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Rohkeasti uuteen – uusi koti, 
uudet ihmiset ja uudistuva sydän
Pallopeleissä puhutaan paljon peliroh-
keudesta. Joukkueen pitää uskaltaa pela-
ta rohkeasti pallon tai kiekon kanssa, pitää 
sitä hallussa, syötellä ja kuljettaa. Voitta-
van joukkueen pitää olla pelirohkea – ei-
kä vain passiivisesti varmistella.

Onneksi meidän ei tarvitse luottaa it-
seemme ja etsiä itsestämme rohkeutta 
tai kykyä saada aikaan tuloksia. Saamme 
luottaa Häneen, joka on ollut aina ole-
massa ja joka on luvannut: ”minä olen tei-
dän kanssanne joka päivä aina maailman 
loppuun saakka.” Tämän ylösnoussut Jee-
sus Kristus, Herramme, lupasi apostoleil-
le antaessaan lähetyskäskyn.

Kun olemme seurakunnan johdossa 
(vanhimmisto ja työntekijät) rukoilleet ja 
miettineet tätä vuotta 2020, olemme ko-
keneet vahvasti Jumalan rohkaisevan ja 
kehottavan meitä seurakuntaperheenä: 
”rohkeasti uuteen.”

Uuteen kotiin yhdessä 

Olemme seurakuntana jo olleet matkal-
la uuteen pitäessämme jumalanpalveluk-
sia Gradialla. Jos Herra suo, loppusyksystä 
saamme muuttaa uuteen ja remontoituun 
monitoimitilaan Seppälän Ahjokeskuk-
sessa. Luulen, että kukaan meistä ei vielä 
ymmärrä, millaiset mahdollisuudet tuo ti-
la antaa koko seurakunnalle ’vauvasta vaa-
riin’ toimia, tavoittaa ihmisiä, tehdä hyvää 
ja tuoda Kristuksen valoa ihmisille. Uusi 
koti tuo uutta elämää.

Tuo uusi koti on käden ulottuvil-
la, mutta näinä viikkoina ja kuukausina 
meidän pitää oikeasti antaa rahaa tai eh-
kä myydä omaisuutta ja antaa siitä, että 
saamme kokoon 600 000 euroa syyskuu-
hun mennessä. Mitä se käytännössä tar-
koittaa seurakunnan 400:lle aktiiviselle 
jäsenelle? Jos jokainen antaisi 1500 euroa, 
saisimme sillä summan kasaan. Tosiasia 
on se, että osa seurakuntalaisista voi ha-
lutessaankin antaa paljon vähemmän. Ja 
se antaminen on Jumalan silmissä kallis-
arvoista. Osalle seurakuntalaisista 5000, 
10 000 euroa tai enemmän ei edes tun-
nu uhraamiselta, koska edelleen itselle jää 
niin paljon. Jokainen antakoon …”niin 
kuin on sydämessään päättänyt, ei sur-
keillen eikä pakosta, sillä iloista anta-
jaa Jumala rakastaa.” (2.Kor.9:7) Tah-
don vain sinun ymmärtävän, että tarvit-
semme rahaa jo nyt, sillä valmistelutyöstä 
on jo nyt kuluja suunnittelijoille ja maa-
liskuun lopulla alkavat myös kaikki re-
montointiin liittyvät kulut. Muista, et-
tä raha on vain rahaa, jota kukaan ei voi 
kuollessaan ottaa mukaan. Jos jokainen 
tekee osansa, varmasti onnistumme.
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Uudet ihmiset

Jumalan valtakunta ja ilosanoma Jeesuk-
sesta kuuluu kaikille ihmisille. Herra tah-
too sinun ja minun elämän kautta kos-
kettaa niitä, jotka eivät tunne Jeesusta. 
Joka kerran, kun kohtaamme ihmisiä, 
meissä asuva Kristus tahtoo tulla ilmi ta-
valla tai toisella. Muistan erään nuoren 
miehen, joka sanoi: ”Liityin tähän seu-
rakuntaan, kun eräs mies seurakunnas-
ta tervehti minua usein niin lämpimästi 
tullessani kirkkoon.” Kohdataan rohkeas-
ti uusia ihmisiä niin arjessa kuin kirkol-
lakin. Ollaan vastaanottava yhteisö uu-
sille ihmisille. Helpointa tämä on omal-
la kohdalla, kun ei ajattele massoja vaan 
vain yhtä ihmistä kerrallaan.

Uudistuva sydän 

Raamatussa sydän kuvaa ihmisen ym-
märrystä, tunteita, tahtoa, sisintä ole-
musta – hänen persoonallisuuttaan. Sy-
dän on hengellisen elämämme tärkein 

paikka, sillä siellä voi olla paatumusta, pa-
huutta ja himoja tai siellä voi olla kuuli-
aisuutta, uskoa ja rauhaa. ”Jumalan rak-
kaus on vuodatettu meidän sydämiimme 
Pyhän Hengen kautta.” Sananlaskuissa sa-
notaan: ”Yli kaiken varottavan varjele sy-
dämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” Juma-
la tahtoo, että sinun ja minun sydän olisi 
pehmeä, vastaanottavainen Hänen sanal-
leen ja Hengelleen ja nopea katumaan ja 
tunnustamaan synnin. Kristuksen tulee 
saada asua sydämessämme uskon kautta. 
Annetaan Isän Jumalan rakkauden valli-
ta sydämessämme ja rakastetaan Jumalaa 
kaikesta sydämestämme ja lähimmäisiä 
niin kuin itseämme.

Rohkeasti kohti uutta!  

