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Ajassa

Yksi hetki
KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

us
Pääkirjoit

Elämäntehtävänä
parempi elämä

Rehevä Jyväskylä

Aalto-yliopistosta keväällä eläkkeellä jäänyt filosofi ja yritysvalmentaja Esa Saarinen
ajattelee, että epätoivo on henkinen musta aukko.

Kaupunkirakentamisen havainnekuviin kuuluvat onnelli
sen näköisinä käyskentelevät ihmishahmot. Yhä useam
min nämä havainnekuvien hahmot on sijoitettu betoni
kiveykselle.

ELINA MANNINEN teksti
JANI LAUKKANEN
kuva ja kuvankäsittely

Vastikään julkaistu Jyväskylän satamankärjen suunnitel
ma näyttää meille virtaviivaisen saunarakennuksen. Ih
mishahmot ja betonikiveys ovat muut kuvan hallitsevat
elementit. Kotipihoistakin tuttu trendi korvata vallaton
nurmikko betonipinnalla näkyy myös muun muassa Jy
väskylän Kankaalla ja Kuokkalan kirkon ympärille raken
tuvan Kalonin ympäristössä.
Joissakin havainnekuvissa kiveykselle on sijoitettu myös
puita. Toivottavasti suunnitelmat myös vehreyden osal
ta toteutuvat. Silti herää kysymys, johtaako betonitrendi
siihen, että Jyväskylään palapelin lailla rakennetaan kive
yksellä päällystettyjä puuttomia tiloja. Se on uhkana, jos
puiden merkitystä ei riittävästi huomioida.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Jyväskylän kaupunki ei ole
puita unohtanut. Jyväskylä on Helsingin, Turun ja Tam
pereen vanavedessä valmistelemassa kaupunkipuulin
jausta. Linjauksen pohjaksi kaupungin verkkosivuilla
sai konkreettisesti kertoa suunnittelijoille muun muas
sa, millaisia puita kaupunkialueelle haluaa. Tampereel
la mentiin jopa ihan puutasolle, kun kaupunkilaiset ja
koivat kuvia lempipuistaan Instagramissa ja merkitsivät
karttaan paikkoja, joista heidän mielestään puuttui puu.
Ilmastonmuutoksen keskellä puulinjaus on tarpeellinen.
Auringon paahteessa varjoa tarjoavat kaupunkipuut pa
rantavat ilmanlaatua sitomalla pienhiukkasia ja ilman
saasteita. Puut myös varastoivat hiilidioksidia ja autta
vat hulevesien luonnonmukaisessa käsittelyssä, kun juu
riston ylläpitäessä maan kuohkeutta vesi pääsee imey
tymään nopeasti maaperään. Ja onpa vehreän ja viihtyi
sän ilmeen säilyttäminen kaupungille myös arvo sinän
sä. Monelle uljaat kaupunkipuut ovat elävän kaupungin
symboli.
Toivottavasti Jyväskylän kaupun
kipuulinjauksesta saadaan re
hevä ja betonirakentami
sen trendi suo kasvus
tolle tarvittavan tilan.

Jasmine Kesseli ja Joakim Kaseva sanoivat tahdon la 28.8. kello 17.35 Harjun portailla Jyväskylän seurakunnan
Vie rakkaasi ulos -häätapahtumassa. Mukana ikimuistoisessa hetkessä myös pariskunnan tytär Isla Kaseva.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin

1

Tikkakosken kirkolla tarjotaan Tasauslounasta pe 1.10.
kello 11–13. Aterian hinta on
10 euroa ja tuotto ohjataan Suomen Lähetysseuran Tasauskeräykseen. Lounaan alussa lyhyt hartaus.

Sanottua
Tutkimusta tarvitaan päätök’’
senteossa. Sitä tarvitaan suurten
kriisien ratkaisussa. Ilman pitkäjänteistä tutkimusta ja faktapohjaista tietoa emme voi ratkaista ilmastonmuutosta, emme varautua talouskriiseihin, emme kehittää rokotteita, emme ymmärtää eriarvoisuuden syitä ja seurauksia.”

Vauvan kastaminen on sydän’’
tä lämmittävää. Lapset saavat sitten aikuisiässä miettiä näitä asioi-
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Yhteisolkkari torstaisin kello 8.30–11.30 Huhtasuon yhteistoimintapisteellä, Nevakatu 2. Sukupolvien avoin kohtaamispaikka, jossa lauletaan, leikitään, jutellaan – ollaan yhdessä.

Lisää toimintaamme sivuilla 11–13.

Päätoimittaja Oona Komonen
(Jyväskylän Ylioppilaslehti
Jylkkäri 2.9.2021)

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Hiljaisuuden jooga ke 6.10.
kello 18 Kuokkalan kirkossa.
Kehollista rukousta ja meditaatiota pyhän äärellä. Ota mukaasi retkipatja tai joogamatto,
lämpimät ja rennot vaatteet.

ta, että miten ja mihin uskoo. Minulle kaste on tuonut turvaa ja
uskoa siihen, että tämä elämä ei
ole vain tässä.”
Duudsoni Jukka Hildén
(Kirkko ja kaupunki 10.9.2021)

Kristittyjen elämä Afganistanis’’
sa oli hyvin vaikeaa jo aiemmin-

tä kaikilla on tasavertainen oikeus
inhimilliseen ja hyvään elämän
loppuvaiheen hoitoon. Eutanasialla ei saa ratkaista saattohoidon
puutteita.”
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja
Kati Myllymäki
(Lääkäriliiton tiedote 31.8.2021)

kin, nyt he pelkäävät henkensä
puolesta.”

Ei ole oikeudenmukaista, et’’
tä ulkopuoliset tulevat sanomaan,

Lähetysseuran hankehallinnon
asiantuntija Iiro Pankakoski
(Lähetysseuran uutiset 20.8.2021)

miten ihmisen pitää toimia siinä
tilanteessa, kun kuolema odottaa
oven takana.”

’’

Palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatava kuntoon niin, et-

Hyvän kuoleman puolesta -aloitteen
vireille laittamassa ollut
Esko Seppänen (IS 31.8.2021)

Kannessa: Filosofi Esa Saarinen uskoo, että parempi ajattelu
synnyttää parempaa elämää.
Kuva: Jani Laukkanen
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Voiko filosofi jäädä eläkkeelle?
Ajattelua ei voi pysäyttää, eikä ole
syytäkään. Jonakin päivänä tietyt
ulkoisesti näkyvät muodot ajatte
lulle voivat käydä mahdottomik
si, enkä pysty enää esimerkiksi kir
joittamaan tai pitämään luento
ja. Mutta toivon, että se hetki on
kymmenien vuosien päässä!
Mitä toivo merkitsee sinulle?
Toivo on ovi salaperäiseen selit
tämättömään, jonka kautta mah
doton voi muuttua mahdolliseksi.
Toivo on vahvistumisen näkymä
tön lähde ja hyväenteisyyden silta
eteenpäin. Viime kädessä minulle
toivo on tunne, että hyvä voittaa.
Entä epätoivo?
Epätoivo on röyhkeä ja itsekäs ih
misyyden kaventaja. Se väärin
käyttää realismia ja ratsastaa kyl

millä totuuksilla. Epätoivo on hen
kinen musta aukko, joka imee elä
män ihmeen omiin yksipuolisuuk
siinsa. Kun vaivun epätoivoon, tie
dän olevani väärässä, mutta henki
ei silti jaksa kammeta pystyyn tun
teen peiton alta.
Mistä löytää toivoa, kun
ympärillä myrskyää?
Toivo on uskon ja rakkauden si
sarusparvea. Toivon ytimessä on
ajattelu, mutta ajattelun liikkeet
toteutuvat hengen logiikalla: ku
kaan ei tiedä mistä se tulee ja min
ne se menee. Siksi toivoa pitää vaa
lia ja vahvistaa lähimmäisissä.
Millainen on suhteesi
yrittäjyyteen?
Innostunut ja kunnioittava. Rakas
tan Suomea, siksi rakastan suoma
laista yrittäjyyttä.
Mitä yrittäjyys on
pohjimmiltaan?
Yrittäjyys on asennetta. Yrittä

jä tuottaa yhteistä hyvää työllis
tämällä itsensä ja muita. Se on te
kemisen tyyliä, joka taiteen teke
misen lailla ilmenee itsensä likoon
laittamisena. Yrittäjän työssä oma
etu ei ole keskeisin viitepiste. Varsi
nainen vipu syntyy hyödystä, min
kä yrittäjä synnyttää muille työ
paikkoina, tuotteina, palveluina ja
verotuloina.

syvenee ja uskaltaa elää. Kyse on
ihmisenä olemisesta, joka yhdistyy
yhä uusin muodoin siihen koko
naisuuteen, minkä keskellä olem
me ja jonka perimmäistä luonnet
ta emme tunne. Kyse on kunnioit
tavuudesta ja nöyryydestä, herk
kyydestä ja ihmetyksestä. Mutta
ehdoton ensiaskel on vääntäytyä
ulos oman egon linnakkeesta.

Minkä ajatuksen haluaisit jakaa
stressaantuneelle yrittäjälle?
Olen huono antamaan neuvoja, en
kä halua vähätellä kenenkään koke
maa umpikujaa. Mutta aika myös
antaa perspektiiviä, samoin ko
vatkin kokemukset. Yhden hetken
epäonni voi kääntyä toisen hetken
siunaukseksi. Omassa stressissäni
paras lääke on rakkaus ja tunne sii
tä, että lopulta elämä kantaa.

Mikä elämässä lopulta
on tärkeää?
Lopulta tärkeää on vain yksi ainoa.
Tiedämme kyllä, mikä se yksi ai
noa on.

Kuinka kulkea kohti
parempaa elämää?
Omasta näkökulmastani kyse on
ajattelusta, joka etsiytyy eteenpäin,

Toivo: Ilta filosofi Esa Saa
risen ja pastori Marika
Närhin kanssa Taulumäen
kirkossa 16.10. kello 18.
Ilta on kaikille avoin, ja
suunnattu erityisesti yrit
täjille. Tilaisuus on kat
sottavissa myös suorana
osoitteessa youtube.com/
henkielama. Lisätiedot:
jyvaskylanseurakunta.fi.
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Vesalan
rakennustyöt
viivästyvät

Vaalikeskustelu
katsottavissa
verkossa

Vesalan leirikeskuksen uudisra
kentaminen viivästyy noin vuo
della alkuperäisestä aikataulus
ta. Hanketta viivästyttävät ra
kennusvalvonnan lupakäsitte
lyn ruuhkautuminen, korona
pandemian aiheuttama ra
kennusmateriaalien hintojen
nousu ja koronarajoitusten vai
kutukset työvoiman saantiin.
Myös suunnitteluorganisaation
vastuuhenkilömuutokset vii
västyttävät rakennuslupapro
sessin etenemistä. Rakennus
työt voidaan aloittaa ensi ke
väänä, ja valmista tällä aikatau
lulla olisi vuoden 2023 loppuun
mennessä.

Lapuan hiippakunnan piispan
vaalin ensimmäinen vaalitentti
järjestettiin Jyväskylässä Kuok
kalan kirkossa 28.9. Piispaeh
dokkaiden vaalikeskustelu on
katsottavissa tallenteena Lapu
an hiippakunnan Youtube-ka
navalla ja Jyväskylän seurakun
nan nettisivuilla. Mukana on
tulkkaus viittomakielelle.
Toinen vaalitentti on 12.10.
Vaasassa Mustasaaren kirkos
sa. Keskustelu välitetään suora
toistona hiippakunnan Youtu
be-kanavalla.
Piispanvaalin ensimmäinen
vaalikierros on 2. marraskuuta.

Vaajakosken
kirkon korjaus
alkaa syksyllä
Vaajakosken kirkon peruskor
jaus aloitetaan syksyllä ulko
töillä, ja kohdetta voidaan pi
tää rajoitetusti käytössä tämän
vuoden loppuun. Alueseura
kunnan kerho- ja henkilökun
nan työtilat järjestetään väistö
tiloihin. Diakonia- ja lapsityölle
vuokrataan entisen eläinlääkä
riaseman tilat Wessmanintiel
tä. Muulle toiminnalle vuokra
taan tilat osoitteesta Varaslah
dentie 6. Kuiville Pyrkivien Tuki
ry:ltä vuokrataan Kaunisharjun
kerhotilaa toukokuun loppuun
asti kahdeksi päiväksi viikossa.

Keltinmäki
väistötiloihin
päiväkotiin
Keltinmäen seurakuntakeskuk
sen peruskorjauksen ajaksi ker
ho- ja muu kokoava toiminta
siirtyy väistötiloihin entiseen
Kultalakin päiväkotiin osoit
teessa Keltinmäentie 11 B. Tilat
vuokrataan Jyväskylän kaupun
gilta ensi vuodeksi. Jumalanpal
velukset pidetään Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa.

Talousneuvolasta
saa apua
myös syksyllä
Talousasioiden neuvontaan
keskittyvä talousneuvola jat
kuu syksyllä. Talousasioista voi
keskustella sosiaalityöntekijän,
talous- ja velkaneuvojan, ulos
oton asiantuntijan, Jyväskylän
seurakunnan diakoniatyönte
kijän ja sosiaalisen luototuksen
talousneuvojan kanssa.
Talousneuvola on avoinna
torstaisin 30.9., 14.10., 28.10.,
11.11., 25.11. ja 9.12. kello 10–
13. Yhteyttä voi ottaa nume
roon 050 476 4697 tai tulla pai
kan päälle Kansalaistoiminnan
keskus Mataraan osoitteeseen
Matarankatu 6. Talousneuvo
lassa voi asioida myös nimettö
mästi ja ilman ajanvarausta.

Tältä näyttävät Daniel Besnyõn Ether-teokseen kuuluvat ihmiskasvot
Kaupunginkirkon seinään heijastettuna Valon kaupunki -tapahtumassa.

Vireitä
ideoita
Kaupunginkirkosta

Lastenhoitoapu
vanhemmille
jatkuu

Krypta, viherseinä,
varjokuvat? Mikä kaikki
Kaupunginkirkossa voi
muuttua?
JANNE KÖNÖNEN teksti
NINA HUISMAN kuvitus
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kirkkopuiston syksyisten puiden
keskeltä tulvii valoa. Astelet arasti
lähemmäs. Valoissa kylpeekin van
ha tuttu Kaupunginkirkko.
Pyhätön ulkoseinille on heijas
tettu taidokkailla valoilla varjo
kuvia. Ikkunoista tulvii lukuisten
kynttilöiden ja lyhtyjen hohde.
Etupihalle asti kuuluu sisältä hil
jaista, tenhoavaa musiikkia. Ovel
la oleva plakaatti kertoo kirkon
uudetaukioloajat: 24/7. Astut si
sälle ja tunnet viherkasvien tuok
sun. Apostolin patsaan vierelle si
vuseinälle on aseteltu kokonainen
viherseinä.
Istahdat penkkiin, ergonomi
altaan oikein miellyttävään. Tilai
suus, kirkon oman bändin gospel
ilta, voi alkaa. Vaikkei tämä mu
siikkityyli olisi sinun juttusi, ei hä
tää, sillä ohjelma kertoo huomen
na vuorossa olevan kamarikon
sertin, sen jälkeen salsamessun, ja
sitten lauletaankin tuttuja virsiä ja
yhteislauluja. Muun muassa.

