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Tulevaisuutemme on hyvä 
Herran Jeesuksen kanssa

Ennen uskoontuloani pelkäsin, mitä maa-
ilmalla tapahtuu, kun elettiin idän ja län-
nen välistä kylmän sodan aikaa 1970- ja 
1980-luvuilla. Kun nyt puhutaan ilmas-
toahdistuksesta, silloin puhuttiin ydin-
sodan mahdollisuudesta. Pohjimmiltaan 
pelkoni oli kuolemanpelkoa. Kun kesäl-
lä 1982 sain kohdata Jumalan ja kokea 
Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa, 
kuolemanpelkoni katosi ja tulevaisuuteni 
oli toivoa täynnä. Sana lupaa jokaiselle Ju-
malan lapselle, että kaikki päättyy lopul-
ta hyvin, kun saamme nähdä hänet kerran 
kasvoista kasvoihin. Olipa elämämme mi-
ten vajavainen tai sisimpämme miten rik-
kinäinen tahansa, pääsemme Isän kotiin. 
Siksi tulevaisuus on meille toivoa täynnä.

”Mutta meidän yhteiskuntamme on tai-
vaissa, ja sieltä me myös odotamme Her-
raa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi. Hän 
muuttaa meidän alennustilassa olevan 
ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltai-
seksi sillä voimallaan, jolla hän myös ky-
kenee alistamaan kaiken valtaansa.” Fil. 
3:20,21

Tulevaisuutemme on myös seurakunta-
na hyvä, jos pidämme kiinni Jumalan Sa-
nasta, rohkeasti tunnustamme uskomme 
Jeesukseen, Pelastajaamme ja rakastamme 
toisiamme. Rakkaat veljet ja sisaret, ol-
kaamme tarvittaessa myös valmiita mak-
samaan hintaa uskostamme Jeesukseen. 
Hinta voi olla joidenkin ihmisten pilk-
kaa, halveksuntaa tai jotain muuta. Muis-
tetaan, ettemme ole millään lailla eri ase-

massa verrattuna aiempien vuosisatojen 
kristittyihin. Jeesus lähetti Ilmestyskir-
jassa Filadelfian seurakunnalle rohkaise-
van sanan:    

”Näin sanoo Pyhä ja Tosi, jolla on 
Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä ku-
kaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan 
avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Olen 
avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi 
sulkea. Voimasi on kyllä vähäinen, mut-
ta sinä olet noudattanut minun sanaani 
etkä ole kieltänyt nimeäni.”  Ilm. 3:7,8

Koska seurakuntalaiset noudattivat 
Jeesuksen sanoja ja tunnustivat Jeesuk-
sen Kristukseksi, Jumalan Pojaksi ja Pe-
lastajaksi, Jeesus lupasi avata heille oven 
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tehdä evankeliumin työtä ihmisten pe-
lastukseksi. Jeesus myös lupasi varjella 
heidät tulevasta koetuksesta. Miten seu-
rakunnalle olisi käynyt, jos he eivät oli-
si noudattaneet Jeesuksen sanaa tai jos 
he olisivat kieltäneet tunnustamasta Jee-
suksen Kristukseksi, Herraksi ja Juma-
lan Pojaksi?

Uhrimieltä ja suurta 
yksimielisyyttä  

Olemme nyt Gradialla väistötiloissa 
matkalla Seppälän uuteen toimitilaan. 
Reilun vuoden päästä olemme jo uusissa 
tiloissa, jos Herra suo. Annetaan omas-
tamme runsaasti tulevan vuoden aikana 
kiinteistökeräykseen, jotta saisimme ke-
rättyä 1.1 miljoonaa. Tullaan koko seu-
rakuntana tämän yhteisen hankkeen 
taakse, jotta onnistuisimme. Varmasti 
jossain vaiheessa pääsemme myös talkoi-
siin. Muistetaan iltarukouksissa (miksei 
aamuisinkin) rakennushanketta ja eri-
tyisesti hankeryhmää, joka on laittanut 
itsensä peliin.  

Koko syksy täynnä Markuksen 
evankeliumia

Johannes Markus kirjoitti nimeään kan-
tavan evankeliumin Pietarin puheis-
ta Roomassa v. 55-65 jKr. Se on ensim-
mäinen ja lyhyin evankeliumeista. Tänä 
syksynä lähes kaikki pienryhmät tutkivat 
Jeesuksen elämää, sanoja ja tekoja Mar-
kuksen kertomana. Markuksesta opete-
taan myös sunnuntaisin ainakin kahtena 
sunnuntaina kuukaudessa. Tule mukaan 
pienryhmään tutustumaan paremmin 
Jeesukseen, kokemaan yhteyttä toisten 
seurakuntalaisten kanssa ja kasvamaan 
Jeesuksen opetuslapsena. Pyrimme myös 
aloittamaan muutaman Tavoitteena elä-
mä -pienryhmän niille, jotka eivät viime 
vuonna päässeet käymään läpi Rick War-
renin kirjaa. Ilmoittaudu pienryhmään 
osoitteessa www.jyvaskylanvapaaseura-
kunta.fi. Uskon, että evankeliumi Jeesuk-
sesta sytyttää meidät kertomaan toisille-
kin Jumalan lahjasta, Jeesuksesta.

Paimenterveisin,
Kari Hämäläinen
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Pienryhmät ovat seurakunnan elämää sykkivä sydän. Ryhmässä voit kasvaa hengelli-
sesti, pääset yhteyteen toisten kanssa ja voit oppia tuntemaan syvemmin Jeesusta Kris-
tusta, Herraamme.
Ilmoittaudu pienryhmään osoitteessa jyvaskylanvapaaseurakunta.fi.

Kahdeksan syytä tulla mukaan pienryhmään: 
 

1. Voin kasvaa hengellisesti yhteydessä toisiin.
2. Voin ymmärtää enemmän sitä, mitä  

Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa arkielämässä.
3. Pääsen yhteyteen toisten kanssa.

4. Opin tuntemaan toisia paremmin.
5. Toisetkin oppivat tuntemaan  minua.

6. Voin rukoilla toisten puolesta ja saan itsekin rukoustukea.
7. Voin palvella muita lahjoillani.

9. Voin käytännössä osoittaa rakkautta toisille.
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Rukoukset kantoivat Espanjan 
matkalla

Kesäkuussa kuusihenkinen aktiotiimi 
suuntasi noin viikon ajaksi Melillaan, jo-
ka on Espanjalle kuuluva autonominen 
kaupunki Pohjois-Afrikassa Marokon 
alueella. Tiimiä johti Mako Koivu.
  – Olimme tekemisissä paikallisen seu-
rakunnan pastorin kanssa. Aamupäivisin 
palvelimme hänen seurakunnassaan teke-
mällä erilaisia korjaushommia ja valmis-
tamalla ruokapusseja ruokajakelua var-
ten, Jani Finkbeiner kertoo.

  Suomalaisen tiimin lisäksi Melillas-
sa oli useita kymmeniä espanjalaisia nuo-
ria, jotka osallistuivat Espanjan helluntai-
seurakuntien aktioon. Heidän kanssaan 
suomalaiset järjestivät iltapäivisin Me-
lillan kaduilla evankeliointitapahtumia, 
joihin sisältyi musiikkia, lyhyitä puhei-
ta ja draamaa.
  – Draamamme kertoi siitä, että jos sy-
dämensä antaa mille tahansa muulle kuin 
Jumalalle, sydän tulee aina särkymään. 

