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Hollannista HEI!
Saan tällä kertaa kirjoittaa tähän kohtaan 
meiltä mitä kesäisimmät terveiset!! Koro-
na-aika on mullistanut teidän ja meidän 
elämää monella tavalla. Tällä hetkellä ei 
voi edes aavistaa, mitä kaikkea on vielä 
tulossa. Talouslukemien odotetaan olevan 
kohta sodan jälkeisellä tasolla, ja Hollan-
nissa varaudutaan jo siihenkin. Hoivako-
deissa on vanhuksia kuollut ikävään, se-
kin on todettu.

Korona yhdistää

Mutta muutakin on meneillään tässä 
maailmassamme, joka ei ole ”häkki vaan 
koti kaikkien”. Kapkaupungissa huume-
kauppajengit ovat laskeneet sotakirveen-
sä ja jakavat ruokaa kaikkein köyhimmil-
le, siis yhteistoimin, katsomatta kuka on 
ystävä tai vihollinen. Uskovat artistit ovat 
yhdistäneet voimansa ja sen yhteistyön tu-
loksia on kuultavissa netissä, on eri mai-
den siunauslauluja, on tämä Toivon Lintu 
-kappale, on uskomaton määrä ennennä-
kemätöntä ja nopeaa yhteistyötä. 

Korona kehittää kekseliäisyyttä

Suomen Kuvalehti kirjoittaa luovuuden 
nousemisesta kukkaan juuri kriisioloissa. 
”Sodissa, epidemioissa, syvässä lamassa – on 
aina syntynyt myös jotain hyvää: keksintöjä. 
Normaaliaikoina olemme helposti vanhojen 
toimintatapojemme vankeja.”

Korona pelkistää ja vapauttaa 

Mullistus näyttää siis tuovan mahdolli-
suuden muuttaa toimintatapoja ja vapau-
tua niiden vankeudesta. Muistin nuore-
na lukemani kirjan, Jyväskylästä kotoisin 
olevan Kalevi Selkäinahon Raamatun ih-
miskäsitystä pohtivan kirjan Minä uskon, 
vuodelta 1984. Jo tuolta ajalta eräs kirjan 
teema oli jäänyt mieleeni:
”Tietty yksinkertainen elämäntapa on mm. 
aidon omatoimisuuden ja luovan tarpei-
den tyydyttämisen edellytys. Tutkijat puhu-
vat suorastaan aineellisen vaurauden ym-
päröimästä voimattomuudesta ja luontai-
sen elämänsisällön ohentumisesta.”

Tämä tutkimustulos on järisyttävää tie-
toa, jos sen käsitämme. Että siis jonkin-
asteinen puute tai kriisitila on suorastaan 
välttämätön edellytys aidolle omatoi-
misuudelle! Suodaanko meille juuri nyt 
mahdollisuus vapautua kaikesta voimat-
tomuudesta, johon elämä on meidät tuu-
dittanut? 
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Uusi raikas suunta edessä!

Mehän saatamme siis olla matkalla 
kohti uudenlaista aitoa omatoimisuut-
ta! Elämänsisältö ei suinkaan ohene 
vaan rikastuu. Sisältö pelkistyy, tavoit-
teet kirkastuvat, niitä kohti mennään 
kaikin voimin. Tarpeet vähenevät pa-
kon edessä, elämän perusasiat nouse-
vat uuteen arvoon, mieli kirkastuu, luo-
vuus nousee ja voimattomuus hävi-
ää.  Näiden ajatusten innostamaa kesää  
teille jokaiselle!

Rakkain terveisin,
Maija Lock

”Mullistus näyttää 
siis tuovan 

mahdollisuuden 
muuttaa 

toimintatapoja ja 
vapautua niiden 
vankeudesta.” 
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Uskoontulo toi hymyn ja 
toivon

Vuosi sitten kesällä Olli Suomalainen kävi 
ensimmäisiä kertoja Vapiksella, kun seu-
rakunta kokoontui Gradialla. Myöhem-
min samana kesänä hän löysi uskon Ju-
malaan. Sitä ennen Ollin elämässä oli ol-
lut monenlaisia vaiheita.

  – Vanhempani erosivat, kun olin kah-
deksan. Asuin ensin äitini kanssa Jyväs-
kylässä, kunnes muutin isäni luokse Vaa-
saan, kun olin ammattikoulussa. Kotona 
oli alkoholismia ja siihen liittyviä monia 
ongelmia. Ajauduin huonoon seuraan ja 
vääriin porukoihin, mistä etsin veljeyttä 
ja kaveruutta.

  Ollin isä oli ravintolayrittäjä, joten 
Ollikin alkoi nuoresta pitäen työskennel-
lä ravintola-alalla. Koska hän hoiti työnsä 
hyvin, hän sai työssään kokea arvostusta.

  – Silti minulla oli sellainen fiilis, etten 
kuulunut mihinkään. En kokenut olevani 
ravintolayrittäjä, mutta en kokenut oleva-
ni niin sanotusti mikään paha poikakaan. 
Tasapainottelin kahden maailman välillä.

  Muutaman raskaan vuoden jälkeen 
Olli alkoi saada kiinni normaalista arjes-
ta. Hyvää ajanjaksoa kesti 10-15 vuoden 
ajan.

  – Treenasin ja tein kovasti töitä. Mi-
nulla oli parisuhde, talo, hyvä työ, au-
to ja kolme koiraa. Sitten maailmani ro-
mahti, kun isäni firma meni konkurssiin, 
menetin työni, parisuhteeni meni poik-
ki, ja monia muitakin surullisia asioita 
tapahtui.

  – Olin ihan murskana ja toivoni me-
nettänyt. Tuntui, ettei millään ollut mi-
tään väliä. Paras ystäväni totesi, että ”tuo 
jätkä ei enää ikinä tule hymyilemään”. 
Palasin takaisin vanhoihin kaveripiirei-
hin ja alkoholin käyttämiseen.

Uusi alku

Vuoden 2018 lopulla Olli muutti Jyväs-
kylään, sillä hän kaipasi elämälleen uut-
ta alkua. Olli otti yhteyttä Markus ”Ma-
ko” Koivuun, johon oli tutustunut noin 
20 vuotta aiemmin. Siten hän löysi tien-
sä seurakuntaan viime kesänä.

  – En tiedä, tulinko etsimään uskoa. 
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Ajattelin, että seurakunnassa on normaa-
leja ja kivoja ihmisiä. Ensin oli ihmisiin 
tutustumista, Parraskuuta ja saunailtaa.