Katseesi kiertää ja hämmästyt,
miten paljon paikalla on lapsiper
heitä. Illan päätteeksi siirrytään yh
dessä maan alle, upeaan kryptaan,
nauttimaan tuoretta pullaa, Reilun
kaupan aromikasta kahvia ja jutte
lemaan muiden seurakuntalaisten
ja tutun papin kanssa.
Ulos palatessa huokaat, miten
hieno paikka Kaupunginkirkko on
kaan. Keskellä kaikkea, vireä ja sie
lukas, pyhän ja arkisen kohtaus
paikka.

Edellä kuvattu antaa kevyen
aavistuksen siitä, millaisia unelmia
jyväskyläläisillä on 140-vuotiaas
ta Kaupunginkirkostaan. Osa haa
veista voi piakkoin toteutuakin.
Kirkko peruskorjataan, ja sitä sil
mällä pitäen Jyväskylän seurakun
ta kysyi verkossa avoimella kyselyl
lä ideoita kirkon kehittämiseksi.

Minusta tilojen
”aktiivinen
käyttö on

myös niiden parasta
suojelua.

Millainen on
Kaupungink irkon
tulevaisuus? Tallenne
kaupunginkirkko
seminaarista
osoitteessa youtube.
com/henkielama.

Henki ja elämä -lehti poimi sa
tojen vastausten joukosta erilaisia
ehdotuksia ja esitteli ne kirkkoti
lojen uudistuksiin erikoistuneel
le konsultille, Mika K. T. Pajuselle.
Olennainen kysymys kuuluu,
miten erilaisiin käyttötarkoituksiin
vanha pyhättö voikaan taipua.

Aloitetaan avoimuudesta. Mo
ni toivoo kirkon ovien olevan aina
auki eli jonkinlaisen nykyaikaisen
24/7-ajattelun tuomista sinne. Mi
ka K. T. Pajunen ei tyrmää ajatusta,
mutta muistuttaa näin ison muu
toksen vaativan seurakunnalta hy
vää suunnittelua, resursseja ja sel
keän strategisen valinnan.
– En äkkiseltään muista kuul
leeni, että yksikään kaupunkikirk
ko Suomessa olisi aina auki. Aino
astaan Saariselän Pyhän Paavalin
kappelin tiedän olevan auki ympä
ri vuorokauden. Näin saattaa olla
myös joissakin muissakin luonnon
keskellä sijaitsevissa kohteissa.
Pajunen muistuttaa, että kau
punkikirkoissa aukioloon liittyy ai
na diakoninen ulottuvuus.
– Onko kirkosta mahdollista

tarjota nukkumapaikkaa ja suojaa
esimerkiksi kodittomille? Tässäkin
on eräs valinnan ja resurssoinnin
paikka, konsultti pohtii.

Toinen huomattavissa määrin
toivottu uudistus on kryptan ra
kentaminen. Useat kaupunkilaiset
haluaisivat kirkkoon tee- ja kahvi
tilan, jonne voisi kokoontua mes
sujen jälkeen ja järjestää pienimuo
toisia tilaisuuksia.
Pajusen mukaan tämä on ylei
nen kirkkotilojen kehittämisen yh
teydessä nouseva ajatus. Sen takaa
hän löytää vankkaa kristillistä teo
logiaa.
– Jos ajatellaan vähänkin syväl
lisemmin, niin koko kristillinen ju
malanpalvelushan syntyi alun pe
rin juuri Jeesuksen ja hänen seu
raajiensa ateriayhteydestä. Yhdes
sä ateriointi, oli sitten kyse kirkko

Lasten hyljeksintä
”ei kyllä
kuulosta
Jeesuksen
seuraamiselta!

kahveista, soppakeittiöstä tai vaik
ka pääsiäisateriasta, on voimakas
yhteyden symboli.
– Mutta millä tilaratkaisuilla tä
mä voitaisiin Jyväskylän kaupun
ginkirkossa toteuttaa? Se jää suosi
olla seurakunnan ja peruskorjauk
sen suunnittelijoiden harkittavak
si, Pajunen sanoo.

– Sehän on kaikkien etu, et
tä kirkko palvelee ensisijassa käyt
täjiään. Minusta tilojen aktiivi
nen käyttö on myös niiden paras
ta suojelua.

Ikuisuuskysymys ovat lasten
äänetkirkkotilassa. Iäkkään pyhä
kön ja pienten kirkkovieraiden yh
teensovittaminen aiheuttaa jos
Kaupunkilaisten vastauksissa kus kitkaa. Pajusen mukaan kyse
toistuu kokemus kirkon nyky on ennemmin kirkossa kävijöiden
penkkien kehnosta ergonomiasta. asenteista kuin itse rakennuksesta.
Myös tämä on Pajuselle tuttu jut
– Olen kuullut monesti lapsiper
tu. Penkkien isompi muuttaminen heiden sanovan, että eiväthän he
on kuitenkin yleensä seikka, johon oikein tohdi tulla yhteiseen juma
tarvitaan vähintäänkin lausunto lanpalvelukseen, koska heidän koe
Museovirastolta.
taan häiritsevän siellä. Lasten hyl
– Mutta ei penkkienkään suh jeksintä ei kyllä kuulosta Jeesuksen
teen kannata arastella, vaan viedä seuraamiselta!
ajatukset alusta asti rohkeasti kaik
– Tilaratkaisuilla voidaan vai
kien tarvittavien tahojen päätettä kuttaa äänimaisemaan, mutta lo
väksi, hän kannustaa.
pulta vastuu jää aina kirkossa kä
vijöille itselleen. Miten me voisim
antaa tilaa toisillemme ja toi
Voisiko kirkko olla me
vottaa toisemme paremmin terve
tulleiksi?
keskellä kaupunkia

”

oleva keidas, jossa
olisi kasvillisuutta?

Useammassa palautteessa kau
punginkirkkoon toivottiin run

saasti kukkia, eräässä visiossa eh
dotettiin jopa viherseinää. Voiko
runsas kasvillisuus kirkossa toimia?
Näistä ehdotuksista Pajunen suo
rastaan innostuu.
– Ainakin ideana kuulostaa oi
kein hyvältä! Voisiko kirkko olla
keskellä kaupunkia oleva keidas,
jossa olisi kasvillisuutta? hän poh
tii.
Toinen Pajuselta erityisesti
peukkua saava ehdotus on Kirkko
puiston lisävalaistus. Valojen avul
la voitaisiin luoda jopa heijastusku
via kirkon seinään, Valon Kaupunki
-tapahtuman hengessä.
– Kirkko on perinteisesti ollut
taiteiden suojelija ja tässä olisi ta
pa suuntautua kirkon seinien sisäl
tä ulkomaailmaan. Kuvat voisivat
liittyä kirkkovuoteen tai seurakun
ta voisi tilata töitä vaikkapa nyky
taiteilijoilta, Pajunen ehdottaa.

ja toivon,
”ettäUskon
eri musiikkityylit
saadaan hyvin
sopimaan kirkkoon.

Musiikkia toivotaan laidasta lai
taan: heviä, bändejä, gospelia, klas
sista, barokkia, salsaa, perinteisiä
virsiä unohtamatta.
– Akustiikka vaatii aivan oman
suunnittelijansa, mutta tässäkin
on kyse valinnasta. Uskon ja toi
von, että eri musiikkityylit saadaan
hyvin sopimaan kirkkoon.
Muun muassa varsinaissuoma
laisen Liedon harmaakivikirkon
uudistuksessa mukana ollut Paju
nen haluaa lopuksi rohkaista ide
oita pursuavia jyväskyläläisiä. Sa
malla hän muistuttaa, että uudis
tuksissa on aina kyse kompromis
seista.
Uuden edessä kannattaa silti ol
la avoimin mielin liikkeellä.
– Toivon, että Kaupunginkirkko
avautuu vastaisuudessakin jyväs
kyläläisille ovena Jumalan vieraan
varaiseen läsnäoloon, Pajunen sa
noo.
Uudistaakaan ei tarvitse pelkän
uudistamisen ilosta. Moni palaut
teen antaja onkin jo nykyisellään
hyvin tyytyväinen rakkaaksi koet
tuun Kaupunginkirkkoon ja sen vi
reään toimintaan.

Jyväskylän seurakunnan var
haiskasvatuksen ammattilai
set tarjoavat perheille edelleen
apua lastenhoitoon. Maksuton
ta hoitoapua on tarjolla syksyl
lä eri puolilla Jyväskylää, seura
kunnan kaikilla toimialueilla.
Lastenhoitohetket järjestetään
pääsääntöisesti pihahoitona:
lastenohjaaja voi käydä lapsen
tai lasten kanssa ulkoilemassa
noin 1–1,5 tuntia kerrallaan. Ul
koiluhetki järjestetään esimer
kiksi lähipäiväkerhon, puiston
tai lapsen oman kodin pihalla.
Lastenohjaajien yhteystie
dot löytyvät nettisivuilta jyvas
kylanseurakunta.fi. Hoitoajan
voi sopia soittamalla suoraan
oman lähialueen työntekijälle.

Reilun kaupan
seurakunta
jo 10 vuotta
Jyväskylän seurakunta on ollut
Reilun kaupan seurakunta täy
det 10 vuotta. Suosimalla Rei
lun kaupan tuotteita seurakun
ta pyrkii varmistamaan kehitys
maiden pienviljelijöille parem
man toimeentulon sekä mah
dollisuuden päättää omasta
elämästään. Reiluja tuotteita
käytetään myös vastuullisena
tekona ympäristön kannalta.
Reilun kaupan viikkoa viete
tään tänä vuonna 25.–31.10. ja
Reilua kahvitaukoa 28.10. Tä
män vuoden teemana on ilmas
tonmuutos.

Rukouspäivänä
rukoillaan
rauhan puolesta
Rauhan, ihmisoikeuksien ja
kansainvälisen vastuun rukous
päivää vietetään sunnuntaina
24.10. Rukouspäivänä kirkot ru
koilevat rauhan, ihmisoikeuksi
en ja koko luomakunnan puo
lesta.
Rukouspäivää vietetään kak
si kertaa vuodessa: 24. lokakuu
ta ja 18. tammikuuta.
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Komment

ti

Muutos
alkaa toivosta

Ilmastonmuutos koettelee kaikkein vakavimmin köyhiä kehitysmaita. Kehitysmaiden ilmastotoimia tuetaan osana kehitysyhteistyötä.
Nainen istuttaa puuntaimia Keniassa.

Jokaisen suomalaisen pitäisi nähdä se
ilo, joka loistaa apua saaneen ihmisen
kasvoista. Näin mietin usein Etiopias
sa Suomen Lähetysseuran tiedottaja
na. Tapasin rutiköyhiä, syrjittyjä, vä
hemmistöihin kuuluvia, vammaisia
ihmisiä sekä aids-orpoja, joiden elä
mä oli muuttunut kirkon kehitys
hankkeen myötä. Pieni viipale Suo
men kehitysyhteistyövaroja kanavoi
tuu työhön Lähetysseuran ja etio
pialaiskirkon kehitysosaston kautta.
Työstä hyötyvät kaikki hankealueilla
asuvat uskonnosta riippumatta.
Puhdas juomavesi, pääsy kouluun,
starttiraha elinkeinon harjoittami
seen mullistavat elämän. Pienikin apu
tuo toivoa. Muistan kumaraselkäisen
äidin, joka oli yksin hoitanut 20 vuot
ta cp-vammaista liikuntakyvytöntä
tytärtään. ”Ensimmäistä kertaa tytär
täni kohdellaan ihmisenä”, äiti sanoi,
kun kirkon työntekijät vierailivat hä
nen luonaan. Tyttären elämää kohen
si jo pelkkä patjansuojus, äiti sai roh
kaisua vertaistukiryhmässä.

Suomen kehitysyhteistyötä Afganistanissa on tarkoitus jatkaa, kun tilanne maassa arvioidaan turvalliseksi. Suomelle Afganistanin kestävän kehityksen tukemisessa on tärkeää erityisesti
naisten ja lasten aseman paraneminen. Afganistan on ollut yksi eniten kehitysapua saava maa.

Maissipellon tieltä raivatun luonnonmetsän tilalle istutetaan eukalyptusta.

Suomi tukee Etiopiassa kehitysvammaisten lasten koulunkäyntiä.

”Afganistanista voi tulla vedenjakaja”
Kehitysyhteistyön
päämäärä on
vahvistaa
demokratiaa ja
kohdemaan
vakautta. Suomi
on kokoaan
isompi
kehitysyhteistyön
vaikuttaja.

SARI LEHTELÄ teksti
ULKOMINISTERIÖ/
LAURA RANTANEN, PAULA MALAN
JA HANNA ISORANTA kuvat

Menikö 20 vuoden työ hukkaan Afganista
nissa talibanien elokuisen valtaannousun
myötä? Ei mennyt, vastaavat kehitysyhteis
työn asiantuntijat.
– Afganistanissa on nyt enemmän koulu
tettuja, terveitä ja valveutuneita kansalaisia.
Miljoonat tytöt ovat päässeet kouluun. Tä
mä kapasiteetti ei häviä, sanoo toimialapoli
tiikan yksikön lähetystöneuvos Hanna Rinkineva ulkoministeriön kehityspoliittiselta
osastolta.
Suomen kehitysyhteistyö Afganistanissa
on keskeytetty, mutta Rinkinevan mukaan
sitä jatketaan, kun tilanne maassa arvioi
daan turvalliseksi ja tuki voidaan kanavoida
sitä tarvitseville ihmisille. Jatko riippuu siitä,
millainen sopimus saadaan neuvoteltua Ta
liban-liikkeen kanssa.
Osoittaako Afganistanin tapaus, että län
simaisia arvoja ja demokratiaa ei voi ulkoa
päin tuoda maahan? Suomen kehitysyhteis
työstä Afganistanissa väitöskirjaa valmiste
levan Ilona Kuusen mukaan näin suoravii
vaisesti ei voi sanoa.
– Demokratiakehitys ei tapahdu nopeas
ti. Lisäksi tuimme Afganistanissa hallintoa,

jolla ei ollut paikallisten ihmisten luotta
musta, eikä se ollut sitoutunut uudistuksiin
täysillä esimerkiksi naisten oikeuksien suh
teen, Kuusi toteaa.
– Afganistanista voi tulla vedenjakaja,
joka muuttaa kehitysyhteistyötä. Jatkossa
otetaan paremmin huomioon maan koko
tilanne, uskoo kestävän kehityksen johtaja
Rilli Lappalainen kansalaisjärjestöjen katto
järjestöstä Fingosta.