Vain Jumala antaa ehyen sydämen. Saim-
me paljon positiivista palautetta draamas-
ta, joka teki moniin ihmisiin vaikutuk-
sen.

Hyvä tiimihenki

Janin mielestä antoisinta lähetysmatkal-
la oli paikallisten ihmisten kohtaaminen. 
Heitä kutsuttiin loppuviikolla järjestettä-
viin isoihin tapahtumiin.
  – Lauantaina oli sosiaaliavustustapahtu-
ma, jossa oli muun muassa ruokajakelua 
ja ilmainen lääkäritoimipiste. Lapsille oli 
järjestetty erilaista toimintaa. Pelasimme 
koko tiiminä jalkapalloa heidän kanssaan.
  – Kokoustyyppinen tapahtuma pidet-
tiin paikallisessa monitoimitalossa, jossa 
oli toistasataa henkilöä. Monet heistä tu-
livat rukouspalveluun. Uskon, että jotkut 
tapahtumaan kutsumistamme ihmisistä 
antoivat elämänsä Jeesukselle.

  Jani iloitsee suomalaisen ryh-
män hyvästä tiimihengestä.
  – Jokaisella tiiminjäsenellä oli 
todella hieno asenne. Puhalsim-
me yhteen hiileen.

Melilla: Aktiotiimi kohtasi mo-
nia lapsia ja nuoria Melillan 
kaduilla.
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Tiimi: Kuvassa ovat Pekka, Cesar-pastori, Mako, Mari-
ka, Laura, Minttu ja Jani.

  Aktiotiimi sai kokea esiru-
kousten merkityksen.
  – Meillä oli WhatsApp-ryh-
mä, jolle lähetimme koosteen 
päivän tapahtumista ja ru-
kouspyyntöjä seuraavan päivän 
haasteisiin liittyen. Rukouksil-
la oli merkitystä, sillä matka oli 
todella onnistunut, Jani sanoo.

Heli Markkunen

Lähetysmatkalla
 Brasiliassa ja Siperiassa

Kesäkuussa toteutettiin The Legacy Pro-
ject 2019, jonka tiimoilta 110 suomalais-
ta lähti viiteen maanosaan ja viiteentoista 
kohteeseen lyhytaikaiseen lähetystyöhön. 
Jokainen aktio kesti noin kaksi viikkoa.

  Lähetyshankkeen järjestäjinä toimivat 
SVK Missio, YWAM Fin-
land, Suomen Vapaakirkon 
Nuoret, Operaatio Mobi-
lisaatio ja Fida.

  Meidän seurakunnas-
tamme The Legacy Projec-
tiin osallistuivat muun mu-
assa Saara ja Sakari Lehti-
nen sekä Roosa ja Ayrton 
Mestanza.

Merkittäviä kohtaamisia

Roosa ja Ayrton kuuluivat tiimiin, jossa 
oli yhteensä yksitoista henkilöä. He koh-
tasivat ja palvelivat ihmisiä Brasiliassa, Be-
lo Horizontessa. Suomalainen tiimi tuki 

Brasilian tiimissä oli yhteensä 
yksitoista henkilöä.
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paikallisen Youth With A Missionin työ-
tä neljässä eri toimipisteessä.

  – Vierailimme nuorisovankilassa ja 
kohtasimme huumeidenkäyttäjiä ja ko-
dittomia. Olimme myös mukana lasten 
parissa tehtävässä työssä, jota YWAM 
tekee favela-yhtei-
söissä. Slummialuei-
ta kutsutaan Brasili-
assa faveloiksi, Roosa 
kertoo.

  Suomalainen tiimi 
hyödynsi katutaiteita, 
kuten kasvomaalausta 
ja musiikkia. Tiimi esit-
ti kouluissa, vankilassa 
ja kaduilla evankeliumiin 
pohjautuvaa The Light-
house -nimistä draamaa.

  – Kiersimme favelassa kohtaamassa 
ihmisiä, joita kutsuimme illalla olevaan 
tilaisuuteen, jonka järjestimme kadulla. 
Draaman lisäksi tilaisuudessa oli usein to-
distuksia, puhe ja mahdollisuus rukous-
palveluun.

  Roosa iloitsee siitä, että hän sai olla 
favela-yhteisössä läsnä ihmisten arjessa. 
Monien merkittävien kohtaamisten jou-
kosta hänen mieleensä on jäänyt erityi-
sesti yksi tilanne.

  – Menimme käymään 96-vuoti-
aan Dona Marian luona. Hän oli asu-
nut kadulla lähes koko ikänsä, mutta oli 
saanut asunnon muutama vuosi sitten 
YWAM:in kautta. Vaikka hän oli koke-
nut paljon kärsimystä elämässään, näin 
hänessä valtavaa iloa uskon takia.

  Lähetysmatkalla oli iso merkitys Roo-
salle.

  – Ayrton ja minä olemme suunnitel-
leet, että haluaisimme joskus palata Belo 
Horizonteen tekemään tuota työtä.

 
 

Rukousta kyläläisten puolesta

Saaran ja Sakarin tiimissä oli heidän li-
säkseen viisi muuta suomalaista. Heidän 
kanssaan Siperiassa matkusti paikallinen 
yhteyshenkilö. He olivat ensin Länsi-Si-
periassa ja sitten Komissa, jossa tiimi ja-
kaantui kahteen eri kylään.

  – Autoimme paikallisia seurakun-
tia ja tapasimme monia seurakuntalaisia. 
Olimme mukana jumalanpalveluksissa ja 
rukouskokouksissa. Rukoilimme paljon 
ihmisten puolesta seurakunnassa, mut-
ta kävimme rukoilemassa myös joissakin 
kodeissa, Saara kertoo.

  Kielimuuri asetti haasteita matkalle. 

Siperiassa matkustanut tiimi vietti pal-

jon aikaansa junissa. Kuvassa ovat ak-

tion johtajat Tero Koivukoski ja Saka-

ri Lehtinen.
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Tiiminjäsenet eivät pystyneet kommuni-
koimaan paikallisten ihmisten kanssa, jos 
tilanteessa ei ollut mukana tulkkia. Tilan-
teista selvittiin kuitenkin elekielen ja viit-
tomien kautta.

  – Yhteyshenkilömme osasi venäjää ja 
tiimissämme oli yksi henkilö, joka puhui 
jonkin verran venäjää. Välillä joku seu-
rakuntalainen osasi englantia, joten hän 
pystyi tulkkaamaan.

  Suomalainen tiimi koki, että heidän 
tehtävänsä oli ennen kaikkea rohkaista 
paikallisia uskovia ja tukea heitä rukouk-
sin.

  – Monessa seurakunnassa ihmiset oli-
vat hyvin iäkkäitä. Halusimme innostaa 
heitä kertomaan evankeliumia ja rohkai-
semaan nuoriakin mukaan. Seurakunnis-
sa oli myös lapsia, joiden puolesta saim-
me rukoilla.

  Saaran mieleen jäi erityisesti paikallis-
ten ihmisten osoittama vieraanvaraisuus.

  – Meidät otettiin ilolla ja rakkaudella 
vastaan joka paikassa, minne me menim-
me. Alusta alkaen oli sellainen fiilis, että 
ihan kuin olisimme tulleet ystävien luo.