  Eräänä iltana Olli rukoili kotonaan ja 
tunnusti syntinsä Jumalalle.

  – Itkin pitkään, kun tulvakanavat au-
kesivat monen kuukauden jälkeen. Aa-
mulla olin täynnä iloa enkä pystynyt lo-
pettamaan hymyilemistä. Tuntui siltä, et-
tä linnut laulavat ja keli on parempi.

  – Se oli käännekohta, jonka jälkeen on 
tapahtunut ihmeellisiä asioita uskon kans-
sa. Sydämeni on muuttunut. Vaikka mi-
nulla on edelleen samoja murheita ja ki-
puja, oloni on turvallinen ja toiveikas.

  Olli on omien sanojensa mukaan su-
persosiaalinen, joten hän on löytänyt seu-
rakunnasta nopeasti uusia ystäviä.

  – Minulle seurakunta on hyvin vah-
vasti perhe, johon minut on otettu hie-
nosti vastaan. Olen saanut ystäviä, joi-
den kanssa soitella ja viettää aikaa.

  – Kun olemme kokoontuneet Gra-
dialla, olen usein ollut kantamassa tuo-
leja tai keittämässä kahvia. Olen jopa 
päässyt muutaman kerran harjoittele-
maan miksausta. Pikkuhiljaa olen pää-
semässä mukaan toimintaan, joten seu-
rakunta tuntuu perheyhteisöltä.

Teksti: Heli Markkunen
Kuva: Riksu Siltala

Seurakunnan 
Elinvoimaisuuspolku - 

kutsu muutokseen
Elinvoimaisuuspolku haastaa ja valmistaa 
seurakuntaa muutokseen. Voimme var-
masti yhdessä tunnustaa, että muutokses-
ta ei ole ollut puutetta viimeisen vuoden 
tai kahden aikana. Useampi työntekijä on 
vaihtunut, korona-pandemia on koetellut 
käytäntöjä ehkä jopa pysyvästikin, ja li-
säksi olemme kulkeneet matkan Puutar-
hakadun kirkolta Gradia Harjulle. Maan-
tieteellisesti muutos ei ole ollut kadun 
mittaa suurempi, mutta monella muulla 
tavalla mitattuna varmasti sitäkin merkit-

tävämpi. Samalla tiedämme, ettei matka 
ole vieläkään valmis, vaan suuntaamme 
katseemme jo kohti Seppälää.

Seurakunta ei kuitenkaan ole raken-
nus tai jokin sijainti, seurakunta olem-
me me yhdessä. Samoin kuin rakennus-
ta, myös yhteisöä voidaan remontoida ja 
kunnostaa, ja näin tulisikin toimia. Ilman 
Pyhää Henkeä kanssakulkijana ei tähän-
kään prosessiin kannata heittäytyä. Jokai-
sen yhteisön on luotava oma yhteinen ta-
pansa kohdata toisiaan, kohdata Jumalaa, 



6

ylistää, rukoilla ja elää todeksi evankeli-
umia. Tätä kokonaisuutta saamme myös 
yhdessä työstää kaiken aikaa, varsinkin 
muutostilanteissa.

Helmikuun 9. päivän jumalanpalveluk-
sessa siunasimme elinvoimaisuustiimin 
työhönsä luotsaamaan seurakuntaa po-
lun alkumetreillä. Tiimissä palvelevat Tii-
na Rintala, Ida Turunen, Mervi Turunen, 
Tapio Laaksonen, Veera Wusu sekä Tuo-
mas ja Sara Veistola. Koolle kutsujana toi-
mii Merja Toukola. Tiimin jokaisella jäse-
nellä on oma työryhmänsä, joiden kautta 
erilaisia tehtäviä toteutetaan. Ryhmiin on-
kin löytynyt mukaan yli 20 upeaa ihmistä, 
joita esittelemme myöhemmin lisää.

Kokonaisuutena tämän porukan teh-
tävänä on kartoittaa seurakuntamme sy-
vempää tilaa - sisäistä, ulkoista ja histori-
allista. Lisäksi valmistelemme seurakuntaa 
muutokseen nostamalla esiin vuorovai-
kutukseen ja viestintään liittyviä asioi-
ta. Hengellisen valmistautumisen muu-
tokseen tulisi nojata rukoukseen ja Sanan 

tutkimiseen, ja tässä meillä jokaisella on 
oma tärkeä tehtävämme. Kuljemme pol-
kua yhdessä ja haluamme haastaa seura-
kuntaa elämään tätä muutosaikaa asiaan-
kuuluvalla antaumuksella. 

Muutos on positiivinen mahdollisuus, 
mutta erityisen mukavaa se ei aina välttä-
mättä ole. Psalmien kirja kuitenkin kehot-
taa meitä yhä uudestaan: “Laulakaa Her-
ralle Uusi Laulu!”. Uuden laulun opettelu 
vaatii vaivannäköä, heittäytymistä ja opet-

telun tuskan kestämistä.

Vuorovaikutus ja viestintä

Matkalla kohti elinvoimaisuutta on vuo-
rovaikutuksella ja viestinnällä keskeinen 
rooli. Vuorovaikutuksen kautta luomme 
yhteistä ymmärrystä siitä ketä ja missä 
olemme sekä minne haluamme mennä. 
Yhteisten tavoitteiden asettamiseksi ja 
saavuttamiseksi on käytävä keskustelua, 
kuunneltava ja kohdattava toisiamme 
avoimin mielin. Yhden ihmisen näky on 
nopea kommunikoida eteenpäin, mut-
ta yhteisessä näyssä Jumalan valtakunta 
murtautuu esiin. Sen eteen on ilo ja suo-
rastaan välttämättömyys nähdä vaivaa.

Toimitilakysymykset (ja korona!) ovat 
haastaneet vuorovaikutusta ja viestintää. 
Itse olen iloinnut siitä, että haasteilla on 
tapana myös nostaa esiin paikkoja kasvaa 
ja kehittyä. Oma Workplace-verkkoym-
päristömme on mahdollistanut aktiivi-
sen keskustelun kiinteistöasioista. Osal-

le verkossa kirjoittelu ja asioiden ilmaisu 
siellä on hyvinkin mieluista, toisilla sii-
hen voi olla korkeampi kynnys. Tärke-
ää kuitenkin on, että olemme seurakun-
tana ottaneet haltuun uuden tilan vies-
tinnälle ja vuorovaikutukselle. Prosessiin 
kuuluu, että tätä myös yhdessä harjoitel-
laan - opitaan, tehdään virheitä ja anne-
taan palautetta.

