minusta tulee isona kemisti.
Miksi sinusta tuli tutkija?
Kun lähdin opiskelemaan luonnontieteitä, ajattelin että minusta tulee opettaja. Opiskelun myötä
kiinnostuin enemmän tutkimuksen tekemisestä ja siitä, mitä kaikkea kemialla pystytään tekemään.
Millaista tutkijan työ on?
Työ on antoisaa ja mukaansa tempaavaa, mutta välillä myös melkoista pään hakkaamista seinään
kuvainnollisesti. Tutkimuksessa tulee usein eteen ongelmia, jotka on
ratkaistava työn eteenpäin viemiseksi. Työ on myös ajasta ja paikasta riippumatonta. Joskus parhaat
ideat voivat tulla mieleen vaikka
juoksulenkillä.
Tutkit niin sanottuja yksittäismolekyylimagneetteja. Miksi?
Väitöskirjaa tehdessäni tutkin pääsääntöisesti pääryhmien yhdisteitä
ja niiden sitoutumismalleja. Väitöskirjan loppuvaiheessa tutkimukseni suuntautui myös parittomia
elektroneja sisältäviin radikaaliyh-

disteisiin, joita voidaan hyödyntää uusissa magneettisissa materiaaleissa harvinaisten maametallien kanssa. Sillä tiellä ollaan. Tutkin
myös sitä, miten harvinaisia maametalleja pystyttäisiin ottamaan
erilaisista jätevirroista takaisin hyötykäyttöön.
Miten tutkimusta käytännössä
tehdään?
Yritämme laboratoriossa valmistaa uusia yksittäismolekyylimagneetteja. Tutkimme niitä erilaisilla
mittalaitteilla ja pyrimme kartoittamaan niiden kemiallisia, fysikaalisia ja erityisesti magneettisia ominaisuuksia. Hyödynnämme myös
paljon laskennallista kemiaa, jonka avulla saadaan valtava määrä
tietoa tutkittavista yhdisteistä suhteellisen helposti ja nopeasti.
Miten tutkimustietoa voidaan
hyödyntää?
On ajateltu, että yksittäismolekyylimagneetteja voitaisiin hyödyntää
esimerkiksi datan tallennuksessa.
Mikäli tämä on mahdollista tulevaisuudessa, voisimme tallentaa
pienelle USB-tikulle 25 000 gigabittiä dataa eli todella paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Yksittäismolekyylimagneettien hyödyntäminen käytännön sovelluksissa
vaatii kuitenkin vielä paljon perustason tutkimustietoa.
Mitä tutkimustyö vaatii?
Pitkäjänteisyyttä, hyviä hermoja
ja ongelmanratkaisukykyä. Paljon

auttaa se, että on itse innostunut
tutkimusaiheesta. Tarvitaan myös
yhteistyötaitoja, sillä tutkimuksen
tekeminen on tänä päivänä hyvin
kansainvälistä. Esimerkiksi tekemiemme yhdisteiden magneettiset mittaukset tehdään Ranskassa
ja Kanadassa, koska Jyväskylässä ei
ole siihen tarvittavia mittalaitteita.
Tutkimus vaatii myös resursseja ja
puitteet tutkimustyön tekemiselle.
Tutkijoiden yö järjestetään tänä
vuonna etätapahtumana. Mitä
on luvassa?
Tietyllä tavalla perinteinen, mutta toteutustavaltaan uudenlainen
tapahtuma. Virtuaalitapahtumaalustan välityksellä pyrimme mahdollistamaan vuorovaikutuksen
tutkijoiden ja yleisön välillä.
Miten kemian laitos on mukana
Tutkijoiden yössä?
Kemian laitoksella osa videoista on
kuvattu etukäteen, mutta joukossa
on myös suoria lähetyksiä. Erityisesti koululaisille on suunnattu video, jossa tutkitaan energiaa ja kemiallisia reaktioita. Jokainen koululuokka voi katsoa videon milloin
itse haluaa päivän aikana.
Luvassa on myös laboratorioesittelyjä, joissa tutkijat kertovat omasta työstään, ja katsojat
pääsevät esittämään heille kysymyksiä. Chemistry after dark -livetapahtumassa keskitytään näyttäviin kemiallisiin reaktioihin. Luvassa on siis pamauksia ja hyvää valoshowta.

Kenelle Tutkijoiden yö on
suunnattu?
Tapahtuma on avoin kaikille, ja
mielenkiintoista ohjelmaa löytyy
varmasti jokaiselle tänäkin vuonna. Tärkeää on, että ihmiset pääsevät katsomaan, mitä yliopistossa tehdään.
Mikä on tieteen merkitys
yhteiskunnalle?
Tieteen merkitys on tärkeä ihmiskunnalle. Tieteen avulla on pystytty esimerkiksi vastaamaan nopeasti koronaviruspandemiaan.
Tuskin rokotteitaan olisi kehitetty
näin nopeasti, jos perustutkimuksen avulla saatua tietoa ei olisi ollut tarjolla.
Miten mielestäsi sopivat yhteen
tiede ja usko?
Tähän ei varmastikaan ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Se riippuu vahvasti jokaisen henkilökohtaisesta maailmankatsomuksesta.
Mielestäni tiede ja usko eivät ole
toisiaan poissulkevia. Tiedettä voi
tehdä elämänkatsomuksesta riippumatta.

Tutkijoiden yö 2020 järjestetään Jyväskylän
yliopistossa pe 27.11.
etätapahtumana. Koko
ohjelma osoitteessa tutkijoidenyo.fi/jyvaskyla/

Jyväskylän seurakunnan piispantarkastuksen loppulausunto on valmistunut. Se on luettavissa seurakunnan nettisivuilla jyvaskylanseurakunta.
fi. Piispantarkastuksen loppulausuntoa esitellään tarkemmin seuraavassa Henki ja elämä
-lehdessä.
Jyväskylän seurakunnassa järjestettiin piispantarkastus syyskuussa.

Yhteisvastuukeräys tuotti
kaksi miljoonaa
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli kaksi miljoonaa euroa. Keräyksen kohteena oli vanhemmuuden tukeminen Suomessa ja maailmalla. Keräystuotoilla rahoitetaan
ensi vuonna starttaava Mannerheimin Lastensuojeluliiton
ja Pelastakaa Lapset ry:n perheitä tukeva hanke. Seurakunnat toteuttavat tuotoilla tapahtumia ja toimintoja perheiden
hyväksi.
Suurin osa tuotosta ohjataan
Kirkon Ulkomaanavun työhön
kehittyvissä maissa.

Jouluradio
soi tauotta
loppiaiseen asti
Joulumusiikki eri puolilta maailmaa soi Jouluradiossa marraskuusta loppiaiseen asti. Radiotaajuuksilla kuuluvan pääkanavan täydentävät yhdeksän eri
joulumusiikkityyleihin erikoistunutta verkkokanavaa.
Jouluradio on seurakuntien
lahja kuuntelijoille. Jyväskylässä Jouluradio soi taajuudella
98,8 MHz.
Verkkokanavat löytyvät
osoitteesta jouluradio.fi.
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Toivon puolella
Seurakuntapastori Ville Tikkasen koronavirustartunta keskeytti
lokakuussa noin 30 nuoren rippileirin alkuunsa. Omaa tilaa
suurempi huoli syntyi nuorista ja heidän perheistään.
IIKKA HACKMAN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Ehkä tämä on papin puhetta vähän itselleenkin, Jyväskylän seurakunnan pastori Vil
le Tikkanen pohtii puhelimessa.
Sillä hän tarkoittaa sitä, kun on koronakaranteenissa kotona istuessaan ja asioita monelta kantilta mietiskellessään alkanut kääntää ajatuksia siihen suuntaan, että vastoinkäymisestä voi seurata jotakin hyvääkin. Että koettelemukset voivat tuoda
lujuutta.
– Kun päivä toisensa jälkeen tarkkailee
omia oireita ja vointia ja miettii, että milloinkahan tämä päättyy, niin tämmöisillä
ajatuksilla ja puheilla sitä yrittää pitää itseään toivon puolella, Tikkanen sanoo.

Testituloksen
”saadessa
tiesin heti,

että leiri päättyy, ja
myös miten valtavan
monen ihmisen
elämään se vaikuttaa.
Aluksi ei ollut niin. Lokakuun puolivälissä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin
sairastunut Tikkanen on ollut karanteenissa
kuukauden, eivätkä oireet vieläkään ole täysin hellittäneet. Hänen sairastumisensa ylitti
kansallisen uutiskynnyksen, koska se sattui
kesken Kannonkosken Piispalassa järjestetyn Jyväskylän seurakunnan rippileirin. Tartunnan vuoksi jo ennestään melkein puolella vuodella lykkääntynyt leiri jouduttiin keskeyttämään.
– Päällimmäinen fiilis oli, että nyt tästä
tuli minun sairastumisen takia ihan hirveä
sotku.

