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lessä ei ole se, että kaikki olisi meille seu-
rakuntalaisille helppoa ja mukavaa. Sen 
sijaan hän tahtoo seurakunnan vievän 
hänen valtakuntaansa eteenpäin ja toteut-
tavan hänen päämääriään. Seurakunta on 
Kristuksen seurakunta. Siksi etsitään ru-
koillen hänen kasvojaan ja pyydetään, et-
tä Isän tahto saisi kaikessa tapahtua. Yh-
tä paljon, kun näen muutostarpeita seu-
rakunnan ulkoisissa puitteissa, näen niitä 
myös omassa elämässäni. Tarvitsen enem-
män sitä, että Jeesus elää minussa. Murra, 
muuta, täytä ja käytä meitä, Herra Jeesus, 
yksilöinä ja seurakuntana.

Yhdessä me onnistumme
Siunattu Jeesus-marssi

Saimme Vappuna korottaa laulullam-
me Herraa Jeesusta Jyväskylän kaupun-
gin keskustassa ja rukoilla häntä marssi-
en kauniissa auringonpaisteessa. Minun 
ja monen muun sydän oli täynnä iloa 
ja kiitollisuutta marssin loputtua. Mei-
tä oli marssilla arviolta 500 henkeä lä-
hes kymmenestä seurakunnasta. Miten 
hieno keskinäinen yhteys täällä onkaan 
eri seurakuntien kesken. Median kautta 
kymmenet tuhannet ihmiset lukivat ja 
näkivät videolta seurakuntien yhteisestä 
tapahtumasta. Kiitos Jumalalle! 

Olemme seurakuntana Jumalan 
työpöydällä 

Saimme vuosi sitten profeetallisen sa-
nan: ”Jumala ravistelee seurakuntaa – 
mutta hänen kätensä ovat turvallisesti 
seurakunnan ympärillä.” Olemme jou-
tuneet jättämään vanhan rakkaan kir-
kon ja muuttaneet jumalanpalvelukset 
Gradialle. Kaikki on sujunut pääsään-
töisesti hyvin. Kiitos jokaiselle, joka on 
osaltaan auttanut tässä. Kohta selviää 
se, hankimmeko uuden monitoimitilan 
Seppälästä vai aloitammeko etsintäpro-
sessin alusta. Tällainen odottaminen ’Ju-
malan odotushuoneessa’ voi tuoda epä-
varmuutta, jopa pelkoa sydämeen. Mi-
ten meille käy? Rakkaat ystävät, muutos 
on Jumalan suunnitelma. Jumalan mie-
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Vain yhdessä ja keskinäisessä 
yhteydessä me onnistumme

Meillä on monenlaisia mielipiteitä liit-
tyen uuteen toimitilaan, sen sijaintiin, 
toimintaan jne. Näin pitääkin ja saakin 
olla. Varmaa on kuitenkin se, etteivät 
jokaisen meidän ajatukset ja toivomuk-
set voi täysin toteutua. Sinulla ja minul-
la voi olla silloin kiusaus suuttua toisil-
le, vetäytyä yhteydestä tai hyökätä, jos 
oma ajatuksemme ei toteudu. Jos näin 
teemme, se on haitallista sekä itsellem-
me että Jumalan seurakunnan yhteydel-
le ja työlle. Silloin syvin yhteys keske-
nämme ei olekaan Jumalan armossa ja 
anteeksiantamuksessa Kristuksessa Jee-
suksessa vaan yhteytemme perustuu jo-
honkin paljon vähempiarvoiseen asiaan. 

Nykyisen kirkon rakensi 150 miehen 

ja naisen joukko aikana, jolloin ylei-
nen palkkataso ja varallisuus olivat pal-
jon vaatimattomampia kuin nyt. He 
’laittoivat itsensä kokonaan peliin’ yh-
teisen tavoitteen tähden. Suuri kiitos 
tuon joukon rakkaudelle, uskolle, vai-
vannäölle ja uhrimielelle, josta monet 
sukupolvet pääsivät nauttimaan. Seu-
rakunnan vaikutus ja hengellinen työ 
muuten vahvistui noiden uusien tilo-
jen myötä.

Mekin tarvitsemme rakkautta, us-
koa, vaivannäköä ja uhrimieltä tulevi-
en kiinteistöhankkeiden kanssa. Yh-
dessä ja keskinäisessä yhteydessä mekin 
onnistumme.

Kari Hämäläinen
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Vapiksen jumalanpalvelukset siirtyivät helmikuussa 
väistötiloihin Gradialle Harjun juhlasaliin.

Linnea Koivu: On ollut kivaa käydä Gradialla. Aula ja 
kahvio ovat tosi tilavia, joten niihin mahtuu paljon ih-
misiä. Voi hengailla ja jutella rennosti kaikkien kanssa.

Osku Rintala: Olen sopeutunut nopeasti Gradialle, 
koska tämä paikka on tutulla seudulla ja täällä on hy-
vät tilat. Haittapuoli on se, että tiimeillä on paljon 
hommaa. Käsittääkseni tämä tila on edullinen, mut-
ta käyttöaika on rajattu. Gradialla oleminen on väliai-
kainen ratkaisu. Päivittäisenä rukouksenani on se, että 
hyvä Jumala johdattaisi meille oikeat ja pysyvät tilat.