Paimenterveisin,
Kari Hämäläinen

Ps. Minäkin lähden rohkeasti kohti uutta 
vuosikymmentä elämäni aikajanalla.



Millainen on elinvoimainen seurakunta?
Elinvoimainen seurakunta on terve ja tehtäväänsä toteuttava. Se rakentaa Jumalan 
sanan varaan, kutsuu muutokseen Jeesuksen seurassa, etsii kadotetut monin tavoin, 
vaikuttaa myönteisesti oman paikkakuntansa elämään, osallistuu maailmanlaajuiseen 
missioon, on yhteisönä puoleensavetävä, pyrkii vilpittömyyteen ja aitoon yhteyteen, 
elää uhrautuvaa ja anteliasta elämää, on johdettu Jumalan mielen mukaisesti, muok-
kaa rakenteensa aikaansa sopivaksi sekä synnyttää uutta elämää.
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Elinvoimaisuustiimi on 
perustettu

Suomen Vapaakirkon strategiaan 2030 
kuuluvat keskeisesti elinvoimaiset seura-
kunnat. Tätä tavoitetta varten Vapaakir-
kon piirissä on otettu käyttöön Elinvoi-
maisuuspolku -niminen työkalu, joka on 
saanut myös meillä Jyväskylässä positiivi-
sen vastaanoton.

Viime syksynä tutustuimme jo hieman 
tarkemmin polkuun Sami Westerholmin 
vetämässä Peilityöpaja-päivässä Kiponnie-
messä. Päivään osallistui lähes 140 seura-
kuntamme toiminnassa mukana olevaa. 

Oman seurakuntamme matka elinvoi-
maisuuspolulla on nyt saapunut uuteen 
vaiheeseen, ja seurakunnan johto on pe-
rustanut elinvoimaisuustiimin edistämään 
prosessia. Tiimin toiminnasta vastaa seu-
rakuntakoordinaattori Merja Toukola, 
ja tiimin jäseniä ovat Tapio Laaksonen, 
Tiina Rintala, Ida-Maria Turunen, Mer-
vi Turunen, Sara ja Tuomas Veistola sekä 
Veera Wusu.

Kahden ensimmäisen tapaamisen jäl-
keen tunnelma tiimissä on erittäin innos-
tunut ja odottava. Jo ensimmäinen ko-

koontuminen nosti keskusteluun oikei-
ta helmiä ja ehkä kipupisteitäkin, kuten 
sukupolvien välinen yhteys seurakunnas-
samme.

Seurakuntana saamme olla siunaamas-
sa elinvoimaisuustiimiä tehtäväänsä sun-
nuntaina 9.2. klo 15 alkavassa jumalan-
palveluksessa. Lisäksi elinvoimaisuustiimi 
on mukana su 22.3. järjestettävässä yhtei-
sessä seurakuntapäivässä Kiponniemessä.

Suomen Vapaakirkon elinvoimaisuus-
polun tukitiimistä pastori Risto Vappu-
la toimii seurakuntamme valmentajana 
elinvoimaisuuspolulla. Oman tiimimme 
jäsenistä Tiina Rintala on sekä Vapaakir-
kon elinvoimaisuustiimin että seurakun-
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tien istutustyön kansallisessa johtotiimis-
sä. Mervi Turunen vetää seurakuntamme 
avioparityötä sekä toimii juontajana ju-
malanpalveluksissa. Veera Wusu juontaa 
jumalanpalveluksia ja on toiminut myös 
Alfa-työssä. Tuomas Veistola on vanhim-
miston varsinainen jäsen ja Sara Veisto-
la palvelee mm. VLK-tiimissä (liideriklu-
bi) ja naistentyössä. Ida-Maria Turunen 
on seurakuntamme oma kasvatti ja ak-
tiivi nuorten puolella. Tapio Laaksosella 
on vuosikymmenten kokemus sekä kirk-
kokunnan että seurakuntien vastuutehtä-
vistä. Tällä kokoonpanolla on upeaa jat-
kaa matkaa.

Elinvoimaisuuspolku on mahdollisuus 
astua seurakuntana muutosprosessiin, jo-
ka perustuu ennen kaikkea Pyhän Hen-
gen johtamaan keskinäiseen vuorovaiku-
tukseen. Elinvoimaisuustiimin tehtävänä 
on toimia määräaikaisena työryhmänä, 
joka hankkii tietoa ihmisten asenteista ja 
toimista, auttaa erottamaan Jumalan hen-
gellistä strategista ohjausta seurakunnassa 
sekä pyrkii suosittelemaan seurakunnalle 
mahdollisia toimia sen tulevaisuutta aja-

tellen. Ilman tietoa seurakunnan ja kau-
pungin todellisuudesta on mahdotonta 
kasvaa seurakuntana. 

Ihan konkreettisia tiimin tehtäviä on 
mm. tiedonkeruu seurakunnasta sisäistä 
ja ulkoista arviointia varten. Tätä tehtävää 
hoitavat eteenpäin Tapio ja Mervi muo-
dostamalla tiedonkeruuseen omat työ-
ryhmänsä. Veera vastaa ryhmänsä kanssa 
rukousprosessin vakiinnuttamisesta elin-
voimaisuustyön tueksi. Tuomas kokoaa 
ryhmän tutkimaan seurakuntamme his-
toriasta nousevia keskeisiä näkökulmia. 
Ihmissuhteiden pelisääntöjä pohdimme 
vielä hetken yhdessä elinvoimaisuustii-
min kanssa Idan ja Tiina johdolla, ja seu-
rakuntamme Raamatullisen tarinan tun-
nistamiseen on suunnitteilla oma tilaisuu-
tensa. Tiimin aikaansaannoksia viestitään 
seurakunnalle aktiivisesti ja tätä tehtävää 
varten Sara ja Merja kokoavat työryhmää.