Kehitysyhteistyö sai rajua kritiikkiä vuon
na 2015, kun Suomen entinen Mosambi
kin ja Kenian suurlähettiläs Matti Kääriäinen suomi sitä kirjassaan Kehitysavun kirous. Sen mukaan työtä leimaavat epäselvät
tavoitteet, heikko ohjeistus ja seuranta sekä
varojen katoaminen korruptioon.

Demokratia”kehitys
ei tapahdu
nopeasti.
Ilona Kuusi

Myös ulkoministeriön samana vuonna
teettämä selvitys suositteli Suomen kehitys
politiikan ohjauksen kehittämistä. Tulosoh

jausta on kehitetty systemaattisesti jo vuo
desta 2012.
– Tavoitteiden asettelu, toiminnan arvi
ointi, tulosten seuranta ja analysointi sekä
niiden pohjalta ohjaus ja oppiminen ovat
nyt aivan toisella tasolla kuin vuosikymmen
sitten. Valvomme työtä myös tilintarkastus
ten, ulkopuolisten arviointien ja raportoin
nin muodossa, sanoo tulosohjauksen neu
vonantaja Suvi Virkkunen ulkoministeriön
kehityspoliittiselta osastolta.

Tulevan kehityspolitiikan tulosraportin
perusteella Suomen työ tuottaa tuloksia ja
Suomen vaikutus on maan kokoa suurem
pi. Esimerkiksi lähes kuuden miljoonan ih
misen sanitaatio-olot paranivat vuosina
2015–2018 Suomen tuen ansiosta. Monen
keskisen tuen ansiosta lasten koulunkäyn
ti kasvoi Etiopiassa viisinkertaiseksi vuosien
1999–2015 aikana.
Kehitysyhteistyö ei kuitenkaan voi paran
taa maailmaa yksinään. Monet eri tekijät
vievät kehitystä eteenpäin. Kehitysyhteis
työn päämäärä on vahvistaa demokratiaa ja
maan vakautta, mikä on Suomenkin etu. Se
luo myös edellytyksiä elinkeinoelämälle, jo
ka tuo työpaikkoja ja vaurastuttaa maata.
– Maailmanlaajuisissa haasteissa, kuten
ilmastonmuutos, tarvitaan laajaa yhteistyö
tä ja kokonaisvaltaista näkemystä. Tämä oli

mielestäni myös Kääriäisen kirjan yksi tär
keä viesti, Virkkunen toteaa.

Suomen kehitysyhteistyö on laajentu
nut valtavasti 1960-luvulta. Kahden hen
gen kehitysaputoimisto on kasvanut sa
dan hengen kehityspoliittiseksi osastoksi.
Suomalainen yhteiskunta on laajasti työs
sä mukana. Suomi on myös liittynyt osak
si globaalia verkostoa.
– Kehitysapu on muuttunut yhdessä
kumppaneiden ja muun kansainvälisen
yhteisön kanssa suunnitelluksi ja toteu
tetuksi yhteistyöksi, Hanna Rinkineva ki
teyttää.
Toiminnan perustana on YK:ssa sovit
tu Kestävän kehityksen Agenda 2030. Rin
kinevan mukaan Suomen vaatimaton ra
hoituspanos täydentyy tehokkaalla ke
hityspoliittisella vaikuttamistyöllä isojen
järjestöjen, kuten Maailmanpankin, suun
taan. Suomen painotukset, kuten tasa-ar
vo, naisten ja vammaisten henkilöiden oi
keudet, oikeusvaltio, koulutus ja ilmasto
työ, näkyvät suurten toimijoiden linjauk
sissa.
Suomen vaikuttamistyö arvioitiin ul
koministeriön teettämässä selvityksessä
vuonna 2020 tulokselliseksi. Suomea pi
detään luotettavana, johdonmukaisena ja
ammattitaitoisena kumppanina.

Pienestä alkavalla työllä voi olla kau
askantoiset vaikutukset. Tavoitteena
on muuttaa asenteita ja saada pai
kallinen yhteisö kantamaan vastuuta.
Parhaimmillaan yhteistyö käynnis
tää muutoksen kehän, joka vaikuttaa
lainsäädäntöönkin.

Sari Lehtelä
Kirjoittaja on
korpilahtelai
nen freelance
toimittaja.

			
Tiesitkö?
QQ Suurimmat Suomen kehitysapua

Kehitysyhteistyön avulla toteutettu Amharan vesihuoltohanke on tuonut puhdasta vettä
yli miljoonalle etiopialaiselle.

Korruptiota ei kehitysmaissa pääse ko
konaan pakoon. Todellista määrää on hy
vin vaikea saada selville ja luvut perustu
vat usein hatariin tietoihin. Suvi Virkku
sen mukaan kehitysyhteistyö torjuu kor
ruptiota.
– Se vahvistaa hyvää hallintoa ja kansa

laisyhteiskunnan vahtikoiraroolia. Korrup
tiota vähentää myös läpinäkyvyys. Kehi
tysmaissa esimerkiksi opetusviraston pai
kallistasolla tulisi voida tietää, kuinka pal
jon sille on suunnattu tukea, jotta se voi
seurata saako se kyseisiä summia, Virk
kunen sanoo.

saavat maat vuonna 2020 olivat
Somalia, Afganistan, Myanmar ja
Etiopia.
QQ Vuoden 2021 kehitysyhteistyö
budjetti on 1 245 miljoonaa euroa.
Se vastaa noin 0,5 prosenttia
Suomen bkt:sta. Suomi tähtää YK:n
asettamaan 0,7 prosentin
tavoitteeseen.
QQ Suurin osa avusta kanavoidaan EU:n
ja monenkeskisen työn kautta.
Kansalaisjärjestöjen kautta
kanavoidaan 6,4 prosenttia.
Järjestöistä suurimpiin lukeutuvat
Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen
Lähetysseura.
QQ Suomalaisista 78 prosenttia pitää
kehitysyhteistyötä erittäin tai melko
tärkeänä.
(Taloustutkimus 2020)
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Painajainen on ohi
Säynätsalolainen hyväntekeväisyysyhdistys Paratiisisaaret ry joutui talousrikoksen
uhriksi. Nyt yhdistyksen väki katsoo luottavaisena tulevaisuuteen.
JANNE KÖNÖNEN tekstit
PETRI BLOMQVIST kuvat

Muutama viikko sitten hyväntekeväisyysyh
distys Paratiisisaarten tiloissa vallitsi epätoivo.
Talousrikoksen jälkeen taloudellisiin ongel
miin ajautunut yhdistys oli irtisanottu seura
kunnan tiloista Säynätsalon vanhasta pappi
lasta maksamattomien vuokrien vuoksi.
– Sutjakasti ruvettiin tyhjentämään jää
kaappeja ja pakastimia. Jokainen sai sinä
päivänä ottaa niin paljon leipää ja maitoa
mukaansa kuin halusi, sanoo yhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja Antti Pekkanen.
– Oli kyllä todella epätodellinen olo. Ketut
ti aika paljon, näin hienosti sanottuna. Mut
ta toivoa ei menetetty missään vaiheessa, li
sää rahastonhoitaja Sini Kandell.
Oli torstai syyskuun alkupuolella, onnek
si ruuanhakupäivä. Pappila tyhjentyi vuoro
kauden aikana elintarvikkeiden lisäksi myös
tärkeimmästä irtaimesta.
Päivä kuitenkin päättyi aivan toisissa tun
nelmissa kuin se oli alkanut. Seurakunta
päätti lähteä auttamaan yhdistystä takai
sin jaloilleen.

Hullunmylly Paratiisisaarilla alkoi jo hei
näkuussa. Säynätsalossa toimivan yhdistyk
sen uudelle hallitukselle selvisi tuolloin, että
yhdistys oli joutunut talousrikoksen uhriksi.
Muun muassa ruoka-apua vähävaraisille
säynätsalolaisille jakavan yleishyödyllisen yh
distyksen tileiltä oli kadonnut rahaa 20 000
euroa. Muita tuloja oli kateissa noin kymppi
tonnin verran, muun muassa itse leivottujen
800 vappumunkin myynnistä saatu tuotto.
Yhdistys toimii Jyväskylän seurakunnan
omistamassa Säynätsalon pappilassa. Kähvel
lysten lisäksi myös kolmen kuukauden vuok
rat olivat jääneet seurakunnalle maksamatta.

Syyskuisena torstaina hallituksen pu
heenjohtaja Antti Pekkanen sai sähköpos
tiinsa tiedon, että rästien vuoksi yhdistyk
sen tulisi muuttaa tavaransa pappilasta
seuraavaan päivään, perjantaihin mennes
sä.
– En aluksi oikein tajunnut koko juttua.
Luin meilin ja ajattelin, että jaaha, vai niin. Sit
ten aluekappalainen Osmo Väätäinen soitti
minulle ja vahvisti, että näin tosiaankin on.
Elintarvikkeista päästiin nopeasti eroon,
mutta huonekalut, matot, pyöräkorjaamo
tavarat sekä kangaspuut olivat hankalam
pia tapauksia.
Vapaaehtoisten ja yhdistyksen oman väen
avulla pappila kuitenkin tyhjentyi pikavauh
tia.
Antti Pekkanen ja Sini Kandell harmittele
vat nyt tapahtuneita tietokatkoksia. Kesälo
mat sotkivat tiedonkulkua seurakuntaan ja
seurakunnalta yhdistykseen päin.
– Yritettiin saada puhelimella kiinni ihmi
siä, mutta eihän kesälomilla Suomessa ku
kaan ole tavoitettavissa, Kandell toteaa.
– Paremmalla tiedonkululla koko sot
ku olisi voitu välttää. Tässä on hyvä ope
tus puolin ja toisin. Nyt ainakin tiedämme
miten vastaavissa tilanteissa toimia, vaikkei
mitään tällaista tietysti toivokaan tapahtu
van, Pekkanen vahvistaa.
Osmo Väätäinen järjesti seurakunnan
päässä Paratiisisaarten tilanteesta pikaneu
vottelut.
– Tajusin heti, että nyt alkaa olla niin sa
notusti maito jo maassa. Saimme kuitenkin
pikaisesti seurakunnassa selväksi sen, että
yhdistys voi jatkaa pappilan käyttöä.
Tuossa vaiheessa Paratiisisaarten muutto
oli jo toteutettu. Läheiseltä rengasliikkeeltä

Kangaspuut ehdittiin jo purkaa muuttoa varten, mutta nyt kaikki osat ja langat on saatu
paikoilleen. Antti Pekkanen seuraa Tuula Rossin työskentelyä.

oli saatu lainaan merikontti ja suurin osa ir
taimistosta viety lava-autolla pois. Osan ta
varoista veivät viitisentoista vapaaehtoista
peräkärryillä omaan säilytykseensä.
– En ole nähnyt niin nopeaa toimintaa
kuin elokuvissa, Sini Kandell naurahtaa.
Sitten tuli tieto, että yhdistys voi jatkaa
pappilassa vuoden loppuun saakka. Säynät
salon alueseurakunta maksaa tuolta ajalta
sähkölaskun, eikä seurakunta peri yhdistyk
seltä vuokraa.
Ilouutinen toi takaisinmuuttoon uutta
pontta.
– Se oli vielä nopeampaa kuin pois läh
teminen. Selvittiin kolmessa tunnissa, kun
saatiin oikein energiat ylös ja puhtia, Pekka
nen hymähtää.
– Isoin työ oli kangaspuissa. Ne oli puret
tu ihan osiksi ja tuntikausiahan siinä meni,
että saatiin kaikki osat ja langat paikoilleen,
Kandell kuvailee paluuta.

Näin yhdessä
”vaiheessa
ihmisten

itkevän, kun tulevaisuus
näytti epävarmalta.
Sini Kandell

Hyväntekeväisyyttä harjoittavassa yh
distyksessä katsotaan nyt luottavaisina
eteenpäin. Oppirahat on kirjaimellisesti
makseltu. Tilinkäyttöoikeutta ei luovuteta
enää kenenkään yksittäisen ihmisen käsiin.
– Minä näen tulevaisuuden hyvin valoisa
na. Vaikeudet ovat vahvistaneet meitä kaik
kia. Ilmapiiri on parantunut yhdistyksen si
sällä ja myös asiakkaiden kanssa. Seurakun
nan kanssa kaikki on puhuttu selviksi ja ete

nemme yhdessä hyvässä hengessä, Pekka
nen vahvistaa.
– Varmasti ikävä episodi kaiken kaikkiaan
putsasi ilmapiiriä. Tästä lähin pidetään en
tistäkin tiiviimmin yhteyttä toisiimme, Os
mo Väätäinen nyökkäilee vieressä.
Pekkasen mukaan Paratiisisaaret ry:n ti
lalle tulevan uuden yhdistyksen perusta
misprosessi on hyvässä vauhdissa. Uusi yh
distys on helppo saada pystyyn, mutta van
han alasajo vaatii useamman kokouksen ja
vie aikaa.
– Uuden yhdistyksen nimeksi tulee Kylän
Kammari ry, mikäli vain nimiehdotus me
nee yhdistysrekisterissä läpi.
Uusia varoja kerrytetään pikkuhiljaa ka
vallettujen eurojen tilalle.
– Saamme avustuksia muun muassa pai
kallisilta yrityksiltä, Jyväskylän kaupungilta,
seurakunnalta sekä yksittäisiltä lahjoittajil
ta. Lisäksi tulevat kahvilan tuotto, mattojen
myynti ja pyöräkorjaamon toiminnasta saa
tavat varat.

Toiminta on saatu käynnistettyä uudel
leen. Leipää pappilassa jaetaan joka päivä,
ruuanjakelu on joka toinen torstai. Mikäli
elintarvikkeita kertyy paljon, järjestyy lisäja
keluja useamminkin.
Vakioasiakkaita yhdistyksellä on noin
20–25 henkeä. Juuri heidän, säynätsalolais
ten apua tarvitsevien vuoksi, Pekkanen ja
Kandell ovat jaksaneet käydä viime viikko
jen ja kuukausien rumban läpi.
– Näin yhdessä vaiheessa ihmisten itke
vän, kun tulevaisuus näytti epävarmalta,
Kandell kuvaa.
– On hyvä ymmärtää, että joillekin vähä
varaisille on todella tärkeää, kun täältä saa
kerran viikossa mukaansa leipää ja maitoa,
hän vielä toteaa.