Mika Huotari: Kun toimin miksaajana, saavun Gra-
dialle viimeistään klo 13. Roudaajien tuotua tavarat 
lavalle alkaa pystytys. Levitämme kaiuttimet, johdot, 
mikrofonit ja muut jutut lavalle ja saliin. Kun bän-
di on saapunut paikalle, teemme soundcheckin, jon-
ka jälkeen säätäminen jatkuu viimeiseen asti. Meitä on 
onneksi ollut usein kaksi miksaajaa pystyttämässä set-
tiä. Päivä päättyy Urban Lightin jälkeen noin 20.30–
20.45.

Kokoontuminen Gradialla on ollut vaihtelevuuden 
vuoksi mielenkiintoista. Tilaa on väljästi, ja kaikki on 
uutta ja siistiä. Käytännön asiat ovat hakeneet paik-
kaansa, mutta nyt niillekin on alkanut löytyä omia uo-
miaan. Vielä on silti hiomista. Kaikista hienointa on 
yhdessä tekeminen! Toivon, että meitä voisi olla vie-
läkin useampi ihminen jumalanpalveluspäivää raken-
tamassa.

Haastattelut ja kuvat: Heli Markkunen

Tunnelmia 
Gradialta



Seurakunnan 
Elinvoimaisuuspolku  

syksy 2019–syksy 2022
Olemme vanhimmistossa parin vuo-
den ajan tutkineet Elinvoimaisuus-
polku nimistä työkalua, joka auttaa 
seurakuntia muuttumaan yhä elinvoi-
maisemmiksi yhteisöiksi. Tämä muu-
tosprosessi on saanut aikaan paljon hy-
vää sisarkirkkojemme seurakunnissa eri 
maissa. Myös Vapaakirkko on ottamas-
sa tämän yhdeksi  painopisteeksi tule-
vina vuosina.  Kolmekymmentä vapaa-
seurakuntaa on lähtenyt tai tutkii tälle 
polulle lähtemistä.

Seurakunnan Elinvoimaisuuspolku 
ei ole jokin tietty ohjelma vaan noin 
kolmen vuoden mittainen muutospro-
sessityökalu, jonka avulla seurakunta 
voi vahvistua elämänlaadultaan niin, 
että se voi entistä paremmin toteuttaa 
Jumalan antamaa tehtävää. 

Elinvoimaisuuspolku käydään yh-
dessä läpi koko seurakunnan kanssa, se 
ei siis ole vain jokin vanhimmiston tai 
työntekijöiden juttu. Kaikkia tarvitaan, 
että seurakunnan yhteinen elämänlaa-
tu voi vahvistua ja parantua. Tämä ta-
pahtuu läheisessä vuorovaikutukses-
sa toinen toistensa kanssa keskustellen 
avoimesti ja yhdessä rukoillen, Py-
hän Hengen ääntä kuunnellen ja Hä-
nen johdatukseensa luottaen. Matka 
on siis vahvasti myös hengellinen ei-
kä pelkästään ihmistekoinen suunni-
telma asioiden korjaamiseksi. Elinvoi-
maisen seurakunnan terve elämä perus-
tuu läheiseen suhteeseen Jumalan sekä 
seurakunnan elämässä mukana olevien 
ihmisten kanssa. Nämä kaksi suhdet-
ta tulee olla elinvoimaisen seurakunnan 
elämän keskiössä. 

6



Seurakunnan Elinvoimaisuuspolun 
alkuvaiheessa keskitytään seurakunnan 
hyvien, avointen ja luottamuksellisten 
ihmissuhteiden rakentamiseen. Seura-
kunnan Elinvoimaisuuspolun jälkim-
mäisessä vaiheessa keskitytään strategi-
seen suunnitteluun. Tämä on sitä aikaa, 
kun tehdään muutoksia seurakunnan 
työmuotoihin ja toimintatapoihin  eli 
terävöitetään toimintoja niin, että teh-
dään oleellisia asioita Jumalan antaman 
tehtävän toteuttamiseksi. 

Seurakunnan Elinvoimaisuuspolku 
kutsuu meitä sekä henkilökohtaiseen 
että koko seurakuntaa koskevaan muu-
tokseen ja samaan aikaan se tarjoaa hy-
viä välineitä pysyvän muutoksen aikaan-
saamiseksi. 

Olemme seurakuntana  ’murrosvai-

heessa’, Jumalan muovailtavana. Uskon 
vahvasti, että Elinvoimaisuus-polku, 
kun sille lähdemme yhdessä rukouksin 
ja avoimin sydämin, johtaa meitä pa-
remmin toteuttamaan Jumalan missi-
oita Jyväskylässä sekä johtaa meitä sy-
vempään hengelliseen kasvuun Jeesuk-
sen opetuslapsina.

Paimenterveisin – Kari

Ps. Laita jo nyt kalenteriin kaikille seu-
rakuntalaisille ja seurakunnan elämässä 
mukana oleville: Seurakuntapäivä Elin-
voimaisuupolun merkeissä su 22.9 klo 
13–19 Kiponniemessä, lapsille omaa 
ohjelmaa. Huom. poikkeuksellisesti sil-
loin ei ole jumalanpalvelusta Gradialla.
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Kohti uutta kirkkoa
Puheenjohtajan nurkka

Mika Suomalainen 
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Meillä on nyt toukokuussa seurakun-
tana käsillä mielenkiintoiset päätökset. 
Lähdemmekö tavoittelemaan Seppälän 
Ahjokeskuksesta uutta kokoontumis-
paikkaa vai onko vielä aika odottaa jo-
tain parempaa?