Aivan erityisenä rukousaiheena koko 
seurakunnalle tiimi haluaa nostaa eri su-
kupolvien välisen runsaan vuorovaikutuk-
sen ja yhteistyön matkalla kohti elinvoi-
maisuutta.

Merja Toukola

Tiina, Ida, Mervi, Tapio, Tuomas, Sara, Veera ja kameran takana Merja.



Kurssin pitää ja lisätietoja antaa: 
koulutusjohtaja, pastori Mikko Matikainen, KRS, 
puh. 0207 681 691 tai mikko.matikainen@sana.fi 

Ennakkoilmoittautumiset: jklvapis.fi/luukas10

L10T käsikirjan hinta 17 € ja DVD 10 €. 

Ruokailu kaupungilla.
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Kuva: Jani Laukkanen

Paikka  Sepänkatu 3 A, Gradia Harjun oppilaitos,    
 sisäänkäynti ovesta A1.5.
La 8.2. klo 10–17.30
10.00 Mikä on L10T elämäntapa
10.30 Askel 1 siunaaminen
12.00 Ruoka
13.00 Askel 1 anteeksiannosta
13.30 Askel 2 ystävysty
14.30 Kahvi
15.00  Askel 3 auta missä voit
16.00  Askel 4 kerro Jeesuksesta
17.00  Kertaus päivästä
Su 9.2. klo 11–15.30 
10.00  Elämäntapa käyttöön parin ja pienryhmän kanssa
11.00  Elämäntapa omassa elämässäni
12.00  Kahvi 
12.30  Elämäntapa yhteisöni elämässä
14.00  Päätös

L10T-seminaari 
Jyväskylän Vapaasrk:ssa 8.–9.2.   

   Tervetuloa mukaan L10T-viikonloppuun, joka perustuu Luukkaan evankeliumin  
10. lukuun ja voi muuttaa elämäsi innostavaksi, tuoda syvyyttä elämääsi 

ja varustaa sinua elämään kristittynä arjessa. 

Yhteistyössä 
Jyväskylän Vapaaseurakunta

6

Elinvoimaisuustiimin ajatuksia
•	 Tiina Rintala
Olen innoissani siitä, että kirkkokuntamme on ottanut tämän prosesseja synnyttävän 
kokonaisuuden käyttöönsä. Olen jo saanut nähdä miten ruohonjuuritasolla seurakun-
nat yhteisöinä lähtevät liikkeelle muutokseen – se innostaa ja motivoi. Terve, tehtä-
väänsä tässä ajassa toteuttava seurakunta on syy miksi olen mukana oman seurakun-
tani prosessissa. Iso kutsu, mutta pienin askelin eteenpäin yhdessä. 

•	 Ida-Maria Turunen
Seurakunta ei ole yksilösuoritus. Seurakunta on kaikkien yhteinen projekti, ja halu-
an olla osana sitä.

•	 Mervi Turunen
Tiimi on oma paikkani osallistua ja osallistaa toisia seurakuntalaisia elinvoimaisuuspo-
lullamme. Rukoukseni on, että polkutyöskentelyn kautta kukin seurakuntalainen löy-
tää yhä paremmin tehtävänsä elämässä ja elinvoimaisuuden Jeesuksessa, ja että seura-
kuntana elämme entistä päämäärätietoisemmin suolana ja valona Jyväskylän seudulla.

•	 Tapio Laaksonen
Odotan elinvoimaisuuspolun kautta seurakunnassa syntyvän jotain sellaista uutta, jo-
ta Jumala haluaa keskellämme saada aikaan. Tulemme seurakuntana todennäköisesti 
hienolla tavalla haastetuksi.

•	 Tuomas Veistola
Elinvoimaisuuspolku on seurakunnallemme mahdollisuus saada vahvemmin kiinni 
Herran ajatuksista meille. Haluan olla osa tuota matkaa.

•	 Sara Veistola
Odotan, että elinvoimaisuustiiminä saamme johdattaa seurakuntamme etsimään, Isän 
opastuksessa, yhteisömme rämeiköt ja louhikot, sekä toisaalta vahvat taimikot ja pulp-
puavat lähteet. Astelen uteliaana kartoittamaan minne maastoissamme kannattaa ra-
kentaa pitkospuita lahonneiden tilalle, ja mihin suuntiin luoda kokonaan uudet.

•	 Veera Wusu
Seurakunta on Jumalalle rakas, ja seurakunta on itselleni rakas. Ajatus siitä, että niin 
yksilö kuin yhteisö, voi Jumalan seurassa muuttua, kasvaa täyteen mittaansa, löytää 
kutsumuksensa ja palvella tätä kaupunkia entistä vaikuttavammin, sai minut mukaan.
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Ruokailu kaupungilla.
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Kirjapiste tarjoaa hengellistä 
ravintoa

Saara Suomalainen tykkää lukemisesta. 
Hän ottaa mieluummin kirjan tai lehden 
käteensä kuin rupeaa katsomaan jotain tv-
ohjelmaa.

  – Lapsena ja nuorena luin paljon kirjo-
ja mutta äidiksi tultuani luin vuosien ajan 
lähinnä lastenkirjoja lapsilleni. Olen in-
nostunut viime vuosina lukemaan enem-
män taas itseni takia.

