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KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

Pääkirjoitus

Seppo ja näkymätön
kirkkoväki
Jyväskylän Kaupunginkirkon urut alkavat soida. Youtubelähetyksen kuvassa näkyy alttari, alttarimaalaus ja mikrofoni. Pappi kulkee valkoisissaan alttarin editse. Tuossa istuu liturgi, ja tuossa piispa Simo Peura. Liturgina toimiva Seppo Wuolio nousee ylös ja astelee mikrofonin luo.
Ensimmäinen adventti. Kirkko on tyhjä.
”Meitä on vain muutama henkilö täällä kirkossa eri tehtävissä, ja te seurakuntalaiset kodeissanne tai missä olettekin tietokoneenne tai muun päätteen ääressä”, kaikuu
hiljaisessa kirkossa. Liturgi jatkaa, kuinka ensimmäisenä adventtina tasan 140 vuotta sitten tämä kirkko pyhitettiin seurakunnan rukouspaikaksi kokoontumalla kolmeen jumalanpalvelukseen, ja jokaisessa kirkko oli täynnä. Ja niin olisi tänäänkin ollut ilman koronaa.
Seppo Wuolion sanoista kuuluu se haikeus, jollaista me
kaikki tällä hetkellä tunnemme, kun monet suunnitelmat
jäävät toteutumatta, maailma ei ole entisensä.
Näin on oltava nyt, jotta pystymme kukistamaan tuon
kamalan taudin. Kun kaupunki viime viikolla kertoi uusista suosituksista koronan leviämisen estämiseksi, Jyväskylän seurakunta päätti välittömästi alkaa noudattaa 20
henkilön kokoontumisrajoitusta toiminnassaan. Tässä
lehdessä kerromme, mitä toimintaa seurakunnalla tällä
hetkellä on ja mitä on peruttu. Nykyisessä tilanteessa viime hetkenkin muutokset ovat mahdollisia, ja verkkosivuiltamme saatte niistä ajankohtaisimman tiedon.
Kuten viime maaliskuussa, myös nyt lisäämme verkossa
tapahtuvan toiminnan määrää. Tässäkin lehdessä kerrotaan Henki ja elämä -Youtube-kanavan kautta nähtävistä
tilaisuuksista ja siitä, kuinka kutsumme teitä laulamaan
joululauluja myös etänä. Jumalanpalvelusten jatkuminen
turvataan kaikissa tilanteissa, kuten tehtiin myös keväällä kokoontuessamme joka viikko sunnuntaisin ruutujen
ääreen kodeissamme.
Viime sunnuntaina sinä Seppo puhuit tyhjälle kirkolle,
ja kuulin haikeutta äänessäsi. Mutta juuri sillä hetkellä meitä oli
siinä kanssasi 200 ihmistä.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Jouluvaellus Huhtasuon kirkon pihapiirissä ma 14.12.
Vaellukset puolen tunnin
välein kello 17, 17.30, 18 ja 18.30
(max 20 hlö/vaellus). Ilmoittautuminen Venlalle 044 705 6480.

Sanottua
Väittävät kirkossa, ettei se oli’’
si poliittinen. Todellisuudessa jokainen papin saarna on poliittista, joko valtaa myötäilevää tai sitä vastustavaa. Kirkko ei siis voi olla epäpoliittinen. Kyse on vain siitä, millaista politiikkaa kirkko tukee ja toteuttaa.”

’’
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Keltinmäen kirkon ja Kortepohjan srk-keskuksen pihalla pääsee kurkistamaan joulukertomukseen 15.12.–3.1. välisenä aikana. Joulupolulla voi kiertää omatoimisesti milloin vain.

Maria Löppönen (vas.) ja Elsa Kühn ovat oppineet partiossa monia hyödyllisiä taitoja. Itsenäisyyspäivänä molemmat osallistuvat Säynätsalon
Päijännepartion soihtukulkueeseen, joka etenee Lehtisaaren koululta Säynätsalon kirkolle. Sankarihautausmaalla on pieni hartaus ja uusien
partiolaisten lupauksenanto.

Merimiessolmuja ja
retkiruokaa trangialla
Säynätsalolaisten Maria Löppösen ja Elsa Kühnin mielestä partiossa on kivaa.
Itsenäisyyspäivä huipentuu soihtukulkueeseen ja uusien partiolaisten lupauksenantoon.

Parasta peeärrää kirkolle onkin
uskottava ja hyvin hoidettu perustyö (…) Mutta kyse ei ole pelkästään työstä. Kirkko kun ei ensi
sijassa ole nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille tuotteitaan myyvä
palveluntarjoaja vaan Jumalaa kai-

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Jouluinen mysteerihuone
kutsuu perheitä ma–pe
14.–18.12. Neulaskodilla.
Aikoja tarjolla kello 9–19. Varaa
aika 050 917 2802 (ma–to kello
12–16 ja 12–14).

Lisää tapahtumia sivuilla 12–15.

Seurakuntapastori Kai Sadinmaa
(Kotimaa24 18.11.2020)

Ja kolme tuntia myöhemmin kävin katsomassa Youtube-kanavaamme. Tuhat ihmistä oli käynyt kirkossa.

9. vsk.
ISSN 1798-1255 (painettu)
ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Paino Lehtisepät Oy
Painosmäärä 60 000 kpl

Leena Vanhala lauloi Jouluyö, juhlayö -laulua Keltinmäen seurakuntakuoron harjoituksissa to 19.11. klo 18.25
Keltinmäen kirkolla. Vanhala on laulanut seurakuntakuorossa jo 49 vuotta. Kanttori Ilpo Vuorenojan johtama
kuoro harjoittelee kirkolla kahdessa osassa koronantilanteen vuoksi.

paavien yhteisö, jossa luotetaan
uskon, toivon ja rakkauden mahdollisuuteen.”
Päätoimittaja Jaakko Heinimäki
(Kirkko ja kaupunki 19.11.2020)

On tärkeä muistaa, että hen’’
gellisyys on papin työn ytimessä
ja osa pappien identiteettiä. Pappi
on olemassa, jotta kirkossa toimitettaisiin pyhiä toimituksia ja julistettaisiin evankeliumia.”
Tuore Suomen kirkon pappisliiton
puheenjohtaja Janne Keränen
(Kotimaa24 18.11.2020)

Koronaa on kutsuttu niin sa’’
notuksi sysäyskriisiksi. Maailma

ei palaa samanlaiseksi kuin ennen
kriisiä, mutta jää nähtäväksi, millainen on kuoleman paikka kriisin jälkeen.”
Kuolemaa tutkiva apulaisprofessori
Johanna Sumiala (yle.fi, 19.11.2020)

Monien ihanteena on kirkko,
’’
joka on kaikille saavutettava yhteisö. Se välittää Jumalan rakkauden sanomaa ja armoa, eikä ole
rangaistuksia jakava instituutio.
Kirkon tulisi olla uskottava yhteistyökumppani, joka kykenee päätöksentekoon.”
Päätoimittaja Kirsi Airikka
(Silta 11/2020)

Kannessa: Elsa Kühn (edessä) ja Maria Löppönen osallistuvat
itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen Säynätsalossa.
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
Tellervonkatu 5
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
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SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kerro vähän itsestäsi?
M: Olen Maria Löppönen,
10 vuotta
E: Olen Elsa Kühn, 11 vuotta
M ja E: Käymme Lehtisaaren koulua 5A-luokalla. Olemme olleet samalla luokassa alusta lähtien.
Mitä puuhaat vapaa-ajalla?
M: Olen pelannut kohta viisi vuotta koripalloa Säynätsalon Riennon
Minitytöissä. Käyn partiossa ja
olen paljon trampoliinilla. Vietän
aikaa perheen kanssa.
E: Pelaan myös koripalloa Minitytöissä ja puuhaan perheen kanssa.
Koulun jälkeen vietän aikaa Marian kanssa. Aloitin partion tänä syksynä.
Mikä sai sinut lähtemään
mukaan partioon?
M: Isoveli oli partiossa, joten minäkin halusin mukaan. Aloitin partiossa vuosi sitten.
E: Maria houkutteli minut mukaan. Äiti ja veli ovat harrastaneet
partiota. Aloitin tänä syksynä.
M ja E: Kuulumme molemmat
Säynätsalon Päijännepartio -lippukuntaan, seikkailijaryhmä Saaristomajaviin.

Millaista partiossa on ollut?
M ja E: Kivaa. Koronan vuoksi
olemme olleet paljon ulkona luonnossa. Olemme käyneet retkeilemässä, kalastamassa, paistaneet
makkaraa ja valmistaneet retkiruokaa trangialla. Syksyllä olimme koko lippukunnan retkellä Muuratharjulla ja pääsimme risteilemään
Päijänteelle Kuokkalan Vetehisten
partioaluksella.
Mitä olet oppinut partiossa?
Mitä haluaisit vielä oppia?
M: Olen oppinut tekemään solmuja. Osaan tehdä muun muassa
merimiessolmun. Haluaisin oppia
lukemaan karttaa paremmin.
E: Olen oppinut valmistamaan
trangialla ruokaa. Osaan tehdä
myös nuotion. Kilpailimme partiossa siitä, kenen nuotio polttaa ensimmäisenä narun poikki.
Mitä sanoisit sellaiselle nuorelle,
joka miettii partion aloittamista.
Miksi mukaan kannattaa lähteä?
M ja E: Partiossa on kivaa. Siellä
oppii monia taitoja ja saa uusia kavereita.
Oletko myynyt tänä vuonna
partiokalentereita?
M: Pikkusiskoni on myynyt niitä
paljon.

E: Olen myynyt 12 kalenteria.
Olen käynyt myymässä niitä ovelta ovelle.
Mihin tarkoitukseen kalenterituotto on tarkoitus käyttää?
M ja E: Rahoilla ostetaan partiolle
uusia retkeilytarvikkeita. Me ollaan
toivottu partioon riippumattoja.
Niissä voisi retkellä nukkua ulkona.
Miten partiolaiset osallistuvat
itsenäisyyspäivän viettoon?
M ja E: Partiolaiset ovat mukana
Säynätsalon Päijännepartion järjestämässä soihtukulkueessa Lehtisaaren koululta kirkolle. Siellä on
partiolaisten lupauksenanto.
Itsenäisyyspäivänä on uusien
partiolaisten lupauksenanto?
Jännittääkö?
M: Minä annoin lupauksen viime
vuonna itsenäisyyspäivänä.
E: Vähän jännittää. Lupauksenannon jälkeen saan huivin ja lippukunnan merkin.
Miten itsenäisyyspäivää
muistetaan koulussa?
M ja E: Yleensä silloin on juhlavampaa ruokaa, karjalanpaistia,
perunamuusia ja jälkiruuaksi rahkaa. Koulun pihalla nostetaan lippu salkoon ja lauletaan laulu.

Mitä sinulle tulee mieleen
sanasta Suomi?
M: Turvallinen, itsenäisyyspäivä,
karjalanpaisti.
E: Luonto, Suomen lippu.
Miten muuten vietät
itsenäisyyspäivää?
M: Viemme kynttilöitä haudalle ja
katsomme linnanjuhlia televisiosta. Syömme poronkäristystä.
E: Katsomalla linnanjuhlia ja käymällä haudoilla. Tänä vuonna odotan paljon soihtukulkuetta, koska
saan sen jälkeen huivin.
Odotatko jo kovasti joulua?
M: Odotan. Käymme joulukirkossa, syömme jouluruokaa ja joulupukki tuo uusia lahjoja.
E: Odotan. Käymme joulukirkossa
ja joululaulajaisissa.

Säynätsalon Päijännepartion soihtukulkue
su 6.12. Lehtisaaren koululta Säynätsalon kirkonmäelle. Kulkue lähtee
koululta kello 17.15.
Itsenäisyyspäivän hartaus ja partiolaisten
lupauksenanto kirkon
pihalla, sankarihautausmaalla kello 18.

Jyväskylän seurakunta noudattaa kaupungin suositusta, eikä täällä hetkellä järjestä yli 20 hengen tilaisuuksia
sisätiloissa. Suositus on voimassa ainakin sunnuntaihin 13.12. saakka. Tässä lehdessä 13.12. jälkeen järjestettävät tapahtumat on esitetty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, ja niiden
toteutumista tarkastellaan
lähiaikoina tulevien viikkojen koronatilanteen pohjalta. Mahdollisesti myös niihin tulee muutoksia tai tilaisuuksia perutaan. Ajankohtaisimmat tiedot päivitetään verkkosivuillemme.
Kaikissa tilaisuuksissamme
noudatamme maskisuositusta ja turvavälejä.
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia on peruttu, ja joululauluja on siirretty verkkoon, Henki ja elämä
-Youtube kanavalle. Ajankohtaisimmat tiedot kauneimmista joululauluista ja
muista tapahtumistamme
löydätte osoitteesta jyvaskylanseurakunta.fi/joulu.
Jyväskylän seurakunta
turvaa kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelusten
jatkumisen myös koronatilanteen muuttuessa. Yksi seurakuntamme jumalanpalveluksista nähdään
sunnuntaisin ja tärkeimpinä kirkkopyhinä verkkosivuillamme, Youtube-kanavallamme osoitteessa youtube.com/henkielama sekä sanomalehti Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Jos kokoontumissuositukset muuttuvat Jyväskylässä ennen kuin tämä lehti
on ehtinyt postilaatikkoihinne, tai tilanne muuten
muuttuu, löydätte seurakunnan uusimmat tiedotteet verkkosivuiltamme.