Uuden mahdollisen kokoontumistila-
mme hanketyöryhmä on Seppo Koleh-
maisen johdolla kevään aikana tehnyt 
valtavan työn suunnitelmien edistämi-
seksi. Kartoitukset ja suunnitelmat alka-
vat olla valmiit päätöksenteolle. Tietoa 
asiaan vaikuttavista tekijöistä on han-
kittu (get the facts) ja tosiasioita on saa-
tu sekä jouduttu kohtaamaan (face the 
facts). Nyt pitäisi olla valmiuksia tehdä 
päätöksiä (make the decisions).

Taaksepäin katsoessa huomaan, että 
tähän merkittävään prosessiin on läh-
detty liikkeelle jo syksyllä 2015. Silloin 
toimintasuunnitelmaan vuodelle 2016 
kirjattiin, että vanhimmisto selvittää ti-
lakysymystä: remontti vai muutto. Kes-
keisinä syinä: tilat käyvät ahtaiksi, han-
kala kerrosjako, ei täytä nykystandardeja 
eikä nykytarpeita. Kuka vielä silloin olisi 

osannut ajatella, että lopulta lähdemme 
kirkolta ensisijaisesti sisäilmaongelmien 
vuoksi. Reilun kolmen vuoden aikana 
on seurakunnan tulevaisuuteen ja kiin-
teistöhankkeisiin liittyen ollut lukuisia 
kokoontumisia, keskusteluja, kartoituk-
sia ja päätöksiä. 

Uskon, että Jumalan johdatuksesta 
olemme nyt keväällä 2019 tilanteessa, 
jossa rakas Puutarhakadun kirkko on 
käyttökiellossa ja esisopimuksella myy-
ty rakennusliikkeelle purettavaksi asuin-
kerrostalon tieltä. Seurakunta kokoon-
tuu viikoittain kodeissa pienryhmissä, 
toimistolla perhekerhoissa, Puistoka-
dulla Päiväpiirissä sekä sunnuntaisin ju-
malanpalvelukseen väistötiloissa Gradi-
alla. Olemme varmaan kaikki hieman 
hämmentyneitä, mutta emme todella-
kaan toivottomia. 

Itse olen seurakunta-asioissa vannou-
tunut pienryhmäihminen. Ajattelen, et-
tä Jeesuksen seuraamisen ja opetuslap-
seuden yhtenä tärkeänä pilarina on arki-
päivän yhteys toisten kristittyjen kanssa. 
Siihen liittyy rakkaudellinen elämän 
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ilojen ja murheiden jakaminen, ruko-
us, Raamatun tutkiskelu ja soveltami-
nen, tilivelvollisuus toisille, rohkaisu se-
kä myös uusien ihmisten mukaan pyytä-
minen. Saakoon tämä lisääntyä meidän 
seurakunnassamme.

Viime aikoina olen joutunut pohti-
maan erityisesti kirkkorakennuksen tai 
toimitilan merkitystä. Onko se oleellis-
ta tai tärkeää? Eikö seurakunta parhaim-
millaan ole laajaa meidän yksittäisten 
ihmisten verkostoitumista ja soluttau-
tumista työpaikolle, oppilaitoksiin, hal-
lintorakenteisiin, sairaaloihin, lähiöihin 
yms. Tarvitaanko rakennuksia tai kiin-
teistöjä?

Tässä vaiheessa pohdintojani olen tul-
lut siihen tulokseen, että kyllä Jyväsky-
län Vapaaseurakunta tarvitsee omat toi-
mitilat, oman kirkkonsa. 

Kirkkoa tarvitaan:
•	 Jumalan palvonnan ja kohtaa-

misen paikaksi
•	 luomaan puitteita kokemuksel-

le kuulua laajempaan seurakun-
taperheeseen

•	 julistamaan osaltaan seurakun-
nan olemassaoloa ja Jeesuksen 
seuraajien läsnäoloa kaupungissa

•	 luomaan puitteita uusia ihmisiä 
tavoittavalle toiminnalle

•	 antamaan kiinnepisteen seura-
kunnan toiminnalle

•	 rakentamaan meidän omaa seu-
rakuntaidentiteettiä

•	 luomaan puitteita lapsi- ja nuo-
ristyölle

Kirkkorakennuksen ei tule rajoittaa 
meitä, vaan antaa mahdollisuuksia. 

Seuraavalla sivulla näet arkkitehti Mar-
ko Kuljun piirtämän uusimman luon-
noksen pohjapiirroksesta.

Herra antakoon meille viisautta 
tehdä Hänen tahtonsa mukaiset päätökset
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jos kaikki olisi tasaista, mutta sellaista elä-
mää meille ei taidettu luvata.

