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Ajassa

Yksi hetki
KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

us
Pääkirjoit

Haihtuvi nuoruus
Oman, 1970-luvulla syntyneen sukupolveni edustajana
seurasin, kun Levottomat-elokuvasta vuonna 2000 leivottiin meille olemustamme ja olemistamme tiivistävää
teosta. Meidän aikamme Käpyä selän alla. Tunnuslauseemme kuului sen mukaan: Kun mikään ei tunnu miltään.
Tämän jälkeen työ- ja opiskeluelämään on astunut sukupolvia, joiden tunnuslauseeksi voisi sovitella ilmaisua:
Kun mikään ei riitä. Ja tarkennettakoon heti, että tällä
ei tarkoiteta näiden sukupolvien edustajien vaativuutta, vaan sitä, että odotukset ja vaatimukset heitä kohtaan ovat raadollisen kovat. Puhumattakaan kilpailuasetelmasta, johon he toisiinsa nähden joutuvat.
Suomessa heidän tunnetuimpana edustajanaan toimii
pääministeri Sanna Marin. Hänellä ei totisesti ole odotusten ja paineiden alla helppoa, mutta hän toimii tavalla,
joka ei monelta onnistu. Toimittaja Laura Friman kirjoitti Duunitorin kolumnissa osuvasti summatessaan viime
vuotta: ”Maan johdossa oli taas ihminen, joka teki tolkuttomia työpäiviä, imuroi niiden jälkeen koko edustusasunnon, oli yhtä aikaa omistautuva vanhempi ja Tuure
Boeliuksen paras bilekaveri sekä pesi tämän jälkeen vielä
hampaansa. Kahdesti.”

Vanhan pappilan pihalla laulettiin kiitosvirsi ke 19.1. kello 18.15 pappilan siirtyessä uuteen omistukseen.
Tilaisuudessa olivat mukana kirkkoherra Arto Viitala (vas.), Keskustan aluekappalainen Seppo Wuolio sekä
diakoniatyöntekijät Kaisa Toivanen ja Lea Pietiläinen.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Messu su 6.2. kello 18 Taulunmäen kirkossa. Jumalanpalvelus on katsottavissa suorana osoitteessa youtube.
com/henkielama. Yhteisvastuukeräys alkaa.
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Tarvitsetko hetken hengähdystä tai lastenhoitoapua?
Lapsiparkki 2–6-vuotiaille
to klo 13–16 Huhtasuon yhteistoimintapisteellä, Nevakatu 1.
Ilm. ma–ke 044 430 9748.

Lisää toimintaamme sivuilla 11–13.

Paineita, sukupolvet Y ja Z?
Sitten tuli korona ja teki kaikesta vielä entistäkin hankalampaa. Virus muutti opiskelun yksinäiseksi puurtamiseksi ja nuoruuden hulluttelut ikuisiksi Teams-istunnoiksi. Samaan aikaan vaatimukset pysyivät entisellään
ja pudotuspeli vain kiihtyi: kuka jaksaa, kuka pärjää? Tänä
vuonna kirkon Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan koronapandemiasta kärsineitä nuoria ja lapsia. Se on yksi tapa
kuroa takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Mutta kuka
keksisi, kuinka nuoruuden voi elää uudelleen.
Nuoruuden tärkeiden kokemusten menettäminen on suuri
tragedia. Tämä on kestänyt jo kaksi vuotta.

Sanottua
Elämäntarinoita kuunnellessa
’’
huomaa, että kasvuympäristö, kokemukset ja erityisesti vaikeat elämäntilanteet vaikuttavat siihen,
miten uskoa tulkitsemme. Kaikissa meissä elää kuitenkin sama kaipaus tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi itsenään.”
Piispa Mari Leppänen (HS 6.1.2022)

’’

Tätä työtä ei tehdä rahasta
vaan rakkaudesta lajiin.”
Vanhustenhoitaja Hanna Mäenniemi
(MeNaiset 4.1.2022)

Jonna Arola
Päätoimittaja

Kietoutuminen oman oikea’’
oppisuutensa käärinliinoihin on
eräänlaista muumioitumista. Lin-
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Tavataan puistossa! ke 9.2.
ja 23.2. kello 10–11 MäkiMatin perhepuisto. Paikalla
myös lastenohjaajat Laura ja
Sari. 9.2. myös pieni toiminnallinen pyhäkoulu.
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noittautuminen samanmielisten
ylistyskuoroon on eräänlaista pelkuruutta. Se kuitenkin tuntuu olevan ajan henki.”
Kosmologian emeritusprofessori
Kari Enqvist (Yle Areena 10.1.2022)

’’

Nuorten ahdistuksen nousu on
tavallaan vääjäämätön tilanne, sillä nuoret ovat sinänsä perusteltujen sulkujen takia menettäneet ja
menettämässä elämässään arvokkaita nuoruuteen liittyviä tunnusmerkkejä. Yhdessä notkuminen ja
riekkuminen, seurustelukumppaneiden etsiminen, koulujen päättäjäiset ja monet muutkin riitit
jäävät tavallaan harson alle. En yh-

tään ihmettele, jos se on nuorista tosi hämmentävää. Elämä jää
näiltä osin vajaaksi. Joku on laskenut, että nuorille puolen vuoden
karanteeni on sama kuin kahden
vuoden sulku 40-vuotiaalle.”
Muusikko Mikko Kuustonen
(KSML 11.1.2022)

On ollut haastavaa uskoa kir’’
kon viestiä siitä, että kaikki ovat
tervetulleita omana itsenään. Sen
vuoksi Papisto on parasta mahdollista promoa kirkolle juuri nyt.”
Toimittaja Henna Koste Ylen
Papisto-sarjasta (Iltalehti.fi 9.1.2022)

Kannessa: Jyväskylän seurakunnan diakoni Ulla Hautamäki palkittiin
Kirkon vuoden 2021 John Vikström -liikuttajapalkinnolla.
Kuva: Sami Saarenpää

Päätoimittaja
Jonna Arola 040 535 1064
Toimitus
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612
Jaakko Heikkinen 041 731 4110

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
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Osoite
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Tehtävänä
laadukkaat ladut
Jyväskylän kaupungin liikuntakoordinaattori Kari Häkkinen
hiihtää huviksi, hyödyksi ja vähän työnkin puolesta.
ELINA MANNINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Mitä liikuntakoordinaattori
tekee?
Olen vastannut Jyväskylän ulkoilualueiden suunnittelusta ja kunnossapidosta 1970-luvun lopulta lähtien. Se on aika laaja toimenkuva, sisältää luontopolut, laavut, nuotiopaikat ja muut luonnossa liikkumisen puitteet. Talvella sitten isoimpana latuhommat.

Ovatko talvet muuttuneet?
Kyllä, talvet ovat noin kolmessakymmenessä vuodessa lyhentyneet keskimäärin kuukaudella.
Meillä on tilastoitu hyvät hiihtopäivät sen mukaan, koska latujen
kunnostus on aloitettu syksyllä ja
lopetettu keväällä. 1980-luvulla oli
joka vuosi 120–130 hiihtopäivää,
2010-luvulla ei yli 100 hiihtopäivän
vuosia ole ollut juurikaan.

Millaisia latuja Jyväskylästä
löytyy?
Jyväskylässä on kymmenen ulkoilualuetta ja niillä valaistuja reittejä, jotka ovat talvisin hiihtokäytössä. Valaistuja hiihtoreittejä tulee
yhteensä yli 100 kilometriä. Lisäksi on valaisemattomat ladut, jääladut sekä koulujen, päiväkotien ja
haja-asutusalueiden ladut – parhaimpaan talviaikaan kunnossapidettävää latua on noin 500 kilometriä.

Kerro omasta hiihtoharrastuksestasi?
Olen hiihtänyt koko ikäni, ja edelleen hiihtelen lähes päivittäin sen
minkä jaksan. Meillä on sellainen
ukkoporukka, jonka kanssa on
hiihdetty yhdessä vuosikymmenet. Pikkuhiljaa pidennellään matkoja, pisimmillään tavoitteena on
hiihtää kerran talvessa Vaajakoskelta Laukaaseen ja takaisin. Keväällä tykkään nautiskeluhiihdosta, kun pääsee jäälle tai hankikannolle. Eväät mukaan ja ajan kanssa luontoon.

Miten latuja tehdään?
Meillä on käytössä seitsemän isoa
latukonetta, ja osa laduista hoidetaan moottorikelkoilla. Latuja lähdetään kunnostelemaan sitä mukaa kuin lunta tulee, ja joka aamu
työ täytyy miettiä olosuhteiden
mukaan. Hektistä aikaa, tämä talvi.

Miksi hiihtäminen kannattaa?
Kun hiihtolenkin jälkeen kotona
toipuu ja nautiskelee olostaan, niin
onhan se hieno fiilis. Ulkoilun jälkeen tulee myös syötyä ja levättyä hyvin. Kunto alkaa kehittyä, ja
on siinä se sosiaalisuuskin: mukava nähdä kavereita, hiihdellä ja hö-

pötellä. Se on tosi kokonaisvaltainen juttu.
Kuinka innostaa lapsi ladulle?
Samaa juuri mietin oman lapsenlapsen kanssa. Pitäisi varmaan olla
sellaista elämyksellisyyttä, eivätkä
ladut saa olla liian vaativia. Ladun
majalta ja Halssilan hiihtomaasta löytyy lapsille hyvät olosuhteet.
Ladun majalla on 1,2 kilometrin latu, Pikkukakkonen, ja Halssilassa
lastenlenkki on 300 metriä pitkä.
Siellä voi myös välillä laskea pulkalla ja tehdä vaikka tulet ja paistaa makkaraa.
Laturaivo, totta vai tarua?
Kyllä siinä osa on totta, mutta osa
on pelkkää legendaa. Tilanteita
syntyy, kun ladulla kävellään tai ulkoilutetaan koiria, tehdään jotain
muuta kuin hiihdetään. Ja kyllä
hiihtäjien välilläkin joskus leimahtaa. Sellaiset hiihtoniilot, joille hiihtäminen on lähes pyhä toimitus,
suuttuvat jos joku tumpeloi edessä. Mutta ei sitä niin paljon ole, että pelätä kannattaisi. Ei hiihtämistä sen takia kannata jättää.
Ajankohtaiset tiedot
laduista ja hiihto-olosuhteista osoitteessa: jyvaskylanseutu.fi/latuinfo

Keväällä eläkkeelle jäävän liikuntakoordinaattori Kari Häkkisen omat
suosikkiladut löytyvät Vaajakoskelta,
Huhtasuolta, Ladun majalta ja
Tikkakoskelta.
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Seurakunta
valmistelee
asuntokauppoja
Jyväskylän seurakunta on luopumassa 95 sijoitushuoneistosta,
mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen. Asunnoista
83 on kerrostalo- ja 12 rivitalohuoneistoja. Niistä 44 on seurakunnan ja 51 sen hallinnoimien
rahastojen omistamia. Asunnot
sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.
Asuntokannan markkina-arvo
on Aveon Real Estate Oy:n laatiman selvityksen mukaan noin
5,8–7 miljoonaa euroa.
Kiinteistöstrategian linjauksen mukaan asuntoja ja liikehuoneistoja säilytetään seurakunnan
omistuksessa vain, jos omistaminen on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnan perusteella.

Isospalkkioihin
suunnitellaan
korotusta
Rippikoulujen isosten palkkioihin korotusta vaatinut kirkkovaltuustoaloite on edennyt siihen, että isosten ja yövahdin
palkkioihin kaavaillaan 10 euron korotusta. Palkkio on pitkään ollut 60 euroa. Aloitteeseen annetussa vastauksessa
todetaan perustelluksi, että isosia kiitetään tärkeästä vapaaehtoistyöstä palkkion muodossa.
Kirkkoneuvoston käsittelyn tulos ja valtuustolle tehtävä esitys
luettavissa verkkosivuillamme.

Säynätsalon
kirkossa voidaan
pitää messuja
Jumalanpalvelukset voivat jatkua Säynätsalon kirkossa myös
talviaikaan. Jumalanpalveluksia oltiin siirtämässä seurakuntakodille kirkon sisäilmaongelmien vuoksi, mutta seurakunta
katsoi jatkamisen kirkossa mahdolliseksi, kun tilat talvellakin
tuuletetaan tehokkaasti. Rakennuksessa tapahtuvaa oleskelua
suositellaan pitämään lyhytaikaisena ja epäsäännöllisenä sekä järjestämään eri tilaisuudet
talviaikaan seurakuntatalon tiloissa. Kirkossa aloitetaan peruskorjaus lähivuosina.

Rovastin
arvonimi
Pekka Puukolle
Piispa Simo Peura on myöntänyt rovastin arvonimen neljälle Lapuan hiippakunnan papille. Arvonimen saivat Jyväskylän
seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Pekka Puukko, Viitasaaren seurakunnan kirkkoherra Antti Hiltunen, Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan eläkkeellä oleva
kappalainen Matti Kristola ja
Kaskisten seurakunnan kirkkoherra Pirjo Lyytinen.
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Etusijalla lapset ja nuoret

Syntyneet ja
kastetut
ilonaiheena

Lasten ja nuorten
toiminta on käynnissä. Sisätiloissa tapahtuvaa aikuisten ryhmätoimintaa sekä
perhekerhoja ei seurakunnassa vielä aloiteta ainakaan 20. helmikuuta mennessä.
SIRPA KOIVISTO teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Lähimpien omaisten osallistuminen kirkollisiin toimituksiin pyritään Jyväskylän seurakunnassa
turvaamaan myös koronatilanteen
vaikeutuessa. Myös muut lakisääteiset palvelut toimivat seurakunnassa koronasta riippumatta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston uusien koronarajoitusten
mukaan seurakunnan tilaisuuksiin
voi sekä sisällä että ulkona osallistua
enintään 20 henkilöä. Rajoitukset
ovat voimassa 20. helmikuuta asti.
– Kaste- ja vihkitilaisuuksissa sekä hautaan siunaamisissa raja voi
hieman ylittyä lähimpien omaisten osalta, Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen kertoo.
Seurakuntatoimisto osoitteessa Vapaudenkatu 47 (muun muassa kaste-, hautajais- ja vihkivaraukset) ja Aluekeskusrekisteri osoitteessa Ailakinkatu 17 (muun muassa virkatodistukset) palvelevat
ilman ajanvarausta ma−pe kello
9−15. Yhteyttä suositellaan ottamaan puhelimitse ja sähköpostitse, tarvittaessa myös tapaaminen
paikan päällä on mahdollinen.
– Työaikaa ohjataan ensi sijassa seurakunnan ydintehtäviin. Esimerkiksi työntekijöiden sairastuessa pystymme lyhyelläkin varoitusajalla siirtämään tehtäviä toisille henkilöille, Ahonen sanoo.
Diakoniavastaanotot toimivat
toistaiseksi normaalisti. Mieltä askarruttavista asioista voi keskustella oman alueen diakoniatyöntekijän tai päivystävän papin kanssa.
Päivystävä pappi on tavoitettavissa
arkisin kello 9–15.
– Jos koronatilanne ahdistaa,

Lasten ja nuorten toimintaa on pyritty Jyväskylän seurakunnassa rajoittamaan mahdollisimman vähän.
Myös rippikoulut on voitu aloittaa koronaturvallisesti pienemmissä ryhmissä (arkistokuva).

seurakuntaan voi olla yhteydessä
matalalla kynnyksellä avun ja tuen saamiseksi, Ahonen muistuttaa.