Rakas äitini
-dokumentti
palkittiin
Paul Anders Simman ohjaama
dokumenttielokuva Rakas äitini on saanut Kirkon mediasäätiön Katso minuun… -palkinnon.
Elokuvassa seurataan teinityttö Dashaa ja hänen sydänystäväänsä Aljonaa, jotka haluavat
tietää, miksi heidän äitinsä hylkäsivät heidät.

Kirkkovaltuusto
kokoustaa
Keltinmäessä
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
tiistaina 15. joulukuuta kello 18
Keltinmäen kirkolla.
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Kirkko uudessa valossa

Tästä on hyvä
jatkaa eteenpäin

Miltä Taulumäen kirkko näyttäisi vaaleansinisenä, itsenäisyyspäivän väreissä
tai vaikkapa joulun sävyisenä? Tätä testattiin marraskuun viimeisellä viikolla.

Seurakunnan vahvuudet tulivat piispantarkastuksessa selkeästi esiin. Huomiota
kiinnitettiin seurakuntarakenteen muutoksiin
ja talouteen.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Jyväskylän seurakunnalle kuuluu
piispantarkastuksen loppulausunnon perusteella varsin hyvää.
Seurakunnan vahvuudet tulivat
tarkastuksessa selvästi ilmi. Vakaa
halu toimia perustehtävän toteuttamiseksi henkii kaikissa yksiköissä
ja ammattiryhmissä. Tältä pohjalta
työn kehittämistä on hyvä jatkaa,
loppulausunnossa todetaan.
– Meillä on paljon vireää seurakuntatoimintaa ja suuri määrä
osaavia ja aktiivisia vastuunkantajia niin työntekijöissä, luottamushenkilöissä kuin seurakuntalaisissa. Toiminta lasten ja nuorten parissa on vahvaa ja saimme kehuja hyvästä yhteistyöstä Jyväskylän
kaupungin kanssa, Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala kiteyttää.
Piispa toteutti tarkastuksen Jyväskylässä syyskuussa, ja laaja lausunto on nyt valmistunut.

Jyväskylän seurakunnan talous
on kunnossa ja tasapainossa. Seurakunta on tehnyt viime vuosina
ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, ja seurakunnan maksuvalmius on hyvä.
Jatkossa seurakunnan tulot eivät kuitenkaan merkittävästi kasva. Tulevaisuudessa huomiota on

MINNA PALOVAARA teksti
JUKKA HASSINEN kuvat

Arkkitehti Elsi Borg suunnitteli Taulumäen kirkon alkujaan vaaleansiniseksi. Marraskuun viimeisenä tiistaina sen saattoi
nähdä sinisessä sävyssään, kun kirkolla
testattiin uuden valaistustekniikan mahdollisuuksia. Uljas rakennus osallistui samalla viikon ajan Valon kaupunki Jyväskylän Valoiloa-tapahtumaan.

kiinnitettävä maksuvalmiuden turvaamiseen.
Hallintojohtaja Anu Hanhisen
mukaan kiinteistöjen suuri määrä
korjaustarpeineen rasittaa seurakunnan taloutta.
– Tämän vuoksi seurakuntatoiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä on suunnitelmallisesti luovuttava, Hanhinen muistuttaa.
Jyväskylän seurakunnassa laaditaan parhaillaan uutta kiinteistöstrategiaa.

”antoiPiispantarkastus
myös rohkaisua
tulevaisuuteen
monenlaisten
uhkakuvien keskellä.

Piispantarkastuksessa kiinnitettiin paljon huomiota hallinnon kehittämiseen. Alueseurakuntamalli
on hallinnollisesti vaativa kokonaisuus. Alueseurakuntien määrä on
jo huipussaan, eikä seurakunnan
kokoa voida nykyisellään kasvattaa ilman, että seurakuntien määrään, hallintorakenteeseen ja johtamiseen tehdään muutoksia, loppulausunnossa huomautetaan.
– Meiltä toivotaan nykyisen hal-

Marraskuun pimeinä iltoina päästiin
testaamaan erilaisia uuden tekniikan suomia mahdollisuuksia ja kerättiin kokemusta kokonaisvaltaista valaistussuunnitelmaa varten. Ulkosivujen nykyinen va-

laistus on sävyltään keltainen, mutta jatkossa väritön valaistus korostaa kirkon
todellista väriä. Uusi tekniikka mahdollistaa myös värisävyn vaihtelun.
– Valoasiat ovat herkkiä, ja suuren kirkon kohdalla mietimme tarkasti, millaiset
vaihtoehdot ovat mahdollisia. Uudistuksen jälkeen voimme ottaa käyttöön tilapäisiä ja raikkaita valoratkaisuja vaikkapa
yhden päivän tai viikon ajaksi, suunnittelee Taulumäen kanttori Jukka Hassinen.
Hassinen myöntää, että uudet värisävyt saattavat tuntua äkkiseltään rohkeilta, ja ne ovat herättäneet monenlaisia
mielipiteitä.
– Vastaanotto on ollut ihastunutta ja ei
niin innostunutta, joidenkin mielestä pe-

rusväri on paras. Oma suosikkini on sininen sävy, josta moni muukin on tykännyt.
Julkisivuvalaistus elävöittää ja tuo esiin
kookkaan kirkon pystysuoria linjoja,
muotoja ja pintaa. Ensi kevään remontin
aikana valaistus uusitaan sisältä ja ulkoa,
ja uuden led-tekniikan arvellaan vähentävän energiankulutuksen kolmannekseen
nykyisestä.

Kaupunkilaisten palautetta toivotaan
jatkossakin muun muassa Taulumäen
Facebook-sivun kautta. Valosuunnittelu jatkuu yhteistyössä kaupungin kanssa.
– Ensi vuoden syyspimeissä päästään
viimeistään ihailemaan työn tuloksia,
Hassinen lupaa.

Jyväskylän seurakunnassa pidettiin piispantarkastus piispa Simo Peuran johdolla syyskuussa. Piispa tapasi
tarkastuksen yhteydessä muun muassa Keski-Suomen yrittäjiä Kipinässä.

lintomallimme tarkastelua, jotta
meillä on valmiutta myös rakennemuutoksiin. Ehkä hieman yllättäen hallintomme, ei niinkään seurakuntatoiminnan, resursseja pidettiin niukkoina ja ainakin pientä
henkilöstölisäystä hallintoon esitettiin, Viitala kertoo.
– Näyttää siltä, että jo lähitulevaisuudessa Jyväskylää ympäröivien seurakuntien rakenteissa tapahtuu muutoksia, ja myös Jyväskylään voi kohdistua odotuksia yhteistyörakenteista.

Jyväskylän seurakunnan tulisi
aloittaa selvitysprosessi, jossa arvioidaan hallinnon nykymalli ja verrataan sitä vaihtoehtoisiin rakennemalleihin. Kokonsa ja resurssiensa vuoksi Jyväskylän seurakunnalla
on merkittävä vastuu seurakuntarakenteen kehittymisestä Keski-Suomessa, loppulausunnossa todetaan.
Noin kymmenen vuoden välein
toteutettava piispantarkastus antoi kirkkoherra Arto Viitalan mielestä erittäin hyvän mahdollisuuden tarkastella seurakunnan työtä.

– Se antoi myös rohkaisua tulevaisuuteen monenlaisten uhkakuvien keskellä. Tarkastus sisälsi
paljon arkista työtä, mutta myös
upeita juhlahetkiä, muu muassa
päätöksenä olleen piispanmessun
Taulumäessä, Viitala sanoo.

Kun värit eivät ole käytössä
lämmin ja kylmä valkoinen sävy
vuorottelevat seinän pinnalla.

Jyväskylän seurakunnan
piispantarkastuksen loppulausunto on luettavissa
kokonaisuudessaan seurakunnan nettisivuilla jyvaskylanseurakunta.fi/uutiset.

Hengissä

Jumalan valtakunta on jo keskellämme
Millainen on Jeesuksen tarkoittama
Jumalan valtakunta?
Jeesus opettaa Jumalan valtakunnan olevan
jo täällä, vaikka Ihmisen pojan paluu tapahtuu vasta myöhemmin. Jumalan valtakunta
tuli Jeesuksessa luoksemme. Olemme jokainen osa Kristuksen ruumista tehdessämme
yhteiseksi hyväksi juuri sitä mitä me omalla paikallamme maailmassa teemme. Tästä
näkökulmasta katsoen Jumalan valtakunta
on kristittynä elämistä. Sitä ei tarvitse juosta etsimään, se on jo keskellämme.
Fariseusten kysymyksenasettelu koskien Jumalan valtakunnan saapumisaikaa on
pielessä. Jumalan valtakunnan saapumista ei tarvitse kytätä. Jumalan valtakunta on
jo maailmassa, mutta ihmissilmät eivät sitä
tahdo nähdä.
Mitä tarkoittaa, Jumalan valtakunta on
teidän keskellänne?
Jumalan valtakunta tulee keskellemme lähimmäisissä. Kristus elää keskellämme meissä ja hänet voi nähdä lähimmäisen kasvois-

sa. Kun kuljemme väsyneen lähimmäisen
rinnalla ja autamme heikompaa, pala taivasta ja Jumalan valtakuntaa on läsnä.
Teksti haastaa pohtimaan, millaista yhteiskuntaa tavoittelemme ja minkälaisen
viestin haluamme Jeesuksen seuraajina antaa. Ratkaiseeko tehokkuus ja tuottavuus
asioiden merkityksellisyyden vai voivatko
muut arvot voittaa. Yhteiskunnassamme
on pyritty verovaroin huolehtimaan kaikista, toivottavasti jatkossakin. Kristittyinä
meidän tulee olla heikomman puolella. ”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.
Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut
luoksenne.” (Matt. 25:35)
Mitä ajatuksia teksti sinussa herättää?
Raja tämän maailman ja taivasten valtakunnan välillä voi olla varsin häilyvä. Jumalan valtakunnalla on kaksi puolta. Se on läsnä vajavaisessa toiminnassamme, elämässä,
kärsimyksessä ja kuolemassa. Mutta kerran
tulee aika, jolloin kuolemaa, vajavaisuutta ja

Kirkko Arkkitehti Elsi Borgin alkuperäisen
värisuunnitelman hengessä vaaleansinisenä.

Evankeliumi Luuk. 17:20–24
Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi:
”Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen
tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida
sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.”
Opetuslapsilleen hän sanoi: ”Tulee
aika, jolloin te toivotte näkevänne edes
yhden Ihmisen Pojan päivän mutta ette
saa nähdä. Teille sanotaan silloin: ’Hän on
tuolla’, ja: ’Hän on täällä’, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä.
Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee
taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen
Poika oleva ilmestymisensä päivänä.”

kärsimystä ei enää ole. Kristus tulee uudestaan maailmaan kirkastettuna kuninkaana ja uusi taivaallinen todellisuus saa val-

Valaistusta voidaan jatkossa
säätää myös kirkkovuoden pyhiin
liittyvien liturgisten värien mukaan.
Violetti on paastonajan väri.

Vaihtuvat värit

Pastori Marja Rämänen saarnaa
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa
6.12. Keltinmäen kirkossa klo 10.

lan. Näiden kahden todellisuuden välissä
me elämme, Jumalan rakkauden ja armon
varassa.

Perjantaina viisi eri värisävyä vaihtuivat minuutin välein. Väreinä olivat
muun muassa purppura ja vihreä

Lauantaina kirkko loisti itsenäisyyden
väreissä sinisenä ja valkoisena.

Sunnuntain punaisen ja kullan
sävyt ennakoivat joulua.
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Valo, minne menit?
Pimeys ja hiilihydraatit ovat yllättävät ystävykset.
JANNE KÖNÖNEN teksti
PIXABAY kuva

Vuoden lähetessä loppuaan valo tuntuu
hukkuvan harmaan ja loskan sekaan. Taivaalta satanut lumi piristää hieman, mutta
tosiasia on, että auringonvalon osuus päivästä on tuskastuttavan lyhyt.
Olosuhteet huomioon ottaen tuntuu yllättävältä, että tiettävästi vain noin prosentti suomalaisista sairastaa talvikuukausina toistuvasti ilmenevää masennustilaa,
kaamosmasennusta.
Pimeän vuodenajan vaikutuksiin laajasti
perehtynyt tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) myöntää virallisen luvun hämäävän. Sillä kun puhutaan laajemmin pimeän vuodenajan aiheuttamista oireista,
päästäänkin jo huomattavasti suurempaan
osaan kansasta.
– Jopa kolmannes meistä suomalaisista saa kaamosajasta oireita ja aikuisista joka neljäs kokee kaamosoireensa ongelmaksi, Partonen tarkentaa.
Pimeästä vuodenajasta johtuvia tavallisimpia merkkejä ihmisessä ovat toimintakyvyn hiipuminen, mielialan lasku, univaikeudet, sosiaalisuuden väheneminen, painon nousu ja ruokahalun kasvu.
Partonen kuvaa kaamoksen vaikutuksia
vakaviksi paitsi oireiden yleisyyden, myös
niiden uusiutuvuuden vuoksi.
– Kaamosoireet toistuvat vuosittain ja
ne vaihtelevat lievistä vakaviin. Vakavimmillaan oireet haittaavat selvästi toimintakykyä ja voivat johtaa sairastumiseen, hän
huomauttaa.
– Kaamosoireilla on siten suurta kansanterveydellistäkin merkitystä.

