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KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

Pääkirjoitus

Jyväskylän seurakunta noudattaa viranomaisten suositusta, eikä järjestä yli 10 hengen tilaisuuksia. Suositus on
voimassa ainakin loppiaiseen 6.1. asti. Tämän jälkeen
järjestettävien tapahtumien
osalta toteutumista tarkastellaan tulevien viikkojen koronatilanteen pohjalta.
Ajankohtaisimmat tiedot
mahdollisista peruutuksista
ja muutoksista päivitetään
verkkosivuillemme.
Kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan maskisuositusta ja turvavälejä.

Jouluvieraita
Tästä ei tule normaalia joulua enää mitenkään, sanoi Jyväskylän vastuulääkäri Ilkka Käsmä viime viikolla.
Hyvin sanottu, sanoisin. Ja lisätään vielä, että tämä joulu on jokseenkin ennakoitu jatkumo tälle eriskummalliselle vuodelle.

Joulun riparit
käydään etänä

Tänä vuonna joulu on niin eriskummallinen, että joulupöydässä kinkkuun nojaa matkapuhelin, jossa heiluvat
mummon ja papan kasvot.

Suntio Anita Hongisto pysähtyi perjantaina 12.12. klo 15.05 Roihu-tilan seimen äärelle Palokan kauppa
keskuksessa.

Tässä lehdessä jyväskyläläiset kertovat, mitä he tällaiselta
ihmeelliseltä joululta toivovat (sivut 6–9). Luonnollisesti kaipaamme läheisiämme, ja näin jouluna korona antaa
raadollisen muistutuksen siitä, että mikään ei ole itsestään selvää. Monella läheiset ovat sentään etäyhteyden
päässä, mutta monella on edessään aivan todella yksinäinen joulu. Täysin uudenlainen huoli terveydestä on jouluvieraana meillä kaikilla.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin

Joulun sanoma ja uusi vuosi tuovat toivottavasti tunteen
toivosta ja uusista mahdollisuuksista.
Henki ja elämä -lehdelle vuosi 2021 tuo uuden rytmin.
Ilmestymme tulevaisuudessa kuukausittain, ja nykyistä
paksumpana. Ilmestymispäivä on kuukauden viimeinen
torstai. Jo seuraavan lehden välistä löydätte irrotettavan,
omilla niiteillä varustetun tapahtumaliitteen. Lehden rakenne siis muuttuu jonkin verran, mutta ulkoasultamme
pysymme tuttuna.
Toivotamme teille kaikille lämmintä Kristuksen syntymäjuhlaa, joka on erilainen kuin koskaan ennen.

Jonna Arola
Päätoimittaja

Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0600 94320
www.posti.fi/palaute
Ilmoitusmyynti:
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm
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Jouluaaton hartaus Taulumäen kirkossa to 24.12. kello 15. Aattohartaus on katsottavissa suorana lähetyksenä Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
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Sana elää, rukous kantaa -ilta to 14.1. kello 18 Kuokkalan kirkossa. Anneli Montonen puhuu uuden elämän ihmeestä. Musiikissa Tuula Hakkarainen ja lauluryhmä Ester.

Sanottua
Joulua ei ole peruttu, mut’’
ta monen pitää viettää sitä ilman
rakkaita ihmisiä. Vaikka lapsen
tai lapsenlapsen kanssa voi jutella
puhelimessa, ruudulla näkyvä rakas ihminen ei korvaa halausta tai
syliin ottamista. Myötätuntoa pitää osoittaa nyt runsaalla mitalla toisia ihmisiä kohtaan sekä itseään kohtaan. Silloin voi olla voimia kiitollisuuteen myös kaikesta
siitä hyvästä, mitä meillä on.”

ei ole naisten tai miesten kirkkoa
tai enemmistön tai vähemmistön
kirkkoa tai konservatiivien ja liberaalien kirkkoa. On yksi kirkko, ja
se on Kristuksen kirkko. Sen eteen
lupaan tehdä töitä.”

kään rajoittaa. Se on osallisuutta
toisten elämään ja yhdessä jakamista. Se on iloitsemista iloitsevien kanssa. Se on surujen ja huolten tekemistä yhteisiksi. Se on yhteisen toivon ylläpitämistä.”

Turun arkkihiippakunnan uudeksi
piispaksi valittu Mari Leppänen
(HS 4.2.2020)

Piispa Simo Peura
(Piispan joulutervehdys 2020)

’’

Jokaisen ihmisen tulisi olla seurakunnassa samanarvoinen.”

Päätoimittaja Mari Teinilä
(Kotimaa 4.12.2020)

Pastori Eeva-Kaisa Rossi
(Keskisuomalainen 4.12.2020)

Ajattelen niin, että nyt on ai’’
ka koota, rakentaa ja tehdä yh-

Nyt tarvitaan rukousta. Se yh’’
distää ihmiset toisiinsa läheltä ja

teistyötä. On hyvä muistaa, että

kaukaa. Rukousta ei voi miten-

Minusta joulu on parasta ai’’
kaa vuodessa. Se on ihanaa. Joulun asiat, kuten yhdessä oleminen
ja toisista välittäminen, eivät toivottavasti koskaan katoa. Tulee
turvallinen olo, kun autamme toisiamme.”
Futuristi Perttu Pölönen
(Joulusanoma-lehti 2020)

Kannessa: Jyväskyläläisten mietteitä joulunvietosta ja
joulutoiveista.
Kuvitus: Nina Huisman, kuvankäsittely: Viestintä-Paprico

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

Viidettä lastaan odottava Laura Salokangas laittaa joulua kuten ennenkin. Aattoa vietetään näillä näkymin koko perheen voimin isovanhempien luona.

Aina yhtä ihmeellistä
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Hyvä Tuomas joulun tuopi! Tuomaan Tulet ma 21.12.
kello 18 Aaron laavulla Sarpatissa. Vain verkossa. Katsottavissa suorana Tikkakosken alueseurakunnan Facebook-sivulla.

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Tellervonkatu 5
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
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jyvaskylan_seurakunta
@Henkielama
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Henki & elämään
tapahtumaliite

Jouluna viidennen lapsensa synnyttävä jyväskyläläinen kotiäiti
Laura Salokangas tietää, että edessä on kipua ja onnea.
ELINA MANNINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

minen, aina se ihmetyttää. Ei sitä
oikein osaa selittää itselleenkään.

Kerro itsestäsi ja perheestäsi.
Olen syntynyt Suomessa, mutta
asunut eri puolilla maailmaa ensin
lapsuudenperheen ja sitten puolisoni Janin kanssa. Viimeiset viisi vuotta olemme olleet Suomessa. Meillä on neljä lasta, 12-, 10-, 4ja 2-vuotiaat tyttäret, ja pian viides
tulossa. Tyttömeininki!

Onko sinulla toivomuksia
synnytyksen suhteen?
Toivon että Jani saa olla mukana,
ettei tässä joulun alla tule enää mitään sellaisia koronarajoituksia jotka estävät sen. Tällä kertaa voisin
ehkä kokeilla kivunlievitystä. Aiemmin en ole sitä halunnut enkä
myöskään ehtinyt ottaa.

Milloin vauva syntyy?
Laskettu aika on 26. joulukuuta. Kukaan aiemmista lapsista ei
ole syntynyt etuajassa, joten jännä nähdä mennäänkö nyt samalla
kaavalla vai ollaanko aattona synnyttämässä.

Jännittääkö?
Synnytyksen sujumista ei voi itse
etukäteen tietää, siihen mennään
vaan mukaan. Aina siihen liittyy
jännitystä, kun se alkaa. Tietää että edessä on kipua, mutta tietää
myös, että sen kestää. Se on kova
urakka, josta selviää.

Miten raskaus on sujunut?
Ihan kivasti, ei ole ollut huolenaiheita. Toki päivät neljän lapsen
kanssa ovat aika täysiä ja välillä jalat väsyvät ja hengästyttää. Hassulla tavalla muistuu mieleen monia asioita ja fiiliksiä edellisistä raskausajoista.
Mutta on tämä edelleen aivan
tosi ihmeellistä, vaikka minullakin
on jo viides raskaus. Se ajatus, että
siellä sisällä alkaa kehittyä uusi ih-

Miten olet valmistautunut
uuteen perheenjäseneen?
Olen hankkinut joitakin ihania
vauvanjuttuja ja olemme kuvitelleet yhdessä millaista elämä vauvan kanssa tulee olemaan. Kaikki
tytöt tykkäävät vauvanhoidosta ja
odottavat pikkusiskoa innolla. Jos
kyseessä olisi ensimmäinen lapsi sitä varmaan valmistautuisi eri tavalla, mutta neljän lapsen kanssa elä-

mä pyörii aika lailla arjen ympärillä. Ja nyt kun on vielä joulu, niin kivaa tekemistä riittää.
Millaista joulua kaipaat?
Rauhallista perhejoulua, yhdessäoloa, hyvää jouluruokaa ja sitä, että saa pysähtyä joulun sanoman
äärelle. Aattoaamuna on tarkoitus
käydä jokavuotisella luistelureissulla lasten kanssa.
Kun vauva syntyy, toivon että saan olla kotona rauhassa, eikä
tarvitse vastata ruuanlaitosta tai
muusta. Että saisi ottaa alkuajan
vauvan kanssa ihan iisisti. Onneksi on joululoma.
Onko joulun tarina puhutellut
nyt erityisesti?
Joulun tarina on pohja elämälleni, ja nyt kun on itse raskaana sitä
miettii taas vähän eri kantilta.
Tietyllä tavalla voi samaistua
Mariaan. Joulun tarina nähdään
monesti aika söpönä seimineen ja
talleineen, mutta onhan siihen tosiaan kuulunut se synnytyskin. Ja
Betlehemissä on joulukuussa aika
kylmä!
Tuoksuvatko vauvat?
Kyllä vastasyntyneen tuoksu on

Jyväskylän seurakunnassa joulun ja loppiaisen välille suunnitellut rippikoulut on päätetty
koronatilanteen vuoksi muuttaa etäripareiksi. Muutos koskee 17 ryhmää, ja etärippikoulu toteutetaan samoina päivinä
kuin leirit olisi pidetty.
Konfirmaatiot toteutetaan
muutaman nuoren ryhmissä.
Kukin konfirmoitava saa kutsua tilaisuuteen joitakin vieraita niin, että koronatilanteen
vuoksi rajattu henkilömäärä tiloissa ei ylity.
Ryhmien ohjaajat ottavat rippikoululaisiin ja heidän perheisiinsä yhteyttä henkilökohtaisesti.

ihan erityinen. On ihanaa, kun saa
vauvan syliin ja pääsee tapaamaan
sen pienen ihmisen, jota on kantanut yhdeksän kuukautta.
Koko se alkuaika vauvan kanssa
on ihmeellistä – varsinkin jos saa
nukuttua, eikä vauvalla ole koliikkia tai muuta.
Millainen äiti haluaisit olla juuri
tälle lapselle?
Olen ollut äiti jo 12 vuotta. Toivon, että olisin nyt se sama henkilö kuin aina ennenkin, mutta kypsempi. Vähän niin kuin parisuhdekin, myös jokainen lapsi kasvattaa
tajuamaan, että eihän tässä vielä
valmiita olla. Joutuu katsomaan itseään läheltä peiliin. Mutta kehittyä ja oppia voi kuitenkin aina.
Mitä elämän eväitä haluat
lapsellesi tarjota?
Haluaisin että lapsi saa seikkailla
ja nähdä maailmaa. Se kuuluu niin
vahvasti siihen, millainen itse olen
ja millainen perhe meillä on. Luottamusta siihen, että kaikki on Taivaan isän kädessä ja Hän johdattaa
meitä. Kunnioitusta muita ihmisiä
kohtaan ja syvän ymmärryksen, että hän itse on arvokas juuri sellaisena kuin on.

Henki & elämä -lehti ilmestyy
tammikuusta lähtien kerran
kuussa ja nykyistä paksumpana: lehden välissä on irrotettava tapahtumaliite, jossa kerrotaan seurakuntamme tapahtumista entistä kattavammin. Ilmestymispäivänä säilyy torstai.
Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyy 28. tammikuuta.