Heli Markkunen



Missä mennään 
kiinteistöhankkeissa

Puheenjohtajan nurkka
Mika Suomalainen Ahjokeskus

Toukokuussa seurakunnan kokous päätti 
Ahjokeskuksen liiketilan (1 800 m²) osta-
misesta. Kauppa-asiapapereihin ei kuiten-
kaan saatu kaikkia kiinteistöyhtiön ajan 
tasalla olevia taloustietoja mukaan. Näin 
myyjästä johtuvista syistä otimme asias-
sa kesän ajaksi aikalisän. Etenemme omis-
sa suunnitelmissamme sillä oletuksella ja 
tavoitteella, että myyjä ja kiinteistöyhtiö 
saavat asiapaperit kuntoon elokuun lop-
puun mennessä, jolloin kaupat tulee teh-
tyä.  

Kesän aikana hanketta edistettiin niin, 
että jätimme kiinteistöyhtiön nimissä ra-
kennuslupahakemuksen liitteineen. 
Liitteitä piirustuksineen ja naapurikuule-
misineen oli kymmeniä sivuja. Kiitos asi-
an hoitamisesta ja edistämisestä kuuluu 
Seppo Kolehmaiselle ja Marko Kuljul-
le (arkkitehti). He ovat jo tässä vaiheessa 
tehneet suuren työn. Rakennuslupapää-
töstä odottelemme syyskuun alkupäivinä.

Hankesuunnittelumme on tullut sii-
hen vaiheeseen, että tarvitsemme hank-
keen johtamiseen ja rakennuttamiseen 

ammattihenkilön, jolla on osaaminen 
ja ajallinen resurssi hankkeeseen. Omas-
ta seurakunnasta ei tarvittavaa henkilöä 
löydy, ja siksi joudumme ostamaan tä-
män rakennuttajakonsulttipalvelun ulko-
puoliselta taholta. Tähän asti hankesuun-
nittelun ovat tehneet käytännössä Seppo 
Kolehmainen työryhmineen ja arkkiteh-
ti Marko Kulju. Marko toimii myös ko-
ko hankkeen pääsuunnittelijana. Olem-
me lähettäneet tarjouspyynnön useal-
le rakennuttajakonsultille ja tavoitteena 
on valita sopiva yhteistyökumppani syys-
kuun puoleen väliin mennessä.

Rakennuttajakonsultin tehtävänä on 
johtaa ja koordinoida rakennuttamis-
ta (suunnittelu, rakentaminen, urakka-
tarjoukset, työmaakokoukset jne.). Hän 
edustaa meidän seurakuntaamme ura-
koitsijoille ja yhteistyötahoilla. Hän on 
luottohenkilömme. Hänen rinnalleen 
perustetaan seurakunnan puolelta oh-
jausryhmä (2-4 henkilöä). Ohjausryh-
mällä on tärkeä rooli valvoa ja tehdä yh-
teistyötä rakennuttajakonsultin kans-
sa. Ryhmän tulee olla sellainen, joka on 

helposti koolle kut-
suttavissa, aktiivises-
sa vuorovaikutukses-
sa ja kyvykäs nopei-
siin päätöksiin. Sillä 
tulee olla kohtuulli-
sen laajat valtuudet 
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tehdä päätöksiä hankkeeseen liittyen. Li-
säksi sen edustaja osallistuu työmaakoko-
uksiin. Toivottavaa on, että ryhmässä on 
rakennusalan kokemusta ja näkemystä, 
talousosaamista sekä viestintätaitoja. Oh-
jausryhmän valitsee ja valtuuttaa vanhim-
misto.

Tarkoituksemme on toteuttaa hanke 
jaettuna urakkana rakennusurakoitsijan 
toimiessa pääurakoitsijana. Sivu-urakoi-
ta ovat LVIA- ja sähköurakat, jotka alis-
tetaan pääurakoitsijalle. 

Suunniteltu aikataulu:
•	 Ahjokeskuksen osakkeiden kaupan-
teko 31.8. mennessä
•	 rakennuttajakonsultti ja ohjausryhmä 
valittu 17.9.
•	 LVIA- ja sähkösuunnittelijan valinta
 9/2019
•	 toteutussuunnittelu 10-11/2019
•	 urakkalaskenta 12/2019 – 1/2020
•	 urakkasopimukset 2/2020
•	 töiden aloitus 3/2020
•	 rakennustyöt valmiit ja muutto uusin 
tiloihin 9/2020

Puutarhakatu

Nykyisestä Puutarhakadun kirkkokiin-
teistön myynnistä tehtiin keväällä esi-
kauppasopimus rakennusliikkeen kanssa. 
Tontille tullaan rakentamaan asuinkerros-
talo. Kauppasopimuksemme perustuu ra-
kennusoikeuteen. Tontille täytyy tehdä 
kaavamuutos, koska rakentamisen luon-
ne muuttuu ratkaisevasti. Tunnetusti kaa-
vamuutokset vievät aikaa. Yhteistyössä ra-
kennusliikkeen kanssa kaavamuutoshake-
mus laitettiin vireille kesäkuun lopulla. 
Alkusyksystä tiedämme, millaisella aika-

taululla asia etenee. Parhaimmassa tapa-
uksessa voisimme saada lopulliset kaupat 
tehdyksi kevät-kesällä 2020 ja rakenta-
ja päästä rakennuspuuhiin syksyllä 2020. 

Näin ollen kirkkokiinteistömme on 
meidän omaisuuttamme ainakin ensi ke-
sään asti. Partiolaiset ovat löytäneet seu-
raavaksi toimintakaudeksi väliaikaiset 
vuokratilat Viitaniemestä, mutta käyttä-
vät kirkon alakertaa ensi talven varastona. 
Kirkon ylläpitokustannukset on tarkoitus 
minimoida ja lämmitys ajaa mahdollisim-
man alhaiseksi. Kirkkoa ei siis tulla käyt-
tämään millään tavalla seurakunnan var-
sinaisessa toiminnassa.

Rajakadun toimisto

Seurakunnan toimistoa pidetään edelleen 
Rajakadun huoneistossa. Tarkoituksem-
me on myydä kyseinen huoneisto, mutta 
sitä ei ole laitettu vielä julkiseen myyntiin 
kiinteistövälittäjälle. Puskaradion kautta 
asiaa saa laittaa liikkeelle, sekä antaa vih-
jeitä mahdollisista ostajaehdokkaista alle-
kirjoittaneelle.

Gradia 

Gradialla jatketaan siis ainakin vuosi. Siel-
lä pidetään jumalanpalvelukset, Pyhikset, 
Iloparkit, Urban Light -illat, Steissit sekä 
isommat tapahtumat ja kokoontumiset. 
Päiväpiiri jatkaa NNKY:n tiloissa Puisto-
torilla ja partiolaiset Viitaniemessä Jyvä-
län vuokralaisina.

Kiitos Taivaan Isälle, että saamme yh-
dessä näissä hankkeissa kulkea. Ollaan lu-
jia ja rohkeita! Muistetaan rukoilla ja luo-
tetaan siihen, että Isä meitä johdattaa.
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Talouspalsta 
Kuukausiantaminen on 
jäänyt vähän budjetis-
ta puolessa alkuvuoden 
kuukausista, mutta ali-
jäämäisten kuukausien 
vaje on pienentynyt joka 
kerta. Kesän jälkeen on 
siis tärkeä vedenjakaja: 
saadaanko kuukausittai-
nen vaje kokonaan pois, 
ja saadaanko vielä vähän 
lisää korjaamaan alku-
vuoden aikana kertynyt 
alijäämä, n. 12 000 €. Se, 
että säännöllinen antami-
nen pääsee kuukausibudjettiin, on tärkeä 
uuden kirkon kuukausimenojen takia: ti-
lit ovat muuttovaiheessa aika lailla tyhji-
nä, niin ei ole puskuria, johon voimme  
turvautua. 