Kaamosoireita alkaa yleensä ilmaantua
murrosiässä tai pian sen jälkeen. Lapset eivät kärsi kaamosmasennuksesta. Syytä tähän ei Partosen mukaan tiedetä.
– Tosin Yhdysvalloista on julkaistu tieteellisiä artikkeleita myös lasten sairastamasta kaamosmasennuksesta. Nuorimmat

ovat olleet 6-vuotiaita ja joskus, hyvin harvoin, jopa tätäkin nuorempia, hän selventää.
Eräs kaamosajan terveydelle petollinen
piirre on epäterveellinen syönti ja sen myötä tapahtuva lihominen. Pimeästä vuodenajasta johtuvien oireiden vastapainoksi monet syövät nopean mielihyvän aikaansaamiseksi makeaa ja hyvin hiilihydraattipitoisesti. Oireet eivät helpota, mutta paino kyllä nousee.
Partosen mukaan terveellisempi ruokakaan ei tuo pimeänä aikana lohtua, vaikka
toki vaikuttaa vuodenajasta riippumatta ylipäätään terveyteen.
– Ei ole näyttöä, että kuitupitoinen ruokavalio auttaisi kaamosoireissa. Saattaa olla jopa päinvastoin, sillä kaamosmasentuneet usein syövät tavallista enemmän hiilihydraattipitoisen ruuan lisäksi myös kuitupitoista ruokaa.

Talvea kohti mentäessä ihmisen sisäinen
kello alkaa jätättää ja nukkumaanmeno
saattaa huomaamatta viivästyä. Partonen
liputtaa sen puolesta, että kellojen kääntely syksyllä ja keväällä lopetettaisiin, sillä kaamosoireisiin siitä olisi apua.
– Kaamosoireilevilla univaikeudet voimistuvat muita enemmän sekä keväällä että syksyllä. Siten kesäaikasäännöksistä eli arkikielellä sanoen kellojen kääntelystä luopuminen todennäköisesti helpottaisi heidän
vointiaan.
Partonen kannustaa myös siihen, ettei
juututtaisi sisälle, vaan mentäisiin rohkeasti
ulos, kelistä välittämättä. Sillä jos Suomessa
jättää ulkoilun hyvän kelin aikaan, saa sisällä viettää valtaosan vuodesta.
Ylipäätään liikunta on yksi mustan vuodenajan aiheuttamien oireiden parhaita lieventäjiä.
– Kuntoliikunnalla voidaan lievittää kaamosoireita, ja yhdistämällä kirkasvalo kuntoliikuntaan tämä vaikutus tehostuu. Kuntoliikunta voi tapahtua joko sisällä tai ulkona, yksin tai yhdessä.
– Olisi hyvä harrastaa sykettä nostatta-

vaa liikuntaa kaksi tai kolme kertaa viikossa, 45–60 minuuttia kerrallaan.

Eräs kaamosajan
”terveydelle
petollinen
piirre on epäterveellinen syönti ja sen
myötä tapahtuva
lihominen.

Monilla suomalaisilla verhot ja kaihtimet näyttäisivät arkikokemuksen perusteella roikkuvan syksyisin ja talvisin alhaalla, päiväsaikaan ja jopa valoisinakin päivinä. Olisiko
niiden nostamisella ja luonnonvalon päästämisellä asuntoon vaikutuksia kaamosoireille?
– Kyllä olisi, sillä mitä heikommat valaistusolosuhteet sisällä ovat, sitä vaikeammat
kaamosoireet ovat, Partonen vastaa.
Pimeästä kärsiville paras aika liikkua ulkona ja antaa valon tulla kodin ikkunoista
ei hieman yllättäen olekaan keskipäivällä,
vaan aamun tunteina.
– Ensimmäiset tunnit noin seitsemästä
eteenpäin ovat ne kaikkein tehokkaimmat
oireiden lievittämisessä.
– Monet ovat myös hankkineet kirkasvalolampun pimeäoireiden lievittäjäksi ja niiden positiivisesta vaikutuksesta onkin hyvää tieteellistä näyttöä.
Kirkasvalohoitoa on testattu eri aikaan
päivästä ja myös sen kohdalla juuri aamulla annettu kirkasvalohoito on huomattu tehokkaimmaksi kaamosoireisten hoidossa.
– Kirkasvalossa kannattaa syksyllä ja talvella oleskella aamun ja aamupäivän aikana, kello viiden ja kymmenen välillä, mahdollisimman paljon joko kotona tai työpaikallakin, jos vain työtehtävät tämän sallivat.
– Kirkasvaloannoksen voi poutapäivinä
saada myös ulkona auringonpaisteessa oleskelemalla. Puolenpäivän jälkeen kirkasvalossa ei enää kannata oleskella, paitsi silloin, jos
haluaa välittömästi nostaa vireystasoaan.
Kaamosoireiden selättäminen vaatii keinovalohoidon hankkimisen lisäksi myös
omaa aktiivisuutta ja etenkin itsekuria.
Vaikka se pimeän tiivistyessä ympärillä tuntuisikin entistä vaikeammalta, itsensä haastaminen sopivassa määrin kannattaa aina.
Mutta mikäli kaamosoireet ovat voimakkaita ja on syytä epäillä kaamosmasennusta,
ei itsekurikaan ole ratkaisu. Tällöin on hyvä
ottaa yhteyttä terapeuttiin tai muuhun ammattiauttajaan.

Kaamosoireet tulevat esille esirukouspyynnöissä
JANNE KÖNÖNEN teksti

Jyväskylän seurakunta saa paljon esirukouspyyntöjä, joita luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksissa. Seurakuntapastori Seppo Hautalahti Palokan alueseurakunnasta
kertoo myös kaamosoireiden tulevan esille
esirukouspyynnöissä.
– Luotan siihen, että seurakunnan yhteisellä rukouksella on merkitystä kuormaa
kantavalle ihmiselle. Meidät on kutsuttu kulkemaan toistemme vierellä, kuuntelemaan ja
rohkaisemaan toisiamme, Hautalahti sanoo.
Samaan aikaan kun pimeys ympärillä li-

sääntyy, kirkossa kuljetaan kohti kirkkovuoden valoisimpia juhlapyhiä.
– Kaunis tapa on viedä kynttilä omaisen
haudalle pyhäinpäivänä ja jouluna. Kaamos
luo vaikuttavat puitteet etenkin joulun viettoon.
– Pimeys ohjaa meitä muistamaan Raamatusta löytyvän Jesajan kirjan sanomaa:
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.”
Hengellisen avun lisäksi Hautalahti muistuttaa kirkon tarjoavan apua monipuolisesti, myös kaamosoireisille.
– Kirkko tarjoaa monenlaista keskustelu-

apua. Voit kääntyä esimerkiksi tutun seurakunnan työntekijän puoleen tai soittaa Palvelevaan puhelimeen. Usein puhuminen
helpottaa pahaa oloa.
Seurakuntapastori kertoo itse saaneensa
kolmisenkymmentä vuotta sitten kaamosaikana kirjeen äidiltään. Hautalahden isä oli
kuollut hiljattain.
– Äiti oli herännyt aikaisin lokakuun aamuna ikävä sydänalassa. ”Täällä istuu nyt
kaksi pimeää vastakkain”, hän kirjoitti.
– Kirjoittaminen helpotti oloa, ja ehkä
myös tieto siitä, että minä laittaisin kädet
ristiin hänen puolestaan.

Mikäli
”kaamosoireet
ovat

voimakkaita ja on
syytä epäillä
kaamosmasennusta,
ei itsekurikaan ole
ratkaisu.
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Koronaterveisiä
maailmalta
Koronaepidemia on vaikuttanut
ihmisiin ympäri maailmaa.
Jyväskylän seurakunnan
lähetystyöntekijät kertovat
kokemuksistaan omissa
kohdemaissaan.
SIRPA KOIVISTO tekstien koonti
ANNI SUURONEN kuvitus

Hannele Tulkki-Williams, Senegal

”

Koronaepidemia lähti nousuun Senegalissa maaliskuussa, jolloin Senegalin valtio
päätti nopealla aikataululla sulkea maan rajat.
Lisäksi maakuntien rajat sekä koulut suljettiin
epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Tiimimme teki joidenkin kuukausien ajan töitä Suomesta käsin.
Vaikka rajoitukset huolestuttivat työn jatkumista, opimme nopeasti, että kulloiseenkin tilanteeseen löytyy usein uusia ratkaisuja. Jumalanpalvelukset siirtyivät nettiin, ihmisiä alettiin
tavoittaa uusin keinoin kokoontumisrajoitusten
aikana ja kumppanimme niin Senegalissa, Mauritaniassa kuin Ranskassa kamppailivat koronaa
vastaan hygieniatarvikkeita jakamalla ja tiedonjakoa tekemällä.
Senegalin luterilainen kirkko teki radiolähetyksiä, joissa paikalliset asiantuntijat ja uskonnolliset johtajat jakoivat tietoa koronasta. Koronakriisi onkin osaltaan näyttänyt, kuinka vahvasti Senegalissa tehdään yhteistyötä yli uskontorajojen.
Nyt tilanne Senegalissa on parantunut huomattavasti ja rajoituksia on viime aikoina purettu ja työ on päässyt jatkumaan pitkälti entiseen
malliin. Tässä vaiheessa on kuitenkin erityisen
tärkeää, että ihmiset muistavat noudattaa ohjeita, ja kumppanimme jatkavat aktiivisesti koronasta tiedottamista.”

Senegalissa koronaa vastaan on taisteltu muun
muassa jakamalla tietoa hygieniasta.

Marja Alastalo, Botswana

”

Kukapa olisi osannut arvata vuoden 2020
alettua, millaiseksi tämä vuosi sitten
muodostuikaan. Minullakin oli monenlaista
reissua ja tapaamista suunnitteilla, mutta kun
maaliskuun puoliväli tuli, menivät kaikki suunnitelmat uusiksi. Lockdown, matkustusrajoitukset, luvan anominen maan sisällä kulkemiseen, käsien pesu, pakolliset maskit kaikkialla
paitsi kotona, ja nimien ja puhelinnumeroiden
kirjaaminen ylös liikkeisiin ja toimistoihin mentäessä, on muuttunut normiksi. Botswanan rajat ovat olleet kiinni huhtikuun alusta. Aika
lailla haastavaa on ollut tottua tähän kaikkeen,
mutta se tieto, että olemme samassa veneessä
ympäri maailmaa, on helpottanut.
Botswana pystyi pitkään hidastamaan viruksen leviämistä, mutta viimeisten kuukausien aikana on ollut selvää nousua. Menehtyneitä on toistaiseksi ollut vain muutamia kymmeniä ja toivotaan, että luvut eivät tuosta kovasti nouse.
Toiset ihmiset ovat hyvin varovaisia ja pitävät huolta ohjeistuksien noudattamisesta, toiset ottavat tilanteen rennommin. Aina sitten
kun kuulee jonkun sairastuneen, se tuntuu hätkähdyttävän. Tosiasia kuitenkin on, että Botswanan heikko terveydenhuoltojärjestelmä ei
tulisi kestämään viruksen hallitsematonta leviämistä. Siksi rajoitustoimenpiteet ovat rankat.
Botswana saa tuloja turismista, joka on kärsinyt matkustusrajoituksista kovasti. Yrittäjät
hakevat nyt tilanteeseen jonkinlaista paikkausta tarjoamalla maassa asuville majoitus- ja safaripalveluita hieman edullisempaan hintaan.
Tästä monet ovat olleet hyvin iloisia.”

Viimeisten kuukausien aikana koronatilanne on heikentynyt Botswanassa,
Marja Alastalo kertoo.