Kirkot loistavat
valoa jouluyönä
Jyväskylän seurakunta osallistuu Suomen seurakuntien toivon eleeseen pitämällä valoja päällä kirkoissaan jouluyönä. Jyväskylässä valot loistavat
muun muassa Taulumäen kirkossa. Valo kertoo toivosta aikana, jolloin emme voi koronatilanteen vuoksi kokoontua
hartauksiin tai messuihin suurella joukolla.
Seurakunnan kahdeksan eri
kirkon kellot soivat yhtä aikaa
uudenvuodenyönä kello 00.00.
Kellojen soitolla halutaan välittää toivoa ja rohkaista kaupunkilaisia aloittamaan uusi vuosi
tulevaisuuteen ja yhdessä selviämiseen luottaen.
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Kolumni

Älkää pelätkö!
Jouluevankeliumissa paimenet vartioivat Betlehemin yössä laumaansa. Pimeyden ja pelkojensa keskellä he saavat enkelin sanoina lohdutuksen: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja”. Paimenet rohkaistuvat kokemastaan ja lähtevät
liikkeelle, ensin Marian ja Joosefin sekä seimessä makaavan lapsen
luokse ja sen jälkeen jakamaan iloa kokemastaan myös lähimmäisilleen.
Betlehemin yö muistuttaa jokaisen ihmisen osasta, turvattomuuden tunteesta ja toisinaan lamaannuttavasta pelosta. Toisaalta Betlehemistä kiirii myös sanoma mahdollisuudesta kokea vapautta ja
toivoa elämän epävarmuuksien keskellä. Tätä elämäämme huolineen ja murheineen valaisee taivaallinen kirkkaus. Betlehemin tapahtumat ovat meille merkkinä Jumalan rakkaudesta, joka vapauttaa ja luo iloa. Joulun sanoma saa meidät myös liikkeelle lähimmäistemme luokse jakamaan omastamme.
Koronapandemian aiheuttama turvattomuus on tullut meille tutuksi menneen vuoden aikana. Pelkoakin ovat viime kuukaudet
sisältäneet. Myös koronan taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
ovat merkittäviä. Huolta toimeentulosta on kannettu monissa kodeissa. Tapaamiset läheisten ja ylipäätään toisten ihmisten kanssa
ovat vähentyneet merkittävästi. Yksinäisyys on lisääntynyt.
Seurakunnat ovat joutuneet muun yhteiskunnan tavoin sulkemaan
toimintojaan historiallisella tavalla. On surullista, kun emme voi tavanomaiseen tapaan kokoontua kirkkoihin laulamaan joululauluja
ja kuulemaan joulun ilosanomaa.
On aihetta suureen varovaisuuteen, mutta ei toivottomaan pelkoon. Selviämme tästäkin vaikeasta ajasta yhdessä. Joulukeräykset
ja muu arjen apu tuovat joulumieltä niin lahjan saajille kuin lahjoittajille. Pienimuotoisetkin läheisten tapaamiset tuovat suunnatonta
iloa. Joulun sanomaa ja säveliä on runsaasti seurattavissa niin netin,
television, radion kuin lehtien välityksellä.
Tämä on merkillinen joulu ulkoisilta puiteiltaan, mutta tänä vuonnakaan joulun ikiaikainen sanoma ei ole muuttunut. Nytkin saamme kuulla jouluevankeliumin lohdutuksen: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja”.
Toivotan kaikille rauhaisaa ja siunattua joulun aikaa.

Arto Viitala
Kirkkoherra

ilen
Tänään ruko
”Jeesus, meidän Herramme ja Vapahtajamme. Nyt, vuoden pimeimpänä aikana,
me odotamme sinua ja sinun valoasi. Kiitos että tulet kaikkialle sinne, missä on
pelkoa ja surua, ja sinnekin, missä sinua ei osata edes odottaa. Kiitos, että sinä tuot
mukanasi ilon. Sinua me ylistämme.”

Marja Nieminen on opastanut Jyväskylän
Vanhalla hautausmaalla vuosikymmeniä ja
tuntee hyvin myös laukaalaissyntyisen
Gustaf Schönemanin elämäntarinan. Hänen
mukaansa Schöneman ansaitsee tulla
monella tapaa muistetuksi, ei ainoastaan
hänen sanoittamiensa joululaulujen vuoksi.

Jyväskyläläinen
pappi sanoitti
joululaulujen
klassikot
Gustaf Oskar Schöneman
koskettaa yhä suomalaisia
herkillä joululauluillaan.

JANNE KÖNÖNEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

– Lempeys on sana joka toistuu hänestä
kerrotuissa tarinoissa, aloittaa Marja Nieminen.
Olemme Jyväskylän Vanhan hautausmaan vanhimmassa osassa, aivan Touru
joen laakson kupeessa. Seisomme Schönemanien perhehaudan äärellä. Marja Nieminen on opastanut täällä vuosikymmeniä,
ja tuntee myös Gustaf Schönemanin elämäntarinan.
– Sama herkkyys näkyy varmasti myös
hänen kirjoittamissaan lauluissa, pohtii Nieminen.
Gustaf Schönemanin nimi ei ehkä sano
nykyihmiselle paljonkaan, mutta hänen sanoittamansa laulut tuntevat kaikki. Tänäkin
jouluna kaikkialla Suomen kirkoissa ja konserttisaleissa, ainakin striimausten välityksellä, kajahtavat muistorikkaat Joulupuu on
rakennettu ja Jouluyö, juhlayö.

Nieminen sanoo, että Schöneman ansaitsee tulla monella tapaa muistetuksi, etenkin
Jyväskylässä.
– Hän teki täällä pappina, tai saarnaajana
kuten tuolloin myös sanottiin, hyvin merkittävän uran. Hän toimi seurakunnan palveluksessa peräti 30 vuotta.

Laukaalaissyntyinen Schöneman oli eräs
innokkaimmista Keski-Suomen maakunnan
puolestapuhujista. Keski-Suomea ei tuolloin
vielä ymmärretty omaksi maakunnaksi, sillä yhteinen menneisyys sitoi Savoon ja Hämeeseen.
Keski-Suomi-aatteen lisäksi Schönemanilla oli niin ikään sormensa pelissä Jyväskylän maalaiskunnan ja maaseurakunnan
perustamisessa. Toimelias ja pidetty Schöneman valisti kansaa myös uskonnonopettajana, kaupunginkirjaston esimiehenä ja
uutterana lehtikirjoittelijana.
– Hänen sanotaan olleen leppoisa ja aina
valmis palvelemaan tavallista kansaa. Nämä
piirteet eivät säätyajan papille olleet mitenkään itsestään selviä.

Jyväskylä oli 1800-luvun jälkipuoliskolla
suomenkielisen musiikin kehto. Seminaarissa vaikutti muun muassa maineikas P. J.
Hannikainen, monien tunnettujen laulujen
ja joululaulujen tekijä.
Marja Nieminen arvelee, että Hannikaisen ja muun runoilevan sivistyneistön esimerkki sai Schönemaninkin tarttumaan kynään.
Pappi kokeili pedagogisen Uusi Kuwa-Aapinen -teoksensa viimeisellä sivulla vuonna
1875 joululaulun kirjoittamista, mutta tuolloin ei hittiä vielä syntynyt.

Seuraava vuonna sitten tärppäsi. Schöneman oli kirjoittanut lisävihkoon uuden
laulun nimellä Joulukuusi. Se on meidän
tuntemamme Joulupuu on rakennettu, jota
myöhemmin on kielellisesti hieman muokattu. Sävelmä on vanha suomalainen kansansävel.
Rakastetun laulun taustalta löytynee
myös tragedia. Kerrotaan, että Schöneman
omisti laulunsa tyttärelleen, mihin viittaa
kansansävelen alkuperäinen nimi Lapsen
laulu. Schönemanien tytär Anna Fatima oli
kuollut neljä vuotta aiemmin, vain 8-vuotiaana.

Hänen sanotaan
”olleen
leppoisa ja
aina valmis
palvelemaan
tavallista kansaa.

– Elettiin aikaa, jolloin kulkutaudit veivät
paljon ihmisiä, kuten nykyään korona-aikanakin, toteaa Marja Nieminen hiljaa.
Toinen Schönemanin klassikoista kajahti
ensimmäisen kerran ilmoille Jyväskylän kau-

punginkirkossa seminaarilaisten laulamana
vuonna 1883.
Toimelias pappi oli kääntänyt itävaltalaisen Franz Gruberin säveltämän ja Joseph
Mohrin alun perin sanoittaman Stille Nacht, heilige Nachtin nimellä Jouluyö, juhlayö.
Laulunsa Schöneman julkaisi suomentaen nimensä leikkisästi K.O. Kaunoseksi.

Papin viimeiseen elinvuoteen liittyy erikoinen käänne. Lähes koko elämänsä keskisuomalainen Schöneman päätti vuonna 1894
yllättäen siirtyä 55-vuotiaana Karjalan kannaksella sijainneen Muolaan seurakunnan
kirkkoherraksi.
Vain muutaman kuukauden kuluttua
muuton jälkeen Jyväskylään kantautui suru-uutinen. Suomalainen-lehden mukaan
Schöneman oli vilustunut kiertäessään
opettamassa Raamattua kotipitäjässään.
Muutama päivä vilustumisen jälkeen hän
kuoli Muolaassa.
Viimeisen tahtonsa mukaisesti Schöneman sai leposijansa Jyväskylästä.
– Tänäkin jouluna minä köpötän Taulumäen kirkkoon, Schönemanin ja muiden
tekemiä hienoja lauluja kuulemaan ja laulamaan, sanoo Marja Nieminen.
– Jyväskylää voisi nimittää Suomen joululaulukaupungiksi, sillä monet arvokkaat laulut on tehty täällä, Nieminen toteaa.
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Hartain joulutoiveeni on…

PEKKA VÄLIVAARA, ELÄKELÄINEN
”Joulu sujuu rauhallisesti kotosalla. Tämä on kolmas joulu vaimon kuoleman jälkeen, mutta en joudu olemaan yksin, koska kolmesta lapsestani tytär ja poika saapuvat joulun viettoon kotiin.
Paistan kinkun ja lanttulaatikon, ja tytär valmistaa vaimoni reseptin
mukaan imelletyn perunalaatikon. Aattoiltana käymme haudoilla ja sen
jälkeen savusaunassa. Lahjat eivät ole aikuisten kesken se oleellisin asia, mutta pienen joulukuusen hankin. Toivoisin jouluksi lunta. Jouluumme pienessä piirissä tai
muutenkaan meihin täällä maalla korona ei juuri vaikuta. Joulu merkitsee minulle
talven taitekohtaa ja hengähdystaukoa pimeyden keskellä. Saan kuunnella jouluista musiikkia ja mietiskellä asioita rauhassa.”

Jouluun liittyy paljon toiveita ja odotuksia.
Kysyimme jyväskyläläisiltä, mitä he toivovat joululta.
SIRPA KOIVISTO ja MINNA PALOVAARA teksti
NINA HUISMAN kuvitus HAASTATELTAVAT valokuvat

MARI, KIINTEISTÖSIHTEERI JA SINI SMOLANDER, LUKIOLAINEN
Sini: ”Vietämme joulua yleensä mummolassa. Tälläkin kertaa menemme, jos olemme kaikki terveinä, mutta koronan vuoksi pitää olla varuillaan. Toivon, että voimme viettää joulun läheisten kanssa tänäkin vuonna. Käymme haudalla, syömme hyvin ja vietämme aikaa yhdessä. Jouluna tulee mieleen muistoja lapsuudesta, ja niitä on kiva kertailla.”
Mari, Sinin äiti: ”Elin lapsuuteni Ruotsissa ja sieltä jäi tavaksi tehdä
joulupöytään janssoninkiusausta. Se kuuluu ehdottomasti jouluun. Joko
äiti tekee ruuat tai ostamme valmiina. Tärkeintä on rauhoittuminen ja
pysähtyminen vastapainoksi arjen kiireille, kun kerrankin ei tarvitse lähteä
minnekään. Toivottavasti saamme viettää joulua yhdessä äidin luona, ettei hänen tarvitse olla itsekseen. Kotia koristavat jo lasten pienenä askartelemat koristeet.”

TELLERVO LYSAK, KOTOUTUMISKOULUTTAJA
”Joulun odotus on täynnä toivoa, uskoa ihmeisiin sekä rakkautta ja iloa. Toivo ja rakkaus tekevät mahdottomasta mahdollisen, usko antaa siivet sekä sisäisen rauhan ja iloinen mieli toimii kuin kynttilä valaisemalla elämän polkua.
Opettajana toivoisin, että ihanat opiskelijani saisivat mahdollisuuden tulla hyväksytyksi yksilöinä. Toivoisin, että he saisivat suomen kielestä hyvän ystävän. Toivoisin itselleni ja kaikille maahanmuuttajien parissa työskenteleville viisautta ja kärsivällisyyttä tukea uusia tulokkaita oikealla tavalla, sillä tutustuminen uuteen kieleen
ja kulttuuriin vaatii paljon työtä ja tahtoa. Vielä toivoisin meille kaikille voimia ja
taitoa tsempata niitä, joilta usko on loppumassa. Toivon lämmintä, valoisaa ja ihmeellistä joulua!”

REDDY RAJESHWARI DASARIPALLY,
SUOMEN KIELEN OPISKELIJA, FARMASEUTTI
”Olen opiskellut ahkerasti suomea, että saisin työpaikan. Se on hartain toiveeni.
Kotimaassani Intiassa en tottunut viettämään joulua. Haluaisin laittaa jouluna juhlavaa ruokaa ja tavata ystäviäni. Laulamme yhdessä omalla äidinkielellä ja katselemme elokuvia. On aika tuntea ja jakaa rakkautta, iloa, onnellisuutta ja
vaurautta perheelle, sukulaisille sekä kaikille ihmisille. Joka päivä muistan
kiittää Jumalaa siitä, mitä meillä nyt on. Eniten toivon, että jokainen eläisi terveenä, saisimme elää rauhassa ja onnellisina.”

VÄINÖ JA SILJA YLÄJOKI
Väinö, 5: ”Toivon kauko-ohjattavaa autoa ja Hot Wheels -rataa.
Haluaisin koristella joulukuusen, leikkiä, syödä suklaakonvehteja, katsoa videoita ja saada lahjoja. Aion olla jouluaattona mummon ja papan
luona.”
Silja, 3: ”Toivon yhtä nukkea, puppi-nallea (teddy-nallea) ja suklaisia munia joulukuuseen. Haluan leikkiä nukeilla ja laulaa joululauluja.”

JENNI JURVA, VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATTAJA
”Jouluaattona meillä tarjoillaan puolilta päivin joulupuuro. Illalla keräännymme joulunviettoon vanhempieni luokse sisarusteni perheiden kanssa. Laulamme joululauluja, luemme jouluevankeliumin ja syömme perinteisiä ruokia. Aterian jälkeen joku jakaa
tontun ominaisuudessa lahjat. Tänä vuonna emme taida koronan vuoksi matkustaa toiseen mummilaan lainkaan, ja myös joulukirkko saattaa jäädä väliin.
Minulle joulu merkitsee kristillistä ilosanomaa, koska jouluna Jeesus syntyi maailman vapahtajaksi. Pelkkä
tonttuperinne jättää joulun aika köyhäksi, siksi soisin
joulun syvällisen merkityksen voittavan ihmisten mielissä turhan kaupallisuuden.”