Pandemian takia kesältä syyslomaviikolle siirtyneen rippileirin oli määrä alkaa aamulla sunnuntaina 11. lokakuuta. Edellisenä päivänä oli kerrottu jyväskyläläisissä kouluissa tapahtuneista laajoista korona-altistumisista, mikä aiheutti leirin vastuuohjaajille kovasti töitä viime hetkillä: missä kou-

luissa kukin leiriläinen oli, oliko altistuneita,
pääsisivätkö kaikki matkaan. Pikapäätöksellä leirille lähtöä siirrettiin aamusta iltapäivään.
Lopulta tiedot saatiin ja linja-auto kuljetti
leiriläiset Piispalaan. Päivän hektisyyden takia Ville Tikkasen on hankala arvioida omaa
vointiaan päivän aikana.
– Jälkeenpäin miettien voi olla, että illan
aikana saattoi jotain väsymystä tai semmoisia lieviä oireita olla, mutta jotenkin sen laittoi siinä kaiken kahden vuorokauden hektisyyden ja kuormittumisen piikkiin, hän
pohtii.
– Yöllä sitten houreilin unissani kolmisen
tuntia ennen kuin mittasin kuumeen. Oli
kuumetta ja kurkku kipeä, tuli vähän nuhaa
ja lihassärkyä. Heti tiesin, että oli lähdettävä
pois ja testeihin, ja leirille järjestettävä uusi ohjaaja.
Positiivisen testituloksen Tikkanen sai
maanantain ja tiistain välisenä yönä, välitti tiedon rippileirien taustatiimille ja leirin
keskeyttämisestä tiedotettiin nuoria tiistaiaamuna.
– Voi ei, Tikkanen sanoo ajatelleensa ensiksi.
Ei kuitenkaan niinkään itsensä, vaan ripariryhmän kannalta. Leiri on rippikoulussa useimmille se tärkein juttu.
– Testituloksen saadessa tiesin heti, että
leiri päättyy, ja myös miten valtavan monen
ihmisen elämään se vaikuttaa. Se oli syyslomaviikko, joten vanhemmat olivat laittaneet nuoret riparille ja muulla perheellä oli
omat suunnitelmat. Ne kaikki menivät uusiksi.

Vastuuntuntoisena ihmisenä Tikkanen
kävi tapahtuneen vuoksi läpi voimakkaita
itsesyytöksiä. Aikaa ja energiaa vei niin sen
pohtiminen, olisiko tartunnan voinut jotenkin välttää kuin ajatus siitä, olisiko oireet ja
sairastumisen voinut jotenkin havaita ja ennakoida aikaisemmin.
– Onneksi pahin itseruoskinta alkoi hellittää ensimmäisen viikon jälkeen.
Seurakunnan varo-ohjeet ovat tarkat ja
Tikkanen sanoo noudattaneensa niitä säntillisesti. Tartunta tuli silti jostakin – ja yllätti.
– Tässä vain kävi tosi huono tuuri.
Suoraa syyllistämistä Tikkanen ei sano
kokeneensa, vaikka sairastuminen aiheut-

ti muutoksia ja luopumisia monen ihmisen
elämään. Rippileiriläisten perheistä hän sai
kannustavia viestejä, samoin kollegoilta ja
läheisiltä.
Syyllistämisen ilmiönä hän kuitenkin tunnistaa.
– Kun tämä ilmiö on kestänyt jo kuukausia, tulee usein rivien välissä näkyväksi se ajastus, että jostakin ja jostakustahan
poikkeustilanne johtuu. Moni joutui keväällä luopumaan monesta kivasta jutusta koronan takia. Nyt on mennyt niin paljon aikaa,
että monenlaista taakkaa on kertynyt. Sitä
ei varmasti ole tarkoitus kasata kenenkään
sairastuneen harteille, mutta asiailmiönä
sellainen stigma tai leima on olemassa.

Tikkanen joutui sairauden alkuvaiheessa varotoimenpiteenä kahdeksi vuorokaudeksi sairaalaan tarkkailuun happiarvojen
laskun vuoksi. Hän kuitenkin pitää sairastumistaan varsin lievänä, eikä ole kokenut tilaansa missään kohtaa huolestuttavaksi.

Kuten ystävä
”minulle
viestissä

kirjoitti, kaikki
kokemukset jättävät
meihin jollain tavalla
jotakin.
Karanteeniaika on kuitenkin venynyt
pitkäksi, kun oireet eivät ole loppuneet kokonaan. Eristys koettelee erityisesti henkistä jaksamista. Siksi, kuten aluksi todettiin,
hän on puhunut papin ajatuksia myös itselleen.
– Kuten ystävä minulle viestissä kirjoitti, kaikki kokemukset jättävät meihin jollain
tavalla jotakin. Pysähtymisessä on mahdollisuus uuteen, mutta siinä näkee myös sen,
mitkä ne tärkeät perusasiat ovat. Kun tulee oltua ihan urakalla kotona, kodin ja perheen merkitys korostuu. Itsestäänselvyydet,
kuten laadukas terveydenhuolto tulevat näkyviksi. Se, että on ihmisiä, jotka välittävät
ja haluavat tietää miten menee, Ville Tikkanen pohtii.

Ville Tikkasen sairastumisen takia keskeytyneen rippileirin osallistujille järjestettiin korvaavat
tavat leirin käymiseen heti tuoreeltaan. ”Toivottavasti asia ei jää leiriläisiä vaivaamaan.
Rippikoulun virallinenkin toiminta-ajatus on vahvistaa ja varustaa nuoria. Tietynlainen
varustus sekin, että tällaisestakin koettelemuksesta voi jotain hyvää seurata.”
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Kantrikustaa
palaa
Kaupunginkirkkoon
Gospel-kantriyhtye Kantrikustaa vietti
huippuvuosiaan 1970- ja 1980-lukujen
vaihteessa – ja sai porttikiellon
Kaupunginkirkkoon.
MINNA PALOVAARA teksti
PETRI BLOMQVIST,
SEPPO WUOLION ARKISTO, kuvat

Syksyisenä iltana 1977 Kaupunginkirkko Jyväskylän keskustassa kuhisee innokasta yleisöä, ja tunnelma kohoaa kohti katon tähtikuviota. Kirkkosaliin on kannettu kosketinsoittimet, viulu, kitarat – ja jopa rumpusetti. Kantrikustaa-yhtye vetää ensimmäistä keikkaansa uudessa kokoonpanossaan.
Nuoret kuulijat tunnistavat omansa. Bändi
saa riemukkaat aplodit ja saattaapa joku tömistellä jalkojaankin.
– Se oli ensimmäinen ja melko pitkään
viimeinen keikkamme Kaupunginkirkossa,
Kantrikustaan kitaristi ja laulusolisti Seppo
Wuolio muistelee.
Keikasta seurasi bändille porttikielto, koska menoa konsertissa ei pidetty sopivana
arvokkaaseen kirkkoon.

Pihtiputaan
”Saapasjalkarockissa
soitettiin kuormaauton lavalla ja
pelättiin sateessa
sähköiskuja.

– Taisimme pitää kieltoa meriittinä emmekä edes haikailleet Kaupunginkirkkoon
soittamaan, Wuolio naurahtaa.
– Se keikka on minulla vieläkin tallessa
C-kasetilla, kehaisee yhtyeen basisti Harri
Rantanen.

Nyt kuusikymppiset miehet olivat bändin
syntyvaiheessa 16–17-vuotiaita seurakuntanuoria, jotka viettivät aikaansa kahviloissa, nuortenilloissa ja bänditreeneissä. Pitkinä kesäpäivinä keräännyttiin joukolla Lehtisaareen viihtymään. Myös Vesalan leirit ja
Kaupunginkirkon torstaimessut olivat suo-

sittuja. Huhu rennosta ja mukavasta meiningistä kiiri, ja mukaan ilmestyi nuoria, jotka eivät olleet niinkään kiinnostuneita seurakunnasta, mutta kylläkin nastasta yhdessäolosta.
Wuolio jakoi sanomalehtiä ja keräsi rahat
omaa kitaraa varten. Väinön soitin -liikkeeseen tilattiin varta vasten vasenkätinen malli.
– Kotelon kanssa kitara maksoi 635
markkaa, hän esittelee aarrettaan.
Kitaransoittoa ja bändimeininkiä pääsi
treenaamaan Keskusseurakuntatalon pommisuojassa eli Pommarissa. Siellä kaveriporukan soittimet valikoituivat sen mukaan,
mitä kukin halusi ja osasi soittaa. Tekemistä
ohjasi seurakunnan tuore nuorisomuusikko
Jaakko Löytty.
Pojat soittivat kantri- ja folk-vaikutteista
musiikkia, kuten Johnny Cashia, mutta pian
Wuolio alkoi sorvata bändille omia kappaleita yhdessä ja erikseen koulukaveri Teppo
Nuorvan kanssa.
– Jaskalla oli iso rooli valmentajana, koska
lauluntekeminen piti opetella alusta alkaen,
Nuorva tunnustaa.