Seurakunnan kokoavassa toiminnassa etusijalla ovat lapset ja
nuoret. Kerhot ja muut kokoontumiset pystyttiin aloittamaan joulutauon jälkeen, ja niiden toiminta
jatkuu myös helmikuussa. Sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmätoiminta sekä perhekerhot kuitenkin
pysyvät tauolla ainakin 20. helmikuuta saakka. Tässä lehdessä kerrottujen tapahtumatietojen toteutuminen ja ajankohtaisimmat tiedot kannattaa tarkistaa verkkosivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi.
– Olemme pyrkineet rajoittamaan lasten ja nuorten elämää
mahdollisimman vähän. Se on ollut linjana koko yhteiskunnassa. Pitkään jatkuneen pandemian henkiset vaikutukset ovat nuorille huomattavasti suuremmat kuin aikuisille, siksi tavoitteena on turvata heille
mahdollisimman normaali lapsuus
ja nuoruus, Ahonen huomauttaa.
Myös rippikoulut on aloitettu koronaturvallisesti pienemmissä ryhmissä. Viikonloppuleirit on korvattu lähikokoontumisina. Talvilomaviikolle on suunniteltu muutamia

leirejä, mutta niiden mahdollisesta
siirtämisestä kesään päätetään pian.
Jumalanpalvelukset seurakunnassa toteutuvat tällä hetkellä niin,
että niihin voi helmikuussa osallistua 20 henkilöä.

Pian kaksi vuotta kestäneen koronapandemian aikana on ollut
pakko sopeutua jatkuviin muutoksiin nopeallakin aikataululla. Viranomaisten määräyksiä ja suosituksia noudatetaan seurakunnassa kuitenkin tarkasti.

Ajankohtaisimmat
tapahtumatiedot verkossa
Ajankohtaiset koronarajoitukset vaikuttavat myös seurakunnan toimintaan, ja tässä Henki ja
elämä -lehdessä ei ilmesty erillistä Menoja ja elämää -tapahtumaliitettä. Muutokset tässä lehdessä
julkaistuihin tapahtumatietoihin
ovat mahdollisia, sillä aikuisten
ryhmätoimintaa tai perhekerhoja ei sisätiloissa aloiteta ainakaan
ennen 20. helmikuuta.
Ajankohtaisimmat tiedot toiminnasta ja tilaisuuksista löyty-

Jyväskylän Pääsiäinen uudistuu
Tapahtuma on laajenemassa konserteista myös muuhun taiteeseen.
SIRPA KOIVISTO teksti
PIXABAY kuva

Jyväskylän Pääsiäinen -tapahtuma
10.–18. huhtikuuta järjestetään tänä
vuonna laajempana kuin koskaan.
Perinteisen konserttisarjan lisäksi
tarjolla on muun muassa tanssia,
kuvataidetta ja erilaisia työpajoja.
– Avaamme pääsiäisen rikasta
hengellistä sanomaa monipuolisesti erilaisin taiteen keinoin. Mielenkiintoisen sisällön avulla haluamme tavoittaa kaupunkilaisia osal-

listumaan seurakunnan toimintaan, Jyväskylän seurakunnan musiikin asiantuntija Maria Salmela
valottaa.
Seurakunnan järjestämä tapahtuma on myös kädenojennus taiteilijoille, jotka ovat olleet tiukoilla
koronan aikana.
– Vahvistamme yhteistyötä ja
luomme uusia toimintamahdollisuuksia, Salmela jatkaa.
Tapahtuma on yksi osa Jyväskylän seurakunnan pääsiäisen viettoa,
ja osaltaan laajentaa sitä tapaa, jol-

– Olemme suuri toimija, joten
meillä on myös iso vastuu kriisitilanteen hoitamisessa ja siitä selviämisessä. Selkeästi uskonnon harjoittamiseen liittyvistä tilaisuuksista, kuten jumalanpalveluksista,
hartauksista ja kirkollisista toimituksista, huolehditaan rajoitusten
puitteissa kaikissa tilanteissa.
– Olemme varmasti kaikki aika väsyneitä tähän tilanteeseen,
mutta tarvitsemme toivoa ja luottamusta siihen, että tästäkin selvitään, Ahonen rohkaisee.

la kristinuskon suurinta juhlaa Jyväskylässä vietetään.
Jyväskylän Pääsiäinen käynnistyy
palmusunnuntaina 10. huhtikuuta.
Ohjelma julkaistaan helmikuussa.
– Monenlaista hyvää ja innostavaa on tulossa, Maria Salmela hehkuttaa ja toivoo, että tapahtuma
voidaan koronatilanteen salliessa
järjestää suunnitelmien mukaan.
Jos pääsiäisenä on voimassa tiukat koronarajoitukset, tapahtuma
toteutetaan supistetusti ja osa tilaisuuksista striimataan.

vät tapahtumakalenteristamme,
verkkosivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi.
Jumalanpalveluksissa noudatetaan 20 hengen kokoontumisrajoitusta. Jyväskylän seurakunta
lähettää yhden jumalanpalveluksen joka sunnuntai myös suorana
verkossa. Jumalanpalvelukseen
voi osallistua osoitteessa youtube.com/henkielama sekä seurakunnan nettisivuilla jyvaskylanseurakunta.fi.

Ulla Hautamäen mukaan rukous yhdistettynä liikuntaan vahvistaa mieltä ja kehoa. Mukana liikkumassa Annukka Järveläinen (vas.),
Annikki Jokinen, Marja-Leena Vilppola ja Pirjo Sinkkonen.

Sydämen asialla
Korona-aika pakotti miettimään asioita toisin, ja niin diakoni Ulla Hautamäki
aloitti liikkuvat hartaudet.
JAAKKO HEIKKINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Jyväskylän seurakunnan diakoni
Ulla Hautamäki ei antanut koronan lannistaa, vaan päätti yhdistää
rukouksen ja liikkeen. Vastikään
hänet palkittiin Kirkon vuoden
2021 John Vikström -liikuttajapalkinnolla. Juuri menestyksekkäät
Liikkuva hartaus -tilaisuudet siivittivät Hautamäen voittoon. Palkintoperusteluissa hänen toimintansa
todettiin erityisesti korona-aikana
ehkäisseen yksinäisyyttä ja lisänneen kehon ja mielen hyvinvointia.

			
Tiesitkö?

Liikkuva seurakunta
QQ Jyväskylän seurakunta on

liikkuva seurakunta. Liikkuva
seurakunta on toimintamalli,
jonka avulla liikettä voidaan
seurakunnissa lisätä sekä
tehdä näkyväksi.
QQ Jyväskylän seurakunnan
liikuntayhteyshenkilöinä ovat
kuluvan kaksivuotiskauden
aikana toimineet kansainvälisen työn asiantuntija Ulla
Klemettinen sekä nuoriso- ja
rippikoulutyön asiantuntija
Janne Kippola.

– Korona-aika pakotti miettimään asioita toisin. Kun kaikki
muuttui, toiminnankin oli muututtava, Hautamäki sanoo.
Diakonian vanhustyön webinaarissa Hautamäki kuuli, kuinka toinen diakoni oli tavannut ikäihmisiä ulkona.
– Ajattelin, että sehän kiva. Jos ei
voida mennä sisälle, tuodaan ikäihmiset ulos – ulkona kun on mahdollisuus olla väljästi, Hautamäki
kertaa.

Liikkuvassa hartaudessa yhdistyvät rukous ja liike. Toiminta polkaistiin alkuun Kortepohjan Senjakorttelin asukkaiden kanssa.
– Kiersimme korttelin ja käytimme kortteja, joihin oli koottuna jumppaliikkeitä ja rukouksia,
Hautamäki valottaa.
Konsepti laajentui pian. Tätä nykyä Liikkuvia hartauksia järjestetään jo neljässä eri paikassa. Kortepohjan Senja-korttelin lisäksi jumpataan Keltinmäen Keitaalla. Kovempikuntoisille liikkujille järjestetään myös parin kilometrin mittaisia kävelyitä sekä Kortepohjassa
että Keltinmäessä.
Hautamäki kohtaa liikkujia ulkona aina keskiviikkoisin kello 13.
Korona-aikana tapahtumiin ei ole
toistaiseksi ollut liikaa tunkua.
– Osallistujia on ollut kerrasta
riippuen noin kymmenkunta. Se
on ihan sopivan kokoinen määrä,

sillä siinä säilyy vielä hyvä vuorovaikutus liikkujien kesken, Hautamäki arvioi.
Hautamäen lisäksi toimintaa pitää yllä kaksi vapaaehtoista.

Virikkeellisen toiminnan lisäksi diakonin keinona saada ihmiset liikkeelle on ollut liikuntakalenteri.

Ikäihmisten
”terveydestä

huolehtiminen on
sydämen asia.
– Seurakuntalaisille jaettuihin
kalentereihin tulee merkitä päivän
kohdalle rasti jokaisesta viidentoista minuutin liikkumisesta, Hautamäki avaa ja lisää, että liikkuminen
voi olla mitä tahansa, vaikka imurointia tai roskien viemistä ulos.
Kun täytetyn kalenterin myöhemmin palauttaa, on mahdollista osallistua diakoniatyön järjestämään arvontaan, jossa jaossa on ollut liikunta-aiheisia palkintoja. Viimeksi arvottiin kävelysauvat ja kaksi pakettia jumppakuminauhoja.
Hautamäen mukaan pieni kisailu on hyvästä, ja liikuntakalenteri onkin saanut aikaan leikkimielistä kilpailua liikkujien keskuudessa.

Kirkon John Vikström -liikuttajapalkintoja on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Vuonna 2020 palkinnon voitti Aira Samulin. Tällä
kertaa kolmen parhaan joukkoon
Hautamäen lisäksi ylsivät liikkuvien addiktien liikuttaja Juhani Pitkänen sekä Koirabaana-kuntoportaat. Lopullisen päätöksen voittajasta teki Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunta, ja Hautamäki
palkittiin Kirkon kasvatuksen päivillä tammikuussa.
– Yllätyin ensimmäisen kerran
jo siitä, että minut oltiin ylipäätään asetettu ehdolle. Ehdokkaiden skaala oli laaja ja pääsin todella kovaan seuraan, Hautamäki naurahtaa.
Palkittu liikuttaja on aiemmalta
koulutukseltaan myös sairaanhoitaja, ja kantaa edelleen huolta koronan vaikutuksista ikäihmisiin.
– Heidän kuntonsa laskee nyt
todella roimasti, ihmiset on saatava liikkeelle.
– Ikäihmisten terveydestä huolehtiminen on sydämen asia, hän
painottaa.

Ajankohtaisimmat tiedot
Liikkuvista hartauksista
löydät seurakunnan
tapahtumakalenterista
jyvaskylanseurakunta.fi

Jyväskylän seurakuntaan kuului
vuoden lopussa 93 227 jäsentä. Kun huomioidaan kastettujen ja kuolleiden määrä, muuttaneiden luvut sekä kirkkoon
liittyneet ja kirkosta eronneet,
seurakunnan jäsenmäärä pieneni noin 700 henkilöllä.
Seurakunnassa kastettiin viime vuonna 752 lasta, mikä on
jonkin verran enemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Kuolleita
oli 877.
Kirkkoon liittyneitä oli 553 eli
lähes yhtä paljon kuin vuonna
2020. Kirkosta eronneiden määrä kasvoi reilulla parilla sadalla
hengellä. Eronneita oli 1822.
– Jyväskylän seurakunnan
jäsentilastot viime vuodelta
muistuttavat paljon viime vuosien lukuja. Kirkosta eronneiden määrä tosin on jonkin verran suurempi kuin 2020, mutta toisaalta vähän pienempi
kuin 2018–2019. Jyväskyläläisistä kuuluu nyt luterilaiseen kirkkoon noin 64,5 prosenttia, kun
koko Suomessa luku on noin 66,
kirkkoherra Arto Viitala kommentoi.
– Yksi ilonaihe kaupungissa näyttää olevan syntyneiden
määrän kasvu ja samalla myös
kastettujen lasten määrän lisääntyminen muutamalla kymmenellä. Noin 860 lasta eli 63
prosenttia syntyneistä on kastettu alle vuoden ikäisenä, Viitala kertoo.

Muutoksia
seurakunnan
johtovirkoihin
Jyväskylän seurakuntaan esitetään perustettavaksi henkilöstöjohtajan virka, johon siirtyy
nykyinen hallintojohtaja Anu
Hanhinen. Muita muutoksia
ovat hallintojohtajan viran tehtävänkuvan ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen sekä talouspäällikön viran muuttaminen talousjohtajaksi.
Valmistelussa on taustalla
muun muassa viimevuotisessa piispantarkastuksessa saatu
evästys siitä, että seurakunnan
hallintoon tulisi kohdistaa lisäresurssia. Kirkkoneuvoston päätös ja esitys valtuustolle on tämän lehden ilmestyessä luettavissa verkkosivuillamme jyvaskylanseurakunta.fi.
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Elämän huolien ja murheiden
kanssa ei tarvitse jäädä yksin.
Tähän on koottu Jyväskylän
seurakunnan palveluja, jotka
tarjoavat tukea ja apua
eri elämäntilanteissa.

