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Yksi hetki

Virkatodistusten
toimituksessa
viivettä

Jyväskylän seurakunta järjestää joka viikko lähes 200 erilaista tapahtumaa.

Pääkirjoitus

KUVA: ATTE SAURANEN

Virkatodistusten toimittaminen on ruuhkautunut. Virkatodistusten saamisessa on tällä hetkellä syytä varautua 3–4
viikon viiveeseen. Ruuhkan helpottamiseksi Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirasto on
suljettu perjantaisin toistaiseksi. Myös kirkkoherranviraston
puhelinnumero on perjantaisin suljettu.
Syynä ruuhkautumiseen on
virkatodistusten käsittelyssä tapahtuvat muutokset. Jäsenrekisteripalvelut siirtyvät vuoden
2020 kuluessa vaiheittain kokonaan Lapuan hiippakunnan alueelliseen keskusrekisteriin.

Oman elämänsä
ensihoitaja
Eräs pienten lasten äiti kertoi hyvän neuvon vaikeissa tilanteissa toimimiseen.
Kiireisenä aamuna ollaan jo myöhässä töistä ja päiväkodista: Lapsi muotoilee märästä talouspaperista tollon ja
heittää sen keittiön kattoon. Maito kaatuu tietokoneen
näppäimistölle. Aviopuoliso liukastuu villasukkaan.
Tämä äiti pyrkii olemaan oman elämänsä ensihoitaja:
mielikuvaharjoituksen avulla hän pysyy hankalissa tilanteissa rauhallisena ja on jämäkkä aikuinen. Sellainen, joka
onnettomuuspaikalla sanoo matalalla äänellä, että ”katsotaanpas”, vaikka käsi on irti.

Talousarvioavustusten
jako uudistuu

Viime torstaina klo 14.01 Carolin Otsing leikki poikansa Andruksen kanssa Kipinän PopUp-vauvamuskarissa.

Monessa perheessä vaikeat tilanteet ovat paljon hankalampia ja pitkäkestoisempia kuin pari kattoon kovettunutta paperitolloa. Mitä väsyneempi tai kuormittuneempi isä tai äiti on, sitä vaikeampaa hänen on toimia
ensihoitohenkilökunnan tavoin, olla turvallinen aikuinen. Suomessa on lähes 200 000 yksinhuoltajaa, joiden
jaksamisesta kannetaan huolta julkisessa keskustelussa
yllättävän vähän. Yli 100 000 lasta taas tarvitsee arkeensa
tehostettua tai erityistä tukea vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Erityislasten perheissä usein näkymätön vamma eristää perheitä koteihinsa, kun he tasapainoilevat lapsen hallitsemattoman käytöksen, oman
jaksamisensa ja ulkomaailman suhtautumisen kanssa.
Arjen haasteet voivat olla perheissä monenlaisia. Jyväskylän seurakunta on mukana kevään Yhteisvastuukeräyksessä, jonka teemana on vanhemmuuden tukeminen
sekä ja lasten ja nuorten tarve turvalliseen aikuiseen niin
Suomessa kuin kehitysmaissa.
Teema näkyy seurakuntamme tapahtumissa ja Henki &
elämä -lehden artikkeleissa kevään aikana. Uudenlaisena avauksena Taulumäen kirkossa alkaa helmikuun alussa yhteiskunnallinen keskustelusarja, joka vahvistaa seurakunnan roolia paitsi kuuntelijana myös yhteiskunnallisena toimijana. Ensimmäisessä keskustelussa aiheena on
lapsen ja vanhempien suhde.
Ensihoitajan roolia voi kokeilla
monenlaisissa kuormittavissa tilanteissa, lasten kanssa tai ilman. Ja aina kun
siinä onnistuu, on aika
pätevä olo!

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Suositut yhteislaulut kaikuvat jälleen. Jaana Eloranta
johdattaa talvisiin lauluihin
ja Lapin taikaan Kipinässä, kauppakeskus Sepän toisessa kerroksessa su 26.1. klo 16.
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Siina&Taikaradio duo musisoi lapsiperheille to 6.2. kello 18 Kuokkalan kirkossa.
Myös aikuiset saavat laulaa ja leikkiä mukana. Juhlitaan Kuokkalan
kirkon 10-vuotissynttäreitä!

Sanottua
Minulla on ollut hyvinkin jyrk’’
kiä mielipiteitä vähän kaikesta.

Kristittyjen pitäisi pystyä elä’’
mään uskoaan todeksi ja argu-

Muusikko Mikael Saari
(Kirkonseutu 1/2020)

Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Hanna Mithiku
(Kotimaa24 20.1.2020)

Suomen Veritas Forumin
koordinaattori Miikka Niiranen
(Kirkko ja kaupunki 3.1.2020)

Globaalisti uskontojen merki’’
tys korostuu. Uskonnoista hae-

Ei ole lainkaan yhdentekevää,
’’
millaisia sanoja käytämme – niin

Tässä on jotakin suuruutta ja
’’
arkkitehtonista kauneutta. Tämä-

taan selitystä, kun maailma koetaan epävarmaksi.”

hän muistuttaa hiukan linnaa.”

Tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva,
Sitra (Kotimaa 1/20)

kirkossa kuin muuallakin. Yhdellä sanalla voi rakentaa tai hajottaa. Sana voi kantaa armon viestiä
tai tuomita.”

’’

Toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi,
NNKY Oulu (Rauhan Tervehdys
16.1.2020)

Mutta elämä, jossa lapset ovat
osana, pehmentää väkisin. On hyväksyttävä, että elämä ei ole virheetöntä.”

mentoimaan, miksi kristinusko
on varteenotettava maailmankatsomus.”

Kanttori Jukka Hassinen
Taulumäen kirkosta
(Keskisuomalainen 6.1.2020)

Kannessa: Marja Olli ja Toni Pekkola valmistautuvat astelemaan vihille
Kuokkalan kirkon Tahdon 02.02.2020 -häätapahtumassa.
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

Jyväskylän seurakunnan uusi viestintäpäällikkö Jonna Arola on pitkän linjan toimittaja ja tuottaja, jonka vahvuuksiin kuuluu kyky innostua
uusista asioista.

Uusi päätoimittaja
innostuu tarinoista

Joululaulujen
kärjessä
tuttu suosikki

Jyväskylän seurakunnan viestintäpäällikkö Jonna Arola haluaa, että viestinnässä
näkyy ilo ja aito välittäminen.
tomalta ja keskusteluun kykenemättömältä, onko ihme, jos moni ei halua sen toiminnassa olla
mukana eikä halua siellä ääntään
käyttää.”

1/20
Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0600 94320
www.posti.fi/palaute
Ilmoitusmyynti:
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

2

Lähimmäisen kahvitupa Palokan kirkolla kutsuu yhteiseen kahvipöytään. To 30.1.
klo 12 Ulla Halonen Keski-Suomen Muistiyhdistyksestä alustaa
muistiaiheista keskustelua.

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Poimi omasi sivuilta 12–15.

Jos kirkko julkisuudessa vaikuttaa kovin ulossulkevalta, turvat-

Henki &
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ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
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SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kerro itsestäsi?
Olen Jonna Arola, 41. Aloitin tammikuussa työni Jyväskylän seurakunnan viestintäpäällikkönä ja
Henki & elämä -lehden päätoimittajana. Sitä ennen työskentelin pitkään toimittajana ja tuottajana eri
tiedotusvälineissä. Harrastan uintia ja rakastan merta.
Olet kotoisin Porista. Miten
tämä näkyy sinussa?
Aika vähän kuulemma murteessa, jossa sanoja lyhennetään ja yhdistetään. Se helpottaa viestintääni täällä Keski-Suomessa. Esimerkiksi ”tule nyt” sanotaan Porissa
”tunny”. Porilaisia pidetään aika
suorasanaisina. Myös minä arvostan suorapuheisuutta ja mutkattomuutta.
Millaista viestiä haluat viedä
uudessa työssäsi eteenpäin?
Toivon, että saan kertoa asioista,
joista on ihmisille apua tai iloa. Että seurakunta on mukana ihmisten
elämässä ihan konkreettisesti monella tavalla.
Myös seurakunnan yhteiskunnallinen rooli on minulle tärkeä, se
että seurakunta ei ole vain sivusta

seuraaja, vaan aktiivinen toimija,
jonka päätöksenteon kautta ihmiset pystyvät ilmaisemaan kantansa
merkittäviin asioihin.
On käsittämätöntä, että seurakuntavaalien äänestysprosentit
jäävät alhaisiksi, vaikka kyseessä
on tuhannen taalan paikka vaikuttaa juuri niihin asioihin, joista sitten somessa huudellaan.
Millaisen kädenjäljen haluat
tuoda seurakunnan viestintään?
Olen kiinnostunut imagoista ja julkisuuskuvan rakentamisesta, joten
toivon, että pystyn kehittämään
seurakunnan ilmettä kokonaisuutena.
Haluan viestinnässä näkyvän
monella tavalla aidon välittämisen
ja sen, että seurakunta tarjoaapalveluita hyvin monenlaisille ihmisille.
Mitä tuoreita tuulahduksia
haluat tuoda median maailmasta seurakuntaan?
Mediassa suhtaudutaan parhaimmillaan ennakkoluulottomasti
uusiin tapoihin tavoittaa ihmisiä.
Näin löydetään usein tehokkaita
tapoja saada viesti perille. Oli kyse
sitten teknologiasta tai vaikka jostain erikoisesta ideasta, sitä yleensä
kokeillaan. Mediataloista ne, joissa

ajatellaan, että iso laiva kääntyy hitaasti, putoavat armotta kelkasta.

niin paljon asiaa ja niin isolle joukolle ihmisiä.

Toimit samalla myös Henki &
elämä -lehden päätoimittajana.
Millaisen päätoimittajan
sinusta saamme?
Pyrin välttämään kapulakieltä, olemaan rento ja positiivinen päätoimittaja, joka innostuu tarinoista ja
siitä, että asioita tehdään intohimolla.

Some vai printti?
Ne eivät korvaa toisiaan, mutta
voivat tukea toisiaan. Journalistina
vastaan silti ehdottomasti printti,
sillä puolueetonta tiedonvälitystä,
oli se sitten sähköistä tai painettua, ei sosiaalinen media voi koskaan korvata.

Kenelle seurakunnan viestintä
viestii?
Seurakunnan jäsenille, ei-jäsenille,
työntekijöillemme ja luottamushenkilöillemme. Siinähän tulikin
mainittua koko kaupunki. Mutta
niin se on, meillä on kaikille asiaa.
Joku haluaa tietää, milloin perhekerhot kokoontuvat, joku etsii
kuuntelijaa, joku vihkipappia. Joku ei tiedä, mitä etsii, mutta saattaa löytää jotain tärkeää.
Itse esimerkiksi löysin aikoinaan
hiljaisuuden retriitit Jyväskylän
seurakunnan nettisivuilta ihan sattumalta ja päätin kokeilla. Viestinnän tehtävänä on saada kaikki tämä tieto helposti löydettäväksi.
Mitkä ovat seurakunnan
viestinnän suurimmat haasteet?
Varmaan se, että meillä tosiaan on

Jyväskylän seurakunnassa luovutaan nykymuotoisesta talousarvioavustusten myöntämisestä. Talousarvioon on vuosittain varattu määräraha rekisteröityjen yhdistysten avustuksia
varten. Vuosittainen avustussumma on ollut noin 20 000 euroa. Esitys tämän vuoden määrärahojen käytöstä tuodaan
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi viimeistään maaliskuussa.

Millainen sosiaalisen median
käyttäjä itse olet?
Seuraileva, uusia ilmaisun tapoja
tarkkaileva. Välillä unohdan, välillä innostun.
Mitkä ovat vahvuutesi ja
heikkoutesi?
Osaan innostua asioista, ja vahvuutena pidän myös sitä, että mielestäni tunnen aika hyvin vahvuuteni
ja heikkouteni. Toisaalta olen toivoton tavaroiden hukkaaja ja hidas lähtijä. Joudun aina palaamaan
takaisin hakemaan jotakin.
Mitä harrastat?
Uintia, pilatesta ja pienen puutarhan hoitoa.
Parasta juuri nyt?
Jääkylmä kivennäisvesi saunan lauteilla nautittuna.

Lähetysseuran Kauneimmat
Joululaulut -äänestyksessä suosituimmaksi joululauluksi nousi Varpunen jouluaamuna. Äänestykseen osallistui ennätysmäärä, lähes 15 000 äänestäjää.
Sakari Topeliuksen sanoittama
Varpunen jouluaamuna on ollut jo vuosia Kauneimmat Joululaulut -äänestyksen kärkikolmikossa. Viime kerran ykkönen,
Kassu Halosen ja Vexi Salmen
Sydämeeni joulun teen, sai nyt
tyytyä kolmanteen sijaan, kun
Pekka Simojoen Tulkoon joulu
kiilasi kakkossijalle.