JUHO PUHTO, PASTORI
”Jouluna minulle on tärkeintä saada viettää aikaa läheisten kanssa. Pienestä pitäen olen tottunut käymään joulukirkossa ja haudoilla. Aaton kuluessa katselemme Joulurauhan julistuksen, Lumiukon ja Joulupukin lähetystä. Joulusaunakin kuuluu perinteisiin ja hyvät jouluruuat, totta kai. Illalla jaetaan lahjat. 2- ja 4-vuotiaat poikamme olivat viime vuonna innoissaan Joulupukista,
mutta koronan vuoksi hän ei tänä vuonna tule piipahtamaan. Koronaohjeistusten
salliessa tapaamme laajemmin sukulaisia. Toivon hyvää ja turvallista joulua kaikille!”

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA uu
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ANNU SANKILAMPI, TEATTERIKONEEN
TAITEELLINEN JOHTAJA
”Syksy on ollut työntäyteinen, joten odotan kovasti, että voin jouluna hetken hengähtää. Koronasta johtuva epävarmuus on lisännyt
syksyn kuormittavuutta. Minulle joulussa on tärkeintä rauhallinen
yhdessäolo läheisten kanssa. Silloin koen, että voin lakata suorittamasta ja vain olla. Oman sisäisen rauhan löytäminen on joulunvietossa keskeistä.
Vietän joulua yleensä lähimpien perheenjäsenteni kanssa. Oman perheen lisäksi jouluaattona meille kokoontuu isäni ja äitini puolisoineen. Anoppi ei uskalla tänä
vuonna lähteä meille Imatralta joulunviettoon. Vaikka lapset ovat jo isoja, he odottavat edelleen kovasti joulua. 14-vuotias tyttäreni nauttii lahjojen hommaamisesta
ja leipomisesta. Vaikeasti kehitysvammainen esikoiseni, joka asuu palvelutalossa, tulee kotiin jouluksi ja toivoo näkevänsä joulupukin.
Saunominen ja syöminen kuuluvat joulun perinteisiimme. Myös lahjat ovat merkityksellisiä, kun perheessä on lapsia. Osasta perinteitä olemme jo vähitellen luopuneet. Viime vuosina olemme pyrkineet siihen, että joulusta tulisi enemmän meidän näköisemme. Kaikkia ikiaikaisia perinteitä ei tarvitse kantaa mukana, jos ne eivät enää toimi.”

SÉRGIO DIAS SORAES, SUOMEN KIELEN OPISKELIJA, OHJELMOIJA
”Tällä kertaa en pääse Portugaliin sukulaisten luo, vaan vietän joulun
Suomessa oman perheeni kanssa. Katselemme elokuvia ja pelaamme pöytäpelejä. Rakastan suomalaisia jouluruokia. Joulu on ihmeiden aikaa! Toivon maagista lomakautta ja sitä, että jokainen saisi kerättyä voimia ja rohkeutta pysyä vahvana näinä kovina aikoina ja voisi katsoa toiveikkaana kohti tulevaisuutta. Olkoon tämä kausi täynnä rakkautta, rauhaa ja naurua! Toivon, että ensi
vuosi olisi parempi ja että kaikki toiveemme ja unelmamme toteutuisivat. Olen kiitollisena osa kaunista ja anteliasta Suomea.”

LUUKAS VUOLLE, OPISKELIJA
”Jos olisin nuorempi, sanoisin, että tärkeintä joulussa ovat lahjat,
mutta nyt kun olen jo vanhempi, sanoisin että parasta on yhdessäolo. Joulumieli tulee siitä, kun kaikki kokoontuvat saman pöydän ääreen. Erityisesti tänä jouluna toivon kaikille terveyttä. Joulutoiveena
olisi myös saada lisää lunta. Sitä kaipaan.
Niin kauan kuin jaksan muistaa, meillä on vietetty perhejoulua. Isovanhemmat ja serkut kokoontuvat joko meille tai serkuille jouluksi. Tänä vuonna suvun
yhteistä joulua ei voida koronan vuoksi järjestää. Joukossa on liian monta riskiryhmään kuuluvaa. Ehkä syömme ulkona tai vietämme joulua kukin omassa kodissamme. Joka tapauksessa joulu on nyt vähän erilainen.
Olemme viettäneet aika lailla perinteistä joulua. Siihen kuuluvat ehdottomasti
yhdessä syöminen ja joululaulujen laulaminen. Nykyään perheessä on niin monta
musikanttia, että soittamista on tullut yhä enemmän jouluun mukaan. Joskus käymme myös joulukirkossa. Kauneimmat joululaulut kuuluvat joulun odotukseen. Syömisen ja joululaulujen lisäksi joku pukeutuu aina joulupukiksi, nykyisin ehkä enemmän vitsillä, ja jakaa lahjat. Yritän myös itse ostaa jokaiselle jotakin.”

TIMO KOIVISTO,
KAUPUNGINJOHTAJA
”Toivon rauhoittumista perheen parissa. Ja muutaman hyvän kirjan.
Valitettavasti tänä jouluna on viisasta jättää riskiryhmään kuuluvat lasten isovanhemmat tapaamatta.”

ARI NYYSSÖNEN, TOIVOLAN VANHAN PIHAN
HOVIMESTARI JA MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
”Minulle tärkeintä on rauhallinen perhejoulu. Syksy on ollut työntäyteinen ja olen
ehtinyt olla valitettavan vähän perheen kanssa. Siksi joulu tulee hyvään paikkaan ja
voimme kaiken tämän nykyaikaisen kiireen keskellä viettää aikaa yhdessä. Yhdessä oleminen on minulle se isoin juttu, jonka toivon toteutuvan myös tänä jouluna.
Pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan keräämään kaikki läheiset yhteen. Vierailemme vanhempieni ja vaimoni äidin luona. Jouluun kuuluu tietty rauha omien
jouluperinteiden parissa, yhteistä puuhaa, mutta ilman suurempaa suunnitelmallisuutta. Sitä odotan.”

TAINA KOPONEN, KATULÄHETYKSEN RUOKA-AVUN VASTAAVA TYÖTEKIJÄ
”Toivon tältä joululta todellista pysähtymistä, lepoa ja aikaa rakkaimpien ihmisten
kanssa joulun sanoman äärellä. Joulu on minulle yksi vuoden tärkeimmistä juhlista, jolloin voin ehkä jättää myös työasiat hetkeksi taka-alalle.
Vuosi on ollut hyvin erilainen ja äärimmäisen rankka. Kuljen työssäni kaikkein vähäosaisimpien rinnalla ja heidän hätänsä on tullut vieläkin lähemmäs kuin aikaisemmin. Koronaepidemia on tuonut meidät kaikki uuden tilanteen eteen. Se on lisännyt pelkoa, selvitäänkö tästä. Se on
koskettanut erityisesti vähempiosaisia ja vanhuksia, mutta myös työikäisiä lomautusten ja irtisanomisten kautta. Se on vahvistanut yksinäisyyttä ja eriarvoisuutta. Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat heikomman äänenä. Olemme tässä tilanteessa yhdessä, eikä kenenkään tarvitse selviytyä yksin.
Kun työssä näkee isoja vaikeuksia ihmisten elämässä, se laittaa omassakin elämässä asiat tärkeysjärjestykseen. Olen kiitollinen kaikesta, mitä minulla on. Ilon hetkistä, mutta myös haasteista, sillä tiedän,
ettei sitä tietä tarvitse kulkea yksin.
Meidän joulupöydässämme on aina ollut paljon ihmisiä. Tänä vuonna joudumme miettimään, voimmeko kokoontua yhdessä isovanhempien kanssa. Vaikka tämä joulu on erilainen, joulun sanoma on sama vuodesta riippumatta. Siitä saamme ammentaa toivoa jokaiseen hetkeen. Joulun sanoma ei onneksi muutu.”

AL-ANBAKI SAJIDA MOHAMMED,
IRAKILAINEN ARABIAN KIELEN OPETTAJA
”Toivotan joulun ja uuden vuoden tervetulleeksi
rakkaudella, toivolla ja optimismilla. Toivon, että uuden vuoden alku on koronaviruksen loppu ja voimme
elää turvassa ja rauhassa. Toivon myös, että elämme
rakkaudessa ja kohtaamme ihmiset ihmisinä. Minusta suuret juhlat muistuttavat simpukoita. Kun sen avaa, sisältä löytyy oikea helmi. Toivon, että kun simpukka avautuu,
se on täynnä rakkautta, suvaitsevaisuutta ja rauhaa!”

Hengellisyys on pitänyt pintansa joulunvietossa
SIRPA KOIVISTO teksti

Lahjojen merkitys joulunvietossa on korostunut ja kauppojen joulusesonki on pidentynyt. Koteja koristellaan ja pihoille ripustetaan jouluvaloja. On ulkoista loistetta ja säihkettä, joulupöydät notkuvat perinteisistä ja uusista jouluherkuista.
Silti suomalaisessa joulunvietossa on
säilynyt monia omaleimaisia piirteitä, joita ei löydy kovin monesta muusta maasta, sanoo kulutustutkija, professori TerhiAnna Wilska Jyväskylän yliopistosta.
Suomalainen joulu on yhä jossain määrin hengellinen. Joulumarkkinahumun si-

jasta toivomme joululta rauhaa ja yhdessäoloa.
– Joulu on se aika vuodesta, jolloin hengellisyys kaivetaan jostakin. Käymme kirkossa, laulamme kauniita joululauluja ja
hiljennymme jouluun, professori Wilska
sanoo.
– Suomalaisessa joulussa hengellisyys
on läsnä aivan eri tavalla kuin vaikkapa
brittiläisessä tai keskieurooppalaisessa
joulussa. Meillä on hengellisiä traditioita,
kuten hautausmaalla käynti ja kynttilöiden sytyttäminen. Täällä joulu on jossain
määrin hengellinen lähes kaikille. Vaikka joulu myös meillä on tavaroistunut ja

kaupallistunut, ei hengellisyys ole kadonnut minnekään, Wilska toteaa.
Joulumme erityispiirteisiin kuuluu
myös hyväntekeväisyys.
– Lähimmäisenrakkaus korostuu jouluna. Ihmiset osallistuvat mielellään keräyksiin ja ajattelevat vähäosaisia, vaikka eivät sitä muulloin tekisi. Esimerkiksi kehitysapulahjojen suosio on pysynyt tasaisena. Aineeton ja kestävä joulu on muutenkin nousussa.

Hiljentymisen ja rauhoittumisen TerhiAnna Wilska toivoisi säilyvän suomalaisessa joulussa jatkossakin.

– Toisaalta toivoisin, että avaisimme
perheyhteyttä enemmän. Meillä on paljon yksinäisiä, mutta silti joulu on meillä tiukasti ydinperhejuhla. Emme halua
avata joulua kovin herkästi ulkopuolisille.
Miksi jouluna ei voisi kutsua ystäviä mukaan joulunviettoon? Wilska kysyy.
Tänä vuonna joulu on monelle yksinäisempi kuin ennen koronatilanteen vuoksi.
– Ehkä opimme arvostamaan asioita, joita olemme pitäneet itsestään selvinä. Toivottavasti ymmärrämme, kuinka tärkeää yhdessäolo, sosiaalisuus ja lähimmäisistä huolehtiminen ovat, Wilska
muistuttaa.
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Vanhasta
pappilasta
luovutaan

Operaatio Jouluapu jakaa
ruokakasseja aattona

Seuraavien kymmenen vuoden aikana seurakunta luopuu useista
kiinteistöistään. Myytävien tilojen
listalla ovat muun muassakeskustassa sijaitseva Vanha pappila sekä
Neulaskodin ja Kortepohjan seurakuntakeskukset. Tiedot käyvät ilmi
Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategiasta vuosille 2020–2030.
Strategian mukaisesti seurakunta huolehtii siitä, että käyttöön jäävät rakennukset ovat terveellisiä,
turvallisia ja pääosin esteettömiä,
noudattaa kiinteistöjen käytössä
ja hoidossa seurakunnan ympäristöohjelmaa ja toimii kiinteistöjen
kulttuuriperintöä arvostaen.
Lopullisesti kiinteistöstrategian
hyväksyy kirkkovaltuusto.

Kiinteistöjen suuri määrä korjaustarpeineen rasittaa entistä
enemmän seurakunnan taloutta.
– Talouden tasapainon säilyttämiseksi seurakunnan ei ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollista
ylläpitää kaikkia kiinteistöjä, hallintojohtaja Anu Hanhinen vahvistaa.
Nykyisen kiinteistökannan säi-

Käytöstä poistettaviin rakennuksiin kuuluu myös Vapaudenkadulla sijaitseva Vanha pappila.