Löytty luovutti kokoonpanolle Kantrikustaa-bändinsä nimen, jonka kanssa lähdettiin keikoille täpötäysiin seurakuntataloihin. Keikkamatkat ovat erityisesti jääneet
mieleen. Vaikka reissuun lähdettiin vanhoilla autonrämillä, vakavilta onnettomuuksilta
säästyttiin. Alkuun bändiläisillä ei ollut ajokorttia, mutta aina löytyi joku kaveri kuskiksi. Isät eivät siihen tehtävään kelvanneet.
Wuolio kaivaa muistoistaan keikkareissun syystalven kelissä ja liukkailla renkailla,
kun auto pysähtyi risteyksessä vasta liikenteenjakajan päälle. Kulkupeli nostettiin takaisin tielle, matka jatkui, eikä kotona hiiskuttu sattuneesta mitään. Mitäpä suotta,
koska vaurioita ei tullut. Toisinaan vuokrattiin vanha pakettiauto ja yövyttiin kouluilla
tai jumppasaleissa.
– Kerran Pihtiputaan Saapasjalkarockissa
soitettiin kuorma-auton lavalla ja pelättiin
sateessa sähköiskuja.
Seurakuntanuorten bändimeininki oli
maltillista eikä kauheuksia sattunut.

Kantrikustaan kokoonpano on säilynyt
lähes ennallaan. Tuore täydennys Antti
Heerman (vas.) soittaa viulua. Rivi
jatkuu: Wuolio, Nuorva, Häkkinen,
Rantanen, Tiusanen.

Kantrikustaa 60

(säv. & san. Seppo Wuolio)

– Tavallista nuorisoelämää me vietettiin.
Joku saattoi joskus maistella miestä väke
vämpääkin, mutta kilttejä me oltiin, Wuolio luonnehtii.
Löytty manageroi bändille muutaman
keikan lukukaudessa. Kun osaaminen kasvoi ja biisilista venyi, yhtye pääsi hänen suojissaan Tampereelle levyttämään ensimmäisen LP-levynsä Traktorilla taivaaseen vuonna 1979. Toinen levy Kulisseja ilmestyi 1982.
Kappaleet olivat reippaita ja hauskoja tai
käsittelivät pienen ihmisen arkisia huolia,
mutta myös kantaaottavia lauluja mahtui
joukkoon.
– Oli hienoa päästä tekemään, levyn
myyntimenestys ei niinkään mietityttänyt,
Wuolio sanoo.

Yhtye hajaantui vuona 1983, kun elämä
kuljetti nuoret miehet omille teilleen. Sen
jälkeen Kantrikustaa on tehnyt vain pari
keikkaa, viimeisimmän 17 vuotta sitten.

Muutamat levyjen biiseistä nousivat hiteiksi, kuten Eino-enkeli, Gospelia pliis ja
Tuu mun vaimoksen, josta Olavi Uusivirta
on myöhemmin tehnyt oman versionsa. Se
on myös suosituimpia veisuja Nuoren seurakunnan veisukirjassa ja pidetty rippikoululaulu.
– Biisit olivat aikanaan uudentyylisiä, ne
eivät julistaneet tai hyökänneet päälle. Bändi sai niiden ansiosta elämänikäisiä faneja,
Löytty sanoo.

– Hajoamiseen ei liittynyt dramatiikkaa.
Bändi oli osa nuoruuttamme, kunnes eteen
tulivat opiskelut ja työt eri paikkakunnilla.
Yhteys on silti säilynyt kaikki nämä vuodet,
Wuolio toteaa, ja muut nyökkäävät myöntävästi.

Luonnehtisin musiikkiamme homeopaattiseksi gospeliksi, koska sanoma vaikuttaa vaivihkaa. Musiikissa on rytmiä ja mielenkiintoa, mutta kaikista kappaleista löytyy sanottavaa, Wuolio sanoo.
– Tuomme myös esiin yhteisiä huolenaiheita maailman tilasta, Nuorva lisää.
– Gospelmusiikiksi tämä on aika ovelaa gospelia, ei saarnaavaa tai evankelioivaa vaan salaviisasta ja kyselevää, joka laittaa miettimään ja jota voi meditoida, Löytty täydentää.
Mutta miten käy, kun bändi saapuu marraskuiselle keikalleen Kaupunginkirkkoon
43 vuoden jälkeen, avautuvatko portit?
– Emmeköhän pura sen porttikiellon nyt
yhdessä, suunnittelee Wuolio, Keskustan
aluekappalainen.

Luonnehtisin
”musiikkiamme

homeopaattiseksi
gospeliksi, koska
sanoma vaikuttaa
vaivihkaa.

Bändin entiset nuoret viettävät näinä aikoina kuusikymppisiään. Kosketinsoittaja
Petri Tiusasen mielestä sitä juhlistaisi parhaiten Kantrikustaan paluu. Innostava idea

Kirkkopuistosta ja Kentonista
Porttikongin kautta pommariin
Kohta kuuluu kirkon kellarista
Kantrikustaan hoilotusta
Hoilii hoilaan
Kun olen huolissani huomisesta
Hoilii hoilaan
Hoosiannan ja kyrien
Hoilii hoilaan
Elämän ja kaiken kauneudesta
Hoilii hoilaan
Halleluujan ja aamenen
Uskoa, toivoa, rakkautta
ja pirtanauhat päässä paineltiin
Hauskanpitoa ja hartautta
Kaikenlaista kaipausta
Hoilii hoilaan...

Petri Tiusanen (vas.), Seppo Wuolio, Teppo Nuorva, Markku Häkkinen, Harri Rantanen ja
Jyrki Ojalainen Keljon kirkon seinustalla kesällä 1981.

poiki suunnittelua, ja keikka järjestyi osana
Kaupunginkirkon 140-vuotisjuhlaa. Vahvistukseksi ja vieraileviksi tähdiksi saatiin Jaakko Löytty ja Jouko Mäki-Lohiluoma. Yhteisissä treeneissä kävi pian selväksi, että bän-

di on ytimeltään yhä sama ja henki säilynyt.
Biisilistalle otettiin vanhoja tuttuja kappaleita, mutta Wuolio ja Nuorva ovat säveltäneet muutaman uudenkin.
– Kantri on yhä keskeistä tyylissämme.

Kantrikustaa esiintyy Jyväskylän
Kaupunginkirkossa perjantaina
20.11.2020 klo 19.00. Mukana
musisoivat myös Jaakko Löytty ja
Jouko Mäki-Lohiluoma. Konsertti
striimataan ja sen voi katsoa
ilmaiseksi Jyväskylän seurakunnan
Youtube-kanavalta Henki ja elämä.

Ei päästy pitkällekään Kentonista
Vaikka kuuskyt vuotta tuli mittariin
Vielä puretusta pommarista
Kuuluu Kustaan hoilotusta
Hoilii hoilaan...
(Kantrikustaa 60 on yhtyeen uusi
juhlabiisi, joka kuullaan keikalla.)
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Tee lahjoitus
lapsiperheille
eJoulupuun
kautta
Jyväskylän seurakunta osallistuu
tänä vuonna Joulupuu-keräykseen
eJoulupuun kautta. Keräyksellä autetaan niitä jyväskyläläisperheitä,
jotka kipeimmin tarvitsevat apua.
Lahjoituksilla tuetaan erityisesti
lapsia ja nuoria, jotka muuten saattaisivat jäädä ilman joululahjoja.
eJoulupuun kautta voi lahjoittaa
rahaa turvallisesti verkkopankin tai
Mobile Payn kautta. Apu ohjataan
perille seurakunnan diakoniatyön
kautta.
Diakonian asiantuntija Kirsi Le
poaho iloitsee uudenlaisesta keräyskanavasta.
– Monilla ihmisillä on suuri halu auttaa. eJoulupuu-keräys on yksi mahdollisuus tehdä hyvää tänä
jouluna, Lepoaho sanoo.
eJoulupuu-keräys on voimassa
joulupäivään asti.
Yritykset voivat myös tilata laskun ejoulupuu@kotimaanapu.fiosoitteen kautta ja siten ohjata
vaikkapa joulumuistamiset tai joulukorttirahat hyvään tarkoitukseen.
Joulupuu on nuorkauppakamarien hyväntekeväisyyskampanja, joka toteutetaan yhteistyössä Joulupuu ry:n ja Kotimaanavun kanssa.

eJoulupuu-keräys osoitteessa www.ejoulupuu.fi/

RADIO KESKISUOMALAISEN ja
Jyväskylän seurakunnan

Arjen eväät -ruokakasseja on jälleen jaossa. Ruokakassin sisältöä on keväästä hieman muutettu (kuva keväältä). Siinä on huomioitu
myös joulun läheisyys. Mukaan pakataan muun muassa riisiä ja pipareita.