Hiippakuntarajat
muuttuivat
vuoden alusta
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon hiippakuntarajoihin tuli
muutoksia tämän vuoden alusta. Hiippakunnat muodostetaan jatkossa niin, että ne vastaavat maakuntarajoja.
Lapuan hiippakuntaan siirtyi
Jämsän seurakunta Tampereen
hiippakunnasta, Joutsan seurakunta Mikkelin hiippakunnasta
sekä Hankasalmen ja Konneveden seurakunnat Kuopion hiippakunnasta. Kihniön, Parkanon
ja Virtain seurakunnat ovat jatkossa osa Tampereen hiippakuntaa sekä Karvian seurakunta osa Turun arkkihiippakuntaa.
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Virkatodistukset
yhdestä paikasta
Kirkonkirjojen pito hoidetaan jatkossa
alueellisissa keskusrekistereissä. Uudistuksen
myötä muun muassa virkatodistusten
saaminen helpottuu.
SIRPA KOIVISTO teksti
ATTE SAURANEN kuva

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri on aloittanut toimintansa
vuoden alussa. Uudistuksen myötä esimerkiksi virkatodistusten saaminen helpottuu. Jatkossa asiakas,
joka on asunut useilla paikkakunnilla, voi saada koko virkatodistusketjun yhdestä paikasta.
Aluekeskusrekisteri vastaa Jyväskylän seurakunnan ja 34 muun Lapuan hiippakunnan seurakunnan
kirkonkirjojenpidosta.
– Varsinkin pienille seurakunnille muutos on merkittävä, kun palvelut ovat asiakkaille entistä paremmin tarjolla muun muassa aukioloaikojen laajentuessa. Muutos
mahdollistaa tasavertaiset palvelut kaikille seurakuntien asiakkaille, Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin vt. johtaja Tuomas
Palola toteaa.
Aluekeskusrekisterin toiminta
käynnistyy vaiheittain, joten vielä toistaiseksi virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset
pyydetään Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Virkatodistusten saamisessa on tällä
hetkellä syytä varautua 3–4 viikon
viiveeseen.

Aluekeskusrekisterin toiminnot
jakautuvat tietojen luovutusta ja
rekisteröintiä koskeviin palveluihin. Tietojen luovutus -palvelusta
voi tilata muun muassa virkatodistuksen, sukuselvityksen tai sukututkimuksen. Rekisteröintipalvelussa tehdään muun muassa avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, rippikoulujen ja avioliittoon
vihkimisten rekisteröinnit.

”

Taustalla on
kirkkohallituksen
linjaus.
Aluekeskusrekisterin toiminnan vakiinnuttua Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirasto vastaa ainoastaan toimitusvarauksista eli kasteeseen, vihkimiseen sekä muistotilaisuuksiin liittyvistä tilavarauksista.

Muutoksen taustalla on kirkkohallituksen linjaus, jonka mukaan kirkonkirjojen pito pitää hoitaa alueellisissa keskusrekistereissä. Kaikkien seurakuntien on liityttävä johonkin aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alussa.
Suomen evankelis-luterilaisten
seurakuntien yhteistä jäsentieto-

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri vastaa jatkossa hiippakunnan 34 seurakunnan kirkonkirjojenpidosta.
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin vt. johtajan Tuomas Palolan ja rekisterisihteeri Tarja Tarvaisen
mukaan muutos mahdollistaa tasavertaiset palvelut kaikille seurakuntien asiakkaille.

järjestelmää Kirjuria on kehitetty
yhteistyössä seurakuntien ja kirkkohallituksen kanssa. Tavoitteena on edetä kohti valtakunnallista
keskusrekisteriä.
– Valtakunnallinen tietokanta
mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi sen, että sukuselvitykset
pystytään tekemään hyvin pitkälle
automatisoidusti, Palola visioi.
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri toimii hajautetusti kolmella paikkakunnalla: Jyväskylässä,
Seinäjoella ja Vaasassa. Jokaisessa aluetoimistossa on myös palvelupiste asiakkaille. Lapuan hiippakunnan aluerekisterikeskus työllistää 20 työntekijää, joista yhdeksän
työskentelee Jyväskylässä.

kö?

Tiesit
			
■■ Lapuan hiippakunnan aluerekisterikeskus aloitti toimintansa 1.1.2020.

Toiminta käynnistyy vaiheittain alkuvuoden aikana.

■■ Toistaiseksi virkatodistukset tulee pyytää Jyväskylän seurakunnan

kirkkoherranvirastosta, joka vastaa myös toimitusvarauksiin eli
kasteeseen, vihkimiseen ja muistotilaisuuteen liittyvistä tilavarauksista.
Muutoksista tiedotetaan Jyväskylän seurakunnan verkkosivuilla.
■■ Aluerekisterikeskuksesta saa jatkossa mm. virkatodistukset,
sukuselvitykset ja -tutkimukset sekä avioliiton esteiden tutkinnan.
■■ Jyväskylän palvelupiste sijaitsee Tourulassa, osoitteessa Ailakinkatu 17.
■■ Palvelupiste on avoinna ma–pe klo 9–15:
Neuvonta: aluekeskusrekisteri.akrlapua@evl.fi, p. 041 730 2588
Rekisteröintiasiat: rekisterointi.akrlapua@evl.fi, p. 041 730 2589
Virkatodistukset, sukuselvitykset ja -tutkimukset: luovutus.akrlapua@
evl.fi, p. 041 730 2591

Suntio, joka soittaa
muutakin kuin kirkonkelloja
Kun Miikka Salminen sai kesätyöpaikan suntion lomittajana, hän tuskin arvasi päätyvänsä myöhemmin kyseiseen
ammattiin Jyväskylän seurakuntaan. Erityistä hyötyä suntion työhön on tuonut oma muusikkotausta.

Hengissä

HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Kristityn tulee kulkea halveksittujen rinnalla
Miksi Jeesuksen ja samarialaisen naisen
kohtaaminen on merkittävä?
Tässä kertomuksessa Samaria ottaa vastaan sanoman Jeesuksesta. Samarian kääntymyksestä kerrotaan Apostolien tekojen
luvussa 8. Johanneksen evankeliumissa on
paljon symboliikkaa, eikä sitä ole tarkoitettu luettavaksi kirjaimellisesti. Näin on tässäkin. Ei siis ole kyse huonomaineisesta naisesta, vaan nainen on kuva koko Samariasta,
jota Jeesus kutsuu tosi tarkoituksella uuteen
liittoon. Jaakobin kaivo tuo mieleen monia
kertomuksia juuri vaimon löytymisestä.
Juutalaiset halveksivat samarialaisia, koska heidän uskontonsa ja koko kansansa ei
juutalaisten mielestä ollut enää puhdasta.
Kun pohjoinen valtakunta aikoinaan erosi
Juudasta, heille kehittyi Jerusalemin sijaan
oma pyhä kaupunkinsa ja myös omat palvontapaikkansa. Pakkosiirtolaisuuden aikana Samariaan tuotiin muita kansoja, joiden kanssa sinne jääneet solmivat avioliittoja. Kertomuksen ”viisi miestä” ovat viisi eri
kansaa, jotka assyrialaiset toivat eri puolilta valtakuntaansa asuttamaan Samariaa (2.
Kun. 17:24–). Nämä toivat mukanaan omat
jumalansa ja tapansa palvoa niitä. Näin ol-

Retrosyntikat ja elektroninen musiikki ovat aina olleet lähellä Miikka Salmisen sydäntä. Siitä huolimatta sormet hakeutuvat useimmiten perinteisen pianon tai flyygelin koskettimille.

len juutalaiset näkivät samarialaisissa Jahvelle uskottoman kansan.
Mistä nainen koki vapautuvansa?
Oli todella merkittävää, että orastava kristinusko otti samarialaiset tasavertaisina
mukaan uuteen Jeesus-liikkeeseen. Jeesus
toi heille vapautuksen halveksunnasta. He
saivat takaisin ihmisarvonsa ja oikeuden olla olemassa Jumalan lapsina.
Mitä tuo naisen todistus kertoo
Jeesuksesta ja hänen toiminnastaan?
Jeesus tuntee historiamme. Hän tietää ne
seikat, jotka ovat tuoneet meidät tähän.
Hän ei syytä eikä soimaa. Hän vain kutsuu
tielle seuraamaan itseään.
Millaiseksi rohkaisuksi tämä evankeliumin kohta on tarkoitettu?
Alaspainetut ja toisten halveksimat saavat
nostaa päänsä ja katsoa rohkeasti ylöspäin.
Heidän ei tarvitse hävetä olemassaoloaan.
He kuuluvat Jumalan perheväkeen; siihen
joukkoon, joka vie rohkeasti uuden elämän
sanomaa eteenpäin. Jeesuksessa ei ole enää
juutalaista eikä samarialaista, ei myöskään

Evankeliumi
Joh. 4: 39–42
Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan
naisen todistavan: ”Hän kertoi minulle
kaiken mitä olen tehnyt.”
Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen
luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne kahdeksi päiväksi.
Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle:
”Nyt emme enää usko vain sinun
puheesi perusteella. Me olemme nyt itse
kuulleet häntä ja tiedämme, että hän
todella on maailman pelastaja.”

miestä tai naista. Tästäkin naisesta tulee ilosanoman viejä, samoin kuin Maria Magdalenasta ylösnousemuksen todistaja.
Mitä ajatuksia tämä kertomus Jeesuksen
toiminnasta sinussa herättää?

Lähetyksen ja kansainvälisen työn kappalainen Raimo Laine saarnaa Taulumäen
kirkon kaksikielisessä messussa su 26.1.
klo 18.

Kristittyinä meidän tulee kulkea kaikkien
niiden rinnalla, joita halveksitaan, olipa kysymyksessä vaikkapa syntyperä, kansallinen
tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus,
sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen
tai vammaisuus.

Nuorena miehenä Miikka Salminen haaveili muusikon urasta, olihan hän opiskellut pianonsoittoa
lapsesta lähtien. Lukion jälkeen
vuorossa olivat monipuoliset musiikin opinnot Kaustisella, Orivedellä, Helsingissä, Lahdessa ja Tampereella. Sisältökirjoon kuuluivat
muun muassa pop-jazz, musiikkiteatteri ja säveltämiseen liittyvät
opinnot.
– Soittelin jo opintojen alkupuolella parissa bändissä. Kalevalasta ja suomalaisesta mytologiasta
lainattiin nimi Vedenväki yhtyeelle, joka soitti Pekka Pohjola -henkistä 70–80-luvun progea.
Bändielämän ja keikkailun lomassa tutuksi tulivat myös alan
varjopuolet. Yhtenä niistä alkoholi, joka liitettiin vielä vuosituhannen vaihteessa usein osaksi muusikon elämää. Helsingissä Salminen
koki hengellisen heräämisen. Kokemusta seurasi päätös jättää bändielämä taakse.
– Henkilökohtaiset vaikeudet ja
ongelmat eivät loppuneet uskoon-

tulon myötä. Jossain vaiheessa minun piti syvemmin kohdata itseni ja päättää mitä haluan elämälläni tehdä.

Musiikkiopintojen jälkeen Salminen palasi takaisin Lahteen ja
tiedusteli kesätöitä hautausmaalta kotiseurakunnastaan Hattulasta. Paikat olivat ehtineet mennä.
Niiden sijasta hänelle ehdotettiin
suntion lomittajan tehtäviä, ja hän
suostui välittömästi. Päätöstä avitti mielikuva helposta hommasta,
joka olisi lähinnä kolehdin keräämistä.

”itseniEsittelen
vieraileville
muusikoille sekä
suntiona että
muusikkona.

Tehtävät osoittautuivat huomattavasti laajemmiksi, ja työkenttä käsitti alueen kolme vanhaa ja
kulttuurisesti merkittävää kirkkoa. Suntion kesätyöt saivat jatkoa
myös tulevina kesinä.

– Oli mahtavaa kavuta kellotorniin ja avata luukut hämäläiseen
peltomaisemaan. Sen jälkeen soitin
kelloja ja herätin kaikki kyläläiset.
Lahden vuosina Salminen oli tutustunut tulevaan vaimoonsa, joka
oli lähtöisin Korpilahdelta. Mutkien kautta he päätyivät asumaan Jyväskylään.
– Kun aloin miettiä mitä voisin
tehdä täällä työkseni, niin sieltähän puskivat esiin aiemmin tekemäni suntion hommat.

Salminen suoritti suntion tutkinnon Jyväskylän kristillisellä opistolla reilu kymmenen vuotta sitten.
Sitä seurasivat lyhyet tuurausjaksot, jotka johtivat säännöllisempiin
tehtäviin ja lopulta suntion virkaan
Jyväskylän seurakunnassa. Tällä hetkellä Salminen työskentelee
Taulumäen kirkossa ja on mukana
Yhteisen seurakuntatyön messu- ja
musiikkitiimissä. Hän pystyy hyödyntämään työssään myös musiikillista osaamistaan.
Taulumäen kirkossa järjestetään
paljon konsertteja ja siellä ovat
esiintyneet monet maamme eturivin artistit. Etenkin joulun aikaan

konserttitarjonta kirkossa on runsasta.
– Esittelen itseni vieraileville muusikoille sekä suntiona että muusikkona. Siitä avautuu yhteinen kieli, ja käytännön asioiden
hoitaminen on sen jälkeen helppoa.
Salminen kokee työn kasvattaneen häntä ihmisenä ja hän on saanut paljon hyvää palautetta. Sosiaalisena ihmisenä työn paras puoli löytyy ihmisten kohtaamisesta.
Kohtaamiset liittyvät usein tilanteisiin, jotka ovat ihmisten elämässä erityisen tärkeitä.

Ihmiset aistivat
”nopeasti
oletko
oikeasti läsnä.

– Jokainen tilaisuus on ainutkertainen niille ihmisille, jotka tulevat
kirkkoon – oli heitä sitten paikalla 10 tai 700. Minusta jokaiseen tilanteeseen on hyvä suhtautua siten, kuin se olisi ensimmäinen ja
viimeinen kerta toteuttaa se.
Salminen kokee tekevänsä tärkeäätyötä, josta voi olla yl-

peä. Varsinkin tällaisena aikana, jota Salmisen mukaan leimaa lähes
kaikkialla negatiivisuuden henki.
– Tässä työssä ja oikeastaan kaikessa seurakuntatyössä voimme
välittää aidosti toisista ihmisistä
ja myös näyttää se todeksi. Ihmiset aistivat nopeasti oletko oikeasti läsnä.