Uudessa kiinteistöstrategiassa
säilytettäviä kiinteistöjä on 60 prosenttia, selvitettäviä 5 prosenttia ja
luovuttavia 35 prosenttia. Luokittelun perusteena on käytetty tilojen
nykyistä ja tulevaa tilatarvetta sekä
rakennusten suojeluun ja kuntoon
liittyviä tekijöitä. Luovuttavien rakennusten listassa on useita kohteita, joista luopumisesta on tehty päätös jo aiemmin, mutta joiden
myynti ei ole toistaiseksi edennyt.
Luovuttavien kiinteistöjen listalla
ovat Keljonkankaalla sijaitseva Neulaskoti ja Kortepohjan seurakuntakeskus. Kummallekin alueelle toteutetaan riittävän kokoinen toimitila, joka voi perustua omistukseen,
vuokraukseen tai myös yhteiskäyttöön muiden toimijoiden kanssa.
Myös Huhtasuon jo suljettuna
olevasta seurakuntakeskuksesta
luovutaan. Huhtasuota ja sen lä-

hialueita palvelemaan toteutetaan
omistukseen tai vuokraukseen perustuva toimitilaratkaisu, kun Sepän kauppakeskuksessa olevan Kipinän vuokra-aika päättyy 2027.
Käytöstä poistetaan kaikki seurakunnan omistuksessa olevat
pappilarakennukset. Tähän joukkoon kuuluu Vapaudenkadulla sijaitseva Vanha pappila, jonka tilat eivät enää sovellu seurakunnan
toiminnan tarpeisiin.
– Rakennuksen kunto edellyttäisi välitöntä laajaa peruskorjausta. Alustava kustannusarvio on 4,6
miljoonaa euroa, joka sisältää oman
toiminnan tarpeiden vaatimat tilamuutokset, Hanhinen perustelee.
Pappilan tontilla on asemakaavassa rakennusoikeutta nykyisen
rakennuksen lisäksi noin 800 kerroneliömetriä. Rakennuksesta ja
rakennusoikeudesta luovuttaessa

voitaisiin harkita, että vain rakennus ja rakennusoikeus myydään,
mutta tontti vuokrataan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rakennus on suojeltu niin pappilan
sisätilojen kuin pihapiirin osalta.

Säilytettäviin ja tarvittavilta osin
peruskorjattaviin kiinteistöihin
kuuluvat Kaupunginkirkko, Keltinmäen kirkko, Korpilahden kirkko ja
tapuli, Kuokkalan kirkko, Palokan
kirkko, Säynätsalon kirkko, Taulumäen kirkko, Tikkakosken kirkko
ja Vaajakosken kirkko. Korpilahdella ja Säynätsalossa ylläpidetään
myös seurakuntatalot ja keskustassa kymmeneksi vuodeksi vuokrattu toimitila Silmu.
Lahjaharjun, Mäntykankaan ja
Vanhan hautausmaan kappelit ylläpidetään ja peruskorjataan. Korpilahden kappeli poistetaan käytöstä.

Leirikeskuksia kehitetään kirkkovaltuuston aiemman päätöksen
mukaisesti siten, että Vesalan uudisrakennuksen valmistuttua luovutaan Koivuniemen ja Mutasen
leirikeskuksista.
Lehtisaaren kesäkodin toiminnan jatko varmistetaan rakentamalla kesäkauden käyttöön soveltuva uusi päärakennus. Hankkeeseen sisällytetään myös sähköistyksen, vesijohdon ja viemäröinnin ulottaminen saareen.
Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuuston kokous
pidettiin 15. joulukuuta
lehden painoon menon
jälkeen. Kirkkovaltuuston
päätös muun muassa
kiinteistöstrategiasta on
luettavissa seurakunnan
verkkosivuilla jyvaskylanseurakunta.fi.

Älä pelkää, Jumala on meidän kanssamme
malle tulevaisuudelle. ”Älä pelkää”, toivotti
enkeli hänelle rohkeutta, joka ylittää tavallisen arjen. Älä pelkää, vaikka tilanne näyttää
huonolta. Älä pelkää, vaikka muut sanoisivat mitä. Älä pelkää rakastaa sitä, jolla on
huono maine. Älä pelkää avata oveasi, ottaa
luoksesi vierasta ja muukalaista.
Jouluun valmistautumisessa ulkoiset
puitteet nousevat usein pääosaan.
Evankeliumin viesti on aivan muuta?
Joulun on vaikea mennä pieleen, jos mittapuuna käyttää ensimmäistä joulua. Maailman Vapahtaja syntyi köyhien ihmisten
lapseksi, kotieläinten keskelle. ”Jumala on
meidän kanssamme”, lupasi enkeli ihmeellisen vauvan myötä. Hän kääntää pimeän valoksi, hän pelastaa meidät synneistämme ja
niiden seurauksista, tuhosta ja kuolemasta.
Jumala toimii, hän yllättää. Ihmisen touhut
ovat siinä toissijaisia.
Neljännen adventtisunnuntain jälkeen
alkaa laskeutuminen jouluun. Mitä se
sinulle tarkoittaa?
Tänä vuonna on erilaista. Arki ei meinaa
erottua juhlasta eikä päivä yöstä, kun etätyöt ja etäisyys sekoittavat mielen. Minul-

Matt. 1:18–24 (1. vuosikerta)
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli
vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän
Hengen vaikutuksesta, oli raskaana.
Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta
ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti.
Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen
kaikessa hiljaisuudessa.
Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi:
”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa
Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on
siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä.
Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa
pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa
kansansa sen synneistä.”
Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi
toteen, mitä Herra on profeetan suulla
ilmoittanut: – Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel – se merkitsee:

la ei ole kovin tiukkoja jouluperinteitä, vähän siivoillaan ja koristellaan ja kuunnellaan
joululauluja. Olen ollut korona-ajan tavallis-

Operaatio Jouluavun vapaaehtoiset kokoavat jouluaattona satoja elintarvikekasseja niitä tarvitseville. Jo parikymmenen vuoden
ajan Jyväskylässä toiminut Operaatio Jouluapu on jakanut kauppojen ylijäämäruokaa sekä muita
lahjoituksia.
– Avulle on yhä suuri tarve, sanoo operaatiosta vastaava Petri
Janhunen, joka on ollut mukana
ruuan jakelussa jo yli kymmenen
vuoden ajan.
Jyväskylän seurakunta tukee toimintaa 10 000 eurolla tänä vuonna. Diakonian asiakkaita ohjataan
Jouluavun piiriin, sillä jouluaattona
diakoniatyön pisteet ovat yleensä
suljettuja. Seurakunta on tukenut
tapahtumaa myös aiemmin.
Elintarvikekasseihin on saatu
lahjoituksena muun muassa hedelmiä, suklaata, maitotuotteita ja leipää. Ruokakasseja jaetaan
vapaaehtoisvoimin kansalaistoimintakeskus Matarassa Tourulassa jouluaattona kello 13.30 alkaen. Aikaisempina vuosina ruokakasseja on jaettu 400–600.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

järj. Suomen Raamattuopisto, Palokan alueseurakunta ja Agricola opintokeskus

Operaatio Jouluapu on suunnattu kaikille tarvitseville, sanoo
operaatiosta vastaava Petri Janhunen.

Erilaisen avun tarve on lisääntynyt koronaepidemian vuoksi.
Jyväskylän seurakunta on mukana myös eJoulupuu-keräyksessä,
jonka kautta voi auttaa kipeimmin apua tarvitsevia lapsiperheitä. Keräys on voimassa joulupäivään asti, ja linkki keräykseen löytyy seurakunnan nettisivuilta jyvaskylanseurakunta.fi.
Lions Club Kuokkala on lahjoittanut Kuokkalan alueseura-

kunnalle lahjakortteja jaettavaksi
avun tarpeessa oleville lapsiperheille. Keräysvarat ja lahjoitukset
ohjataan perille seurakunnan diakoniatyön kautta.
Haluatko Operaatio
Jouluavun vapaaehtoiseksi jakamaan ruokakasseja? Ota yhteyttä petri.
janhunen@gmail.com,
puh. 0400 996 473.

Kauneimpia Joululauluja
häirittiin Facebookissa
Seurakuntien ja Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut
-Facebook-tapahtumat ovat joutuneet huijausyritysten kohteeksi. Koronan takia verkkoon siirretyt tapahtumat ovat houkutelleet myös huijarit paikalle, ja huijauksia on yritetty myös Jyväskylän seurakunnan tapahtumissa.
Rikolliset tehtailevat kymmeniä rinnakkaisia Kauneimmat
Joululaulut -valetapahtumia, joi-

Hengissä

Joosefin osa ei ole helppo. Mitä
voisimme oppia häneltä?
Omat suunnitelmat ja unelmat eivät usein
toteudu. Joosef olisi ehkä halunnut ihan tavallisen perheen. Mutta Jumalalla oli toinen suunnitelma, ja niin Joosef alkoi odottaa vauvaa Marian kanssa, valmistautuen
uusperheen isän rooliin. Hän otti vastuun
ja avasi sydämensä ja kotinsa tuntematto-

Torstai 7.1. klo 18.30 Daavid
Juha Parkkinen, laulu Kyösti Kytöjoki, säestys Matti Mertanen
Torstai 4.2. klo 18.30 Elia – Jumalan valo pimeydessä
Erkki Puhalainen, musiikki Pasi Heikkilä
Torstai 11.3. klo 18.30 Rahab
Teija Laine, lauluryhmä Ester
Torstai 22.4. klo 18.30 Naisprofeetta Hulda
Aino Viitanen, musiikki Tiina Kemiläinen
Torstai 13.5. klo 18.30 Joosua
Seppo Hautalahti, musiikkiryhmä Triangeli
Noudatamme alueellisia ohjeita. Tilanteen salliessa illoissa on
teetarjoilu ja mahdollisuus henkilökohtaiseen esirukoukseen.

SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

lyttäminen ja peruskorjaaminen maksaisi seuraavan kymmenen vuoden aikana arviolta noin
42 miljoonaa euroa. Jo pelkästään
käytöstä poistettujen ja suljettujen
toimitilojen ylläpito- ja välttämättömät vuosikorjauskulut ovat noin
350 000 euroa vuodessa.

Millainen mies Joosef oli?
Raamattu ei kerro hänestä paljonkaan,
mutta perimätiedon mukaan hän oli Mariaa vanhempi. Kirvesmies pienestä Nasaretin kylästä, aika tavallinen. ”Ei minun kattoni alle vierasta lasta”, koetan vuosituhansien takaa arvailla Joosefin pettymystä Mariaan. ”Ei meidän sukuumme sellaista häpeää. Meillä ollaan kunnon ihmisiä, lakia
kunnioittavia.” Ehkäpä Joosefin luontainen
hyvyys, ehkä aito rakkaus kihlattua kohtaan
sai hänet tekemään myönnytyksen, ja hän
aikoi purkaa kihlauksen vähin äänin, ettei
Marialle koituisi enää enempää vaikeuksia.
Sekin oli aika paljon vaadittu lainkuuliaiselta mieheltä, jolla olisi ollut ajan oikeuskäsityksen mukaan lupa järjestää kevytmielinen
morsian julkisesti tuomittavaksi.

Roihussa, Palokan kauppakeskuksessa keväällä 2021

Jyväskylän seurakunta tukee toimintaa 10 000 eurolla.

Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategia
luo suuntaviivat seuraavaksi 10 vuodeksi.
SIRPA KOIVISTO teksti
ATTE SAURANEN kuva

Elämän puolella -illat

den tarkoituksena on saada varomaton käyttäjä esimerkiksi antamaan luottokorttitietonsa vääriin
käsiin. Epäilyttävää ovat esimerkiksi englanninkielinen teksti tai
linkki, joka ohjaa kirjautumisen
takana olevalle sivustolle.
Lähetysseura on tehnyt huijauksista poliisille rikosilmoituksen, ilmiantanut Facebookille huijausyrityksiä ja on ollut yhteydessä Facebookiin. Myös poliisin val-

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
tuudet ja mahdollisuudet toimia
tilanteessa ovat rajalliset.
Lähetysseura varoittaa huijausyrityksistä suomalaisia ja vetoaa, jotta nämä tekisivät Facebookille ilmiantoja valetapahtumista. Oikeat Kauneimmat Joululaulut -tapahtumat ovat aina
ilmaisia, ja lahjoittaminen on vapaaehtoisia. Lahjoittaa voi verkossa osoitteessa https://kauneimmatjoululaulut.fi/lahjoita.

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Tule meille
kesätöihin!
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Pastori Eeva-Kaisa Rossi saarnaa joululaulujumalanpalveluksessa Vaajakosken
kirkossa su 20.12. klo 10.
Jumala on meidän kanssamme. Unesta
herättyään Joosef teki niin kuin Herran
enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.

ta ahdistuneempi, joten kuulostelen herkällä korvalla enkelin lupauksia: ”Älä pelkää, Jumala on meidän kanssamme.”

palkkaa kesätöihin seurakunnan hautausmaille

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden

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

ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

0600 95 050

1,93r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit ja
laitehankinnat!

www.kotidata.fi

Hyvää Joulua!
MARJATTA RYYNÄNEN
Puistokatu 19, Jyväskylä
puh. 014 614 561

k
Y

Avoinna
joka päivä
9–18.

Henki &

Kausityöntekijöitä
(Kesäkaudeksi 2021)

HAKEMUKSET
TULEE PALAUTTAA
PORTAALIIN
31.1.2021
MENNESSÄ

Jyväskylän seurakunta palkkaa kesäkaudeksi
2021 kausityöntekijöitä hautausmaiden hoito- ja
ylläpitotehtäviin. Hautausmaat ovat: Korpilahden,
Lahjaharjun, Mäntykankaan, Säynätsalon,
Tikkakosken ja Vanha hautausmaa. Hakijan tulee
olla 18 vuotta täyttänyt aloittaessaan työt.
Hakemukset pyydämme sähköisen
rekrytointipalvelumme kautta:
jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-työpaikat

jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat

13

12

Tapahtumat 17.12.–28.1.
Jyväskylän seurakunta noudattaa viranomaisten suositusta, eikä järjestä
yli 10 hengen tilaisuuksia. Suositus on
voimassa ainakin loppiaiseen 6.1. asti.
Tämän jälkeen järjestettävien tapahtumien osalta toteutumista tarkastellaan tulevien viikkojen koronatilanteen
pohjalta. Kaikissa tilaisuuksissa noudatetaan maskisuositusta ja turvavälejä. Ajankohtaisimmat tiedot tapahtumistamme osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi.