Alla on sitten kiinteistökeräyksen tilan-
ne. Ilman erityistä mainontaa ja ennen 
kampanjan varsinaista lanseerausta olem-

Ylhäällä näette kuukausiantamisen tilan-
teen. Mikä ei heti nouse esille on, että 
vuoden 2019 rahalahjabudjettiin on lisät-
ty 45.000 € – uskossa siihen, että seura-
kunta vastaa 202020-kampanjaan ja loka-
kuusta lähtien olisi 20 uutta säännöllistä 
antajaa. Se, että vuoden neljän ensimmäi-
sen kuukauden antaminen yltää käytän-
nössä budjettiin on valtava kiitosaihe! Se 
on myös rohkaiseva fakta, kun miettii tu-
levaa.

Maaliskuun notkahdus vaati kuiten-
kin tarkemman tarkastelun. Siinä oikeas-
ti ei ole notkahdus, vaan muissa kuukau-
sissa on kussakin ollut iso yksittäinen lah-
ja, 6–8.000 €/kk. Sellaisia tulee aika ajoin, 
ehkä parisen kertaa vuodessa. Sinänsä ei 
ole hankala uskoa, että antamisen profii-
lin nosto vaikuttaa tällaisiinkin lahjoihin. 
Yöuniani nukkuisin ehkä rauhallisemmin, 

Talouspalsta
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me siis antaneet jo yli 100.000 €, josta 48.300 € tänä vuonna. Nyt on lyhyt odotuksen 
aika, kun päätämme tässä kuussa Seppälän Ahjokeskuksen tilan ostamisesta. Kaavi-

on skaala onkin mitoitettu sen ti-
lan oston ja remontin vaatimaan 
kertalahjojen määrään, jolla kate-
taan ero kustannusten ja olemas-
sa olevien rahan lähteiden välillä.

Steven Kelly
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Elämä on koetus ja luottamustehtävä. Elä-
mä on väliaikainen toimeksianto. Jumala 
on luonut meidät itsensä tähden. Löydän 
identiteettini ja elämäni tarkoituksen yh-
teydessä Jeesukseen. Jumala koettelee usko-
ani ongelmilla, toivoani sillä, miten käsit-
telen omaisuuttani ja rakkauttani ihmisten 
välityksellä. Minun tulee rakastaa Jumalaa, 
ylistää ja palvoa häntä ja opetella olemaan 
hänen rakkautensa kohde. Minun tulee ra-
kastaa toisia ihmisiä ja hyväksyä heidät. 
Elämän tarkoitus on oppia rakastamaan.

Olen tullut uskoon 
2003 ja käynyt kas-
teella 2004. Minun 
psyyken sairauteni 
on vaikuttanut us-
kon elämääni. Mi-
nua on lohdutta-
nut Jeesuksen sanat 
sokeana syntyneel-
le (Joh. 9: 2-3). Mi-
nun sokeuteni on 
kaks i suunta inen 
mielialahäiriö. Mi-
nulla on tosin elämässäni ollut traumo-
ja, jotka ovat synnin seurausta. Omistan 
kuitenkin nuo Jeesuksen sanat, jotta voin 
lakata syyttämästä vanhempiani ja itseäni 
siitä, että olen sairas.

Sairaus on tuonut haasteita elämääni 
ja selviytyminen ei ole ollut itsestään sel-
vää. Elämä on välillä ollut taistelua hen-
kiin jäämisestä. Tässä jakeessa (1. Kor. 

10:13) puhutaan kiusausten kestämisestä. 
On ihana tietää, että Jeesus on siellä pime-
ydessä, jossa minä lakkaan ymmärtämäs-
tä, mutta Hän ymmärtää. Se tuo turvalli-
suutta myös niihin harhoihin, joiden val-
taan ajoittain joudun.

Kun elämä ei suju niin kuin toivoisi, on 
hyvä nähdä, että elämä kantaa. Ne hetket, 
jolloin luulee luhistuvansa, kääntyvät voi-
toksi (Jes. 38:17).

Sairaus vei työkyvyn, romutti talouden 
ja rikkoi avioliiton, mutta toi nöyryyden. 
Tätä jaetta (2. Kor. 12:7) lainatakseni; jot-

ta en alkaisi kuvitella liikoja itsestäni, mi-
nulle annettiin lahjaksi sairaus pitämään 
minut lakkaamatta kosketuksissa omaan 
rajoittuneisuuteni. Traumoista toipumi-
nen ja eheytyminen ovat vihdoin toteu-
tuneet, ja voin Psalmin 57 sanoin sanoa: 
”Minä huudan Jumalaa, Korkeinta, avuk-
seni, Jumalaa, joka vie minun asiani pää-
tökseen”. 

Usko, toivo ja rakkaus suhteessa 
psyyken sairauteen
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Menetysten tilalle tuli kokemusasian-
tuntijuus. Tuo uusi roolini on olla tuke-
na toisille psyykkisesti sairaille ja kehittää 
olemassa olevia terveyden ja sosiaalitoi-
men palveluita ammattilaisten ja opiske-
lijoiden kanssa (2. Kor. 1:4).

Jumala on antanut minulle myös tun-
teet, joita olen tukahduttanut ja pelännyt. 
Nyt opettelen ilmaisemaan itseäni. Psal-
mi 31 kokonaisuudessaan kuvaa elämääni 
mielisairaana. Jumalalta olen saanut myös 
kyvyn nauttia elämästä, mitä nyt harjoit-
telen.