Vaikka varsinainen keikkailu on
jo taakse jäänyttä elämää, on Salminen aina silloin tällöin konsertoinut ja esittänyt tilaisuuksissa
myös omia sävellyksiään. Säveltäjänä hänellä on hyvin elokuvallinen lähestymistapa musiikin tekemiseen. Ehkä juuri siksi vuosien
varrella on syntynyt musiikki muutamaan lyhytelokuvaan sekä dokumenttituotantoon.
Parhaillaan vietettävälle Taulumäen kirkon 90-vuotisjuhlavuodelle on kaavailtu myös yhtä omaa
konserttia syksylle.
– Ehkäpä silloin kuullaan akustisen pianon lisäksi myös minulle
tuttuja elektronisia soittimia. Tietysti hyvällä maulla yhdistettynä,
ilman hirveitä pörinöitä, Salminen
toteaa.
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Suka Maya Thing elää yhdessä miehensä
vanhempien ja kahden lapsensa, 5-vuotiaan
Aashiksen ja 3-vuotiaan Anchalin, kanssa
Sindhulin syrjäisellä kylällä Nepalin
itäosassa. Aviomies on ollut kaksi vuotta
siirtotyöläisenä Dubaissa. Jäsenyys
Sindhulin alueen osuuskunnassa on tuonut
monenlaista helpotusta Thingin elämään.

Kolumni

Pois köyhyydestä
Kävin viime syksynä Nepalissa tutustumassa Yhteisvastuun tv-dokumentin tiimoilta kohteisiin, jonne ohjataan Yhteisvastuun kansainvälistä apua.
Avustettavalle Sindhulin alueelle oli pääkaupunkiseudulta kilometrejä vain 150, mutta matkaan varattiin kokonainen päivä huonojen
yhteyksien vuoksi. Ensin ylitettiin vuoristo – sikäläisittäin ”just hills”
– viimeiset tunnit pompittiin perunapeltomaisella tientapaisella kiviä ja kuoppia väistellen. Vastaan tuli jokunen täpötäysi linja-auto,
kuorma-auto ja skootteri – henkilöautolla ei olisikaan ollut mitään
virkaa. Silloin tällöin kulkua hidastivat tien yli virtaavat jokiuomat,
jotka sadeaikana katkaisevat kulun.
Monivaiheisen reissun jälkeen päädyttiin joen halkomaan kylään.
Näimme, miten perheet sinnittelevät köyhissä oloissa pienten viljelystensä varassa. Tavarat vaihtoivat omistajaansa tienvarren pölyisissä myyntikojuissa ja puodeissa. Jo heikon infrastruktuurin takia teollistumista ja muita isompia työllistäjiä odotetaan varmaan
vielä pitkään. Kun työllistyminen on satunnaista, varsinkin miehet
päätyvät siirtotöihin.
Mutta omin silmin vakuutuin, että apu toimii. Se auttaa. Se menee perille.
Tv-dokumenttiin valikoitunut nuori perheenäiti Dil Maya, samoin
kuin muut tapaamamme perheenäidit ja -isät, pystyvät nyt hankkimaan toimeentulon pienyrittäjyydellä Kirkon Ulkomaanavun projektin ansiosta. Dil Maya tekee ja myy vihannessäilykkeitä pienessä
puodissaan, toiset kasvattavat kasvukauden ulkopuolella ylimääräisen vihannessadon kasvatustunneleissa ja muutamat punovat jakkaroita bambusta.
Saamiensa ansioiden avulla perheiden pahin köyhyys oli hellittänyt.
Vanhempien onnellisuus ja kiitollisuus siitä, että he pystyvät tienisteillään tarjoamaan lapsilleen koulutuksen, oli käsinkosketeltavaa!
Lapsen parempi tulevaisuus oli jokaiselle sydämenasia.
Lahjoittamalla Yhteisvastuuseen voit olla tukemassa Kirkon Ulkomaanavun työtä jatkossakin. Jo muutama eurokin auttaa: tulkin
mukaan Dil Maya oli tarvinnut työllistyäkseen veitset, leikkuulaudan ja astian.

Yrittäjyys
mullisti
Suka
Mayan
elämän
Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan tänä
vuonna vanhemmuutta niin
kehitysmaissa kuin kotimaassa.
Köyhässä Nepalissa apua tarvitaan
naisten koulutuksen ja toimeentulon
parantamiseen.

SIRPA SEPPÄ teksti
TATU BLOMQVIST kuva

Sirpa Seppä
viestintäsuunnittelija
Kirkkopalvelut

ilen
Tänään ruko

Anna meille toivoa
Kulunut talvi on ollut synkkä ja pimeä. Haluan lumiset pakkastalvet takaisin. Anna
meille toivoa ja uskoa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Sindhulin syrjäiset kylät sijaitsevat tiettömien taipaleiden takana Nepalin itäosissa.
Seutu tunnetaan muutenkin köyhässä Nepalissa sosiaalisena ja taloudellisena väliinputoaja-alueena. Kouluttautumis- ja työllistymisaste ovat matalia; pienviljelyn lisäksi
muita elinkeinoja on minimaalisesti.
Huomattava määrä alueella asuvista perheenisistä on joutunut lähtemään paremman toimeentulon toivossa siirtotyöläisiksi naapurimaihin. Kouluttamattomien siirtotyöläisten palkat jäävät minimitasolle,
ja kotiväelle saapuvat rahalähetykset ovat
niukkoja ja ehtyvät usein tyystin. Samaan
aikaan kotiseudulle jääneet perheenäidit
elävät köyhää ja raskasta yksinhuoltaja-arkea lapsista, isovanhemmista ja mahdollisesta maatilkusta huolta pitäen.

Vain 22-vuotias Suka Maya Thing on malliesimerkki pärjäävästä nepalilaisnaisesta.
Hän oli vain 16-vuotias avioituessaan.
Monien muiden köyhän Sindhulin alueen

miesten tapaan myös Thingin mies lähti etsimään töitä ulkomailta maksaakseen omia
ja lapsuudenperheensä lainoja. Aviomies on
onnistunut lähettämään vain niukasti rahaa
perheelleen.
– Perheessämme on kuusi jäsentä, hyvin
vanhat appivanhemmat, 5-vuotias poika ja
3-vuotias tytär. Olen vastuussa koko taloudestamme, myös maatöistä. Appivanhemmat auttavat minua kaikissa pienissä arjen
asioissa. Mieheni on ollut kaksi vuotta töissä
Dubaissa. Nyt olen toiveikas, että hän tulee
takaisin ja yrittää löytää työtä kylästämme.

Suka Maya Thing on jäsen alueensa
osuuskunnassa, joka on perustettu Kirkon Ulkomaanavun avustuksella. Liityttyään osuuskuntaan hän osallistui aluksi 45
päivän kurssille, jossa harjoiteltiin erilaisten
huonekalujen ja käyttötarvikkeiden tekoa
bambumateriaalista. Nyt yritteliäs äiti tekee
kotonaan tuoleja, jakkaroita, riisivakkoja ja
kynätelineitä.
– Kun osuuskunta perustettiin, olin vakuuttunut sen mahdollisuuksista ja yritin
innostaa kaikkia muitakin mukaan. Elämäs-

säni on tapahtunut valtaisa muutos. Ennen
minun piti pyytää rahaa appivanhemmiltani tai mieheltäni kaikkeen, nyt olen pystynyt käyttämään omia tienestejäni. Alussa sain osuuskunnalta punontaan tarvittavat tarvikkeet, nykyään pystyn ostamaan
ne itse.

Thingin 5-vuotias poika on aloittanut juuri koulun 20 minuutin kävelymatkan päässä. Hän kulkee tien puuttuessa koulumatkat
kylään vievää jokiuomaa pitkin. Sadeaikana
reitti on hankala ja vaarallinen. Jos virta on
kova, kouluun ei mennä.

”

Elämässäni on
tapahtunut valtaisa
muutos.
Thingin mukaan bambuyrittäjyys on tuonut mukanaan paljon hyvää kaikille samaa
työtä tekevien naisten lapsille.
– Pystyn hankkimaan appivanhempieni

lääkkeet ja pojalleni koulutarvikkeet ja siistit kouluvaatteet. Teen niin paljon töitä kuin
ikinä pystyn, jotta lapseni saavat koulutuksen ja voivat valita ammattinsa itse.
– Yhteiskunnassamme naisen asema on
huono. Jos tyttärestäni tulisi sosiaalityöntekijä, olisin tosi onnellinen. Jos hänestä tulisi
alistettujen naisten ääni, olisin tosi onnellinen. Ei saisi olla eri roolia miehille ja naisille,
kaikkia pitäisi kohdella tasa-arvoisesti.
Osuuskunnan toimintaan ja kokouksiin osallistumisen myötä Thing on oppinut vaihtamaan ajatuksia erilaisten ihmisten kanssa.
– Toivon, että tukimahdollisuus jatkuisi
muillekin, Thing toteaa.

Vuodesta 2017 lähtien Sindhulin alueen
asukkaita on tuettu perustamalla osuuskuntia, joihin liittyneet saavat tukea pienyrittäjyyden alkuaskeleisiin. Kirkon Ulkomaanavun alueellisena kumppanina toimivassa Sahakarya-järjestössä nähtiin, että alueen toimeentulomahdollisuuksia voidaan kehittää, mutta alkuun pääseminen ilman tukea on lähes mahdotonta.

Osuuskunta antaa jäsenilleen koulutusta ammattiin sekä myöntää avustuksia ja
matalakorkoista lainaa perustarvikkeisiin
ja muihin työpaikan perustamiskustannuksiin.
Osuuskunnat tukevat kolmenlaista pienyrittäjyyttä: vihannesviljelyä pienkasvihuoneineen, bambusta valmistettavien tuotteiden punontaa sekä vihannessäilykkeiden tekemistä.

Ruohonjuuritason onnistumiskokemukset ovat suuria. Osuuskunnan antama starttikoulutus ja alkuvaiheen tuki oman pienen liiketoiminnan aloittamiseen ovat tuoneet perheille tuiki tarpeellisia lisätuloja, ja
perheiden tilanne on silminnähden kohentunut. Tähän mennessä alueen kolmeen
osuuskuntaan on liittynyt 1 010 jäsentä.
Heistä yli 60 prosenttia on naisia, joiden asema perinteisesti on alisteinen.

sitkö?

Tie
			
■■ Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta.
■■ 60 % tuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa,
■■
■■
■■
■■

esimerkiksi naisten koulutukseen ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen.
Työtä tehdään muun muassa Nepalissa, jossa neljännes väestöstä elää köyhyysrajan
alapuolella.
Apu ohjataan perille Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
20 % keräysvaroista ohjataan kotimaassa vanhemmuutta tukevaan hankkeeseen, jossa
keskeisinä toimijoina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.
Jyväskylän seurakuntaan jäävä 20 % osuus käytetään yhteen isompaan tapahtumaan
MLL:n Jyväskylän paikallisosastojen ja Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.
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Kestäväksi testattu
Marja Olli ja Toni Pekkola tarttuivat mutkattomaan mahdollisuuteen mennä
vihille Kuokkalan kirkon helmikuisessa häätapahtumassa. Rankkojen aikojen
jälkeen tuntui tärkeältä juhlistaa parisuhdetta.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Sokkarin kulma Jyväskylän keskustassa on
suosittu kohtaamispaikka. Myös Marja Olli ja Toni Pekkola sopivat ensitapaamisensa
sinne viitisentoista vuotta sitten. Täysin sokkotreffeistä ei ollut kyse. Pari oli viestitellyt
ja jutellut puhelimessa muutaman kerran.
Alkuun päästiin netissä.
– Toisen profiili tarttui silmään, ja viestittely alkoi matalalla kynnyksellä. Kumpi
lie lähetti ensimmäisen viestin, Toni Pekkola miettii.

Sen pariskunta muistaa, että oma ulkonäkö ja vaatetus kuvattiin toiselle tarkkaan,
vaikka neilikkaa ei haluttukaan rintapieleen.
Tutustuminen jatkui kahvilassa.
Toniin teki vaikutuksen Marjan myötätuntoinen suhtautuminen naapuripöydässä itkevään lapseen. Ensivaikutelma Marjan herttaisesta luonteesta on pitänyt paikkansa, vaikka myös tämän pohjalaiset luonteenpiirteet ovat tulleet tutuiksi. Marja
saattaa olla jääräpäinen ja nopea liikkeissään. Toni taas pohtii Marjan mielestä liikaakin asioita.
Toni saatteli Marjan kahvilasta Köhniölle
saakka. Yhteydenpito jatkui, puhelinlaskut
kasvoivat ja tapaamiset venyivät. Kiintymys
kasvoi pikkuhiljaa, ja aikaa kului yhä enemmän yhdessä. Tuntui luontevalta esitellä ihastus kummankin suvulle ja muuttaa yhteen.

Lähipiiriltä ei tullut suhteelle täystyrmäystä eikä ristikuulusteluakaan, pientä testailua kyllä. Marjan isä Pohjanmaalla otti Tonin
tomerasti vastaan.
Hän istutti vävykokelaan ruokapöytään
ja vuoli puukolla ruislimpusta viipaleita.
Ruuaksi tarjottiin piimävelliä. Myöhemmin
nuori mies vietiin kalaan ja syksyllä hirvimetsälle.
Marja vieraili lapsuudessaan usein sukulaistensa luona Köhniöllä. Toni asui vanhempien työn mukana ympäri Suomea,
mutta isovanhemmat asuivat hekin tutun
Köhniönjärven lähellä.
– Köhniö ja sen uimaranta on meille molemmille tuttua seutua lapsuudesta asti.
Olemme jopa saattaneet uida siellä samaan
aikaan toisistamme tietämättä.

Polvistuin ja
”varmistin,
että oletko
nyt aivan varma.

Vajaan vuoden kuluttua ensitapaamisesta pari istui piknikillä vakiorannan rauhaisessa sopessa. Siltä retkeltä he palasivat kotiin kihlaparina.
– Totesimme molemmat, että mitä jos
mentäis kihloihin. Toki vielä polvistuin ja
varmistin, että oletko nyt aivan varma, Toni naurahtaa.