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kauneimmat joululaulut -messu verkossa su 20.12. klo 18, Pohjola,
Hassinen. Katsottavissa suorana Taulumäen kirkon Facebook-sivulla.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 13.
Peruttu.
Jouluaaton hartaus verkossa to
24.12. klo 15, Pohjola, Hassinen. Lauluyhtye Lux Auribus, johtaa Kimmo
Tuuri. Katsottavissa suorana Henki ja
elämän Youtube-kanavalla. Ei seurakuntaa paikan päälle.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 17.
Peruttu.
Jouluyön messu to 24.12. klo 23. Peruttu.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus
verkossa pe 25.12. klo 7, Laine, Hassinen. Heikki Niininen, laulu ja viulu.
Katsottavissa suorana Henki ja elämän Youtube-kanavalla. Ei seurakuntaa paikan päälle.
Tapaninpäivän messu la 26.12. klo
18, Puupponen, Salmela.
Messu su 27.12. klo 18, Väätäinen, Salmela.
Uudenvuodenpäivän iltamessu pe
1.1. klo 18, Pohjola, Penttinen.
Messu su 3.1. klo 18, Laine, Tiusanen.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 18, Partanen, Laasonen, Kamarikuoro Hehku,
johtaa Reetta Vasalampi.
Tuomasmessu su 10.1. klo 18, Puupponen, Puhto, Laasonen, artistivieraana Eve & Ossi, Tuomaskuoro ja -bändi.
Messu on katsottavissa suorana Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
Messu su 17.1. klo 18, Puupponen,
Hassinen.
Musiikkitilaisuudet
Tuhannet Tähdet -joulukonsertti to 17.12. klo 18 ja 20.30 kirkko. Peruttu.
Kamarikuoro Cantinovumin joulukonsertti pe 18.12. klo 19. Peruttu.
Kauneimmat Joululaulut la 19.12.
klo 16, 18 ja 20. Peruttu.
Kauneimmat joululaulut -konsertti
su 20.12. klo 15. Peruttu.
ILTA - Joulukiertue 2020 ti 22.12. klo
18 ja 20. Peruttu.
Taas kaikki kauniit muistot la 26.12.
klo 15 verkossa. Kanttori Pertti Tahkolan 50-vuotisjuhlakonsertti. Mukana Annastiina Tahkola, Kamarikuoro Valo ja Andras Szabo, piano/urut.
Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
Diandra – Lumivalkea joulu ke 30.12.
Siirretään myöhemmäksi.
Siitä tuntee joulun! ma 4.1. klo 18 ja
20. Peruttu.
Kuninkaitten, Tähden -laulukuvaelma la 9.1. klo 16. La Kala -ooppera. Liput 30/10 euroa lippu.fi.
Keski-Suomen Kamariorkesterin
konsertti la 16.1. klo 14. Johtaa Matias Lahti.
Soiva Keski-Suomi -urkukonsertti su
17.1. klo 15. Marko Kupari, urut. Liput
15/5 euroa.

HALSSILA
Aikuisille
Miesten tupailta ke 23.12. klo 17.30
Kipinä.

Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jatkuu viikolla 3.
Kouluikäisten avoimet ovet to 17.12.
klo 14–17 Kipinä. Ylä- ja alakoululaisille.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja to
klo 13.30 Kipinä.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo
9.30 Kipinä.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kauneimmat joululaulut -kirkko
su 20.12. klo 12 Huhtakoti, Siistonen,
Penttinen.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 10 ja
11.30, Kari, Penttinen, Väisänen.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 14
ja 15 Mäntykankaan hautausmaan
kappeli.
Joulupäivän hartaus pe 25.12. klo
10 ja 11 Huhtakoti, Pikkarainen, Asikainen.
Messu su 27.12. klo 12 Huhtakoti,
Pikkarainen, Laasonen.
Messu su 3.1. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Penttinen.
Messu su 10.1. klo 12 Huhtakoti, Puhto, Tiusanen.
Messu su 17.1. klo 12 Huhtakoti, Puhto, Laasonen.
Messu su 24.1. klo 12 Huhtakoti, Kari
ja Niskala.
Impromessu su 24.1. klo 17 Kipinä.
Aikuisille
Miesten tupailta ke 23.12. klo 17.30
Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jatkuu viikolla 3.
Kouluikäisten avoimet ovet to 17.12.
klo 14–17 Kipinä. Ylä- ja alakoululaisille.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja to
klo 13.30 Kipinä.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo
9.30 Kipinä.
Perheiden retkikirkko su 24.1. klo 15
Tyyppälä. Säänmukainen varustus ja
oma taskulamppu mukaan.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Joulupäivän messu pe 25.12. klo 10
Neulaskoti, Helenius.
Neulasmessu su 17.1. klo 16 Neulaskoti, Helenius.
Lähetys- ja avustustyö
Loppiaisen lähetystilaisuus ke 6.1.
klo 16 Neulaskoti. Juttuja jurttamailta,
Erkki Puhalainen.
Lapsille ja lapsiperheille
Joulupolku perheille ma 14.12.–6.1.
Neulaskodin ikkunoissa. Ikkunat ovat
valaistuna klo 9–19. Voit kiertää polun silloin, kun se parhaiten sinulle sopii.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti 13.1. alkaen.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti
15.1. alkaen.
Vauvakerho ke klo 13.30 Neulaskoti
20.1. alkaen.
Muu
Hygieniatuotekeräys jouluksi. Säynätsalon alueseurakunta järjestää hygieniatuotekeräyksen. Keräämme
shampoota, saippuaa, pyykinpesuainetta, laastaria, hammasharjoja, hajusteetonta perusvoidetta, nenäliinoja, astianpesuainetta, wc-paperia,
pyyhkeitä. Voit tuoda yhden tai useamman tuotteen jouluun mennessä. Tuotteet jaamme niitä tarvitseville diakoniatyön kautta joulun alla ja
alkuvuodesta. Voit tuoda tuotteet tilaisuuksiin tai sopimalla ajan 050 598
0951 (Säynätsalo) tai 041 730 3226
(Keljonkangas).

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 18.12. klo 8.30 kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 20.12. klo 10
kirkko, Ridanpää, Vuorenoja.
Joulupolku to 24.12. klo 15–16.30 kirkon piha.
Jouluaamun jumalanpalvelus pe
25.12. klo 10 kirkko, Ridanpää, Vuorenoja. Kirkkokuljetus peruttu.
Sanajumalanpalvelus pe 25.12. klo
12 kirkko, Ridanpää, Nieminen.
Tapaninpäivän vesper la 26.12. klo 18
kirkko, Ridanpää, Nieminen.
Sanajumalanpalvelus su 27.12. klo 10
kirkko, Rämänen, Nieminen.
Uudenvuodenpäivän vesper pe 1.1.
klo 18 kirkko, Nieminen.
Sanajumalanpalvelus su 3.1. klo 10
kirkko, Haukkamäki, Nieminen.
Konfirmaatiomessu su 3.1. klo 12
kirkko, Helenius, Luoma.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 10 kirkko, Ridanpää, Nieminen.
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo
10 kirkko, Ridanpää, Nieminen, Vuorenoja.
Konfirmaatiomessu su 10.1. klo 12
kirkko, Närhi, Vuorenoja.
Sanajumalanpalvelus su 17.1. klo 10
kirkko, Salminen, Nieminen.
Konfirmaatiomessu su 17.1. klo 12
kirkko, Rämänen, Nieminen.
Ekumeeninen rukouspäivä ma 18.1.
klo 18 kirkko, Salminen.
Sanajumalanpalvelus su 24.1. klo 10
kirkko, Ridanpää, Vuorenoja.
Kastettujen kutsukirkko su 24.1. klo
12 kirkko, Ridanpää, Vuorenoja, Haaparanta-Kocabiyik, Talvitie. Vuonna 2020 (ja joulukuussa 2019) kastetuille. Ilm. 4.–20.1. jyvaskylanseurakunta.fi.
Musiikkitilaisuudet
Seurakuntakuoron harjoitus to
17.12. klo 18 kirkko.
Kauneimmat joululaulut -vartti su
20.12. klo 11 kirkko. Peruttu.
Lähetys- ja avustustyö
Keltinmäen
joulumarkkinat
Joulumarkkinat la 19.12. klo
12–14 Keltinmäen kirkon
takapihalla. Myytävänä on
muun muassa kädentöitä, leivonnaisia, joulukuusia ja riisipuuroa mukaan vietäväksi.
Tapahtumassa noudatetaan
viranomaisten koronarajoituksia.
Aikuisille
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko 11.1. alkaen.
Kätevästi käsillä -toimintapiiri to
21.1. klo 14 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13 Saihokatu 4, jatkuu 19.1. alkaen.
Päiväkahvit ti klo 14 Saihokatu 4, jatkuu 19.1. alkaen.
Lapsille ja lapsiperheille
Kurkistus joulukertomukseen -polku kirkolla 15.12.–3.1. Kiertely omatoimisesti 24/7.
Perheolkkari ti 19.1. ja 26.1. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke 20.1. ja 27.1. klo 8.30
kirkko.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe 18.12. klo 12–
14 Kaupunginkirkko.
Sanajumalanpalvelus su 20.12. klo

10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Konsti, Laasonen.
Lemmikkieläinten joulusiunaus su
20.12. klo 15 Kirkkopuisto. Peruttu.
Työhön menevien jouluhartaus ti
22.12. klo 8 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Laasonen.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus to
24.12. klo 15, 16 ja 17 Kaupunginkirkko, Konsti, Vavilova.
Jouluyön jumalanpalvelus to 24.12.
klo 23 Kaupunginkirkko, Mannström,
Laasonen, Janne Malinen, kitara.
Jouluaamun jumalanpalvelus pe
25.12. klo 7 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Penttinen.
Tapaninpäivän jumalanpalvelus la
26.12. klo 10 Kaupunginkirkko, Mannström, Laasonen.
Jumalanpalvelus su 27.12. klo 10
Kaupunginkirkko, Mannström, Laasonen.
Kaupunginkirkko
kutsuu
hiljentymään
Kaupunginkirkon ovet ovat
avoinna 23.12. asti ma–pe klo
14–18 hiljetymistä, rukousta
tai vain pistäytymistä varten.
Alueseurakunnan työntekijä
tavattavissa kirkossa.
Uudenvuodenaaton yöjumalanpalvelus to 31.12. klo 22.30 Kaupunginkirkko, Seppä, Penttinen.
Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus pe 1.1. klo 10 Kaupunginkirkko,
Mannström, Vavilova.
Jumalanpalvelus su 3.1. klo 10 Kaupunginkirkko, Tarpeenniemi, Mannström, Vavilova.
Päivärukous to klo 13 Kaupunginkirkko.
Jumalanpalvelus su 17.1. klo 10 Kaupunginkirkko, Wuolio, Vavilova.
International Sunday Service su 17.1.
klo 18 Vanha pappila, Laine.
Viitakodin hartaus ke 20.1. klo 13
Viitaniementie 24.
Jumalanpalvelus su 24.1. klo 10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Mannström,
Laasonen.
Musiikkitilaisuudet
Jouluvalomaan laulut Kirkkopuistossa. Peruttu.
Christmas Carols Concert pe 18.12.
klo 19 Kaupunginkirkko. Ei yleisöä,
katsottavissa suorana Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
Joulun Sävel ke 23.12. klo 12 ja 18
Kaupunginkirkko. Vapaa pääsy.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ke 13.1. klo 10 Valtiontalo.
Maailma Silmussa -ilta ke 27.1. klo
18 Valtiontalo.
Aikuisille
Osallisuuden kahvihuone ti 12.1. klo
14 Valtiontalo.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
13.1. ja 27.1. klo 13 Puistotori 4.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 19.1. klo 10 Valtiontalo.
Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jatkuu viikolla 4 uudessa
lastentila Idussa, Kilpisenkatu 6.
Yliopistonkadun 3–5-vuotiaiden
kerho ti klo 9 ja to klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perheiden puuha-aamu to 21.1. ja
28.1. klo 9.30 Vanhan pappilan piha,
Vapaudenkatu 26.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja
la–su klo 11–16.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Impromessu
tehdään
yhdessä
Impromessut ovat jumalanpalveluksia, jotka tehdään
yhdessä paikan päällä. Ensimmäinen impromessu toteutetaan Kipinässä su 24.1. klo 17.
Tule vaikuttamaan jumalanpalveluksen sisältöön! Olet
tervetullut paikalle myös vain
ihmettelemään.
Aikuisille
Miesten tupailta ke 23.12. klo 17.30
joululaulujen merkeissä, mukana
kanttori Hanna Penttinen.
Nuorille
Nuorten iltakahvila to 17.12. klo 17–
20. Yli 15-vuotiaille.
Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jatkuu viikolla 3.
Uusi ekavauvaryhmä ma klo 13 18.1.
alkaen. Ilm. jyvaskylaseurakunta.fi/tapahtumat 10.1. mennessä. Kysy vapaita paikkoja 044 430 9748.
Kouluikäisten avoimet ovet to
17.12. klo 14–17. Ylä- että alakoululaisille.
Perheilta ma 18.1. ja 25.1. klo 17.30.
Mutsit koolla ti 19.1. klo 10. Lastenhoito. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat. Max 5 äitiä.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo
9.30.
Perhekahvila to 21.1. ja 28.1. klo 10.
Perheiden retkikirkko su 24.1. klo 15
Tyyppälä. Säänmukainen varustus ja
taskulamppu mukaan.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 26.1. klo 10.
Tied. 050 380 0583.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 20.12. klo 10
kirkko, Karasti, Laiho, Naiskuoro.
Seimikirkko to 24.12. klo 15 kirkko,
Koivisto, Laiho.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus
pe 25.12. klo 8 kirkko, Karasti, Laiho.
Sanajumalanpalvelus su 27.12. klo 16
kirkko, Karasti, Valjus.
Uudenvuodenpäivän iltakirkko pe
1.1. klo 16 kirkko, Koivisto, Tiusanen.
Messu su 3.1. klo 10 kirkko, Koivisto,
Tiusanen.
Loppiaisen jumalanpalvelus ke 6.1.
klo 10 kirkko, Koivisto, Laiho.
Konfirmaatiomessu su 10.1. klo 10
kirkko.
Väärtipalaveri ti 12.1. klo 17 srk-talo.
Messu su 17.1. klo 10 kirkko, Koivisto, Laiho.
Messu su 24.1. klo 10 kirkko, Karasti,
Tiusanen.
Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat Tikkalassa to 17.12. klo
18. Peruttu.
Musica-kuoron joulukonsertti pe
18.12. klo 18 kirkko. Peruttu.
Kauneimmat joululaulut su 20.12.
klo 17 ja 19 kirkko. Peruttu.
”Armas joulu jo kutsuu meitä”
-konsertti ti 22.12. klo 19 kirkko.
Asta Tikkanen, laulu, Tiina Laiho, piano. Vapaa pääsy. Kolehti ikäihmisten taloudellisen ahdingon helpottamiseen Korpilahden diakoniatyön
kautta. Konsertin taltiointi on katsottavissa Henki ja elämän Youtubekanavalla.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 17.12.
(kirkko), 14.1. ja 28.1. klo 18 srk-talo.
Väentupa ti 12.1., 19.1. ja 26.1. klo 10
srk-talo.