Ruokaa jaetaan pappilassa joka toinen torstai. ”Mikäli elintarvikkeita kertyy paljon, järjestyy
lisäjakeluja useamminkin”, Sini Kandell ja Antti Pekkanen kertovat.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pekkanen
näkee yhdistyksen tulevaisuuden valoisana.
”Vaikeudet ovat vahvistaneet meitä
kaikkia”, hän sanoo.

Sini Kandell ja Timo Urpilainen iloitsevat siitä, että yhdistyksen toiminta voi jatkua.

Paratiisisaaret ry on vuokralla Säynätsalon pappilassa.
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Tapahtumat 30.9.–27.10.
LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

RIPARILLE!

2 0 2 2

ILMOITTAUDU
4.–17.10.2021
netissä!

Seppälän Citymarket

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

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

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

TAULUMÄEN KIRKKO
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 3.10. klo 18, Risto Vallipuro, Sirpa Piilonen.
Messu ja tehtävään siunaaminen su 10.10.
klo 10, Arto Viitala, piispa Simo Peura, Hanna
Penttinen. Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjohtajan Jukka Kääriäisen tehtävään siunaaminen. Kahvit Rauhanyhdistyksellä.
Tuomasmessu su 10.10. klo 18. Kts. erillinen ilmoitus tämän sivun alareunassa.
Puhetta ja laulua toivosta la 16.10. klo 18. lta
filosofi Esa Saarisen ja pastori Marika Närhen
kanssa.
Sana elämään -konsertti su 17.10. klo 13. Herra on hyvä kaikille, Petri Kortelahti, musiikki
Maksetut viulut. Vapaa pääsy.
Kansainvälinen messu englanniksi su 17.10.
klo 18, Raimo Laine, Hanna Penttinen, Gerard
Daams, Emily Carlson, Lea Periaho.
Messu su 24.10. klo 18, Matti Väätäinen, Pertti Tahkola.

Lapset, perheet ja lähetys

AREOPAGOS 8.–10.10.2021

Ilmoittaudu 1.10. mennessä www.kylvaja.ﬁ/areopagos.
La 9.10. voi osallistua myös tulemalla paikan päälle
Jyväskylän kristilliselle koululle (ilmoittautuminen
vaaditaan) ja su 10.10. messuun Taulumäen kirkkoon klo 10.

Jyväskylän seurakunnan tapahtumat
järjestetään korona-aikana viranomaisten kulloistenkin ohjeiden mukaisesti.
Ajankohtaisimmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteessa jyvaskylanseurakunta.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.

jyvaskylanseurakunta.fi/rippikoulu

Sana elämään -tilaisuus
Taulumäen kirkossa:

Herra on
hyvä kaikille
SU 17.10. KLO 13
Tilaisuudessa konsertoi
Maksetut viulut (kuvassa).
Mukana julistustyön johtaja
Petri Kortelahti.

SÄYNÄTSALON LÄHETYSVIIKKO

5.–10.10.2021

KOKO VIIKON KLO 12–18 LÄHETYSNÄYTTELY
NEULASKODILLA JA SÄYNÄTSALON SRK-KODILLA
Aamupäivisin koululaisvierailuja.
KE 6.10. KLO 18 ”MITÄ ON LÄHETYSTYÖ TÄNÄÄN?”
SÄYNÄTSALON SRK-KOTI
Nimikkolähettijärjestöt esittäytyvät ja kertovat työstään. Mukana
Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Lähetysseura & Medialähetys Sanansaattajat.
TO. 7.10. KLO 18 ”VAINOT JA KRIISIT” SÄYNÄTSALON SRK-KOTI
Open Doors -järjestö kertoo kristittyjen vainoista maailmalla.
Lisäksi Medialähetys Sanansaattajat esittelee kriisiradiomatkalaukkua.
PE. 8.10. KLO 18 PEKKA SIMOJOEN KONSERTTI SÄYNÄTSALON KIRKOSSA
LA. 9.10 KLO 12 ”MITÄ KUULUU KRISTINUSKOLLE?” NEULASKOTI, PIHKATIE 4
Lapuan hiippakunnan lähetyksen ja kansainvälisen työn asiant. ja pappi Jukka Jämsén.
SU. 10.10. KLO 10 PERHEMESSU SÄYNÄTSALON KIRKOSSA
JA LÄHETYSHENKINEN BRUNSSI SRK-KODILLA
Gospel Covertajat, Osmo Väätäinen, Esko Helenius.
Suvimarja Rannankari-Norjanen. Brunssi messun jälkeen.

MUSIIKKITILAISUUDET
Konsertti: Pacem-jazzmessu ke 6.10. klo 19
kirkko. PB-collective-yhtye. Vapaa pääsy. Katsottavissa suorana youtube.com/henkielama.

HALSSILA
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Keittolounas ke 6.10. ja 27.10. klo 11 Huhtakoti (2,50e).
AIKUISILLE
Askartelupaja joka toinen to klo 13–16 Kipinä
(parittomat viikot). Maksuton.
Raamattupiiri pe 1.10. ja 15.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen joka toinen ti klo 13 Telkäntie 2 C. 5.10. Terveisiä Thaimaasta; 19.10. Lauletaan yhdessä kanttori Hanna Penttisen johdolla.
Pietarin Kilta ti 12.10. klo 17.30 Kipinä. Psalmi
73, Arto Mikkola.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Päiväkerho 2–5-vuotiaille ma klo 13 ja ke–to
klo 9.30 Kipinä. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi.
Ekavauvaryhmä ma klo 13 Kipinä. Kysy vapaita paikkoja 044 430 9748.
Perheolkkari ti klo 9.30 Kipinä.
Teemaillat perheille: Äiti–tytär-ilta ma 4.10.
ja Isi–poika-ilta ma 25.10. klo 17.30 Kipinä. Ilmainen, ei ennakkoilmoittautumista.

Messu su 17.10. klo 12 Huhtakoti, Juho Puhto,
Hanna Penttinen.
Messu su 24.10. klo 12 Huhtakoti, Paulus Pikkarainen, Pertti Tahkola.
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Sururyhmä päihteisiin kuolleiden läheisille
alkaa 5.10. Kipinässä. Ryhmä kokoontuu viikoittain 7 kertaa tiistaisin klo 18. Ilm. 1.10.
mennessä 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
Keittolounas ke 6.10. ja 27.10. klo 11 Huhtakoti (2,50e).
AIKUISILLE
Yhteisolkkari to klo 8.30–11.30 Huhtasuon
yhteistoimintapiste, Nevakatu 2.
Askartelupaja to klo 13–16 Kipinä (parittomat viikot).
Raamattupiiri pe 1.10. ja 15.10. klo 17 Telkäntie 2 C.
Pietarin Kilta ti 12.10. klo 17.30 Kipinä. Psalmi
73, Arto Mikkola.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Alakoululaisten kaakaot to klo 12.30 Huhtasuon yhteistoimintapiste.
Päiväkerho 2–5-vuotiaille ma klo 13 ja ke–to
klo 9.30 Kipinä. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi.
Ekavauvaryhmä ma klo 13 Kipinä. Kysy vapaita paikkoja 044 430 9748.
Perheolkkari ti klo 9.30 Kipinä.
Teemaillat perheille: Äiti–tytär-ilta ma 4.10.
ja Isi–poika-ilta ma 25.10. klo 17.30 Kipinä. Ilmainen, ei ennakkoilmoittautumista.

KELJONKANGAS
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetysnäyttely ti 5.–10.10. klo 12–18 Neulaskoti. Afrikkalaista elämää.
Mitä kuuluu kristinuskolle? la 9.10. klo 12, lähetyksen ja kansainvälisen työn asiantuntija
Jukka Jämsén.
AIKUISILLE
Olohuone ti 12.10. ja 19.10. klo 13 Neulaskoti.
Toivon torstai to 14.10. klo 18.30 Neulaskoti.
Miksi Jumala sallii kärsimystä? Timo Junkkaala,
Lähde!-kuoro.
NUORILLE
Iltakahvila pe 8.10. klo 18–21.30 Säynätsalon
srk-koti.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
4-vuotiaiden synttärit la 30.10. klo 15 ja 16.30
Säynätsalon srk-koti. Mukana Tuomo Rannankari. Ilm. 11.–25.10. jyvaskylanseurakunta.fi.
Perhekerho ma klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvakerho ma klo 13.30 Neulaskoti.
MUU
Ruokailu pe 22.10. klo 12–13 Neulaskoti
(4/1e).

HUHTASUO

KELTINMÄKI

JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 3.10. klo 12 Huhtakoti, Paulus Pikkarainen, Hanna Penttinen.
Pieni päivärukous ja kahvit ke klo 12 Kipinä.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo
17.30 Kipinä.
Messu su 10.10. klo 12 Huhtakoti, Tuulia Kokkonen, Hannes Asikainen.

JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu su 3.10. klo 10 kirkko, Kristiina Ridanpää, Marja Rämänen, Heli Nieminen. Kahvit.
Rukoushetki pe 8.10. klo 8.30 kirkko.
Messu su 10.10. klo 10 kirkko, Kirsi Pohjola, Tiina Koskela, Heli Nieminen. Pyhäkoulu. Kahvit.

Tuomas MESSU
SU 10.10. KLO 18
TAULUMÄEN KIRKOSSA

Annemari Siistonen, Johanna
Puupponen, Piia Laasonen,
artistivieraana Kristiina Brask,
Tuomaskuoro ja -bändi.
Messun aikana pyhäkoulu lapsille.
Katsottavissa suorana osoitteessa
youtube.com/henkielama

Messu su 17.10. klo 10 kirkko, Tiina Koskela, Marja Rämänen, Ilpo Vuorenoja. Pyhäkoulu. Kahvit.
Messu su 24.10. klo 10 kirkko, Kirsi Pohjola,
Kristiina Ridanpää, Heli Nieminen. Pyhäkoulu.
Kahvit. Katsottavissa suorana osoitteessa youtube.com/henkielama.
MUSIIKKITILAISUUDET
Virsituokio ke 6.10. ja 20.10. klo 18 kirkko.
AIKUISILLE
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13 Saihokatu 4, Kypärämäki. Aiheena: 5.10. Suomen Lähetysseura Thaimaassa; 12.10. Tuo mukanasi kuva lapsuudestasi;
19.10. Uskontunnustus; 26.10. Valo pimeydessä.
Päiväkahvit ti klo 14 Saihokatu 4.
Miestenpiiri ti klo 18 kirkko.
Päiväkahvit ke 6.10. klo 14 kirkko.
Kätevästi käsillä to 7.10. ja 21.10. klo 14 kirkko.
Päiväpiiri ma 11.10. klo 13 Kuohun kylätalo.
Liikkuva hartaus ke 13.10. klo 13 Kylätalo keidas.
Keltinmäen kävely ke 20.10. klo 13. Lähtö kirkon pihalta klo 13. Noin 2 km lenkki.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
4-vuotissynttärit ti 2.11. klo 18 kirkko. TaikaPetteri ja Jakke Jääkarhu. Ilm. 15.–31.10. jyvaskylanseurakunta.fi.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6 ja ke klo
9 kirkko. Ilm. viestillä kerhoaamuna klo 8 alkaen 050 380 0426/050 412 1514.
MUU
Yhteisökeitto ma klo 17–18 kirkko. Vapaaehtoinen maksu 2e.

KESKUSTA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Viikkomessu to 30.9. klo 13 Kaupunginkirkko,
Seppo Wuolio, Piia Laasonen.
Messu su 3.10. klo 10 Kaupunginkirkko, Seppo
Rahkonen, Ville Tikkanen, Piia Laasonen.
International Sunday Service su 3.10. klo 18
Silmu (Kilpisenkatu 8), Raimo Laine.
Viitakodin hartaus ke 6.10. klo 13 Viitaniementie 24.
Nuorten messu ke 6.10. klo 17 Kaupunginkirkko, Miikka Tarpeenniemi.
Viikkomessu to 7.10. klo 13 Kaupunginkirkko,
Seppo Rahkonen, Pertti Tahkola.
Messu su 10.10. klo 10 Kaupunginkirkko, Seppo Wuolio, Niina Kari, Pertti Tahkola.
KohtaamisPaikan -iltamessu su 10.10. klo 17
Kaupunginkirkko.
Päivärukous to 14.10. klo 13 Kaupunginkirkko,
Satu Konsti, Piia Laasonen.
Juhlajumalanpalvelus – Lotta Svärd -järjestö
100 vuotta su 17.10. klo 10 Kaupunginkirkko,
piispa Simo Peura, Ville Tikkanen, Satu Konsti,
Piia Laasonen.
Viikkomessu to 21.10. klo 13 Kaupunginkirkko, Ville Tikkanen, Pertti Tahkola.
Messu su 24.10. klo 10 Kaupunginkirkko, Elina
Mannström, Ville Tikkanen, Hannes Asikainen.
Viikkomessu to 28.10. klo 13 Kaupunginkirkko, Tuija Mannström, Piia Laasonen.
Jumalanpalvelus ja syntymäpäiväjuhla su
31.10. klo 10 Kaupunginkirkko. Kutsumme Sinua
Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytit 70, 75,
80, 85, 90 tai sitä enemmän touko–elokuussa
2021. Voit tulla yksin tai
yhdessä ystävän kanssa. Ilm. Lea Pietiläinen 050
549 7027 tai Kaisa Toivanen 050 340 0665.
MUSIIKKITILAISUUDET
Valon Kaupunki Kaupunginkirkossa to 30.9.
klo 19–21 ja pe–la 1.–2.10. klo 19–22.
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Sururyhmä läheisensä menettäneille 21.10.
klo 18 alkaen Silmussa (Kilpisenkatu 8). Ilm.
Kaisa Toivaselle 050 340 0665 tai Ville Tikkaselle 050 400 0013.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetyspiiri ke 13.10. klo 10 Valtiontalo. Nimikkolähettien kuulumiset ja rukousta.Kahvit.
Maailma silmussa -ilta ke 27.10. klo 18 Valtiontalo. Alkuhartaus, päivän teema, iltapala.

PERHEKLUBI
Vertaistukiryhmä sinulle,
joka olet huolissasi
omasta tai läheisesi
päihteidenkäytöstä.
Perheklubi tarjoaa tukea ja
tietoa samassa vertaisryhmässä sekä päihteitä käyttävälle että hänen läheisilleen.
Perheklubiin voivat osallistua
päihteidenkäyttäjä ja koko
hänen lähipiirinsä. Perheklubi
kokoontuu joka keskiviikko
klo 17–18.30 Kipinässä
kauppakeskus Sepässä.
Ilmoittautuminen & tiedustelut:
Mira-Maarit Väisänen
050 549 7005,
mira-maarit.vaisanen@evl.fi.