Verkkoympäristöt antavat mahdolli-
suuden nopealla ja laajalle viestinnäl-
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le, mutta jumalanpalvelusten yhteydes-
sä viestitään ja vuorovaikutetaan ihan yh-
tä lailla. Monille yhteen kokoontuminen 
on sekä riittävä, että se ainoa oikea paik-
ka olla yhteydessä. Tälle tulee olla jatkos-
sakin tilaa.

Sukupolvien välinen vuorovaikutus

Elinvoimaisuuspolun vuorovaikutustii-
missä puurtavat Martti Hämäläinen, Jen-
na Mehtonen, Katri, Tero Kemppi, Kati 
Huotari sekä Nelli Lahtela. Ryhmän toi-
minnasta vastaavat Tiina Rintala ja Ida 
Turunen. Tiimin keskeisiä kysymyk-
siä ovat olleet: Millaista seurakuntam-
me vuorovaikutus nyt on, ja millaista 
haluamme sen olevan tulevaisuudes-
sa? Lisäksi yhä useampi on nostanut esiin 
haastavaa kysymystä sukupolvien välises-
tä vuorovaikutuksesta. Miten voisimme 
vahvistaa tätä yhteyttä, miten katsoa sa-
maan suuntaan sukupolvet yhdessä? On-
ko olemassa yhteisiä tiloja sukupolvien 
kohdata, ja jos ei, niin kuinka niitä luo-
daan? Alkusyksylle on suunnitteilla yh-
teinen työpaja tämän 
asian äärellä. 

Viikkolehden hel-
mikuun numerossa 
Nana Kivimäki kir-
joittaa:

“El invo imainen 
seurakunta on useam-
man sukupolven seu-
rakunta. Yhden su-
kupolven - olipa se 
nuori tai vanha - seu-
rakunta on liian hau-
ras ollakseen elinvoi-

mainen. Yhden sukupolven seurakunnal-
ta puuttuu toisten sukupolvien viisaus, ja 
luontainen kyky kommunikoida omalle su-
kupolvelle kohdistuu vain pieneen joukkoon 
ihmisiä.”

Ollaksemme seurakuntana vahvoja, tu-
lisi yhteytemme yli sukupolvirajojen ol-
la vahvaa. 

Tässäpä siis lyhyesti kuulumisia Vapiksen 
elinvoimaisuustyöstä. Elinvoimaisuustii-
min tuotosten, yhteisten työpajojen (joi-
ta on vielä edessäpäin) sekä Pulssi-mitta-
uksen kautta voimme jatkossa hahmottaa 
kokonaiskuvaa seurakunnastamme. Tä-
män kokonaisuuden kautta polku edes-
sämme saa tarkempaa muotoa ja suuntaa. 
Pysytään siis kuulolla, 
kun kutsu käy yhtei-
siin työpajoihin ja teh-
täviin.

Ilolla,
Merja Toukola
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Kohtaamisia Kaikkivaltiaan  
kanssa

Kulunut kevät on pysäyttänyt meitä 
monella tavalla ja tasolla. Tilanne on 
varmasti muistuttanut meitä myös niis-
tä kaikkein tärkeimmistä asioista kuten 
suhteesta Jumalaan ja ihmisiin. Itseä-
ni on puhutellut Hoosean kirjan kohta 
6:3 ”Tuntekaamme, pyrkikäämme tun-
temaan Herra; 
hänen nousun-
sa on varma 
kuin aamurus-
ko, hän tulee 
meille kuin sa-
de, kuin kevät-
sade, joka kos-
tuttaa maan.” 
On valtava 
etuoikeus, et-
tä saamme op-
pia tuntemaan 
ja elää suhteessa tällaiseen Herraa!    

Uskon, että rukouksen ensisijainen 
tarkoitus on tuon suhteen syventämi-
nen ja Jumalan läsnäolossa oleminen. 
Mielenkiintoista on, miten Jeesuk-
sen opettama Isä Meidän –rukous ra-
kentuu. Se alkaa suhteen tunnustami-
sella ”meidän isä”. Sekä alku- että lop-
puosassa julistetaan Jumalan suuruutta 
ja hänen valtaansa eli ylistetään hän-
tä. Niiden välissä on muutama henki-
lökohtainen pyyntö, joissa pyydetään 
myös syntejä anteeksi. Ylistys ja kiitos 
vievät meitä Jumalan läsnäoloon ja sil-
loin rukouksemme pohjana on Jeesuk-

sen voitto. Tuosta voitosta käsin voimme 
luottavaisin mielin tuoda sydämellämme 
olevat asiat rakkaalle Isälle ja myös kuun-
nella, mitä sanottavaa Pyhällä Hengellä 
on meille. Kyse ei ole suorituksesta tai 
listojen luettelemisesta, vaan etuoikeu-
desta olla keskusteluyhteydessä meidän 

Herramme kanssa, joka on jo tehnyt kai-
ken Golgatalla. Sitä yhteyttä voi ylläpi-
tää pitkin päivää tai vaikka toimiviksi to-
detuissa rukousryhmäpuheluissa toisten 
kanssa. ”Hän voi tehdä enemmän, mo-
nin verroin enemmän kuin kaikki, mitä 
me anomme ja ymmärrämme, sen voiman 
mukaan, mikä meissä vaikuttaa. Hän saa-
koon kunnian seurakunnassa ja Kristukses-
sa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, 
aina ja iäti. Aamen!” Ef. 3:20, 21

Rukousterveisin,
Marika Visakorpi
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Kun maailma pysähtyi
Kysyin
Mitä Sinä Kaikkivaltias haluat sanoa
Syvällä sydämessä tunsin, näin on hyvän Jumalan tahto.

Luonto herää uuteen alkuun
Silmut puhkeavat loistoon
Muuttolinnut riemuitsevat
Eivät tiedä rajoista
Tuovat viestin kaukaa
täälläkin rakastetaan.

Päivästä päivään
valo kasvaa
Isä anna meille anteeksi
Sinun uskollisuutesi on ihmeellinen.

Hanna-Liisa Törrönen (2020)

Suvivirsi soikoon
Koska kouluissa ei tänä keväänä järjes-
tetty kevätjuhlia, ihmisiä kehotettiin 
laulamaan Suvivirttä pihoilla ja par-
vekkeilla lauantaina 30.5. Seurakun-
tamme järjesti lauluhetken Harjul-
la sekä Kangaslammen toimintapuis-
tossa, jossa Jani Lakonen kitaroineen 
johti puistossa olevia tuttuun virteen 
”Jo joutui armas aika”.