NOJA-ryhmä ti 12.1.ja 26.1. klo 18
srk-talo.
Ikäihmisten palvelupäivä ke 27.1. klo
10 srk-talo.
Miestenilta ke 27.1. klo 18 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Lasten ilta ti 19.1. klo 17.30 srk-talo.
Ilm. viestillä 050 557 9006. Saat vastausviestinä tiedon, mahtuuko vielä
mukaan.
Perhekerho to 21.1. ja 28.1. klo 9.30
srk-talo.
Taaperoryhmä ma 25.1. klo 9 srktalo.
Pohjoisten kylien perhekerho ti 26.1.
klo 17.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Ilm. viim. edell. päivänä viestillä 050
557 9006.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 20.12. klo 16
srk-keskus, Ridanpää, Vuorenoja.
Joulupolku to 24.12. klo 16–17.30 srkkeskuksen piha.
Sanajumalanpalvelus su 27.12. klo 16
srk-keskus, Rämänen, Nieminen.
Sanajumalanpalvelus su 3.1. klo 16
srk-keskus, Haukkamäki, Nieminen.
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo 16
srk-keskus, Salminen, Laiho.
Perjantain puolipäivä pe 15.1. klo 12
srk-keskus.
Sanajumalanpalvelus su 17.1. klo 16
srk-keskus, Salminen, Laiho.
Messu su 24.1. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Vuorenoja.
Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut -vartti su
20.12. klo 17 srk-keskus. Peruttu.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 12.1. ja 26.1. klo 10 srkkeskus.
Aikuisille
Torstaikahvila to 21.1. ja 28.1. klo 12
srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Kurkistus joulukertomukseen -polku srk-keskuksella 15.12.–3.1. Tule
katsomaan mitä takapihan aidasta
löytyy! Kiertely omatoimisesti 24/7.
Perheolkkari ke 20.1. ja 27.1. klo 9 srkkeskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Jumalanpalvelus verkossa su 20.12.
klo 11 kirkko, Bucht, Ruusukallio,
Lampinen, Solismaa, Salonkioreksterin soittajia.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus to
24.12. klo 11 ja 13 kirkko, Ruusukallio, Lampinen, Aku Lampinen, laulu ja
klarinetti.
Jouluyön messu to 24.12. klo 22
kirkko, Seppä, Bucht, Väisänen, Riikonen.
Messu pe 25.12. klo 11 kirkko, Mäkinen, Seppä, Lampinen, Riikonen, Virsimiehet.
Messu su 27.12. klo 11 kirkko, Seppä,
Mäkinen, Lampinen, kuorolaisia.
Konfirmaatiomessu su 3.1. klo 10
kirkko, Reukauf, Bucht, Väisänen, Nieminen. Paikalle vain konfirmoitavat
läheisineen.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 11 kirkko, Bucht, Solismaa, Valjus.
Konfirmaatiomessu la 9.1. klo 11
kirkko, Rantalainen, Mäkinen, Lampinen, Grönholm.
Konfirmaatiomessu su 10.1. klo 11
kirkko, Mäkinen, Rantalainen, Lampinen, Kankaanpää.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
14.1. klo 18 kirkko. Uuden elämän
ihme, Anneli Montonen, Rantalainen,
musiikki Tuula Hakkarainen, Ester/Ur-

sula Hyvärinen. Ehtoollinen, rukouspalvelua.
Messu su 17.1. klo 11 kirkko, Rantalainen, Mäkinen, Väisänen, Kataikko.
Lions-kirkkopyhä.
Messu su 24.1. klo 11 Kristillinen opisto, Bucht, Rantalainen, Lampinen.
Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut verkossa
su 20.12. klo 16. Katsottavissa suorana Kuokkalan kirkon Youtube-kanavalla.
Kauneimmat joululaulut su 20.12.
klo 15, 17 ja 19 kirkko. Peruttu.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 27.1. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Raamattupiiri ma 21.12. klo 19 kirkko.
Rukouspiiri ke 23.12. klo 19 Polttolinja 29.
Toivoa naisille -ryhmä ti 29.12., 5.1. ja
19.1. klo 18 kirkko.
Köpöttäjät ma 4.1. klo 11 Yhteislähtö
kirkon pääovien edestä.
Parasta on laulaa -kuoron harjoitus
ma 11.1. klo 18 kirkko.
Del Monte rumpalit ma 11.1. klo
19.15 kirkko. Tied. 040 522 8389.
Jubilate Deo ti 12.1. klo 16 kirkko.
Tied. 044 298 0814.
Kuokkamiehet ti 12.1. ja 26.1. klo 18
kirkko.
Kuokkalan kamariyhtye pe 15.1. klo
16 kirkko. Tied. 040 572 3158.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 17.1. klo 11 kirkko.
Perhekerho ti 19.1. ja 26.1. klo 9.30
Polttolinja 37.
Vauvaperhepesä ti 19.1. ja 26.1. klo
13 Polttolinja 29.
Iskän kaa -ilta ti 19.1. klo 18-19.30
kirkko.
Taaperotupa pe 22.1. klo 9.45 Polttolinja 37.
Äitienilta ti 26.1. klo 18 Polttolinja 37.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 20.12. klo 12
Lahjaharjun kappeli, Tikkanen, Laasonen.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus to
24.12. klo 16 ja 17 Lahjaharjun kappeli, Mannström, Asikainen.
Joulupäivän jumalanpalvelus pe
25.12. klo 12 Lahjaharjun kappeli, Tikkanen, Asikainen.
Loppiaisen jumalanpalvelus ke 6.1.
klo 15 Lahjaharjun kappeli, Wuolio,
Penttinen.
Jumalanpalvelus su 17.1. klo 12 Lahjaharjun kappeli.
Messu su 24.1. klo 12 Lahjaharjun
kappeli.
Aikuisille
Lahjaharjun olohuone ti 12.1. ja 26.1.
klo 9 kappeli.
Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jatkuu viikolla 3.
Touhutupa ma 18.1. ja 25.1. klo 9.30
Katajatie 1 as 6.
Taaperokerho ti 19.1. ja 26.1. klo 9.30
Katajatie 1 as 6.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti 19.1.
ja 26.1. klo 9.30 ja to 21.1. ja 28.1. klo 9
Katajatie 1 as 6.
Taaperokerho ke 20.1. ja 27.1. klo 9.30
Katajatie 1 as 6.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kauneimmat joululaulut -jumalanpalvelus su 20.12. klo 10 Pelimannitalo, Palola, Kokkonen, Partanen.

Katsottavissa suorana myös Palokan
alueseurakunnan Youtube-kanavalta.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus to
24.12. klo 15 Pelimannitalo, Laine, Partanen.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus
pe 25.12. klo 8 Pelimannitalo, Hautalahti, Tahkola.
Sanajumalanpalvelus su 27.12. klo 10
Pelimannitalo.
Sanajumalanpalvelus su 3.1. klo 10
Pelimannitalo, Laine, Partanen. Katsottavissa Henki ja elämän Youtubekanavalta.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 10 Pelimannitalo, Hautalahti, Laine, Penttinen.
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo 10
Pelimannitalo, Palola, Tiusanen.
Messu su 17.1. klo 10 Pelimannitalo,
Kokkonen, Tahkola.
Messu su 24.1. klo 10 Pelimannitalo,
Palola, Tahkola.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä alkaa Palokassa 4.2. Ilm.
viim. 27.1. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa torstai-iltaisin klo 18 Palokan diakoniatyön toimitilassa, Kirrintie 11.
Ryhmään mahtuu 8 osallistujaa. Vetäjinä diakoniatyöntekijä Päivi Itkonen
ja diakoniapappi Seppo Hautalahti.
Tied. ja ilm. 040 709 0142.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri ti 26.1. klo 18
Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Nuorille
Nuortenilta ke 20.1. ja 27.1. klo 18
Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta jatkuu viikolla 3.
Apua arkeen. Kaipaisitko hetken
hengähdystä, lastenhoitoapua, tilaisuutta jutella? Ota yhteyttä 040 500
7820/040 535 2276.
Muskarit Jokelan pappilassa keskiviikkoisin. Tied. 050 340 9898.
Perhesähly la 19.12. klo 17 Jokelan
koulu. Peruttu.
Perhepysäkki ma 18.1. ja 25.1. klo 9
Jokelan pappila.
Kaakaoklubi ma 18.1. ja 25.1. klo 12
Jokelan pappila.
Vauvapysäkki ti 19.1. ja 26.1. klo 13
Roihu, Kauppakeskus Palokka.
Perhekahvila ke 20.1. ja 27.1. klo 9
Roihu, Kauppakeskus Palokka.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kirkon avoimet ovet hiljentymiseen
ma–pe klo 12.
Kauneimmat joululaulut -messu
su 20.12. klo 10 kirkko, Helenius, Tiusanen.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 16
kirkon portailla, Väätäinen, Perttilä.
Jouluaamun messu pe 25.12. klo 8
kirkko, Haukkamäki, Tiusanen.
Kauneimmat joululaulut -messu
su 27.12. klo 10 kirkko, Haukkamäki,
Vuorenoja.
Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus pe 1.1. klo 10 kirkko, Haukkamäki, Tiusanen.
Konfirmaatiomessu su 3.1. klo 10
kirkko, Väätäinen, Luoma.
Kauneimmat joululaulut -messu ke
6.1. klo 8 kirkko, Väätäinen, Asikainen.
Messu su 10.1. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tiusanen.
Leipäsunnuntai su 10.1. klo 16 srkkoti. Kasteen lahja, Tapio Puolimatka.
Ehtoollinen.
Messu su 17.1. klo 10 kirkko, Helenius, Tahkola.
Messu su 24.1. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Leipäsunnuntai su 24.1. klo 16 srkkoti. Jeesus herättää uskon, Osmo
Väätäinen. Ehtoollinen.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 10.1. ja
24.1. klo 18. Merja Valkola, Valtterintie 1 B 13.

Aikuisille
Naisten ilta pe 15.1. klo srk-sali.
Miesten Pipliapiiri ke 20.1. klo 18
pappila.

Aikuisille
AA-ryhmä ma 21.12., 28.12. ja 4.1. klo
18 srk-koti.
Olohuone ti klo 13 srk-koti 12.1. alkaen.

Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin.
Tied. 050 571 5155.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko 19.1.
alkaen.

Lapsille ja lapsiperheille
Joulupolku perheille 6.1. asti srk-kodin ikkunoissa. Ikkunat ovat valaistuna klo 9–19. Voit kiertää polun silloin,
kun se parhaiten sinulle sopii.
Pyhäkoulu 7.1. ja 21.1. klo 18 srkkoti.
Perhekerho to 21.1. ja 28.1. klo 9.30
srk-koti.

Muu
Tuomaan Tulet verkossa ma 21.12.
klo 18 Aaron laavu Sarpatissa. Katsottavissa suorana Tikkakosken aluesrk:n
Facebook-sivulla.

Muu
Joulukeräys
Säynätsalossa ja
Keljonkankaalla
Säynätsalon alueseurakunta
järjestää hygieniatuotekeräyksen jouluksi. Keräämme
shampoota, saippuaa, pyykinpesuainetta, laastaria, hammasharjoja, hajusteetonta
perusvoidetta, nenäliinoja, astianpesuainetta, wc-paperia,
pyyhkeitä. Voit tuoda yhden
tai useamman tuotteen jouluun mennessä. Jaamme niitä
tarvitsijoille diakoniatyön
kautta joulun alla ja alkuvuodesta. Voit tuoda tuotteet tilaisuuksiin tai sopimalla ajan
050 598 0951 (Säynätsalo) tai
041 730 3226 (Keljonkangas).