– Tuumasin, että nouse nyt ylös siitä, johan minä lupasin, Marja täydentää.
Asia oli sillä selvä, ja sormukset hankittiin
seuraavana päivänä. Toni pyysi vielä Marjan isältä perinteiseen tapaan tyttären kättä. Mutkaton keskustelu käytiin saunan lauteilla.
– Ilmeisesti vävy oli siinä vaiheessa kelvolliseksi todettu, Toni toteaa.

Lapsiperheen elämä alkoi Aatun synnyttyä 2007. Työelämä vei mukanaan, kodit
vaihtuivat ja poika varttui.
Uusi vauva täydensi perheen alkuvuodesta 2019. Onni-poikaa odotettiin hartaasti,
etenkin Aatu oli odotellut sisarusta jo useamman vuoden. Ylimääräinen kromosomi
huomattiin raskausaikana, mutta sydänongelmia ei osattu ennakoida. Keväällä Onni
joutui tutkimuksista saman tien leikkauspöydälle avosydänleikkaukseen ja pian korjaavaan leikkaukseen. Silloin tuli kiire saada
lapsi ajoissa Jyväskylästä Helsinkiin.
Koko perhe oli Onnin mukana sairaalassa, ja seuraava kesä kului toipuessa. Pikkuhiljaa arki alkoi helpottaa.
– Vietimme käytännössä koko kesän samassa huoneessa. Siinä joutui aika koville.
Väsyneenä ärtyneisyys kasvaa ja sen purkaa
helposti puolisoonsa, pari toteaa.
Viime vuosina perhe on menettänyt useita läheisiään. Marjan isä kuoli 2016 ja viime
keväällä menehtyi Tonin äiti pitkän sairastelun jälkeen.

– Onneksi äiti ehti vielä tavata Onnin, Toni sanoo.

Vuosien varrella Toni on muistutellut puolisoaan, mitä Köhniön rannalla tuli luvattua.
Kihlaus on molempien mielestä lupaus avioliitosta. Rankkojen vaiheiden jälkeen tuntui
tärkeältä ja hyvältä hetkeltä juhlistaa parisuhdetta. Marja huomasi Kuokkalan häätapahtuman, ja vaivaton tapa mennä naimisiin tuntui houkuttelevalta. Hääpäivästäkin
tulisi helposti muistettava.

Vaikeudet ovat
”hitsanneet
meidät
yhteen.

– Päivämäärästä 02.02.2020 muodostuu
hauskasti palindromi. Pyörittelimme asiaa
mielessämme hetken ja päätimme ilmoittautua mukaan.
Avioliiton myötä postilaatikkoon saadaan yksi yhteinen sukunimi. Parin mielestä
se on suurin muutos, koska yhdessä ollaan
oltu jo pitkään. Suhteen kestävyys on testattu, eikä viime hetken epäröintiä ole tiedossa.
– Vaikeudet ovat hitsanneet meidät yhteen. Olisi tästä jo lähtenyt, jos olisi lähteäkseen. Nyt mennään vakaasti kohti parempia aikoja.

24 paria vihitään Kuokkalan kirkossa 02.02.2020
Symmetriset päivämäärät ovat suosittuja vihkipäiviä. Jyväskylän seurakunta tarjoaa avioliittoa harkitseville tunnelmallisen ja vaivattoman tavan mennä naimisiin Toinen toistanne -häätapahtumassa helmikuussa. Kuokkalan kirkkoon saapuu vihittäväksi 24 pariskuntaa.
– Kaikki tapahtuman vihkiajat varattiin
nopeasti loppuun, sanoo Kuokkalan aluekappalainen Riku Bucht.

Vihkiajan pystyivät varaamaan kirkollisen
vihkimisen edellytykset täyttävät pariskunnat. Vihittäväksi saapuvat tarvitsevat mukaansa vain tulevan puolisonsa, sormukset,
henkilöllisyystodistukset sekä todistukset
avioliiton esteiden tutkinnasta. Lisäksi tarvitaan todistus, jos vihittävä kuuluu johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön.
Bucht on yksi neljästä tilaisuudessa vih-

kivästä papista. Kestävän avioliiton eväiksi hän luettelee sitoutumisen, luottamuksen, rakkauden, anteeksiannon ja kunnioituksen.
– Toiseen ja toisiin sitoutuva rakkaus tekee elämästä täyden. Ihminen on rakkaudessa kömpelö ja siksi pysyvä parisuhde on
meille haastava laji. Pitäisi osata rakastaa
aviopuolisoa sellaisena kuin hän on – enemmän kuin omaa unelmaansa hänestä. Juma-

la on itse rakkaus. Hän auttaa meitä ajattelemaan toista ennen itseämme.
Pareille ja heidän läheisilleen tarjotaan
kirkolla kakkukahvit ja mahdollisuus pienimuotoiseen hääkuvaukseen.
Vastaavia häätapahtumia on suunnitteilla
Jyväskylän seurakunnassa myös jatkossa, koska mutkaton tapa mennä naimisiin on otettu hyvin vastaan. Kynttilänpäivä on samalla Kuokkalan kirkon 10-vuotissyntymäpäivä.

Köhniön uimaranta on Marja Ollille ja Toni
Pekkolalle tuttu ja merkityksellinen paikka.
Sen suojaisessa poukamassa pari päätti
myös mennä kihloihin kesällä 2006.
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Kesätöihin
Jyväskylän seurakunta palkkaa kesäkaudeksi
2020 kausityöntekijöitä hautausmaiden ulkoalueiden hoito- ja ylläpitotehtäviin.
Hautausmaat ovat Korpilahden, Lahjaharjun,
Mäntykankaan, Säynätsalon, Tikkakosken ja
Vanha hautausmaa.
Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt aloittaessaan työt.
Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen
rekrytointipalvelumme kautta
jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat.
Hakemukset tulee palauttaa 31.1.2020 mennessä.

Kirkolliskokousvaalien
ehdokasgalleria on avattu
SIRPA KOIVISTO teksti

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien ehdokasgalleria
on avattu. Palvelussa voi tutustua muun muassa ehdokkaiden
perustietoihin, ehdokasesittelyihin ja valitsijayhdistyksiin. Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 11.
helmikuuta. Kirkolliskokoukseen
valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64
maallikoita.
Pappisjäsenten ja -edustajien
vaaleissa äänioikeutettuja ovat
hiippakunnan papit. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa
äänestävät kirkkovaltuuston tai
seurakuntaneuvoston ja yhtei-

sen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.
Jyväskylän seurakunnasta on
ehdolla kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalissa yhteiskuntavastuun pappi Kirsi Pohjola ja
aluekappalainen Osmo Väätäinen, hiippakuntavaltuuston pappisedustajien vaalissa seurakuntapastori Ville von Gross, vs. kappalainen Eeva-Kaisa Rossi ja seurakuntapastori Annemari Siistonen.
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa on ehdolla
Jyväskylästä muusikko Eveliina Aijasaho, kunnossapitovastaava Esko Koskinen, apulaisrehtori Tuulia Kuntsi, järjestötyöntekijä Siiri
Muhonen, tutkija Oskari Rantala,

KM Leena Ruotonen, asiakaspalvelukoordinaattori, laboratorioanalyytikko Anniina Savolainen,
toimintaterapeutti Reetta Suonpää, toimittaja Eila Tiainen, diakoni, yrittäjä Jari Tuukkanen, opettaja, eläkeläinen Marjaana Wuolio, sosiaalineuvos Mauri Sompa,
ylikonstaapeli, eläkeläinen Aimo
Asikainen, insinööri Tomi Pirttimäki, kotimaantyönjohtaja, eläkeläinen Erkki Puhalainen ja sairaanhoitaja Inkeri Tuunanen.
Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.
Ehdokasgalleria osoitteessa
ehdokasgalleria.evl.fi.

Reimari-päätös jää voimaan
Sivari, tule meille
Etsimme Jyväskylän seurakunnan viestinnän
tiimiimme taitavaa valokuvaajaa. Myös muu
visuaalinen tai graafinen osaaminen on eduksi.
Työ vaatii reippautta, oma-aloitteisuutta, tiimitaitoja ja stressinsietokykyä. Meillä on tarjota
mukavat työkaverit, mielekästä tekemistä ja
siviilipalvelukseen liittyvät lakisääteiset edut.
Palveluspaikka sijaitsee Jyväskylän keskustassa.

SIRPA KOIVISTO teksti

Vaasan hallinto-oikeuden päätös
hylätä Jyväskylän seurakunnan
Reimari-kiinteistöstä tehty valitus
jää voimaan. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt joulukuussa valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Valituslupaa haki neljä kirkkovaltuuston jäsentä, jotka
eivät tyytyneet hallinto-oikeuden
ratkaisuun.
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto teki jo keväällä 2017
päätöksen toimitilojen ostamises-

ta Kiinteistö Oy Reimarista. Ostosopimuksen teko kuitenkin viivästyi valitusten vuoksi, ja myyjät peruivat kaupan.
Jyväskylän seurakunnan hallintojohtajan Anu Lajusen mukaan
korkeimman hallinto-oikeuden
päätös kesti valitettavan pitkään.
– Seurakunnan kannalta on
harmillista, että päätös tuli näin
myöhään, koska tilaisuus tilojen
ostamisesta Reimari-kiinteistöstä
ehti jo mennä ohi. Valituslupahakemuksen hylkääminen ei sinänsä
tullut yllätyksenä, sillä hallinto-oi-

keuden ratkaisu oli varsin selkeä,
Lajunen kommentoi.
Seurakunta saa valituksista
huolimatta uudet toimitilat Kirkkopuiston laidalle kohoavasta Reimari-rakennuksesta ja Valtiontalosta. Seurakunta on vuokrannut
tilat kiinteistöistä 9,5 vuodeksi.
Keskustan alueseurakunnan
käyttöön Valtiontalosta vuokrattavat tilat valmistuvat keväällä ja
Reimari-rakennus ensi syksynä.
Reimariin tulevat tilat korvaavat
nykyiset Tellervonkadun ja Innovan toimisto- ja asiakaspalvelutilat.

Lähetä hakemus ja CV osoitteeseen
jonna.arola@evl.fi.
Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jonna Arola
040 535 1064

Seppälän Citymarket

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

Henki &

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Surun kohdatessa silloin kun et itse jaksa,
me huolehdimme yli
40 v kokemuksella muistotilaisuuden
järjestelyistä. Tarjoamme kauniin
ja toimivan kokonaisuuden
tilajärjestelyistä somisteisiin ja
aitoihin kotitekoisiin tarjottaviin,
ystävällisesti palvellen joko
Palokan Pelimannitalolla tai
muissa tiloissa.
Pitopalvelu Raija Sipinen ky
p. 0400749329 /0400647437
pitopalvelu.sipinen@kolumbus.fi

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

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

Kuluva vuosi
on kirkkojen
juhlaa
Kuluva vuosi on Jyväskylän seurakunnassa Taulumäen kirkon,
Kuokkalan kirkon ja Kaupunginkirkon juhlaa.
Seurakunnan pääkirkko, Taulumäen kirkko, juhlii 90-vuotista historiaansa. Luvassa on monenlaista ohjelmaa pitkin vuotta, muun muassa helmikuun
ensimmäisenä sunnuntaina
käynnistyvä neljän yhteiskunnallisen keskustelun sarja.
Kaupunginkirkko täyttää
tänä vuonna 140 vuotta. Kirkkoa juhlitaan pääosin syksyllä,
ja juhlavuosi huipentuu ensimmäisenä adventtina.
Kuokkalan kirkko on vihitty käyttöön kynttilänpäivänä vuonna 2010. 10-vuotiasta kirkkoa muistetaan helmikuussa. Tapahtumat käynnistyvät lauantaina 1. helmikuuta
juhlakonsertti juhlakonsertin
ja seuraavana päivänä pidettävän juhlajumalanpalveluksen ja
häätapahtuman merkeissä.

Säynätsalon
hautausmaan
tuijat uusitaan
Säynätsalon hautausmaan tuijakujanne uusitaan. Kujanteella on kaikkiaan 24 tuijaa.
Iäkkäiden ja huonokuntoisten tuijien poisto aloitetaan
helmikuussa ja kannot poistetaan kesällä. Uudet pylväsmäiset tuijat istutetaan hautausmaan kujanteelle vuosien
2021–2022 aikana.