AIKUISILLE
Körttiseurat ti 5.10. klo 17.30 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke 6.10. ja
20.10. klo 13 Puistotori 4.
Miestenilta ke 6.10. klo 18 Valtiontalo. Tied. ja
ilm. 050 549 7001.
Leskien klubi to 7.10. klo 10 Valtiontalo. Muistelusalkut, luotsi Anna-Kaisa Jaala. Kahvit.
Käsityöpiiri ti 12.10. ja 26.10. klo 10 Valtiontalo.
Idun Neuleolkkari ke 13.10. ja 27.10. klo 17.30
Aseman Pysäkki. Ilm. 050 564 3072/040 149
0562.
Syliin saapumassa – ensimmäistä lasta odottavien äitien ryhmä to 14.10. ja 28.10. klo 17.30
Reimari. Ilm. 7.10. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0638/050 380 0583.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten ulkoilutusapua tarjolla ti-aamupäivinä ja to-iltapäivinä. Ilm. tekstarilla tiistaiksi 050
5643072/040 149 0562 ja torstaiksi 050 358
1062/050 595 3948.
Ekavauvaryhmä ke 9.30 ja to klo 13 Lastentila Itu, Kilpisenkatu 6. Kysy vapaita paikkoja 040
149 0562.
Muksukirkko ma 4.10. klo 10 Kaupunginkirkko.
Vauvaolkkari ma klo 13 Silmu, Kilpisenkatu 8.
Ilm. 040 149 0562/050 595 3948.
Päiväkerho 2–5-vuotialle ti klo 13 Lastentila
Itu, Kilpisenkatu 6. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi.
Koukku ja puikko -klubi ti 5.10. klo 16–17.30
Piippurannan Klubi, Paperitehtaankatu 1. Kaiken ikäisille käsitöitä ja keskustelua rakastaville.
Ilmaisutaitokerho ti klo 15 Yliopistonkatu 26.
Tavataan puistossa ke 6.10. klo 10–11 MäkiMatin perhepuisto.
Perheolkkari ma 11.10. ja 25.10. klo 9.30 Silmu,
Kilpisenkatu 8. Ilm. 040 149 0562/050 595 3948.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5, 2. krs.
Avoinna ma–pe 10–16 ja la–su 11–16.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo
17.30, Tapio ja Kaija Karjalainen, Anneli Valkonen.
AIKUISILLE
Askartelupaja joka toinen to klo 13–16 (parittomat viikot). Maksuton.
RyhmäRämä ke klo 10 päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tied. 050 549 7005.
Perheklubi ke klo 17. Kts. erillinen ilmoitus.
Pietarin Kilta ti 12.10. klo 17.30. Psalmi 73,
Arto Mikkola.
NeuleKIPinä ti 26.10. klo 18. Omia käsitöitä tai
Kipinän yhteisöneuleita.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Enkelikirkko su 3.10. klo 15.

12

13

Tapahtumat 30.9.–27.10.
Päiväkerho 2–5-vuotiaille ma klo 13 ja ke–to
klo 9.30. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi.
Ekavauvaryhmä ma klo 13. Kysy vapaita paikkoja 044 430 9748.
Perheolkkari ti klo 9.30.
Teemaillat perheille: Äiti–tytär-ilta ma 4.10.
ja Isi–poika-ilta ma 25.10. klo 17.30 Kipinä. Ilmainen, ei ennakkoilm.

KORPILAHTI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kuuntele jumalanpalvelukset netin kautta:
jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta.
Rauhanyhdistyksen syysseurojen viikkomessu
la 2.10. klo 18 kirkko.
Mikkelinpäivän enkelikirkko su 3.10. klo 10
kirkko, Miina Karasti, Tiina Laiho, päiväkerholaiset ja koululaisia.
Suomalainen messu su 10.10. klo 10 kirkko,
Antti Koivisto, Tiina Laiho, Korpilahden Pelimannit, Kirkkokuoro ja Valonsäde.
Rauhanyhdistyksen seurat su 10.10. ja 24.10.
klo 16 kirkko.
Messu su 17.10. klo 10 kirkko, Miina Karasti, Tiina Laiho. Reumayhdistyksen kirkkopyhä. Kahvit.
Messu su 24.10. klo 10 kirkko, Miina Karasti,
Ilpo Vuorenoja. Kahvit.
AIKUISILLE
Kirkkokuoron harjoitukset to 30.9., 6.10. klo
18 kirkko ja 28.10. klo 18 srk-talo.
Ylistysryhmä pe 1.10. ja 15.10. klo 17.30 srk-talo. Tied. 045 209 4445.
Raakel-ilta su 3.10. klo 16 srk-talo. Naisten Raamattu- ja keskusteluilta. Tarjoilua.
Väentupa ti klo 10 Joensuuntie 2.
Ikäihmisten palvelupäivä to 7.10. klo 9.30 srktalo. Lounas (6 e).
Miestenilta ke 27.10. klo 18 srk-talo. Ohjelmaa,
kahvitarjoilu.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
4-vuotiaiden syntymäpäivät ti 2.11. klo 18
srk-talo. Klovni Dodo, jätskibaari. Ilm. 1.11.
mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Pohjoisten kylien iltaperhekerho ti 12.10. ja
26.10. klo 17.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo. Ilm.
viestillä viim. edell. päivänä 050 557 9013.

KORTEPOHJA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Perjantain puolipäivä pe 8.10. ja 22.10. klo 12
srk-keskus. Pieni arkiretriitti.
Messu su 3.10. klo 16 srk-keskus, Kristiina Ridanpää, Ilpo Vuorenoja.
Messu su 10.10. klo 16 srk-keskus, Kirsi Pohjola,
Heli Nieminen.
Messu su 17.10. klo 16 srk-keskus, Tiina Koskela, Ilpo Vuorenoja.
Messu su 24.10. klo 16 srk-keskus, Kirsi Pohjola,
Heli Nieminen.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetyspiiri ti 12.10. ja 26.10. klo 10 srk-keskus.
AIKUISILLE
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srk-keskus.
Tilkkutäkki ti 26.10. klo 16.30 srk-keskus. Tervetuloa mukaan ompelemaan, teemana kierrätys ja ekologisuus. Ilm. ma 050 549 7038.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
4-vuotissynttärit ti 2.11. klo 18 Keltinmäen
kirkko. Taika-Petteri ja Jakke Jääkarhu. Ilm. 15.–
31.10. jyvaskylanseurakunta.fi.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6 ja ke klo
9 srk-keskus. Ilm. viestillä kerhoaamuna klo 8
alkaen 050 380 0426/050 372 5573.

KUOKKALA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Mikkelinpäivän messu su 3.10. klo 11 kirkko,
Miika Mäkinen, Riku Bucht, Sirpa Lampinen,
Ulla-Maija Grönholm, Viimsin kuoro, Jubilate
Deo, Mariakuoro. Kahvit, pyhäkoulu.
Hiljaisuuden jooga ke 6.10. klo 18 kirkko. Pyhän äärellä kehollista rukousta ja meditaatiota.
Retkipatja/joogamatto, lämpimät, rennot vaatteet ja villasukat mukaan.
Aamurukous/-hartaus to 7.10. klo 9.30 kirkko.
Messu su 10.10. klo 11 kirkko, Anssi Hannu-

la, Minna Rantalainen, Eija-Liisa Väisänen, Lentoon-laulajat. Kahvit, pyhäkoulu.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to 14.10. klo 18
kirkko. Hylkääminen, Heli Pihlaja, Anssi Hannula, Virsimiehet, ehtoollinen.
Messu su 17.10. klo 11 kirkko, Riku Bucht, Anssi
Hannula, Eija-Liisa Väisänen, Aapo Järvinen, huilu, Fanny Söderström, piano. Kahvit, pyhäkoulu.
Messu su 24.10. klo 11 kirkko, Minna Rantalainen, Miika Mäkinen, Sirpa Lampinen, Sari Solismaa, Parasta on laulaa -kuoro ja Kuokkalan
kamariyhtye, joht. Virpi Vuorenmaa. Kahvit,
pyhäkoulu.
Nuorten viikkomessu ke 27.10. klo 18 kirkko,
Miika Mäkinen.
MUSIIKKITILAISUUDET
Kuorokonsertti la 2.10. klo 18 kirkko, Viimsin
kuoro Tallinnasta ja Jyväskylän Studiokuoro.
A due -levynjulkaisukiertueen konsertti la
23.10. klo 16 kirkko. Johanna Venho, lausunta,
Johanna Kärkkäinen huilu, Olli Hirvanen, kitara.
AIKUISILLE
Torstaitapaaminen joka toinen to klo 13 kirkko (parittomat viikot). Tervetuloa tapaamaan
muita eläkeiässä olevia. Hartaus, kahvit, yhteistä ohjelmaa. Tied. 050 549 7034/050 549 7007.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 5.10. ja 19.10. klo 18 kirkko.
Miesten avoin keskusteluryhmä.
Elämässä eteenpäin -ryhmä mielenterveyskuntoutujille ke 6.10. klo 13 kirkko. Haluatko
kohdata muita ja vaihtaa ajatuksia elämästä?
Rukouspiiri klo 19 Polttolinja 29.
Lähetyksen olohuone to 7.10. ja 21.10. klo 13
kirkko. Tietoa lähetystyöstä, kahvit, käsitöitä.
Toivoa naisille -ryhmä ti 12.10. ja 26.10. klo 18
kirkko. Rukousta maailman naisten puolesta.
NUORILLE
Iltakahvila pe 1.10. klo 17 Polttolinja 37.
Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja 37.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Taaperotupa pe 1.10. ja 15.10. klo 9.45 kirkko.
Ilm. saman päivän aamuna klo 8–9 p. 050 380
0247/040 574 1792.
Perhekerho ma–ti klo 9.30 kirkko. Ilm. saman
päivän aamuna klo 8–9: ma 040 574 1792; ti
parill. viikkoina 050 340 0697/050 407 9128 ja
paritt. viikkoina 050 380 0247/050 4012793.
Vauvaperhepesä ma klo 13 kirkko. Ilm. pe klo
12–14 p. 050 407 9128/050 380 0247.
Äitien ilta ti 5.10. klo 18 kirkko. Ilm. samana päivänä klo 12–15 p. 050 401 2793/050 380 0247.
4-vuotiaiden synttärit to 7.10. klo 18 kirkko.
Ilm. 3.10. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Café Kide ke klo 9 kirkko.
PerheCafé ti 12.10. ja 26.10. klo 18 kirkko. Ilm.
samana päivänä klo 12–15 p. 050 407 9128/050
380 0247.

LOHIKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 3.10. klo 14 Lahjaharjun kappeli, Seppo Rahkonen, Piia Laasonen.
Messu su 17.10. klo 14 Lahjaharjun kappeli, Elina Mannström, Piia Laasonen.
AIKUISILLE
Olohuone ti 5.10. ja 19.10. klo 9 Lahjaharjun
kappeli. Aamupala, hartaus, yhteislaulua.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten ulkoilutusapua tarjolla ti-aamupäivinä ja to-iltapäivinä. Ilm. tekstarilla tiistaiksi 050
5643072/040 149 0562 ja torstaiksi 050 358
1062/050 595 3948.
Puuha-aamu perheille ma klo 9.30 Katajatie 1 as 6.
Ekavauvaryhmä ma klo 13 Katajatie 1 as 6.
Kysy vapaita paikkoja 050 564 3072.
Perhetupa ti klo 9 Katajatie 1 as 6. Ilm. samana
aamuna tekstarilla 050 595 3948.
Päiväkerho 2–5-vuotiaille ti klo 12.30 ja to klo
9 Katajatie 1 as 5. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi.

PALOKKA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Mikkelinpäivän messu su 3.10. klo 10 kirkko, Seppo Hautalahti, Teija Laine, saarna Erkki
Lampinen, Liisa Partanen. Kahvit.

Elämän puolella -ilta ke 6.10. klo 18 .30 kirkko.
Kristittyjen yhteys, Lauri Vartiainen, Seppo Hautalahti, musiikki lauluyhtye Lux Auribus.
Tilkkutäkkimessu su 10.10. klo 10 kirkko,
Aleksi Parkkonen, Ulla Palola, Liisa Partanen.
Kahvit.
Messu su 17.10. klo 10 kirkko, Teija Laine, Aki
Rämö. Seurakuntapastori Aleksi Parkkosen virkaan siunaaminen. Kahvit ja tulojuhla.
Messu su 24.10. klo 10 kirkko, Seppo Hautalahti, Aleksi Parkkonen, Tuovi Ruhanen. Kahvit.
KohtaamisPaikka su 24.10. klo 17 kirkko, Seppo Hautalahti, Mika Kilkki.
Nuorten viikkomessu ke 27.10. klo 18 kirkko,
Aleksi Parkkonen, Paula Raatikainen.

MUSIIKKITILAISUUDET
Pekka Simojoen konsertti pe 8.10. klo 18 kirkko. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen kolehti.
Sarastus-yhtyeen konsertti to 28.10. klo 18
kirkko.

APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Sururyhmä päihteisiin kuolleiden läheisille alkaa 5.10. Kipinässä. Ryhmä kokoontuu viikoittain 7 kertaa ti klo 18. Ilm. 1.10. mennessä 050
549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
Vertaistuesta Voimaa -ryhmä ma 4.10. klo 18
kirkko. Ryhmä vanhemmille, joiden lapsi käyttää huolestuttavasti päihteitä. Tied. 040 7090
142.

NUORILLE
Iltakahvila pe 8.10. klo 18–21.30 srk-koti.

LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lyydiat-käsityöryhmä kirkko. Tied. 040 560
9910.
Olotupa ti klo 12–15 kirkko. Kahvitarjoilu 12–
14, ohjelmahetki (ei viikolla 42).
AIKUISILLE
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko.
Rukoillaan Palokan puolesta -aamurukous
ke klo 7.30 kirkko.
Syntymäpäiväjuhla pe
15.10. klo 13–15 kirkko.
Palokkalaisille, jotka ovat
tammi–kesäkuussa täyttäneet 70, 75, 80, 85, 90
tai sitä enemmän. Ilm.
8.10. mennessä Elina Romar 040 560 9910.
Miesten raamattupiiri ti 26.10. klo 18 kirkko.
Heprealaiskirje, Seppo Hautalahti.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Enkelipolulla enkeleiden matkassa su 3.10.
klo 15 kirkko. Toimintapisteitä.
Kaakaoklubi ma–ti klo 12–15.30 kirkko. Pelailua, läksyjen tekoa, välipalaa, hiljentymistä ja
pieni hartaus. Ilm. 040 500 7820.
Vauvapysäkki ti klo 13 kirkon alakerta. Ilm.
viim. saman päivän aamuna klo 10:een mennessä tekstiviestillä 040 738 8220.
Nukketeatterimuskari 3–6-vuotiaille ti 5.10.
klo 17.30 kirkko, Jenni Jurva, Jani Suurnäkki.
Kuulemme kertomuksen kadonneesta lampaasta ja rakennamme lammaskeppinuket.
Laulamme, soitamme, liikumme ja näyttelemme. Max 10 lasta/kerta. Ilm. 30.9 mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Perhepysäkki ulkona ke 6.10. ja 27.10. klo 9
kirkon alapiha.
Kaiken kansan kirkkohetki ulkona ke 6.10. klo
9.30 kirkon alapiha.
Ulkoilupaja la 9.10. klo 10 kirkon alapiha. Mahdollisuus makkaranpaistoon, omat makkarat
mukaan, Tarjoamme kahvia, teetä ja mehua.
Ilm. ke mennessä 040 500 7820.
Pyhäkoulu su 10.10. ja 24.10. klo 10 kirkko.