  Saaran mielestä kristillisten kirjojen 
kautta on mukavaa pohtia omaa elämään-
sä. Lisäksi ne opettavat ja auttavat kasva-
maan hengellisesti.

  – Kristilliset kirjat antavat monesti ym-
märrystä Jumalan sanaan. Parhaimmassa 
tapauksessa voin kokea, miten Jumala pu-
huu kirjojen tai muiden tekstien kautta.

  Hengelliset kirjat myös laajentavat Saa-
ran näkökulmaa kristittynä.

  – Kun luen muualta päin maailmaa tu-
levaa kirjallisuutta, se avaa ikkunan isom-
paan yhteyteen. Uskovina olemme osa 
maailmanlaajuista Kristuksen seurakun-
taa, ja meitä on iso joukko tällä maapal-
lolla.

  Vuodesta 2015 lähtien Saara on pal-
vellut myyjänä seurakunnan kirjapisteel-
lä, joka on auki yleensä jumalanpalvelus-
ten yhteydessä. Kirjapisteellä on myynnis-
sä Päivä Osakeyhtiön kustantamia kirjoja 
ja äänitteitä sekä muutamia Raamattuja ja 
kortteja.

  – Meillä on tällä hetkellä aika pieni va-
likoima emmekä varmaan kasvata varas-
toa, ennen kuin pääsemme omiin tiloihin.

  Saarasta on mukavaa palvella seura-
kunnan kirjapisteellä. Sen lisäksi, että ih-
miset voivat saada kirjojen kautta hengel-
listä ravintoa, kirjapisteellä on sosiaalinen-
kin tehtävä.

  – Kirjapiste on paikka, johon voi py-
sähtyä juttelemaan. Vaikkei tuotteita ai-
na menisikään kaupaksi, on kivaa kohda-
ta ihmisiä.

Heli Markkunen
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Kirjapiste suosittelee
•	 Mirkka Salmensaari: Rakkauden rajoilla

Ihmisen syvimpiä tarpeita on tulla rakastetuksi ja nähdyksi. 
Jos tähän tarpeeseen ei vastata, aikuinen saattaa olla rakkau-
den kerjäläinen - rikkinäinen ja riippuvainen. Kirjan henkilö-
tarinat ovat kasvukertomuksia, joissa etsitään ja löydetäänkin 
tie entistä ehyempään aikuisuuteen. Niissä toistuu vahva toi-
von näkökulma, ja ne kannustavat avoimuuteen ja yhteyteen.

•	 Maarit Eronen ja Jane Jones: Kadun kukka
Vuoden 2019 kristilliseksi kirjaksi valittu kirja kertoo tositari-
nan ihmiskaupan uhrista Etelä-Afrikassa sekä ihmeistä, ehey-
tymisestä ja uudesta alusta.

•	 Trevor Galpin: Paavalin tarina – varhaiset vuodet
James Jordan sanoo: ”Helppolukuisessa, valaisevassa ja viih-
dyttävässä kirjassaan Trevor Galpin, ystäväni, veljeni ja työto-
verini Kristuksen ruumiin palveluksessa, esittelee Paavalin sy-
vällisemmin ja täydellisemmin kuin olen koskaan nähnyt pai-
netussa muodossa.”

•	 Hillel Tokazier: Virsimaisemani
Levy sisältää pianolla soitettua instrumentaalimusiikkia. Hil-
lel Tokazierin sovittamina vanhat, tutut virret soivat raikkaas-
ti ja monipuolisesti. Välillä pianisti soittaa tuttua ja tunnistet-
tavaa melodiaa, kun taas välillä hän improvisoi. Äänite sisältää 
todella taitavaa soittoa ja kaunista musiikkia, jota kuunnelles-
sa mieli lepää ja virkistyy.
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Helmi-toukokuu 2020 
TOIMINTAKALENTERI

Viikko 6
Ti 4.2. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22 
To 6.2. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla 

klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 7.2. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
8.–9.2. Luukas 10T -koulutus, 

lähimmäisenrakkaus ja evankeliointi, 
Mikko Matikainen, Markus Koivu. 
Lauantaina klo 10–18, sunnuntaina 
klo 10–14. Ks. erillinen mainos.

Su 9.2. klo 15 Jumalanpalvelus, Kyösti 
Florin, Mika Suomalainen ja Essi 
Kettunen Band. Pyhis ja Iloparkki. 
Juhlakahvit. Elinvoimaisuustiimin 
siunaaminen.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus, 
Nelli Lahtela

Viikko 7
Ti 11.2. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 
22

To 13.2. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla 
klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 
Puistotori 4

 klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 14.2. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
La 15.2. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 

Toivonkeidas, Laukaantie 12
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Su 16.2. kklo 15 Jumalanpalvelus, 
Mervi Turunen, Markus Koivu 
ja Katri. Musiikissa Sola Fide. 
Kansainvälisiä tuulahduksia: pue 
yllesi tai tuo mukanasi jokin esine, 
joka kuuluu toiseen kulttuuriin tai 
maahan. Pyhis ja Iloparkki.

 k lo  18  Urban  L igh t 
-jumalanpalvelus, Tatu Koivukoski

Viikko 8
Ti 18.2. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 
22

To 20.2. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla 
klo 18 Rukousilta, toimistolla

Pe 21.2. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Su 23.2. klo 15 Jumalanpalvelus, Juhani 

Huotari ja Marttyyrien ääni, Juhani 
Sjöman. Ei Pyhistä eikä Iloparkkia.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus, 
Tatu Koivukoski