Rohkaisevaa on, että kuukausianta-
minen on kasvamassa, kun ihmiset liit-
tyvät säännöllisesti antavien joukkoon. 
Tässä on toki pragmatiikkaa, mutta nä-
en myös Herran kättä siinä:  Hän on se, 
joka muuttaa sydämiä. Ja kun Hänellä 
on yllin kyllin rahaa, tiedän, ettei Hän 
muuta meitä vaan saadaakseen lisää ra-
haa, vaan sen takia että tämä muutos on 
aidosti hyväksi meille. Se, että huomaa 

että Häneen ja Hänen huolenpitoonsa 
voi luottaa, myös talousasioissa, on mah-
tavan vapauttavaa.

Samoin voidaan iloita siitä, että kiin-
teistökeräykseen tulleiden lahjojen mää-
rä on enemmän kuin tuplaantunut edel-
lisen lehden ja Ahjokeskus-päätöksen jäl-
keen. Iso kiitos kaikille, jotka sitoutuivat 
antamaan — ja heille monelle, jotka ovat 
jo antaneet sitoumuksensa mukaan, olipa 
se kertalahjana tai pikku hiljaa. 

Nyt on silti haasteen paikka: nykyi-
set lahjat ja sitoumukset ovat vain osalta 
seurakuntalaisista, ja niiden yhteissumma 
on vain vastaavanlainen osa siitä määräs-

Kuukausiantaminen:  FI50 2017 1800 0739 05, viite 60040

Sitoumukset kiinteistökeräykseen: http://jklvapis.fi/2020

Kiinteistökeräys:  FI87 1838 3000 0424 32, viite 3007
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tä, mitä tarvitaan (1 100 000 €). Kui-
tenkin jokainen meistä on hyötynyt 
aikasempien sukupolvien maksamasta 
kirkkorakennuksesta, ja jokainen tulee 
hyötymään uudestakin kirkosta. An-
taminen ei liene helppoa kenellekään, 
mutta jos haluat kantaa kortesi ke-
koon, niin rohkeasti vain sitoutumaan 
ja antamaan. Herra tämän uuden ko-
din tekee, mutta kauttamme: Rukouk-
sillamme rakennetaan vankkaa luuran-
koa; rahalahjoilla laitetaan sen päälle 
lihaksia; tekemällä tuomme siihen lii-
kettä. Tartutaan nyt siihen toimeen, 
mihin Hän tänään meitä kutsuu!

Steven Kelly
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Hyvää musiikkia ja hengen 
ravintoa

Kesäkuussa jumalanpalveluksessa musi-
soi Lax Co, johon kuuluvat laulaja-kita-
risti Jani Lakonen, kontrabasisti Tapani 
Vaahervaara ja lyömäsoittaja Harri Vesa-
nen. Vuonna 2010 perustetun trion mu-
siikki on sekoitus folkia, bluesia ja count-
rya, jonka kruunaa Lakosen syvä ja tum-
ma baritoniääni.

  – Olen aina haaveillut tällaisesta 
akustisesta triosta. On mukavaa, kun on 
reilua äijämeininkiä ja hyvät jätkät kave-
reina, joiden kanssa soittaa, Jani toteaa.

  Yhtyeen esikoislevy nimeltään Kak-
sitoista tarinaa julkaistiin vuonna 2014. 
Kyseisellä äänitteellä on sekä trion omaa 
tuotantoa että cover-versioita toisten 
kappaleista.

  Lax Co on julkaissut kaksi viitto-

makielistä musiikkivideota kappaleista 
Jos vain Jeesus ja Huomispäivää en mä 
tunne. Molemmilla videoilla viittoo Ta-
ru Nyppynen. Videot ovat katsottavissa 
YouTubessa.

Laulut kertovat tarinoita

Lax Co valmistelee toista pitkäsoitto-
aan, jonka on tarkoitus ilmestyä marras-
kuun aikana. He tuottavat levyn yhteis-
työssä muuramelaisen Studio Willowca-
pen kanssa.

 Suurin osa levylle tulevista lauluista on 
yhtyeen omaa käsialaa. Jani Lakonen on 

Kuvateksti: Lax Co:n muodostavat kontraba-
sisti Tapani Vaahervaara, lyömäsoittaja Har-
ri Vesanen ja laulaja-kitaristi Jani Lakonen.
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tehnyt sävellyksiä useisiin Jarmo Jokisen 
sanoituksiin.

  – Kun teksti ja sävellys tukevat toi-
siaan, niistä tulee hyviä kokonaisuuksia. 
Kun teksti saa oikean melodian, laulu voi 
mennä kaikista panssareista läpi.

  Laulaessaan Jani pyrkii siihen, et-
tä osaisi kertoa laulun tarinan mahdol-
lisimman hyvin.

  – Toivon, että uudella levyllä osaisin 
kertoa laulujen tarinat vielä paremmin 
kuin aiemmin. Se taito löytyy päivä päi-
vältä. Joskus laulua pitää harjoitella jopa 
satoja kertoja, jotta ymmärtää, mistä ta-
rina ihan oikeasti kertoo. Tarina on lau-
lamista oleellisempaa.

  – Toivon, että suorittaminen jäisi pois 
laulamisestani. Evankeliumi on sitä, et-
tä ei suoriteta vaan levätään Jumalan ar-
mossa. Laulamisessa pätee sama asia.

Lax Co lahjoittaa tulevan 
levynsä tuoton seurakunnan 
kiinteistöhankekeräykseen

Levyä voi tilata 
ennakkoon yhtyeen nettisivuilta: 

https://www.laxco.fi/ennakkotilaus/

  Lax Co lahjoittaa tulevan levynsä 
tuoton seurakunnan kiinteistöhankeke-
räykseen uusia toimitiloja varten.

  – Kun ostaa meidän levymme, saa 
hyvää musiikkia ja hengen ravintoa, ja 
samalla tukee seurakuntaa. Toivon, et-
tä musiikkimme voisi lohduttaa ja tukea 
sielunmaisemaa, Jani sanoo.

Teksti ja kuva: Heli Markkunen
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Eväitä elämään partiosta
Seurakunnan partiolippukunnan, Jyväs-
kylän Versojen, uusi toimintavuosi on 
taas alkamassa. Takana on upea pariviik-
koinen versosuurleirillä Pleissillä Padasjo-
ella, jossa noin 350 versopartiolaista op-
pi uusia taitoja, selviytyi helteestä ja vii-
leydestä, matkasi lossilla ja metsämetrolla 
sekä kohtasi toisiaan ja Jumalaa. Jyväsky-
lästä mukana oli yli 80 partiolaista, joista 
nuorin oli kahdeksan kuukautta ja vanhin 
yli 70 vuotta. Partio todellakin on harras-
tus vauvasta vaariin!

Partion viikkotoiminnassa on muka-
na noin 70 lasta ja aikuista. Lisäksi lip-
pukunnalla on suuri joukko aikuisia 
mahdollistajia, jotka tukevat toimintaa 
omilla taidoillaan, tiedoillaan ja ajallaan 
projektiluonteisesti. Viikkotoimintaa on 
7-15-vuotiaille tytöille ja pojille - uusia 
jäseniä otetaan, mikäli ryhmiin mahtuu. 
Ryhmistä, väistötiloista ja muista lippu-
kunnan ajankohtaisista asioista on tietoa 
nettisivuillamme. Toivon, että partiotoi-
minta voi olla tulevanakin toimintavuon-
na oleellinen osa seurakunnan elämää, 
vaikka väistötilojen aikaan emme toisiam-
me samalla tavalla kohtaa.