OTA ROHKEASTI
YHTEYTTÄ!

LASTENHOITOAPU Jyväskylän seurakunnan varhaiskasvatus tukee perheitä

korona-aikana tarjoamalla lasten ulkoiluapua. Hoitoapu on maksutonta.
Lastenohjaajien yhteystiedot: jyvaskylanseurakunta.fi
DIAKONIAN VASTAANOTOT Korona-aikana ajanvarauksella.
Diakoniatyöntekijään voit ottaa yhteyttä, kun haluat miettiä elämäntilannettasi, tarvitset tilapäistä ruoka-apua tai etsit ratkaisuja
muihin arjen ongelmiin. Yhteystiedot:
jyvaskylanseurakunta.fi/diakonia-ja-auttaminen

Läheisen muistisairauden
hyväksyminen ei ole aina helppoa,
mutta hoidon ja sopeutumisen
kannalta se on välttämätöntä.

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS Keskusteluapua parisuhteen
ja perheen kysymyksissä. Ajanvaraus tiistaisin, keskiviikkoisin
ja perjantaisin kello 12–14.30 numerossa 044 774 7052.

Muistisairaus koettelee parisuhdetta

OPPILAITOSPAPIT JA -DIAKONI Opiskelijoille ja henkilökunnalle.
Heidän kanssaan voit keskustella mieltäsi painavista asioista.
Tarkemmat yhteystiedot: jyvaskylanseurakunta.fi/oppilaitospappi

Sairauden eteneminen herättää monenlaisia tunteita, mutta voi tuoda suhteeseen myös jotain hyvää.
RIKU HARING teksti
PIXABAY kuva

Eri syistä johtuvat muistisairaudet
koskettavat suurta määrää suomalaisista – joko omakohtaisesti tai
läheisen kautta.
– Arvioiden mukaan tällä hetkellä Suomessa on liki 200 000 dementiatasoista muistisairautta sairastavaa ja noin 100 000 muistisairauden alkuvaiheessa olevaa ihmistä, neurologian erikoislääkäri
ja Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön tutkimusjohtaja Merja Hallikainen selvittää.
– Ihmiset elävät yhä pidempään,
joten muistisairauksien ilmaantuvuuskin kasvaa. Voisi sanoa, että
niistä on kehkeytymässä ikäihmisten uusi kansantauti.

Kun puolison kanssa on kuljettu kenties vuosikymmeniä yhdessä ja ollaan joka päivä kasvokkain,
ei ehkä niin helposti huomaa muistisairauden hiipimistä kolmanneksi
pyöräksi parisuhteeseen.
– Tilanne yleensä kehittyy pikkuhiljaa. Olen työssäni tavannut
pariskuntia, joiden kotona arkiaskareet ovat käytännössä siirtyneet
jo täysin pelkästään toisen osapuolen hoidettavaksi, mutta tämä ei itse ole lainkaan hahmottanut jonkin olevan vinossa, Hallikainen kertoo.

Myös tiettyihin merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.
– Jos ihminen esittää samoja asioita aina uusina tai kysyy samoja kysymyksiä uudelleen ja uudelleen, se voi viitata alkavaan muistisairauteen. Usein myös halukkuus
liikkua kodin ulkopuolella vähenee
ja vaativammat kotityöt jäävät tekemättä, esimerkiksi ruuanlaitto
saattaa yksipuolistua.

rappeuma lähtee liikkeelle. Kaikissa pidemmälle edenneissä muistisairauksissa käyttäytymisen muutokset lisääntyvät.
Omalta osaltaan lääkärille menoa viivästyttää se, että muistisairas helposti vähättelee unohtelujaan.
– Ne kuitataan monesti sillä, että eihän sitä tässä iässä voi enää
kaikkea muistaa.

”

Tarkempiin tutkimuksiin kannattaa Hallikaisen mukaan hakeutua, mikäli henkilö itse tai hänen
läheisensä huolestuu oireista.
– Oireiden pahenemista ei pidä
jäädä odottelemaan. On aina parempi kääntyä lääkärin puoleen liian aikaisin kuin liian myöhään.
– Tällä hetkellä muistisairauksiin
ei vielä ole olemassa parantavaa
lääkitystä, ei myöskään etenemistä
pysäyttävää hoitoa. Mutta jos sairaus todetaan varhaisessa vaiheessa, on valtaosan kohdalla kuitenkin mahdollista hidastaa sen etenemistä oikeanlaisella tuella, lääkehoidolla ja ravintovalmisteella.
Elämänlaadun kannalta sillä on iso
merkitys, Hallikainen painottaa.
Kun muistisairaus iskee, se laittaa parisuhteen pakostakin uuteen valoon ja herättää suhteen
osapuolissa monenlaisia tunteita.
Hätäännystä, pelkoa ja ehkä katkeruuttakin.

Ihmiset elävät yhä
pidempään, joten
muistisairauksien
ilmaantuvuuskin
kasvaa. Voisi sanoa,
että niistä on kehkeytymässä ikäihmisten
uusi kansantauti.
Niin ikään persoonallisuuden
muutokset voivat Hallikaisen mukaan kieliä siitä, että kaikki ei ole
kunnossa. Läheisellä voi ilmetä
alakuloisuutta, masentuneisuutta, epäluuloisuutta tai mustasukkaisuutta. Osalle saattaa tulla kielellisiä oireita eli puhe ei enää ole
sujuvaa.
– Alkuvaiheen oireet riippuvat
paljon siitä, mistä muistisairaudesta on kyse ja mistä aivojen osista

– Yhteiset eläkepäivät eivät toteudukaan sellaisina kuin oli suunniteltu ja haaveiltu, vaan toinen
joutuukin omaishoitajan rooliin ja
sairastunut puolestaan vähitellen
katoaa omaan maailmaansa. On
kova paikka, kun läheisestä joutuu
tavallaan luopumaan jo hänen eläessään.

Tilanteen hyväksyminen ei ole
kummallekaan osapuolelle helppoa, mutta hoidon ja sopeutumisen kannalta välttämätöntä.

Oireiden pahene”mista
ei pidä jäädä
odottelemaan. On
aina parempi kääntyä lääkärin puoleen
liian aikaisin kuin
liian myöhään.

– Jos jompikumpi kieltää sairauden, se hankaloittaa huomattavasti hoitoa tai sen aloittamista ja vaikuttaa laajemminkin arjen sujumiseen, Hallikainen huomauttaa.
– Asian kieltäminen johtaa helposti myös sen salailuun lähipiiriltä ja silloin elämästä tulee aika raskasta.
Muistisairas on tavallista her-

kempi aistimaan ympäristönsä ilmapiiriä. Muistisairas pitäisi kohdata kunnioittavasti, rauhallisesti
ja kiireettömästi.
Hallikaisen mukaan on ymmärrettävää, että puoliso tai muu läheinen välillä turhautuu yrittäessään kommunikoida muistisairaan
kanssa. Jankkaaminen ja inttäminen eivät kuitenkaan vie tilannetta
muuta kuin tiukempaan solmuun,
sillä sairastunut ei katso maailmaa
samalla tavalla kuin muut.

Muistisairaus muuttaa ja koettelee parisuhdetta, mutta voi tuoda siihen myös jotain hyvää.
– Läheisyys ja hellyys voivat korostua aivan uudella tavalla, kanssakäymiseen tulee ehkä enemmän
kosketuksia. Seksuaalisuus ei häviä sairauden myötä, mutta taudin
edetessä se muuttaa muotoaan.
Vaikka alkava muistisairaus kuulostaakin pelottavalta, on Hallikaisella kuitenkin lohdullinen viesti.
– Varhaisvaiheessa se ei tarkoita, että elämä loppuu siihen paikkaan, vaan monia hyvä vuosia on
vielä jäljellä. Tulevaan kannattaa
varautua tekemällä edunvalvontavaltuutus, valtakirjat ja hoitotahto
käytännön asioiden helpottamiseksi. Erilaisten muistitukien, kuten kalentereiden ja muistilappujen, avulla voi arki sujua pitkään
hyvänä.

SAIRAALAPAPIT Potilaita, omaisia ja sairaaloiden henkilökuntaa varten.
Kun tarvitset kuuntelijaa, kun toivot, että puolestasi rukoillaan,
haluat saada ehtoollisen tai haluat hyvästellä vainajan.
Yhteystiedot: jyvaskylanseurakunta.fi/yhteystiedot/sairaalapapit
KIRKON KESKUSTELUAPUA Kirkon keskusteluapu tarjoaa
henkistä tai hengellistä tukea netissä, chatissä, puhelimitse tai kirjeitse.
Palveleva puhelin on avoinna joka ilta kello 18–24
numerossa 0400 221 180. Muut kanavat: evl.fi/kirkonkeskusteluapu

OPPILAITOKSET

PÄIVYSTÄVÄ
PAPPI

Ota yhteyttä oppilaitostyöntekijöihimme:

Arkisin 9−15 puh.
040 535 2328

Toimimme:
Yliopistolla
JAMK:lla
Gradialla
Lukioissa
Olet tervetullut juttelemaan!

KUVASSA

Jyväskylän
yliopiston
pappi

Matti
n
Väätäine

KUVASSA

Kaikki keskusteluapumme
on aina luottamuksellista.
Keskusteluiden ei tarvitse
koskea lainkaan uskontoa.
Kuuntelemme Sinua.

Tikkakosken
Seurakuntapastori
(vt.)

Kirsi la
Pohjo
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Vuosi peilin edessä
Oletko hyvä kansalainen? Se päätellään nykyään yhä useammin ulkoisista piirteistäsi.
SAILA AARNIO teksti
NINA HUISMAN kuvItus

Tärkeintä on sisäinen kauneus. Vai onko?
Suomalaiset käyttävät keskimäärin vuoden
elämästään peilin edessä. Näin siitä huolimatta, että Suomea ei pidetä kovin ulkonäkökeskeisenä maana. Tuoreiden tutkimusten mukaan ulkonäön ja mukavan elämän
merkitys on kuitenkin kasvanut viime vuosina, vaikka niiden arvostus on edelleen vähäistä suhteessa muihin elämänarvoihin.
Suomalaisten kokemuksia ulkonäön vaikutuksista eri elämänalueilla tutkineen Tero
Pajusen mukaan eniten myönteistä vaikutusta ulkonäöstä on koettu parisuhdemarkkinoilla: sekä miehistä että naisista noin 60
prosenttia koki ulkonäön edesauttaneen
sopivan kumppanin löytymisessä. Myös ulkonäön ja työelämässä menestymisen välillä havaittiin yhteys.
– Kolmasosa vastaajista koki saaneensa ulkonäöstä hyötyä työpaikan saamisessa. Miehillä oli naisia useammin sellainen kokemus,
että he ovat saaneet korkeampaa palkkaa ulkonäkönsä avulla, Turun yliopiston taloussosiologian erikoistutkija Pajunen valottaa.

Ulkonäön merkityksen kasvamiseen
on Pajusen mukaan vaikuttanut eniten
1990-luvulta käynnistynyt kulttuurin kansainvälistyminen ja visualisoituminen. In-

ternet ja erityisesti sosiaalinen media ovat
mahdollistaneet ulkonäkövaikutteiden nopean leviämisen. Nykypäivänä myös terveys
ja ulkonäkö kietoutuvat toisiinsa.
– Hyvän kunnon ylläpitämistä on alettu
pitää kansalaisvelvollisuutena, ja se, onko joku hyvä kansalainen, päätellään pitkälti ihmisen ulkoisista piirteistä. Ulkonäön muokkaamiseen on nykyään lukuisia eri kohderyhmille suunnattuja tuotteita ja palveluita,
joiden avulla kansalaisten uskotellaan saavuttavan paremman version itsestään.

Miehet huoltavat ulkonäköään aiempaa
enemmän, mutta heidän keskimääräinen
peilin edessä käyttämänsä aika ei vaihtele
dramaattisesti eri ikäryhmissä.
– Miehet kiinnittävät huomiota esimerkiksi kasvojen hoitoon, ja miehille suunnattujen kauneudenhoitotuotteiden tarjonta
on kasvanut, Pajunen kertoo.
Teinipojalla aamu- ja iltatoimiin kuluu
keskimäärin 10 minuuttia ja keskiverto suomalainen teinityttö käyttää peilin edessä
kolme varttia päivässä. Tästä eteenpäin naisilla laittautumisaika vähenee iän myötä siten, että keski-ikäiset käyttävät siihen enää
vartin verran päivässä. Kun katsotaan keskiarvoja, naisen elämästä kuluu keskimäärin
vuosi laittautumiseen.
Pajunen pitää nuorten tyttöjen peilin
edessä käyttämää aikaa melko isona.

– Se ei johdu kuitenkaan siitä, että he olisivat poikia turhamaisempia. Peilin edessä
käytetty aika kertoo siitä, että heihin kohdistuu ulkonäköodotuksia. Se on rationaalista
käytöstä ympäristön odotuksiin nähden.

Ulkonäöllä tarkoitetaan tutkija Pajusen
mukaan ruumiinrakennetta, kasvonpiirteitä, hiuksia, vaatetusta, asusteita ja koristeita.

Hyvän kunnon
”ylläpitämistä
on

alettu pitää kansalaisvelvollisuutena.
– Näistä rakentuu kokonaisvaikutelma ihmisestä. Ulkoinen olemus on se, mikä meistä
välittyy toisille. Tulkitsemme automaattisesti
toisiamme ulkonäön perusteella. Aistimista
ei voi kytkeä pois päältä, mutta omiin reaktioihin voi silti vaikuttaa ja pyrkiä välttämään
ennakkoluuloihin perustuvaa käytöstä.
Ulkoinen olemus kertoo ihmisen identiteetistä, asemasta, ominaisuuksista, tyylistä ja kiinnostuksen kohteista. Ihmiset pyrkivät vaikuttamaan siihen, millaisia merkityksiä oma ulkonäkö välittää, mutta sen taakse
voi myös piiloutua.