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Candela-kuoron joulutervehdys verkossa to 17.12. klo 18 kirkko. Katsottavissa suorana Tikkakosken alueseurakunnan Facebook-sivun kautta.
Joululaulukirkko su 20.12. klo 10
kirkko, von Gross, Piilonen.
Aatonaaton hartaus ke 23.12. klo 18
Autiokankaan hautausmaalla muualle haudattujen ristillä.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 16
kirkon takapihalla, Vallipuro, Piilonen.
Joulukirkko pe 25.12. klo 8 kirkko,
Vallipuro, Piilonen, Candela.
Tapaninpäivän jumalanpalvelus la
26.12. klo 10 kirkko, Von Gross, Tahkola.
Iltakirkko su 27.12. klo 18 kirkko, von
Gross, Tahkola.
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus pe 1.1. klo 10 kirkko, von
Gross, Paiilonen.
Messu su 3.1. klo 10 kirkko, von Gross,
Paukkunen.
Loppiaisen jumalanpalvelus ke 6.1.
klo 11 kirkko, Vallipuro, Piilonen.
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo 10
kirkko, von Gross, Piilonen.
Messu su 17.1. klo 10 kirkko, Vallipuro, Partanen.
Yhteinen jumalanpalvelus Tikkakosken helluntaiseurakunnan kanssa
su 24.1. klo 11 helluntaiseurakunnan
kirkko, Koivulammenkatu 1, Tuomo
Lehtimäki, Vallipuro.
Siioninvirsiseurat su 24.1. klo 18 pappila.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ja musiikkikerho ke klo
15 kirkko 20.1. alkaen.
”Harpuin, huiluin, kantelein” -kirkkomusiikki-ilta to 21.1. klo 19 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokakassien jakelu to 17.12., 31.12.,
7.1. ja 21.1. klo 10.30 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Miesten raamattupiiri to 17.12. klo
12 kirkko.
Joululaulukirkko su 20.12. klo 10
kirkko, Rossi, Modinos. Max 20 hlö.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 14
ja 15 kirkko, Kauppinen, Karjalainen,
Valjus.
Jouluyön sanajumalanpalvelus to
24.12. klo 23 kirkko, Jurva, Salmela.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus pe
25.12. klo 10 kirkko, Rossi, Modinos.
Sanajumalanpalvelus su 27.12. klo 10
kirkko, Jurva, Salmela.
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus pe 1.1. klo 10 kirkko, Karjalainen, Väisänen.
Sanajumalanpalvelus su 3.1. klo 10
kirkko, Karjalainen, Valjus.
Loppiaisen sanajumalanpalvelus ke
6.1. klo 10 kirkko, Karjalainen, Perttilä.
Konfirmaatiomessu su 10.1. klo 10
kirkko, Rossi, Perttilä.
Messu su 17.1. klo 10 kirkko, Jurva,
Salmela.
Raamattuluento ti 19.1. klo 18.30
kirkko. Ruut – Suoja Jumalan siipien alla, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
Messu su 24.1. klo 10 kirkko, Kauppinen, Väisänen.
Sanan ja rukouksen ilta ti 26.1. klo
18.30 kirkko, Kari ja Mari Valkonen.
Hartaus verkossa su klo 10 Facebook
ja Youtube: Vaajakosken aluesrk.
Livekirkkokahvit su klo 11.30–11.45
Facebook: Vaajakosken alueseurakunta.
Musiikkitilaisuudet
Etsikää lasta, taivaan kuningasta
-joulukonsertti pe 18.12. klo 18 kirkko. Timo Kuutti, baritoni ja Eveliina
Modinos, piano. Suorana Vaajakosken aluesrk:n Facebook-sivulla.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 12.1. ja 26.1. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Keskiviikkokerho ke 13.1. ja 27.1. klo
13 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 20.1. klo 13 Jyskän srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14,
10.1. alkaen.
Perhetupa ti 19.1. ja 26.1. klo 9 kirkko.
Ekavauva-Pallerot. Ilm. 10.1. asti jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Jyskän perhekerho to 21.1. klo 9 srkkoti.
Ekavauva-Pallerot ti 26.1. klo 13 kirkko.
Muu
Kirkonpenkki keskiviikkoisin tammikuussa klo 15-17. Seurakunnan työntekijä tavattavissa. Joulukuussa ei ole
Kirkonpenkkiä.
Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa Vaajakosken kirkolla 13.1. Ilm.
pastori Heli Karjalainen, 044 430 9113,
heli.h.karjalainen@evl.fi.
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Yhteiset
Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Suljettu
toistaiseksi koronan vuoksi. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessut @
Kaupunginkirkko su 10.1. klo 16 ja
17. Mikko Puhalainen, Mika Kilkki. Klo 17 messu lähetetään suorana
Youtube-kanavalla KohtaamisPaikka Jyväskylä.
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu
su 17.1. klo 11–12.30. Ilm. whatsapilla 044 524 3904.
KahviKirkko @ Kristillinen koulu su
17.1. klo 13–14.30. Ilm. whatsapilla
044 524 3904.
NettiKirkko @ YouTube kanava
KohtaamisPaikka Jyväskylä su 24.1.
klo 17. Voit lähettää rukouspyyntöjä ja kiitosaiheita whatsapilla 044
524 3904.
Mietitkö elämän isoja kysymyksiä?
#kokeilealfaa! Alfa on hyvä mahdollisuus miettiä elämän isoja kysymyksiä kristinuskon näkökulmasta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan löytöretkelle vaikka omalta
kotisohvalta. Seuraava Online Alfa
alkaa ti 2.2. Tied. ja ilm. tiinakilkki@
gmail.com / 044 524 3904. Tarkista
tiedot kts. www.kohtaamispaikka.
net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @ kohtaamispaikka. Youtube-kanavalta KohtaamisPaikka Jyväskylä löydät koronakauden puheet.

Eläm

Parisuhdekurssi
Solmuja
parisuhteessa?
Solmuja parisuhteessa
-kurssi alkaa helmikuussa.
Ohjaajien alustusten lisäksi
kurssilla on muun muassa
yksilötehtäviä, tehtäviä
oman kumppanin kanssa ja
ryhmäkeskusteluja. Ryhmä
kokoontuu Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa 11.2.
alken. Ohjaajina toimivat
Jyväskylän seurakunnan perhetyöntekijä Anne Savolin ja
varhaiskasvatuksen ohjaaja
Katja Jansa. Kurssin hinta on
40 euroa/pariskunta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 22.1. mennessä 050 380
0583. Ilmoittautuneet haastetellaan ennen ryhmän
alkamista.
Näkövammaiset, huonokuuloiset, omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023.
Päivystys 11.1. alkaen ma ja ke klo
9–11.
Omaishoitajien Oma hetki ke 13.1.
klo 13–14.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 20.1. klo 13–14.30 Vanha pappila.

Sana ja rukous
Raamattuluentosarja neljänä tiistai-iltana Vaajakosken kirkolla. Luennot Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Luento alkaa klo 18.30.
19.1. Ruut – Suoja Jumalan siipien alla 2.2.; Esra – Jumala on uskollinen; 16.2. Nehemia – Jumala vie
voittoon; 2.3. Ester – Jumala huolehtii omistaan.
Sanan ja rukouksen illat tiistaisin
kerran kuussa Vaajakosken kirkolla 26.1., 23.2. ja 23.3. Rohkaisevia todistuksia, vierailevia puhujia ja muusikoita, esirukouspalvelu. Ohjelmaosuus alkaa klo 18.30. Juonto Kari ja
Mari Valkonen.
Rukousretriitti Puhalla Jumalan
tuuli pe–su 12.–14.2. Kiponniemen
leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset ja
kyselyt kari.valkonen@kolumbus.fi,
050 3843702.
Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Aseman Pysäkillä (Hannikaisenkatu 27–
29) ti klo 9–12 ja ke klo 9–11 (Webaika klo 11–12).
Joulukirkko su 20.12. klo 15 Kaupunginkirkko. Peruttu.
Raamattupiiri to 21.1. klo 16.15
Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Messu su 24.1. klo 15 Keltinmäen
kirkko, Keltinmäentie 10.

estöt
Kristilliset järj
Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 25.1. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Yhteislaulua, adressi- ja korttimyynti, kahvit
klo 13.30 alkaen.
Tiedoksi: Helmikuun tilaisuudet
Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, ma 8.2.
ja 22.2. klo 14.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4.
Joulun ja uudenvuoden tauko
21.12.–17.1. johtuen Jyväskylän
kaupungin kokoontumissuosituksista.
jklnnky@gmail.com, 040 740 4472,
ywca.fi/paikallisyhdistykset/jyvaskylan-nnky/www.facebook.com/jklnnky/instagram.com/jklnnky
Exodus-raamattupiiri to 14.1. klo
14–16. Exodus-raamttupiiri on naisille suunnattu piiri, jossa keskustellaan edeltä sovitusta Raamatun kohdasta kahvikupin ääressä.
Kirjapiiri I ma 18.1. klo 13. Vetäjänä
toimii Kaarina Mäkinen.
Kirjapiiri II ti 19.1. klo 13. Vetäjänä
toimii Pirjo-Liisa Sillgren.
Puuroa ja puhetta ti 19.1. klo 9–11
(aamupala 5e). Kuka on lähimmäiseni?, Vuokko Kolehmainen.
Puuroa ja puhetta ti 26.1. klo 9–11
(aamupala 5e). Tärkeää on matka,
ei määränpää – matkakertomuksia,
Susanna Matikainen.
Ompeluseura to 21.1. klo 13–15.
Vaihdetaan ideoita ja opetetaan toisiamme. Ota omat langat, puikot,
koukut mukaan. Päiväkahvit.
Kamalat äidit ke 27.1.2021 klo 18.
Ohjattu vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla,
044 505 0653

Nettiseurat su 20.12. klo 16.
Tapaninpäivän nettiseurat la 26.12.
klo 18.
Nettiseurat su 27.12. klo 16.
Uudenvuodenpäivän nettiseurat
pe 1.1. klo 18.
Nettiseurat su 3.1. klo 18.
Kansan Raamattuseura
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Rukoustunti ti 19.1. klo 11–12.
Päiväkahvit ja raamattutunti ti
19.1. klo 13–15.
Bibliodraamaryhmä Zoom-yhteydellä neljänä peräkkäisenä keskiviikkona alkaen ke 20.1. klo 18–20. Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina
15.1. mika.lahtinen@sana.fi.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100
Jyväskylä, (014) 620 801, ksuomi@
sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14. Suljettu 16.12.–3.1.
Lähetyskoti:
Teetupa pe klo 18–21 (vuoden viimeinen 18.12., jatkuu 15.1. alkaen).
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä
muiden asioiden puolesta ma klo
18 (vuoden viimeinen 21.12., jatkuu
11.1. alkaen).
Rukouspiiri maahanmuuttajien
puolesta ti klo 11, whatsapp-ryhmä. Lisätietoja Mariannelta, 044 554
5768 (5.1. alkaen).
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18 (12.1. alkaen).
Varkkari-ilta 11–15-vuotiaille to 7.1.
ja 21.1. klo 18–19.30.
Naisten raamattupiiri ti 12.1. ja
26.1. klo 13.
Sanan Keidas su 17.1., vieraana
Mauri Tervonen.

Naistenpiiri ke 20.1. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 7.1. ja
21.1. klo 18.30, Kirkkotie 11.
Leipäsunnuntai su 10.1. klo 16 Säynätsalon srk-koti. Kasteen lahja, Tapio Puolimatka. Lapsille omaa ohjelmaa.
Leipäsunnuntai su 24.1. klo 16 Säynätsalon srk-koti. Jeesus herättää uskon, Osmo Väätäinen. Lapsille omaa
ohjelmaa.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Aamurukouspiiri ma 21.12. klo 8.
Messu ja lähetystilaisuus su 3.1. klo
12. Jatkuuko lähetystyö Venäjällä?
Pasi Hujanen.
Aamurukouspiiri ma 4.1., 11.1., 18.1.
ja 25.1. klo 8.
Opiskelijailta ke 13.1. klo 18.30. Lautapeli-ilta.
Viikkomessu ke 20.1. klo 18.30.
Nuortenilta pe 22.1. 18.30. Avajaiset.
Härkäinen talvi ja muita tarinoita,
Juhani Tikkanen ja Juha Heinonen.
Opiskelijailta ke 27.1. klo 18.30.
Varhaiskirkon jäljillä, Erkki Koskenniemi.
Kansan Raamattuseura
Elämän puolella -ilta to 7.1. klo
18.30 Roihu, Palonan kauppakeskus. Daavid, Juha Parkkinen, Kyösti Kytöjoki, laulu, Matti Mertanen,
säestys.
Raamattuilta ke 13.1. klo 18 Vaajakosken kirkko. Turvaa Jumalan
sanaan – älä kokemuksiisi, Anneli
Montonen.
Toivon torstai to 21.1. klo 18.30
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas. Aarre, helmi ja nuotta, Matteus
13:44-50, Riitta Keskimäki, musiikki
Päivi Perttilä.

Ajankohtaisimmat tiedot mahdollisista muutoksista ja peruutuksista osoitteessa
jyvaskylanseurakunta.fi/joulu.
n TUHANNET TÄHDET -JOULUKONSERTTI
to 17.12. kello 18 ja 20.30 Taulumäen kirkko. Peruttu.
n MUSICA-KUORON JOULUKONSERTTI pe 18.12.
kello 18 Korpilahden kirkko. Peruttu.