Yksi versopartiolaisten (taustayhteisö-
nä vapaaseurakunta) symboleista on lei-
päpoika. Se muistuttaa meitä pienestä 
pojasta, joka toi vaatimattomat eväänsä 
Jeesuksen siunattavaksi, joten niistä riitti 
suurelle ihmisjoukolle. Pieniä partiolaisia 
olisi aina tulossa enemmän kuin meillä on 
johtajia opastamaan heitä ja kulkemaan 
heidän rinnallaan. Haastankin sinua: tu-
lisivatko sinun evääsi tänä toimintavuon-

na lasten ja nuorten ravinnoksi partiotoi-
minnassa? Aiempaa partiokokemusta et 
tarvitse, vaan pääset mukaan myös oppi-
maan ja saamaan itse. Sitoutumisen as-
teen voit miettiä oman elämäntilanteesi 
mukaan, sillä kaikkien ei tarvitse olla jo-
ka viikko paikalla.

Haaveissa on myös käynnistää jälleen 
perhepartiotoimintaa, jossa alle koulu-
ikäiset lapset pääsevät retkeilemään ja 
touhuilemaan partiohengessä yhdessä 
vanhempiensa kanssa. Mikäli tämä kiin-
nostaa, ole yhteydessä lippukuntaan säh-
köpostitse.

Partiopoluillamme haluamme elää to-
deksi uskoamme niin, että Jumalan suu-
ruus saa tulla esiin arjessa. Tästä todis-
tuksena on yhden partiolaisemme viesti 
kotiin äidilleen partioleirin ensimmäisi-
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nä päivinä: ”Äiti, täällä versojen leiril-
lä on jotain enemmän kuin jollakin ta-
van leirillä, mutta en tiedä mitä tai mikä 
se on...” Uskon, että loppuleiristä myös 
hänellä oli enemmän keinoja sanoittaa 
tuota kokemaansa!

Kati Larkkonen
lippukunnanjohtaja

Linkkejä ja yhteystietoja:

Lippukunnan kotisivut:  
www.jyve.fi 

Lippukunnan sähköpostiosoite: 
jkl.versot@gmail.com

Kesäleirin kuvia ja tunnelmia 
Pleissi´19 leirilehdestä:  

www.pleissi19.fi/leirilehti/

Kesäkuun toisen viikon torstaina startta-
si 87 hengen kesäleiri tutussa Kiponnie-
men leirikeskuksessa. Vietimme yhdessä 
neljä mukavaa päivää. Raamattutunnit, 
laulut, ulkoleikit, saunominen ja uimi-
nen, syöminen, ilta-
nuotiot ja muu yh-
dessä olo täyttivät 
päivämme. Saimme 
kokea ihanaa yhteyt-
tä lapset, nuoret ja 
aikuiset yhdessä. Ke-
leissäkään ei ollut va-
littamista. Saimme 
kokoon mahtavan 24 
hengen ohjaajajou-
kon, yövahdin sekä 
tiskausapulaisia keit-
tiöön. Ilman näitä 
vastuunkantajia lei-
ri ei olisi onnistunut! 

Kesäleiri oli täynnä äksöniä
Kiitollisena kokemastamme hyvästä 
jäämme innolla odottamaan seuraavaa 
kesäleiriä. 

Taina Ollikainen
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Lapsi- ja perhetyön syksy
Pyhis ja Iloparkki sunnuntaisin

4–6-vuotiaille lapsille suunnattu lastenju-
mis on jälleen aloittanut toimintansa ju-
malanpalvelusten yhteydessä Gradialla. 
Lisäksi alakouluikäisille on oma toimin-
nallinen Iloparkki Gradian ala-aulassa. 
Molemmat lasten tilaisuuden alkavat sun-
nuntaisin klo 15.25, ja tätä ennen lapset 
ovat tervetulleita mukaan klo 15 alkavaan 
koko seurakunnan jumalanpalvelukseen.

Perhekerho torstaisin

Perhekerho aloittaa toimintansa to 12.9 
klo 9.30–12 tutuissa toimiston tiloissa. 
Osoite on Rajakatu 20 B 18. Perheker-
hoon ovat tervetulleita kaikki pienten las-

ten perheet. Perhekerhossa vietämme yh-
teistä aikaa keskustellen, leikkien, mu-
sisoiden ja yhteisestä nyyttäripöydästä 
napostellen. Olet sydämellisesti tervetul-
lut joukkoomme sellaisena kuin olet.

Kids’ Action Night 

Tämän syksyn aikana pidetään kaksi 
Kids’ Action Night -tapahtumaa. Toinen 
on Leppävedellä Tiituspohjassa ja toinen 
Huhtasuolla. Tervetuloa mukaan kaikki 
alakouluikäisten perheet!    

Syksyn 
Kids’ Action Night

-tapahtumat

La 2.11. klo 15–17.30 
Leppäveden liikuntahalli

Marraskuussa 
Huhtasuolla 

(seuraa ilmoittelua)

Jippii-kuoro

Seurakunnassamme on toiminut Jippii-
kuoro jo vuosien ajan. Kuoro aloittaa jäl-
leen toimintansa syksyn aikana, kunhan 
saamme kuoroon uuden kuoronjohta-
jan. Seuraathan ilmoittelua nettisivuil-
ta. Tarkempia tietoja voit kysellä Kaisalta  
p. 044 3025 901 



Kuulumisia Laukaasta
Viime syksynä kokoonnuimme yhteen 
joidenkin laukaalaisten kanssa, joiden 
sydämellä on Laukaan hengellinen työ. 
Mietimme ja rukoilimme millaisia aja-
tuksia Jumala antaisi meille Laukaaseen 
liittyen. Seuraava missio-lauseke kuvaa 
sitä, millainen yhteisö haluaisimme olla 
paikkakunnalla: ”Lämmin, aito ja kutsu-
va yhteisö, jossa jokainen saa tulla koh-
datuksi, palvella ja kasvaa Jumalan tun-
temisessa.”

  Vuoden alussa käyn-
nistimme Laukaan tii-
min kanssa Toivon Cafe 
-nimiset lauantai-iltapäi-
vät (joka toinen lauantai) 
sekä Alfan. Kokoonnum-
me Toivonkeitaalla, Mar-
garites-yhdistyksen tilois-
sa, Laukaan keskustassa.

  Toivon Cafe -iltapäi-
vissä on kahvittelua, Sa-
nan ja oman elämän ko-
kemusten jakamista se-
kä rukousta. Tapaamiset 
ovat kodinomaisia, ja ikä-
rakenne on vauvasta vaariin. Tilaisuuksis-
sa on ollut lämmin ja rento ilmapiiri. Kä-
vijöitä on ollut 15-40 välillä.

  Alfan on käynyt noin kymmenen 
henkilöä. Iloitsemme siitä, mitä olemme 
saaneet nähdä Jumalan tekevän monen 
ihmisen elämässä.

  Viime vuoden aikana tiimimme jä-
senet aloittivat useita kotiryhmiä Lau-
kaan alueella jo ennen yhteistä näkytyös-
kentelyämme. Ne ovat olleet ilon aihe 

jokaiselle osallistujalle. Tulevana syksy-
nä tavoitteenamme on aloittaa kaksi uut-
ta ryhmää.

  Kesällä järjestimme kaksi puistopik-
nikkiä Laukaan sataman puistossa. Illat 
sisälsivät musiikkia, haastatteluja, lyhyen 
Sanan jakamisen, hyvää syötävää, ulkope-
lejä ja kohtaamisia.