SÄYNÄTSALO
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kirkon avoimet ovet ma–pe klo 12–15.
Rukoushetki klo 8 ja klo 20 joka päivä kirkossa.
Poikkeuksista ilm. aluesrk:n nettisivuilla.
Messu su 3.10. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen,
Hannes Asikainen. Kirkkokahvit.
Leipäsunnuntai su 3.10. ja 17.10. klo 16 kirkko.
3.10. Jumalan sanansaattajat, Osmo Väätäinen; 17.10. Jeesuksen lähettiläät, Harri Alatupa.
Lastenohjelmat, kahvit. Suora lähetys Kansanlähetys Keski-Suomen Youtube-kanavalla.
Lähetys- ja perhemessu su 10.10. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen, Esko Helenius, Suvimarja
Rannankari-Norjanen, Hannes Asikainen, Gospel Covertajat. Katsottavissa suorana osoitteessa youtube.com/henkielama. Brunssi messun jälkeen.
Messu su 17.10. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen, Petri Tiusanen.
Messu su 24.10. klo 10 kirkko, Esko Helenius,
Tiina Järvinen.

LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetysnäyttely ti 5.–10.10. klo 12–18 srk-koti.
Afrikkalaista elämää.
Mitä on lähetystyö tänään? ke 6.10. klo 18
srk-koti. Nimikkolähettijärjestöt esittäytyvät ja
kertovat työstään.
Vainot ja kriisit to 7.10. klo 18 srk-koti. Open
Doors -järjestö kertoo kristittyjen vainoista,
Medialähetys Sanansaattajat esittelee kriisiradiomatkalaukkua.

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
4-vuotiaiden synttärit la 30.10. klo 15 ja 16.30
srk-koti. Tuomo Rannankari. Ilm. 11.–25.10. jyvaskylanseurakunta.fi.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu joka toinen to klo 18 srk-koti (parittomat viikot).
Vauvakerho ma klo 13.30 Neulaskoti.
MUU
Lähetyshenkinen Brunssi su 10.10. klo 11.15–
13 srk-koti. Vapaaehtoinen maksu.

TIKKAKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanajumalanpalvelus su 3.10. klo 10 ja 12 kirkko, Ville von Gross, Risto Vallipuro, Maria Hurme, Sirpa Piilonen. Rippikouluinfoa.
Messu su 10.10. klo 10 kirkko, Risto Vallipuro,
Tuovi Ruhanen. Sadonkorjuun kiitospyhä. Kirkkokahvit, uutispuuroa, lähetysmyyjäiset.
Srk-ilta ti 12.10. klo 18 Kuikan kylätalo.
Messu su 17.10. klo 10 kirkko, Ville von Gross,
Sirpa Piilonen.
Messu su 24.10. klo 10 kirkko, saarna Martti
Poukka, Risto Vallipuro, Maria Kuitula.
Siioninvirsiseurat su 24.10. klo 18 pappila.
Srk-ilta ke 27.10. klo 18 Heinälöillä, Pajakuja 19,
Puuppola.
MUSIIKKITILAISUUDET
Nuortenilta ja lauluilta riparilaisille to 30.9. klo
18 kirkko. Kesän 20 ja 21 riparilaisten lauluilta.
Virsilauluhetki torilla ke 6.10. klo 14. Pullakahvit.
Varhaisnuorisokuoro ke klo 16 kirkko. Tied.
sirpa.piilonen@evl.fi/040 560 9913.
Lapsikuoro ke klo 17 kirkko. Tied. sirpa.piilonen@evl.fi.
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Aamukahvipysäkki ma–ti klo 9 kirkko.
Lahjoitusruuan jakelu to 7.10. ja 21.10. klo
10.30 kirkko.
Mieli maasta -ryhmä ti 12.10. ja 26.10. klo 18
pappila. Vertaisryhmä masennukseen sairastuneille.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Tasauslounas pe 1.10. klo 11–13 srk-sali. Hinta
10e Suomen Lähetysseuran tasauskeräykseen.
Lähetyksen työtupa ti klo 12 kirkko.
Myyjäiset su 10.10. klo 11–14 kirkko. Syksyn
satoa/leivonnaisia voi tuoda myyjäisiin 9.10.
klo 9–12 tai su-aamuna. Arpajaiset.
AIKUISILLE
Miesten saunailta ke 13.10. klo 17 Sarpatti.
Pyyhe ja Piplia mukaan!
Naisten ilta pe 15.10. klo 17 kirkko. Koruja
huovuttaen. Teetarjoilu.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Tukea arkeen. Tarvitsetko apua arjessa, hetken
hengähdystä, juttuseuraa tai muuta apua arjessa. Ota yhteyttä 0400 560 542 tai 0400 185 326.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko ja Puuppolan
kerhotila.
Perhekerho ulkona ti klo 9.30 kirkon alapiha.

VAAJAKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 3.10. klo 10 kirkko, Eeva-Kaisa Rossi,
Päivi Perttilä. Katsottavissa suorana osoitteessa
youtube.com/henkielama.

Raamatunluentosarja ti 5.10. ja 19.10. klo
18.30 kirkko. 5.10. Esra – Jumala on uskollinen;
19.10. Nehemia – Jumala vie voiton, Kari Valkonen. Kahvit klo 18.
Messu su 10.10. klo 10 kirkko, Esa Jurva, Eveliina Modinos.
Tölskän srk-ilta ke 13.10. klo 18.30 Savela,
Mutkatie 14.
Messu su 17.10. klo 10 kirkko, Heli Karjalainen,
Eveliina Modinos. Kahvit.
Messu su 24.10. klo 10 kirkko, Arto Kauppinen,
Päivi Perttilä.
Sanan ja rukouksen ilta ti 26.10. klo 18.30 kirkko. Kahvit klo 18.
Nuorten messu ke 27.10. klo 18 kirkko.
MUSIIKKITILAISUUDET
Palvelukuoro ke klo 12 kirkko.
Kauneimmat virret -yhteislaulutilaisuus ke
6.10. klo 18 kirkko.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetyspiiri ti 5.10. ja 19.10. klo 13 kirkko.
Yhteisvastuu-lipaskeräys ke 6.10. klo 15–17 SMarket Vaajala.
AIKUISILLE
Keskiviikkokerho ke 6.10. ja 20.10. klo 13
kirkko.
Kässäilta to 7.10. ja 21.10. klo 17 kirkko. Voit
tehdä omia projektejasi tai mm. kastesukkia.
Raamattuilta ke 13.10. klo 18 kirkko.
NUORILLE
Hengari eli nuortenilta ke klo 18–20.30 kirkko.
Perjantaikahvila pe 8.10. ja 22.10. klo 17–22
kirkko.
Isoskoulutus su 10.10. klo 10 kirkko. Uusien
koulutus päättyy klo 14, vanhempien klo 16.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Taaperokerho ke 6.10. ja 27.10. klo 9 Kaunisharjun kerhotila. Ilm. tekstiviestillä 040 574
1792.
Ilon murusia tupa ti 5.10. klo 9 kirkko. Ilm. kerhoaamuna klo 8–9, 040 574 2026/040 905 915.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Perhekerho ti 5.10. klo 9 Kaunisharjun kerhotila. Ilm. tekstiviestillä 040 574 1792.
Luontoretki Haapasaareen su 10.10. klo 14
Haapasaarentie 14. Kokoontuminen luontopolun parkkipaikalla. Omat eväät.
Metsäperhekerho ti 12.10. ja 26.10. klo 9 Kaunisharjun kerhotila. Ilm. viestillä 040 574 1792.
4-vuotiaiden synttärit to 14.10. klo 18 kirkko.
Ilm. 10.10. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu.
MUU
Cafe Hyvä Hetki to klo 8 kirkko.
Kirkonpenkki ke 6.10. klo 15–17 S-Market
Vaajala.
Hiljaisuuden polku pe 8.–10.10. kirkon piha.
haliikuntaa ja sauna naisille ke 27.10. klo 18–
21 Koivuniemen leirikeskus.

PARISUHDE
SOLMUSSA?
Kun yhdessä eläminen
takkuilee ja alat epäillä
tahtomisesi motivaatiota,
on viimeistään aika
osallistua Solmuja parisuhteessa -kurssille.
Ryhmä kokoontuu Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa 4.11.
alkaen klo 17–20. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset 24.10.2021
mennessä Anne Savolinille
p. 050 380 0583

Yhteiset
KOHTAAMISPAIKKA
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 3.10.
klo 11 Voionmaankatu 18. Nyyttärit/omat
eväät. Kirkko. Lastenohjelmat.
KohtaamisPaikka @ Kaupunginkirkko su
10.10. klo 17, Mika Kilkki.
KohtaamisPaikka @ Palokan kirkko su
24.10. klo 17, Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Lisätied. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram
@ kohtaamispaikka.
NÄKÖVAMMAISET, HUONOKUULOISET,
OMAISHOITAJAT
Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 13.10. klo 10–16 Koivuniemen leirikeskus, Koivuniementie 30. Lounas klo 11.30,
kahvi klo 13.45, hartaus, ohjelmaa sään salliessa myös ulkona, mahdollisuus saunoa,
makkaranpaistoa. Hinta 10e/hlö, ilm. viim.
6.10. Mukana Keski-Suomen Näkövammaiset ry.

Vanhustenviikon juhlajumalanpalvelus Kaupunginkirkossa
Valtakunnallista Vanhustenviikkoa vietetään 3.10.–10.10. teemalla Luonto antaa
voimaa. Vanhustenviikon juhlajumalanpalvelus on ti 5.10. klo 13 Kaupunginkirkossa.
Jumalanpalveluksen jälkeen tarjoillaan kirkkokahvit Silmussa (Kilpisenkatu 8) ja Valtiontalon yläkerrassa.
Omaishoitajien Oma Hetki ke 20.10. klo 13–
14.30 Valtiontalon 2.krs, Kilpisenkatu 8. Mukana Johanna Summanen.
SANA JA RUKOUS
Raamattuluento ti klo 18.30 Vaajakosken
kirkko. 5.10. Esra – Jumala on uskollinen;
19.10. Nehemia – Jumala vie voiton. Luennot
Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 18.
Sanan ja rukouksen ilta ti 26.10. kello 18.30
Vaajakosken kirkko.
Rukousretriitti ”Puhalla Jumalan tuuli” pe–
su 12.–14.11. Kiponniemen leirikeskus. Ilm. ja

tied. kari.valkonen(at)kolumbus.fi/050 384
3702.
VIITTOMAKIELISET
Anna-Sofia Olkkola, 050 549 7012, anna-sofia.olkkola@evl.fi. Päivystys ti klo 9–12 ja ke
klo 9–11 (WhatsApp-videopuhelut 11–12)
Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Seurakuntapiiri to 7.10. klo 16.30 Aseman
Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Messu su 24.10. klo 15 Neulaskoti, Pihkatie 4,
Marja Saukkonen, Anna-Sofia Olkkola. Kahvit ja arpajaiset Kuurojen Lähetyksen hyväksi,
lähetyskuulumisia.

Kristilliset järjestöt
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Verkkoseurat ti 12.10 klo 18 facebook.com/
herattaja.
Siioninvirsiseurat ke 13.10. klo 18 Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28. Kahvi- ja
teetarjoilu klo 17.30.
JYVÄSKYLÄN KRISTILLISET ELÄKELÄISET
Tilaisuus ti 19.10. klo 14 Pelastusarmeija, Ilmarisenkatu 2, Lähteellä-kuoro. Kahvit klo
13.30.
Tilaisuus ti 2.11. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Sinikka Tyynelä kertoo IHANAhankkeesta, Lähteellä-kuoro. Kortti- ja adressimyynti. Kahvit klo 13.30, vuosikokous n.
klo 15.
JYVÄSKYLÄN NNKY
Puistotori 4, toimistoaika arkisin klo 9–15,
jklnnky@gmail.com, 040 740 4472
ywca.fi/paikallisyhdistykset/jyvaskylan-nnky/
www.facebook.com/jklnnky/, instagram.
com/jklnnky
Puuroa ja puhetta (aamupala 5 €) ti klo 9:
5.10. Kirjapiiri II 40 vuotta, Pirjo-Liisa Sillgrén.
12.10. Runoja ja valokuvataidetta, Karoliina
Veijo. 19.10. Rukouksen siunaus, Eevakaarina
Launis. 26.10. Evankeliumi hoitotyön viitekehyksessä, Seppo Rytkönen.
Kirjapiiri II ti 5.10. klo 13. Joel Haahtela: Hengittämisen taito.
III Eira Paunu symposium – Maria, Jeesuksen äiti su 10.10. klo 15, Tanja Nieminen ja
Eija Rytkönen.
Kirjapiiri I ma 11.10. klo 13. Hermann Hesse:
Lasihelmipeli.
Leidien leffatreffit noin kerran kuussa. Ilm.
toimistoon.
Ompeluseura ke 13.10. ja 27.10. klo 13.
Omat kutimet.
Exodus -raamattupiiri naisille to 28.10. klo
14. Teemana Psalmit.