Viikko 9 (talviloma)
Ti 25.2. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22
Ke 26.2  klo 18 Seurakunta tutuksi -ilta, 

toimistolla. Ilmoittaudu mukaan.
To 27.2. klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 

Puistotori 4
 klo 18 Rukousilta, toimistolla
La 29.2. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 

Toivonkeidas, Laukaantie 12
Su 1.3. klo 15 Ehtoollisjumalanpalvelus, 

Kyösti Florin, Tarja Hiltunen. Pyhis 
ja Iloparkki.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Maaliskuu
Viikko 10

Ti 3.3. klo 18–19 Rukoushetki, 
Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22

To 5.3. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla
 klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 6.3. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
La 7.3.  klo 15–17.30 Kids’ Action 

Night, Leppäveden liikuntahalli
Su 8.3. klo 11–14 Pienryhmäjohtajien 

PizzaBrunssi, Gradialla.
Su 8.3. klo 15 Jumalanpalvelus, 

Tunneterve hengellisyys, Kari 
Hämäläinen, Veera Wusu, Riitta 
Kelly Band. Pyhis ja Iloparkki. 
Kari Hämäläisen 60-v juhlakahvit 
tilaisuuden jälkeen.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus

Viikko 11
Ti 10.3. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22
To 12.3. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla
 klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 

Puistotori 4
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 klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 13.3. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
La 14.3. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 

Toivonkeidas, Laukaantie 12
Su 15.3  klo 11 Urban Light Brunssi 

Gradialla. Nyyttärit.
Su 15.3. klo 15 Jumalanpalvelus, puhuja 

Päivä Oy:lta, Mervi Turunen, Kari 
Ahlroth Band. Pyhis ja Iloparkki.

 klo 17.30 Seurakunnan kevätkokous 
jäsenille, Gradialla

 Huom! klo 18 ei Urban Light 
-jumalanpalvelusta

Viikko 12
Ti 17.3. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22 
To 19.3. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla 

klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 20.3. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Su 22.3. klo 13–18 Seurakuntapäivä 

Kiponniemessä, Timo Pöyhönen, 
Elinvoimaisuustiimi. Yhteiskyydit klo 
12.30 Gradia Harjun parkkipaikalta. 
Ks. erillinen ohjelma ja ilmoittaudu 
mukaan.

Huom! klo 18 ei Urban Light 
-jumalanpalvelusta

Viikko 13
Ti 24.3. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22 
To 26.3. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla 

klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 
Puistotori 4

 klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 27.3. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
La 28.3. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 

Toivonkeidas, Laukaantie 12
Su 29.3. klo 15 Jumalanpalvelus, 

Tunneterve hengellisyys, Kyösti Florin, 
Sola Fide ja Sunnuntaiorkesteri. Pyhis 
ja Iloparkki.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Huhtikuu
Viikko 14

Ti 31.3. klo 18–19 Rukoushetki, 
Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22 

To 2.4. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla
 klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 3.4. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Su 5.4. klo 17 Koko seurakunnan 

ehtoollisjumalanpalvelus, Huom! 
kellonaika. Tatu Koivukoski, Mika 
Suomalainen, Essi Kettunen Band. 
Pyhis ja Iloparkki.

 k lo  18 e i  Urban Light 
-jumalanpalvelusta

Viikko 15 (pääsiäinen)
Ti 7.4. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22
To 9.4. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla 

klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 
Puistotori 4

 klo 18 Rukousilta, toimistolla
Su 12.4. k lo  15 Pääs iä i spä ivän 

jumalanpalvelus yhdessä Missio 
Church:in kanssa. Lastenhoito.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus

Viikko 16
Ti 14.4. klo 18 Seurakunta tutuksi -ilta, 

toimistolla. Ilmoittaudu mukaan. 
klo 18–19 Rukoushetki, Kuokkanen, 
Kansakoulunkatu 7 B 22

To 16.4. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla
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 klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 17.4. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
 klo 17.30 Miesten savusaunailta, 

Tupaswilla, Ränssintie 5. Ilmoittaudu 
mukaan: jklvapis.fi/savusaunailta

La 18.4. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 
Toivonkeidas, Laukaantie 12

Su 19.4. klo 15 Jumalanpalvelus, 
Tunneterve hengellisyys, Mervi 
Turunen. Pyhis ja Iloparkki.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus

Viikko 17
Ti 21.4. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22
To 23.4. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla
klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, Puistotori 

4
 klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 24.4. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Su 26.4. klo 15 Jumalanpalvelus, 

Tunneterve hengellisyys, Kyösti 
Florin, Veera Wusu, Riitta Kelly Band. 
Pyhis ja Iloparkki.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus 

Toukokuu
Viikko 18

Ti 28.4. klo 18–19 Rukoushetki, 
Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 22

To 30.4. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla 
klo 18 Rukousilta, toimistolla

La 2.5. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 
Toivonkeidas, Laukaantie 12

Su 3.5. klo 15 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Markus Koivu. Pyhis ja Iloparkki.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus

Viikko 19
Ti 5.5. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 
22

Ke 6.5. klo 12.30 Päiväpiiri, NNKY:llä, 
Puistotori 4

To 7.5. klo 9.30 Perhekerho, toimistolla 
klo 18 Rukousilta toimistolla

Pe 8.5. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
Su 10.5. k lo  15  Äi t i enpä ivän 

jumalanpalvelus, ei Pyhistä eikä 
Iloparkkia

klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus

Viikko 20
Ti 12.5. klo 18–19 Rukoushetki, 

Kuokkanen, Kansakoulunkatu 7 B 
22

To 14.5. k lo 9.30 Perhekerho, 
toimistolla

 klo 18 Rukousilta, toimistolla
Pe 15.5. klo 19 Steissi, Sepänkatu 3
La 16.5. klo 15 Toivon Cafe, Laukaan 