Kuvat ovat Kangaslammen toimintapuiston tapah-
tumasta 30.5. Sää suosi upeasti. Lähitaloihin oli jaet-
tu SuviPlus-lehteä ja mukana kutsu liittyä virteen. Pai-
kalla oli myös paljon lapsia.

Kuvat: Tarja Halme ja Merja Larkkonen
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Seurakuntatyö on
haastavaa ja innostavaa

Keväällä seurakunnan työntekijäjoukos-
sa oli kaksi uutta kasvoa. Kyösti Florin 
toimi kakkospastorina Markus Koivun 
rinnalla ja Nelli Lahtela oli työkokeilussa 
nuorisotyön puolella.

Millaisia tehtäviä työhösi sisältyi?
Kyösti: Työnkuvaani sisältyi ihmisten 

kohtaamisia ja sielunhoitoa, jotka vali-
tettavasti jäivät koronatilanteen takia vä-
häisemmiksi. Opetin Raamatun sano-
maa netin kautta sunnuntaisin. Lisäksi 
kävin läpi Peter Scazzeron kirjoittaman 
Tunneterve hengellisyys -kirjan kahdek-
san lukua netin välityksellä. Noin puolen 
tunnin pituinen alustukseni oli osa pien-
ryhmien työskentelyä.

  Nelli: Olen tehnyt monenlaisia asioi-
ta, joista kerron joitain esimerkkejä. Olin 
mukana rakentamassa studiota Ahjoka-
dun tiloihin. Olin toteuttamassa Urban 
Digitalia, jossa opetin ja olin musiikki-
vastuussa. Tein videoita sosiaaliseen me-
diaan ja pidin Instagram Livejä Steissi- ja 
Urban Light -väelle. Olin visioimassa Va-
paakirkon kesäjuhlien nuortenohjelmaa, 
joka toteutetaan netin välityksellä.

Millaisia lahjoja pääsit hyödyntämään 
työssäsi?
  Kyösti: Olen kutsumukseltani opettaja-
evankelista. Minulle on mieluista pitää 
raamattuaiheisia puheita, joissa on mu-
kana ihmisen kasvuun ja eheytymiseen 
liittyvää sisältöä. Opettamiseeni liittyy 

paljon omia kokemuksiani. Myönteiset 
ja vähemmän mukavat elämänkokemuk-
set ovat antaneet elämääni ”kokemusasi-
antuntijuutta”, joka on tuonut viestin-
tääni ihmisyyttä ja sen myötä läheisyyttä 
kuulijoiden kanssa.
  Nelli: Videoiden luominen ja editoimi-
nen on ollut harrastukseni teinivuosieni 
alusta alkaen. Pääsin käyttämään työko-
keilussani tätä lahjaa, jota en ollut etu-
käteen ajatellut käyttää. Sain hyödyntää 
myös ylistyksenjohtamisen ja opettami-
sen lahjojani. Koen omaksi vahvuudek-
seni myös sen, että voin tuoda omaa per-
soonaani esille, kun olen kameran edessä, 
teen videoita tai pidän Instagram Livejä.
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Millaista oli olla osa työntekijäporuk-
kaa?
  Nelli: Se oli hauskaa. Seurakuntamme 
työntekijät luovat hyvää ja hauskaa ilma-
piiriä, joten siihen oli mieluista liittyä.
  Kyösti: Koin työntekijätapaamiset työ-
jaksollani voimaannuttavina. Aina, kun 
meillä oli tilaisuus tavata, jutella ja ru-

koilla työntekijöiden kesken, koin nuo 
hetket virkistävinä.
Millaisena koit työsi seurakunnassa?
  Nelli: Koen kutsua hengelliseen työhön, 
joten sen takia halusin tulla Vapikselle 
työkokeiluun. Nautin olla täällä hommis-
sa, ja olen kokenut monet asiat persoonal-
leni luonteviksi. Olen päässyt myös kul-
kemaan epämukavuusalueilla, mutta olen 
huomannut sen jälleen kasvattaneen mi-
nua.
  Kyösti: Seurakuntatyö on mielenkiintois-
ta ja haastavaa. Kaikista antoisinta oli se, 
kun sain olla tekemisissä niin monenlais-
ten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Vaik-
ka olen itsenäinen puurtaja, tunnen eni-
ten olevani tiimi-ihminen, joka on par-
haimmillaan toimiessaan yhdessä muiden 
kanssa.

Heli Markkunen 
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Kohti uudenlaista tulevaisuutta
Seurakuntamme on toiminut jo noin 
130 vuotta. Nykyään olemme Her-
ran meille uskomassa tehtävässä ja uu-
den vaiheen edessä. Meistä riippuu toi-
minnan tulevaisuus. Seurakunta oli vas-
taavassa tilanteessa, kun Puutarhakadun 
kirkkoa rakennettiin. Jäsenmäärään näh-
den haaste oli silloin vielä suurempi, 
kun meillä nykyään. Heitä kannusti nä-
ky evankeliumin työstä, ja uusi, komea 
kirkko valmistui vuonna 1961. Lähes 60 
vuotta jatkunut monipuolinen toiminta 
on kantanut runsasta hedelmää.

Sydämellä lapset ja nuoret

Uusia toimitiloja odotellessamme juma-
lanpalveluksia, ja työtä lasten ja nuorten 
parissa jatketaan taas syyskesällä niin laa-
jana kuin mahdollista. Tällä hetkellä ju-
malanpalveluksia pidetään toistaiseksi 
vain netin kautta. Toivotaan, että koro-
naepidemia ja muut rajoitteet väistyvät 
mahdollisimman nopeasti.

Jotta toiminta uusissa tiloissa voisi al-
kaa, liian suuri velka olisi este työnte-
kijöiden palkkaamisessa. Se merkitsi-
si varsinkin keskeisen ja tärkeän lasten 
ja nuorten toiminnan kuihtumista ja sa-
malla vaikeuttaisi lapsiperheiden muka-
naoloa. Tehdään kaikkemme, että näin 
ei pääsisi tapahtumaan. Aktiiviset vapaa-
ehtoisemme eivät pystyisi kaikesta vas-
taamaan. Erityisesti tänä aikana lasten 
ja nuorten työ seurakunnassa on tärke-
ää. Koulujen uskonnonopetuksen sisältö 
ei ole enää entisensä. Pidetään osaltam-

me huoli siitä, että lapset ja nuoret saa-
vat Jumalan sanan kestävät suuntaviivat 
elämälleen.