JYVÄSKYLÄN RAUHANYHDISTYS
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505 0653
Syysseurat la–su 2.–3.10.
La klo 15.30 Vanhusten ja liikuntarajoitteisten ehtoollinen, ry; klo 18 Viikkomessu, Korpilahden kirkko; klo 20 Iltapala, ry; klo 21 Puheenvuoro, ry/netti.
Su klo 10 Messu, Tikkakosken kirkko; klo 13
Perhepyhäkoulu, ry; klo 15 Seurat, ry; klo 17
Päätösseurat, ry.
Seurat ke klo 19, ry/netti.
Nuorten perjantai pe 8.10. ja 15.10. klo 19, ry.
Nuorten leiripäivä la 9.10. klo 12, ry; klo 19
Seurat, ry/netti.
Alueseurat su 10.10. klo 13 Kangasniemen
kirkko; klo 16 ja 18 Seurat, ry/netti ja klo 16
Korpilahden kirkko.
Seurat la 16.10. ja 23.10. klo 19, ry/netti.
Alueseurat su 17.10. klo 15 Petäjäveden kirkko; klo 16 ja 18 Seurat, ry/netti.
Seurat 24.10. klo 16 ja 18, ry/netti ja klo 16
Korpilahden kirkko.
KANSAN RAAMATTUSEURA
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Hehku ti 5.10., 12.10., 19.10. ja 26.10. klo 18.
Hehku + pe 1.10. ja 29.10. klo 18.30. Yhteiskristillinen yhteisö 30–45-vuotiaille.
Hehku ja Hehku + yhteiset tapahtumat pe
8.10. klo 17.30 Hehku Cafe Miriam´sissa; ti
19.10. klo 18 Syysiloa yhdessä ja la 30.10. Ihmepäivä-tapahtuma.
Tarkempia ilmoituksia Hehku Jyväskylän Facebook- tai Instagram-sivuilta tai 0400 717
349, venla.ojala@sana.fi.
KESKI-SUOMEN EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä,
(014) 620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keskisuomi.sekl.fi. Toimisto auki ti klo 10–14.
Lähetyskoti:
Teetupa pe klo 18–21.

Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä muiden
asioiden puolesta ma klo 18.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti Zoomissa klo 18. Tied. 045 112 2986.
Naisten raamattupiiri ti 12.10. ja 26.10. klo
13.
Naistenpiiri ke 13.10 ja 27.10. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Lyhtyilta pe 1.10. klo 18 Kinkomaalla
4–8-luokkalaisille.
Leipäsunnuntai su klo 16 Säynätsalon srkkoti. 3.10. Jumalan sanansaattajat, Osmo
Väätäinen; 17.10. Jeesuksen lähettiläät, Harri
Alatupa. Youtube-linkki löytyy nettisivulta.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti
klo 11, whatsapp-ryhmä. Tied. 044 554 5768.
Vaajakosken miestenpiiri to 7.10. klo 18.30.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Opiskelijailta ke klo18.30: 29.9. Kysy pastorilta, Jukka Niemelä; 1.9. Lähtöruudussa, Aleksi Kuokkanen; 13.10. Armolahjat, Timo Laato; 15.10. Oman paikan löytäminen ja Jumalan antamat armolahjat, Laura Kolula; 20.10.
Siikkarilaulut tutuiksi; 27.10. Sattumia vai ihmeitä Suomen sodissa? Olli Seppänen.
Messu su klo 12, pyhäkoulu. 31.10. Suomalainen messu Hamona-kuoron kanssa.
Aamurukouspiiri ma klo 8.
Raamattupiiri ti klo 18.
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Elämän puolella -ilta ke 6.10. klo 18.30 Palokan kirkko, Rovastintie 8. Kristittyjen yhteys,
Lauri Vartiainen, Seppo Hautalahti, musiikki
Lauluyhtye Lux Auribus.
Toivon torstai to 14.10. klo 18.30 Neulaskoti, Pihkatie 4. Miksi Jumala sallii kärsimystä?
Timo Junkkaala, Lähde!-kuoro.
Sana elämään -tilaisuus su 17.10. klo 13. Herra on hyvä kaikille, Petri Kortelahti, Maksetut
viulut -yhtyeen konsertti. Vapaa pääsy.

Diakonian vastaanotot
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: Päivystys Keltinmäen kirkolla ma klo 12–13 ja
Kortepohjan srk-keskuksessa to klo 10–11.
Puhelinvastaanotot: Ulla Hautamäki 050 549
7026 (ti 10–12), Elina Fuchs 050 549 7015 (ke
16–18), Ainoleena Laitinen 044 716 4959 (to
13–16). Muut ajat ajanvarauksella.

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, paivi.helenius@evl.fi
Korpilahti: 050 557 9003, mira.lehtinen@
evl.fi. 4.8. alkaen 050 557 9003, marjo.mattila@evl.fi.
Kuokkala: 050 549 7007, elina.lintulahti@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, marita.riikonen@
evl.fi, 040 560 9927, paivi.kivilahti@evl.fi
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle 050
549 7023. Päivystys ma klo 9–11.
Viittomakieliset: Anna-Sofia Olkkola, 050
549 7012, anna-sofia.olkkola@evl.fi. Päivystys
ti klo 9–12 ja ke klo 9–11 (WhatsApp-videopuhelut 11–12) Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
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”Minä olen sinut
nimeltä kutsunut”

Hengissä

Mikkelinpäivä
Matt 18: 1–6
Oli lasten tekemä pääsiäispolku. Oli
enkeleitä, nukkehahmoja, Raamatun
sanaa, kaunista musiikkia. Kerhossa se
oli huolella valmisteltu. Kulkija liikuttui. Mikä ihme nyt tuli? Siinähän on
vain vanha kerhohuone, kömpelöt nuket, musiikkia kannettavasta ja se tuttuakin tutumpi sanoma. Mutta ilmassa
oli taivaallista valoa ja iloa. Kulkijan oli
vaikea pidätellä isoa itkua. Arjen riepujen, rekkojen, ja satojen vaatimusten
seasta päästiin hetkeksi taivaan puhtaaseen ilmastoon.
Erääseen kastetilaisuuteen saapui piinkovan näköinen, iso mies. Hän
näytti motoristilta mustissa, venyneissä nahkavaatteissaan. Hänen ilmettään
ei varmaan olisi värähdyttänytkään kova sana, vankila tai konekivääri. Mutta
vahva mies liikuttui kastetilaisuudessa,
ja kyyneleet tulvivat virtana kasvojen
uurteiden yli toimituksen ajan. Pieni
lapsi, puhdas vesi, kynttilän kirkas valo, Jumalan Henki, joka sanasta lennähti huoneeseen, kaikki kosketti. Jumalan Henki lensi vaivatta jäätyneen sydämen seinien läpi. Hengen lintu lauleli sydämen saleissa, sulatteli ja lohdutti
kovia kokenutta.
Aina välillä ihminen saattaa ajatella
elämän hammasrattaiden ruhjoessa, että Jumalakin vain vaatisi voimaa, suorituksia ja onnistumisia. Jos ei onnistu niin saa lain lekasta päähän. Mutta
Jumala on erilainen. Jeesus tuli kertomaan siitä. Jeesus kertoi, miten taivaaseen päästään. ”Ellette käänny ja tule
lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.”
Taivaan väki vaikuttaa usein heikolta, epäonnistuneelta ja vaatimattomalta, mutta heillä on vahvimmat voimat
koko maailmassa. ”Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa”.
Lapset ovat esikuvia ja enkeleitä kulkee keskellämme.

Heini Kataja-Kantola
Kirjoittaja on Jokioisten
seurakunnan kanttori
ja runoilija

Syksy tekee tuloaan, mutta kastepuut
versovat yhä uusia lehtiä.

Sitä mukaa, kun lapsia kastetaan
seurakunnan jäseniksi, Korpilah
den kirkon kastepuu saa lisää leh
tiä. Jokainen puun lehti on yksilöl
linen ja erityinen – kuten jokainen
Jumalan luoma ihminen. Messinki
siin lehtiin kaiverretaan kastettu
jen nimet ja kasteen päivämäärä.
– Puussa on tilaa kaikille vuo
den aikana alueellamme kaste
tuille. Kerran vuodessa puun leh
det riisutaan ja annetaan perheille
lahjaksi. Lehdestä saa kehystettynä
vaikkapa taulun tai sitä voi käyt
tää koruna, aluekappalainen Antti Koivisto kertoo.

Kastepuu on näkyvä osoitus sii
tä, että kotiseurakunta toivottaa
uuden seurakuntalaisen tervetul
leeksi. Se on myös kaunis tapa luo
da kasteen ympärille uusia perin
teitä ja kertoa kasteen merkitykses
tä. Kasteessa Jumala kutsuu kastet
tavan nimeltä omakseen, ihmises
tä tulee Jumalan lapsi ja osa seura
kuntaa.
Jyväskylässä on tällä hetkellä
kolmessa kirkossa keskenään hy
vin erilaiset kastepuut. Tikkakos
ken kirkon kastepuu on kokonaan
messinkiä, itse puu on sijoitettu
pyöreän kehän sisään ja messinki
set lehdet ripustetaan puun kouk
kuihin. Keltinmäen kirkossa kastet
tavan etunimet kiinnitetään pui

Keltinmäen kirkon kastepuun on
suunnitellut Annukka Laine.

Tikkakosken kirkon kastepuu on
Veli-Pekka Luukkosen käsialaa.

MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ,
HEIKKI IMPIÖ kuvat

KUVITUS: NINA HUISMAN

Joh. 13:16–20
Jeesus puhui opetuslapsilleen:
”Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte
ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette
autuaat.
Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän
kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitus-

ten sanan on käytävä toteen: ’Ystäväni, joka
söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua
vastaan.’ Minä sanon tämän teille jo nyt,
ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen
toteutuessa uskoisitte, että minä olen se
joka olen. Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan
minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa

vastaan sen, joka on minut lähettänyt.”

Kristus lähettää meidät marginaaleihin
Puhuuko Jeesus kaikille meille?
Ehkä noissa Jeesuksen sanoissa on viisautta, jota voi soveltaa vähän kaikkeen.
Olen kuullut, että aiemmin opettajat antoivat oppilailleen arvosanoja seuraavalla
periaatteella: Jumalalle 10, opettajalle 9 ja
oppilaille 8 ja siitä alaspäin.
Tässä nimenomaisessa tilanteessa Jeesus
puhuu opetuslapsilleen pestyään ensin heidän jalkansa. Ajattelen kuitenkin, että kyllä
jokainen, joka tahtoo olla hänen seuraajansa, saa sovittaa hänen sanansa itseensä.
Mitä Jeesus haluaa sanoa toteamalla,
ettei lähettiläs ole lähettäjäänsä
suurempi?
Ajattelen, että hän viittaa juuri tuohon
palvelijan tehtävään. Pestessään opetuslasten jalat, Johannes kirjoittaa, että ”hän
osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti” (13:1). Jeesuksen elämä ja opetukset ovat se malli, jota me elämässä seuraamme. Kuitenkin on aika vaikeaa ylittää se mitä hän teki. Hänhän antoi lopulta
henkensäkin meidän puolestamme, osoittaen siinä Jumalan kirkkauden.
Mitä Kristuksen lähettiläänä
toimimiseen vaaditaan?
Tulee ottaa vastaan se, mitä Jeesus haluaa
antaa. Myös Juudakselle Jeesus antoi lei-

päpalan, mutta hän oli valinnut toisin ja
lähti sitten ulos, ja sanotaan, että oli yö.
Hän siis lähti yöhön, valitsi pimeän. Jumala ei torju ketään, vaan tarjoaa kaikille todellista elämää Jeesuksen seurassa. Kun
sinulla on se mitä Jeesus haluaa antaa, olet
hänen lähettiläänsä.
Mihin Kristus
meidät lähettää?
Kristus lähettää meidät ihmisten luokse nostamaan, kantamaan ja pelastamaan.
Kristus lähettää meidät sinne, minne itsekin menisi: marginaaleihin, niiden luo, jotka ovat putoamassa tai jo pudonneet yhteisestä kelkasta. Mieleeni tulee mies, joka asui haudoissa. Jeesus palautti hänet
yhteyteen toisten kanssa.
Sanotaan, että kristitty on
”Kristus lähimmäiselleen”.
Mitä tämä tarkoittaa?
Sanonta varmaan nousee Jeesuksen Laupias samarialainen -vertauksesta, jossa allegorinen tulkinta on nähnyt tuossa auttajassa itsensä Kristuksen. Emme saa antaa pelon estää auttamasta, sillä pelkohan
meitä eri tilanteissa lopulta sitoo.
Kysymme: Mitä ihmiset minusta ajattelevat? Mitä minulle käy? Sen sijaan, että paino olisi apua tarvitsevassa lähim-

Lähetyksen ja kansainvälisen työn
kappalainen Raimo Laine saarnaa
kansainvälisessä messussa Taulumäen
kirkossa su 17.10. kello 18.

Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

mäisessä, ajattelemmekin vain itseämme.
Tästä tulisi päästä pois, ja sen sijaan kysyä, kuinka hänen käy, jos kuljen auttamatta ohi?

lämänkaa
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Suntio Tuula Liukko voi tarpeen tullen siirtää Korpilahden kirkon kastepuun paikkaa.

seen tähteen, ja tähti saa paikkan
sa kastepuussa muiden joukossa.