Toivonkeidas, Laukaantie 12
Su 17.5. klo 15 Jumalanpalvelus, 

Martti Kallionpää, Veera Wusu, Essi 
Kettunen Band. Pyhis ja Iloparkki.

 klo 18 Urban Light -jumalanpalvelus
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Tunneterve hengellisyys 
kevään pienryhmiin

Seurakuntamme pienryhmät ovat siirtymässä käsittele-
mään uutta yhteistä materiaalia maalis-huhtikuussa. Vii-
me syksynä aloitettu Markuksen evankeliumin käsittely on 
tulossa päätökseensä ja uudeksi materiaaliksi on valittu Pe-
ter Scazzeron Tunneterve hengellisyys –kirja (Päivä Oy). 
Keskeistä kirjassa on opetuslapsena kasvaminen, hengelli-
nen kypsyys sekä tunnetason terveys.

Pienryhmäjohtajia varustetaan Peter Scazzeron kirjan ai-
heiden käsittelyyn pienryhmäjohtajien yhteisellä brunssil-
la su 8.3. klo 11–14, Gradialla. Tunneterve hengellisyys –
kirjan mielenkiintoisia aiheita (mm. suhde omaan itseen ja 
elämänhistoriaan) käsitellään pienryhmien lisäksi myös ju-
malanpalvelusten opetuksissa maaliskuusta alkaen.

Pienryhmille tiedotetaan tarkemmin, kun ryhmille han-
kittuja kirjoja on saatavilla 10e hintaan. Lisäksi seurakun-
nan Kirjapisteeltä on mahdollista ostaa kirjaan liittyvä työ-
kirja tukemaan opiskelua.

Peter Scazzero:  
Tunneterve hengellisyys – Päivästä päivään

Kirja ”Tunneterve hengellisyys - Päivästä päivään” auttaa sy-
ventämään opittua ja soveltamaan sitä päivittäin. Kirja on 
kahdeksan viikon paketti, jossa on kutakin päivää varten ai-
neisto kahteen hiljentymishetkeen. Viikon teema perustuu 
yhteen Tunneterve hengellisyys -kirjan luvuista.

Uuden kirkon keittiö kaipaa Savonia- ruokailuvälineitä. 
Löytyisikö sinulta uusia/hyväkuntoisia tai haluaisitko hankkia niitä? 
Syksyyn saakka kerätään! 

Lisätietoja Mikki Lehto mikki.lehto@gmail.com.
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Nuorisotyö on uuden äärellä
Tatu Koivukoski aloitti tammikuun alus-
sa seurakuntamme nuorisotyön johtaja-
na. Hänen keskeisenä tavoitteenaan on 
saada nuoret innostumaan Jeesuksesta.

  – Itse tulin uskoon 13-vuotiaana 
Kuokkalan JunnuDyniksellä. Haluan 
viestittää nuorille, että ei ole mitään pa-
rempaa kuin valita Jeesus ja elää elämään-
sä hänelle. Haluan nähdä nuorten aidos-
ti innostuvan Raamatusta ja rukouksesta, 
jotta Jeesuksen seuraaminen alkaisi näkyä 
heidän arjessaan.

  Tatu on aloitellut työtään iloisella ja 
odottavalla fiiliksellä.

  – Tunnen seurakunnasta jo ennestään-
kin aika paljon nuoria, joihin olen tutus-
tunut Vapaakirkon leireillä ja tapahtu-
missa. Seurakunnassamme on iso määrä 
lahjakkaita teinejä ja nuoria aikuisia, jois-
sa on huima potentiaali.

  – Steissi ja Urban Light ovat toimin-
tamuotoina olleet jo vuosien ajan tärkeitä 
yhteisöjä monille nuorille ja nuorille ai-
kuisille. On hyviä edellytyksiä huippujut-
tuihin, mitä Jumala tulee tekemään.

  Seurakunnan muuttaminen uusiin ti-
loihin syksyllä avaa uusia mahdollisuuk-
sia nuorisotyölle.

  – On esimerkiksi aiheellista miettiä, 
uudistammeko olemassa olevia työmuo-
toja vai haluammeko luoda jotain uutta. 
Olemme seurakuntana jonkin uuden ää-
rellä.

  Koivukosken perhe muutti joulukuus-
sa Tampereelta Jyväskylään. Samalla vii-
kolla Tatu ja Minna saivat toisen lapsen-

sa. Perheen esikoinen täytti tammikuussa 
kolme vuotta.

  – On ollut isoja muutoksia, kun muu-
timme uudelle paikkakunnalle ja uusi 
pienokainen syntyi. Kun elimme muut-
tolaatikoiden keskellä, ystävämme toivat 
meille ruokakasseja kotiin.

  – Muutenkin vastaanotto seurakun-
nassa on ollut koskettava. Kaikki ne ihmi-
set, joita olemme ehtineet kohtaamaan, 
ovat toivottaneet meidät lämpimästi ter-
vetulleeksi Jyväskylään. Koemme, että 
olemme tulleet perheen keskelle.

Heli Markkunen



Seurakuntamme uudet tilat tuntuvat ole-
van aivan kulman takana. Aika tarkalleen 
vuosi sitten elimme tehokasta siirtymää 
Puutarhakadun kirkolta Sepänkadulle 
Gradia Harjun tiloihin. Kuka olisi usko-
nut, että vuosi menisi näinkin nopeasti.