Kutsu ihmeeseen

Vain yhdessä tämä onnistuu, sillä onhan 
seurakunnassa varsinaisia jäseniä 778. 
Osa heistä on jo osallistunut keräykseen 
kiitettävällä tavalla, mutta tarve on vie-
lä suuri. Avatkoon Herra yhä useampi-
en sydämet rohkeaan antamiseen varois-
taan. Jos emme ole vielä lahjaamme tai 
lupaustamme summasta antaneet, toteu-
tetaan se niin pian kuin mahdollista. Se 
vaikuttaa ratkaisevasti suunnitelmien to-
teuttamiseen.

Jumalalle on kaikki mahdollista, ja 
muistetaan, että hän on tehnyt ennenkin 
näitä ihmeitä uskoviensa kautta. Nyt hän 
kutsuu meitä ihmeensä toteuttajiksi. Ol-
laan kuuliaisia ja iloitaan sitten tuloksis-
ta. Meitä kannustetaan huomiseen Juma-
lan sanassa: ”Pitäkää huoli siitä, ettei ku-
kaan jää osattomaksi Jumalan armosta.” 
(Hebr.12:15)

Rukoillaan voimia ja 
johdatusta vanhimmistolle, 
sen puheenjohtajalle sekä 
kaikille niille, jotka ovat 

valmisteluvastuussa!

Jorma Kuusinen
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Missä mennään 
kiinteistöhankkeessa?

Seurakuntamme on ostanut toimitilan 
Seppälän Ahjokeskuksesta. Kiinteistö-
hankkeemme on nyt siinä vaiheessa, et-
tä erikokoisia remonttisuunnitelmia on 
pyritty yhdessä arvioimaan. Keskeistä on 
löytää seurakunnallemme sekä toimin-
nallisesti että taloudellisesti kestävä rat-
kaisu tilojen suhteen. 

Seurakunnan kanssa aihetta on poh-
dittu etäyhteyksien välityksellä ke 6.5. 
keskustelutilaisuudessa sekä ke 3.6. vuo-
sikokouksen yhteydessä. Lisäksi keskus-
telua on ollut mahdollista käydä Workp-
lace-verkkoympäristössä, johon jokaisella 
jäsenellämme on mahdollista saada käyt-
täjätunnukset. 

Vanhimmisto on suunnitellut, et-
tä voisimme siirtää toimintamme jo vä-
liaikaisesti Ahjokadun tiloihin sekä jat-
kaa varainkeruuta tavoittelemaamme 
remonttia varten. Samalla 
odotamme Puutarhakadun 
tontin myynti- ja kaavoi-
tusprosessin etenemistä se-
kä kaupan lopullista toteu-
tumista vuoden 2021 aika-
na.

Etenemisestä on tarkoi-
tus päättää ylimääräisessä 
seurakunnankokoukses-
sa ke 17.6. klo 18.30. Ti-
laisuus järjestetään etäyhtey-
den avulla, niin että siihen 
on mahdollista osallistua se-
kä puhelimitse että nettiyh-

teyden kautta. Ohjeet osallistumiseen tu-
levat sähköpostilistan, Workplacen sekä 
nettisivujen kautta saataville.

Kuinka paljon kiinteistöhankekeräys 
on tähän mennessä tuottanut? Paljon-
ko puuttuu vielä tavoitteesta?

Kiinteistöhankekeräys on tähän as-
ti tuottanut n. 700 000 € rahaa ja sitou-
muksia, tavoitteenamme on saada kokoon 
1,1 milj. €:n omarahoitusosuus.

Ennen toiminnan siirtämistä Ahjoka-
dulle, tiloissa tulisi tehdä pientä re-
monttia. Millainen tämä remontti voi-
si olla, ja kuinka paljon se saisi mak-
saa? Millaisella aikataululla tiloihin 
voisi päästä?

Remontin tavoitteena olisi mahdollistaa 
seurakunnan eri toimintojen siirtyminen 
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Yhteistä varainkeruuta
Kiinteistökeräyksemme vauhdittami-
seksi on hankkeestamme julkaistu nyt 
rakennakirkko.fi -sivusto. Seurakunta-
lainen.fi-sivustolla on julkaistu myös 
banneri, jota klikkaamalla pääsee raken-
nakirkko-sivulle. 

Käypä kurkkaamassa ja kerro tästä 
myös niille, jotka eivät vielä tiedä kirk-
kohankkeestamme: rakennakirkko.fi tai 
https://www.seurakuntalainen.fi/

Banneri on Seurakuntalainen.fi -sivul-
la kahdeksan viikkoa. Keräysalueemme 
on Keski-Suomi, mutta seurakunnallam-
me on lisälupa markkinoida kristillisillä 
kanavilla verkossa ja lehdissä.

Näkyvyyden lisääminen tällä tavoin 

syntyi seurakuntalaisemme Kari Turusen 
ideasta, hänen suunnittelemanaan ja Ka-
rin yrityksen Valu Digital Oy:n kustanta-
mana. Hankkeesta ei siis koidu seurakun-
nalle kustannuksia. Iso kiitos Karille upe-
asta ideasta ja työstä!

Työ toteutettiin tiiviissä yhteistyössä 
seurakuntamme kiinteistöhankkeen anta-
misen markkinointitiimin kanssa.

Seurakunnassamme on toiminut joi-
takin kuukausia tällainen markkinointi-
tiimi, jonka vanhimmisto perusti viime 
vuoden loppupuolella (19.11.2019). Tii-
miin valittiin Mikko Vario (koollekutsu-
ja), Mirja Lehto, Merja Toukola ja Merja 
Larkkonen.

Ahjokadulle. Hyödyntäisimme tässä Ahjolla jo valmiiksi olevia tiloja ja rakenteita, sekä 
tekisimme vain aivan välttämättömimmät lisäykset/muutokset. Lisäysten ja muutosten 
tulisi olla sellaisia, että niitä voitaisiin suoraan hyödyntää lopullisessa remontissa. In-
vestointina se voisi tässä vaiheessa tarkoittaa muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Ra-
kennuslupaprosessin ja minimiremontin jälkeen tiloihin olisi mahdollista muuttaa ar-
violta syys-lokakuun tienoilla tänä vuonna.

Koonnut: Merja Toukola
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Tiimi on tehnyt markkinointisuunni-
telman, kuinka pyrimme lisäämään kiin-
teistökeräyksen näkyvyyttä ja antamista, 
erityisesti seurakuntamme ulkopuolella. 
Suunnitelmaa luonnollisesti päivitetään 
tilanteen mukaan.