Korpilahden kirkon peruskorjauksessa kirkon ulkonäkö ja sisätilat
palautettiin mahdollisimman al
kuperäiseen asuunsa Alvar Aallon suunnitelmien mukaisesti, ja
oli luontevaa liittää kastepuu uu
sittuun tilaan. Teoksen toteutta
jaksi valikoitui kuvanveistäjä Samuli Alonen.
– Kastepuun suunnittelu ja to
teutus oli harvinainen, haastava
ja mielenkiintoinen prosessi ja oli
kunnia päästä Aallon kanssa sa
malle alttarille. On tärkeää, että
kastepuu kestää aikaa ja sopii hy

vin arvokkaaseen ympäristöönsä,
Alonen sanoo.
Valmiin teoksen värimaailma on
soinnutettu kirkkotilaan. Sen pin
nan muodoista voi löytää elämän
polkuja ja luonnon moninaisuut
ta, onhan puu kasvun ja elinvoi
man merkki. Puun yläpuolella kul
lattu kyyhkynen levittää siipensä
suojaamaan pienten kastettujen
elämän alkua. Kuvanveistäjä antoi
teokselleen osuvan nimen Siivillä.
Kyyhkynen kertoo luottamuksesta
isompaan turvaan ja siihen, että sii
vet kantavat.
Symboliikan lisäksi suunnitte
lussa painoi käytettävyys. Kaste
puu seisoo omilla jaloillaan ja sitä

voi tarpeen tullen siirtää. Alonen
toivoo, että teos herättäisi mielen
kiintoa ja ajatuksia.
– Kastepuuta voi käydä tutki
massa lähempääkin, ja jokainen
voi löytää siihen oman tulkintan
sa. Samalla voi miettiä omia elä
mänpolkuja, pohtia tulevia valin
tojaan ja kokea Jumalan suojelus
ta, hän sanoo.
Kastepuu otettiin käyttöön tou
kokuun lopussa. Kasteen jälkei
sessä sunnuntain messussa lapsen
puolesta rukoillaan, ja perhe voi
tulla vaikkapa yhdessä lisäämään
oman lehtensä kastepuuhun. Leh
den voi asetella myös joku muu lä
heinen, kummi tai suntio.
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KASTETUT
Niilo Alvar Aho
Eeva Aliisa Ahonen
Urho Taavetti Aitto-oja
Vivian Adelia Ala-Porkkunen
Noel Reino Emil Alisalo
Vivian Aava Ekman
Mikael Urho Jalmari Eskelinen
Hilma Mimosa Frank
Kaapo Eemil Haapakoski
Enni Helmi Sofia Haavisto
Alvar Myrsky Kristian Hakola
Saga Aava Olivia Harimaa
Isla Olivia Aurora Hartikainen
Eevi Kerttu Aurora Haukimäki
Lukas Benjamin Havukainen
Helmi Vappu Saima Kaarina Heiska
Toivo Johannes Humalajoki
Jare Uuno Artturi Hämäläinen
Nuutti Mihka Henrik Hänninen
Jasper Eemil Johansson
Luka Aarne Samuel Julkunen
Jasmin Helena Juvonen
Onni Veikka Viljami Kainulainen
Vilho Antero Johannes Kallio
Väinö Juhani Kanerva
Seela Mette Matilda Karhunen
Isla Ofelia Kaseva
Robin Veli Henrik Kervinen
Frida Ilta Rebecca Kivekäs
Toivo Juhani Aatos Kokko
Maunu Huugo Koponen
Amalia Hilja Siviä Korkiakoski
Aatos Eemil Ilmari Korpela
Tuuli Iitu Ilona Kuhmonen
Unna Loviisa Kulusjärvi
Selma Sissi Serafiina Kuula
Saana Elli Ilona Lahtinen
Selma Olivia Lahtinen
Sara Susanna Marja-Leena Lappalainen
Eino Armas Lautamäki

Leo Johannes Aleksander Lehtinen
Alva Kiira Karoliina Lehtonen
Mauno Aleksi Leppilampi
Eeda Aurelia Leppänen
Peppi Amalia Leskelä
Valtteri Toivo Eemil Linna
Nelli Ester Manninen
Lenni Eelis Akseli Matilainen
Hilla Sofia Mikkola
Lilja Maire Kaarina Muhonen
Minttu Aava Elina Mäki
Tyyne Silva Maria Mäkinen
Seela Maria Mäkäläinen
Iivo Eino Olavi Niskakangas
Konsta Frans Armas Niskanen
Helka Lotta Linnea Nissinen
Vilja Lyydia Okkonen
Emma Kristina Eleonora Orlova
Julius Paulus Peura
Valter Nikolai Piironen
Verna Hilja Adele Pirinen
Eino Olavi Poikonen
Oona Ellen Pulkka
Luna Amanda Raudaskoski
Lidia Seela Minella Remes
Mandi Maija Liisa Remes
Eino Armas Mikael Renvall
Jani Olavi Antero Allan Rissanen
Oliver Sergei Anton Rullpakka
Alina Seela Saviranta
Viljo Aamos Savolainen
Hertta Helmi Reetta Saxlund
Kerttu Airi Inkeri Saxlund
Sonja Kanerva Seppänen
Alvar Aleksis Suuronen
Luka Juhani Sironen
Iisa Lilja Emilia Tahvanainen
Eelis Heikki Tirri
Milena Sofia Isabella Tolvanen
Väinö Jyrki Johannes Tuomijärvi
Senni Ellen Amanda Tuorila
Tuuli Anneli Orvokki Turpeinen

Väinö Toivo Tapani Turunen
Ruben Alvar Aleksanteri Tuukkanen
Aada Linnea Tynkkynen
Jemina Joalin Vilkkilä
Jare Onni Vänttinen
Dilan Sofia Yousefshahi
AVIOLIITTOON
KUULUTETUT
Juho Hannes Kamula ja
Elli-Maria Kristiina Tahkola
Ville Sisu Eerik Karjalainen ja
Anniina Ida Maria Selkee
Joakim Reetrikki Kaseva ja
Jasmine Peppi Julia Kesseli
Topi Matti Samuli Saarikoski ja
Veera Leena Marjaana Mustapirtti
Ville Pekka Tapani Soikkola ja
Sanna Katriina Tarkiainen
Jere Jalmari Minkkinen ja
Pinja Riikka Päivikki Vilska
Jere Markus Mustonen ja
Emma Amanda Lamminmäki
Risto Sakari Pohjolainen ja
Krista Hannele Toroi
Niko Olavi Pääkkönen ja
Ida-Sofia Tuomimäki
Petri Antero Johannes Tolkki ja
Anu Kristiina Lindeman
KUOLLEET
Sirkka Helena Routti 105 v
Elli Koivikko 101 v
Alpo Sulo Antero Mäkelä 100 v
Anna Liisa Esteri Pamilo 97 v
Kerttu Elisabet Lehtonen 96 v
Elna Ester Rouniola 96 v
Eeva-Stiina Salminen 96 v
Vieno Vuorio 95 v

Aune Irene Murtoniemi 94 v
Lauri Mikael Nikara 94 v
Eeva Ilona Niskakoski 94 v
Tyyne Elisabet Pulliainen 94 v
Sirkka Annikki Puttonen 94 v
Anja Kyllikki Hyppönen 93 v
Kaarina Marjatta Lampinen 93 v
Pirkko Liisa Niemi 93 v
Kauko Ilmari Partanen 93 v
Sirkka Liisa Luukkonen 92 v
Eino Ensio Paavolainen 92 v
Aili Anna-Liisa Saalamo 92 v
Martti Olavi Ruusala 91 v
Kirsti Alander 90 v
Anja Marjatta Jussila 90 v
Niilo Rudolf Koskimäki 90 v
Liisa Annikki Aaltonen 89 v
Elli Sinikka Riikonen 89 v
Eero Antti Saxberg 89 v
Ritva Helena Ahola 88 v
Riitta Liisa Vehmas 88 v
Anna Hämäläinen 87 v
Tarmo Kalervo Rönn 87 v
Leena Marjatta Eskola 86 v
Sanni Kaarina Hakio 86 v
Irja Sinikka Monto 86 v
Irja Annikki Peltola 86 v
Aune Ester Turunen 86 v
Saara Helena Matilda Valkeinen 86 v
Kirsti Margit Vakkeri 85 v
Sauli Jorma Johannes Hyvärinen 84 v
Sinikka Heleena Sipinen 84 v
Kerttu Marjatta Puttonen 84 v
Else Inkeri Laitinen 82 v
Reino Antero Muurimäki 82 v
Raili Anita Hirvonen 81 v
Seija Kaarina Litmanen 81 v
Irja Elina Holopainen 80 v
Raili Orvokki Kestinmäki 79 v
Rauno Juhani Päivärinta 79v
Pentti Juhani Riihelä 79 v
Marja Leena Husso 78 v

Anna-Kristiina Margareta
Ohtamaa 78 v
Markku Juhani Helmola 75 v
Saara Ilmi Kotamäki 74 v
Raili Mirjami Kettunen 73 v
Leo Allan Tirri 72 v
Selma Kyllikki Hamutta 71 v
Anna-Liisa Hokkanen 71 v
Kari Päiviö Kiianmaa 70 v
Hannu Veli Matti Koivistoinen 70 v
Ari Ensio Rannisto 70 v
Pentti Viljo Antero Vesander 70 v
Erkki Tapio Palander 68 v
Markku Uolevi Rossi 66 v
Harri Juhani Jaatinen 64 v
Erkki Johannes Kaijolainen 64 v
Pekka Olavi Venäläinen 63 v
Jukka Salomo Korhonen 62 v
Jyri Ilmari Hallberg 52 v
Timo Antero Porttila 44 v

Minä olen tässä.
Sinä olet siinä.
Aamu on valjennut.
Päivä on alkamassa.
Ole minun kanssani.
Tänäkin päivänä.
Aamen
Aija Pöyri
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Tiesitkö?
QQ Säynätsalon sankarihautaus

maa vihittiin käyttöön 1939.
QQ Sankarihauta-alueelle on
haudattu 32 kaatunutta. Lisäk
si yhdelle kentälle jääneelle
sankarivainajalle on tehty oma
hautakivi.
QQ Alueen on suunnitellut
arkkitehti Aulis Blomstedt.
QQ Sankarihautakummulle on
pystytetty Wäinö Aaltosen
suunnittelema pronssinen
sankaripatsas ”Mies mieheltä”.
Säynätsalon kirkon vieressä sijaitseva sankarihautausmaa on läpikäynyt perusteellisen peruskorjauksen kesän aikana. Hauta-alue on jälleen alkuperäisessä asussaan. Säynätsalon alueseurakunnan aluekappalaisen Osmo Väätäisen mielestä sankarihauta-alue näyttää nyt todella hyvältä.

Sankarihauta sai uuden ilmeen
Säynätsalon sankarihauta-alue peruskorjattiin vanhaa kunnioittaen arkistoista löytyneiden suunnitelmien mukaisesti.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Säynätsalon kirkon vieressä sijait
seva sankarihauta-alue on saanut
uuden ilmeen. Jykevän männyn
suojassa on kesällä tehdyn perus
korjauksen jäljiltä avara ja arvok
kuutta henkivä sankarihautaus
maa.
– Alue näyttää todella hyvältä.
Olemme saaneet paljon kiitosta
siitä, että muistokivet näkyvät nyt
paremmin. Myös arvokas, hieno
sankarimuistomerkki heräsi hen
kiin alueen kunnostuksen myötä,
iloitsee Säynätsalon alueseurakun

nan aluekappalainen Osmo Väätäinen.

Vuonna 1939 perustettu sanka
rihautausmaa oli jo päässyt huo
noon kuntoon. Hauta-alue oli pu
sikoitunut ja luonnonkivistä teh
dyt hautamuistomerkit olivat pai
nuneet syvälle maahan. Myös ajan
saatossa painuneesta ja osin irron
neesta liuskekivilaatoituksesta oli
tullut turvallisuusriski haudalla kä
vijöille.
– Hauta-alue ei ollut enää alku
peräisessä asussaan, hautaustoi
men päällikkö Antti Pekuri kertoo.
Sankarihautausmaa on remon

toitu vanhaa kunnioittaen, seura
kunnan arkistoista löytyneiden pii
rustusten mukaisesti.

Olemme saaneet
”paljon
kiitosta siitä,
että muistokivet
näkyvät nyt
paremmin.
Osmo Väätäinen

Alueen nykyinen muoto perus
tuu arkkitehti Aulis Blomstedtin
suunnitelmiin vuodelta 1943.

Kesän aikana sankarihautaus
maan rakenteet peruskorjattiin,
käytävä- ja muiden kulkureittien
routivat rakennelmat korjattiin,
viheralueet ja istutukset uusittiin.
Pahasti sammaloituneet ja likaan
tuneet hautakivet kaivettiin ylös,
puhdistettiin ja aseteltiin samaan
tasoon.
Hauta-alueen keskellä sijaitse
van pronssisen sankaripatsaan ja
lusta korjattiin ja patsasta peittä
vät isot marjakuuset poistettiin.
– Myös vanhentunutta tekniik
kaa parannettiin ja valaistus uusit
tiin. Alueella on nyt myös kamera
valvonta, Pekuri listaa.

Vihersuunnitelmaa ei arkistosta
enää löytynyt, joten museoviras
ton kanssa päädyttiin ratkaisuun,
jossa rikkoutuneen sammalpeit
teen tilalle laitettiin maksaruoho
mattoa.
Kukkaistutuksia sankarihautaalueella ei ole, kuten ei alkuperäi
sissä suunnitelmissakaan.

Sankarihautausmaan peruskor
jauksen myötä Säynätsalon kirkon
ympäristö on nyt hyvässä kunnos
sa.
– Kirkonmäki on oikein kaunis
kokonaisuus, Osmo Väätäinen ke
huu.

Elämästä

Entistä hitaampi elämäntapa toimii
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Hanna Kakko, 32 vuotta.
Asun Kortesuolla kahden sileäkar
vaisen collien kanssa. Työskente
len toiminnanohjaajana Jyväskylän
Seudun Nuorisoseurassa. Toimen
kuvaani kuuluu muun muassa työ
kokeilu- ja kuntoutujatiimin oh
jaaminen, tiimitoiminnan käynnis
täminen, vuokraustoiminta ja mo
net muut käytännön asiat. Ohjaan
lisäksi aikuisten leipomis- ja käsi
työkursseja. Toiminnanohjaajana
olen toiminut nyt vuoden verran.
Vuosi on ollut innostava ja olen ty
kännyt työstäni tosi paljon. Nuori

soseurassa tehdään hienoa työtä,
joka sopii hyvin omaan arvomaail
maani. Toiminta on yhteisöllisyyt
tä tukevaa, ja pyrimme siihen, että
kaikilla olisi mahdollisuus harras
taa ja tulla kohdatuksi.

Opiskelen yhteisöpedagogiksi
Humanistisessa ammattikorkea
koulussa. Tällä hetkellä töitä on
kuitenkin niin paljon, että opinto
ni ovat tauolla. Tarkoitus on suo
rittaa opinnot loppuun kolmen
vuoden sisällä. Olen ammatiltani
myös restonomi ja leipuri. Varsin
kin leipurin työ oli hektistä ja ras
kasta. Ehdin toimia leipuriyrittä

jänäkin, mutta huomasin, etten ole
yksinyrittäjä ja paloin loppuun. Lei
purin työn myötä löysin omat vah
vuuteni. Koen olevani enemmän
ihmisten kohtaaja. Nykyisessä työs
säni pystyn hyödyntämään vanhaa
ammattiani monella tavalla.

Elämäni on ollut aika hektistä,
mutta korona-aika auttoi pysäh
tymään ja tekemään valintoja, jot
ka oikeasti tuovat merkitystä elä
mään. Olen oppinut arvostamaan
läheisiä, tärkeitä ihmissuhteita uu
della tavalla. Hitaampi elämäntapa
on tuntunut hyvältä ja olen huo
mannut, että jokaisessa riennossa

ei tarvitse olla mukana. Vapaa-ajal
la lähden mielelläni koirieni kanssa
metsään tai luontoretkelle ystävie
ni kanssa. Teen myös vapaaehtois
työtä nuorten parissa ja harrastan
ukulelen soittoa. Innostun helpos
ti uusista asioista ja uuden oppimi
sesta. Nautin myös vuodenajoista.
Syksy on ihan parasta.

Haaveilen reissusta Lofooteille
koirieni kanssa. Kävin siellä viimek
si vuonna 2013. Koronan jälkeen
toiveet ovat aika maanläheisiä. So
pivan aktiivinen, tarpeeksi innosta
va ja koronarajoituksista vapaa arki
riittää minulle.

Hanna Kakko nauttii syksystä ja
luonnosta liikkumisesta kahden
koiransa ja ystäviensä kanssa.