– Kun henkilö pukeutuu esimerkiksi univormuun, hän menee enemmän siihen rooliin kuin kertoisi itsestään.
Ulkonäköön liittyvät arvostukset ovat
vahvasti kiinni ympäröivissä normeissa eli
sosiaalisissa säännöissä. Normit voivat koskea koko yhteiskuntaa, kuten uima-asupakko julkisilla uimapaikoilla tai ryhmää,
kuten pyöräilykypärän vähäinen käyttö
nuorilla.

Ulkonäkönormit ovat myös kiinni ajassa. 2000-luvulla on nähty iso muutos muun
muassa miesten pitkien hiusten ja parran
yleistymisenä. Vielä vuosituhannen alussa
nämä olisi helposti yhdistetty heikkoon sosioekonomiseen asemaan.
Vallitsevia normeja pyritään Pajusen mukaan myös muuttamaan erilaisin keinoin.
– Meillä on paljon ulkonäköaktivismia,
jolla halutaan vaikuttaa siihen, mikä on hyväksyttyä. Myös tv-sarjoissa ja elokuvissa
kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota roolihahmoihin. Sankarin roolissa ei enää
välttämättä ole aina se kaunein tai komein.
Juttukokonaisuudessa käytetyt lähteet:
Iida Kukkonen, Tero Pajunen et al: Ulkonäköyhteiskunta, Into Kustannus Oy 2019.
Outi Sarpila, Tero Pajunen et al: Onko ulkonäön arvostus nousussa Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka-lehti 1/2017

Puhdas sairaanhoitaja, neutraali juristi
Työelämässä ulkonäköön liittyvät merkitykset riippuvat paljon työpaikasta ja ammattiryhmästä.
– Sairaanhoitajat, jotka pukeutuvat työnantajan asettamien vaatimusten mukaisesti univormuun, viestivät asullaan terveyttä ja
puhtautta. Juristit taas voivat itse valita asunsa, jolla he tyypillisesti viestivät neutraaliutta.
Nuorisotyöntekijöillä oli tutkituista ammattiryhmistä vapain pukeutumiskoodi.
– He haluavat olla mahdollisimman aitoja
ja saada yhteyden nuoriin. Jos nuorisotyöntekijä lähestyisi nuorta puku päällä, hän loisi muurin itsensä ja nuoren välille, toteaa taloussosiologian erikoistutkija Tero Pajunen.
Papin pukeutumista säätelee piispainko-

kouksen ohje virkapukeutumisesta. Jyväskylän seurakunnan yhteisen seurakuntatyön
johtaja Heli Ahonen kertoo, että jumalanpalvelustilanteissa ja toimituksissa papin tulee käyttää virallista juhla-asua tai vastaavaa
mustaa asua ja virkapaitaa eli mustaa paitaa, jossa on valkoinen panta.
– Virkapaitaa on hyvä pitää aina silloin,
kun kohtaa seurakuntalaisia. Sen kanssa voi
kuitenkin käyttää myös arkisempia vaatteita, kuten farkkuja tai hametta. Olennaista
on siisti vaikutelma ja harkinta, millä tavoin
mihinkin tilanteeseen kannattaa pukeutua.
Oma persoona saa näkyä ulkoisessa olemuksessa. Hiukset ja meikin saa laittaa niin
kuin itselle ja tilanteeseen sopii.

Nuorten naispappien ulkonäön kommentointi on yleistä. Myös Ahonen sai nuorempana ikään liittyviä kommentteja, mutta ei kuitenkaan häiritsevästi.
– En ole ottanut ulkonäöstä paineita.
Olen kyllä kuullut, että jotkut hääparit ovat
esittäneet toiveita papin ulkonäöstä, mikä
tuntuu kummalliselta.

Ulkonäköön panostaminen on huomattu myös rekrytoinnissa, missä visuaalisuus
on ulottunut työhakemuksiin ja ansioluetteloihin. Muun muassa henkilöstövuokraukseen ja eritasoisiin rekrytointeihin erikoistuneen Eilakaislan Itä-Suomen aluepäällikkö Pia Pipatti muistuttaa kuitenkin, että

hakijan ulkonäöllä ei ole merkitystä työntekijän valinnassa.
– Me painotamme aina henkilön osaamista sekä asennetta työntekoon ja itsensä
kehittämiseen.
Yleinen pukeutumiskoodi on Pipatin mukaan rentoutunut työelämässä selvästi viimeisten 10 vuoden aikana. Asiakaspalavereissa ollaan farkuissa, kahviloissa tarjoillaan
t-paidoissa, pelialan johtajat kulkevat huppareissa. Tämä kertoo hänen mukaansa työelämässä tapahtuneesta isosta murroksesta.
– Nuoremmalla sukupolvella on vahva
näkemys siitä, että työ ei ole tärkeintä elämässä. He arvostavat työnteon ja vapaaajan yhteensovittamista.

10

11

Tapahtumat 27.1.–23.2.

Kaksin aina kaunihimpi
Häätapahtuma
Kuokkalan kirkossa

22.2.2022

Vertaistukiryhmä
HENGELLISTÄ
VÄKIVALTAA
KOKENEILLE

HUOM! Sisätiloissa järjestettävää aikuisten
ryhmätoimintaa sekä perhekerhoja ei aloiteta Jyväskylän seurakunnassa ainakaan
ennen 20. helmikuuta. Kaikki muutokset
eivät ehtineet oheisiin tapahtumatietoihin
ennen lehden painoon menoa. Ajankohtaisimmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme
osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi.

TAULUMÄEN KIRKKO

Kuokkalan kirkossa
vihitään pareja pienimuotoisesti palindromihääpäivänä 22.02.2022.
Ilmoittautumiset: jyvaskylanseurakunta.fi.
Koronarajoitukset voivat vaikuttaa vieraiden enimmäismäärään.

VIRSIÄ &VIINIÄ
Maksuton ilta Kankaan saunan kahvilatiloissa (Kympinkatu 3),
joissa mahdollisuus ostaa virvokkeita.

Ryhmä on tarkoitettu kaikille kristillisissä yhteisöissä
hengellistä väkivaltaa kokeneille tai uskon varjolla
haavoitetuille. Ryhmänohjaajina toimivat Jyväskylän
seurakunnan pastorit Tuulia Kokkonen ja Ulla Palola.
Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 18:00–19:30 Jyväskylän seurakunnan tiloissa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 4.2.2022 mennessä:
Tuulia Kokkonen p. 040 831 0565, tuulia.kokkonen@evl.fi /
Ulla Palola p. 040 527 8111, ulla.palola@evl.fi
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KLO 19-21
PE 11.2., PE 11.3.,
KE 25.5., PE 16.9.,
SU 27.11. &

Tarvitseek
o
parisuhtee
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huoltoa?
Onko aika
katsastaa
parisuhde
?

Tiina Tuukkanen
perhekeskustyöntekijä
050 338 9810

VARAA
AIKA!

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
p. 0500 545 689
Kauppakatu 28 huoneisto 36
40100 Jyväskylä
riitta@lakikivela.fi
www.lakikivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Seppälän Citymarket

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

Henki &
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He
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1942
leikko@viherlandia.fi

Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA
POSTIOSOITE: PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ

Varaa mainospaikkasi
paikalliseen
Henki&elämä -lehteen!

Onnella on juuret

Parisuhteen huoltoaseman järjestävät yhteistyössä
Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seurakunta.

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Kukitamme
Elämäsi
Juhlat!

Mediamyynti:

Juha Kurvinen
040 665 5983
juha.kurvinen@kotimaa.fi

HALSSILA
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Ruokasetelipäivystys tammi–helmikuussa Kipinässä tiistaisin klo 12–15 ja torstaisin klo 16–
18 sekä Huhtakodilla torstaisin klo 10–12.

Anne Savolin
perhetyöntekijä
050 380 0583

LA 17.12.

JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kansainvälinen messu su 30.1. klo 18, Raimo
Laine, Gerard Daams, Emily Carlson.
Messu su 6.2. klo 18, Markus Partanen, Piia
Laasonen. Iltatee. Katsottavissa suorana osoitteessa youtube.com/henkielama.
Tuomasmessu su 13.2. klo 18, Annemari Siistonen, Johanna Puupponen, Piia Laasonen. Katsottavissa suorana osoitteessa youtube.com/
henkielama.
Messu su 20.2. klo 18, Annemari Siistonen, Jukka Hassinen. Iltatee

Virkatodistukset ja sukuselvitykset
041 730 2591 .......................... luovutus.akrlapua@evl.fi
Kirkkoon liittyminen, avioliiton esteiden tutkinta
041 730 2589 ..................... rekisterointi.akrlapua@evl.fi
Kaste- ja vihkivaraukset
050 363 2300 ................. jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Hautauspalvelutj y v a s k y l a n s e u r a k u n t a . f i
040 162 3982 ................. jklsrk.hautauspalvelut@evl.fi
Päivystävä pappi 040 535 2328 Neuvonta 014 636 611
Työntekijöiden yhteystiedot jyvaskylanseurakunta.fi

AIKUISILLE
Pietarin Killan Psalmi-ilta ti 8.2. klo 17.30 Kipinä, Arto Mikkola.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lapsiparkki 2–6-vuotiaille to klo 13–16 Huhtasuon yhteistoimintapisteellä, Nevakatu 1
(20.1. alkaen). Ilmainen lastenhoitoapu. Ilm.
ma–ke sen viikon parkkiin 044 430 9748.
Lasten ulkoilutusapua keskiviikkoaamupäivisin. Ilmaista n. 1,5 tunnin ulkoilutusapua. Ota
yhteyttä Emiliaan 044 430 9748.
Päiväkerho 2–5-vuotiaille ma klo 13, ke ja to
klo 9.30 Kipinä. Kysy mahdollisia vapaita kerhopaikkoja Katjalta 050 407 9126 tai Sannalta
050 441 4215.
Perheolkkari ti klo 9.30 Kipinä.
Perheiden ilta ma 7.2. ja 14.2. klo 17.30 Kipinä.

HUHTASUO
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 30.1. klo 12 Huhtakoti, Annemari
Siistonen, Piia Laasonen.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo
17.30 Kipinä, Tapio ja Kaija Karjalainen, Anneli Valkonen.
Messu su 6.2. klo 12 Huhtakoti, Tuulia Kokkonen, Hanna Penttinen.
Messu su 13.2. klo 12 Huhtakoti, Juho Puhto,
Hanna Penttinen.
Messu su 20.2. klo 12 Huhtakoti, Annemari
Siistonen, Piia Laasonen. Katsottavissa suorana
osoitteessa youtube.com/henkielama.
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Keittolounas ke klo 11 Huhtakoti, Nevakatu 1.
Hinta 3,50 euroa.
Ruokasetelipäivystys tammi–helmikuussa Kipinässä tiistaisin klo 12–15 ja torstaisin klo 16–
18 sekä Huhtakodilla torstaisin klo 10–12.
AIKUISILLE
Yhteisolkkari to klo 9–11.30 Huhtasuon yhteistoimintapiste, Nevakatu 2. Sukupolvien
avoin kohtaamispaikka.
Pietarin Killan Psalmi-ilta ti 8.2. klo 17.30 Kipinä, Arto Mikkola.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lapsiparkki 2–6-vuotiaille to klo 13–16 Huhtasuon yhteistoimintapisteellä, Nevakatu 1
(20.1. alkaen). Ilmainen lastenhoitoapu. Ilm.
ma–ke sen viikon parkkiin 044 430 9748.
Lasten ulkoilutusapua keskiviikkoaamupäivisin. Ilmaista n. 1,5 tunnin ulkoilutusapua. Ota
yhteyttä Emiliaan 044 430 9748.
Päiväkerho 2–5-vuotiaille ma klo 13, ke ja to
klo 9.30 Kipinä. Kysy vapaita paikkoja Katjalta
050 407 9126 tai Sannalta 050 441 4215.
Perheolkkari ti klo 9.30 Kipinä.
Perheiden ilta ma 7.2. ja 14.2. klo 17.30 Kipinä.

KELJONKANGAS
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Neulasmessu su 13.2. klo 16 Neulaskoti, Esko
Helenius.
AIKUSILLE
Olohuoneryhmät ja ruokailut aloittavat heti
kun rajoitukset sen mahdollistavat. Seuraa ilmoittelua seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustauluilla.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Perhekerho ma 31.1. klo 9.30 Neulaskankaan
puistossa. Pakkasraja –15.
Pyhäkoulu su 13.2. klo 16 Neulaskoti.
Perhekerho ma klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvakerho ma klo 13.30 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Hiljainen aamurukous to 10.2. alkaen klo 8
Kultalakin päiväkodilla, Keltinmäentie 11 B.
Messu su 30.1. klo 10 kirkko, Kristiina Ridanpää, Tiina Koskela, Ilpo Vuorenoja.
Aamurukous ti 8.2. klo 8 Kultalakin päiväkoti,
Keltinmäentie 11 B.
Jumalanpalvelukset
Kortepohjan
srk-keskukesssa
Helmikuun alusta lähtien jumalanpalveluksiin kokoonnutaan Kortepohjan seurakuntakeskuksessa Keltinmäen
kirkon remontin vuoksi. Jumalanpalvelukset sunnuntaisin kello 16.

AIKUISILLE
Naistenpiiri ma 31.1. klo 18 kirkko ja 7.2. alkaen ma klo 18 Kultalakin päiväkodilla, Keltinmäentie 11 B. Tied. Helvi Tanttula 0400 868 944.
Miestenpiiri ti 15.2. ja 22.2. klo 18 Kultalakin
päiväkoti, Keltinmäentie 11 B. Tied. Alpo Toivola 040 563 1360.
Kortepohjan kävely ke 2.2. klo 13–14. Lähtö
Kortepohjan kirkon edestä. Noin 2 km lenkki.
Keltinmäen jumppa ke 9.2. klo 13 Keltinmäen
keitaan takapihalla.
Kuohun päiväkahvit ma 14.2. klo 13 Kuohun
kylätalo.
Keltinmäen liikkuva hartaus ke 16.2. klo 13–
14. Lähtö Kultalakin päiväkodin pihalta, Keltinmäentie 11. Noin 2 km lenkki. Pakkasraja on
–10. Vetäjä Ulla Hautamäki.
Kätevästi käsillä – diakonian ja lähetyksen
toimintapiiri to 17.2. klo 14 Kultalakin päiväkoti, Keltinmäentie 11 b.
Keltinmäen päiväkahvit ke 23.2. klo 14 Kultalakin päiväkoti, Keltinmäentie 11 B. Vapaaehtoinen kahviraha.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 9 Kultalakin päiväkoti, Keltinmäentie 11 B.
Kastettujen tähdet. Kastettujen kirkkoon
(9.1.) kutsun saaneet voivat halutessaan saada lapsen oman tähden kotiin postitse. Ilmoita nimi ja osoite sähköpostilla leena.noronen@
evl.fi.