Alkuvuodesta teetimme printtiesitteen, 
jota käytetään, kun pyydetään yritysten 
tukea kiinteistöhankkeeseen. Mikki orga-
nisoi yhteydenottoja yrityksiin, joten asi-
asta kiinnostuneet voivat olla häneen yh-
teydessä, mikki.lehto@gmail.com.

Olemme suunnitelleet ja mainostaneet 
myös joitakin tapahtumia, kuten Juhla-

kahvituksen, Kultakeräyksen sekä Nais-
tentapahtuman Huhtasuon koululla, jo-
ka siirtyi koronatilanteen vuoksi myö-
hempään ajankohtaan. Vaikka monet 
tapahtumat ovat siirtyneet ensi syksyyn 
ja talveen, korona-aikaankin toki tapah-
tuu: 

Otamme todella mielellämme vastaan 
myös ideoita ja palautetta. Niitä voit lä-
hettää Mikolle, mikko.vario@gmail.
com.

Merja Larkkonen
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Live-lähetyksiä studiolta
Kun koronarajoitukset tulivat voimaan 
maaliskuun aikana, seurakunta ei voinut 
enää kokoontua yhteiseen jumalanpalve-
lukseen. Tilanteeseen löytyi uudenlainen 
ratkaisu, kun Ahjokadun tiloihin raken-
nettiin studio. Sieltä on keväällä lähetet-
ty sunnuntain jumiksia ja torstain Ur-
ban Digitaleja netin kautta ihmisten ko-
teihin.

 – Alun perin ajattelimme rakentaa 
studion toimistolle, mutta Ahjokadun 
uudet tilat osoittautuivat parhaimmak-
si vaihtoehdoksi. Studion pystyttämi-
nen kesti reilun viikon verran, miksaus-
tiimin vetäjänä toimiva Sakari ”Sakke” 
Lehtinen kertoo.

  – Rakensimme äänitarkkaamon sau-
naan, joka on studiosta erillinen tila. 
Saimme myös käyttöömme lainakame-
ran ja television, jotta pystymme näke-
mään, mitä studiossa tapahtuu.

  Tekniikkatiimi saapuu paikalle yleen-
sä noin kahta tuntia aiemmin ennen 
kuin live-lähetys alkaa. Jokainen tiimin-
jäsen tekee monenlaisia valmisteluja.

  – Esimerkiksi puhujien ja muusikoi-
den liikkumiset studiossa pitää suunni-
tella etukäteen tosi tarkasti, jotta siirty-
mät olisivat 
j o u s t a v i a . 
Lähetystä on 
silloin mu-
k a v a m p a a 
seurata. Käy-
täntö muo-
vautuu koko 
ajan parem-
maksi.

  Nettiju-
miksen ai-
kana teknii-
kassa ahke-
roi yleensä 
neljä henkilöä: miksaaja/äänitarkkailija, 
kuvaaja, video-ohjaaja ja mediahenkilö, 
jonka vastuulla on laittaa laulunsanat ja 
raamatunjakeet näkyville kuvaruutuun.

   Studiossa on kaksi kameraa, joista 
toinen on staattinen webkamera, jon-
ka kuvakulma ei juuri muutu kesken ju-

miksen. Toinen kamera on vä-
hän liikkuvampi. Video-ohjaaja 
valitsee kuvakulmia ja ohjeistaa 
kuvaajaa. Siten saamme koko-
naisuudesta kivemman näköi-
sen.

Kuvatekstit:
1. Tuomas Veistola valmistautuu 
live-lähetykseen.
2. Äänitarkkaamo on rakennettu 
saunaan, jossa Sakke Lehtinen val-
mistelee ääniä live-lähetystä varten.



17

Kesän jumalanpalvelukset
Kesä- ja heinäkuun ajan (2.8. saakka) jumalanpalvelukset toimitetaan Ahjokadun stu-
diolta. Juhannus- ja Kesäjuhlaviikolla (viikot 25 ja 26) tilaisuudet ovat tauolla. Juma-
lanpalveluksia voit seurata netin välityksellä eikä niihin ole mahdollista osallistua paikan 
päällä. Ehtoollistilaisuuksiin pyydämme seurakuntalaisia varaamaan leivän sekä mehun 
koteihinsa, ja näin voimme yhdessä nauttia ehtoollista. 

Kesä-heinäkuun jumalanpalveluksissa (kameran edessä) meitä palvelevat mm. Nel-
li Lahtela, Kari Ahroth band, Essi Kettunen Band, Mikko ja Pipsa Vario, Tarja Hiltunen, 
Mervi Turunen sekä Markus Koivu. Teknisestä toteutuksesta vastaavat Steven Kelly (me-
dia, kamera, video-ohjaus), Sakke Lehtinen (miksaus) ja Suvi Räisänen (tulkkaus) tii-
meineen.

Pääset seuraamaan suoria lähetyksiä sunnuntaisin klo 17 nettiosoitteessa: 
livestream.com/jklvapis

Ylläolevan nettisivun kautta näet myös saarna-ar-
kistomme sekä tämän kevään Tunneterve hengel-
lisyys -kirjaan perustuvat opetukset.

Jumalanpalvelusten studio-lähetykset jatkuvat ai-
nakin 2.8. saakka.  Su 9.8. alkaen, jos korona-
tilanne sallii, voimme jälleen suunnitella ko-
koontuvamme fyysisesti yhteen Gradia Harjun 
juhlasaliin (Sepänkatu 3). Ja tällöinkin muistam-
me huolehtia osallistujien turvallisuudesta turvavä-
lein sekä noudattamalla epidemia-ajan ohjeistuk-
sia kokoontumisille.

  Seurakunta on lähettänyt jumalanpal-
veluksia suorana nettiin vuodesta 2014 
lähtien. Keväällä tällaisista live-lähetyk-
sistä on tullut toistaiseksi ainoa tapa osal-
listua tilaisuuksiin, joten sen takia niitä 
on voitu toteuttaa pelkästään nettilähe-
tyksen ehdoilla.

  – Nyt kun lähetämme tilaisuuksia stu-
diosta, tekniikan laatu on noussut vah-

vasti. Esimerkiksi Gradialla ääni tehtiin 
pääsääntöisesti sitä tilaa eikä niinkään net-
tijumista varten. Studiossa voimme pa-
remmin keskittyä siihen, miltä ääni kuu-
lostaa netin kautta.