Hanna Londo, Tansania

Johanna ja Jüri Perendi, Japani

”

”

Tansaniassa ensimmäinen koronatapaus
ilmeni maaliskuun puolivälissä, jolloin
koulut suljettiin ja yhteiskunnan toiminnot
hiljenivät. Minut evakuoitiin Suomeen lasteni
kanssa maaliskuun lopulla, mieheni jäi Tansaniaan. Seurakunnan toiminnat hiljenivät. Koronatilanne kuitenkin meni Tansaniassa ohitse ihmeellisen nopeasti. Kesäkuun aikana yhteiskunta palautui jo lähes normaaliksi.
Pääsimme palaamaan vihdoin syyskuun lopulla Tansaniaan. Olimme omaehtoisessa kotikaranteenissa yhdeksän päivää matkan jälkeen.
Sitten lapset pääsivät palaamaan kouluun, ja
riemu oli suuri, kun he saivat jälleen tavata kavereita.
Tansaniassa koronatilanne on ollut ihmeen
rauhallinen. Elämä täällä on lähes normaalia,
mutta käsienpesupaikkoja näkee joka puolella,
kauppojen ja liikkeiden ulkopuolella. Myös esimerkiksi pankeissa ja muissa julkisissa tiloissa
on merkitty turvavälejä penkkien istuinriveihin.
Muuten yhteiskunta pyörii lähes entisellään.
Toisaalta täällä ei tehdä aktiivisesti testejä, kuten monissa muissa maissa eikä maskeja näy katukuvassa.
Suomen Lähetysseura lomautti kaikki työntekijänsä tänä syksynä yhden kuukauden ajaksi.
Minun työlupani Tansaniassa on vanhentunut
ja uutta on haettu, mutta prosessi on vielä kesken. Odottelemme nyt, että työlupa-asia etenisi nopeasti ja pääsisin palaamaan pitkästä aikaa
työhöni. Siinä mielessä lomautus tuli hyvään aikaan, kun joka tapauksessa odotan työlupaa.
Työparini pastori Nnko tapaa naisia, mut-

Tansaniassa elämä pyörii lähes normaalisti,
kertoo Hanna Londo.

ta toiminta on edelleen hiljaista. Kohokohtana
mainittakoon, että saimme iloita tukemamme
tytön ala-asteen päättymistä hyvin arvosanoin.
Marras–joulukuussa on tarkoitus tavata koko
naisryhmän kanssa.”

Japanissa korona alkoi vaikuttaa moneen asiaan keväällä. Lapsemme päiväkoti suljettiin reiluksi kuukaudeksi. Koululaiset
jäivät kotiin suorittamaan läksypinoja. Viitisen
prosenttia kouluista tarjosi myös nettiopetusta. Seurakuntien toimintoja keskeytettiin. Moni oli huolissaan. Jos joku saisi tartunnan seurakunnan tilaisuudessa, seurakunta saisi häpeää ja
huonoa mainetta.
Okayamassa, jossa työskentelemme, tartuntoja oli aluksi vähän. Seurakuntamme siirtyi lyhyisiin Facebook-livejumalanpalveluksiin. Muutama seurakuntalainen kävi uskollisesti paikan
päällä.
Kesän jälkeen toimintaa ryhdyttiin avaamaan. Seurakunta istuu sunnuntaisin kirkossa
harvassa ja maskit kasvoilla. Nettilähetyksiä jatketaan. Niin lasten kuin aikuistenkin englannin
ryhmät sekä äitilapsikerho ovat kokoontuneet
tavallisesti. Johanna on opettanut Koben Raamattukoulussa netin kautta.
Korona on vaikuttanut omaan arkeemme
melko vähän. Toukokuusta saakka lapset ovat
käyneet päiväkodissa ja olemme voineet tavata
ystäviä. Maskien käyttö on ollut itsestään selvää
koko ajan. Kauppaan ei yksinkertaisesti kehtaa
mennä ilman. Ympäristön paine lienee hillinnyt
tartuntojen määrää.
Viimeisen kuukauden sisällä koronatartuntoja on kuitenkin tullut Okayaman läänissä paljon lisää. Kun aluksi läänin 1,9 miljoonasta asukkaasta löydettiin vain 230 tartuntatapausta, nyt
niitä on yhteensä 543. Monien sääntöjen maa
on sopeutunut uusiin rajoituksiin.”

Johanna ja Jüri
Perendin arkeen
korona on vaikuttanut
melko vähän.
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JY VÄSKYL ÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA
POSTIOSOITE: PL 103, 40101 JKL
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 kaikki yhteystiedot
jyvaskylanseurakunta.fi
Aseman Pysäkki
Johanna Kontinen . . . . .... 050 360 3484
Diakonia
Kirsi Lepoaho asiantuntija 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Antti Pekuri hautaust.pääll. 0500 426 420
Mervi Muinonen ylipuutarh. 050 365 0960
mervi.a.muinonen@evl.fi
Virpi Saarinen toimistosiht. 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Maritta Lukkarinen kiin.pääl. 0400 635 001
Heli Ihanti toimistosiht. ... 050 382 4424
Varhaiskasvatus
Ritva Parkkali asiantuntija 050 549 7013

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Pekka Kirjavainen leirik.isänt. 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Ulla Klemettinen asiant. 050 3409 889
Raimo Laine kappalainen 0400 748 671
Lea Periaho maahanm.t. 050 549 7033
Paula Raatikainen lähetyskasvat.siht. vs.
................. . . . . . . . . . . . . . . 040 560 9904
Nuorisotyö
Janne Kippola nuoriso- & rippik. asiant.
................. . . . . . . . . . . . . . . 041 730 0445
Hanna-Maire Leppänen erityisnuorisot.
................. . . . . . . . . . . . . . . 050 521 5401
Petri Grönholm erityisn. 040 509 8060
Henrik Ketola vammaisnuorisotyönohj.
................. . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7029
Pasi Bom partio/Lehtisaari 050 5497 011
Rippikoulutyö
Johanna Puupponen rippikoulupappi
................. . . . . . . . . . . . . . . . 050 590 0265
Opiskelijatyö
Johanna Tikkanen ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
................ . . . . . . . . . . . . . . . 050 521 5418
Elina Lintulahti lukioiden oppilaitosdiakoni ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7006
Matti Väätäinen yliopiston oppilaitospappi ........ . . . . . . . . . . . . . . . . 050 594 8167
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Matarankatu 1, aikavaraukset ti, ke ja pe
klo 12–14.30 . . . . . . . . . . . . . . 044 774 8052
Pekka Puukko johtaja . . . . 050 383 9273
Sairaalapastorit
Heikki Lepoaho johtava sairaalapastori
................ . . . . . . . . . . . . . . . . 040 737 7963
Taulumäen kirkko Lohikoskentie 2
0400 308 120 tai 044 481 1631
Jukka Hassinen kanttori 050 523 4136

Rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta 2021!

ALUESEURAKUNNAT
HUHTASUO
Huhtakoti Nevakatu 1 (liikekeskus)
. . . . . . . . . 040 560 9905 tai 044 481 1628
Kipinä Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 737 1921
Aluekappalainen Paulus Pikkarainen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 430 9075
Srk-assistentti Kaisa Tuomi 041 730 5499
Varhaiskasv. Anne Kettunen 050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko Keltinmäentie 10
. . . . . . . . . . 050 549 7037 tai 044 481 1630
Aluekappalainen vt. Kristiina Ridanpää
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 590 0296
Srk-assist. Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639
Kortepohjan srk-keskus Isännäntie 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko ......... 044 481 1628
Aluekapp. Seppo Wuolio 050 521 5415
Srk-assistentti Kaisa Tuomi 041 730 5499
Varhaiskasv. Anne Kettunen 050 340 0638
Lahjaharjun kappeli Ukonniementie 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja srk-talo Kirkonmäentie 1–3 050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste . . . . . . . . . . . . . . . . 050 557 9012
Srk-assist. Virpi Kaunisto 050 557 9012
Hautausasiat . . . . . . . . . . . . . . . 040 162 3982
Aluekappalainen Antti Koivisto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 353 2727
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko Syöttäjänkatu 4
. . . . . . . . . . 050 549 7045 tai 044 481 1629
Aluekappalainen Riku Bucht 050 407 0115
Srk-assist. Satu Saarikko 050 408 8816
Varhaiskasv. Tiina Korhonen 050 340 9887

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

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei yhteystiedon yhteydessä
toisin mainita.

RADIO KESKISUOMALAISEN ja
Jyväskylän seurakunnan

Soivia joulutervehdyksiä
ikääntyneille
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut ja Jyväskylän seurakunta järjestävät joulunalusviikoilla 7.–23.12. Soivia joulutervehdyksiä ikääntyneiden asumisyksiköiden ja kotihoidon
asiakkaiden pihoilla eri puolilla Jyväskylää. Yhteiset lauluhetket piristävät ikäihmisten arkea
ja luovat uskoa ja voimaa tulevaisuuteen.
Mukana ovat mieskuoro Sirkat, Harjun Laulu ja Tulus-kuoro sekä seurakunnan diakoniatyöntekijöiden organisoimat
lauluryhmät.
Soivilla joulutervehdyksillä
toteutetaan niin Laulusta voimaa -tilaisuuksien kuin Kauneimpien joululaulujen yhteistä tausta-ajatusta yhdessä laulamisesta, yhdessä tekemisestä
ja osallisuudesta.
– Haluamme joululaulutuokioilla tuoda ihmisille, joiden
elämää poikkeusaika on rajoittanut paljon, yhdessä kokemisen ja laulamisen iloa. Lauluhetkeä varten seurakunta jakaa
asukkaille Kauneimmat joululaulut -vihkot, joiden lauluihin
ja sanomaan voi palata myöhemminkin omassa kodissaan,
iloitsee musiikkikasvattaja Laura Kaartinen Jyväskylän seurakunnasta.
Paikat ilmoitetaan kullekin
tapahtumapaikalle erikseen, sillä tapahtumat järjestetään vain
talossa asuville ja heidän omaisilleen.

Henki &

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Lääkkeiden, apteekkikosmetiikan lisäksi
myös lääkkeiden jakelua ja kotiinkuljetusta.

Ilona-osuuskuntakoteja Tikkalan kylään, noin 20 km
Jyväskylän keskustasta. Asunnot viidessä talossa,
kaksioita ja kolmioita, sekä yhteistilat
(sauna, iso olohuone, hyvinvointipalvelut).
Ei ikä- tai varallisuusrajoja, suunniteltu ikäihmisten
tarpeisiin.

Tule tutustumaan valikoimiimme paikan
päälle Sokkarin pohjakerrokseen tai
www.uusiapteekki.com -kotisivuille.
Joululahjoja unohtamatta, kaikki tarpeellinen,
neuvonnan ja opastuksen kera.
Tervetuloa palveltavaksi
ja koko apteekin väki

Osuusmaksun suuruus noin 30 000–40 000 €.
Rakentamisen aikatauluksi arvioidaan 2021–2022.
Tutustu Ilona-koteihin ja Tikkalaan lähikylineen
www.pokokorpilahti.fi.

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

Puhelin 045 166 1126 ● www.kotipalveluarki.ﬁ

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Kiinnostaako kohtuuhintainen
asuminen maalla?

Ohjelma esitetään
tiistaisin klo 12.30
ja uusinta torstaisin klo 18.30.

Nettiradio osoitteessa
radiokeskisuomalainen.fi

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

Joulukylä
Jyväskylä

Parisuhteen
Korjaussarja
Mediamyynti

Seppälän Citymarket

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

Lisätietoja:
Paula Määttä
0405481544 tai
pamaatta@gmail.com
Tikkalan Ilona-kotien
esittely Laukkalan tilan
joulunavauksessa
5.12. klo 12–15
(Petäjävedentie 1798,
Tikkala).

Olemme avoinna:
Ma–pe 9–20, la 9–18, su 12–18
Puhelin: 010 501 2000
jyvaskylan.uusi.apteekki@apteekit.net
www.uusiapteekki.com

Sokkarilla, lähin sisääntulo on Asemakadulta.
Kauppakadulta tullessasi tule pohjakerrokseen.
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Tapahtumat 3.–16.12.
Jyväskylän seurakunnassa ei tällä hetkellä järjestä yli 20 hengen tilaisuuksia sisätiloissa koronan vuoksi. Suositus
on voimassa ainakin su 13.12. saakka. Tässä lehdessä 13.12. jälkeen järjestettävät tapahtumat on esitetty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, ja
niiden toteutumista tarkastellaan lähiaikoina tulevien viikkojen koronatilanteen pohjalta. Mahdollisesti myös
niihin tulee muutoksia tai tilaisuuksia
perutaan. Kaikissa tilaisuuksissa noudatetaan maskisuositusta ja turvavälejä. Ajankohtaisimmat tiedot Kauneimmista joululauluista ja muista
tapahtumistamme osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/joulu.