Parisuhteen
Korjaussarja

Seurakunta jakaa jälleen Arjen eväitä
Ruoka-apu on tarkoitettu vähävaraisille ja sitä muuten tarvitseville.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Jyväskylän seurakunnan diakonia
jakaa Arjen eväät -ruokakasseja
jälleen marraskuun loppupuolelta lähtien. Ruokakassit on tarkoitettu vähävaraisille ja niitä muuten tarvitseville.
– Arjen eväät -kasseja annetaan
ensisijaisesti niille, joilla on taloudellisesti tiukkaa muun muassa
koronan vuoksi ja jotka eivät saa
riittävästi apua muualta, diakonian asiantuntija Kirsi Lepoaho täsmentää.
Ruokakassin saaminen edellyt-

tää yhteydenottoa oman alueseurakunnan diakoniatyöntekijään,
jonka kanssa keskustellaan avun
tarpeesta ja käydään läpi tulo- ja
menoselvitys.

Arjen eväät -ruokakassi sisältää
perustarvikkeita, kuten kananmunia, leipää, kahvia sekä monia muita kuivatuotteita. Mukana on myös sellaisia elintarvikkeita, jotka mahdollistavat muutaman aterian valmistamisen. Kassin sisältöä on keväästä hieman
uudistettu.
– Pyrimme huomioimaan ruokakassissa vuodenajan vaihtelun

sekä joulun lähestymisen, Lepoaho kertoo.
Arjen eväät -ruokakassi on seurakunnan tarjoama tilapäinen
apu.
– Mikäli ruoka-avulle on enemmän tarvetta, erilaisia vaihtoehtoja voidaan kartoittaa yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa, Lepoaho
muistuttaa.

Arjen peruseväitä sisältäviä kasseja jaettiin jo keväällä koronaepidemian ollessa pahimmillaan. Valtion seurakuntien diakonityölle
myöntämä koronatuki mahdollistaa ruokakassien jakamisen myös

syksyllä. Osa koronatuesta käytetään asunnottomien sekä päihteitä käyttävien hyväksi.
Ruoka-avun tarve on korostunut koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Työttömyys ja lomautukset ovat lisääntyneet, minkä seurauksena taloudellinen tilanne on monissa perheissä vaikeutunut.
Viime keväänä Arjen eväät -kasseja kysyttiin paljon.
– Moni oli todella ilahtunut
ruokakassin tarjoamasta konkreettisesta avusta. Varsinkin lapsiperheissä avulle oli tarvetta, Lepoaho toteaa.

Ohjelma esitetään
tiistaisin klo 12.30
ja uusinta torstaisin klo 18.30.
Jyväskylän seurakunnan ohjelma rakkaudesta
ja parisuhteen kipupisteistä.
Näitä kysymyksiä pariskunnat miettivät.
Perheneuvoja Pekka Puukko Jyväskylän seurakunnan
Perheasiain neuvottelukeskuksesta vastaa.
Nettiradio osoitteessa
radiokeskisuomalainen.fi

Hengissä

Kaikki kääntyy viimein hyväksi
Ketä Jeesus tarkoittaa lampailla
ja vuohilla?
Lampailla Jeesus tarkoittaa niitä ihmisiä,
jotka Jumala on pelastanut kadotukselta.
Vuohet edustavat taas niitä ihmisiä, jotka
Jumala tuomitsee kadotukseen. Tässä kohdassa tämä jaottelu on tehty sen mukaan,
miten ihmiset ovat huomioineet ja auttaneet lähimmäisiään. Lampaat olivat auttaneet pulassa olevia, vuohet eivät.
Missä armo on tässä
evankeliumissa?
Jos lukee Raamatusta pelkästään tämän
kohdan, on vaikea löytää armoa. Siksi tätäkin kohtaa pitää katsoa kokonaisuuden
kannalta ja lukea muitakin kohtia Raamatusta. Tässä Jeesus ehkä tarkoituksella luo
melko kovan kuvan viimeisestä tuomiosta, jotta hänen seuraajansa ymmärtäisivät,
miten tärkeä osa Hänen sanomaansa on lähimmäisestä välittäminen.

Puhutaanko tekstissä
maailmanlopusta?
Riippuu varmasti siitä, mitä maailmanlopulla tarkoitetaan. Kohdassa puhutaan Jeesuksen toisesta tulemisesta, jolloin Jumala asettaa kaiken oikein ja pyyhkii synnin ja pahuuden pois maailmasta. Siinä hetkessä kaikki
viimein kääntyy hyväksi. Maailmanloppu se
ei siinä suhteessa ole. Ehkä jopa tietyllä tapaa enemmänkin uuden maailman alku.
Mihin valtakuntaan viitataan?
Valtakunnalla viitataan Jumalan valtakuntaan, taivaaseen. Siihen paikkaan, missä ei
enää ole pahuutta, eikä syntiä.
Jeesus antaa ohjeita muiden kohtelemiseen. Määritteleekö hän lähimmäisenrakkauden?
Tässä on varmasti paljon juuri sitä, mitä lähimmäisenrakkaus on. Rakastetaan toista,
kuten itseään. Siihen kristittyjä kutsutaan.

Evankeliumi Matt. 25: 31–40
Jeesus sanoi opetuslapsille:
”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan
kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu
kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat
kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle
ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten
kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville:
’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte
nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.
Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle
juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte
minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte
minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja
te tulitte minun luokseni.’
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle:
’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi
ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi

0600 95 050

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA
POSTIOSOITE: PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Pastori Juho Puhto saarnaa su 22.11.
sanajumalanpalveluksessa Huhtakodilla
klo 12.
ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me
näimme sinut kodittomana ja otimme sinut
luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut?
Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ Kuningas
vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te
olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä
veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’

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

1,93r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit ja
laitehankinnat!

www.kotidata.fi

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Henki &
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Tapahtumat
Muutokset mahdollisia koronatilanteen vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan tarkemmin nettisivuilla
jyvaskylanseurakunta.fi. Seurakunnan tilaisuuksissa järjestetään koronan vuoksi pieniä joulutarjoiluja
vain rajoitetusti.
TAULUMÄEN KIRKKO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Iltajumalanpalvelus su 22.11. klo 18,
Tikkanen, Hassinen, Ketola, Kippola.
Hoosiannankirkko su 29.11. klo 10,
Laine, Hautalahti, Partanen, Tahkola
(Palokan alueseurakunta).
Hoosianna-perhekirkko su 29.11. klo
15, Palola, Tahkola.
Messu su 29.11. klo 18, Ahonen, Viitala, Hassinen.
Musiikkitilaisuudet
Ruamjain joulukonsertti la 28.11. klo
18 ja 20. Max 150 henkeä.
Club for Five Jouluna 2020 ke 2.12.
klo 18 ja 20.30. Liput lippu.fi.

HALSSILA

Aikuisille
Miesten tupailta ke 25.11. klo 17.30
Kipinä. Vieraana rovasti Mauri Tervonen.
Tiistai-tapaaminen ti 1.12. klo 13 Telkäntie 2 C. Mistä hyvä elämä rakentuu seniorina? diakonissa Eevi-Riitta
Kukkonen.
Lapsille ja lapsiperheille
Kts. Kipinän tiedot.

HUHTASUO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 12
Huhtakoti. Puhto, Penttinen.
Pihakirkko su 29.11. klo 12 Huhtasuon kirkon sisäpiha, Nevakatu 6.
Aikuisille
Miesten tupailta ke 25.11. klo 17.30
Kipinä. Vieraana rovasti Mauri Tervonen.
Ryhmä Rämä ke 2.12. klo 10 Kipinä.
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.
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.
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to
klo 14–17 Kipinä.
Muu
Kipinäbingo ke klo 13 Kipinä.

KELJONKANGAS

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Solukirkko su 22.11. klo 16 Neulaskoti, Helenius, Asikainen.
Aikuisille
Olohuone ti klo 13–15 Neulaskoti.
Rukouspiiri ma 30.11. klo 18 Neulaskoti.
Syntymäpäivämuistaminen
Tänä vuonna 70, 75, 80,
85, 90 ja sitä enemmän
täyttäviä Säynätsalon
alueseurakuntalaisia
muistetaan lahjalla, jonka
voi noutaa to 3.12. klo 13–15
Säynätsalon srk-kodilta tai
Neulaskodilta.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvakerho ke klo 13.30 Neulaskoti.
Iskän kaa -ilta ti 24.11. klo 17.30 Säynätsalon srk-koti. Ilm. 20.11. mennessä niina.ruuska@evl.fi.

Jouluaskartelu alakouluikäisille to
3.12. klo 17.30 Säynätsalon srk-koti.
Ilm. 1.12. mennessä tuulikki.lyytikainen@evl.fi. Max 30 hlö.

KELTINMÄKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 10
kirkko, Ridanpää, Vuorenoja.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 27.11. klo 8.30 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 29.11. klo 10
kirkko, Närhi, Nieminen, Vuorenoja.
Musiikkitilaisuudet
Vivahteikas kitara – suomalaista kitarakamarimusiikkia 2000-luvulta
su 22.11. klo 19 kirkko. Kimmo Rahunen ja Markku Laakso, kitara, Hanna Juutilainen, huilu, Harri Topi, sello,
Tuomas Niininen, piano ja Arto Järvelä, nyckelharpa. Käsiohjelma, vapaaehtoinen maksu.
Aikuisille
Kätevästi käsillä joka toinen to klo 14
kirkko. 19.11. aiheena ikonit; 3.12. ollaan jouluisissa tunnelmissa (syksyn
viim. kerta).
Mielenvirkistysiltapäivä ma 23.11.
klo 14–16 kirkko. Jutellaan mieltä virkistävistä aiheista ja lisätään voimavaroja arkeen.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13–14 Saihokatu 4.
Joulukorttimyyjäiset su 29.11. klo
11.30–13 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Ekavauvaryhmään ilmoittautuminen 1.12.–10.1. jyvaskylanseurakunta.
fi. Ryhmä alkaa 18.1. Kortepohjan srkkeskuksessa.

KESKUSTA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Päivärukous to 19.11. ja 26.11. klo 13
Kaupunginkirkko.
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 10
Kaupunginkirkko. Seppä, Laasonen.
Viitakodin hartaus ke 25.11. klo 14
Viitaniementie 24.
Hiljaisuuden hetki pe 27.11. klo 12–
14 Kaupunginkirkko.
Kaupunginkirkko
140 vuotta
Kaupunginkirkon 140-vuotisjuhlamessua vietetään ensimmäisenä adventtisunnuntaina
29.11. klo 10. Messun toimittavat piispa Simo Peura (saarna),
Seppo Wuolio ja Irina Vavilova. Glögitarjoilu. Jumalanpalvelus on katsottavissa
suorana myös Henki ja elämän
Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Valokuvanäyttely Kaupunginkirkon
historiasta on esillä 18.11.–6.1. Kaupunginkirkossa (avoinna ke–pe klo
11–14 sekä tapahtumien yhteydessä).
Perheiden Hoosiannakirkko su
29.11. klo 15 Kaupunginkirkko. Konsti, Laasonen.
KohtaamisPaikan messu su 29.11.
klo 18 Kaupunginkirkko, Mika Kilkki.
International Sunday Service su
29.11. klo 18 Vanha pappila. Laine,
Daams, Carlson.
Viikkomessu to 3.12. klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Konsertti: Kantrikustaa 60 pe 20.11.
klo 19 Kaupunginkirkko. Mukana musisoivat myös Jaakko Löytty ja Jouko Mäki-Lohiluoma. Liput 20e (max
100 hlö). Katsottavissa suorana myös
Henki ja elämän Youtube-kanavalta.
Konsertti: Synkät virret la 21.11. klo
18 Kaupunginkirkko. Virsimiehet,

joht. Lampinen, Jukka Hassinen, urut.
Konserettiin on vapaa pääsy.
Aikuisille
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
25.11. klo 13 Puistotori 4.
Keljon piiri ti 1.12. klo 10 Valtiontalo.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden puuha-aamu to klo 9.30–
11 Vanhan pappilan piha.
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.
Perheiden Hoosiannakirkko su
29.11. klo 15 Kaupunginkirkko.
Puistossa tavataan! ma 30.11. 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.
Aikuisille
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30.
Miesten tupailta ke 25.11. klo 17.30.
Vieraana rovasti Mauri Tervonen.
Ryhmä Rämä ke 2.12. klo 10 Kipinä.
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.
Nuorille
Iltakahvila to klo 17–20. Yli 15-vuotiaille juttuseuraa, pelejä, soittimia soitettavaksi.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauvaryhmä ma klo 13.
Perheilta ma 23.11. ja 30.11. (jouluaskartelua) klo 17.30.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 24.11. klo
10.
Mutsit koolla ti 1.12. klo 10. Äitien
vertaisryhmä, lastenhoito. Ilm. srk:n
nettisivuilla, tied. 050 407 9126.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo
9.30.
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to
klo 14–17 Kipinä.
Perhekahvila to klo 10.

KORPILAHTI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 10
kirkko, Karasti, Tiusanen. Mukana Ahvenus-Puolakka-kylien väkeä.
Sanajumalanpalvelus su 29.11. klo 16
kirkko. Karasti, Koivisto, Laiho.
Musiikkitilaisuudet
Kumpi sävelsi sen paremmin? – Lauluja Aleksis Kiven runoihin ke 25.11.
klo 18 kirkko. Eveliina Modinos, laulu,
Hanna Penttinen, piano. Vapaa pääsy.
Aikuisille
Ylistysryhmä pe 20.11. klo 17.30 srktalo.
Askartelu lähetykselle ma 23.11. klo
16 srk-talo, havukransseja tai kukkaasetelmia.
Väentupa ti klo 10 srk-talo.
Lukupiiri ke 25.11. klo 18 srk-talo. Olli
Jalonen: Taivaanpallo.
Askartelu lähetykselle to 26.11. klo
16 srk-talo, mm. lankalintuja.
NOJA-ryhmä ti 1.12. klo 18 srk-talo.
Työikäisten naisten oma keskusteluryhmä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden kirkkohetki to 19.11. klo
9.30 kirkko.
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. Maksu paikan päällä 5e/lapsi/kerta, sisarus 1e/kerta.
Lasten ilta ti 24.11. klo 17.30–19 srktalo. Ilm. lapsi mukaan viestillä viim.
edellisenä päivänä, 050 557 9006, nimi
ja ikä. Maksuton.
Seimipiparipaja su 29.11. klo 13 srktalo. Mukaan oma kaulin ja essu. Sei-

mi tehdään koristetarkoitukseen. Tarjolla on piparitaikinaa ja runsaasti
koristeita. Ilm. viestillä 050 557 9006
viimeistään 26.11.
Taaperoryhmä ma 30.11. klo 9 srk-talo.
Pohjoisten kylien iltaperhekerho ti
1.12. klo 17.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo. Ilmoittautuminen viestillä 050
557 9006 viimeistään edellisenä iltana. Ilmoita samalla montako henkeä
tulossa.

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.
Perhepyhäkoulu su 22.11. klo 16 Katajatie 1 as 6.

KORTEPOHJA

PALOKKA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 16
srk-keskus, Ridanpää, Vuorenoja.
Perjantain puolipäivä pe 27.11. klo
12 srk-keskus.
Sanajumalanpalvelus su 29.11. klo
16 srk-keskus, Närhi, Nieminen, Vuorenoja.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 24.11. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Ekavauvaryhmään ilmoittautuminen 1.12.–10.1. jyvaskylanseurakunta.
fi. Ryhmä alkaa 18.1. Kortepohjan srkkeskuksessa.

KUOKKALA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 11
kirkko, Rantalainen, Mäkinen, Lampinen, Kankaanpää, Parasta on laulaa
-kuoro, Del Monte.
Messu su 29.11. klo 11 kirkko, Ruusukallio, Rantalainen, Lampinen, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet
Sarastus-yhtyeen konsertti la 21.11.
klo 18 kirkko. Vapaa pääsy. Ennakkoilm. eija-liisa.vaisanen@evl.fi.
Kuokkalan Pelimannien konsertti su
22.11. klo 18 kirkko. Vapaa pääsy, ohjelma 10e Pelimannitalon hyväksi.
Pyhäinpäivästä seimipahnoille ti
1.12. klo 19 kirkko. Runoja ja puhetta Lassi Nummen Joulukonsertto-kirjasta yhteislaulujen siivittämänä. Vapaa pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 2.12.
klo 13 kirkko. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 25.11. klo
13 kirkko.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
19.11. ja 3.12. klo 13 kirkko.
Köpöttäjät ma klo 11. Yhteislähtö
kirkon pääovien edestä.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 24.11. klo 18 kirkko.
Miesten avoin keskusteluryhmä.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Toivoa naisille -ryhmä ti 1.12. klo 18
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Lasten kirkkohetki to 19.11. klo 9.30
kirkko.
Taaperotupa pe klo 9.45 kirkko.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma–ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Äitienilta ti 24.11. klo 18 kirkko.
Café Kide – avoin olohuone ke klo
9 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 1.12. klo 18 kirkko.
PerheCafe to 3.12. klo 17.30 kirkko.

LOHIKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 12
Lahjaharjun kappeli. Seppä, Laasonen.
Messu su 29.11. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Mannström, Vavilova.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 10
Pelimannitalo, Hautalahti, Tahkola. Jumalanpalvelus on katsottavissa suorana myös Henki ja elämän Youtubekanavalla tai Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Hoosiannankirkko su 29.11. klo 10
Taulumäen kirkko, Laine, Hautalahti,
Partanen, Tahkola.
Hoosianna-perhekirkko su 29.11. klo
15 Taulumäen kirkko, Palola, Tahkola.
Lähetys- ja avustustyö
Olotupa ti klo 12–15 Roihu, Kauppakeskus Palokka. Elämän jakamista, lähetystyön kuulumisia sekä hiljentymistä.
Aikuisille
Rukouspiiri to klo 13 Roihu.
Naisten raamattupiiri ma 23.11. klo
10.30 Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Kirjapysäkki ma 30.11. klo 10.30 Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Nuorille
Nuortenilta ke 25.11. klo 18 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Lapsille ja lapsiperheille
Apua arkeen. Kaipaisitko hetken
hengähdystä, lastenhoitoapua, tilaisuutta jutella? Ota yhteyttä 040 500
7820/040 535 2276.
Muskarit Jokelan pappilassa keskiviikkoisin. Tied. 050 340 9898.
Perheilta to 19.11. ja 3.12. klo 17.30
Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Perhesähly la klo 17 Jokelan koulu.
Perhepysäkki ma klo 9 Jokelan pappila.
Kaakaoklubi ma klo 12 Jokelan pappila. Täynnä, kysy paikkoja 040 535
2276/040 500 7820.
Vauvapysäkki ti klo 13 Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Perheiden aamu ke klo 9 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.

SÄYNÄTSALO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 10
kirkko, Väätäinen, Asikainen.
Kylväjän Raamattu- ja lähetyspäivät
la–su 28.–29.11. klo 12 alkaen srk-koti.
Ihmisen onni ja onnettomuus. Pääpuhujana Jukka Norvanto. Max 50 henkeä, katsottavissa suorana myös youtube.com/lahetysyhdistyskylvaja.
Messu su 29.11. klo 10 kirkko, Väätäinen, Helenius, Hassinen, Lauluyhtye
Lux Auribus, joht. Kimmo Tuuri.
Kirkon ovet auki hiljentymiseen
ma–to 30.11.–3.12. klo 12.
Aikuisille
AA-ryhmä ma klo 18 srk-koti.
Olohuone ti 24.11. klo 13 srk-koti. Kuinka herätysliiketaustani näkyy arjessa?
Miesten raamattupiiri su 29.11. klo
18 srk-koti.
Olohuone ti 1.12. klo 13 srk-koti. Laulamme Kauneimpia joululauluja.
Marttojen tietoisku ti 1.12. klo 17.30
srk-koti. Kotivara ja muu varautuminen 72 h kotona, kotitalousasiantuntija Tuija Elomäki. Vapaa pääsy. Tilaisuus on maksuton.
Naistensolu ti 1.12. klo 18 Huugontie 10.
Syntymäpäivämuistaminen to 3.12.
klo 13–15. Tänä vuonna 70, 75, 80, 85,
90 ja sitä enemmän täyttäviä muistetaan lahjalla, jonka voi noutaa joko
Säynätsalon srk-kodilta tai Neulaskodilta, Pihkatie 4.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Iskän kaa -ilta ti 24.11. klo 17.30 srkkoti. Ilm. 20.11. mennessä niina.ruuska@evl.fi.
Pyhäkoulu to 26.11. klo 18 srk-koti.
Jouluaskartelu alakouluikäisille to
3.12. klo 17.30 srk-koti. Ilm. 1.12 mennessä tuulikki.lyytikainen@evl.fi. Max
30 hlö.
Joulukauden
avajaiset
Joulukausi avataan Säynätsalon kirkolla la 28.11. klo
10–14. Perheille suunnatulla jouluisella Kuusen luota
kuusen luokse -rastipolulla
etsitään Tiltu-tontulta kadonnutta joulun iloa yhdessä
Helmeri-lampaan kanssa. Tarkemmat ohjeet ja kartan saat
seurakuntakodin pihalta.

TIKKAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 10
kirkko, Von Gross, Piilonen.
Hoosianna-hartaus la 28.11. klo
17.15 kylän kuusen jouluvalon sytytyksen yhteydessä.
Messu su 29.11. klo 10 kirkko, Vallipuro, Paukkunen, Candela.
Musiikkitilaisuudet
Virsin, lauluin, psalttarein... kirkkomusiikista gospeliin! to 19.11. klo 18
kirkko.
Koululaisten musiikkikerho ke klo
15 kirkko. Tied. 040 560 9913.
Kauneimmat joululaulut Puuppolan
koulun pihalla ke 2.12. klo 18.
Kauneimmat joululaulut Nyrölässä
to 3.12. klo 18.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokakassien jakelu to 19.11. ja 3.12.
klo 10.30 kirkko.
Aamukahvi peruttu toistaiseksi koronatilanteen vuoksi.
Mieli maasta -ryhmä ti 1.12. klo 18
pappila. Keskustelu ja vertaistukiryhmä mielenterveyden asioihin liittyen.
Lähetys- ja avustustyö
Työtupa ti 24.11. klo 12 kirkko.
Aikuisille
Miestenpiiri ti klo 13 pappila.
Miesten pipliapiiri ke 25.11. klo 18
pappila.
Myyjäiset la 28.11. klo 10–12 kirkko
(alakerta). Ulkona riisipuuro ja kahvit.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin.
Tied. 050 571 5155.
Perhekerho ti 1.12. klo 9.30 kirkko.
Lapsiperheiden kirkkohetki ti 1.12.
klo 10 kirkko.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 10
kirkko, Rossi, Väisänen.
Hartaus verkossa su klo 10 Vaajakosken aluesrk:n Facebook-sivulla ja Youtubessa.
Leipäsunnuntai su 22.11. klo 16 kirkko. Kristus, kaikkeuden Herra. Ehtoollinen, lapsille omat ohjelmat.
Sanan ja rukouksen ilta ti 24.11. klo
18.30 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 29.11. klo 10
kirkko, Karjalainen, Kauppinen, Modinos, Majakka. Pastori Heli Karjalaisen
virkaan siunaaminen.
Nuorten messu ke 2.12. klo 20 kirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 24.11. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Keskiviikkokerho ke 25.11. klo 13
kirkko.
Avoin rukouspiiri ti 1.12. klo 18 kirkko.
Jouluaskartelua ti 1.12. klo 18 Jys-

kän srk-koti. Ilm. tarja.palander@evl.fi.
Materiaalimaksu 5e.
Keskiviikkokerho ke 2.12. 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. Aluesrk:n työntekijä tavattavissa.

YHTEISET:

Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna ma,
ti ja to klo 11–15. Tied. 050 360 3484.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
22.11. klo 11–12.30. Lastenohjelmat;
klo 13–14.30 KahviKirkko @ Kristillinen koulu. 50 hlöä / tilaisuus – ilmoittaudu whatapilla 044 524 3904.
Mika Kilkin opetuksen voit kuunnella
jälkikäteen Youtube-kanavalta KohtaamisPaikka Jyväskylä.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 29.11. klo 18. Huom.
aika! Jukka Jämsén, Mika Kilkki. Laulamme Hoosiannan. Iltamessu suorana klo 18 Youtube-kanavalla KohtaamisPaikka Jyväskylä.
Muut toimintatiedot kts. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram
@ kohtaamispaikka / Youtube-kanavalta KohtaamisPaikka Jyväskylä löydät kaikki koronakauden aikaiset tilaisuuksien puheet.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys on ma ja ke klo 9–11.
Omaishoitajien ja hoidettavien kirkkopyhä su 22.11. klo 11 Kuokkalan
kirkko. Jumalanpalvelus ja joulumuistaminen. Ilm. Tuijalle.
Omaishoitajien ja hoidettavien yhteinen joulujuhla to 26.11. klo 13–
Keltinmäen kirkko. Hartaus, ohjelmaa, joulukassi kotiin vietäväksi. Tied.
Tuijalta. Huom! Keltinmäkeen pääsee
keskustasta linja-autoilla 12 ja 27.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten joulujuhla to 10.12. klo 12–14
Koivuniemen leirikeskus. Ilm. viimeistään 25.11. mennessä 050 549 7023.