Raija Kauranen
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Perhekerhossa on tunnelmaa

17

Torstaiaamuisin seurakuntamme toi-
mistotila täyttyy lapsista, äideistä ja isis-
tä. Paikka muuntuu aamulla ennen per-
heiden tuloa lasten leikkitilaksi. Kokoon-
numme alussa yhteiseen piiriin, jossa 
Taina alustaa päivän pienellä mietteellä 
äitiydestä. Sen jälkeen teemme kierrok-
sen, jolla jokainen paikallaolija saa ker-
toa kuulumisensa. Välillä perhekerhos-
sa käy myös joku muu puhuja, jolla on 
kokemusta vanhemmuudesta. Keskus-
telukierroksen jälkeen laulamme, lei-
kimme ja pidämme yhteisen alku-
piirin. Lopussa nyyttäripöytä, vapaa 
leikkiminen ja keskustelu kruunaa-
vat kaiken. 

Perhekerhossa monet äidit ja isät 
ovat saaneet vertaistukea omaan 
vanhemmuuteensa. Joka torstai 
paikka täyttyy ja pursuaa lapsista ja 
vanhemmista. 

Tule ihmeessä sinäkin kokemaan ihanaa 
yhteyttä!

Taina Ollikainen



Päiväpiiri evakossa

Päiväpiiri on kohtaamisen paikka, jon-
ne kaikki ovat tervetulleita. Ohjelmassa 
on puheenvuoroja, musiikkia, yhteislau-
lua, Sanan saarnaa, rukousta ja keskuste-
lua kahvikupposen äärellä. Päiväpiiri ko-
koontuu yhteen joka toinen torstai klo 
12.30 alkaen. Tarvitseville pyritään jär-
jestämään kyyditys. Päiväpiiriä vetää Airi 

Kallberg (p. 041 5475 226) yhdessä työ-
ryhmän kanssa. 

Helmikuun alussa Päiväpiirin kokoon-
tumiset siirtyivät NNKY:n tiloihin, Puis-
totori 4. Airi Kallberg kertoo, että uu-
si tila on tuntunut oikein kodikkaalta ja 
nykyiseen osallistujamäärään sopivalta. 
Kevään aikana on koettu yhdessä monia 
siunattuja hetkiä.

Tulevan syksyn ensimmäinen Päiväpii-
ri pidetään to 12.9. NNKY:llä.
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Lähimmäistyöryhmän 
tervehdys senioreille

Seurakuntaamme on perustettu työryh-
mä kartoittamaan ikäihmisten tarpeita 
sekä organisoimaan näihin liittyviä tuki-
toimia. Työryhmään kuuluvat tällä het-
kellä Airi Kallberg, Jouni Lauttaanaho, 
Raija Reinikainen, Pekka Tuominen se-
kä pastori Markus Koivu. Alla muutamia 
tärkeitä lähimmäistyön päivityksiä.

•	 Kyyti	Jumalanpalveluksiin
Ota yhteys Raija Reinikaiseen, mikä-
li kävisit mielelläsi jumalanpalveluksis-
sa, mutta tarvitsisit sinne kyydin. Pyrim-
me kartoittamaan, asuuko lähelläsi seu-
rakuntalaisia, jotka voisivat tuoda Sinut 
mukanaan esimerkiksi ehtoollisjumalan-
palvelukseen.

•	 Ehtoollinen	kotiisi
Oman terveydentilasi asettaessa rajoit-
teita jumalanpalveluksiin osallistumises-
sa, voimme järjestää ehtoollisen tuon-
nin myös suoraan kotiisi kuukausittain. 
Otathan tässä tapauksessa yhteyden seu-
rakuntamme toimistoon.

•	 Ystäväpalvelu
Haluamme huolehtia siitä, että jokaisella 
ikääntyneellä seurakuntalaisella olisi ha-
lutessaan joku lähimmäinen seurakun-
nasta, jonka kokisi ystäväkseen. Kenen-
kään ei ole hyvä olla yksin. Työryhmäm-
me olisi hyvä tietää näistä tarpeista ja 
siksi toivomme yhteydenottoasi. 

Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin 
tarvitsemme toinen toistamme sekä al-
tista mieltä ja sydäntä. Myös Sinä voit 
olla jollekin tärkeä lähimmäinen ja vie-
rellä kulkija, jos koet tehtävän omaksesi 
ja kuntosi sen sallii. 

Otathan yhteyttä seurakuntamme toi-
mistoon, työntekijöihin tai alla oleviin 
lähimmäistyöryhmän jäseniin, mikäli 
elämäntilanteesi tai yhteystietosi muut-
tuvat, tai toivot muuta yhteydenottoa 
seurakunnastamme.

Olet Jumalan silmissä 
ainutlaatuinen ja tärkeä! 

Siunaavin terveisin, 
Markus Koivu ja Raija Reinikainen

 

Yhteystietoja

Markus Koivu p. 040 965 6734
Raija Reinikainen p. 050 918 0472 
Merja Toukola (toimisto) p. 040  419 
3182
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Via Dia Jyväskylä ry:n 
toiminta on Vapaaseurakunnan 

diakoniatoimintaa, 
seurakunnasta ulospäin

20

•	 Tarkoitus on; tehdä lähimmäispal-
velu- ja diakoniatyötä, aineellisen, 
henkisen ja hengellisen hädän lie-
vittämiseksi Jyväskylän seudulla.

•	 Päihteettömän elämäntavan ja elä-
mänhallinnan edistäminen.