Heli Markkunen
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Kesäkuun lopulle suunniteltu Toivon Festivaali -kesäjuhlaviikko (23.–28.6.) toteu-
tetaan TV-tuotantona yhteistyössä TV7- kanavan kanssa. Juhlaohjelmaa lähetetään tiis-
taista sunnuntaihin klo 19.30-21.00.

Nuorten juhlat ovat Kesäklubi ja ne näkyvät YouTubessa 26.–28.6. Menossa vahvas-
ti mukana myös Jyväskylän omaa väkeä.

Kesäjuhlat TV7-kanavalla koostuu kahdesta eri osasta joka ilta:
Klo 19.30 alkaa Toivon Studio, jossa toivon ankkurit vievät iltaa eteenpäin. Kuulem-

me opetusta Toivon Festivaalin teemasta, toivon terveisiä eri seurakunnista ja toivon ta-
rinoita, jotka vievät meitä tavallisten ihmisten tarinoihin. Musiikista vastaa juhlan oma 
HouseBand solisteineen.

Klo 20.30 jatkamme innostavalla keskusteluohjelmalla Toivon Talk, jossa nostetaan 
esiin teemoja, kuten uusien seurakuntien istuttaminen, diakoniatyö, kutsumus jne. Vie-
raiksi on pyydetty illan aiheen asiantuntijoita, ja iltaa juontaa Suvi Kankkunen.

Tänä vuonna voit siis katsella juhlia kotisohvaltasi tai mistä tahansa, missä olet liikkeel-
lä älylaitteen kautta. Voit myös osallistua juhlien toteuttamiseen lahjoittamalla juhli-
en tuotantokuluihin.

Vuonna 2020 vapaakirkon kesäjuhlat tulevat tavoittamaan enem-
män väkeä kuin koskaan aikaisemmin. Olethan sinäkin mukana!

Suomen Vapaakirkon 
kesäjuhlat 2020
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Lasten kesäiset kirja-arviot
JP ja murtovaras – Tytti Salo, Päivä 2019
JP ja murtovaras kertoo 9-vuotiaista pojista, jotka lähtevät kesälo-
malla yölliselle seikkailulle. Mukaan tulee myös toisen pojan pik-
kusisko. Seikkailu muuttuu odotettua jännittävämmäksi, kun lap-
set näkevät murtovarkaan tosi toimissa. Pysyykö pikkusisko mur-
tovarkaan auton perässä?

Kirja sopii mielestäni 7-12-vuotiaille. Kirjan tarina oli kiinnostava, 
kirjassa oli huumoria ja tykkäsin erityisesti Minni-pikkusiskosta. Kirja 
oli aika helppolukuinen, joten sen voi lukea itse tai se sopii myös per-
heen yhteiseksi luettavaksi.
Arvio: Lyydia Yliniemi, 11 v. 

Kuva siirtyy sanaan – Raaputa tarra ja väritä (Päivä 2019)
Kuva siirtyy sanaan -kirjassa on paljon mukavaa tekemistä. Kir-
jassa on maisemakuvia, joihin voi itse raaputtaa tarroja muka-
na tulevilta tarra-arkeilta. Kirjan kuvitus on tosi hieno. Jokai-
sella aukeamalla on myös maisemakuvaa vastaava värityskuva. 
Kuviin liittyy myös raamatunlause. Kirjaa voisi suositella annet-
tavaksi esim. lahjaksi 7-12-vuotiaille. 
Arvio: Joose (kohta 8v.)  ja Lyydia (11 v.) Yliniemi 

Vaara vuorilla –Tracy Leininger Craven, Päivä 2017
Kirja on tositarinaan perustuva kertomus uudisasukkaista Pohjois-Amerikasta. Vaa-
ra vuorilla kertoo Barbara Leiningerin ja hänen siskonsa Reginan tarinan heidän elä-
mästään intiaanien parissa. Barbara ja Regina ryöstettiin heidän perheensä luota rans-
kalaisten ja englantilaisten taistellessa Pohjois-Amerikassa. Useista 
matkan varrella tulleista koettelemuksista huolimatta he turvasi-
vat Jumalaan.    

Mielestäni kirja oli todella mukaansatempaava ja sopivan lyhyt. Suo-
sittelisin kirjaa yli 12-vuotiaille lukijoille, koska kirja saattaisi olla 
liian jännittävä nuoremmalle lukijalle. Uskoisin kirjan olevan mie-
lenkiintoinen myös aikuiselle lukijalle. Kirjan lopussa on keskustelu- 
ja pohdintakysymyksiä joita voi hyödyntää, jos kirjaa lukee jollekin 
ryhmälle, kuten koululuokalle. 
Arvio: Siiri Yliniemi (14v.)
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Korona yllätti Päiväpiirin 
suunnitelmat

Päiväpiiri on kirkon karanteenin ta-
kia kokoontunut NNKY:n tiloissa, kak-
si kerta kuukaudessa, parittomina viik-
koina.

  Olimme tiimin kanssa suunnitelleet 
ohjelman jo koko kevääksi. Viimeisellä 
kokoontumiskerralla 12.3 meillä oli pu-
hujana Vesa Koivu, ja lopuksi oli Hannu 
Alan konsertti. Toimikausi oli tietenkin 
hyvä lopettaa konserttiin, vaikka emme 
silloin tienneet, että se on kevään vii-
meinen kerta. Me yli 70-vuotiaat ja ris-
kiryhmäläiset jouduimme karanteeniin 
omaan kotiimme ilman ulkopuolisia lä-
hikontakteja.

  Nyt on ollut aikaa kuunnella, mitä 
Jumalalla on sanottavaa itse kullekin. Tä-
hän ikään ehtineinä nämä ulkoiset olo-
suhteet eivät hetkauta, koska olemme 
jo monta asiaa ehtineet kokea elämäm-
me aikana. Monta pandemiaakin on tul-
lut ja mennyt. Sisäiset korvat toivotta-
vasti ovat herkistyneet kuulemaan. Olen 
ollut turvallisella mielellä, koska tiedän, 
että Jumalan sallimatta ei meille mitään 
tapahdu.

  Yleensä olemme suunnitelleet jo hy-
vissä ajoin syyskauden aloitusta. Nyt ei 
ole ollut mahdollista edes varata toimi-
paikkaa, jos emme vielä syksyllä saa ko-
koontua. Laitoinkin jo seurakuntaan 
viestiä, että olisiko mahdollista Päiväpii-
rin kokoontua Ahjokadun tiloissa, kun 
remonttia ei siellä ole aloitettu. Olisim-
me tuoneet sinne tuolit ja kahvinkeitti-

men. Se olisi ollut hyvä alku yhteydelle 
karanteenin jälkeen.