KESKUSTA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 30.1. klo 10 Kaupunginkirkko, Ville
Tikkanen, Elina Mannström, Piia Laasonen.
Viikkomessu to 3.2. klo 13 Kaupunginkirkko,
Ville Tikkanen, Piia Laasonen.
Messu su 6.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Elina
Mannström, Satu Konsti, Hanna Penttinen,
Miikka Tarpeenniemi, Teresa Muhonen. Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Viikkomessu to 10.2. klo 13 Kaupunginkirkko,
Elina Mannström, Pertti Tahkola.
Messu su 13.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Ville Tikkanen, Elina Mannstöm, Jukka Hassinen,
Marika Pasanen.
KohtaamisPaikan iltamessu su 13.2. klo 17
Kaupunginkirkko, Mika Kilkki.
International Sunday Service su 13.2. klo 18

Sururyhmiä
Läheisensä menettäneille alkaa ti 8.2. kello 18 Tikkakosken kirkolla. Sururyhmässä on
tilaa ilmaista erilaisia surun tunteita ja puhua surusta. Ilmoittautuminen Tiina Reijoselle
040 560 9916.
Lasten sururyhmä vanhempansa menettäneille lapsille. Toiminnallinen ja keskusteleva
vertaisryhmä noin 7–12-vuotiaille. Kokoontumiset torstai-iltaisin kello 17–19 Palokan kirkolla (Rovastintie 8) 10.3., 17.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5. Ilmoittautuminen 25.2. mennessä
Anne Savolin 050 380 0583.
Pienen lapsensa menettäneelle vanhemmalle Palokan kirkolla 16.3. alkaen keskiviikkoisin kello 18.30–20. Kokoontumiset joka toinen keskiviikko 16.3.–1.6. Ryhmän koko enintään
8 henkilöä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.3. mennessä Niina Kari 050 549 7031 tai Elina
Romar 040 560 9910

Silmu, Kilpisenkatu 8. Raimo Laine, Gerard
Daams, Emily Carlson.
Viitakodin hartaus ke 16.2. klo 13 Viitaniementie 24.
Viikkomessu to 17.2. klo 13 Kaupunginkirkko,
Ville Tikkanen.
Messu su 20.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Seppo
Wuolio, Satu Konsti, Piia Laasonen, Teresa Muhonen, Marjo Ronkainen.
Viikkomessu to 24.2. klo 13 Kaupunginkirkko,
Niina Kari.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetyspiiri ke 16.2. klo 10 Valtiontalo, Kilpisenkatu 8.
AIKUISILLE
Diakonian ja lähetyksen käsityökerho ti 1.2.
ja 15.2. klo 10 Valtiontalo, Kilpisenkatu 8.
Syliin saapumassa – odottavien äitien ryhmä ti 1.2. klo 17.30 Valtiontalo, Kilpisenkatu
8. Ilmoittautuminen päättynyt. Tied. 040 340
0638.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke 9.2. ja
23.2. klo 13 Puistotori 4.
Leskien klubi to 10.2. klo 10 Valtiontalon Silmu, Kilpisenkatu. 8. Päivi Perttilä laulattamassa. Kahvitarjoilu.
Virtailta to 10.2. ja 24.2. klo 18 Yliopistonkatu
26 B. Ansaitsematon Armo.
Lohdun kutojat – lohtuhuiviryhmä ti 22.2.
klo 18 Valtiontalo, Kilpisenkatu 8. Keskustan
alueseurakunnan sururyhmässä annetaan läheisensä menettäneelle lohtuhuivi. Huivien
neulojiksi tarvitaan vapaaehtoisia käsipareja.
NUORILLE
Nuorten messu ke 23.2. klo 17 Kaupunginkirkko, Niina Kari, Miikka Tarpeenniemi, Piia Laasonen. Menossa mukana Tarpeenniemi & co.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten ulkoilutusapua tarjolla ti-aamupäivinä ja to-iltapäivinä. Ilm. tekstarilla tiistaiksi 050
5643072/040 149 0562 sekä torstaiksi 050 358
1062/050 595 3948.
Perheolkkari ma klo 9.30 Lastentila Itu, Kilpisenkatu 6. Ilm. 040 149 0562/050 595 3948.
Päiväkerho 2–5-vuotialle ti klo 13 ja to klo 9
Reimari, Lastentila Itu.
Vauvaolkkari ma klo 13–15 Reimari, Kilpisenkatu 6. Vauvaperheiden avoin kohtaamispaikka. Ilm. 050 595 3948/040 149 0562.
Muksukirkko ma 7.2. klo 10 Kaupunginkirkko.

Tavataan puistossa! ke 9.2. ja 23.2. klo 10–11
Mäki-Marin perhepuisto. Pihapyhis 9.2.

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
Pietarin Killan Psalmi-ilta ti 8.2. klo 17.30,
Arto Mikkola. Ilta päättyy rukoushartauteen.
NeuleKIPinä pe 18.2. klo 18. Illassa mahdollisuus kahvitteluun ja materiaalihankintoihin.
Menossa mukana Lankapuoti Neuloosi.
Miesten tupailta ti 22.2. klo 17.30. Vieraana Lapuan hiippakunnan lähetysasiantuntija pastori
Jukka Jämsén. Aiheena Kasvava seurakunta.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Päiväkerho 2–5-vuotiaille ma klo 13, ke ja to
klo 9.30. Kysy mahdollisia vapaita kerhopaikkoja Katjalta 050 407 9126 tai Sannalta 050
441 4215.
Perheolkkari ti klo 9.30.
Perheiden ilta ma 7.2. ja 14.2. klo 17.30. Iltapala.

KORPILAHTI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kuuntele jumalanpalvelukset netin kautta:
jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta.
Iltakirkko su 30.1. klo 16 kirkko, Miina Karasti, Aki Rämö.
Kynttilänpäivän messu su 6.2. klo 10 kirkko,
Antti Koivisto, Tiina Laiho. Yhteisvastuukeräyksen aloitus.
Messu su 13.2. klo 10 kirkko, Miina Karasti, Tiina Laiho.
Messu su 20.2. klo 10 kirkko, Antti Koivisto, Tiina Laiho.
AIKUISILLE
Bible journaling su 30.1. klo 12 seurakuntatalo.
Toisenlainen tapa paneutua Raamattuun. Bible
journalingissa voidaan kuvittaa tekstiä, nostaa
esiin avainsanoja tai tekemällä kirjanmerkin itselleen. Vetäjänä Katja Räsänen-Vesala. Tied. ja
JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

uu

12

13

Tapahtumat 27.1.–23.2.
ilm. Miina Karasti 050 557 9001 viestillä/Whatsapp, miina.karasti@evl.fi.
Väentupa ti klo 10 Joensuuntie 2.
NOJA-ryhmä ti 1.2. ja 15.2. klo 18 seurakuntakoti. Työikäisten naisten keskusteluryhmä.
Ylistysryhmä pe 4.2. ja 18.2. klo 17.30 seurakuntatalo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 10.2. klo 18 seurakuntatalo.
Naisten raamattu- ja keskusteluilta su 13.2.
klo 16 seurakuntatalo.
Miestenilta ke 16.2. klo 18 seurakuntatalo. Ohjelmaa, kahvitarjoilu.
Kirkkokuoro ry:n vuosikokous ja harjoitukset to 24.2. klo 17 seurakuntatalo.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Perhekerhon pihatreffit to 27.1. klo 9.30 seurakuntatalo. Kokoonnutaan ulkona. Tarjolla
lämmintä juotavaa, makkaraa, ja nuotio, omiakin eväitä saa ottaa. Pakkasraja –15.
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntatalo.
Pohjoisten kylien perhekerho ti 1.2. ja 15.2.
klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.

KORTEPOHJA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Raamattulive to klo 9 Facebook-sivulla Keltinmäen alueseurakunta. Joka viikko käydään
edellisen sunnuntain raamatuntekstit. Voit jättää kommenttisi ja kysymyksesi kommenttikenttään.
Perjantain puolipäivä pe 11.2. klo 12–14 seurakuntakeskus. Pieni arkiretriitti, jossa hiljennytään seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä. Oma Raamattu ja muistiinpanovälineet
mukaan.
Messu su 30.1. klo 16 seurakuntakeskus, Kristiina Ridanpää, Heli Nieminen.
Messu su 6.2. klo 16 seurakuntakeskus, Tiina
Koskela, Ville von Gross, Ilpo Vuorenoja. Jumalanpalvelukseen on kirkkokuljetus Keltinmäki–
Kortepohja-välille. Kts. reitti netistä. Myyntipöytä Yhteisvastuun hyväksi.
Messu su 13.2. klo 16 seurakuntakeskus, Kristiina Ridanpää, Marja Rämänen, Heli Nieminen.
Hiljainen
ehtoollinen
Hiljainen ehtoollinen kutsuu hiljentymään Kortepohjan seurakuntakeskukseen ti 1.2. ja 15.2. klo 17–19. Illan
aikana on mahdollisuus hiljentyä,
keskustella papin kanssa sekä jättää
rukouspyyntöjä. Ehtoollinen vietetään
kello 18. Voit viivähtää hetken tai olla
paikalla koko tilaisuuden ajan.
Messu su 20.2. klo 16 seurakuntakeskus, Marja Rämänen, Ilpo Vuorenoja. Lavrenchukin musiikkiperhe avustaa. Jumalanpalvelukseen on
kirkkokuljetus Keltinmäki–Kortepohja-välille.
Kts. reitti netistä.
MUSIIKKITILAISUUDET
Gospelkuoro ke 16.2. klo 18 seurakuntakeskus.
Lavrenchukin musiikkiperheen konsertti su
20.2. klo 17 seurakuntakeskus.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetyspiiri ti 8.2. ja 22.2. klo 10 seurakuntakeskus.
AIKUISILLE
Torstaikahvila to klo 12–13 seurakuntakes-

kus, Isännäntie 4. Arjen kohtaamispaikka. Kortepohjan olohuone. Tule mukaan Torstaikahvilan vapaaehtoisporukkaan. Tied. Elina Fuchs,
050 549 7015.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Perheolkkari ke klo 9 seurakuntakeskus.
Kastettujen tähdet. Kastettujen kirkkoon
(9.1.) kutsun saaneet voivat halutessaan saada lapsen oman tähden kotiin postitse. Ilmoita nimi ja osoite sähköpostilla leena.noronen@
evl.fi.

KUOKKALA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 30.1. klo 11 kirkko, Minna Rantalainen, Anssi Hannula, Sirpa Lampinen, Virsimiehet.
Messu su 6.2. klo 11 kirkko, Riku Bucht, Miika
Mäkinen, Eija-Liisa Väisänen.
Messu su 13.2. klo 11 kirkko, Miika Mäkinen,
Anssi Hannula, Eija-Liisa Väisänen.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to 17.2. klo 18
kirkko. Ehtoollinen, hyvää musiikkia, ajatuksia
elämästä ja Jumalasta sekä rukousta toistemme puolesta.
Messu su 20.2. klo 11 kirkko, Minna Rantalainen, Riku Bucht, Sirpa Lampinen, Virsimiehet.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetyksen avoin olohuone to 10.2. ja 24.2.
klo 13 kirkko. Käsitöitä ja rupattelua.
AIKUISILLE
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko (ei 31.1.).
Toivoa naisille -ryhmä ti 1.2. ja 15.2. klo 18
kirkko. Lisätietoa toiminnasta https://toivoanaisille.fi/.
Cafe Kide ke klo 9 kirkko. Kaikille avoin olohuone, tarjolla pientä purtavaa ja kahvia/teetä.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to 3.2. klo 13
kirkko. Jutellaan ystävyydestä.
Keittiön vapaaehtoisten kuukausitapaaminen ma 7.2. klo 16 kirkko. Jaamme su-kahvitusvuorot. Aiempi kokemus ei välttämätöntä. Lisätietoa suntiolta 050 549 7045
Äitienilta ti 8.2. ja 22.2. klo 18 kirkko. Ei ennakkoilmoittautumista.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to 17.2. klo 13
kirkko. Miten sinä vietit laskiaista lapsuudessasi?
Hiljaisuuden jooga ke 23.2. klo 18 kirkko. Kehollista rukousta ja meditaatiota Pyhän äärellä.
Käännymme pois ulkoisesta hälystä kohti Jumalan, sydämen ääntä. Ota mukaan itsesi mittainen alusta ja rennot, lämpimät vaatteet sekä
villasukat. Loppurentoutukseen voit ottaa halutessasi oman viltin ja tyynyn.
NUORILLE
Nuorten iltamessu ke 2.2. klo 18 kirkko.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Taaperotupa pe 11.2. ja 18.2. klo 9.45 kirkko.
1-vuotiaiden ja vanhempien kokoontumispaikka. Ei ennakkoilmoittautumista.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ma klo 13 kirkko. Avoin vauvaryhmä, ei ennakkoilmoittautumista.
Perhe Cafe ti 1.2. ja 15.2. klo 18 kirkko. Ei ennakkoilmoittautumista.

LOHIKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 30.1. klo 14 Lahjaharjun kappeli, Ville
Tikkanen, Piia Laasonen.

Kuokkalan kirkko tutuksi virtuaalikierroksella
Kuokkalan kirkkoon pääsee pian tutustumaan myös virtuaalisella
kirkkokierroksella. Erityisesti lapsille suunnattu hyväntuulinen virtuaalikierros julkaistaan tammikuun lopulla.
Kierroksella liikutaan 360⁰-kuvatekniikalla tallennetussa kirkkotilassa ja sen ympäristössä klikkailemalla ja kuvaa liikuttamalla. Lisätietoa kirkosta ja sen toiminnasta löytyy käpäläkuvakkeiden kautta
avautuvista pienistä videoista. Samalla tehtävänä on etsiä kirkkoon
kätkeytynyt Kirkonrotta Kideus. Virtuaalikierros Kuokkalan kirkkoon löytyy 31.1. lähtien osoitteesta jyvaskylanseurakunta.fi/kuokkalan-alueseurakunta.