Puhelin 045 166 1126 ● www.kotipalveluarki.ﬁ

Vertaistukiryhmä
Kuokkalan kirkko
10 vuotta
Juhlatapahtumat:
La 1.2. klo 18 Juhlakonsertti: Ingrid Gräsbeck,
sopraano, Manfred Gräsbeck, viulu, Maija Lehtonen, urut ja piano. Ohjelma 10/5e
Su 2.2. klo 11 Juhlamessu. Kahvitarjoilu
Su 2.2. klo 16-22 Toinen toistanne – vihkitapahtuma. Kaikki ajat varattu
Ke 5.2. klo 18 Yhteisvastuukonsertti: Eve&Ossi.
Vapaa pääsy, kolehti
To 6.2. klo 18 Lastenkonsertti Siina&Taikaradio.
Vapaa pääsy. Konsertit myös päivällä klo 9.15 ja
10.15
Pe 7.2. klo 9 Viikkomessu, siunaussanat piispa
Simo Peura
To 20.2. klo 18 Mooses ja äiti -näytelmä,
Torstaiteatteri. Vapaa pääsy

Hengellistä väkivaltaa kokeneille
Usko on suuri toivon lähde ja voimavara, mutta
sitä voidaan käyttää myös väärin, ihmistä vastaan. Hengellistä väkivaltaa voi esiintyä kaikissa
hengellisissä yhteisöissä. Se ilmenee esimerkiksi
pelotteluna, painostamisena, syyllistämisenä,
ajattelun ja käytöksen kontrollointina, yksilön
uskon vähättelynä tai sosiaalisena eristämisenä.
Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa omia
kokemuksia luottamuksellisesti ja tulla kuulluksi
kunnioittavassa ilmapiirissä. Ryhmä on tarkoitettu kaikille kristillisissä yhteisöissä hengellistä
väkivaltaa kokeneille tai uskon varjolla haavoitetuille.
Ryhmänohjaajina toimivat Jyväskylän seurakunnan pastorit Tuulia Kokkonen ja Ulla Palola.
Ryhmä kokoontuu torstaisin 5.3.–2.4., 16.4. ja 7.5.
klo 18–19.30 Jyväskylän seurakunnan tiloissa.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 20.2. mennessä: 040 831 0565, tuulia.kokkonen@evl.fi tai
040 527 8111, ulla.palola@evl.fi.
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Tapahtumat 23.1.–6.2.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu Suomi–englanti su 26.1. klo
18, Laine, Hassinen, Daams. Tarjoilua.
Messu su 2.2. klo 18, Ahonen, Pohjola,
Hassinen, Musica-kuoro, johtaa Marjukka Manner.
Musiikkitilaisuudet
Yhdessä-kuorokonsertti la 1.2. klo
18 kirkko. Mieskuoro Alvar, joht. Niklas Taanila ja Riku Miettunen, Vox Aurea, joht. Sanna Salminen, sekakuoro
Kipinät, joht. Kaisa Halmemies. Ohjelma 15/10 euroa, puolet Yhteisvastuun hyväksi.
Muu

Ingrid Gräsbeck

TALVEN ILOA JA LAPIN LUMOA
n Jaana Eloranta laulattaa yhteislauluja Ratiriti rallasta Lapin äidin kehtolauluun su 26.1. klo 13 Kipinässä Kauppakeskus Sepässä. Vapaa pääsy.
TOIVELAULUILTA
n Korpilahden seurakuntatalolla lauletaan to 30.1. klo 18 toivelauluja.
Illan aikana voi esittää laulutoiveita virsikirjasta, Viisikielisestä ja nuorten veisukirjasta. Mukana Jussi Lehtimäki ja Tiina Laiho. Tilaisuuden
alussa on kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
HETKI YHDESSÄ
n Kuokkalan kirkon Hetki yhdessä -kuorokonsertissa la 25.1. klo 18
esiintyy Suomen Naiskuoroliiton Louhi-kuoro. Louhen laulajat tulevat
ympäri Suomea, suurin osa liiton jäsenkuoroista. Naiskuorolaisia yhdistää laulamisen ilo ja palo. Kuoroa johtaa Anneli Julén. Liput 15/7 euroa.
KUOKKALAN KIRKON 10-VUOTISJUHLAKONSERTTI
n Kuokkalan kirkon 10-vuotisjuhlakonsertti pidetään la 1.2. klo 18.
Konsertin solistina on Ingrid Gräsbeck, sopraano, säestäjinä Manfred
Gräsbeck, viulu ja Maija Lehtonen, urut ja piano. Juhlakonsertissa kuullaan muun muassa Beethovenin ja Saint-Saënsin viuluteoksia, suomalaisia klassisia lauluja sekä ranskalaista urkumusiikkia. Ohjelma 10/5
euroa.
YHDESSÄ-KONSERTTI
n Yhdessä on kolmen jyväskyläläiskuoron yhteiskonsertti, jossa esiintyvät musiikinopiskelijoista koostuva mieskuoro Alvar johtajinaan
Niklas Taanila ja Riku Miettunen, Jyväskylän perusopetusta edustava
lapsikuoro Vox Aurea johtajanaan Sanna Salminen sekä rytmimusiikkiin erikoistunut sekakuoro Kipinät johtajanaan Kaisa Halmemies.
Tarjolla on monipuolinen kattaus taide- ja popmusiikkia, menevää
groovea sekä ripaus improvisaatiota. Laululyriikkaa kuullaan suomeksi,
englanniksi, ranskaksi ja viroksi. Konsertti on la 1.2. klo 18 Taulumäen
kirkossa. Ohjelmamaksu 15/10 euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
VIRSIKIRJAN LISÄVIHKO KANNESTA KANTEEN
n Keltinmäen kirkon Yhteisvastuukeräyksen aloituksessa sukelletaan
virsikirjan lisävihkon syövereihin. Lisävihkovirsimaratonissa su 2.2. klo
12 alkaen lauletaan koko lisävihko läpi lauluryhmien ja säestäjien tuella.
Vapaa pääsy.
EVE & OSSI YHTEISVASTUUKONSERTISSA
n Duo Eve & Ossi pitää yhteisvastuukonsertin ke 5.2. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Konsertti on osa Kuokkalan kirkon 10-vuotisjuhlallisuuksia. Even & Ossin musiikki on maanläheistä ja tunnelmallista, ja herkät
tulkinnat pysäyttävät elämänmakuisten aiheiden äärelle. Sanoitukset
kertovat tarinoita arjesta, ihmissuhteista ja oman elämän kipuiluista.
Kaiken taustalta löytyy toivoa antava luottamus armolliseen Jumalaan.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
KONSERTTI LAPSIPERHEILLE
n Duo Siina&Taikaradio konsertoi lapsiperheille to 6.2. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Duo esiityy myös päivällä klo 9.15 ja 10.15. Konsertti on
osa kirkon 10-vuotisjuhlaohjelmaa. Vapaa pääsy.
URKUMUSIIKKIA TÄYDEN KUUN AIKAAN
n Yhdysvaltalainen urkutaiteilija Jens Korndörfer vierailee Taulumäen
kirkossa to 6.2. klo 19. Clair de lune – urkumusiikkia täysikuun aikaan
-konsertissa kuullaan muun muassa Bachin, Muffatin, Rheinbergerin,
Viernen ja Regerin musiikkia. Jens Korndörfer on Atlantan Presbyteerisen kirkon urkuri , joka konsertoi maailman arvostetuimmissa konserttisaleissa ja kirkoissa. Korndörfer on yksi tämän hetken merkittävimpiä
yhdysvaltalaisia urkureita. Liput 15/10/5 euroa tuntia ennen kirkon
ovelta.
BAROKKIA JA ROMANTIIKKAA
n Gradian konservatorion nuoret muusikot esiintyvät Yhteisvastuukeräyksen hyväksi to 6.2. klo 19 Kaupunginkirkossa. Ohjelmistossa on
muun muassa Bachia, Vivaldia ja Torrobaa. Pianosäestykset Outi Jussila.
Ohjelma 5/10 euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Yhteisvastuusta
keskustelemassa
Hiilamo ja Aula
Lapset ja vanhempien suhde
– yhteinen vastuu? su 2.2.
klo 16. Keskustelijoina professori Heikki Hiilamo ja valtiosihteeri Maria Kaisa Aula.
Tilaisuuden juontaa perhetutkimuksen professori Kimmo
Jokinen. Tilaisuus on tämän
vuotisen Yhteisvastuukeräyksen avaus sekä osa Taulumäen
kirkon 90–vuotisjuhlavuoden
yhteiskunnallista keskustelusarjaa. Vapaa pääsy.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Keskipäivän rukoushetki ma–pe klo
12 Kipinä.
Perhemessu su 2.2. klo 15 Kipinä,
Puhto, Koskinen, Ojala, Nyyssönen,
Koskinen.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ma 3.2. klo 11–12.30
Huhtakoti (2,50 e).
Lähetys- ja avustustyö
Yhteisvastuukeräyksen avaus su 2.2.
klo 12 Huhtakoti. Kts. Huhtasuon tiedot.
Aikuisille
Tunturihiihtoleiri Hetassa 28.3.–3.4.
Hinta noin 530 euroa, sisältää kuljetuksen, majoituksen (4 hh), ruokailut
hotellilla, lounaat meno- ja paluumatkalla sekä päiväretken Norjan puolelle. Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Juha Halonen 050 5497024 tai juha.
halonen@evl.fi.
Voiko kuolemasta puhua? -toiminnallinen työpaja kuoleman pohtimiseen su 26.1. klo 13–15 Kipinä. Kts. Kipinän tiedot.
Tiistai-tapaaminen ti 28.1. klo 13 Telkäntie 2 C.
Miesten tupailta ke 29.1. klo 17.30
Kipinä.
Ehtoollishartaus to 30.1. klo 13 Telkänpesä, Telkäntie 2 A.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ke klo 9.30 Telkäntie 2 C.
Omat eväät.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Keskipäivän rukoushetki ma–pe klo
12 Kipinä.
Messu su 26.1. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Asikainen. Musiikkivieraana
Kasimir ja Kesia. Kirkkokahvit.
SenioriFoorum ti 28.1. klo 15 Kipinä. Siunaus Suomen yllä? Ratkaisevia käänteitä Suomen sodissa – sattumia vai ihmeitä, kouluttaja, hävittäjälentäjä Olli Seppänen. Kahvit klo
14.30 (2 e).

Messu su 2.2. klo 12 Huhtakoti, Kari,
Koskinen. Kirkkokahvit. Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Perhemessu su 2.2. klo 15 Kipinä,
Puhto, Koskinen, Ojala, Nyyssönen,
Koskinen.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti (2,50 e).
Lähetys- ja avustustyö
Yhteisvastuukeräyksen avaus su 2.2.
klo 12 Huhtakoti. Messun yhteydessä
on infoa Yhteisvastuu-keräys kohteista ja teemasta. Samalla voit saada keräyslippaan tai -listan ja lähteä keräämään asuinalueellasi varoja hyvään
tarkoitukseen. Yhteisvastuukeräystalkoita järjestetään keväällä Sepässä ja
Prismassa, tied. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
Lähetyksen askartelupiiri ma 3.2.
klo 10 Kipinä. Tule mukaan tekemään
kirkkokasseja ja mollamaijoja omaan
seurakuntaan ja maailmalle lähetettäväksi.
Aikuisille
Tunturihiihtoleirille Hettaan
Tunturihiihtoleiri Hetassa
on 28.3.–3.4. Hinta noin 530
euroa, joka sisältää kuljetuksen, majoituksen (4hh),
ruokailut hotellilla, lounaat
meno- ja paluumatkalla sekä
päiväretken Norjan puolelle.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Juha Halonen 050 549
7024 tai juha.halonen@evl.fi.
Astaha-kuoron harjoitus to klo 18
Huhtakoti. Tied. 0400 746 372.
Voiko kuolemasta puhua? -toiminnallinen työpaja kuoleman pohtimiseen su 26.1. klo 13–15 Kipinä. Kts. Kipinän tiedot.
Tiistai-tapaaminen ti 28.1. klo 13 Telkäntie 2 C.
IloSet-kuoron harjoitus ke klo 12 Telkäntie 2 C. Tied. 0400 746 372.
Miesten tupailta ke 29.1. klo 17.30
Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti
ja to klo 13–16 Huhtakoti. Ilmainen.
Vapaita paikkoja voi kysellä 044 705
6480/050 301 8233.
Päiväkerho ma klo 12.30 Huhtakoti. Kysy vapaita paikkoja 050 407
9126/050 301 8233.
Perhekerho ti klo 9.30 Huhtakoti.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Neulasmessu su 26.1. klo 16 Neulaskoti, Helenius, musiikkivieraana Kasimir ja Kesia. Pyhäkoulu.
Kynttiläkirkko su 2.2. klo 16 Neulaskoti, Helenius, Tiusanen, pienpiirit.
Aikuisille
Rukouspiiri ma 27.1. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Diakonian ruokailu ti klo 12 Neulaskoti (4/1 e).
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti. Yhdessäoloa, rupattelua, käsitöitä, kahvittelua.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauvakerho to klo 13 Neulaskoti.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Perhekerhon kirkkohetki pe 24.1. klo
9.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 26.1. klo 16 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 24.1. klo 8.30 kirkko.
Messu su 26.1. klo 10 kirkko, Salminen, Ridanpää, Nieminen. Pyhäkoulu
ja kirkkokahvit.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu su 2.2. klo 10 kirkko. Salminen,
Ridanpää, Vuorenoja. Yhteisvastuutapahtuma.
Musiikkitilaisuudet
Lisävihkovirsimaraton su 2.2. klo 12
kirkko. Laulamme koko lisävihon läpi
lauluryhmien ja säestäjien tuella. Vapaa pääsy.
Aikuisille
Seurakuntakuoro to klo 18 kirkko.
Tied. 044 757 7170.
Diakonian olohuone ma 27.1. klo 13
Keltinmäen hyvinvointikeskus.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13 Saihokatu 4.
Aiheena 28.1. Kynttilänpäivä antaa
toivon keväästä ja 4.2. Yhteisvastuukeräys 2020.
Päiväkahvit ti klo 14 Saihokatu 4 (2 e).
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 26.1. klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Tied. 050 408 8852.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
29.1. klo 9.15 kirkko.
Muu
Kivaa ohjelmaa
Yhteisvastuun
hyväksi
Yhteisvastuukeräys aloitetaan
Keltinmäen kirkolla ryminällä su 2.2. klo 11.30 alkaen.
Messun jälkeen voi nauttia
Yhteisvastuulounaan (vapaaehtoinen maksu). Lapsille on
poniajelua klo 13.30 asti (2 e),
onnenpyörä (1 e) sekä muuta
mukavaa tekemistä. Virsimaraton, jossa lauletaan virsikirjan lisävihko kannesta
kanteen, alkaa klo 12. Välipalakahvio avataan lounaan
jälkeen klo 12.30 (vapaaehtoinen maksu).
Yhteisöruokailu ma klo 17–17.45,
kotiin nouto klo 17.45–18. Hinta 1
euro.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Ekumeeninen päivärukous to 23.1.
klo 13 Kaupunginkirkko, Laine, Laasonen.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 26.1. klo 10 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Watia, Toivanen,
Laasonen.
Raamattupiiri ti klo 10 Vanha pappila.
SenioriFoorum ti 28.1. klo 15 Kipinä. Siunaus Suomen yllä? Ratkaisevia
käänteitä Suomen sodissa – sattumia
vai ihmeitä, kouluttaja, hävittäjälentäjä Olli Seppänen. Kahvit klo 14.30 alkaen (2e).
Viitakodin hartaus ke 29.1. klo 14
Viitakoti, Viitaniementie 24.
Viikkomessu to 30.1. klo 13 Kaupunginkirkko, Konsti, Tiusanen.
Messu su 2.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Niiles-Hautanen, Laasonen, Valtasaari.