Väistötilavaihe on ollut monella taval-
la silmiä avaavaa ja kokemuksena hyvin 
rikas. Tuskin olisin uutena työntekijänä 
muuten päässyt näin nopeasti ja näin laa-
jasti tutustumaan seurakunta-arjen vapaa-
ehtoisiin puurtajiin. Kuinka monet pon-
nistelevatkaan työmme mahdollistamisek-
si niin pohjattomalla antaumuksella.

Väistötilavaihe on ollut myös monin ta-
voin seurakuntaamme kuluttavaa ja ko-
ettelevaa. Rajakadulla oleva toimisto on 
palvellut meitä hyvin, mutta aika olisi 
jo päästää uusiin yhteisiin toimistotiloi-
hin seurakunnan muun toiminnan kans-

Halleluja, uudet tilat
sa. Partiotyötä ja Päiväpiiiriä on jo ikävä, 
kun kokoontuvat niin kaukana. Sielunhoi-
tajille on lähes mahdoton löytää tiloja käy-
dä syviä, elämää muovaavia, keskustelu-
ja. Perhekerho ei mahdu enää toimistolle, 
ja meteli pienissä tiloissa on usein huima. 
Musiikkiryhmillä on heikot mahdollisuu-
det harjoitella. Lähes joka sunnuntai on jo-
tain pientä kadoksissa jumalanpalveluksen 
monista tarvikkeista. Naistenillat, Aviopa-
ritiimi ja Kids’ Action Night:it odottavat 
varmasti jo malttamattomina uutta elämää 
synnyttäviä uusia tiloja.

Mitähän kaikkea uusi koti vielä avaa-
kaan meille ja Jumalan valtakunnan työl-
le? Käyhän kurkkaamassa uusista toimiti-
loista tehty upea videon nettisivuiltamme 
kohdasta: Ajankohtaista > Uusi kirkko.

Merja Toukola
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Talouspalsta 

Ensi kerralla kun tulen kirkkoon, entäs 
jos istuisit tavasta poiketen satunnaiseen 
tuoliin? Silloin tapahtuisi kaksi jännää 
asiaa. Ensinnäkin saatat tutustua uuteen 
ihmiseen ja olla pienesti tuomassa siuna-
usta hänelle. Toiseksi: vieruskavereiden 
kanssa teitä olisi kolme, ja tilastollisesti 
kaksi teistä maksaisi kymmenyksensä. Jos 
satut olemaan siinä iloisessa joukossa, älä 
ylpisty äläkä syytä mielessäsi toista. Sinä-
kin elit joskus niin, ettet maksanut. Ja jos 
et vielä kuulu antajien joukkoon, älä lan-
nistu: et ole sen huonompi kuin ne kak-
si ympärilläsi, jotka maksavatkin tämän 
lystin. Syyllisyyttä ei tarvitse jäädä kanta-
maan: sinäkin voit muuttaa tapaasi. Enää 
ei tarvitsisi rahalahjan aikana selitellä it-
sellesi, miksi sinun ei tarvitse osallistua. 

Kännykällä voit hoitaa homman vaik-
ka saman tien. Muutamalla klikkauksel-
la voit antaa täydet kymmenykset tästä 
eteenpäin, koko määrästä ja joka kuu-
kausi, etkä omistaisi yhtään vähemmän 
rahaa kuin aikaisemminkaan. Tämän lu-
paan, vaikken olekaan menestysteologi. 

Nimittäin jos annoit joskus elämäsi Jee-
sukselle, ethän nytkään omista mitään. 
Sellainen vapaus on suuri rikkaus: ele-
tään sen totuuden mukaan.

Kuten yo. grafiikasta näkee, jäätiin vii-
me vuonna rahalahjojen budjetista n. 45 
000 €. Jospa uusien antajien lisäksi voi-
simme kaikki varmistaa, että annamme 
koko sadon mukaan, emme vasta rip-
peistä, kun viranomaiset ovat jo ottaneet 
osansa? Samoin jos olet päättänyt antaa 
säännöllisesti, voisitko laittaa summan 
menemään automaattisesti: yllättävän iso 
osa häviää niin, että jää vahingossa kuu-
kausia väliin. 

Seurakuntana olemme nyt vuoden elä-
neet Luuk. 9:58 todeksi: ”Ihmisen Pojal-
la ei ole, mihin päänsä kallistaisi”. Haas-
tavaa se on ollut, mutta hyvä huomata 
että Jumalan avulla tämäkin välivaihe on-
nistuu jotenkuten. Tänne ei kuitenkaan 
parane jäädä: israelilaisten olisi käynyt 
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huonosti, jos olisivat yrittäneet perustaa pysyvää kotia Punaisen meren tai Jordan-vir-
ran pohjalle, tai keskelle erämaata. Meillä on hyvä uusi koti odottamassa, ja mitä nope-
ammin me laitamme sen kuntoon, sitä pikemmin taas Gradian vaatimat lisätunnit ja 
rahat vapautuvat hyödyllisempään käyttöön.