•	 Ylläpitää ja tehdä voittoa tavoitte-
lematonta toimintaa, mm.

- tarjoamalla kuntouttavaa työtoimin-
taa, yhteinen ruokapöytä kaksi kertaa 
viikossa, työpajatoimintaa, asumisen 
tukea, tukea päihteettömään elämän-
tapaan,
- etsiä jatkopolkuja koulutukseen ja 
työelämään, kehittää erilaista vertais-
tuki- ja pienryhmätoimintaa.
•	 Toimia Itsenäisesti, tai yhdessä 

vastaavien yhteistyökumppanien 
ja Kaupungin aikuis-sosiaalitoi-aikuis-sosiaalitoi-
men kanssa.

Toiminta

Via Dia Jyväskylä ry, toimii Kuokkalas-
sa kolmessa toimintapisteessä.
Lähiötalo	Kuokkis, tarjoaa yhteyt-

tä ja lämpimiä aterioita keskiviikkoisin 
ja perjantaisin. Maanantaiaamuna saa 
maukkaan puuroaamiaisen. 
Via	Dia	Pajalla, saa autonsa puti-

puhtaaksi käsipesussa, vaihdetaan ren-

kaat, polkupyöriäkin trimmataan kevät-
kuntoon ja jos on pienimuotoista muut-
toavun tarvetta, sekin hoituu.
Via	Dia	Tori, avasi ovensa lokakuussa 

lahjoitustavaroiden myymälänä. Kaup-
pa käy ja torilla on iloinen meininki. 
Komeroiden tyhjennys lienee meillä sil-
loin tällöin paikallaan. 
Soppatykki, tämän vuoden aikana 

olemme tehneet lähiötyötä yhdessä kau-
pungin hankkeiden kanssa Huhtasuolla, 
Keltinmäessä ja Kuokkalassa. 

Via Dia tarjoaa kuntouttavaa työtoi-
mintaa lähes 30 henkilölle, lisäksi etsi-
tään jatkopolkuja työelämään ja koulu-
tukseen. Eri alojen opiskelijoille voidaan 
tarjota harjoittelupaikkoja.

Rise-Varikko hanke ”vankeusaika 
mahdollisuutena” päättyi helmikuussa, 
mutta yhteistyö Laukaan Vankilan kans-
sa jatkuu.  Voimme tarjota työmahdolli-
suuksia rakennusalan opiskelijoille.  Nyt 
keväällä teemme yhteistyötä Kiponnie-
men kanssa.

Kevään aikana on Vapaaseurakunnan 
toimintaa ollut Kuokkiksella: Rukousil-
lat ja Cafe-illat joka toinen torstai. Li-
säksi seurakunta hoitaa ruokahartaudet. 
Alfatoimintaan on osallistunut omaa 
henkilökuntaa viime vuoden puolella.  
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Kesän ajan aukiolot

Lähiötalo Kuokkis on kiinni 1.7–4.8.19.
Tori ja Paja ovat kiinni 15.7. – 4.8.

Yhteystiedot

Lähiötalo	Kuokkis; Polttolinja 9. (Kopparinkadulta sis.) puh. 045-1554 225 (puu-
roaamiainen ma 8.30–10.30,  lounas ke ja pe klo 11–14)
Via	Dia	Tori; Polttolinja 21. p. 050- 4620 204  avoinna arkisin klo 10–17
Via	Via	Paja; Polttolinja 29. p. 040-7088 285  avoinna arkisin  klo 8–15

”Lähimmäisen parhaaksi yhdessä” 

Haluaisitko olla mukana ViaDian työssä?                        
Otapa yhteyttä: 
Vuokko puh. 050-362 3539 toim.joht. / tsto  045-1554 225



Kesä-elokuu 2019 
TOIMINTAKALENTERI

Kesäkuu 
Viikko 22

Ti 28.5. klo 18–19 Rukoushetki, 
Kuokkanen Kansakoulunkatu 
7 B 22 (0400114198)

Ke 29.5. klo 10–12 Raamattuhetki 
toimistolla, ilmoittaudu 
Piksulle 044 3355415

Su 2.6. klo	17	(huom aika!) 
Ehtoollisjumalanpalvelus Jorma 
Kuusinen Ei lastenjumiksia.

Huom ei Urban Light 
-jumalanpalvelusta, kesätauko

Viikko 23
Ke 5.6. klo 11–15 Kompassikirkko
Su 9.6. klo 17 Jumalanpalvelus Merja 

Toukola, Mika Suomalainen, 
musiikkissa Olli Reinikainen 
ja Hannu Ala. Lapsiparkki 
4–10-v. 17–18.30.

Viikko 24
Ke 12.6. klo 11–15 Kompassikirkko
13.–16.6. Lasten kesäleiri 

Kiponniemessä
Su 16.6. klo 17 Jumalanpalvelus 

Markus Koivu, Jani Finkbeiner 
ja musiikissa Kahden maan 
kansalaiset. Lapsiparkki 
4–10-v. klo 17–18.30.

Viikko 25
Ti 18.6. klo 11–15 Kompassikirkko
Su 23.6. Ei jumalanpalvelusta, 

Juhannus

Viikko 26
To 27.6. klo 11–15 Kompassikirkko
Su 30.6. klo 17 Jumalanpalvelus 

Kari Ahlroth, Mervi Turunen. 
Lapsiparkki 4–10-v. klo 17–18.30.