Viikkomessu to 6.2. klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Barokkia ja romantiikkaa to 6.2. klo
19 Kaupunginkirkko. Gradian konservatorion muusikot. Ohjelma 5/10 euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Aikuisille
Leskien klubi to 23.1. ja 6.2. klo 10
Vanha pappila. Sairaalapastori Johanna Niiles-Hautanen kertoo sairaalasielunhoidosta ja sen palveluista. 6.2.
musiikkivieraana Sari Eirtola-Loukola. Kahvit.
Seniorikammari to 23.1. ja 6.2. klo 14
Vanha pappila. 23.1. Aiheena Mistä
minut ja sinut muistetaan? Eevi-Riitta
Kukkonen; 6.2. Aiheena: Santiago de
Compostela, matkaoppaana pastori
Jorma Vilkko. Avoin keskusteluryhmä
senioreille.
Jätkäklubin saunailta pe 24.1. klo 18
Jyvässeudun perinnesaunojien sauna,
Valakankatu 9. Saunomista, makkaranpaistoa, iltapalaa, iltahartaus. Ilm.
ja tied. 050 549 7001.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 28.1. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
5.2. klo 13 Puistotori 4.
Teologinen lukupiiri ke 5.2. klo 18
Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Luemme yhdessä Jonas Gardellin kirjaa Jeesuksesta ja keskustelemme sen
pohjalta. Tied. pastori Raimo Laine,
0400 748 671. Seuraavat kerrat: 12.2.,
19.2., 4.3., 18.3., 25.3., 15.4., 29.4., 6.5.,
20.5. ja 27.5.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B. Kysy vapaita paikkoja 040
149 0562.
Puistossa tavataan! to 23.1. ja 6.2. klo
14 Mäki-Matin perhepuisto.
Taaperokerho ma klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B. Omat eväät mukaan.
Ekavauva ma ja ti klo 13–15 Yliopistonkatu 28 B. Kysy vapaita paikkoja
050 564 3072.
Perheiden puuha-aamu ke klo 9.30
Yliopistonkatu 28 B. Kuukauden ensim. ke klo 10–11.30 ollaan Pappilan pihalla, Vapaudenkatu 26. Omat
eväät.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja
la–su klo 11–18.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Keskipäivän rukoushetki ma–pe
klo 12.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30, Tapio ja Kaija Karjalainen, Jari Valkonen.
Perhemessu su 2.2. klo 15, Puhto, Koskinen, Ojala, Nyyssönen, Koskinen.
Musiikkitilaisuudet
Kipinän laulut: Talven tunnelmia ja
Lapin taikaa su 26.1. klo 16. Yhteislaulutilaisuus, vetäjänä Jaana Eloranta.
Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupiiri ma 3.2. klo
10. Tule mukaan tekemään kirkkokasseja ja mollamaijoja omaan seurakuntaan ja maailmalle lähetettäväksi.
Aikuisille
Voiko kuolemasta puhua? – toiminnallinen työpaja kuoleman pohtimiseen su 26.1. klo 13–15, Siistonen,
Annu Sankilampi, Auli Toikkanen.
Työpajassa pohditaan kuolemaa sekä
siihen liittyviä tabuja ja tehdään matalan kynnyksen teatteriharjoitteita. Työpajaan mahtuu 20 henkilöä.
Ennakkoilmoittautumiset (pe 24.1.

mennessä) ja tiedustelu: annu@teatterikone.fi.
Miesten tupailta ke 29.1. klo 17.30.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puurolounas
1 euro/perhe.
PopUp-vauvamuskari to klo 14. Ilm.
ja käteismaksu 3 euroa paikan päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.45.
Ilm. ja käteismaksu 4 euroa/perhe paikan päällä.
Parkki 3–6-vuotiaille ma klo 12.30–
15.30. Voi tulla ilmoittautumatta, mutta voit varmistaa paikan ilm.
edellisviikon pe klo 12 mennessä 050
441 4215/044 705 6480. Max 8 lasta.
Omat eväät.
Perheilta ma klo 17.30. Iltapala pikkurahalla.
Mutsit koolla ti 28.1. klo 10. Yli
1-vuotiaille lapsille lastenhoito.
Vaunujengi ti klo 13.
Taaperot tapaa ke klo 10.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 4.2. klo 10.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.1. klo 16 kirkko, Karasti, Laiho.
Messu su 2.2. klo 10 kirkko, Laiho,
Karasti. Femmineo. YV-keräyksen
avaus.
Musiikkitilaisuudet
Toivelauluilta to 30.1. klo 18 srk-talo.
Yhteistä ilta virsien ja hengellisten toivelaulujen parissa. Mukana Jussi Lehtimäki ja Tiina Laiho. Alussa kahvit.
Vapaa pääsy.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 23.1.
klo 17.45 kirkko.
Aamupysäkki pe 24.1. klo 9–11 srktalo. EU-ruuan jakoa, hartaus ja aamupala.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 24.1.
klo 17.30 srk-talo.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
Tied. 050 557 9003.
Miestenilta ke 29.1. klo 18 srk-talo.
Raakel-ilta su 2.2. klo 16 srk-talo.
Naisten Raamattu- ja keskusteluilta,
tarjoilua.
NOJA-ryhmä ti 4.2. klo 18 srk-talo.
Naisten Oma Jaksaminen Arjessa on
työikäisten naisten oma ryhmä keskustelun ja hiljentymisen äärellä.
Kirkkokuoron harjoitukset to 6.2.
klo 17.45 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
29.1. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Taaperoryhmä ma 3.2. klo 9 srk-talo.
Lasten ilta ke 5.2. klo 17.30–19.30 srktalo. Vanhempien vapaailta, lasten
(2v–>) oma leikki-ilta. Iltapalatarjoilu alk. klo 19, myös lasta hakeville vanhemmille. Ilm. viestillä (lapsen nimi,
ikä, mahd. ruokarajoitukset) viim. ma
3.2. 050 557 9006/Paula.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.1. klo 16 srk-keskus, Salminen, Nieminen.
Messu su 2.2. klo 16 srk-keskus. Salminen, Nieminen. Kamarikuoro Hehku.
Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to
klo 18 srk-keskus. Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 4.2. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus.

Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9–11 srkkeskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
29.1. klo 9.15 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Aamurukous to 23.1. klo 9.30 kirkko.
Messu su 26.1. klo 11 kirkko, Mäkinen, Bucht, Väisänen, Nieminen. Lounas 4/2 euroa.
Kirkon 10-vuotisjuhlamessu su 2.2.
klo 11 kirkko, Bucht, Reukauf, Lampinen, Väisänen, Nieminen. Kuorot, Toivon siivet -orkesteri, isoset. Pyhäkoulu. Kahvitarjoilu.
Moniääninen kirkko ajassa -lukupiiri su 2.2. klo 18 Polttolinja 37. Huom.
paikka! Tarkemmat tiedot www.jyvaskylanseurakunta.fi ->tapahtumat
->Kuokkalan alueseurakunta.
Musiikkitilaisuudet
Hetki yhdessä -kuorokonsertti la
25.1. klo 18 kirkko. Suomen Naiskuoroliiton Louhi-kuoro, joht. Anneli
Julén. Liput 15/7 euroa.
Kirkon 10-vuotisjuhlakonsertti la
1.2. klo 18 kirkko. Ingrid Gräsbeck,
sopraano, Manfred Gräsbeck, viulu,
Maija Lehtonen, urut ja piano. Ohjelma 10/5 euroa.
Parasta on laulaa -kuoro ma 3.2. klo
18 kirkko. Tied. 050 436 5435.
Konsertti: Eve & Ossi ke 5.2. klo 18
kirkko. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Vapaa pääsy.
Aikuisille
Kuokkalan Köpöttäjät ma klo 11 lähtö kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Toivoa naisille -ryhmä ti 28.1. klo 18–
19.30 kirkko. Keskustellaan ja rukoillaan joka puolella maailmaa elävien
naisten puolesta.
Elämässä eteenpäin -ryhmä mielenterveyskuntoutujille ke 29.1. klo 13
kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
30.1. klo 13 kirkko.
Kuokkamiehet ti 4.2. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 5.2. klo 13
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Leikkipesä pe 24.1. klo 9–12 Polttolinja 29. 2–5-vuotiaille maksutonta
hoitoa, omat eväät. Ilm. to 23.1. klo 16
mennessä 050 407 9128.
Taaperotupa pe klo 9.45 kirkko.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 28.1. klo 18 kirkko.
Cafe Kide avoin olohuone ke klo 9
kirkko.
Perhecafe to 30.1. klo 17.30 kirkko. Iltapala.
Äitienilta ti 4.2. klo 18 kirkko.
Siina&Taikaradio-duon konsertti lapsiperheille to 6.2. klo 18 kirkko.
Osa kirkon 10–vuotisohjelmaa. Vapaa pääsy.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.1. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Tuominen, Laasonen.
Psalmi- ja raamattupiiri ma 27.1. klo
17 Lahjaharjunkappeli, Eeva Korpela. Keskusteleva raamattupiiri. Teetarjoilu.
SenioriFoorum ti 28.1. klo 15 Kipinä. Siunaus Suomen yllä? Ratkaisevia
käänteitä Suomen sodissa – sattumia
vai ihmeitä, kouluttaja, hävittäjälentäjä Olli Seppänen. Kahvit klo 14.30 alkaen (2 e).
Messu su 2.2. klo 12 Lahjaharjun kappeli.

Aikuisille
Lahjaharjun olohuone ti 4.2. klo 9
kappeli. Aamupala, hartaus ja yhteislaulua.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti klo 12.30 ja to klo 9 Katajatie 1 as. 6. Kysy vapaita paikkoja
050 358 1062/050 595 3948.
Perhepäivähoitajien aamu pe 24.1.
klo 9 Katajatie 1 as 5. Perhepäivähoitajille ja lapsille. Ilm. 050 358 1062/050
595 3928.
Touhutupa ma klo 9.30 Katajatie 1
as 6. Sään mukainen varustus ja omat
eväät.
Ekavauva ma klo 13 Katajatie 1 as
5. Kysy vapaita paikkoja 050 595
3948/040 149 0562.
Taaperokerho ti klo 9.30 Katajatie 1
as 5. Omat eväät.
Perhekahvila ke klo 9.30 Katajatie
1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.1. klo 10 kirkko, Laine,
Hautalahti, Ruhanen.
Rukousmessu su 26.1. klo 17 kirkko,
Laine, puhuja Jaakko Pirttiaho, musiikki Riitta Lampila.
Kynttilänpäivän messu su 2.2. klo 10
kirkko, Hautalahti, Palola, Asikainen.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9 kirkko.
Vapaaehtoinen maksu 1 euro.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöpiiri Lydiat kirkko. Myytävänä mattoja, poppanoita, liinoja ja käsitöitä.
Lähetyspysäkki ti 28.1. klo 10 kirkko.
Aikuisille
Usko pois! -teemailta ti 28.1. klo 18
kirkkotori. Taivas vai tuonela? Teija Laine.
Lähimmäisen kahvitupa to klo 12
kirkko. 30.1. vieraana Ulla Halonen
Keski-Suomen Muistiyhdistyksestä
(klo 13–14); 6.2. keskustelua vetämässä Päivi Helenius.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhesähly la klo 17 Jokelan koulu.
Myös huoltajan tulee osallistua.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13 Jokelan pappila.
Perhepysäkki ti klo 9 Jokelan pappila.
Perheiden puuha-aamu ke klo 9
kirkko.
Apua arkeen ke klo 13. Tarvitsetko lastenhoitoapua, oletko väsynyt
tai kipeä ja tarvitsisit auttavia käsiä,
painaako jokin mieltäsi tai haluatko muuten vain jutella? Ota yhteyttä 040 500 7820/040 548 3216/050
408 8813.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.1. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Messu su 2.2. klo 10 kirkko, Helenius,
Tahkola. Kirkkokahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
AA-kerho ma klo 18 srk-koti. Vertaistukiryhmä.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 26.1. klo
18 Valkola, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
Olohuone ke klo 13 srk-koti.
Naisten solu ti 4.2. klo 18 srk-koti,
Kaarina Salminen.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Perhekerhon kirkkohetki to 23.1. klo
9.45 kirkko.
Pyhäkoulu to 23.1. ja 6.2. klo 18.30
srk-koti.
Muu
Kaikille avoin
yhteisöruokailu
seurakuntakodilla
Säynätsalon seurakuntakodilla on alkanut kaikille avoin
yhteisöruokailu. Edullista
ruokaa on tarjolla maanantaisin klo 11–13. Aterian hinta
on aikuisilta 4 euroa ja lapsilta
euron. Alle 4-vuotiaat ruokailevat ilmaiseksi.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.1. klo 10 kirkko, Huttunen, Haapasaari Piilonen, Työtuvan
kuorolaiset.
Tikkakosken rauhanyhdistyksen
seurat su 26.1. klo 16 kirkko.
Perhekirkko su 2.2. klo 11 kirkko, Vallipuro, Partanen, Romppanen. Kirkkokahvit. Infoa Yhteisvastuukeräyksestä
ja tempaus sen hyväksi.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupysäkki ma–ti klo 9 kirkko. Aamupala ja jutustelua, lehden lukua.
Mieli Maasta -vertaistukiryhmä ti
28.1. klo 18 pappila. Masennuksesta
toipuville.
Ruokajakelu to 30.1. klo 10.30 kirkko. Kahvit.
Aikuisille
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Jylhänperän päiväpiiri pe 24.1. klo
12.30. Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo, Hiidenjärventie 37.
Työtupa ti klo 12–16 kirkko. Käsitöitä ja leivontaa diakonian ja lähetyksen
hyväksi, kahvit klo 14.
Lukupiiri ke 29.1. klo 13 pappila.
Nuorille
Nuortenilta to klo 18–21 kirkko. Iltapala ja hartaus.
Isoskoulutus ti 4.2. klo 19 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila. Tied. 0400 560 542.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko. Tied.
0400 185 326.
Muu
Pääsiäisvaellukseen
haetaan vapaaehtoisia
Tikkakosken kirkolla järjestetään hiljaisella viikolla pääsiäisvaellus. Vaellus kertoo
Jeesuksen maanpäällisen
elämän viimeisistä vaiheista
aina tyhjän haudan ihmeeseen saakka. Draamalliseen
pääsiäisvaellukseen etsitään
nyt vapaaehtoisia näyttelijöiksi pieniin rooleihin. Pääsiäisvaelluksesta kerrotaan lisää
infotilaisuudessa Tikkakosken
kirkolla su 9.2. klo 12 alkaen,
jolloin projektiin voi myös
ilmoittautua mukaan.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.1. klo 10 kirkko, Jurva,
Salmela, Ester-lauluryhmä, joht. Ursula Hyvärinen.
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Leipäsunnuntai su 26.1. klo 16 kirkko.
Jeesus herättää uskon, Heimo Kajasviita. Raamattua, ehtoollinen, rukousta,
musiikkia. Lapsille omat ohjelmat ja
kahvitarjoilu.
Sanan ja rukouksen ilta ti 28.1. klo
18.30 kirkko, Kari ja Mari Valkonen.
Tarjoilu klo 18 alkaen.
Oravasaaren srk-ilta ke 29.1. klo
18.30 Jurvasilla, Haukanmaanväylä 35 A.
Messu su 2.2. klo 10 kirkko, Rossi, Modinos, Majakka.
Raamattuluentosarja ti 4.2. klo 18.30
kirkko. Tuomarien kirja, Kari Valkonen. Kahvit klo 18 alkaen.