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus verkossa su 6.12. klo 10, kenttärovasti Kari Mannermaa, Partanen,
Hassinen, Mieskuoro Sirkat, joht.
Kimmo Tuuri. Katsottavissa suorana
Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
Tuomasmessu su 13.12. klo 18, Puupponen, Rossi, Laasonen, Kaartinen.
Musiikkitilaisuudet
Pieni hetki jouluun pe 4.12. klo 19.
Naiskuoro Pulssi. Peruttu.
Kuninkaiden joulu -konsertti ti 8.12.
klo 18. Tangokuninkaat Aki Samuli ja
Teijo Lindström. Peruttu.
Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuudet to 10.12. klo 18 ja 20 on
peruttu.
Tule joulu kultainen 2020 -konsertti
la 12.12. klo 12 ja 14.30. Kipinät-kuoro.
Konsertti on peruttu.
Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus verkossa la 12.12. klo 18.
Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus ja 20. Peruttu.
Kauneimmat joululaulut -konsertti
su 13.12. klo 15. Peruttu.
Kauneimmat Joululaulut -yhteislaulutilaisuus ti 15.12. klo 19, Väätäinen,
Raatikainen, Ilmavoimien soittokunta, Mikael Konttinen, laulu, joht. Juha
Ketola. Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen14.12. klo 21 mennessä osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi.
Joulukonsertti ke 16.12. klo 19. Mieskuoro Alvar & jousikvartetti, johtaa Niklas Taanila. Liput 20/10 euroa
ovelta.
Tuhannet Tähdet -joulukonsertti to 17.12. klo 18 ja 20.30. Saara Aalto ja Teemu Roivainen. Liput 38 euroa
ticketmaster.fi.
Kauneimmat Joululaulut -yhteislaulutilaisuus la 19.12. klo 16, 18 ja 20.
Mukana tilaisuudessa Heli Ahonen,
Hanna Penttinen, Jukka Hassinen, ja
Kipinät-kuoro Kaisa Halmemiehen
johdolla.
Kauneimmat joululaulut -konsertti su 20.12. klo 15. Vox Aurea, johtaa
Sanna Salminen Liput 15/10/5e kirkon ovelta.
Siitä tuntee joulun! ma 21.12. klo 18
ja 20. Mieskuoro Sirkat, kuoronjohtaja
Kimmo Tuuri, säestäjä András Szabó.
Liput 23/10 euroa ennakkoon Jyväskylän Prismat tai sirkat.fi (Liveto).
ILTA – Joulukiertue 2020 ti 22.12.
klo 18 ja 20. Liput 29 euroa ticketmaster.fi.

HALSSILA
Musiikkitilaisuudet
Kauneimpia joululauluja ja kuppi
kahvia hyvässä seurassa verkossa ke
9.12. klo 18 Kipinä. Jutustelua ja joululauluja, mukana Juho Puhto, Hanna
Penttinen, Hannes Asikainen ja Annemari Siistonen. Tilaisuus on atsottavissa suorana Henki ja elämä Youtu-

be-kanavalla (ei yleisöä paikalla).
Kauneimmat joululaulut to 10.12.
klo 18 Vuorilammen laavu, Kettunen,
Penttinen, Siistonen.
Kauneimmat joululaulutuokiot su
13.12. klo 14, 15 ja 16 Kipinä, Penttinen, Pikkarainen. Max 17 hlö/tilaisuus. Maksuttomia lippuja saatavilla
Kipinästä ja ovelta ennen tilaisuuksien
alkua, mikäli tilaa on.
Lasten kauneimmat joululaulut su
13.12. klo 17 Kipinä, Asikainen, Kettunen. Max 17 hlö. Ennakkoilm. tekstiviestillä 050 3400 638.
Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jää tauolle viikon 49 jälkeen ja jatkuu viikolla 3.
Muut tiedot, kts. Kipinä.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 6.12. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Tiusanen.
Messu su 13.12. klo 12 Huhtakoti,
Kari, Penttinen.
Musiikkitilaisuudet
Kauneimpia joululauluja ja kuppi
kahvia hyvässä seurassa verkossa ke
9.12. klo 18 Kipinä. Jutustelua ja joululauluja. Katsottavissa Henki ja elämä Youtube-kanavalla (ei yleisöä paikalla).
Kauneimmat joululaulut to 10.12.
klo 18 Vuorilammen laavu, Kettunen,
Penttinen, Siistonen.
Kauneimmat joululaulutuokiot su
13.12. klo 14, 15 ja 16 Kipinä, Penttinen, Pikkarainen. Max 17 hlö/tilaisuus. Maksuttomia lippuja saatavilla
Kipinästä ja ovelta ennen tilaisuuksien
alkua, mikäli tilaa on.

Rukouspiiri ma 14.12. klo 18–19 Neulaskoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke 9.12. klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvakerho ke 9.12. klo 13.30 Neulaskoti.
Jouluinen mysteerihuone perheille
14.–18.12. Neulaskoti. Varaa aika soittamalla ma–to klo 12–16 ja pe klo
12–14, 050 917 2802/Tuulikki Lyytikäinen.
Joulurastipolku 14.12.–6.1. Neulaskoti.
Muu
Joulukeräys. Säynätsalon alueseurakunta järjestää hygieniatuotekeräyksen jouluksi. Keräämme shampoota,
saippuaa, pyykinpesuainetta, laastaria, hammasharjoja, hajusteetonta perusvoidetta, nenäliinoja, astianpesuainetta, wc-paperia, pyyhkeitä. Voit
tuoda yhden tai useamman tuotteen
jouluun mennessä. Jaamme niitä tarvitsijoille diakoniatyön kautta joulun
alla ja alkuvuodesta. Voit tuoda tuotteet tilaisuuksiin tai sopimalla ajan
050 598 0951 (Säynätsalo) tai 041 730
3226 (Keljonkangas).

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Itsenäisyyspäivän messu su 6.12.
klo 10 kirkko, Rämänen, Nieminen,
Taurén.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 13.12. klo 10
kirkko, Närhi, Nieminen. Konsta Lallukka, urut.

Aikuisille
Ryhmä Rämä ke klo 10 Kipinä, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut -vartti su
13.12. klo 11 kirkossa on peruttu.

Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jää tauolle viikon 49 jälkeen ja jatkuu viikolla 3.
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.

Lähetys- ja avustustyö

Perheiden
retkikirkko
Lähde viettämään itsenäisyyspäivää suomalaisen luonnon
keskelle su 6.12. klo 15 Tyyppälän leirimajalle, Kaakkovuorentie 178. Ota mukaan
taskulamppu. Säänmukainen
vaatetus.
Lasten kauneimmat joululaulut su
13.12. klo 17 Kipinä, Kettunen, Asikainen. Max 17 hlö. Ennakkoilm. tekstiviestillä 050 340 0638.
Jouluvaellus ma 14.12. klo 17, 17.30,
18 ja 18.30 Huhtasuon kirkon pihapiirissä, Nevakatu 1. Ilm. 044 705 6480.
Max 15 hlö/vaellus.
Muu
Kipinäbingo ke 9.12. klo 13 Kipinä.

KELJONKANGAS
Aikuisille
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.
Olohuone ti 8.12. klo 13–15 Neulaskoti.

Joulumarkkinoilla
monenlaista hyvää
Lähetyksen ja diakonian joulumarkkinat la 19.12. klo
12–14 Keltinmäen kirkon
takapihalla. Myytävänä muun
muassa kädentöitä, leivonnaisia, joulukuusia, riisipuuroa
mukaan, grillistä makkaraa ja
kuumaa juotavaa.
Aikuisille
Kätevästi käsillä to 3.12. klo 14 kirkko, käynti alakerran ovesta. Syksyn viimeinen kerta jouluisissa tunnelmissa.
Syntymäpäivä: Muistamme syntymäpäiväkortilla kaikkia Keltinmäen alueseurakuntalaisia, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät tammi–joulukuussa
2020 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän. Koronatilanteen vuoksi emme
pysty järjestämään varttuneemman
väen syntymäpäiviä. Lämpimät onnittelut syntymäpäiväsankareille!
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ti 8.12. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Ekavauvaryhmään ilmoittautuminen. 1.12.–10.1. jyvaskylanseurakunta.
fi. Ryhmä alkaa 18.1. Kortepohjan seurakuntakeskuksessa.
Kurkistus joulukertomukseen
15.12.–3.1. kirkon takapihalla, kurkistellaan ikkunoihin. Kiertely omatoimisesti 24/7. Työntekijöitä tavattavissa
joulupolulla 24.12. klo 15–16.30.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to 3.12. klo 13 Kaupun-

ginkirkko, Tikkanen, Vavilova.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Sanajumalanpalvelus su 6.12. klo 10
Kaupunginkirkossa on peruttu.
Nuorten joulukirkko ke 9.12. klo 18
Kaupunginkirkko, Tikkanen, Laasonen.
Päivärukous to 10.12. klo 13 Kaupunginkirkko, Wuolio, Laasonen.
Saksankielinen adventtijumalanpalvelus la 12.12. klo 14 Kaupunginkirkko, Vavilova.
Messu su 13.12. klo 10 Kaupunginkirkko, Wuolio, Mannström, Vavilova, Junttila.
International Sunday Service su
13.12. klo 18 Vanha pappila, Laine,
Daams, Carlson.
Viitakodin hartaus ke 16.12. klo 13
Viitaniementie 24.
Leskien Klubin jouluhartaus to
17.12. klo 10 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 17.12. klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Joululaulajaiset Kirkkopuiston Jouluvalomaassa to–pe klo 18 ja la klo 15
sekä su 13.12. ja 20.12. klo 15.
JAMKin opiskelijoiden joulukonsertti ti 8.12. ja ma 14.12. klo 12 Kaupunginkirkossa on peruttu.
Joulun Sävel ke 9.12. klo 12 ja 18 Kaupunginkirkko. Peruttu.
Joulun ajan sävelretriitti su 13.12. klo
17–19 Kaupunginkirkko. Selloduo Varonen. Vapaa pääsy.
Joulun Sävel ke 16.12. klo 12 ja 18
Kaupunginkirkko. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ke 9.12. klo 10 Valtiontalo.
Maailma Silmussa -ilta ke 16.12. klo
18 Valtiontalo, Silmun olohuone.
Aikuisille
Osallisuuden kahvihuone ti 8.12. klo
14 Valtiontalo. Vertaisryhmä eläkeiässä Jyväskylään muuttaneille.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
9.12. klo 13 Puistotori 4.
KohtaamisPaikan joulujuhla su
13.12. klo 15 Vanha pappilan sisäpiha.
Säävaraus.
Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jää joulutauolle viikon 49
jälkeen ja jatkuu viikolla 4 uudessa
lastentila Idussa, Kilpisenkatu 6.
Perheiden puuha-aamu to 3.12. klo
9.30–11 Vanhan pappilan piha.
3–5-vuotiaiden päiväkerho to 3.12.
klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Matka kohti
joulua alkaa
jouluvaelluksella
Ja tapahtui niinä päivinä...
Lähde matkaan kohti Betlehemin ihmettä jouluvaelluksella ti 8.12. Vanhan pappilan
pihalla, Vapaudenkatu 26.
Vaellukselle lähdetään puolen
tunnin välein kello 17, 17.30,
18 ja 18.30. Kesto noin 20
minuuttia. Ilmoittaudu tekstiviestillä Venlalle 044 705 6480.
Max 15 henkilöä/vaellus.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja
la–su klo 11–16.
Musiikkitilaisuudet
Kauneimpia joululauluja ja kuppi
kahvia hyvässä seurassa verkossa ke
9.12. klo 18. Jutustelua ja joululauluja, mukana Juho Puhto, Hanna Penttinen, Hannes Asikainen ja Annemari

Siistonen. Suora lähetys Kipinästä on
katsottavissa Henki ja elämä Youtube-kanavalla (ei yleisöä paikalla).
Kauneimmat joululaulutuokiot su
13.12. klo 14, 15 ja 16, Penttinen, Pikkarainen. Max 17 hlö/tilaisuus. Maksuttomia lippuja saatavilla Kipinästä ja ovelta ennen tilaisuuksien alkua,
mikäli tilaa on.
Lasten kauneimmat joululaulut su
13.12. klo 17, Asikainen, Kettunen.
Max 17 hlö. Ennakkoilm. tekstiviestillä 050 3400 638.
Aikuisille
Ryhmä Rämä ke klo 10, päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille.
Sanan anna koskettaa -raamattu
piiri ke 9.12. klo 17.30.
Nuorille
Iltakahvila to klo 17–20. Yli 15-vuotiaille. Juttuseuraa, mukavia pelejä, soittimia soitettavaksi.
Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jää tauolle viikon 49 jälkeen ja jatkuu viikolla 3.
Uusi ekavauvaryhmä aloittaa Kipinässä tammikuussa. Ryhmä kokoontuu ma klo 13–15. Ilm srk:n nettisivulla 1.12.–10.1.
Perhekahvila to 3.12. klo 9.30.
Kouluikäisten avoimet ovet ke–
to klo 14–17 ylä- että alakoululaisille. Mahdollisuus pingiksenpeluuseen,
lautapeleihin, jutteluun, eri soitinten
soittamiseen ja välillä vaikka askarteluun. Jos tarvitset apua läksyjen tekemiseen, niin siinäkin voimme auttaa.
Ekavauvaryhmä ma 7.12. klo 13.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 8.12. klo 10.
Tied. Anne Savolin p. 050 380 0583.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo
9.30.
Perhekahvila to 10.12. klo 9.30.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus verkossa su 6.12. klo 10 kirkko,
Karasti, Laiho, Musica-kuoro. Kuunneltavissa Korpilahden alueseurakunnan verkkosivuilta nettiradiosta.
Kauneimmat joululaulut -jumalanpalvelus verkossa su 13.12. klo 10
kirkko, Koivisto, Laiho, Asta Tikkanen,
Outi Penttinen. Kuunneltavissa Korpilahden alueseurakunnan verkkosivuilta nettiradiosta.
Musiikkitilaisuudet
Isänmaallisten virsien ja laulujen ilta
verkossa la 5.12. kello 18. Matias Lahden lauluyhtye, Erkki Lampinen, yksinlaulu sekä kanttorit Anna-Maija
Valjus ja Sakari Torkki, juonto Pentti Saulio, iltahartaus aluekappalainen
Antti Koivisto. Katsottavissa Henki ja
elämän Youtube-kanavalla.
Saakosken kauneimmat joululaulut
to 10.12. klo 18 Saakosken koulu, Saalahdentie 420. Mukana laulaja Asta
Tikkanen. Max 20 hlö.
Musiikki-ilta verkossa pe 11.12. klo
19. Katsottavissa suorana Korpilahden aluesrk:n nettisivuilta. Anna-Maijan musiikkikoulun oppilaat.
Tule joulu kultainen 2020 su 13.12.
klo 17 kirkko. Kipinät-kuoro. Konsertti on peruttu.
Vaarun kauneimmat joululaulut
ke 16.12. klo 18 Oittilantie 101. Tilaisuus on ulkona, glögitarjoilu. Mukana Antti Koivisto, Tuula Liukko ja Ylistysryhmä.
Kauneimmat Ylä-Muuratjärven kylä
talolla to 17.12. klo 18 Petäjävedentie 2178. Tilaisuus ulkona, glögitarjoilu.
Mukana Miina Karasti ja Tuula Liukko.
Aikuisille
Ylistysryhmä pe 4.12. klo 17.30 seurakuntatalo.