Kiinteistökeräys ja jäljellä olevat sitoumukset ovat juuri 500 000 euron paremmalla 
puolella. Kiitetään Herraa! Yhteensä on siis 2,4 miljoonaa koossa koko projektin 3 mil-
joonasta. Annetaan Herralle anteliaasti, niin Hän voi siunata meitä ja vielä monistaa sii-
tä siunaukseksi monelle ihmiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Steven Kelly

Kuukausiantaminen:  FI50 2017 1800 0739 05, viite 60040

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

Kiinteistökeräys:  FI87 1838 3000 0424 32, viite 3007

23



Pieni joukko seurakuntamme vanhimmistoa, työntekijöitä sekä Jyväskylän ViaDia:n 
hallitusta kävi joulukuussa tutustumassa Tampereen vapaakirkkoseurakunnan ja pai-
kallisen ViaDian yhteisiin, uusittuihin tiloihin. Kyläily Tampereen Puutarhakadulla 
oli innostava kokemus nähdä kuinka läheinen, samoissa tiloissa tapahtuva yhteistyö 
ViaDia:n ja seurakunnan kesken voisi toteutua. Vanhimmiston puheenjohtaja Jorma 
Terävä sekä Pirkanmaan ViaDia ry:n toiminnanjoh-
taja Pekka Matilainen esittelivät tiloja ja yhteistyö-
tä sellaisella innolla, että sitä taisi tarttua runsaasti 
myös kyläilijöiden mieliin.
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Seurakunnan johto ja ViaDia 
tutustumismatkalla Tampereella



Vanhimmisto 2020

Seurakuntamme vanhimmisto vuosimallia 2020. Ylhäältä vasemmalta Mikki Lehto, Saka-
ri Lehtinen, Tuomas Veistola, Steven Kelly ja Erja Ahlroth. Alhaalta vasemmalta Mika Suo-
malainen (pj.), Kari Hämäläinen, Mikko Vario ja Kyösti Florin.
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Seurakunnanjohtaja Kari ”Veke” Hämäläinen on jäämässä noin kolmen kuukauden 
mittaiselle vuorotteluvapaalle. Vuorotteluvapaa alkaa kevätkokouksen (15.3.) jälkeen, 
ja Veke palaa työhön kesälomien jälkeen elokuun alussa. Johtavana pastorina toimii 
vuorotteluvapaan ajan pastorimme Markus Koivu. Vuorotteluvapaan ajalle seurakunta-
työn tueksi palkataan pastori Kyösti Florin. Kyösti toimii seurakunnassamme mm. van-
himmiston jäsenenä, rukouksen ja sielunhoidon tehtävissä, opetustyössä sekä ViaDia:n 
hallituksessa. 

Seurakuntana haluamme toivottaa Vekelle erittäin antoisaa ja ansaittua vapautta.

Seurakunnanjohtaja 
vuorotteluvapaalle
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Testamenttilahjoitus 
seurakunnalle

”Vanhurskas puhuu uskonsa kautta vielä 
kuoltuaankin,” Hepr. 11:4.  Tällä tarkoi-
tetaan ihmistä, jonka usko ilmeni hänen 
eläessään sanoin, teoin ja asentein niin et-
tä hänet muistetaan uskostaan vielä kuole-
man jälkeen, jopa pitkien aikojen perästä. 
Raamattu kertoo lukuisista tällaisista hen-
kilöistä. Ja on heitä elänyt senkin jälkeen, 
omana aikanammekin.

Oman seurakuntamme historiakin tun-
tee monia tällaisia, joita tavan takaa muis-
tellaan. Eräs heistä, oli nyt jo nimeltään 
tuntematon ”lestadiolaismummo”, jon-
ka testamenttilahjoituksen turvin voitiin 
maksaa Puutarhakadun kirkkorakennuk-
sen velat loppuun. Kunnia hänen muis-
tolleen, hänen, jonka uskon teko puhuu 
vieläkin.

Testamenttilla voi jokainen määrätä, 
mitä hänen varoilleen tapahtuu kuoleman 
koittaessa. Sillä voi halutessaan tukea itsel-
le tärkeän työn jatkamis-
ta silloinkin, kun ei enää 
itse ole auttamassa. Tes-
tamentin tulee olla hen-
kilön viimeinen ja vakaa 
tahto eikä sen muodos-
tumiseen tule kenenkään 
epäasiallisesti vaikut-
taa. Se voi koskea koko 
omaisuutta, osaa siitä tai 
erillistä varallisuuserää. 
Niinpä sekin, jolla on pe-
rillisinä omat lapset, voi 
testamentissaan määrätä 

jonkun osuuden seurakunnalle muistaen 
kuitenkin, ettei testamentti saa loukata 
lasten lakiosaoikeutta, puolta (½) varal-
lisuudesta. Tällöin asiasta on hyvä kertoa 
lähipiirille hyvissä ajoin, ettei testament-
ti tule perillisille yllätyksenä.

Testamentintekijä voi halutessaan 
määrätä myös, että testamentinsaajan 
on käytettävä saamansa varat johonkin 
tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi kirk-
kokiinteistön rakennuskustannusten tai 
niistä aiheutuneiden velkojen maksuun. 
Hyvä on tietää sekin, että testamentti-
lahjoitus seurakunnalle on verovapaa.

Testamentti on määrämuotoinen asia-
kirja, jonka laatimista varten kannattaa 
kääntyä asiantuntijan puoleen.

Testamenttilahjoitus seurakunnalle?  
Mietipä sitä!

Timo Hakanen



Seurakunnan yhteystiedot

Jyväskylän Vapaaseurakunta
Jumalanpalvelukset: Gradia Harjun 
kampuksen juhlasali, Sepänkatu 3

Seurakunnan toimiston osoite
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
p. 040 9656 734
markus.koivu@svk.fi
Tatu Koivukoski
Nuorisotyön johtaja
p. 050 557 1932 
tatu.koivukoski@svk.fi 
Merja Toukola 
Seurakuntakoordinaattori
p. 0404 193 182 
merja.toukola@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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