Koululaisten touhutupa ma ja ke
klo 12 Jyskän srk-koti. Tied. 0400 905
915/040 574 1706.
Perhetupa ti klo 9 kirkko.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaolkkari ti klo 17.30 kirkko. Iltapala.
Jyskän lapsiparkki ke 5.2. klo 9 Jyskän
srk-koti. Sis. lounaan 3 euroa. Ilm. kuluvan viikon ma mennessä 0400 905
915/040 574 1706.
Muu
Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräystempaus ke 5.2. klo 15 alkaen. Kokoontuminen Vaajakosken kirkolla.

Lähetys- ja avustustyö
Vaajakosken lähetyspiiri ti 4.2. klo
13 kirkko.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri to 23.1. ja 6.2.
klo 18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 29.1. klo 13 Jyskän srk-koti.
Avoin rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 5.2. klo 13 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9 Jyskän srk-koti.
Taaperokerho pe klo 9 Jyskän srkkoti.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.

anotot
Diakonian vasta
HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys
parittomilla viikoilla ti klo 10–11
Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä (2. krs.) . Parillisilla viikoilla ti klo
10–11 Huhtakodilla, Nevakatu 1.
HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7005, mira-maarit.
vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys
parillisilla viikoilla ti klo 10–11
Huhtakodilla, Nevakatu 1. Parittomilla viikoilla ti klo 10–11 Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä
(2. krs).
KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ruokapankkisetelipäivystys
Keltinmäen kirkolla ma klo 12–13.
Kortepohjan srk-keskuksessa to
klo 10–11. Varaudu jonottamaan.
Henkkarit, tulo- ja menotiedot
kolmelta kuukaudelta
n Diakonin puhelinaika ti klo
10–12 Kortepohjan srk-keskus.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi; p. 050 549 7026,
ulla.hautamaki@evl.fi; p. 044 716
4959, ainoleena.laitinen@evl.fi.
KESKUSTA JA LOHIKOSKI
n Diakoniapäivystys ma ja to klo
9–11 Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29, käynti takaovesta.

Ekumeeninen
hartaus
baptistikirkolla
Ekumeenisen rukousviikon
hartaus on pe 24.1. klo 18.30
Vaajakosken baptistikirkolla,
Savonmäentie 14. Rukousviikon teemana on ”He kohtelivat meitä tavattoman
ystävällisesti”. Hartaushetkessä puhuu kirkkoherra Arto
Viitala ja musiikista vastaa
Gospel Covertajat. Tilaisuus
on osa Kristittyjen ykseyden
ekumeenista rukousviikkoa
sekä Vaajakosken baptistikirkon 100-vuotisjuhlavuotta.

			

n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7027, lea.pietilainen@evl.fi; p. 050 549 7001, sami.
junttila@evl.fi; p. 050 340 0665
kaisa.toivanen@evl.fi tai p. 050
549 7006, elina.lintulahti@evl.fi.
KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, suvi.leppapuisto@evl.fi.
KUOKKALA
n Ruokapankkisetelipäivystys ti
klo 9–10 Kuokkalan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7007, kirsti.kataikko@evl.fi tai p. 050 549 7034, sari.
solismaa@evl.fi.
PALOKKA
n Diakoniapäivystys ke klo 9–11
Palokan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, elina.romar@evl.fi; p. 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi (ma–ke), p. 044
713 2486, paivi.helenius@evl.fi
(to–pe).
SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys to klo 9–11
Säynätsalon srk-kodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
TIKKAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916,
tiina.h.reijonen@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 050 521
5416, tero.reingoldt@evl.fi.

Yhteiset
Aikuistyö
Kirjapiiri sunnuntai-iltaisin klo 18
Kuokkalan kirkolla. Tervetuloa keskustelemaan Pauliina Kainulaisen
kirjasta Suuren järven syvä hengitys:
luontosuhde ja kokonainen mieli. Seuraavat kokoontumiset 2.2., 16.2., 15.3.,
29.3. ja 26.4. Tied. 0400 774 124 tai
044 591 8288.
Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna ma,
ti ja to klo 11–15. Kahvila kaikille (tarjolla kahvia, teetä, voileipää ja pullaa).
Kirpputori/vaihtotori. Tied. Johanna
Kontinen 050 360 3484.
Musiikkihetki ma 3.2. klo 12. Seppo
Marttinen, haitari.
Pysäkin Bingo ti 28.1. klo 13.30.
Tietovisa ma klo 13.30.
Näppärät näpit ti klo 12 Aseman Pysäkki. Kädentaitoryhmä ihan kaikille – tule mukaan taitoihin katsomatta. Tehdään yhdessä erilaisia pieniä askarteluja ja kädentaitoja.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ.
Virtailta to klo 18 Yliopistonkatu
26 B.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 2.2. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta, Nyyttärit,

kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan
nyyttärieväät, omat ruokailuvälineet,
sisäkengät.
Muut toimintatiedot kts. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / @ instagram Jyväskylä

Rukousretriitti Puhalla Jumalan tuuli Kiponniemen leirikeskuksessa pe–
su 14.–16.2. Olet tervetullut virvottumaan Pyhän Hengen hoitavassa ilmapiirissä! Ilmoittautumiset ja kyselyt
kari.valkonen@kolumbus.fi tai 050
384 3702.

Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Kipinässä, lea.
periaho@evl.fi, 050 549 7033. Maahanmuuttajatyön diakoni päivystää
Aseman Pysäkillä ma–ti klo 11–15.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.

Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Tellervonkatu 5, 1. kerros, huone Maria ti
klo 9–12 ja ke klo 9–11, web-kameraaika ke klo 11–12.
Lähetyspiiri su 26.1. klo 14 Kuurojen
Yhdistys, Ilmarisenkatu 20.
Viittomakielinen messu su 16.2. klo
15 Keltinmäen kirkko.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Omaishoitajien oma hetki ke 29.1.
klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa,
mukana nuorisomuusikko Katri Peurala.
Sana ja rukous
Raamattuluento ti 4.2. klo 18.30 Vaajakosken kirkko. Tuomarien kirja – Jumala herättää! Kari Valkonen, musiikki
Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen. Tilaisuus on osa raamattuluentosarjaa, jonka aiheena on Joosuan, Tuomarien ja Samuelin kirjat. Seur. 18.2.
Sanan ja rukouksen ilta ti 28.1. klo
18.30 Vaajakosken kirkko. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.

Olli Seppänen
SenioriFoorumin
vieraana
Alkavan vuoden ensimmäinen SenioriFoorum on ti 28.1.
klo 15 Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä. Kouluttaja,
hävittäjälentäjä Olli Seppäsen
aiheena on Siunaus Suomen
yllä? Ratkaisevia käänteitä
Suomen sodissa – sattumia
vai ihmeitä. Juonto Inkeri
Virkkala-Järvinen, musiikki
Tuula ”Haxu” Hakkarainen,
hartaus Ritva Tuominen. Kahvitarjoilu klo 14.30 alkaen
(2e). Vapaa pääsy.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Kristillisen opiston kirkkopyhä su
9.2. klo 11 Kuokkalan kirkko. Messu
klo 11, seurat n. klo 13.
Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 27.1. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Mistä hyvä elämä
rakentuu seniorilla? Eevi-Riitta Kukkonen, Lähteellä-kuoro. Kortti- ja adressimyynti. Kahvit klo 13.30 alkaen.
Tilaisuus ma 10.2. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Aktiivinen elämänote mielen hyvinvoinnin tukena, Katja Pynnönen, Lähteellä-kuoro. Kortti- ja adressimyynti. Kahvit klo 13.30
alkaen.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky.
Puuroa ja puhetta ti 28.1. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Katso pohjoista
taivasta. Jenni Haukion kirjan äärellä,
Pirjo-Liisa Sillgren.
Puuroa ja puhetta ti 4.2. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Muuttuva Jyväskylä valokuvin.
Kirjapiiri II ti 4.2. klo 13. Viivi Luik:
Seitsemäs rauhan kevät.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 25.1. klo 19, ry.
Lastenseurat ja seurat su 26.1. klo
16, ry.
Seurat ke 29.1. klo 19, ry.
Nuortenilta la 1.2. klo 18, ry.
Alueseurat su 2.2. klo 15 Vaajakosken kirkko.
Seurat su 2.2. klo 16 ja 18, ry.
Tiistaikylä ti 4.2. klo 13, ry.
Seurat ke 5.2. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Torstaiteatteri: Luvattu maa -näytelmän harjoitukset to 23.1. klo 17.30.
SenioriFoorum Kipinässä Kauppakeskus Sepässä ti 28.1. Siunaus Suomen yllä? Ratkaisevia käänteitä Suomen sodissa, Olli Seppänen. Kahvit
klo 14.30, ohjelma klo 15.
Hehku-ilta ti 28.1. klo 18 Kristittynä
opiskelijamaailmassa; ma 3.2. klo 18
Nukketeatteri Sananjalka: Eka vai vika?
Avoin raamattupiiri pe 31.1. klo 11.
Hehku+ pe 31.1. klo 18.30. Ensimmäinen Johanneksen kirje, Kari Hämäläinen.
Viisikielisen toivelauluilta ma 20.1.
Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
Rukoustunti ti 21.1. klo 11.
Omenapuun päiväkahvit ti 21.1. klo
13. Keskeneräinen kelpaa, Tuula Hakkarainen.
Naistenpäivä: Ihanat kipeät elämän
tarinat la 8.2. klo 13–16 Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki, laulaja Minja Niiranen.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Toimisto kiinni 23.12.– 5.1.
Lähetyskoti:
Keskustelupiiri to 24.1. klo 14–15.
Teetupa perjantaisin klo 18–21.
Avoimet ovet la 25.1. klo 14–17. Yhdessäoloa, keskustelua, kahvia, teetä
ja pientä purtavaa.
Rukouspiiri Suomen, Israelin puolesta sekä muiden asioiden puolesta
maanantaisin klo 18.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18.
Sanan Keidas su 2.2. klo 16. Kristus Ju-

malan kirkkauden säteily, Jaakko koivunen, Heikki Tourunen ja Harri Alatupa.
Naisten raamattupiiri ti 4.2. klo 13.
Naistenpiiri ke 5.2. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Leipäsunnuntai klo su 26.1. klo 16
Vaajakosken kirkossa. Jeesus herättää uskon, Heimo Kajasviita. Lapsille
omaa ohjelmaa. Ehtoollinen.
Isä-lapsi-sähly la 1.2. klo 15–16.15 Tikan koululla.
Vaajakosken miestenpiiri to 6.2. klo
18.30, Kirkkotie 11.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Raamattupiiri to 6.2. klo 14, NNKY:n
tiloissa, Puistotori 4, Viron pyhäkoulutyön puolesta, Veikko Pasanen.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 26.1. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu.
Aamurukouspiiri ma 27.1. klo 8–9.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
27.1. klo 18.30–20.30. Tervetuloa
myös uudet laulajat! Tied. Ilpo Vuorenoja 040 526 0909.
Opiskelijailta ke 29.1. klo 18.30. Jeesuksen seuraaminen, Juha Parkkinen.
Avoin Raamattupiiri ti 30.1. klo 18.
Messu su 2.2. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu. Messun jälkeen Jyväskylän
osaston vuosikokous.
Aamurukouspiiri ma 3.2. klo 8–9.
Raamattuilta to 6.2. klo 18. Galatalaiskirjeen 2. luku, Sakari Ylönen.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 5.2. klo 18.30
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24. Profeetta Samuel, Juha Hasanen ja Pasi Heikkilä.
Raamatunopetusilta ke 12.2. klo 18
Vaajakosken kirkossa. Jaksanko uskoa? Anneli Montonen.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

n Kutsumme Sinut Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän tammi–huhtikuussa 2020, syntymäpäiväjuhlaan su 8.3. Juhlan aluksi on messu
Kaupunginkirkossa klo 10 ja sen jälkeen kahvitarjoilu Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu
26, noin klo 11.30 alkaen. Tule tapaamaan ikätovereitasi yksin tai yhdessä läheisesi kanssa.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset perjantaihin 21.2. mennessä: diakonissa Lea Pietiläinen
050 549 7027 tai diakoni Kaisa Toivanen 050
340 0665.