(aamupala 5e). Lassie palaa kotiin –
mieleen painuneet eläinmuistot.
Puuroa ja puhetta ti 1.12. klo 9–11
(aamupala 5e). Oodi ilolle, Beethoven
250 vuotta, Helena Nieminen-Ortiz.
Masu-kahvila ti 24.11. klo 17.30 Imetys; ti 1.12. klo 17.30 Voimavaralähtöisyys ja masu-kuvaus. 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.
ITU-projekti ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kätilöopiskelijat.
Kirjapiiri II ti 1.12. klo 13. Alice Zeniter: Unohtamisen taito.
Kamalat äidit ke 2.12. klo 18. Ohjattu vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille.
Ompeluseura to 3.12. klo 13. Vaihdetaan ideoita ja opetetaan toisiamme.
Omat langat, puikot, koukut mukaan.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla,
044 505 0653
Nettipyhäkoulu su 22.11. klo 12.
Nettiseurat su 22.11. klo 16.
Nettiseurat ke 25.11. klo 19.
Nettiseurat su 19.11. klo 16.
Nettiseurat ke 2.12. klo 19.
Kansan Raamattuseura
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Hehku + -ilta pe 20.11.klo 18.30. Vuorisaarna: Miten ohjeita tulisi soveltaa
tähän päivään? Matti Väätäinen.
Hehku-ilta ti 24.11. klo 18. Kolminaisuusoppi, Matti Väätäinen.
Bibliodraamaryhmä Teams-etäyhteydellä 25.11., 2.12. ja 9.12. klo 18–20,
Mika Lahtinen. Ilm. viimeistään 23.11.,
mika.lahtinen@sana.fi.
Hehku-ilta ti 1.12. klo 18. Pettymykset
– Jumalan tarkoituksessa, Heli Peltola.
Hehku + -ilta pe 4.12. klo 18.30. Häpeästä vapauteen, Timo Koivisto.
Rukoustunti ti 8.12. klo 11–12.
Päiväkahvit ja raamattutunti ti 8.12.
Kahvit klo 13, ohjelma klo 13.30.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 30.11. klo 14 Ortodoksinen kirkko, Rajakatu 39. Puhuu Hannu
Huttunen, korttimyynti. Kahvit 13.30
alkaen.
Joulujuhla 14.12. Kiponniemessä.

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.
Mariannelta 044 554 5768.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti klo 18.
Keskustelupiiri to klo 14–15.
Varkkari-ilta 11–15-vuotiaille to
19.11. klo 18–19.30.
Naisten raamattupiiri ti 24.11. klo 13.
Naistenpiiri ke 25.11. klo 18.
Syyskokous la 28.11. klo 14. Kokoukseen voi osallistua Skypen välityksellä.
Linkin saa pyytämällä Harri Alatuvalta
27.11. mennessä, harri.alatupa@sekl.fi.
Sanan Keidas su 29.11. klo 16. Kuninkaasi tulee nöyränä, Harri Alatupa.
Muualla Jyväskylässä:
Lyhty-ilta 4–8-luokkalaisille pe 20.11.
klo 18–21 Kinkomaan kerhotilassa,
koulun alakerta.
Leipäsunnuntai su 22.11. klo 16 Vaajakosken kirkko. Kristus, Kaikkeuden
Herra. Lapsille oma ohjelma.
Vaajakosken miestenpiiri to 26.11.
klo 18.30, Kirkkotie 11.

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
Jyväskylän NNKY:n sääntömääräinen syyskokous su 22.11. klo 14, Puistotori 4.
Puuroa ja puhetta ti 24.11. klo 9–11

SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su 22.11. klo 12.
Aamurukouspiiri ma 23.11. klo 8.
Opiskelijailta ke 25.11. klo 18.30. Rukoilkaa lakkaamatta, Jukka Jämsén.
Messu su 29.11. klo 12.
Aamurukouspiiri ma 30.11. klo 8.
Opiskelijailta ke 2.12. 18.30. Kristittynä politiikassa, Petteri Muotka.

Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen ilta ti 24.11. klo
18.30 Vaajakosken kirkko.
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).
Lähetyspiiri su 22.11. klo 14 Kuurojen
Yhdistys, Ilmarisenkatu 20.

KRISTILLISET JÄRJESTÖT:

		
änkaari

Eläm

KASTETUT
Eden Lilja Elif Ekin
Shahoo Hadighoorghi
Manu Oskari Hintikka
Iiro Patrik Antero Hirvonen
Helmi Evelia Huotari
Helmi Kaarina Huttunen
Mia Samson Kebede
Jasper Niklas Mikael Kilpiö
Daniel Albert Benjamin Kotilainen
Onni Aleksanteri Kukkonen
Oliver Lauri Ilmari Kumpukoski
Jadele Lilian Kuronen
Pyry Aleksi Linnakoski
Lyyli Eine Maria Mannila
Helmi Lotta Pihlaja Matikka

Peppi Kaisla Adeliina Mähönen
Lianna Kaisla Adelma Mäntynen
Louna Menni Kaarina Parkkonen
Tobias Oliver Ruusala
Anton Leo Matias Saarela
Lilia Olivia Saarelainen
Salma Lia Ester Saarisilta
Niklas Leo Kalevi Salminen
Saku Eero Elmeri Töntsi
Remu Rocka Antero Vasalampi
Aarni Anselmi Venäläinen
Eeti Iivo Kristian Vesterinen
Nea Anniina Virtanen
Ada Ellen Orvokki Vuojoki
Mette Minella Välimäki
Michael Liam Gabriel Wahl

KUULUTETUT
Joni Niilo Vihtori Saarinen ja Mari Helena Keituri
Erik Aleksander Saarnio ja Anita Matleena Saraste
KUOLLEET
Aune Siviä Laukkanen 99 v
Rauha Helli Tiittanen 99 v
Aili Maria Helena Hautala 97 v
Eila Sisko Kontio 94 v
Terttu Tellervo Virenius 93 v
Lyyli Johanna Liimatainen 92 v
Kauko Untamo Mursula 92 v
Ritva Saini Esteri Kilpinen 90 v
Kaino Rikhard Luhtamäki 90 v
Veikko Johannes Tuunanen 90 v
Erkki Kalevi Johansson 89 v
Kerttu Sanelma Luoto 89 v
Jaakko Ensio Pöyhönen 89 v
Esko Elias Trygg 89 v
Kullervo Määttänen 88 v
Veli Veikko Jokilahti 87 v
Martti Antero Äijänen 87 v
Anneli Amanda Haapsaari 86 v

Seija Anja Maria Leskinen 86 v
Mauri Eerik Takanen 86 v
Yrjö Tapio Kokkila 85 v
Kaarlo Kalevi Tilli 85 v
Seppo Kalevi Naukkarinen 84 v
Ritvaliisa Höytö 83 v
Yrjö Olavi Kuha 83 v
Terttu Elina Maunuksela 82 v
Maija Tuulikki HalttunenKihlström 77 v
Lea Anneli Laine 76 v
Paula Katriina Nuorlehto 73 v
Toivo Juhani Taipale 70 v
Juha Tapani Salonen 64 v
Jaakko Tapio Lattu 61 v
Kaija Helena Vinkka-Suortamo 60 v
Pekka Kristian Niinivirta 55 v
Jarmo Tapio Eronen 52 v
Emmi Jarna Emilia Viinikainen 35 v

”Suo minun panna toivoni sinuun, anna kaipuu iankaikkiseen
elämään. Anna minun pysyä elämäni loppuun saakka ja tulevaan iankaikkiseen elämään asti vahvana sinun hyvyydessäsi.”
Mikael Agricola

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, marjaleena.liimatainen@evl.fi

Suomen Raamattuopisto
Raamattu- ja lähetyspäivät 28.–
29.11. Säynätsalon kirkko ja srk-koti.
Ihmisen onni ja onnettomuus. Lauantain tilaisuudet klo 13.30–16.45, su

messu klo 10, jonka jälkeen päivätilaisuus. Raamattuopetus Jukka Norvanto. Tapahtumaa voi seurata suorana
osoitteessa: youtube.com/lahetysyhdistyskylvaja.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11.
Viittomakieliset: Kuurojendiakonissan vastaanotto Aseman Pysäkillä
(Hannikaisenkatu 27–29) ti klo 9–12
ja ke klo 9–11 (webaika klo 11–12).
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Sylvian joululaulu herkistää
Kauneimmat Joululaulut 2020 suojelija Paula Koivuniemi pitää
vanhoista melankolisista, lapsuudesta tutuista joululauluista.
KIRSI ELO teksti
HANNES HONKANEN kuva

Aikuinen nainen ja Tummat silmät, ruskea tukka. Nämä ja monet muut Paula Koivuniemen kestohitit ovat tuttuja monelle sukupolvelle suomalaisia. Tänä vuonna
Koivuniemi on myös Kauneimmat
joululaulut -kampanjan suojelija.
– Minusta Kauneimpien joululaulujen suojelijan tehtävä on arvokas
asia ja otin sen mielelläni vastaan.
Paula Koivuniemi on tehnyt
urallaan 28 levyä. Joukossa on
myös yksi joululevy, vuonna 2013
levytetty Kun joulu on. Samasta
vuodesta alkaen hän on myös pitänyt joulukonsertteja kirkoissa. Tällekin joululle oli muutamia konsertteja suunniteltu, mutta haastatteluhetkellä ei vielä ollut tietoa,
voidaanko ne toteuttaa.
– Ensimmäisissä kirkkokonserteissa vähän ihmettelin, miten täällä nyt sitten ollaan, mutta nykyisin
tykkään niistä kovasti. Jo kirkko itsessään henkii ihanaa rauhaa. Monet kuuntelevat omissa mietteissään, eivätkä välttämättä edes kat-

so solistia. Siksi minunkaan ei tarvitse esittää mitään – välispiikkejäkään ei aina tarvita. Voin olla ihan
rauhassa oma itseni.