HELMIKUUN
TAMMIKUUN SUORAT LÄHETYKSET
HENKI & ELÄMÄN YOUTUBE-KANAVALLA:
youtube.com/henkielama
Su 6.2. klo 18 Messu Taulumäen kirkossa
Su 13.2. klo 18 Tuomasmessu Taulumäen kirkossa
Su 20.2. klo 12 Messu Huhtakodilla
Su 27.2. klo 16 Messu Kortepohjan srk-keskuksessa
Kanavallamme lähetetään jumalanpalvelus joka sunnuntai.
Tervetuloa mukaan verkossa!

Messu su 13.2. klo 14 Lahjaharjun kappeli, Ville
Tikkanen, Jukka Hassinen.
AIKUISILLE
Lahjaharjun olohuone ti 8.2. ja 22.2. klo 9 kappeli. Aamupalaa, hartaus, yhteislaulua, keskustelua.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten ulkoilutusapua tarjolla ti-aamupäivinä ja to-iltapäivinä. Ilm. tekstarilla tiistaiksi 050
5643072/040 149 0562 sekä torstaiksi 050 358
1062/050 595 3948.
Päiväkerho 2–5-vuotiaille ti klo 12.30 ja to klo
9 Katajatie 1 as 5. Ilmoittautua voi pitkin vuotta seurakunnan nettisivuilla. Tied. Katilta 050
595 3948 / Heidiltä 050 358 1062.
Puuha-aamu perheille ma klo 9.30–11 Katajatie 1 as 6. Sään mukainen vaatetus.
Perhetupa ti klo 9–11 Katajatie 1 as 6. Ilmoittaudu tekstarilla Katille 050 595 3948 tai Heidille 050 358 1062.

PALOKKA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 30.1. klo 10 kirkko, Seppo Hautalahti,
Aleksi Parkkonen, Tuovi Ruhanen.
Elämän puolella ilta ke 2.2. klo 18.30 kirkko.
Millaista on Jumalan mielen mukainen elämä?
TM Henri Häkkinen, Seppo Hautalahti, musiikissa Tiina Kemiläinen ja Hannu Ala.
Messu su 6.2. klo 10 kirkko, Ulla Palola, Seppo
Hautalahti, Liisa Partanen.
Rukousmessu su 6.2. klo 17 kirkko, Seppo Hautalahti, Liisa Partanen, puhe Kari ja Mari Valkonen, musiikki Tapio Rekola.
Keskiviikon kirkkohetki ke 9.2., 16.2. ja 23.2.
klo 9.30 kirkko. Aloita arkiaamu hetken hiljentymisellä sanan ja musiikin parissa
Messu su 13.2. klo 10 kirkko, Teija Laine, Aleksi
Parkkonen, Tuovi Ruhanen, Liisa Partanen.
Messu su 20.2. klo 10 kirkko, Aleksi Parkkonen,
Ulla Palola, Hannes Asikainen.
KohtaamisPaikan iltakirkko su 20.2. klo 17
kirkko, Aleksi Parkkonen, Mika Kilkki. Lapsille
omaa ohjelmaa.
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Vertaistuesta Voimaa -ryhmä ma 7.2. klo 18–
20 kirkko. Avoin ryhmä vanhemmille, joiden
lapsi käyttää huolestuttavasti päihteitä. Tied.
040 7090 142.
Vanhemmuudenkaari-ryhmä alkaa 31.3. Palokan kirkolla. Ilmoittautuminen 30.3. mennessä. Vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden lapsella on huolestuttavaa päihteidenkäyttöä. 7
kokoontumista, ryhmään mahtuu 8 osallistujaa. Vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät Päivi
Itkonen ja Elina Romar. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Päivi Itkonen 040 709 0142/etunimi.
sukunimi@evl.fi.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lyydiat -käsityöryhmä. Mattojen kutomista
ym. käsitöitä kirkolla. Myyntituottoja kohdennetaan diakoniatyölle ja lähetystyölle. Uudet
jäsenet tervetuloa, vasta-alkajia opastetaan.
Tiedustelut 040 7090 142.

Olotupa ti klo 12–15 kirkko. Kahvitarjoilu 12–
14, ohjelmahetki klo 14 alkaen.
AIKUISILLE
Raamattupiiri ti 1.2. ja 15.2. klo 18 kirkko. Ota
oma Raamattu mukaan.
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko.
NUORILLE
Perusisoskoulutus ke 2.2. ja 23.2. klo 18 kirkko
(ensimmäisen vuoden koulutettavat).
Nuortenilta ke klo 19.
Yökahvila pe 4.2. klo 18–22 kirkko.
Jatkoisoskoulutus ke 9.2. klo 18 kirkko.
Nuorten viikkomessu ke 16.2. klo 18 kirkko.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Pyhäkoulu su 6.2., 13.2. ja 20.2. klo 10 kirkko.
Lauluja, leikkejä, Raamatun kertomuksia.
Kaakaoklubi ryhmä 1 ma klo 12 kirkon alakerta. Oleilua, pelailua, läksyjen tekoa, välipalaa,
hiljentymistä ja pieni hartaus.
Kaakaoklubi ryhmä 2 ti klo 12 kirkon alakerta. 1–2-luokkalaisten oma paikka koulupäivän
jälkeen. Ilmoittautuminen Sarille 040 500 7820.
Oleilua, pelailua, läksyjen tekoa, välipalaa, hiljentymistä ja pieni hartaus.
Vauvapysäkki ti klo 13 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9 kirkko. Lauluja, leikkejä,
lyhyt hartaus.
Kaiken kansan kirkkohetki ke 2.2. klo 9.30
kirkkosali.

SÄYNÄTSALO
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kirkon avoimet ovet hiljentymiseen ma–pe
klo 12–15 kirkko.
Messu su 30.1. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen,
Aki Rämö.
Päivärukous ke klo 12 kirkko.
Messu su 6.2. klo 10 kirkko, Esko Helenius. Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Leipäsunnuntain jumalanpalvelus su 6.2. klo
16 seurakuntakoti. Raamattua, ehtoollinen,
rukousta ja musiikkia. Lapsille omat ohjelmat
ja kahvitarjoilu. Tilaisuudet myös Live-striimataan Youtubeen. Kts. lisää Kansanlähetyksen Keski-Suomi -sivustolta https://keski-suomi.sekl.fi/
Messu su 13.2. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen,
Heli Nieminen.
Messu su 20.2. klo 10 kirkko, Esko Helenius.
Leipäsunnuntain jumalanpalvelus su 20.2. klo
16 seurakuntakoti. Raamattua, ehtoollinen, rukousta ja musiikkia. Lapsille omat ohjelmat ja
kahvitarjoilu. Tilaisuudet myös Live-striimataan
Youtubeen. Kts. lisää Kansanlähetyksen KeskiSuomi -sivustolta https://keski-suomi.sekl.fi/
AIKUISILLE
Olohuoneryhmät ja ruokailut aloittavat heti
kun rajoitukset sen mahdollistavat. Seuraa ilmoittelua seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustauluilla.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.

Vauvakerho ma klo 13.30 Neulaskoti. Alle
1-vuotiaille ekavauvoille oman aikuisen kanssa.
Pyhäkoulu to 3.2. ja 17.2. klo 18 srk-koti.

TIKKAKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Jumalanpalvelukset katsottavissa suorana
Tikkakosken aluesrk:n Facebook-sivulla.
Messu su 30.1. klo 10, Kiris Pohjola, Risto Vallipuro, Sirpa Piilonen.
Sanajumalanpalvelus su 6.2. klo 16 kirkko, Risto Vallipuro, Sirpa Piilonen, Tiina Reijonen. Yhteisvastuukeräyksen aloitus.
Messu su 13.2. klo 18, saarna Hannu Rentola,
Kirsi Pohjola, Maria Kuitula, Tikkakosken Rauhanyhdistyksen kuorolaisia.
Messu su 20.2. klo 10, Kirsi Pohjola, Risto Vallipuro, Sirpa Piilonen.
MUSIIKKITILAISUUDET
Varhaisnuorisokuoro ke klo 16 kirkko. Tied.
sirpa.piilonen@evl.fi tai 040 560 9913.
Lapsikuoro ke klo 17 kirkko. Tied. sirpa.piilonen@evl.fi tai 040 560 9913.
Candela-kuoro to klo 17 kirkko. Tied. maria.
kuitula@evl.fi.
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Sururyhmä alkaa ti 8.2. klo 18 Tikkakosken kirkolla. Sururyhmä on paikka, jossa on tilaa ilmaista erilaisia surun tunteita ja jossa saa puhua surusta. Ilm. Tiina Reijoselle 040 560 9916.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Työtupa ti klo 12 kirkko. Käsitöitä, leivotaan.
AIKUISILLE
Miestenpiiri ti klo 13 pappila.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Tukea arkeen. Haluatko käydä asioilla, mutta lasta ei voi ottaa mukaan, kaipaatko hetken
hengähdystä, juttuseuraa tai muuta apua arjessa. Ota yhteyttä 0400 560 542 tai 0400 185 326.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Puuppolan perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Perhekerhon kirkkohetki ti 15.2. klo 10 kirkko.
Perheiden ulkoiluilta ke 23.2. klo 17 kirkon
alapiha. Pulkkamäki, vohvelikahvila, ongintaa,
kasvomaalausta. Toiminnoissa (pulkkamäkeä
lukuun ottamatta) pieni maksu, joka lahjoitetaan Yhteisvastuukeräykseen.

VAAJAKOSKI
Toiminta siirtyy
väistötiloihin
Vaajakosken alueseurakunnan toiminta siirtyy väistötiloihin tammikuun
jälkeen Vaajakosken kirkon peruskorjauksen ajaksi. Väistötiloina toimivat Koivuniemen kappeli (jumalanpalvelukset
ja toimitukset), Vesmannintie 6 (varhaiskasvatus, diakonia) ja Varaslahdentie 6 (nuoret).
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Yhteiskuljetus Koivuniemeen 6.2. lähtien
joka sunnuntai klo 9.30 Vaajakosken kirkon
parkkialueelta.
Messu su 30.1. klo 10 kirkko, Esa Jurva, Päivi
Perttilä. Katsottavissa suorana osoitteessa youtube.com/henkielama.
Messu su 6.2. klo 10 Koivuniemen kappeli, Heli
Karjalainen, Eveliina Modinos.
Messu su 13.2. klo 10 Koivuniemen kappeli, Eeva-Kaisa Rossi, Päivi Perttilä.
Messu su 20.2. klo 10 Koivuniemen kappeli,
Arto Kauppinen, Eveliina Modinos.
AIKUISILLE
Naisten liikunnallinen saunailta to 17.2. klo
18–21 Koivuniemen leirikeskus, Koivuniementie 30. Ulkoliikuntaa, sauna, iltapala ja hartaus.
Rukouspiiri ti 1.2. ja 15.2. klo 18 Vesmannintie 6.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Katso kaikki tiedot jyvaskylanseurakunta.fi/
lapsiperheille.

Yhteiset
KOHTAAMISPAIKKA
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 6.2.
klo 11.
KohtaamisPaikka @ Kaupunginkirkko su
13.2. klo 17, Mika Kilkki.
KohtaamisPaikka @ Palokan kirkko su 20.2.
klo 17, Mika Kilkki.
Alfa-kurssi tiistaisin 1.2.–26.4. klo 18.30–20
Zoomin välityksellä (ei viikolla 9). Oletko
miettinyt elämän tarkoitusta? Tai sitä, millaisia Jumala ja Jeesus ovatkaan? Mietitkö
kristinuskon vastauksia elämän isoihin kysymyksiin? Jos vastaat kyllä, niin tule mukaan
Alfa-kurssille, kätevästi omalta kotisohvaltasi käsin. Olet lämpimästi tervetullut mukaan
kyselemään, tekemään löytöjä. Tied. ja ilm.
tiinakilkki@gmail.com / 044 524 3904.
Muut toimintatiedot ja mahdolliset muu-

tokset tarkista www.kohtaamispaikka.net /
Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / Instagram @ kohtaamispaikka / Instagram @ luemmeraamattua.
NÄKÖVAMMAISET, HUONOKUULOISET,
OMAISHOITAJAT
Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 9.2. klo 13–14.30 Valtiontalon 2.krs,
Kilpisenkatu 8.
Omaishoitajien Oma hetki ke 16.2. klo 13–
14.30 Valtiontalon 2.krs, Kilpisenkatu 8.
SANA JA RUKOUS
Raamattuluento ti 8.2. ja 22.2. klo 18.30 Vaajakosken baptistikirkko, Savonmäentie 14.

Sananlaskujen kirja osat 1 ja 2. Luennot Kari
Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvit alkaen klo 18. Muut luennot 8.3. ja 22.3.
Rukousretriitti ”Puhalla Jumalan tuuli” pe–
su 4.–6.3. Kiponniemen leirikeskus. Ilmoittautumiset ja kyselyt kari.valkonen@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.
Viittomakielinen seurakuntapiiri to 10.2.
klo 16–17.30 Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.