	 	 					Heinäkuu	
	 					Viikko 27

5.–7.7. Vapaakirkon kesäjuhlat 
Kuopiossa www.kesajuhlat.fi

Kuopion Kesäjuhlille la 6.7. yhteiskyyti 
bussilla. Lähdemme aamulla ja palaam-
me illalla. Ilmoittaudu mukaan Mik-
ki Lehdolle: p. 0452571545 mikki.leh-
to@gmail.com

Su 7.7. Ei jumalanpalvelusta

Viikko 28
10.–14.7. New Wine 

kesätapahtuma Himoksella 
www.kesatapahtuma.newwine.fi
Ke 10.7. klo 11–15 Kompassikirkko
Su 14.7. klo 17 

Ehtoollisjumalanpalvelus Kari 
Hämäläinen. Lapsiparkki 
4–10-v. klo 17–18.30.
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Viikko 29
Ke 17.7. klo 11–15 Kompassikirkko
Su 21.7. klo 17 Jumalanpalvelus 

Kari Hämäläinen. Lapsiparkki 
4–10-v. klo 17–18.30.

Viikko 30
Ke 24.7. klo 11–15 Kompassikirkko
Su 28.7. klo 17 Jumalanpalvelus 

Steven Kelly. Lapsiparkki 
4–10-v. klo 17–18.30.

Elokuu 
Viikko 31

Su 4.8. klo 17 
Ehtoollisjumalanpalvelus Kari 
Hämäläinen, Mervi Turunen

Viikko 32
Su 11.8. klo 17 Jumalanpalvelus 

Mika Suomalainen

Viikko 33
Su 18.8. klo	15	(huom aika!) 

Jumalanpalvelus Kari Hämäläinen. 
Pyhis ja Iloparkki alkavat. 
Lasten siunaaminen.

Viikko 34
Su 25.8. klo 15 Jumalanpalvelus Paul 

Raja-aho. Pyhis ja Iloparkki.

Viikko 35
Su 1.9. klo 15 

Ehtoollisjumalanpalvelus Mika 
Suomalainen. Pyhis ja Iloparkki. 

klo 18 Urban Light 
-ehtoollisjumalanpalvelus

Tulevia	tapahtumia
Kairos-kurssi. Opetuslapseuttava, 

lähetysaiheinen intensiivikurssi. 
Kysy lisää Merja Toukolalta

To 12.9. klo 18 Kids’ Action 
Night -koulutus kaikille 
kiinnostuneille, Riikka Siltala

Su 22.9 klo 13–19 Peilityöpaja. 
Koko seurakunnan yhteinen 
sunnuntaipäivä Kiponniemessä 
Elinvoimaisuupolun merkeissä. 
Sami Westerholm. Klo 15 kahvit, 
klo 17 ruoka. Aikuiset 10e, Alle 4v. 
ilmaiseksi. Lapsille omaa ohjelmaa

22.9. Ei Jumalanpalvelusta

Jumalanpalvelukset Gradia  
Harjun kampuksen 

juhlasalissa, Sepänkatu 3A. Ilmainen 
pysäköinti sunnuntaisin.
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Työntekijöiden kesävapaat

Kari Hämäläinen   2.6.–7.7.
Markus Koivu  8.7.–4.8.
Merja Toukola  15.7.–4.8.
Riikka Siltala  9.7.–7.8. 
Taina Ollikainen 8.7.–4.8.



Viestiä seurakunnalle
seurakuntalaisten nähtävillä eivätkä ne ole 
millään tavoin julkisia eivätkä näy julki-
sessa Facebookissa. 

Huhtikuussa kutsuimme kaikki jäse-
nemme, joiden sähköpostiosoitteet oli-

vat tiedossamme, tämän 
Workplace-ympäristön 
käyttäjiksi. Mikäli	et	ole	
saanut	tätä	kutsua,	ja	ha-
luaisit	olla	mukana	seu-
rakuntamme	 yhteisessä	
vuorovaikutteisessa	ym-
päristössä,	olethan	yhte-
ydessä	seurakunnan	toi-

mistoon.	Ympäristön käyttöönotto vaatii 
toimivan sähköpostiosoitteen.

Workplace-ympäristön lisäksi tai sen si-
jasta, voit ilmoittautua myös seurakun-
tamme sähköiselle uutiskirje-listalle. Tä-
tä kautta kaikki tärkeät viestit tavoittavat 
sinut ajoissa myös sähköpostitse.

Seurakuntamme laajassa toiminnassa on 
moninaisia viestintätarpeita, joihin kiin-
teistöhaasteet ovat tuoneet oman ajan-
kohtaisen mausteensa. Pyrkimys hyvään 
ja riittävään viestintään sekä tärkeis-
tä asioista tiedottamiseen 
on koko seurakunnan etu 
ja siunaus.