Koivuniemen omalta joululevyltä löytyvät hänet suosikkiklassikkonsa, kuten Varpunen jouluaamuna, Konsta Jylhän Joululaulu, Kun
joulu on ja Pekka Simojoen Tulkoon joulu.
– Pidän kaikista vanhoista melankolisista, lapsuudesta tutuista joululauluista. Sylvian joululaulun ylitse ei kuitenkaan mene mikään muu. Siinä vetoaa kokonaisuus: melodia ja teksti. Kuuntelen
sitä, mutta en itse pysty laulamaan
sitä – olen liian herkkä.
Herkkyytensä Koivuniemi sanoo
olevan syynä myös siihen, miksi
joululevy syntyi vasta pitkän harkinnan jälkeen.
– Herkkyys on hieno asia, mutta
minä olen kyllä vähän liian herkkä,
ja iän myötä se tulee pahemmaksi.
Jouluna ovat mielessä kaikki poismenneet omaiset. Pelkäsin, että en
selviä teksteistä. Onneksi joululevy
nauhoitettiin keskellä kesää, ei siitä

muuten olisi mitään tullut.
Koivuniemi ei ole aina ollut jouluihminen, mutta nykyisin hän
nauttii joulusta kovasti.
– Minusta on ihanaa, kun kaupunki jouluna hiljenee ja kaikki
rauhoittuu. Käyn joulukonserteissa ja aina myös joulukirkossa.

Koivuniemi on jo kahdeksan
vuotta käynyt palvelukodeissa laulamassa vanhuksille.
– Olen kuullut, että ihmiset
muistelevat viikkokausia, miten
ihanaa oli laulaa yhdessä vanhoja
tuttuja lauluja. Musiikissa on voimaa. Se lohduttaa, tuo iloa ja vie
pois arjesta.
Kauneimmat joululaulut -kampanjan kohteena ovat maailman
lapset. Paula on ollut aiemminkin
mukana tukemassa kehitysmaiden
lapsia ja naisia.
– Lasten ja vanhusten kohtalo
liikuttaa minua, koska he ovat niin
avuttomia. Aikuiset pärjäävät kyllä jotenkuten, mutta lapset ja vanhukset ovat puolustuskyvyttömiä
ja riippuvaisia muitten avusta, Koivuniemi toteaa.

Paula Koivuniemelle joulu on levon ja rauhoittumisen aikaa yleensä
työntäyteisen vuoden jälkeen. Joulukonsertit ja joulukirkko ovat tärkeä
osa Koivuniemen joulun viettoa.

Kauneimmat joululaulut Jyväskylässä
Jyväskylän seurakunnan Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet järjestetään turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Tilaisuuksissa on rajoitettu henkilömäärää, yhteisesti laulettujen laulujen määrää sekä tilaisuuden kestoa. Noudatamme turvavälejä ja pyydämme tilaisuuten osallistuvia
käyttämään maskia myös laulaessaan.
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa on mahdollista antaa rahaa kolehtiin. Suomen Lähetysseuran keräykseen voi
osallistua myös MobilePayllä numeroon 52779 tai tilille IBAN
FI38 8000 1400 1611 30 (viesti JOULU20).
HUHTASUO
Kauneimpia joululauluja ja kuppi kuumaa hyvässä seurassa 9.12. klo 18 Kipinä. Katsottavissa suorana Henki ja elämän
Youtube-kanavalla
Kauneimmat joululaulut su 13.12. klo 14, 15 ja 16 Kipinä
(max 45 hlö/tilaisuus, maksuttomat liput ennakkoon Kipinästä tai ovelta, mikäli lippuja jää)
Lasten kauneimmat joululaulut su 13.12. klo 17 Kipinä
(max 45 hlö), ennakkoilm. tekstiviestillä 050 340 0638
Kauneimmat joululaulut to 10.12. klo 18 Vuorilammen
laavu
Kauneimmat joululaulut kirkko 20.12. klo 12 Huhtakoti
(max 17 hlö)
KELTINMÄKI
Kauneimmat joululaulut -vartti su 13.12. ja 20.12. kirkko,
klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen
Kauneimmat joululaulut- vartti su 13.12. ja 20.12. Kortepohjan srk-keskus, klo 16 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen
KESKUSTA
Joulun sävel joulukuussa ke klo 12 ja 18 Kaupunginkirkko.
Mahdollisuus osallistua Kauneimmat Joululaulut -keräykseen.
Joulunajan sävelretriitti su 13.12. klo 17–19 Kaupunginkirkko. Mahdollisuus osallistua Kauneimmat joululaulut
-keräykseen.
Kauneimmat joululaulut ke 16.12. klo 18 Maailma Silmussa
-illassa, Valtiontalo (max 20 hlö)

Nuorten kauneimmat joululaulut -messu ke 9.12. klo 18
Kaupunginkirkko
Christmas Carols pe 18.12. klo 19 Kaupunginkirkko.
Katsottavissa suorana Henki ja elämän Youtube-kanavalla
KORPILAHTI
Lasten kauneimmat joululaulut ke 9.2. klo 18 kirkko
Kauneimmat joululaulut to 10.12. klo 18 Saakosken koulu,
Saalahdentie 420
Kauneimmat joululaulut ke 16.12. klo 18 Vaarunhovi
ulkona Oittilantie 101
Kauneimmat joululaulut to 17.12. klo 18 Ylä-Muuratjärvi
ulkona Petäjävedentie 2178
Kauneimmat joululaulut -messu su 20.12. klo 10 kirkko
Kauneimmat joululaulut su 20.12. klo 17 ja 19 (ennakkoilm.)
KUOKKALA
Kauneimmat joululaulut su 13.12. klo 15, 17 ja 19
(ennakkoilm.)
Kauneimmat joululaulut -lauluhetket ma 14.12. klo 18 ja
19.30 (ennakkoilm.)
Lyhtylaulajaiset ke 16.12. klo 18 ja 19.30 kirkon edessä ulkona
Kauneimmat joululaulut su 20.12. klo 15, 17 ja 19
(ennakkoilm.)
PALOKKA, ROIHU
Kauneimmat joululaulut -maraton su 13.12. klo 14, 15, 16,
17, 18 ja 19 Roihu, Palokan kauppakeskus
Lasten kauneimmat joululaulut su 6.12. klo 15 Taulumäen
kirkko
SÄYNÄTSALO
Kauneimmat joululaulut ke 2.12. klo 18 kirkko. Katsottavissa suorana Säynätsalon aluesrk:n Youtube-kanavalla

TIKKAKOSKI
Kauneimmat joululaulut ke 2.12. klo 18 Puuppolan
koulun piha
Kauneimmat joululaulut to 3.12. klo 18 Nyrölän kylätalo
Kauneimmat joululaulut 9.12. klo 18 Rauhanyhdistyksen
talo, Jylhänperä
Kauneimmat joululaulut to 10.12. klo 18 kirkko
Kauneimmat joululaulut su 13.12. klo 15, 17 ja 19 kirkko
Lasten kauneimmat -joululaulut ti 15.12. klo 17.30 ja 18.30
kirkon piha
Kauneimmat joululaulut to 16.12. Tikkakosken tori
Kauneimmat joululaulut 20.12. klo 10 kirkko
VAAJAKOSKI
Kauneimmat joululaulut -messu su 20.12. klo 10 kirkko
Joululaululive julkaistaan ma 7.12. klo 12 Vaajakosken
aluesrk:n Youtube-kanavalla ja Facebook-sivulla
Joulupolku ma–ti 14.–15.12. klo 17.30–19.30 sekä ke 16.12.
klo 9–11 kirkolla, joululaulutuokio 15 min. välein
Joululaulukirkko su 20.12. klo 10 kirkko
TAULUMÄEN KIRKKO
Kauneimmat joululaulut to 10.12. klo 18 ja 20
Kauneimmat joululaulut la 12.12. klo 18 (katsottavissa
suorana Henki ja elämän Youtube-kanavalla) ja klo 20
Kauneimmat joululaulut ti 15.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut la 19.12. klo 16, 18, 20
Kauneimmat joululaulut -Tuomasmessu 13.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut -messu 20.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut -konsertit: Vox Aurea
Su 13.12. ja 20.12. klo 15 Taulumäen kirkko. Liput 15/10/5e
Joululaulajaiset Kirkkopuiston Jouluvalomaassa
Tule laulamaan ja kuuntelemaan joululauluja! Mukana hetkissä laulajia paikallista kuoroista muun muassa Vox Aurea,
Mieskuoro Sirkat ja Musica-kuoro. Mahdollisuus osallistua
Kauneimmat Joululaulut -keräykseen. Joululaulajaiset Valomaassa la 28.11. klo 17, joulukuussa to–pe klo 18 ja la klo 15
sekä su 13.12. ja 20.12. klo 15