Diakonian vastaanotot
Halssila, Huhtasuo: 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi, 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi. Ruokasetelipäivystys tammi-helmikuussa Kipinässä tiistaisin klo 12–15 ja torstaisin klo 16–18 sekä Huhtakodilla torstaisin
klo 10–12.
Keljonkangas: 041 730 3226, ullamari.saukkonen@evl.fi
Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: Keltinmäen diakoniatyön vastaanotto siirtyy 1.2.
Keltinmäen kirkolta Kultalakin päiväkodille,
Keltinmäentie 11B (Keltinmäen koulun takana). Avoin päivystys ilman vastaanottoa maanantaisin klo 12–13 Keltinmäen Kultalakissa.
Päivystys Kortepohjan srk-keskuksessa to klo
10–11. Puhelinvastaanotot: Ulla Hautamäki

050 549 7026 (ti 10–12), Elina Fuchs 050 549
7015 (ke 16–18). 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, 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

Kehitysvammaiset: Mari Tyynelä, 050 549
7028, mari.tyynela@evl.fi
Maahanmuuttajat: Lea Periaho, 050 549
7033, lea.periaho@evl.fi
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle 050 549
7023. Päivystys ma klo 9–11
Vanhus- ja omaishoitotyö: Johanna Summanen, 044 431 4414, johanna.summanen@evl.fi
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
Diakonian asiantuntija: Kirsi Lepoaho, 050
521 5416, kirsi.lepoaho@evl.fi

Kristilliset järjestöt
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Konserttiseurat la 5.2. klo 18 Kuokkalan
kirkko. Mukana Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro.
Verkkoseurat ti 8.2. klo 18 osoitteessa www.
facebook.com/herattaja. Jälkikäteen seurat voi katsoa tallenteena www.h-y.fi/verkkoseurat.
JYVÄSKYLÄN KRISTILLISET ELÄKELÄISET
Tapatumat koronarajoitteiden salliessa:
Tilaisuus ti 8.2. klo 14 Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5. Puhuu Heimo Kajasviita, mukana Lähteellä-kuoro. Kortti- ja adressimyynti, kahvit klo 13.30 alkaen.
Tilaisuus ti 22.2. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Puhuu Timo Hakanen, mukana Lähteellä-kuoro. Kortti- ja adressimyynti,
kahvit klo 13.30 alkaen.
JYVÄSKYLÄN NNKY
Puistotori 4, toimistoaika ma–pe 9–15, toimisto@jklnnky.fi, 040 740 4472
www.jklnnky.fi, www.facebook.com/jklnnky,
www.instagram.com/jklnnky
Kirjapiiri II ti 1.2. klo 13 Paula Havaste: Saarelaislaulu.
Puuroa ja puhetta ei pidetä tammikuussa
koronatilanteesta johtuen, tarvittaessa taukoa jatketaan helmikuun ajan ti klo 9–11
(aamupala 5 e):
1.2. Uskomme ydin: Osa 2. Arto Viitala,
evankelis-luterilainen seurakunta
8.2. Uskomme ydin: Osa 3. Esa Hyvönen, helluntaiseurakunta
15.2. Uskomme ydin: Osa 4. Kaarlo Saarento,
ortodoksinen seurakunta
22.2. Nuoruutemme esineitä, muistoja, runoja, musiikkia…
Ompeluseura kokoontuu ke 2.2. ja 16.2. klo
13. Omat kutimet mukaan.
IKIOMA-ensikirjatalkoot to 10.2. klo 17.3020. Ommellaan yhdessä koskettelukirjoja
näkö- ja monivammaisille lapsille.
Kirjapiiri I ma 14.2. klo 13 Maritta Lintunen:
Boriksen lapset.
Exodus-raamattupiirin seuraava ajankohta
tarkentuu myöhemmin. Kysy toimistosta.

Hiljaisuuden retriittipäivä la 26.2. klo 1017 NNKY:llä. Osallistumismaksu 15 euroa
(sis. ohjelma ja ruokailut). Ilm. 22.2. mennessä toimistoon.
JYVÄSKYLÄN RAUHANYHDISTYS
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505 0653
Nettiseurat su klo 16.
Nettiseurat ke klo 19.
Nettiseurat la 5.2. klo 19.
Nettiseurat la 12.2 klo 19.
Nettiseurat la 19.2. klo 19.
Kokoontumiset on peruttu toistaiseksi. Seuroja voi kuunnella nettiradiosta tai Youtubekanavalta. Ajantasainen tieto on rauhanyhdistyksen verkkosivuilla.
KANSAN RAAMATTUSEURA
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Naisten päivä la 12.2. klo 13–16 Kipinä,
Kauppakeskus Seppä, rovasti Ulla Saunaluoma.
Hehku ti 1.2., 8.2., 15.2. ja 22.2. klo 18 Vapaudenkatu 24. Nuorten aikuisten yhteisö.
Hehku + pe 4.2. klo 18.30 Vapaudenkatu 24.
Yhteiskristillinen yhteisö 30–45-vuotiaille.
Hehku ja Hehku + yhteiset tapahtumat pe
28.1. ja 25.2. klo 17.30 Hehku Cafe; ti 22.2. klo
18 Pelkosenniemi 1939 -elokuva.
Seuraa tarkempia ilmoituksia kokoontumisista Hehku Jyväskylän Facebook- tai Instagram-sivuilta tai kysy opiskelijatyöntekijä
Venla Ojalalta, 0400 717 349, venla.ojala@
sana.fi.
KESKI-SUOMEN EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä, (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto auki tiistaisin klo
10–14.
Lähetyskoti:
Teetupa pe klo 18–21.
Sanan Keidas su 30.1. klo 16. Sana eläväksi,
rukousta ja musiikkia.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä muiden
asioiden puolesta ma klo 18.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti klo 18.

Naisten raamattupiiri ti 1.2. ja 15.2. klo 13.
Naistenpiiri ke 9.2. ja 23.2. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 27.1. ja 10.2.
ja 24.2. klo 18.30 Jyskä. Tiedustelut Ari Tuikkanen.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti
klo 10, WhatsApp-ryhmä. Lisätietoja Mariannelta, 044 554 5768.
Leipäsunnuntai su 6.2. klo 16 Säynätsalon
srk-koti. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily,
Heimo Kajasviita.
Leipäsunnuntai su 20.2. klo 16 Säynätsalon
srk-koti. Jumalan sanan kylvö, Harri Alatupa.
Säynätsalon seurakuntakoti.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Hartaus- ja rukoushetki su 30.1. klo 12, sley.
fi/ilmoittaudumessuun.
Aamurukouspiiri ma klo 8.
Raamattupiiri ti klo 18.
Opiskelijailta ke 2.2. klo 18.30. Piispalla on
asiaa, Risto Soramies.
Nuortenilta pe 4.2. klo 18.30. Kiitos, kun
saan tässä olla – kiitollisuuden löytämisestä,
Milja Alanko.
Ehtoollishartaus ja Jyväskylän paikallisosaston vuosikokous su 6.2. klo 12, sley.fi/ilmoittaudumessuun.
Opiskelijailta ke 9.2. klo 18.30. Vapaaksi ostettu, Johannes Häkämies.
Ehtoollishartaus su 13.2. klo 12, sley.fi/ilmoittaudumessuun.
Opiskelijailta ke 16.2. klo 18.30. Turhat raamatunkohdat? Erkki Koskenniemi.
Ehtoollishartaus su 20.2. klo 12, sley.fi/ilmoittaudumessuun.
Opiskelijailta ke 23.2. klo 18.30. Pelastunko?
Pekka Hyppönen.
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Elämän puolella ilta ke 2.2. klo 18.30 Palokan kirkko, Rovastintie 8. Millaista on Jumalan mielen mukainen elämä? TM Henri
Häkkinen, Seppo Hautalahti, musiikissa Tiina Kemiläinen ja Hannu Ala. Suora lähetys
verkossa.
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Sana sinulle
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Hengissä

Matt. 8:23–27

NINA HUISMAN

Siellä se on. Lasilevyllä suojattuna, purjeveneen kuva. Laivan masto on kumollaan ja laivan alla on latinankielinen
teksti: DOMINE IVIMUS – Herra, me
olemme tulleet.
Piirros on noin 100-luvulta jKr. Kenties
jostain kaukaa Euroopasta oli lähtenyt
laivallinen pyhiinvaeltajia kohti pyhää
maata. Laiva oli haaksirikkoutua lähellä rantaa, mutta matkustajat olivat selviytyneet. He olivat jatkaneet matkaansa ylös Jerusalemiin. Kyselleet – kuten
matkaaja tänäänkin – missä ovat Golgata ja Jeesuksen hauta. Lopulta he olivat tulleet tuon kallion luo ja maalanneet kiveen laivansa kuvan ja kirjoittaneet terveisensä Jeesukselle: DOMINE
IVIMUS – Herra, me olemme tulleet!
Piirros puhuu yhä monella tavalla, sillä vuosisatojen kuluessa miljoonat ovat
vaeltaneet samaan paikkaan etsimään
Herraansa. Useimmat kyllä tietävät, että Herraa ei tarvitse etsiä Pyhältä maalta. Yhtä lailla Hän on kotikirkossa tai
rukoilijan vierellä missä tahansa. Hän
on siellä missä häntä julistetaan ja missä hänen kansansa kokoontuu. Hän on
läsnä Sanassaan ja ehtoollisessaan. Hän
on taivaassa ja Hän on niiden luona,
joilla murtunut mieli ja särjetty henki.
Hän on siellä missä häntä odotetaan.
Moni tulee Jeesuksen luo haaksirikkoutuneen purtensa kanssa. Jotain on
mennyt rikki – unelmat ovat sortuneet.
Jossain kuitenkin sykkii toivon kipinä
ja kaipaus uudelleen alkamisen mahdollisuudesta. Onko joku, joka korjaisi
minun repaleiset purjeeni ja antaisi elämäni purteen tuulen puhaltaa.
Ari Tähkäpää
Kirjoittaja on Mikkelin
hiippakunnan hiippakuntasihteeri

Elämän

Jyväskylän seurakunnan vuoden ensimmäisestä kasteesta saatiin
koronasta huolimatta tunnelmallinen ja kaunis.

Jerusalemin vanhassa kaupungissa sijaitsee Pyhän haudan kirkko. Paikka on
kristikunnan tärkein pyhäkkö. Kattojen alla ovat sekä Golgata että Jeesuksen hauta. Sieltä voi löytää myös kenties kristikunnan vanhimman graffitin.
Seinäkirjoituksen.
Kuvittele, että olet valtaisassa tungoksessa Jerusalemissa Pyhän haudan kirkossa. Etsit armenialaiskappelin hoitajan ja kysyt graffitista. Hän tietää piirroksen paikan ja lähtee saattamaan sinua kohti Pyhän Helenan kappelia. Laskeudutte portaita alas ja kuljette louhoskäytävää eteenpäin luolan perälle.

Omat nimet Erikille

		
kaari

MINNA PALOVAARA teksti
ANTTI MÄNNISTÖ kuva

Kaisa ja Patrik Virkalahden esikoista odotettiin maailmaan koronaviruksen jyllätessä. Odotuksen onneen sekoittui uudenlainen huoli; miten suojaan lapseni,
itseni ja läheiseni.
– Epävarmuutta on riittänyt.
Olemme molemmat opettajia, ja
kouluissa on ilmennyt koko epidemian ajan uusia tartuntoja. Lisäksi asumme Helsingissä, missä tautitapauksia esiintyy paljon,
Kaisa Virkalahti kertoo nyt, pari
viikkoa kastetilaisuuden jälkeen.

Luuk. 2:22–33
Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen
lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran
eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin:
”Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee
äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle.”
Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, ”kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa”.
Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän
odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä
Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli
hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa
häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran
Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli
temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat
toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain
mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:
– Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut.
Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille,

Kastejuhla päätettiin järjestää
heti tammikuun alussa mahdollisimman turvallisesti ja pienesti Kaisan vanhempien kotona Jyväskylässä.
Järjestelyt Kallion seurakunnan
ja Jyväskylän seurakunnan välillä
sujuivat joustavasti, ja Raimo Laine sai kastepappina kunnian toivottaa vuoden ensimmäinen kastelapsi tervetulleeksi Kristuksen
kirkon rakkauden rintamaan:
– Erik Alexander, minä kastan
sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herramme Jeesuksen
Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi, Laine toistaa

kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään
siitä, mitä hänestä sanottiin.

vuoden ensimmäisen kasteen siunauksen.
Erik sai aivan omat ja uudet nimet, vaikka myös suvussa kulkevia etunimiä olisi ollut tarjolla.
– Monet nimet muistuttavat
aina jostakin oppilaasta, mutta
Erikistä ei tullut ketään erityisesti mieleen. Erik Alexander tuntui
muutenkin tälle lapselle sopivalta, Kaisa-äiti valottaa.

Erik on meidän
”vanhempien
ensimmäinen
lapsenlapsi.

Myös kummit oli helppo valita.
– Toivoin omat sisarukseni
kummeiksi, koska Erik on meidän
vanhempien ensimmäinen lapsenlapsi. Lisäksi mieheni pikkuveli
on yksi kummeista.

Molemmat suvut olivat hengessä mukana ja pääsivät myöhemmin näkemään kasteen videolta.
Isovanhempia herkistävät myös
muistot omien lasten kasteista,
ja sukupolvien ketju perinteineen
jatkuu Erikin kastemekossa. Karjalainen isomummo ompeli sen aikanaan omasta vihkimekostaan.

– Edesmennyt Signe-anoppini oli tällä tavalla mukana suvun
juhlassa. Sama puku oli jo kastelapsen äidillä käytössä aikanaan,
iloitsee tuore mummo Mervi
Männistö.

Suku on viipynyt viime aikoina
kirkollisten sakramenttien äärellä
muutenkin.
– Kun pienokainen syntyi maailmaan, oma isäni lähti siitä pois.
Hän ehti kuulla, että lapsenlapsi
Kaisa on saanut pojan ja nukkui
pois isänpäivänä.
Jännitystä on riittänyt matkan
varrella, ja mummo ja pappa ovat
saaneet elää tapahtumissa mukana, vaikkakin etäältä.
– Ollaan täällä mummolassa
rajattu kulkemiset minimiin, että
pysyttäisiin terveenä ja saataisiin
vastasyntynyt luoksemme pois
pääkaupunkiseudulta Mannilan
rauhaan.
Vauvan ensimmäisestä juhlasta saatiin olosuhteista huolimatta tunnelmallinen, omalta tuntuva ja kaikessa yksinkertaisuudessaan kaunis kastetilaisuus.
– Isommat juhlat järjestetään
myöhemmin keväällä tai kesällä,
kunhan tilanne paranee – ja Jyväskylässä silloinkin. Mukaan kutsutaan myös Raimo-pappi.