JOULUN TUNNELMAA
VERKOSSA
KASTETUT
Eedit Isla Aurelia Autio
Emil Sisu William Critchley
Torsti Evert Fröberg
Hilda Sigrid Haikara
Tiitus Juhani Halonen
Venni Mikali Halonen
Hertta Iita Matilda Harju
Elias Veikka Haukkavaara
Seela Saima Sofia Helminen
Tarmo Sakari Hirvonen
Mark Johan Kalevi Huttunen
Noel Johan Kristian Iholainen
Aaden Johannes Jokitalo
Salli Anja Olivia Jormakka
Eemi Sulo Olavi Kauppinen
Eeti Veikko Iivari Kauppinen
Jimi Velmu Kuismin
Niklas Leo-Pekka Kuukkanen
Christian Juhani Emil Kuusisto
Oiva Kalevi Johannes Lahti-Kokko
Jooa Tapio Juhani Lapinkallio
KUOLLEET
Kerttu Lahja Turunen 96 v
Viljo Veikko Forsberg 93 v
Pentti Yrjö Johannes Paavola 90 v
Lea Annikki Rautakoski 90 v
Sylvi Susanna Koivumäki 89 v
Taito Olavi Pöysti 89 v
Salme Maija Liisa Reinikainen 89 v
Eeva Marjatta Puttonen 87 v
Leila Orvokki Kotamäki 86 v
Riitta Liisa Kalaja 84 v
Anja Sinikka Rantanen 84 v

Alvar Otto Ilmari Lehtonen
Ruben Elian Leino
Jalo Frans Oliver Leván
Fiona Aurora Limma
Viljami Veikko Johannes Mikkonen
Lenni Urho Eevert Mähönen
Matias Veikko Kalevi Paakkari
Joel Riku Mikael Palander
Ronja Anne Roosa Pennanen
Rianna Nita Tuulikki Riihonen
Livia Josefiina Rompasaari
Noel William Saukkonen
Amanda Ellen Olivia Sorsa
Elma Isa Olivia Suvinen
Sofia Jade Josefiina Takala
Seemi Sirius Teerijoki
Frida Aurora Tunturi
Nikke Markku Antero Uitto
Stella Aurora Maria Vilenius
Venla Katariina Vinkki
Milo Julius Tapio Väätäinen

Sirkka-Liisa Hakkarainen 83 v
Pentti Juhani Kainuharju 83 v
Jouko Juhani Pajurinne 82 v
Pirkko Orvokki Rask 79 v
Esko Veli Juhani Laasonen 77 v
Jaakko Juhani Isoviita 74 v
Leena Inkeri Peltola 73 v
Kari Kalevi Kuusijoki 69 v
Arja Helena Kankainen 64 v
Marko Tapio Einari Leppänen 51 v

Jouluna he kaikki ovat täällä, joita rakastimme niin.
Näen tutut valokuvat kaapin päällä, ja muistot laskeutuvat sydämiin.
On niin kuin jossain soisi tuttu ääni, ja jälleen kerran maa niin kaunis on.
On kirkas Luoja taivas yllä pääni. Soi enkeleiden laulu loputon.
Ja jälleen kerran joulu saapuu meille. Nyt loista, hento liekki kirkkaana.
Tuo, seimen Lapsi, lohtu särkyneille. On lähellämme valon maailma.
Anna-Mari Kaskinen

staanotot
Diakonian va
Halssila, Huhtasuo: 050 549 7024,
juha.halonen@evl.fi, 050 549 7005,
mira-maarit.vaisanen@evl.fi
Keljonkangas: 041 730 3226,
marjo.mattila@evl.fi
Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: 050 549 7026, ulla.hautamaki@evl.
fi; 044 716 4959, ainoleena.laitinen@
evl.fi; 050 549 7015, elina.fuchs@evl.
fi. Ruokapankkisetelipäivystys ma klo
12–13 kirkolla ja to klo 10–11 Kortepohjan srk-keskuksessa
Keskusta, Lohikoski: 050 549 7027,
lea.pietilainen@evl.fi; 050 549 7001,
sami.junttila@evl.fi; 050 340 0665
kaisa.toivanen@evl.fi tai 050 549 7006,
elina.lintulahti@evl.fi
Korpilahti: 050 557 9003, johanna.
summanen@evl.fi
Kuokkala: 050 549 7007, marita.

riikonen@evl.fi tai 050 549 7034, sari.
solismaa@evl.fi
Palokka: 040 560 9910, elina.romar@
evl.fi; 040 7090 142, paivi.itkonen@
evl.fi
Säynätsalo: 050 598 0951, paula.
kiviranta@evl.fi
Tikkakoski: 040 560 9916,
tiina.h.reijonen@evl.fi
Vaajakoski: 040 560 9926, marjaleena.liimatainen@evl.fi, 040 560
9927, paivi.kivilahti@evl.fi
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11.
Viittomakieliset: Kuurojendiakonissan vastaanotto Aseman Pysäkillä
(Hannikaisenkatu 27–29) ti klo 9–12
ja ke klo 9–11 (webaika klo 11–12).

Adventin ajan ja joulun
ohjelmaa Henki ja elämän
Youtube-kanavalla:
youtube.com/henkielama
Katso näitä kotona!
PERJANTAINA 18.12. KLO 19
Christmas Carols
Itunen-yhtye esittää
perinteisiä brittijoululauluja
SUNNUNTAINA 20.12.
Neljännen adventin videotervehdys
SUNNUNTAINA 20.12. KLO 16
Kauneimmat joululaulut Säynätsalon
kirkosta (tallenne)
SUNNUNTAINA 20.12. KLO 10
4. adventin jumalanpalvelus
Vaajakosken kirkosta
TIISTAINA 22.12.
Asta Tikkasen joulukonsertti (tallenne)

n CHRISTMAS CAROLS -KONSERTTI pe 18.12.
kello 19 verkossa. Suora lähetys Henki ja elämän
Youtube-kanavalla.
n KAUNEIMMA JOULULAULUT la 19.12. kello 16,
18 ja 20 Taulumäen kirkko. Peruttu.
n KAUNEIMMAT JOULULAULUT -KONSERTTI
su 20.12. kello 15 Taulumäen kirkko. Peruttu.
n ILTA – JOULUKIERTUE 2020 ti 22.12. kello 18 ja 20
Taulumäen kirkko. Peruttu.
n ARMAS JOULU JO KUTSUU MEITÄ -KONSERTTI ti 22.12. kello 19 Korpilahden kirkko. Asta Tikkanen,
laulu ja Tiina Laiho, piano. Konsertin taltiointi on katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla 23.12.
eteenpäin.
n TAAS KAIKKI KAUNIIT MUISTOT -KONSERTTI
VERKOSSA la 26.12. kello 15 Taulumäen kirkko. Kant-

tori Pertti Tahkolan 50-vuotisjuhlakonsertti. Tahkolan
lisäksi konsertissa esiintyvät Annastiina Tahkola,
Kamarikuoro Valo sekä András Szabó, piano ja urut.
Konsertti on katsottavissa Henki ja elämän Youtubekanavalla.
n DIANDRA – LUMIVALKEA JOULU ke 30.12. kello
18 ja 20 Taulumäen kirkko. Siirretty myöhemmäksi.
n SIITÄ TUNTEE JOULUN! ma 4.1. kello 18 ja 20
Taulumäen kirkko. Peruttu.
n KUNINKAITTEN, TÄHDEN -JOULUKUVAELMA
la 9.1. kello 16 Taulumäen kirkko. La Kala -ooppera.
Solisteina Kari-Kyösti Silvennoinen, Kimmo Tuuri,
Piers Bray, Tiina Limatius-Niitti, Marie Finne-Bray.
Liput 30/10 euroa lippu.fi ja puolituntia ennen ovelta.
n KESKI-SUOMEN KAMARIORKESTERIN KONSERTTI la 16.1. klo 14 Taulumäen kirkko. Ohjelmassa
norjalaisen Henning Kraggerudin Preghiera, J. S. Bachin
Pianokonsertto E-duuri ja D. Shostakovitshin Kamarisinfonia c-molli. Johtaa Matias Lahti.
n SOIVA KESKI-SUOMI -URKUKONSERTTI su
17.1. klo 15 Taulumäen kirkko. Marko Kupari, urut.
Liput 15/5 euroa.

Vauvaryhmät
kevät 2021
AVOIMET RYHMÄT (ei ennakkoilmoittautumista)
Keljonkangas / Neulaskoti Tarja Masalin
050 442 0198 Kuokkala Eija Välilehto 050 407 9128
Palokka / Roihu Mira Maasola 050 408 8813
EKAVAUVA-RYHMÄT
ILMOITTAUTUMINEN 1.12.2020-10.1.2021
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Huhtasuo / Kipinä Emilia Virtanen 044 430 9748
Kortepohjan srk-keskus Riitta Haaparanta-Kocabiyik
050 372 5573 Kuokkala Heini Tarvainen 050 340 0697
Vaajakoski Marja Lähteelä 040 574 2026

TORSTAINA 24.12. KLO 15
Jouluaaton jumalanpalvelus
Taulumäen kirkosta
PERJANTAINA 25.12. KLO 7
Joulupäivän jumalanpalvelus
Taulumäen kirkosta

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

LAUANTAINA 26.12. KLO 15
Taas kaikki kauniit muistot
Konsertti Taulumäen kirkosta

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

Mahdollisista muutoksista
tiedotamme verkkosivuillamme.

Toimisto palvelee toistaiseksi puhelinpalveluna.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
041 730 2591 .......................... luovutus.akrlapua@evl.fi
Kirkkoon liittyminen, avioliiton esteiden tutkinta
041 730 2589 ..................... rekisterointi.akrlapua@evl.fi

Työntekijöiden
yhteystiedot netissä
jyvaskylanseurakunta.fi

Kaste- ja vihkivaraukset
050 363 2300 ................. jyvaskylan.seurakunta@evl.fi

Työntekijöiden
sähköpostiosoitteet
ovat muotoa

Hautauspalvelut
040 162 3982 ................. jyvaskylan.seurakunta@evl.fi

etunimi.sukunimi
@evl.fi

Päivystävä pappi 040 535 2328
Neuvonta 014 636 611

ellei yhteystiedon
yhteydessä
toisin mainita.
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Jakke antaa luvan olla kiukkuinen
Jyväskylän seurakunta lähetti
tunnetaitoihin ja hyvinvointiin
liittyvän videosarjan alakoulujen
käyttöön. Taika-Petteri ja Jakke
Jääkarhu tekevät oppimisesta kivaa.
MINNA PALOVAARA teksti
LOTTA HAKANEN kuva

Jakke Jääkarhu ja Taika-Petteri heittävät knallihatut ilmaan ja
nappaavat ne näppärästi päähänsä. Jakke ja jyväskyläläinen vatsastapuhuja ja jonglööri Petteri Hakanen alkavat jutella tunteista:
Saako välillä olla kiukkuinen, miten kiukun voi osoittaa ja millainen on hyvä kaveri?
Sympaattisen hassu Jakke Jääkarhu juttelee elävästi karhumaisella äänellään.
– Jakke on hauska, sille aina sattuu ja tapahtuu, mutta se on aika
viisas. Jaken jutut myös jäävät lapsille parhaiten mieleen, Hakanen
luonnehtii ystäväänsä.
Videosarjassa Jääkarhu ja Hakanen käyvät läpi monia tärkeitä hyvinvointi- ja tunnetaitoja. Muutaman minuutin mittaiset videot
johdattavat aiheeseen, ja syvempää työstämistä varten jokaiseen
videoon liittyy tehtäviä.
Hakanen on hyödyntänyt käsikirjoituksissaan Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijoiden asiantuntemusta ja viimeisintä
tutkimustietoa.

Taika-Petteri eli Petteri Hakanen on huomannut, että Jakke Jääkarhu saa etenkin lapsilta jakamattoman huomion ja sanoma jää hyvin mieleen.

Jyväskylän seurakunnan tilaama
Taika-Petterin ja Jakke Jääkarhun
kiertue alakouluihin peruuntui tänä vuonna koronan vuoksi. Sen sijaan seurakunta tarjoaa tunnevideoiden sarjan maksutta alakoulujen käyttöön.
– Olen todella iloinen yhteistyöstä seurakunnan ja yliopiston
kanssa. Tämän tyyppisille sisällöille on ajassamme suuri tarve, Hakanen sanoo.

Entisenä opettajana hän tuntee
alakoulujen kiireisen arjen ja opetussuunnitelman tavoitteet. Siksi hän on laatinut videot helpoiksi
käyttää oppimisen tukena.
– Vuosi on ollut rankka opettajillekin. Videot auttavat heitä käsittelemään aiheita iloisella meiningillä ja huumorilla. Lapsille suodaan tilaisuus opetella tärkeitä taitoja ja he oppivat, miten itse voi

vaikuttaa omaan ja toisten hyvinvointiin.
Videot on otettu kouluissa tyytyväisinä käyttöön ja niistä on saatu kiittävää palautetta. Tammirinteen koulun 2A-luokassa on ehditty käydä koko videosarja aiheineen ja tehtävineen järjestelmällisesti läpi.
– Katselimme videot, teimme
tehtäviä ja keskustelimme aiheista

yhdessä, pienissä ryhmissä tai pareittain. Mietimme muun muassa
keinoja rauhoittumiseen, kertoo
luokanopettaja Jaana Keltto.
Videot soveltuvat hyvin alkuopetusikäisille ja kestävät useammankin katsomiskerran. Ne tulivat tarpeeseen, koska niiden avulla luokka pääsi kätevästi opettelemaan muun muassa tunteiden
näyttämistä ja hyviä keinoja rat-

kaista kiistoja.
– Luokassa on ilmennyt kaveriongelmia, joten videot sopivat
juuri tähän tilanteeseen. Pääsimme miettimään, miten tunteista
voi kertoa muille ja mitä voi tehdä
vaikkapa kiukkuisena.
– Lasten mielestä videot ovat
sopivan mittaisia ja hauskoja, ja
tietysti Jakke sai paljon kehuja,
Keltto sanoo.

Joulun rauhaa
ja hyvää uutta
vuotta 2021!
Seuraava Henki & elämä ilmestyy 28.1.2021.
Aineistot 18.1.2021 mennessä.