  Syksyllä tullen jatkamme Toivon Ca-
fe -iltapäiviä. Tavoitteenamme on aloittaa 
niissä omat tuokiot myös lapsille.

  Ke 11.9. aloitamme Alfan. Alfaan voi-
vat osallistua myös ne, jotka asuvat kau-
empana. Jos tiedätte uskoa etsiviä tai vas-
ta uskoon tulleita halukkaita osallistujia, 
pyytäkää heitä ilmoittautumaan osoittee-
seen: kari.ahlroth@gmail.com

  Pyrimme tavoittamaan evankeliumil-
la ihmisiä eri puolilla Laukaata. Olemme 
kiitollisia kaikista esirukouksistanne!

Kari ja Erja Ahlroth
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Rukouskokouksissa on 
rakkaudellinen ilmapiiri

Vuoden 2018 syksyyn asti olimme muu-
taman seurakuntalaisen kanssa kokoon-
tuneet tiistai-iltaisin rukouskokoukseen 
Puutarhakadulla. Minulle rakkaassa isossa 
kirkossa oli kuitenkin aina sellainen tun-
tu, että meitä on liian vähän.

  Viime syksynä pääsimme jatkamaan 
rukouskokouksia Vieno Kuokkasen ko-
tiin. Halaus ja äärettömän valoisa terve-
tulohymy valloittivat heti. Kotiin palattu-
ani sanoin Ossille jo kotiovella: ”Tää on 
mun juttu!”  Vetäjänä toimi silloin Seija 
Gottberg. En malttanut olla koskaan pois-
sa tuosta lämpimästä ja rakkaudellisesta ti-
laisuudesta.

  Seijan keväällä ollut kuuden viikon 
matka sekä seurakunnan lukemattomat 
tehtävät saivat minut ihmettelemään hä-
nen jaksamistaan. Silloin kysyin häneltä, 
voisinko helpottaa tilannetta ja toimia ru-
kousillan vetäjänä, kun joka tapauksessa 
aina olen läsnä. Hän oli silminnähden 
kiitollinen. Koska olemme usein Ossin 
kanssa sunnuntaisin pitämässä koko-
uksia muualla, kiitän Herraa siitä, että 
saan ainakin kerran viikossa olla seura-
kunnassa rukoilemassa.

  Jokaisella kerralla joku jakaa oma-
kohtaisen kokemuksen Raamatun sano-
man pohjalta. On ollut ihanaa huoma-
ta, kuinka joskus joku arka ihminen on 
saanut tuoda julki Jumalan sanasta roh-
kaisua meille kaikille.

  Sitten rukoilemme. Joidenkin aihei-
den puolesta rukoilemme uudelleen ja 

uudelleen, kuten seurakunnalta tulevi-
en rukouspyyntöjen puolesta. Jumala on 
vastannut. Kun joku on väsynyt tai ah-
distunut tai tuonut jonkin muun vaikean 
asiansa, rukoilemme myös hänen puoles-
taan. Olemme voidelleet sairaita öljyllä, ja 
niissäkin tilanteissa Herra on ollut läsnä. 
Ylistämme Jumalaa siitä, että hän on vas-
tannut ihmeellisesti.

  Kesällä kukin meistä on viettänyt tiis-
taisin klo 18-19 kotonansa niin sanottu-
ja sopimusrukouksia. Niitä varten olen lä-
hettänyt aiheet joko netin tai puhelinvies-
tin kautta saatuani ne seurakunnalta.

  Rukouskokouksesta ei voi olla poissa. 
Herra on meidän kanssamme rakkaudel-
lisen Henkensä kanssa.

Aija Pitkänen

Kokoonnumme Vieno Kuokkasen luona 
(Kansakoulunkatu 7 B 22) tiistaisin klo 
18-19, alkaen 3.9.2019.
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Ystävän muistolle
Raili Marjatta Kortevaara
23.3.1946 – 17.5.2019

Railin poisme-
no oli yllättä-
vä. Jyväskylässä 
oli Kirkkopäivät 
17.–19.5. Soitin 
Railille perjantai-
na 17.5 puolen-
päivän aikoihin. 
K e r t o i l i m m e 

kuulumisia ja ajatuksena oli tavata lähi-
aikoina meillä ”parvekekahveilla”. Raili 
oli menossa ystävänsä kanssa Kirkkopäi-
ville taidenäyttelyyn. Hän lähti kotoaan 
heti puhelumme jälkeen palaamatta sin-
ne enää takaisin. Hän menehtyi äkilliseen 
sairauskohtaukseen.

Raili oli kevään aikana kertonut muu-
tamille ystävilleen kaipauksestaan päästä 
lähemmäksi Jumalaa. Hänellä oli yhä sy-
venevä halu elää joka päivä ja hetki Juma-
lan tahdossa ja osoittaa tietä myös muil-
le. Herra kutsui Railin luokseen Taivaan 
Kotiin, ikuiseen iloon, Jumalan täydelli-
seen läsnäoloon.

Tutustuin Railiin 50 vuotta sitten nuo-
rena lukiolaisena tullessani Vapaakirk-
koon ensimmäisiä kertoja. Muutaman 
vuoden minua vanhempana ja koke-
neempana uskovana Raili rohkaisi minua 
uskontien alkumetreillä. Teimme pitkiä 
kävelylenkkejä, juttelimme ja rukoilim-
me paljon. Raili kävi usein myös vierai-
lulla lapsuudenkodissani ja tutustui van-
hempiini. Railin ystävyydellä ja avulla oli 
äidilleni suuri merkitys hänen viimeisinä 

vuosinaan. 
Raili matkusteli paljon ystäviensä 

kanssa. Kesällä 1973 minä olin hänen 
kanssaan Lapissa. Lähdimme matkalle 
lehti-ilmoituksen perusteella tuntematta 
ennalta ketään osanottajista. Viikon ajan 
kiertelimme ympäri Lappia, nukuimme 
teltassa, tutustuimme uusiin ystäviin ja 
julistimme evankeliumia. Avioiduttuani 
Torstin kanssa yhteys Railiin jatkui tiivii-
nä. Muutettuamme Jyväskylästä Saarijär-
velle Raili vieraili usein luonamme ja hä-
nen rohkaisunsa perheellemme  on ollut 
suuri siunaus. 

  Kun ajattelen Railia, iloitsen. Raili 
oli luotettava ystävä, läsnäolija ja vierellä 
kulkija.  Hän oli aina valoisa ja positiivi-
nen, hänen seurassaan ei koskaan puhut-
tu pahaa kenestäkään. Raili oli syvälli-
nen ajattelija, runonlausuja ja –kirjoitta-
ja. Vaikka kaikki unelmat ja nuoruuden 
haaveet eivät toteutuneet, Jumalan apu 
ja siunaus Railin elämässä toi iloa hänelle 
itselleen ja rohkaisua monille ystäville ja 
läheisille. Raililla oli kyky tulla toimeen 
monenlaisten ihmisten kanssa. Hän oli 
erityisen tärkeä myös sisarensa lapsille ja 
lastenlapsille.

Raili osasi ympäröidä elämänsä kau-
neudella. Hänen kotinsa oli kaunis. Hä-
nellä oli taito valita ihania värejä ja kau-
niita vaatteita. Värien kauneus toteutui 
Railissa myös hengellisesti: Jumalan siu-
naus välittyi Railin kautta sukulaisiin, ys-
täviin ja tuttaviin niin kuin kauniit eri-
laiset värisävyt. Tätä kuvaa myös Railin 
usein lausuma Aale Tynnin runo ”Kaari-
silta”.   Pirjo Eriksson

20



Päiväpiirin syksyisiä 
suunnitelmia

Jeesus sanoi Pietarille: "Ruoki minun 
lampaitani”. Tämä teksti tuli mieleeni, 
kun aloimme suunnitella Päiväpiiriin syk-
syn ohjelmaa. 