  Toivottavasti syksyllä avautuu mah-
dollisuus jälleen kokoontua ja yhdessä 
ihmetellä Jumalan suuruutta ja huolen-
pitoa.

Airi Kallberg

Kirjasuositus! 
Ajankohtainen, tiivis ja tärkeä tietopa-
ketti sinulle ja ystävillesi luettavaksi!

Terv. Eija-Liisa
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Korkeimman suojassa, 
Kaikkivaltiaan varjossa 

Kevään aikana olen käynyt 
rukouskävelyllä ystäväni Arja 
Niemisen kanssa Naissaaren 
kauniissa ympäristössä. Siellä 
kävellessämme sain ajatuksen 
pyytää häntä kertomaan 
lehteemme elämästään, 
tiestään Jeesuksen luokse sekä 
lempijakeistaan Raamatussa. 
Hän suostui: 

- Yksi lempipsalmeistani on psalmi 91.  
Minulle sen sanat ovat tuoneet lohtua ja 
turvaa ja sen lupaukset ovat toteutuneet 
monia kertoja elämässäni.  Eräs Jumalan 
ihmeistä tapahtui jo ennen syntymääni. 
Äitini oli käymässä vanhempiensa luo-
na Keiteleen rannalla. Yllättäen synnytys 
käynnistyi eikä talossa ollut puhelinta ei-
kä lähellä naapureita. Kuinka ollakaan, 
rantaan ajoi tuntematon taksiautoili-
ja, joka tuli tervehtimään talon asukkai-
ta. Siitä lähdettiinkin heti ajamaan pitkin 
kevätjäitä kohti Viitasaaren kirkonkylää, 
missä synnyin. Autoilija sanoi ajon olleen 
kevään viimeinen heikoilla maaliskuun 
jäillä. Näin mummoni rukous kuultiin 
taivaallisessa taksinvälityksessä! 

- Olen kotoisin Mikkelistä, mistä läh-
din Ruotsiin töihin ja kouluttauduin so-
siaalipuolen vanhusten hoitajaksi.  Äitini 
muutti luokseni ja pääsi töihin sairaalaan. 
Siellä hän tutustui uskovaiseen suomalai-
seen naiseen.  Hän pyysi meitä kokouk-

seen. Hengelliset asiat olivat minulle jo 
tuttuja mummoni kautta. Mutta nyt 
tulin uskoon ja menin kasteelle.  Sain 
pastorilta muistoksi raamatusta sanat:” 
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jee-
suksen) vastaan, hän (Jumala) antoi voi-
man tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka 
uskovat hänen nimeensä.” Kahdeksan 
Ruotsin vuoden jälkeen muutin takai-
sin Suomeen, Jyväskylään. Opiskelin 
psykiatriseksi sairaanhoitajaksi ja työn-
ohjaajaksi. Etsin itselleni kotiseurakun-
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taa ja tulin Vapaakirkkoon. Siellä minua 
pyydettiin apuopettajaksi pyhäkouluun. 
Näin pääsin sisään seurakuntaan. Myö-
hemmin olen ollut mukana mm. sielun-
hoitotiimissä sekä elämänkaarityössä.  

- Elämäni punainen lanka on ollut yh-
dessä ja yksin rukoileminen. Vuosia sitten 
seurakunnassa pidettiin arkiaamuisin ru-
koushetki, missä kävin säännöllisesti en-
nen töihin menoa. Rukousaamut olivat 
minulle tosi tärkeitä.  Nykyisiin rukous-
hetkiin tiistai-iltaisin pyrin menemään 
säännöllisesti. Ajattelen, että rukous on 
asenne. Se ei katso aikaa eikä paikkaa. Si-
tä voi tehdä kaikkialla.  Kun seurakunnas-
samme alkoi maahanmuuttajatyö, tunsin 
sen heti omakseni. Kiitän Jumalaa, että 
vielä eläkeiässä saan olla auttamassa, ra-
kastamassa ja siunaamassa paljon kärsi-
neitä lähimmäisiä.  Psalmi 84 on minulle 
rakas ja siitä mm. jae 4: ”Löysihän lintunen 
kodin ja varpunen pesän, johon se poikasen-
sa laskee – sinun alttarisi, Herra Sebaot, mi-
nun kuninkaani ja Jumalani.” 

- Minulla on  lapsia, lastenlapsia ja lap-
senlapsenlapsia. Sinne Jumalan alttarille 
saan heidätkin viedä päivittäin.  Kun kat-
selen elämääni taaksepäin voin kiitollise-
na todeta, että tähän asti on Herra minua 
auttanut, kantanut ja parantanut. Kiitos 
ja kunnia Hänelle! 

Eija-Liisa Määttänen 

Työntekijöiden vapaat

Kari Hämäläinen, 4.8. saakka
Markus Koivu, 4.6. - 16.6.
Tatu Koivukoski, 1.8. saakka
Taina Ollikainen, 28.7. saakka
Merja Toukola, 29.6. - 26.7.

Syksyn muistilista

Su 1.11.2020 Syyskokous seurakun-
nan jäsenille. Syyskokouksessa valitaan 
uusia vanhimpia. Voit ehdottaa uusia 
jäseniä 27.9. mennessä Mika Suoma-
laiselle tai Kari Hämäläiselle. Erovuo-
rossa ovat varsinainen jäsen Mikko 
Vario, sekä kaksi varajäsentä (Tuomas 
Veistola ja Sakari Lehtinen).

Muutoksia toimistolla

Seurakuntakoordinaattori Merja Tou-
kolan työaika sekä työnkuva muuttuu 
1.8. alkaen. Muutoksen myötä perin-
teinen palkatun toimistotyöntekijän 
rooli poistuu seurakunnastamme. 

Tulevan lukuvuoden 2020-21 ajan 
Merjan työaika on kaksi päivää viikos-
sa ja työtehtävät ovat viestinnän, ta-
pahtumien, elinvoimaisuustiimin ja 
vapaaehtoistyön johtamista.

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

Lisätietoja Mikki Lehto mikki.lehto@gmail.com.



Seurakunnan yhteystiedot

Jyväskylän Vapaaseurakunta
Jumalanpalvelukset: Gradia Harjun 
kampuksen juhlasali, Sepänkatu 3.
Koronarajoitusten vuoksi nyt ainoastaan 

netin välityksellä.

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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