Väentupa ti klo 10 seurakuntatalo.
Ikäihmisten palvelupäivä ke 9.12. klo
10 seurakuntatalo. Peruttu.
Raakel-ilta su 13.12. klo 16 seurakuntatalo.
NOJA-ryhmä ti 15.12. klo 18 seurakuntatalo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 17.12.
klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 3.12. klo 9.30 seurakuntatalo.
Alakoululaisten olkkari to 3.12. ja
10.12. klo 13–15.30 seurakuntatalo.
Leikki-ikäisten Pop up -muskari ti
8.12. klo 16.15–17 seurakuntatalo.
Hinta 5e/lapsi/kerta, sisaruksesta 1e/
kerta. Maksu paikan päällä.
Lasten ilta ti 8.12. klo 17.30–19 srktalo. 2–12-vuotiaille. Ilmoita lapsi
mukaan viestillä viimeistään edellellisenä päivänä, 050 557 9006, viestiin
nimi ja ikä. Maksuton.
Lasten kauneimmat joululaulut ke
9.12. klo 18 kirkko. Peruttu.
Perhekerho to 10.12. klo 9.30 seurakuntatalo.
Muu
Pyhäinpäivästä seimipahnoille la
12.12. klo 16 kirkko. Tilaisuus on peruttu.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perjantain puolipäivä pe 4.12. klo 12
seurakuntakeskus.
Messu su 6.12. klo 16 seurakuntakeskus, Rämänen, Nieminen, Taurén.
Sanajumalanpalvelus su 13.12. klo 16
seurakuntakeskus, Närhi, Vuorenoja.
Musiikkitilaisuudet
Maksetut viulut -joulukonsertti la
12.12. klo 18 seurakuntakeskus. Peruttu.
Kauneimmat joululaulut -vartti su
13.12. klo 17 srk-keskus. Peruttu.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 8.12. klo 10 seurakuntakeskus.
Lähetysmyyjäiset la 12.12. klo 10–12
seurakuntakeskuksen pihalla. Käsitöitä, leivonnaisia, arpajaiset, grillimakkaraa ym.
Aikuisille
Torstaikahvila to 3.12. klo 12–13.30
seurakuntakeskus.
Pyhäinpäivästä seimipahnoille verkossa la 5.12. klo 15. Runoja ja puhetta Lassi Nummen Joulukonsertto-kirjasta. Katsottavissa Henki ja elämän
Youtube-kanavalla loppiaiseen asti
Syntymäpäivä: Muistamme syntymäpäiväkortilla kaikkia Keltinmäen alueseurakuntalaisia, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät tammi–joulukuussa
2020 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän. Koronatilanteen vuoksi emme
pysty järjestämään varttuneemman
väen syntymäpäiviä. Lämpimät onnittelut syntymäpäiväsankareille!
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke 9.12. klo 9 seurakuntakeskus.
Kurkistus joulukertomukseen
15.12.–3.1. Kortepohjan seurakuntakeskuksen takapihalla. Kiertely omatoimisesti 24/7. Työntekijöitä tavattavissa 24.12. klo 16–17.30.
Ilmoittaudu
ekavauvaryhmään
Ekavauvaryhmään ilmoittautuminen 10.1. asti jyvaskylanseurakunta.fi. Ryhmä alkaa
Kortepohjan srk-keskuksessa
ma 18.1.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Itsenäisyyspäivän messu su 6.12. klo
11 kirkko, Mäkinen, Bucht, Väisänen,
Kankaanpää, Kuokkalan Vetehiset.
Messu su 13.12. klo 11 kirkko, Rantalainen, Ruusukallio, Väisänen, Grönholm.
Musiikkitilaisuudet
Revontulitanssi: Voxin kuorojen
joulukonsertti verkossa la 5.12. klo
15 kirkko. Kuoroja johtavat Suvi Airaksinen, Meritta Pyykkönen ja Matilda Kangas. Ei yleisöä. Katsottavissa suorana www.youtube.com/voxaureafin.
Gospel Covertajien konsertti su 6.12.
klo 17 kirkko. Siirretty pidettäväksi
myöhempänä ajankohtana.
Kauneimmat joululaulut su 13.12.
klo 15, 17 ja 19 kirkko. Katso tarkemmat tiedot nettisivuilta jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Kauneimmat joululaulut -lauluhetki
ma 14.12. klo 18 ja 19.30 kirkko. Ennakkoilmoittautuminen aukeaa 3.12.
klo 9 jyvaskylanseurakunta.fi. Katso
tarkemmat tiedot netistä.
Lyhtylaulajaiset ke 16.12. klo 18 ja
19.30 kirkon pihalla.
Apua ja tukea tarvitseville
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 16.12.
klo 13 kirkko. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 9.12. klo 13.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
3.12. klo 13 kirkko.
Köpöttäjät ma klo 11. Yhteislähtö
kirkon pääovien edestä.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 8.12. klo 18 kirkko.
Miesten avoin keskusteluryhmä.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Toivoa naisille -ryhmä ti 15.12. klo 18
kirkko. Rukousta maailman naisten
puolesta.
Lapsille ja lapsiperheille
PerheCafe to 3.12. klo 17.30 kirkko.
Taaperotupa pe klo 9.45 kirkko.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma 7.12. ja ti 8.12. klo
9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti 8.12. klo 13 kirkko.
Äitienilta ti 8.12. klo 18 kirkko. Ilta
pienten lasten äideille ilman lapsia.
Teetä, jutustelua ja pientä yhteistä tekemistä.
Café Kide – avoin olohuone ke 9.12.
klo 9–11 kirkko.
Perheiden joulukirkko ti 15.12. klo
18 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 6.12. klo 12
Lahjaharjun kappelissa on peruttu.
Messu su 13.12. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Wuolio, Asikainen.
Aikuisille
Lahjaharjun olohuone ti 8.12. klo 9
kappeli. Hartaus, yhteislaulua ja mukavaa yhdessäoloa.
Lapsille ja lapsiperheille
Viikkotoiminta jää joulutauolle viikon 49 jälkeen ja jatkuu viikolla 3.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus su 6.12. klo 10 Pelimannitalo, Hautalahti, Tahkola. Jumalanpalvelus on
katsottavissa suorana Palokan alue-

seurakunnan Youtube-kanavalla.
Sanajumalanpalvelus su 13.12. klo 10
Pelimannitalo, Kokkonen, Laine, Tahkola. Katsottavissa suorana Henki ja
elämän Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen verkkosivulla.
Musiikkitilaisuudet
Lasten kauneimmat joululaulut su
6.12. klo 15 Taulumäen kirkko. Katso
tarkemmat tiedot nettisivuilta jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Kauneimmat joululaulut -maraton
su 13.12. klo 14, 15, 16, 17, 18 ja 19
Roihu, Kauppakeskus Palokka. Ei ennakkoilmoittautumista. Katso tarkemmat tiedot nettisivuilta jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä läheisensä
menettäneille
Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa 4. helmikuuta.
Ilmoittautumiset ryhmään
27.1. mennessä. Ryhmä
kokoontuu kahdeksan kertaa
torstai-iltaisin kello 18 Palokan diakoniatyön toimitilassa, Kirrintie 11. Ryhmään
mahtuu kahdeksan osallistujaa. Vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijä Päivi Itkonen
ja diakoniapappi Seppo Hautalahti. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 040 709 0142.
Lähetys- ja avustustyö
Olotupa ti klo 12–15 Roihu, Kauppakeskus Palokka. Elämän jakamista, lähetystyön kuulumisia sekä hiljentymistä.
Aikuisille
Rukouspiiri to 3.12. ja 10.12. klo 13
Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Miestenpiiri ti 8.12. klo 18 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Nuorille
Iltacafé pe 4.12. klo 19–21.30 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 3.12. klo 17.30 Roihu,
Kauppakeskus Palokka. Pieni hiljentymishetki, askartelua ym. puuhaa.
Perhesähly la 5.12. klo 17 Jokelan koulu. Peruttu.
Perhepysäkki ma klo 9 Jokelan pappila.
Kaakaoklubi ma klo 12 Jokelan pappila. Kerho on täynnä. Vapautuvista paikoista voi kysyä lastenohjaajilta
040 535 2276/040 500 7820.
Vauvapysäkki ti 8.12. klo 13 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Perheiden aamu ke klo 9 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kirkon avoimet ovet hiljentymiseen
to–pe 3.–4.12., ma–pe 7.–11.12. sekä
ma–to 14.–17.12. klo 12 kirkko.
Messu su 6.12. klo 10 kirkko, Marko
Haukkamäki, Väätäinen, Asikainen.
Itsenäisyyspäivän hartaus ja partiolaisten lupausten anto su 6.12. klo
18 kirkon piha. Partiolaisten kaikille
avoin soihtukulkue lähtee Lehtisaaren
koululta klo 17.15 kirkonmälle. Mehutarjoilu.
Kauneimmat joululaulut -messu su 13.12. klo 10 kirkko, Helenius,
Perttilä.

Musiikkitilaisuudet
Nuotiojoululaulut su 13.12. klo 16
srk-kodin pihalla, Väätäinen, Perttilä,
partiolaiset.
Työntekijöiden Kauneimmat joululaulut katsottavissa Säynätsalon alueseurakunnan Youtube-kanavalla.
Aikuisille
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.
AA-ryhmä ma klo 18 seurakuntakoti.
Olohuone ti 8.12. ja 15.12 klo 13 seurakuntakoti. Kaikille avoin ohjelmallinen ryhmä.
Miesten raamattupiiri su 13.12. klo
18 seurakuntakoti, Esa Lehtomäki.
Naistensolu ti 15.12. klo 18 Huugontie 10, Kaariina Salminen.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 3.12. ja 10.12. klo 9.30
seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 10.12. klo 18 seurakuntakoti. Yli 3-vuotiaille lapsille. Pienemmät lapset ovat myös tervetulleita yhdessä aikuisen kanssa.
Joulurastipolku 14.12.–6.1. kirkonmäellä.
Muu
Hyvää joulumieltä
lähimmäiselle
Säynätsalon alueseurakunta
järjestää hygieniatuotekeräyksen jouluksi. Keräämme
shampoota, saippuaa, pyykinpesuainetta, laastaria, hammasharjoja, hajusteetonta
perusvoidetta, nenäliinoja, astianpesuainetta, wc-paperia,
pyyhkeitä. Voit tuoda yhden
tai useamman tuotteen jouluun mennessä. Jaamme niitä
tarvitsijoille diakoniatyön
kautta joulun alla ja alkuvuodesta. Voit tuoda tuotteet tilaisuuksiin tai sopimalla ajan
050 598 0951 (Säynätsalo) tai
041 730 3226 (Keljonkangas).