Meillä on jo yli vuoden 
ajan ollut kokeilukäytössä 
sisäinen viestintäympäris-
tö nimeltään Workpla-
ce. Se on Facebookin yl-
läpitämä erillinen viestin-
täympäristö, joka on tarkoitettu muun 
muassa yritysten sisäiseen viestintään. 
Workplace ei ole millään tavalla yhte-
ydessä julkiseen Facebook-palveluun 
vaan on täysin erillinen ja suljettu ym-
päristönsä. Toimintalogiikka ja käytän-
nöt ovat hyvin samankaltaisia kuin Fa-
cebookissa. Workplacen viestit ovat vain 

Vapis-lehti
Seurakuntamme oma tiedotuslehti Vapis 
on palannut pieneltä tauoltaan ja jatkaa 
taas ilmestymistään. Vapis-lehden kautta 
pääsemme jokainen kurkistelemaan hie-
man pintaa syvemmälle seurakunnan elä-
mään.

Jotta lehti voisi jatkossakin jatkaa il-
mestymistään ja olisi mahdollisimman 
paljon seurakuntamme näköinen julkai-
su, se kaipaa kuitenkin jotakin. Ensisijai-
sesti se kaipaa juttuvinkkejä: mistä kir-

joittaisimme. Lisäksi juttujen kirjoitta-
jat, valokuvien ottajat ja koko lehden 
ideoijat olisivat tervetulleita lehden tu-
eksi. Lehti taitetaan eli sen sivujen ul-
koasu työstetään InDesign-nimisellä 
ohjelmalla. Olisitkohan sinä jatkossa 
lehtemme taittaja? Mikäli lehden te-
keminen tavalla tai toisella innostaa 
sinua, otathan yhteyden seurakunta-
koordinaattoriimme, Merja Toukolaan. 
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Testamentti
Vapaaseurakuntien toiminta rahoitetaan 
seurakuntalaisten vapaaehtoisilla lahjoi-
tuksilla, kuten myös meidän seurakun-
nassamme. Tällä tavalla on Jyväskylän 
Vapaaseurakunta toiminut jo 127 vuo-
den ajan. Seurakunnilla on myös oikeus 
ottaa vastaan testamentteja. 

Testamentin tekeminen saattaa tun-
tua vieraalta ja kaukaiselta ajatukselta. 
Moni ei tule ajatelleeksikaan testamen-
tin tekemisen tarpeellisuutta, ja se saat-
taa jäädä tekemättä. Jos näin tapahtuu 
ja lähisukulaisia ei ole, omaisuus menee 
valtiolle. 

Testamentti on vahva tahdon ilmaisu 
sille, miten haluaa omaisuuttaan käytet-
tävän kuoleman jälkeen. Kun teet tes-
tamentin, annat jälkipolville selkeät oh-
jeet omaisuutesi jakamisesta ja takaat 

samalla henkilökohtaisen tahtosi to-
teutumisen. 

Muutamat testamentit viimeisen 
kymmenen vuoden aikana ovat olleet 
hyvin tärkeitä siinä, että seurakunta on 
voinut tehdä Herran työtä Jyväskyläs-
sä ja lähetyskentillä kaikessa laajuudes-
saan. Esimerkiksi Jyväskylän Vapaaseu-
rakunnan lapsi- ja nuorisotyö on laa-
jinta koko Vapaakirkossa.

Jos tahdot, voit testamentilla jättää 
omaisuutesi tai osan siitä Jyväskylän 
Vapaaseurakunnan työhön. Olemme 
kiitollisia jokaisesta testamenttilahjoi-
tuksesta, olipa se pieni tai suuri.

Kari Hämäläinen
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Tatu Koivukoski valittiin 
nuorisotyön johtajaksi

Jyväskylän vapaaseurakunnan nuori-
sotyön johtajaksi on valittu Tatu Koi-
vukoski. Koivukoski on toiminut ai-
emmin mm. nuorisotyön johtajana 
Espoon vapaaseurakunnassa vuosina 
2013–2018 sekä Tulisielukoulun joh-
tajatiimissä syksyllä 2018. Tätä nykyä 
Koivukoski opiskelee Suomen teolo-
gisessa opistossa Tampereella. Jyväs-
kylän vapaaseurakunnan nuoriso-
työn johtajana hän aloittaa tammi-
kuussa 2020.

Lämpimästi tervetuloa Jyväskylään 
Tatu, Minna ja Malla.
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Seurakunnan yhteystiedot

Jyväskylän	Vapaaseurakunta
Jumalanpalvelukset: Gradia Har-

jun kampuksen juhlasali, Sepänkatu 3

Seurakunnan	toimiston	osoite
Jyväskylän Vapaaseurakunta

Rajakatu 20 B 18
40200 Jyväskylä

toimisto@jklvapis.fi
www.jyvaskylanvapaaseurakunta.fi
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Kari Hämäläinen
Seurakunnanjohtaja ja pastori
p. 0404 107 947 
kari.hamalainen@svk.fi 

Markus Koivu
Seurakuntapastori, kv-työ, nuorisotyön 
vastaava
p. 040 9656 734
markus.koivu@svk.fi
Merja Toukola 
Seurakuntakoordinaattori
p. 0404 193 182 
merja.toukola@svk.fi
Riikka Siltala
Varhaisnuorisotyö
p. 045 189 9448 
riikka.siltala@svk.fi
Taina Ollikainen
Lapsi- ja perhetyö
p. 0404 165 688 
taina.ollikainen@svk.fi

Partio
Kati Larkkonen
Lippukunnan johtaja
oman toimen ohella
p. 040 706 5423
kati.larkkonen@gmail.com
Laukaan työ
Kari ja Erja Ahlroth
p. 040 075 7613 (Kari)
kari.ahlroth@gmail.com
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