Jumalan sylissä voi levähtää
Miksi Jumala valitsi vanhan Simeonin
tunnistamaan Jeesuksen?
Tarina ei kerro, miksi juuri Simeon valittiin tähän tehtävään. Ehkä se oli Jumalan
ja tämän vanhan miehen välinen juttu, joka jäi muille käsittämättömäksi. Haluan
uskoa, että Jumalalla on varattuna meille kaikille jokin erityinen tehtävä. Usein
se uinuu pinnan alla, kunnes se tulee ilmi ja yllättää meidät itsemmekin. Ihminen
ei osaa arvatakaan, mitä kaikkea Jumala
on elämäämme varten suunnitellut ja mitä kaikkia mahdollisuuksia hän on meihin
kätkenyt.
Simeon odotti rauhassa lupauksen
täyttymistä. Mitä voisimme oppia
häneltä?
Odottaminen, etenkin rauhassa odottaminen, on vaikeaa. Ainakin minulle. Voin hyvin kuvitella, että Simeonkin koki epätoivon hetkiä odottaessaan lupausten täyttymistä. Ja voin hyvin kuvitella, että pitkän
elämänsä aikana tämä ehti epäillä oman
elämäntehtävänsä merkitystä. Minusta on
kuitenkin ihanaa, että hetkeäkään epäröimättä Simeon otti pienen avuttoman
vauvan syliinsä. Aivan konkreettisesti hän
tunsi Jumalan lupausten ja oman elämäntehtävänsä täyttyvän. Odotus – oli se sitten rauhaisa tai rauhaton – ei sittenkään
ollut turhaa!

Evankeliumitekstissä puhutaan
lohduttavasta uskosta. Millaista se
mielestäsi on?
Lähes poikkeuksetta hätääntynyt lapsi hakeutuu äidin syliin. Sylissä, turvassa kaikelta pahalta, pienen ihmisen mieli tyyntyy nopeasti. Ei mitään hätää, kaikki on
hyvin, äiti on tässä! Lapsi ei kyseenalaista tai epäile, vaan luottaa vanhempaansa
täysin. Uskon, että Jeesus-vauvakin rauhoittui parhaiten äitinsä käsivarsilla. Minä
ajattelen, että lohduttava usko on jotain
tämänkaltaista. Jumalan syliin voi heittäytyä. Siinä voi levähtää ja luottaa siihen, että minua kannatellaan tuli elämässä vastaan mitä vaan. Minua tämä vertauskuva
on auttanut.
Kaipaamme usein elämässämme
lohdutusta. Mistä saamme rohkaisua ja
kärsivällisyyttä odotukseen?
Sanoilla on uskomattoman suuri vaikutus.
Joskus yhdelläkin sanalla voi olla kauaskantoiset seuraukset. Simeonin puhe Jerusalemin temppelissä muutti täysin pikkuvauvaperheen elämän. Lapsesta kuultiin sellaisia sanoja, jotka saivat vanhemmat häkeltymään. Meidänkö vauvamme,
kaikkien kansojen pelastus, valo ja kirkkaus? Varmasti vanhemmat kätkivät nuo
ihmeelliset sanat sydämiinsä. Ja varmasti epätoivon ja kärsimyksen hetkellä juuri

Pastori Tuulia Kokkonen saarnaa
Huhtakodilla su 6.2. kello 12.

Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

noista sanoista tuli ymmärrettävät ja juuri
nuo sanat toivat lohdutusta. Millaisia kauniita, lohduttavia sanoja sinä olet kätkenyt sydämeesi?

Kaisa ja Patrik Virkalahden esikoisen kastejuhlaa vietettiin 2.1.2022 lapsen isovanhempien kotona. Edes
pään valelu vedellä ei häirinnyt pienokaisen unen rauhaa.

Tänään rukoilen
Sinun valosi sulattaa jään, Sanasi rauhoittaa levottoman mieleni.
Pelkoni peittyy joelta nousevaan usvaan ja aurinko kuivaa sen.
Herra, Sinä annat valosi, lämpösi ja leposi. Kiitos.
Markku Jalava

KASTETUT
Ninni Matleena Ahven
Emma Vilhelmiina Arkko
Toivo Hermanni Heinonen
Aleksi Johannes Hotti
Salli Annikki Härmä
Lyydi Matilda Kaasalainen
Kwizera Koa Armas Kainulainen
Oliver Aukusti Kainulainen
Viola Aurora Karjula
Ilona Aino Alexandra Kastepohja
Evert Unto August Keteli
Adeliina Isla Eeva Kukko
Eedit Anna Sofia Lappalainen
Niilo Noel Maxmiliam Lappalainen
Ilmari Mikael Larjosuo
Lilja Eeva Amanda Malinen
Aada Emilia Metso
Daniel William Mäkelä

Leo Antero Naumanen
Adelina Emilia Nuutinen
Jooa Markus Aleksi Palander
Elsa Eeva Marja Peräkoski
Matias Pekka Simeoni Pilvi
Enni Saimi Maria Pölkki
Leevi Aarre Antero Rajakangas
Rosanna Raili Johanna Rantala
Eino Matias Ruuska
Luca Eemil Kristian Saukko
Alma Amalia Sironen
Daniel Aleksander Sundberg
Ilmari Olaus Suni
Eemin Caspian Tissari
Olivia Aurora Turpeinen
Aurora Evelyn Valtonen
Taiga Lempi Sointu Virmala
Mariel Avianna Virtanen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Tommi Ville Nissinen ja Tanja Maria Mäntynen
Matti Samuli Penttilä ja Riikka Liina Haka
Sune Hugo Strang ja Eila Marjatta Oksanen
Tuomas Miska Matias Tammelin ja Heidi Julia Halkomäki
KUOLLEET
Hilkka Marjatta Iivanainen 99 v
Väinö Ilmari Ahonen 96 v
Saara Helena Hartikainen 95 v
Lea Ellen Astrid Eklin 94 v
Niilo Kalevi Haaranen 94 v
Lauri Rikhard Kinnunen 94 v
Reino Olavi Nilsson 94 v
Helena Johanna Rekola 94 v
Paavo Ilmari Lehtonen 93 v
Ilta Maria Lindell 93 v
Seija Sinikka Vaara 93 v
Sinikka Anneli Korhonen 92 v
Helli Ellen Irene Niemistö 92 v
Eila Annikki Pöyhönen 92 v
Aila Marketta Heinström 91 v
Katri Maria Lindberg 91 v
Raili Toini Rutanen 91 v
Heikki Johannes Sorjonen 91 v
Laila Lyydia Stranden 91 v
Eino Otto Nieminen 90 v
Helmi Annikki Oittinen 90 v
Eliina Lukkarinen-Malmila 89 v
Raili Ilona Salmi 89 v
Sulo Matias Kankaanpää 88 v
Raili Orvokki Muhonen 88 v
Lea Rakel Rutanen 87 v
Lahja Orvokki Majala 85 v
Anja Talvikki Korhonen 84 v
Elvi Elina Tapper 84 v
Tarmo Albin Tiihonen 84 v
Taimi Elina Honkanen 82 v
Pirkko Anneli Sievänen 82 v
Anni Kustaava Katajaniemi 81 v

Sylvi Raili Rantanen 81 v
Risto Kalevi Kauranen 80 v
Terttu Marjatta Lyytikkä 80 v
Anja Orvokki Sihvonen 80 v
Toivo Ensio Hyvärinen 79 v
Antti Yrjö Kustaa Kajannes 78 v
Leena Maria Hyytiäinen 77 v
Kaisu Inkeri Kostiainen 77 v
Seppo Juhani Virtala 76 v
Riitta Maria Tellervo Pynnönen 75 v
Keijo Olavi Honkanen 74 v
Tauno Markus Pekkanen 73 v
Marja Helena Kinnunen 73 v
Lauri Henrik Pykälinen 73 v
Kari Olavi Tarvainen 73 v
Leena Kaarina Harjula 72 v
Rauli Ensio Tapio 71 v
Pekka Tapio Mäkinen 70 v
Seppo Johannes Pekkarinen 70 v
Markku Sakari Vaistila 70 v
Riitta-Liisa Kylmälä 69 v
Sirpa Hilve Katriina Hartikainen 68 v
Mikko Kalevi Holopainen 67 v
Päivi Kaarina Pääkkönen 66 v
Eija Inkeri Ritvanen 65 v
Kaarina Hannele Soppela 62 v
Päivi Kaarina Hämäläinen 56 v
Elena Sofia Marianne Meriläinen 56 v
Jouni Sakari Parhiala 56 v
Jouni Kalevi Raitanen 50 v
Kimmo Kalevi Halinen 47 v
Miro Tapio Kuula 47 v
Miika Kaapo Eemeli Pölkki 19 v

Sinä muistat joka solun, kaiken piirsit tarkasti.
Sinä tunnet joka polun, joka tulee eteeni.
En muuta voi kuin painaa pään, jäädä ihmettelemään.
Minä vaikenen, mutta tiedän sen: Olet aina kanssani.
Pekka Simojoki
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Tiesitkö?
QQ Lähikeräysten ohella tai

sijasta voit antaa lahjasi
Jyväskylän seurakunnan
MobilePay-numeroon 69200
tai tekemällä lahjoituksen
seurakuntamme nettilahjoitussivulla osoitteessa
yhteisvastuu.fi/jyvaskyla.
QQ Jos lahjoitat pankin kautta,
lisää lahjoitukseesi
seurakuntamme viitenumero
307114. Yhteisvastuun
pankkitilit ovat: Aktia FI82
4055 0010 4148 41, Nordea
FI16 2089 1800 0067 75 ja OP
FI14 5000 0120 2362 28.
QQ Keräys alkaa sunnuntaina
6.2.2022.
QQ Lisätietoa keräyksestä
osoitteessa yhteisvastuu.fi.
Pitkittynyt koronapandemia on lisännyt nuorten masennusta, uupumusta, toivottomuutta ja lohduttomuutta.

Älä jätä nuorta yksin
Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksesta kärsiviä lapsia ja nuoria.
SIRPA KOIVISTO,
KIRKKOPALVELUT teksti
PIXABAY kuva

Nuorten mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat
kasvussa. Korona-aika on jättänyt jäljen nuorten elämään ja moni heistä tarvitsee apua. Tämän
vuotinen Yhteisvastuukampanja
nostaa esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä
määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivotto-

muutta kokeneita nuoria. Keräyksen teemana on Lahjoita mulle huominen.
– Ulospääsyä tilanteesta on vaikea löytää yksin. Surullista on, että useiden tutkimusten mukaan
moni nuori on menettänyt toivonsa, kun tulevaisuus näyttää epävarmalta. Pitkittynyt pandemia
on lisännyt ongelmia ja pahentanut kriisiä niin Suomessa kuin globaalisti maailmalla, sanoo vuoden
2022 Yhteisvastuupiispa Mari Leppänen.
– Lapset ja nuoret ovat arvok-

kainta, mitä meillä on. He ovat
meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Emme saa jättää nuoria yksin, Leppänen vetoaa.

Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kumppani Lasten ja nuorten keskus kehittää yhteisvastuuvaroin matalan kynnyksen jalkautuvia palveluja tukemaan lasten ja
nuorten hyvinvointia. Etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa laajennetaan uusille paikkakunnille sekä
uutuutena myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja väli-

tunneille tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi.
Digitaalinen etsivän nuorisotyön toimintamalli NettiSaapas
toimii valtakunnallisesti etsien aikuista kuuntelijaa kaipaavia nuo-

Surullista on, että
”useiden
tutkimusten
mukaan moni nuori
on menettänyt
toivonsa.

Koulun jatkaminen jäi unelmaksi
ERIK NYSTRÖM teksti
ANTTI YRJÖNEN kuva

Koronalla on ollut kohtalokkaita seurauksia nuorten koulunkäynnille ja perheiden toimeentulolle maailman haavoittuvimmissa maissa. Monen nuoren koulunkäynti keskeytyi koronan takia kokonaan.
Tytöistä moni on joutunut naimisiin tai tullut raskaaksi ja pojista
useat päätyneet töihin tukeakseen
perheitään.
18-vuotias Samuel Ayki eli pandemian alussa pakolaisena Ugandassa, jossa koronasulut olivat
tiukkoja. Liikkumisrajoitukset pitivät pakolaisia kuukausia kotona.
– Korona pilasi koulunkäyntini.
Tuntuu kuin aivoni olisivat tylsistyneet, kun en pääse oppimaan uutta, Samuel sanoo.

Samuelin perhe palasi syyskuussa
Ugandasta kotikaupunkiinsa Yeihin Etelä-Sudanissa. Kun Samuelin
ystävä pääsi kouluun Yeissä, hän
rohkaisi Samuelia palaamaan kotiin. Alueen turvallisuustilanne oli
myös selvästi aiempaa vakaampi.
Kouluun liittyvät kulut, kuten
oppimateriaalit ja koulupuvut olivat kuitenkin niin valtava menoerä, ettei Samuelilla ollut varaa
maksaa niitä. Koulun jatkaminen
jäi unelmaksi. Nyt hän etsii pätkätöitä, joista suunnittelee säästävänsä koulunkäyntiä varten.
Yhdeksästä lapsesta käytännössä yksinhuoltajana huolehtivalla
Mary-äidillä ei ole toimeentuloa,
jolla tukisi Samuelin ja hänen sisarustensa koulunkäyntiä. Kun Samuel löytää töitä, hän käyttää tulojaan perheensä elättämiseen.
– Olen surullinen, kun näen ys-

tävieni ja naapureideni käyvän
koulua ja itse vain etsin töitä tai istun kotona. Koitan välillä opiskella itsekseni Ugandasta tuomistani
kouluvihkoista, Samuel kertoo.

Syksyllä 2021 Kirkon Ulkomaanapu aloitti toimeentulo-ohjelman, jolla tuetaan Yein alueen
nuoria yhteisvastuuvaroin.
Nuorille tarjotaan ammattikoulutusta, ja käteisavustuksilla Yeihin
palaavat perheet pystyvät varmistamaan ruuansaannin viljelemällä ja ostamalla ruokaa sekä maksamaan koulukuluja.

18-vuotias Samuel Ayki etsii
pätkätöitä, jotta voisi rahoittaa
koulunkäyntinsä. Kouluun liittyvät
kulut ovat valtava menoerä
Etelä-Sudanissa.

ria sosiaalisen median eri alustoilla. Keräysvaroilla kehitetään myös
Moottoripaja- sekä Perheystävätoimintaa.

Jyväskylän seurakunnan tuottoosuus käytetään Vivo-valmennuksessa olevien nuorten tukemiseen
ryhmä- ja leiritoiminnan kautta
yhteistyössä seurakunnan oppilaitostyön ja erityisnuorisotyön kanssa. VIVO – Virtaa, Innostusta, Voimaa ja Osallisuutta – on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian
toimintaa.