  Ensimmäisessä syksyn piirissä kuulem-
me Maijan ja Arjenin kuulumisia. Seuraa-
vat kaksi piiriä menevät vähän samoissa 
merkeissä, sillä kuulemme kokemuksia 
isoon naapuriin suuntautuvalta matkal-
ta. Lähetys on siis mielessä, ja kahvirahat-
kin olemme jo vuosien ajan keränneet lä-
hetykselle. 

  Sitten keskitymme kuulemaan jotain 
Rukouspäivään liittyvää. Sitä seuraavassa 
piirissä on vähän historiaa, ja Jorma saa 
jälleen julistusvuoron. Lisäksi joka kerta 
on musiikkia ja yhteislaulua tutusta lau-
lukirjasta. Joskus jokainen voi saada mah-
dollisuuden sanoa lyhyesti omat kuulumi-
sensa tai rukousaiheensa. 

  Nopeasti syksy kääntyy talven odotuk-
seksi ja jouluun. Kannattaa tulla mukaan 
kuulolle, sillä jokainen piiri on erilainen.

Tavataan Päiväpiirissä Puistotorilla niin 
kauan kun evakkoreissu jatkuu. Mukaan 
voi tulla kuka tahansa henkilö, joka päi-
vällä pääsee liikkumaan.

tiimin puolesta, 
Airi Kallberg

 
Päiväpiirin kokoontumiset 

syksyllä 2019

NNKY, Puistotori 4
klo 12.30-14.30

 
to 12.9.  
to 26.9.
to 10.10.
to 24.10.

ke 6.11. Huom. viikonpäivä!
to 21.11.

ke 4.12. Huom. viikonpäivä!
to 19.12. Joulujuhla
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Syys-marraskuu 2019 
TOIMINTAKALENTERI

Syyskuu 
Viikko 36

Ti 3.9. klo 18–19 Rukoushetki, 
Kuokkanen, Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

Su 8.9. klo 15 Jumalanpalvelus, 
Kari Hämäläinen, Tarja 
Hiltunen, musiikissa Sini 
Rumpunen. Pyhis ja Iloparkki

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Viikko 37
Ti 10.9. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

klo 18 Alfa-illat alkavat, Laukaan 
Toivonkeidas, Laukaantie 12
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

kari.ahlroth@gmail.com,p.0400–757613

To 12.9. klo 9.30 Perhekerho, srk:n 
toimisto, Rajakatu 20 B 18

klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 
Puistotori 4

klo 18–20 Kids’ Action Night 
-koulutus kaikille kiinnostuneille, 
Kuokkiksella, Polttolinja 9. 
Lisätietoja: Riksu Siltala

La 14.9. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 
Toivonkeidas, Laukaantie 12

Pe 13.9. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Su 15.9. klo 15 Jumalanpalvelus, 

Juha Yliniemi, musiikissa Duo 
Niina-Maria ja Lauri. Pyhis 
ja Iloparkki. Kutsusunnuntai 
– tule ja tuo ystäväsi!

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Seurakunnan syyskokouksesssa su 
3.11. tehdään jälleen vanhimmisto-
valintoja: valitaan kaksi varsinaista 
jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Erovuorossa ovat puheenjohtaja 
Mika Suomalainen, Taisto Lehikoi-
nen sekä varajäseninä Kyösti Florin 
ja Tuomas Veistola.

Ehdotuksia jäseniksi voi teh-
dä 29.9. saakka Kari Hämäläiselle 
tai Mika Suomalaiselle. Ehdokkaat 
esittäytyvät lyhyesti jumalanpalve-
luksessa su 20.10.

Vanhimmistovalinnat
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Viikko 38
Ti 17.9. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

Ke 18.9. klo 18–20 Seurakunta 
tutuksi -ilta, toimistolla, 
Rajakatu 20 B 18. Ilmoittaudu 
mukaan: toimisto@jklvapis.fi

To 19.9. klo 9.30 Perhekerho, srk:n 
toimisto, Rajakatu 20 B 18

Pe 20.9. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Huom! Su 22.9. Ei Jumalanpalvelusta, 

eikä Urban Light:ia
Su 22.9. klo 13–19 

Elinvoimaisuuspolku: 
Peilityöpaja Koko seurakunnan 
yhteinen päivä Kiponniemessä. 
Ks. erillinen mainos

Viikko 39
Ti 24.9. klo 18–19 

Rukoushetki, Kuokkanen 
Kansakoulunkatu 7 B 22.

To 26.9. klo 9.30 Perhekerho, srk:n 
toimisto, Rajakatu 20 B 18

klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 
Puistotori 4

Pe 27.9. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
La 28.9. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 

Toivonkeidas, Laukaantie 12
Su 29.9. klo 15 Jumalanpalvelus, 

Diakoniasunnuntai yhdessä 
ViaDia:n kanssa, Kyösti 
Florin, musiikissa Sola 
Fide. Pyhis ja Iloparkki

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Lokakuu 
Viikko 40

Ti 1.10. klo 18–19 Rukoushetki, 
Kuokkanen, Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

To 3.10. klo 9.30 Perhekerho, srk:n 
toimisto, Rajakatu 20 B 18

Pe 4.10. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Su 6.10. klo 11–13.30 Brunssi 

pienryhmien johtajille Gradialla
klo 15 Ehtoollisjumalanpalvelus, 

Markus Koivu. Pyhis ja Iloparkki
klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus

Viikko 41
Ti 8.10. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

To 10.10. klo 9.30 Perhekerho, srk:n 
toimisto, Rajakatu 20 B 18

klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 
Puistotori 4

Pe 11.10. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
La 12.10. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 

Toivonkeidas, Laukaantie 12
Su 13.10. klo 15 Jumalanpalvelus, Kari 

Hämäläinen, Mika Suomalainen, 
musiikissa Riitta Kelly Band. 
Ei Pyhistä eikä Iloparkkia.

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Viikko 42 (syysloma)
Ti 15.10. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

Su 20.10. klo 15 Jumalanpalvelus, 
Kari Hämäläinen, Tarja Hiltunen, 
musiikissa Essi Kettunen Band. 
Pyhis ja Iloparkki. Kutsusunnuntai 
– tule ja tuo ystäväsi!

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus

Viikko 43
Ti 22.10. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

To 24.10. klo 9.30 Perhekerho
klo 12.30 Päiväpiiri, 
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NNKY:llä, Puistotori 4
La 26.10. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 

Toivonkeidas, Laukaantie 12
Pe 25.10. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Su 27.10. klo 15 

Ehtoollisjumalanpalvelus, Juha 
Yliniemi, Mervi Turunen, musiikissa 
Riitta Kelly Band. Pyhis ja Iloparkki

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Viikko 44
Ti 29.10. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

To 31.10. klo 9.30 Perhekerho, srk:n 
toimisto, Rajakatu 20 B 18

Pe 1.11. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
La 2.11. klo 15–17.30 Kids’ Action 

Night, Leppäveden liikuntahalli
Su 3.11. klo 15 Jumalanpalvelus, 

Kari Hämäläinen, Sola 
Fide Pyhis ja Iloparkki

klo 17 Syyskokous seurakunnan jäsenille
Huom! Ei Urban Light -jumalanpalv.