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

enillat

Naist
		

n Sielunhoidollinen naistenilta Tikkakosken kirkolla:
Pe 7.2. klo 18-20. Miten selviydyn surun ja kriisien jälkeen, pastori Markus
Partanen, musiikissa Tuula Hakkarainen. Teetarjoilu. Pe 13.3. klo 18-20.
Rikas – raskas elämä, elämän haaste, kätilö Siw Nykänen. Teetarjoilu.
n Naisten iltapäivä la 25.4. klo 12–17 Tikkakosken kirkolla. Rohkeus
elää – rohkeus saada ja luopua, Maija Nyman Kansan Raamattuseurasta.
Musiikissa Tuula Hakkarainen. Keittolounas klo 12, väliaikakahvit. Mukana
ikonitaiteilija Raija Luukkonen, mahdollisuus ostaa tuotteita.

Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lepoaho Kirsi, työalasihteeri vt. 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Muinonen Mervi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167

Lukupiirit
		
n Moniääninen kirkko ajassa -lukupiiri sunnuntai-iltaisin klo 18 Kuokkalan kirkolla: 2.2.,
16.2., 15.3., 29.3. ja 26.4. Kevään aikana keskustellaan Pauliina Kainulaisen kirjasta Suuren
järven syvä hengitys: luontosuhde ja kokonainen mieli. Millaista on vuorovaikutus luonnon
kanssa? Miten järvet ja metsät tukevat hiljentymistä ja hyvinvointia? Ekoteologi Pauliina Kainulainen jatkaa pohdintaa ihmisen, luonnon ja
uskonnon yhteydestä sekä siitä, miten ihminen
voisi elää sopusoinnussa luonnon kanssa.

Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Toimistosihteeri Sipponen Mia 050 382 4424
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075
Varhaiskasvatus
Parkkali Ritva, asiantuntija 050 549 7013

Lisätietoja Ristolta 0400 774 124 tai Aila-Leenalta 044 591 8288.
n Teologinen lukupiiri keskiviikkoisin klo 18 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Keskustelussa Jonas Gardellin kirja Jeesuksesta. Oletko kokenut ihmetystä ja jopa hämmennystä Raamattusi äärellä? Onko sinusta
tuntunut, ettei kristinuskoon ja Raamattuun liittyviä aitoja kysymyksiäsi
oteta vakavasti ja ettei niitä saisikaan kysyä? Tarkoituksena on etsiä yhdessä
aineksia siihen, kuinka voimme edelleen sanoa olevamme kristittyjä.
Seuraavat kokoontumiset 5.2., 12.2., 19.2., 4.3., 18.3., 25.3., 15.4., 29.4., 6.5.,
20.5. ja 27.5. Lukupiirin vetäjänä Raimo Laine, 0400 748 671.
n Lukupiiri kaikille kirjoista kiinnostuneille joka toinen keskiviikko klo 13
Tikkakosken pappilassa. Seuraavan kerran 12.2. Lukupiirissä keskustellaan
yhdessä etukäteen sovituista kirjoista.
Lisätiedot Raili Makkula 045 679 1524.

ja

Työpa
		
n Teatterikone järjestää yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa toiminnallisen teatterityöpajan Voiko kuolemasta puhua? su 26.1. klo 13–15
Kipinässä. Työpajassa pohditaan yhdessä osallistujien kanssa kuolemaa
sekä siihen liittyviä tabuja ja tehdään matalan kynnyksen teatteriharjoitteita. Työskentely ei edellytä aiempaa taitoa tai kokemusta teatterin
tekemisestä. Tapahtuman tarkoitus ei ole terapoida vaan tarjota mahdollisuus keskusteluun ja aiheen pohtimiseen.
Vetäjinä toimivat Teatterikoneen näyttelijä-kouluttaja Annu Sankilampi
ja teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelija Auli Toikkanen. Työpajaan mahtuu
20 henkilöä. Ennakkoilmoittautumiset (pe 24.1. mennessä) ja lisätiedot:
annu@teatterikone.fi.

Henki &

KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300, avoinna
ma–to klo 9–15.00, perjantaisin suljettu
Hautauspalvelut 040 162 3982,
avoinna ma–to klo 9–15.00
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490

Seuraava
lehti

6.2.

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Periaho Lea, maahanmuuttajatyö 050 549 7033
Nuorisotyö
Kippola Janne, nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntija
041 730 0445
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 050 521 5401
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Savola Heli, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi vs.
050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Väätäinen Matti, yliopiston oppilaitospappi
050 594 8167
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Matarankatu 1, aikavaraukset ti, ke ja pe
klo 12-14.30 044 774 8052
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
von Gross Ville, seurakuntapastori vs. 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120/044 481 1631
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus),
040 560 9905/044 481 1628
Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjok. 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Pikkarainen Paulus 044 430 9075
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037/044 481 1630
Aluekappalainen vs. Salminen Johanna
Seurakunta-assistentti Meuronen Meija 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043//044 481 1628
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Seurakunta-assistentti Mäenpää Jutta 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 3400 638
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste 050 557 9012
Seurakunta-assistentti Kaunisto Virpi 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045//044 481 1629
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Seurakunta-assistentti Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911/044 481 1627
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906,
teija.i.laine@evl.fi
Seurakunta-assistentti Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Suurnäkki Jani
040 738 8220
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050
340 9896/044 481 1630
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Seurakunta-assistentti Meuronen Meija 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Helenius Esko 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,
040 560 9917/044 481 1627
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Seurakunta-assistentti Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Suurnäkki Jani
040 738 8220
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
040 560 9928/044 481 1629
Aluekappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Seurakunta-assistentti Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen vs. Rossi Eeva-Kaisa 040 545 8730
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Yhteisvastuu
tapahtuma
Keltinmäen kirkolla
2.2. klo 10–17
■■ Messu klo 10.
■■ Lapsille poniajelua,

onnenpyörä sekä tekemistä
sisällä ja ulkona klo
11.30–13.30.
■■ Yhteisvastuulounas klo
11.30–12.30.
■■ Välipalakahvio klo 12.30–
16.00.
■■ Virsimaraton klo 12–17:
Virsikirjan lisävihko lauletaan
kokonaan.
Kanttorit Ilpo Vuorenoja ja Heli
Nieminen (eturivissä) odottavat
virsikirjamaratoniin runsaasti
laulajia. Eri työalat valmistelevat
Keltinmäen kirkon Yhteisvastuutapahtumaa yhdessä vapaaehtoisten
kanssa.

Virsikirjan lisävihko kannesta kanteen
Keltinmäen kirkon Yhteisvastuutapahtumassa pääsee tänä vuonna veisaamaan virsiä sydämensä kyllyydestä.
Kaikki virsikirjan lisävihkon 79 virttä lauletaan alusta loppuun.
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

Virsikirjamaratonissa saa halutessaan laulaa tuntien ajan. Virsikirjan lisävihkon virret lauletaan kokonaisuudessaan, ja veisaamiseen
voi keskittyä ilman välipuheita tai
virsien selityksiä.
– Jatkuva laulun virta vie mennessään. Siitä syntyy aivan oma
tunnelmansa. Virsimaratoneja on
ollut ennenkin, mutta nyt laulamme lisävihkon kannesta kanteen,
sanoo kanttori Ilpo Vuorenoja.
Virsimaraton on tänä vuonna
uusi lisäys Keltinmäen kirkon perinteiseen tapahtumaan. Se sisältää kirkolliskokouksen suomenkieliseen virsikirjaan hyväksymät 79

uutta virttä.
– Tätä on pyydetty ja vastaamme toiveisiin. Virsikirjan lisävihko
on käytössä neljättä vuotta. Virret ovat tulleet jo hieman tutuiksi
ja nyt on hyvä aika oppia ne vielä
paremmin, sanoo diakoni Ainoleena Laitinen.

Virsiä saa laulaa itselleen sopivan
ajan tai vain tyytyä kuuntelemaan.
Piipahtaakin saa.

laulun
”virtaJatkuva
vie mennessään.
Laitinen kannustaa kokeilemaan, miltä tuntuu istua rauhassa kirkonpenkissä ja laulaa joukol-

la. Joku voi ottaa maratonin myös
haasteena, johon vastaaminen luo
voittajafiiliksen.
– Virsi on kuin rukous. Siinä mielessä veisaaminen on erilaista kuin
laulaminen yleensä. Yhdessä laulaminen on myös vahvasti yhteisöllinen kokemus, Laitinen kuvaa.
Lisävihkon virret veisataan numerojärjestyksessä ilman taukoja runsaan neljän tunnin aikana.
Energiaa voi välillä tankata välipalakahviossa.

Yhteislaulua tukevat kolme lauluryhmää, kuorolaisia ja joukko
muita laulajia ja säestäjiä, jotka
vaihtavat vuoroaan maratonin aikana sujuvasti.
Myös äänimaisema vaihtuu eri

soitinten mukana. Urut, piano, kitara, ukulele, viulu ja tamburiini
täydentävät sointia.
Lisävihko laadittiin nykyisen virsikirjan rinnalle monipuolistamaan ja
raikastamaan kanttorin virsivalikoimaa. Sen laulut antavat seurakuntalaiselle entistä isomman roolin jumalanpalveluksessa ja niiden toivotaan puhuttelevan myös kirkon elämästä etäälle jäänyttä ihmistä. Joukossa on rukouslauseita ja tyyliltään erilaisia lauluja ja kaanoneita.
Valikoimaa löytyy eri kielillä.

Monessa virressä korostuvat ilo
ja kiitollisuus. Lisävihkon esipuheessa virsilaulun kerrotaan olevan
yhteistä olemista Jumalan edessä.
Se on hengittämistä ja vuoropuhe-

lua toistemme kanssa.
Kanttori Vuorenojan oma suosikki valikoimassa on virsi 923 Silmäni aukaise, kelttiläistyylinen melodia.

Virsilaulun
”kerrotaan
olevan

yhteistä olemista
Jumalan edessä.
– Kirkon musiikki muuttuu ja
monipuolistuu ajassa. Virret ovat
työssäni oleellisia, ne kertovat tärkeimmästä eli ilosanomasta. Kaikkien ei tarvitse pitää puheita, vaan
saan palvella omilla lahjoillani, hän
sanoo.

Elämästä

Haaveissa hetki, jolloin ei tarvitse ajatella tulevaa
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Salla Kanta-oksa, 27. Olen
lähtöisin Vihdistä, Espoon kupeesta. Uteliaana luonteena haluan oppia aina uutta. Ominaisuus taisi johdattaa minut yliopistomaailmaan, missä opiskelumahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Opiskelen Jyväskylän yliopistossa seitsemättä vuotta kirjallisuutta ja
kandintutkinto on lähes suoritettu.
Olen jo pidempään miettinyt,
mitä tekisin seuraavaksi. Ehkä se
on osaltaan hidastanut opiskelujeni etenemistä. Vaikka kirjallisuus
on aina ollut lähellä sydäntäni,

huomaan entistä enemmän olevani kiinnostunut ihmisistä ja ihmismielestä.
Sivuaineina olen opiskellut sosiaalityötä ja kesäyliopistossa sosiaalipsykologiaa. Alan jatko-opinnot
ja työt kiinnostaisivat.

Vapaaehtoistyö sekä parin viikon tutustumisjakso ViaDian paikalliseen toimintaan ovat auttaneet huomaamaan erityisesti syrjäytymisen ja sen ehkäisyn tärkeyden.
Maailma muuttuu nopeasti ja
on paljon ihmisiä, joilla on vaikeuksia pysyä kehityksessä mukana. Us-

kon, että monet ongelmat olisivat
ratkaistavissa, jos vain löytyisi tarpeeksi halua. Tuntuu, että nyt vain
kierrellään ongelmia ja tuijotetaan
kustannusten hintaa.
Rahan sijasta pitäisi nähdä jokaisen ihmisen yhtäläinen ja ainutkertainen ihmisarvo ja se, mikä on oikeasti tärkeää.

Halu auttaa muita juontunee
omasta perhetaustastani. Minulla
on viisi sisarusta ja toiseksi vanhimpana lapsena olen tottunut huolehtimaan nuoremmista. Nyt vanhempana minulla on edelleen sama huoli siitä, löytävätkö he oman

paikkansa tässä yhteiskunnassa ja
maailmassa.
Oman perheeni lisäksi elämäni
tärkeitä asioita ovat poikaystäväni ja parisuhteemme. Ulkoilemme
ja retkeilemme paljon, siksi myös
luontoarvot ovat etusijalla. Kannan huolta ilmastonmuutoksesta
ja maapallon tulevaisuudesta.
Pitkään opiskelleena haaveilen
sellaisesta hetkestä, jolloin voisin vain pysähtyä ja olla ihan paikoillaan. Ei tarvitsisi vähään aikaan
miettiä lainkaan tulevaisuutta. Sitten olisinkin valmis tarttumaan
työhön, jonka kokisin merkitykselliseksi.

Kirjallisuutta opiskeleva Salla
Kanta-oksa lukee paljon myös
vapaa-ajallaan. Viimeksi luettavaa
on löytynyt Japaniin liittyvistä
tietokirjoista ja fiktiosta. Viime
kesänä hän vieraili poikaystävänsä
kanssa Japanissa tapaamassa
siskoaan, joka oli siellä vaihtooppilaana.