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus su 6.12. klo 10 kirkko, von Gross,
Piilonen. Lipun nosto klo 10, jonka jälkeen lyhyt jumalanpalvelus lipun läheisyydessä.
Tikkakosken Rauhanyhdistyksen itsenäisyyspäiväseurat su 6.12. klo 18
kirkko. Peruttu.
Messu su 13.12. klo 10 kirkko, Vallipuro, Paukkunen.
Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut Nyrölässä
to 3.12. klo 18 Jatkolantie 11, Kuikka
(sisätiloissa max 20 hlö).
Lapsikuoro ja musiikkikerho koululaisille ke 9.12. klo 15 kirkko. Tied. sirpa.piilonen@evl.fi, 040 560 9913 tai
tiina.jarvinen@evl.fi, 050 571 5155.
Kauneimmat joululaulut Jylhänperällä ke 9.12. klo 18 Hiidenjärventie
37, Puuppola (max 20 hlö).
Kauneimmat joululaulut to 10.12.
klo 18. Peruttu.
Kauneimmat joululaulut su 13.12.
klo 15 kirkon takapihalla.
Kauneimmat joululaulut su 13.12.
klo 17 kirkon takapihalla. Mukana
Candela, joht. Maria Paukkunen.
Kauneimmat joululaulut su 13.12.
klo 19 kirkon takapihalla. Mukana
Tikkakosken Rauhanyhdistyksen kuoro, joht. Maria Paukkunen.
Kauneimmat joululaulut ma 14.12.

klo 18 Kuikan kylätalo, Kuikantie 389.
Joulutunnelmointia perheille ti
15.12. klo 17.30 kirkon pihalla. Lauluhetket klo 17.30 ja 18.30.
Kauneimmat joululaulut Tikkakosken torilla ke 16.12. klo 18.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokakassien jakelu to 3.12. ja 17.12.
klo 10.30 kirkko.
Mieli maasta -ryhmä ti 15.12. klo 18
pappila. Keskustelu ja vertaistukiryhmä mielenterveyden asioihin liittyen.
Aikuisille
Miestenpiiri ti klo 13 pappila.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit Tikkakosken kirkolla keskiviikkoisin. Tied. Tiina Järvinen 050
571 5155.
Perhekerho ti 8.12. klo 9.30 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Miesten raamattupiiri to 3.12. ja
17.12. klo 12 seurakuntasali.
Sanajumalanpalvelus su 6.12. klo 10
kirkko, Kauppinen, Perttilä.
Leipäsunnuntai su 6.12. klo 16 kirkko.
Kuninkaasi tulee kunniassa, Ilkka Rytilahti. Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia. Lapsille omat ohjelmat.
Kahvitarjoilu.
Perhekirkko su 13.12. klo 10 kirkko,
Jurva, Modinos.
Hartaus verkossa su klo 10 Facebook-sivulla ja Youtubessa: Vaajakosken alueseurakunta.
Livekirkkokahvit su klo 11.30–11.45
Facebook sivulla: Vaajakosken alueseurakunta.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 8.12. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Avoin rukouspiiri ti 8.12. klo 18
kirkko.
Keskiviikkokerho ke 9.12. klo 13
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhepysäkki to 3.12. klo 9 Jyskän
seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14
Perheiden musaolkkari ma 7.12. klo
17 kirkko.
Kaunisharjun metsäperhekerho ti
8.12. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Perhetupa ti 8.12. klo 9 kirkko.
Taaperotupa ke 9.12. klo 9 kirkko.
Perhepysäkki to 10.12. klo 9 Jyskän
seurakuntakoti.
Joulupolulla
voi törmätä
Martti Lutheriin
Joulupolku Vaajakosken
kirkon ympäristössä ma–ti
14.–15.12. klo 17.30–19.30
ja ke 16.12. klo 9–11. Ohjelmassa muun muassa lähetysmyyjäiset ja -arpajaiset,
joululaulupiste kirkkosalissa, glögiä ja joulumakkaraa,
käpyenkeliaskartelua, lorupisteitä ja hartauspolku. Joulupolulla voit nähdä enkelin ja
Martti Lutherin.
Muu
Cafe Hyvä Hetki – avoin olohuone
to 3.12. klo 9 kirkko.
Kirkonpenkki Vaajalalla ke 9.12. ja
16.12. klo 10–12. Alueseurakunnan
työntekijä tavattavissa.
Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa Vaajakosken kirkolla 13.1. Ilm.
pastori Heli Karjalainen, 044 430 9113,
heli.h.karjalainen@evl.fi.
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Yhteiset
Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Aseman Pysäkki on kiinni toistaiseksi koronatilanteen vuoksi. Tiedustelut Johanna
Kontinen, 050 360 3484.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan joulujuhla su
13.12. klo 15 Vanhan pappilan sisäpiha. Säävaraus.
Mietityttääkö elämä? #kokeilealfaa!
Alfa on hyvä mahdollisuus miettiä
elämän isoja kysymyksiä kristinuskon näkökulmasta. Olet lämpimäs-

Eläm

ti tervetullut mukaan löytöretkelle
vaikka leppoisasti omalta kotisohvaltasi. Seuraava Online Alfa alkaa
ti 2.2. Tied. ja ilm. tiinakilkki@gmail.
com / 044 524 3904.
Muut tiedot kts. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @ kohtaamispaikka / YouTube KohtaamisPaikka Jyväskylä.
Näkövammaiset, huonokuuloiset, omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549

7023. Päivystys on ma ja ke klo 9–11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten joulujuhla to 10.12. klo 12–14
Koivuniemen leirikeskus. Tied. 050
549 7023.
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 (Webaika klo 11–12).
Joulukirkko su 20.12. klo 15 Kaupunginkirkko.

estöt
Kristilliset järj
Jyväskylän Kristilliset
eläkeläiset
Joulujuhla 14.12. Kiponniemessä on
peruttu koronan vuoksi.
Tiedoksi: Ensi vuoden tilaisuudet
25.1. alkaen kahden viikon välein.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toimistoaika ti–to kl o
9–15, jklnnky@gmail.com, 040 740
4472.
ywca.fi/paikallisyhdistykset/jyvaskylan-nnky, www.facebook.com/jklnnky, instagram.com/jklnnky
Puuroa ja puhetta ti 8.12. klo 9–11
(aamupala 5e). Oodi elämälle! Runoja ja runotoiveita.
Exodus-raamattupiiri to 10.12. klo
14–16. Naisille suunnattu piiri, jossa
keskustellaan edeltä sovitusta Raamatun kohdasta kahvikupin ääressä.
Aiheena Apt. 27–28.
Kirjapiiri I ma 14.12. klo 13. Yhdessä sovittu kirja, vetäjänä Kaarina Mäkinen.
Puuroa ja puhetta ti 15.12. klo 9–11
(aamupala 5e). Joulun juhlintaa.
Kamalat äidit ke 16.12. klo 18. Ohjattu vertaisryhmä murrosikäisten
lasten äideille.
Ompeluseura to 17.12. klo 13–15.
Vaihdetaan ideoita ja opetetaan toisiamme. Ota omat langat, puikot,
koukut mukaan. Päiväkahvit.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505
0653
Kansan Raamattuseura
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Hehku + -ilta pe 4.12. klo 18.30. Häpeästä vapauteen, Timo Koivisto.
Rukoustunti ti 8.12. klo 11–12.
Raamattutunti ti 8.12. Kahvit klo 13,
ohjelma klo 13.30, Mika Lahtinen.
Hehkujen pikkujoulut ti 8.12. klo 18.
Bibliodraamaryhmä Teams-etäyhteydellä 9.12. klo 18–20 (täynnä).
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 perjantaisin klo 18–21.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä
muiden asioiden puolesta maanantaisin klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien
puolesta tiistaisin klo 11, whatsappryhmä. Tied. Mariannelta, 044 554
5768.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18
Varkkari-ilta 11–15-vuotiaille to

3.12. klo 18–19.30
Naisten raamattupiiri ti 8.12. klo 13
Naistenpiiri ke 9.12. klo 18
Sanan Keidas su 13.12. klo 16. Tehkää tie Kuninkaalle.
Muualla Jyväskylässä:
Lyhty-ilta 4–8-luokkalaisille pe
4.12. klo 18–21 Kinkomaan kerhotilassa, koulun alakerta.
Leipäsunnuntai su 6.12. klo 16 Vaajakosken kirkossa. Kuninkaasi tulee kunniassa, Ilkka Rytilahti. Lapsille
oma ohjelma.
Vaajakosken miestenpiiri to 10.12.
klo 18.30, Kirkkotie 11.
Joulujuhla ke 16.12. klo 18 Jyväskylän Kristillisellä opistolla. Jouluista ohjelmaa, puuroa, luumusoppaa,
torttua ja kahvi/tee. Ilm. 7.12. mennessä Marianne Mäkeläiselle, 044
974 4124. Hinta 10e/hlö, lapsilta ei
peritä maksua.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su 6.12. klo 12.
Aamurukouspiiri ma 7.12. klo 8.
Opiskelijailta ke 9.12. klo 18.30. On
lapsi syntynyt meille, joulujuhla
Messu ja toiminnanjohtajan kyselyhetki su 13.12. klo 12, Tom Säilä.
Aamurukouspiiri ma 14.12. klo 8.
Opiskelijailta ke 16.12. klo 18.30.
Särmä leffailta.

Adventtivideot toivottavat jouluiloa
Jyväskylän seurakunta toivottaa hyvää
joulumieltä videoilla, jotka julkaistaan
neljänä perättäisenä adventtisunnuntaina. Videoilla esitellään kirkon ja
seurakunnan toimintaa monesta näkökulmasta ja pohditaan hyvän tekemistä
ja lähimmäisen muistamista joulun
aikaan. Tekijöinä ja kertojina on seurakuntalaisia, seurakunnan työntekijöitä,
kuorolaisia ja muita kaupunkilaisia.
Adventtivideoilla nähdään muun
muassa partiolaisia, kuoroja, lapsia ja
eläimiä. Ohjelmassa vieraillaan alueseurakunnissa ympäri laajaa Jyväskylää.
Videot julkaistaan Henki ja elämän
Youtube-kanavalla, ja ne ovat katsottavissa myös osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/joulu. Videot jaetaan myös
seurakunnan somekanavissa.

JOULUN TUNNELMAA
VERKOSSA — Adventin
KASTETUT
Molly Christina Gregg
Nova Ivy Leigh Gregg
Tiitus Juhani Halonen
Max Viljami Hytönen
Oskar Onni Otto Ensio Häyrynen
Eeli Oliver Antero Ikonen
Inna Elisabeth Jylhä
Sofia Ellen Aliisa Karvonen
Robin Mikael Katajalaakso
Lukas Mikko Antero Kivisaari
Roope Henrik Kokkinen
Viljo Olavi Koskinen
Aada Anja Amanda Kotanen
Elsa Eeva Alina Kotanen
Sauli Jalmari Kotilainen

Vili Rafael Kotkansalo
Eva Olivia Kuittinen
Viljami Onni Tapio Loukiala
Vertti Elmeri Malmikallio
Kaarlo August Miettinen
Leo Rasmus Naukkarinen
Rasmus Aleksi Nokka
Veijo Risto Olavi Pohjolainen
Petja Niilo Matti Pölkki
Rami Matti Juhani Rajala
Salme Elena Ruutiainen
Inkeri Liisa Tuulikki Saikkonen
Aada Emilia Saukkonen
Enni Olivia Saukkonen
Linus Benjamin Vesala

KUULUTETUT
Kari Markku Tapio Tolonen ja Mirva Marika Lapinkallio
Joni-Pekka Joakim Viherranta ja Laura Johanna Pöyhönen
Hannu Sakari Tapanainen ja Kaija Leena Marjatta Ursin
KUOLLEET
Hilkka Eine Peltonen 91 v
Anna Liisa Ahtamo 90 v
Aimo Aulis Siik 89 v
Toivo Johannes Hänninen 87 v
Raili Ester Liukkonen 86 v
Risto Kalevi Nieminen 86 v
Meeri Anneli Ivanoff 85 v
Anna-Liisa Nieminen 85 v
Hilkka Margareta Poikolainen 85 v
Sinikka Anneli Karinen 84 v
Kalle Edvard Hakkarainen 84 v
Tuomo Olavi Heinonen 83 v

Irma Anneli Huutonen 81 v
Kaija Liisa Kaarina Varis 80 v
Toivo Kalevi Korhonen 80 v
Seppo Pekka Tapani Poikolainen 76 v
Jorma Juhani Hakkarainen 74 v
Rauha-Irmeli Laine 72 v
Timo Ilmari Rentola 66 v
Ari Juha Kuusela 61 v
Päivi Marja Huttunen 59 v
Timo Pekka Mäkeläinen 56 v
Sari Anneli Kumpulainen 54 v
Olli Sakari Tikkanen 37 v

Olkoon ylläsi siunaava käsi, rakas lapsemme pikkuinen.
Olkoon ystävä vierelläsi sinun matkaasi siunaten.
Saakoon enkeli tietäsi johtaa halki valon ja pimeän.
Mikä tahansa matkalla kohtaa, aina sinua kantaa hän.
Anna-Mari Kaskinen

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, 040 560 9927,
paivi.kivilahti@evl.fi
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11.
Viittomakieliset: Kuurojendiakonissan vastaanotto Aseman Pysäkillä
(Hannikaisenkatu 27–29) ti klo 9–12
ja ke klo 9–11 (webaika klo 11–12).