Marraskuu 
Viikko 45

Ti 5.11. klo 18–19 Rukoushetki, 
Kuokkanen, Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

Ke 6.11. klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 
Puistotori 4. Huom! viikonpäivä

To 7.11. klo 9.30 Perhekerho
Pe 8.11. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
La 9.11. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 

Toivonkeidas, Laukaantie 12
Su 10.11. klo 15 Isänpäivän 

jumalanpalvelus, Sunnuntaiorkesteri, 
isien puheenvuoroja. Ei 
Pyhistä/Iloparkkia

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Viikko 46
Ti 12.11. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

To 14.11. klo 9.30 Perhekerho
klo 18–20 Seurakunta tutuksi 

-ilta, srk:n toimisto, Rajakatu 
20 B 18. Ilmoittaudu mukaan: 
toimisto@jklvapis.fi

Pe 15.11. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Su 17.11. klo 11–13.30 Brunssi 

pienryhmien johtajille Gradialla
klo 15 Jumalanpalvelus, Mika 

Suomalainen, musiikissa Riitta 
Kelly Band. Pyhis ja Iloparkki.

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Viikko 47
Ti 19.11. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 
7 B 22. p. 040 0114 198

To 21.11. klo 9.30 Perhekerho
klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 

Puistotori 4
Pe 22.11. klo 19 Steissi 

13–19-vuotiaille, Sepänkatu 3
La 23.11. Kahden kesken – 

Avioparipäivä, Kristillisellä koululla. 
Järj. Vapis ja Satamaseurakunta. 
Lisätietoja Mervi Turuselta.

La 23.11. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 
Toivonkeidas, Laukaantie 12

Su 24.11. klo 15 Jumalanpalvelus, 
Tatu ja Minna Koivukoski. Pyhis 
ja Iloparkki. Kutsusunnuntai 
– tule ja tuo ystäväsi!

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Tulossa keväällä
La 18.1.2020 Elinvoimaisuuspolku 

jatkuu: vuorovaikutuksen 
pelisäännöt
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Armoa, toivoa ja elämää
Olemme saapuneet Suomeen, ja jossa-
kin vaiheessa tarkastimme seurakuntam-
me nettisivut. Osuvasti ne oli otsikoitu 
sanoilla: Armoa, toivoa ja elämää. Nämä 
tuntemukset resonoivat meidänkin sydä-
missämme: On pelkkää Jumalan armoa ja 
hyvyyttä, että edelleen saamme kutsua it-
seämme Hänen työtovereikseen, puuhail-
la samoilla pelloilla, vaalia samoja tarho-
ja ja ahkeroida palstoillamme. Silkka etu-
oikeus se on. 

Jokaisen kasvimaalla tehdyn tehtävän ja 
toimeksiannon jälkeen koemme toivoa. 
Sitä on, koska kasvusta vastaa itse Herra 
Pääpuutarhuri. Elämä taas nousee kaikes-
ta vaivannäöstä, hyvästä maasta ja sieme-
nestä, sillä se on sataprosenttisen hyvää ja 

vailla pienintäkään virhettä. Sanan sie-
mentä on hyvä käydä kylvämässä. 

Siis osuvat olivat nuo sanat netti-
sivuillamme, kiitos niistä. Kiitos myös 
vieraanvaraisille seurakuntalaisille läm-
pimästä vastaanotosta! Olemme nyt 
asettuneet kaupunkiin, ja odotamme 
tästä hyvää kotimaanjaksoa. Se saa täl-
lä kertaa olla pidempi kunhan teemme 
tehtävämme Suomesta käsin. Samalla 
saamme tilaisuuden olla seurakunnan 
elämän sykkeessä aina 9.10. saakka. 

Nähdään, tavataan ja eletään armos-
ta. Pidetään toivoa yllä kaikissa olosuh-
teissa sekä jatketaan sitä elämää, jonka 
Jumala itse kullekin on antanut. 

Rakkain terveisin, nyt keskellänne, 
Maija ja Arjen

Seurakuntamme lähetit

Kaukasus: Maija ja Arjen
Etelä-Aasia / Suomi: Juha

Rukouslähetit

Kanada: Jari ja Tanya
Himalaja: Ruth Mary Grung, Reeta 
Bhutia, Chewang Pintso Bhutia
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Riikka Juuti koordinoi 
nuorisotyötä syksyllä 2019

Riikka Juuti on valittu Urban Light 
-koordinaattoriksi syksyksi 2019. Kan-
gasniemeltä kotoisin oleva Juuti on ol-
lut mukana Urban Light -illoissa syksys-
tä 2018 saakka, sekä Lumina Campus 
-opiskelijatyössä viime keväästä. Seura-
kunnan nuorisotyö on hänelle uusi ja 
kiinnostava aluevaltaus.

Riikan toimenkuvaan kuuluu nuori-
sotyö sekä erityisesti Urban Light -ilto-
jen käytännön koordinointi. Lisäksi hän 
keskittyy paikkakunnalle saapuvien uu-
sien korkeakouluopiskelijoiden tavoitta-
miseen ja seurakuntamme opiskelijatyön 
kehittämiseen.

Riikka Juuti on aloittanut työn 
12.8.2019, ja työsuhde jatkuu vuoden 
loppuun saakka. Tatu Koivukoski aloit-
taa nuorisotyön johtajana 1.1.2020.

Riikkaan voit olla yhteydessä:
Puh. 040 415 1579

Sposti: riikka.juuti@jklvapis.fi

Sydämellisesti tervetuloa Vapikselle, 
Riikka!

Urban Light 
ja Lumina Campus

Syksyn ensimmäinen Urban Light -jumalanpalvelus su 1.9. klo 18, Gradia, Sepän-
katu 3. Urban-iltoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset, taaperotilasta myös pienten 
lasten vanhemmat voivat seurata jumista. Lisätietoja: Facebook ja Instagram: urban-
lightjkl

Lumina Campus on opiskelijoiden oma kristillinen kampusyhteisö, joka kokoon-
tuu yliopistolla torstaisin klo 18. Illoissa käy opiskelijoita eri korkeakouluista, eri 
maista ja erilaisista hengellisistä taustoista. Illat ovat kaksikielisiä (Suomi ja Englanti). 
Lisätietoja: Facebook, luminacampus sekä Instagram, luminacampusjkl
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Seurakunnan yhteystiedot

Jyväskylän Vapaaseurakunta
Jumalanpalvelukset: Gradia Harjun 
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

Riikka Juuti
Urban Light -koordinaattori
p. 040 415 1579 
riikka.juuti@jklvapis.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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Kaikille avoimet pienryhmät:

Raamattupiiri 
tiistaisin klo 15–17

Kädentaitopiiri 
torstaisin klo 12.30–15 (alk. 5.9.)

Ilta Cafe
joka toinen torstai klo 18 

alk. 22.8. 
Rukousta, ylistystä ja iltakahvit

Via Dian toiminta on 
käynnistynyt:

Pajalla, Torilla ja Lähiötalolla

Yhteystiedot:
•	 Lähiötalo Kuokkis 

Polttolinja 9 (Kopparink. sisään),  
p. 045 1554 225.  
Lounas ke ja pe klo 11–14

•	 Via Dia Tori,  Polttolinja 21,  
p. 050 4620 204,  
avoinna ark. klo 10–17

•	 Via Dia Paja, Polttolinja 29,  
p. 040 7088 285,  
avoinna ark. klo 8–15

Toiminnanjohtaja 
Vuokko Kolehmainen
p. 050 3623 539