ajan ja joulun ohjelmaa Henki
ja elämä -Youtube-kanavalla:
youtube.com/henkielama
Katso näitä kotona!
Su 6.12. klo 15 Lasten Kauneimmat joululaulut
Taulumäen kirkosta (Tapahtumaan on ollut
ennakkoilmoittatuminen)
Su 6.12. Kauneimmat klassiset joululaulut
(Taulumäen kirkossa ilman yleisöä tallennettu
konsertti)
Su 6.12. klo 11 Toisen adventin videotervehdys
Ma 7.12. klo 12 Joululaululive – Vaajakosken
Kauneimmat joululaulut (Vain verkossa)
Ke 9.12. Hyvä joulu -boogie, Me käymme
joulun viettohon (Videotallenne joululauluista,
laula mukana vaikka kotona!)
Ke 9.12 klo 18.00 Kauneimmat joululaulut
Kipinästä, kauppakeskus Sepästä

Ajankohtaisimmat tiedot mahdollisista muutoksista ja peruutuksista osoitteessa
jyvaskylanseurakunta.fi/joulu.
n JOULUN SÄVEL ke 9.12. kello 12 ja 18 Kaupunginkirkko. Peruttu.

n TULE JOULU KULTAINEN 2020 la 12.12. kello 12
ja 14.30 Taulumäen kirkko. Peruttu.

n PIENI HETKI JOULUUN pe 4.12. klo 19 Taulumäen
kirkko. Naiskuoro Pulssin joulukonsertti Peruttu.

n MAKSETUT VIULUT -JOULUKONSERTTI la
12.12. kello 18 Kortepohjan srk-keskus. Peruttu.

n VOXIN KUOROJEN JOULUKONSERTTI la 5.12.
klo 15 Kuokkalan kirkko. Kuoroja johtavat Suvi Airaksinen, Meritta Pyykkönen ja Matilda Kangas. Ei yleisöä. Katsottavissa suorana www.youtube.com/voxaureafin.

n KAUNEIMMAT JOULULAULUT -KONSERTTI su
13.12. kello 15 Taulumäen kirkko. Peruttu.

n ISÄNMAALLISTEN VIRSIEN JA LAULUJEN ILTA
la 5.12. kello 18. Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla. Mukana Matias Lahden lauluyhtye,
Erkki Lampinen, yksinlaulu, kanttorit Anna-Maija Valjus ja Sakari Torkki, Pentti Saulio, juonto, Antti Koivisto, iltahartaus.
n GOSPEL COVERTAJAT – LAULUJA MATKAN
VARRELTA su 6.12. kello 17 Kuokkalan kirkko. Siirretty
pidettävksi myöhempänä ajankohtana.

To 10.12. klo 17 Suora lähetys Jyväskylän
Seminaarinmäen kauneimmista joululauluista

n VALON JOULU -KONSERTTI VERKOSSA ma
7.12. kello 19 Taulumäen kirkko. Jyväskylän Naislaulajat, johtaa Rita Varonen. Konsertti on kuultavissa Youtubessa.

La 12.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Konsertti

n JAMKIN OPISKELIJOIDEN JOULUKONSERTIT ti
8.12. ja 14.12. kello 12 Kaupunginkirkko. Peruttu.

Su 13.12. Kolmannen adventin videotervehdys
(Julkaistaan Henki ja elämä -Youtube-kanavalla)

n KUNINKAIDEN JOULU ti 8.12. kello 18 Taulumäen kirkko. Peruttu.

Ma 14.12. klo 12.30 Joululaulukirkko

n MARJUKAN & KEVININ JOULU ke 9.12. kello 18
ja klo 20 Taulumäen kirkko. Peruttu.

n JOULUN AJAN SÄVELRETRIITTI su 13.12. kello
17–19 Kaupunginkirkko. Sävelretriitti kutsuu kuulijaa
hiljentymään, hengähtämään ja virittäytymään joulun tunnelmaan. Musiikista vastaa Selloduo Varonen.
Mukana musisoi myös Keskustan alueseurakunnan
kanttori Irina Vavilova. Tilaisuuden aikana voi kierrellä
kirkkoa omaan tahtiin tai istahtaa penkille rauhoittumaan. Sävelretriitissä voi viipyä pitempään tai poiketa
lyhyeksi hetkeksi. Vapaa pääsy. Tilaisuudessa voi osallistua Kauneimmat joululaulut -keräykseen.
n JOULUN SÄVEL ke 16.12. ja 23.12. kello 12 ja 18
Kaupunginkirkko. Vapaa pääsy.
n MIESKUORO ALVARIN JOULUKONSERTTI ke
16.12. kello 19 Taulumäen kirkko. Mieskuoro Alvar
esittää konsertissa niin tuttuja kuin tuntemattomampia joululauluja mieskuorosovituksin. Kuoron taiteellisena johtajana toimii Niklas Taanila. Tilaisuudessa
esiintyy myös jousikvartetti. Liput 20/10 euroa kirkon ovelta.
n TUHANNET TÄHDET -JOULUKONSERTTI to
17.12. kello 18 ja 20.30 Taulumäen kirkko. Saara Aallon ja Teemu Roivaisen joulukonsertti. Liput 38 euroa
ticketmaster.fi.

Ke 16.12. Gospel Covertajat: Enkeli taivaan
(Videotallenne)
Pe 18.12. klo 19 Christmas Carols
Itunen-yhtye laulaa ja soittaa perinteisiä
brittijoululauluja.
Su 20.12. Neljännen adventin videotervehdys
kaupunkilaisille
Su 20.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut
Säynätsalon kirkosta (tallenne)
Kanavallamme on tulossa paljon myös
muuta jouluista katsottavaa, seuraa meitä!
Muutokset ovat mahdollisia, ja niistä
tiedotamme verkkosivuillamme.

Kauneimmat
joululaulut
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia on peruttu, ja joululauluja
on siirretty verkkoon, Henki ja elämä -Youtube kanavalle.
Ajankohtaisimmat tiedot Kauneimmista joululauluista löytyy
osoitteesta jyvaskylanseurakunta.fi/joulu.
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Kauneimmat
joululaulut
verkossa
Klassiset Kauneimmat joululaulut Taulumäen kirkosta -video julkaistaan su 6.12. seurakunnan nettisivuilla sekä Henki&Elämä Youtube-kanavalla.
Hyvä jouluboogie! Mikko Vaismaan ja X-masSoulBandin jouluvideo julkaistaan ke 9.12. seurakunnan nettisivuilla sekä Henki&Elämä
Youtube-kanavalla.
Muun muassa Lasten Kauneimmat joululaulut (6.12.) sekä englanninkielinen Christmas Carols
(18.12.) ovat seurattavissa myös
netin kautta osoitteessa youtube.
com/henkielama.
Tiedot Jyväskylän seurakunnan
kauneimmista joululauluista, tallenteista sekä suoratoistoista osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/joulu
Taulumäen kirkossa marraskuussa tallennettu joululauluvideo julkaistaan seurakunnan nettisivuilla ja Youtube-kanavalla joulukuussa.

Jotain uutta, jotain perinteistä
Kauneimmat joululaulut soivat Jyväskylän seurakunnassa tänä vuonna myös erilaisissa videotallenteissa.
ELINA MANNINEN teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Kauneimmat joululaulut soivat tänäkin adventtina, mutta eri tavoilla kuin koskaan ennen.
Tänä vuonna seurakunnat välittävät suurten yhteislaulutilaisuuksien sijaan Kauneimpien joululaulujen tunnelmaa netissä tai laulattavat ihmisiä maskin kanssa esimerkiksi pienimuotoisissa alle 20
hengen tapahtumissa tai ulkona.
Verkossa Jyväskylän seurakunta
esittää muun muassa klassisia joululauluja, boogie-versioita ja lauluja lasten makuun.
Perinteisesti Suomen Lähetys-

seuran 1970-luvulla aloittama perinne on koonnut vuosittain jopa
miljoona suomalaista kirkkoihin
laulamaan.
– Kirkko täynnä väkeä, joka laulaa tuttuja lauluja sydämensä pohjasta – kyllähän se sykähdyttää sydäntä. Tunnelma on upea, sanoo
Palokan alueseurakunnan kanttori Liisa Partanen.

Koronavuonna 2020 seurakuntien ja kanttorien apuna ovat erilaiset nettikanavat.
Myös Partanen on tehnyt kollegansa Pertti Tahkolan, muutaman
kuorolaulajan sekä jousikvartetin
kanssa musiikkitallenteen, jossa

soivat tutut kappaleet Sylvian joululaulusta aina Maa on niin kaunis
-virteen saakka.

”2020Koronavuonna
kanttorit

joutuvat pohtimaan
aivan uusia tapoja
välittää joulun
tunnelmaa.
– Ajatuksena oli toteuttaa ihan
perinteinen joululaulutilaisuus
Taulumäen kirkossa, mutta niin että ihmiset voivat laulaa lauluja sit-

ten videon kanssa omissa kodeissa,
hoivakodeissa ja muualla.
Koska kirkossa ei tallennetta
tehdessä ollut esiintyjien, kuvaajan ja äänittäjän lisäksi muuta väkeä, tunnelma oli tavallista koruttomampi, kanttori myöntää.
– Mutta toivon, että lopputulos
auttaa kuulijoita pääsemään tuttuun joululaulutunnelmaan.

Hieman erilaisen joululauluvideon toteuttivat puolestaan kanttorit Piia Laasonen ja Maria Salmela. Hyvä jouluboogie! -videolla kuullaan ”jotain muuta kuin ihan sitä
perinteistä sointia”.
– Aiempina vuosina olemme

kiertäneet bändin kanssa kirkoissa, ravintoloissa ja kauppakeskuksessa. Nyt korona-aikana päätimme panostaa tallenteeseen, kertoo
Laasonen.
Tallenteella kuullaan muun muassa tutut Hoosianna, Jouluyö, juhlayö sekä Heinillä härkien kaukalon,
reippailla bändisovituksilla. Laulujen välissä koomikko Mikko Vaismaa pohtii joulua, joululauluja ja
sitä mikä saa aikaan ”sen tietyn
jouluboogin”.
– Jokainen voi katsoa videon tuben kautta silloin kun itselle sopii, ja
heittäytyä samalla vaikka tanssaamaan boogimmin esitettyjen joululaulujen tahdissa, Laasonen lupaa.

Elämästä

Elämä on eläkkeellä rennompaa
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Kirsti Liukko, 67-vuotias eläkeläinen. Asun mieheni kanssa
Vaajakoskella. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja pääasiallisen
työsarkani olen tehnyt kotisairaanhoidossa. Pidin työstäni kovasti,
koska se oli itsenäistä ja ihmisläheistä. Koin olleeni omalla alallani.
Eläkkeellä olen ollut yli neljä vuotta. Eläkkeelle jääminen vaati aluksi
hieman totuttelua, sillä olin orientoitunut työhöni hyvin vahvasti. Ensimmäinen ajatukseni oli, mitä minä nyt teen. Eläkkeellä on hyvä olla sopivasti omaa aikaa ja pien-

tä tekemistä. Elämä on rennompaa.
Nautin erityisesti siitä, ettei aamulla
tarvitse heti nousta ja lähteä, oli keli
mikä tahansa, vaan voin toimia sen
mukaan, miltä tuntuu.

Työurani vuoksi olen ajatellut
paljon kollegoita ja työtovereitani, jotka ovat vielä töissä. Koronaaikana työ on ollut varmasti todella rankkaa ja koetellut kestävyyttä.
Minusta tuntuu, etteivät kaikki aina ymmärräkään, miten paljon työtä tehdään vähillä voimavaroilla, mutta suurella sydämellä.
Mielessäni ovat olleet myös kaikki
ne vanhukset, jotka ovat joutuneet

olemaan karanteenissa. Liian moni
ikäihminen on joutunut koronan
vuoksi paitsioon. Onneksi rajoituksia on jo jonkin verran lievennetty.

Olen mukana Jyväskylän Kristillisissä eläkeläisissä ja toimin siellä kuoronjohtajana. Musiikki on minulle
tosi tärkeää. Olen laulanut niin yksin
kuin erilaisissa kokoonpanoissa koko
ikäni. Pidän myös uimisesta ja käyn
usein kävelemässä. Kahdeksan lapsenlapsen hoitamisessa autan mielelläni niin paljon kuin pystyn.
Kuulun myös Jyväskylän kaupungin vanhusneuvostoon, jonka
tehtävänä on vaikuttaa siihen, et-

tä ikääntyvä väestö huomioidaan
kaikessa toiminnassa. Minua huolettaa erityisesti vanhushoivan riittävyys väestön ikääntyessä kovaa
vauhtia. Onko meillä tulevaisuudessa riittävästi hoitajia pitämään
huolta kaikista vanhuksista? Entä
mitä tehdä niin ikäihmisten kuin
nuorten syrjäytymisen estämiseksi?
Lasten ja nuorten pahoinvointi tuntuu vain lisääntyvän.

Saan voimaa arkeen Jumalan Sanasta ja rukouksesta, yhteydestä lähimpien ihmisten kanssa sekä musiikista. Tulevaisuudelta toivon perheelleni ja itselleni kaikkea hyvää.

Nyt jo eläkkeellä oleva Kirsti Liukko
työskenteli pitkään kotisairaanhoidossa. Korona-aikana mielessä
ovat olleet erityisesti kovassa
paineessa työtä tekevät kollegat
sekä epidemian vuoksi eristyksiin
joutuneet vanhukset.

