JOKIOISTEN
SEURAKUNNAN
KEVÄT 2021

SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA:

http://www.jokioistenseurakunta.fi
sekä seurakunnalliset torstaisin Forssan Lehdestä

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2021
JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin toteutetaan
pandemiaohjeistuksen takia työntekijöiden voimin ilman läsnä olevaa
seurakuntaa. Jumalanpalvelus on katsottavissa internetissä linkistä
https://www.youtube.com/messupysakki. Linkki löytyy myös
seurakunnan nettisivujen www.jokioistenseurakunta.fi etusivulta.
Tallenne on nähtävissä myöhemminkin.
Pyydä läheisiltäsi apua lähetyksen löytämiseksi!
Seurakuntalaiset kutsutaan kirkkoon kun ohjeistus sen sallii.
Seuraa kirkollisia Forssan Lehdessä ja seurakunnan nettisivuja.
Jumalanpalveluksissa vieraina:

Jorma ja Satu
Arkkila 31.1.

Timo Vaarna
Elina Braz de Almeida
Open Doors 14.2. ja Seija Uimonen 28.2.

Seija Uimonen kertoo Kroatian lähetystyöstä seurakuntatalossa 28.2.
kahdessa tilaisuudessa, klo 11.30 ja 12.30. Tilaisuuksiin tulee
ilmoittautua etukäteen virastoon, p. 040-8050 151. Molempiin otetaan
sisään 8 henkeä.
MESSUPYSÄKKI LIVE STREAM klo 17 joka kuukauden 1.
sunnuntaina 7.2., 7.3., 11.4. ja 2.5. Rennon yhteisöllinen
seurakuntalaisten toteuttama messu. Vaihtuvat puhujat ja toteuttajat.
MessuPysäkki katsottavissa internetissä linkistä
https://www.youtube.com/messupysakki. Linkki löytyy myös
seurakunnan nettisivujen www.jokioistenseurakunta.fi etusivulta.
Tallenne on nähtävissä myöhemminkin.

RUKOUSPUHELU maanantaisin klo 18. Puheluun pääset mukaan
soittamalla numeroon 045 670 6541. Rukouspuhelun ryhmäpuheluun
liittyminen on varsin helppoa, soitat vain edellä mainittuun numeroon, ja
puhelusi yhdistetään ryhmäpuheluun.

Seurakuntatalon pääoven edessä (Temppelitie 2):
RUOKAJAKELU tiistaisin klo 12-13. Voit noutaa ruokaa kotiin
vietäväksi.
Sopukassa (Koulutie 5, talon pääty):
LEIPÄJAKO tiistaisin klo 13-14. Lisäksi kuukauden viimeisenä
tiistaina klo 17-18.
EU-KASSIEN JAKO kerran kuussa tiistaina klo 13. Jakopäivät 9.2.,
9.3., 6.4., 4.5. ja 1.6.
Tervetuloa keskiviikkoisin klo 10-11 LIIKKUMAAN LEMPEÄSTI.
Yhteislähtö kirkkoherranviraston edestä, Koulutie 5 A. Voit kävellä
lyhyemmän tai pitemmän lenkin kunnon mukaan.
Mukana Tuija p. 050 4151 777. Noudatamme turvallisuusohjeita.

LAPSIPARKKI Etukäteen sovittua, maksutonta lastenhoitoa 0-6
vuotiaille lapsille srk-talon alakerrassa. Kevään parkkipäivät: 5.2, 19.2,
12.3, 19.3, 9.4, 23.4. ja 21.5. Varaa paikka viimeistään parkkia
edeltävänä päivänä klo 14 mennessä tekstiviestillä 040 8050 154/Elina
tai 040 8050 153/Helena. Ilmoita lapsen nimi, ikä ja muut huomioitavat
asiat. Vastaamme viestiisi ja vahvistamme paikan.
JEESI Työmuoto lapsiperheille, kun arjessa selviäminen tuntuu
haastavalta. Ota rohkeasti yhteyttä pienimissä ja isommissa huolissa.
Lähetä tekstiviesti 040 4151 775/Elina Mettovaara tai 040 8050154/Elina
Mäntyvaara niin otamme yhteyttä sinuun mahdollisimman pian.
Selvitetään tilannetta ja aikatauluja yhdessä.

PÄIVÄKERHOT 3-5-vuotiaille lapsille kokoontuvat viikoittain
srk-talolla. Ilmoittautuminen syksyllä alkaviin päiväkerhoihin tapahtuu
keväällä. Kesken kerhokauden vapautuvia paikkoja voi kysellä Elinalta.
KOULUIKÄISILLE LAPSILLE
Seuraa seurakunnan nettisivuilta alakouluikäisille tulevia kerhoja ja
leirejä. Kerhoista, leireistä ja tapahtumista jaetaan tiedotteet kouluissa.
Tiedusteluihin vastaa Sanni Sipilä p. 050 4151 773.
NUORISOTYÖ Nuorten toiminnan ajankohtaiset asiat tiedotetaan
riparilaisille ja someen Instagram: norsujokioinen. Isostoiminnasta
viestitään WhatsApp-ryhmässä. Tiedustelut Sanni ja Heikki.
Toistaiseksi tauolla ovat: Diakoniaruokailu, Eläkeläisten kerhot,
Lähetyksen toimintapiiri, avoimet perhekerhot ja kuoroharjoitukset.
Rukousillat ja nuorten miesten kokoontumiset toimivat
etäjärjestelyin. Kinkereitä ei tänä vuonna voida järjestää.
JOKIOISTEN SEURAKUNNAN NIMIKKOLÄHETIT
Satu ja Jorma
Arkkila
lapset Sarella ja Joanna
Kenia, Sambia
satu.arkkila@sley.fi, jorma.arkkila@sley.fi

Elina
Braz de Almeida
Kroatia

elina.brazdealmeida@sansa.fi

Seurakunta tukee myös Suomen Lähetysseuran työtä Etelä-Kiinassa,
Kylväjän juutalaistyötä Jerusalemissa ja Kansanlähetyksen
maahanmuuttajatyötä Saksassa. Yhdyshenkilönä lähetystyössä toimii
lähetyssihteeri Ulla Lähdekorpi.

PALVELEVA PUHELIN on luottamuksellista keskusteluapua.
Puhelin päivystää su-to klo 18-01 ja pe-la 18-03
numerossa 0400 22 11 80. Voit soittaa nimettömänä.
SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ
Diakoniatoimiston osoite Koulutie 5 A. Diakoniatyöntekijöitä Elina
Mettovaaraa ja Tuija Kujansuuta voi tulla tapaamaan sopimuksen
mukaan tai voit pyytää kotikäynnille. Soita rohkeasti, puhelintiedot alla.
Diakonian ajankohtaiset asiat päivitetään seurakunnan internet-sivuille ja
someen (Facebook: Jokioisten diakoniatyö ja Instagram: jokioisten
seurakunta diakonia).
SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÄT
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto Koulutie 5 A
(03) 4240 100
avoinna ma-pe klo 8.30-12. Huom. kesäperjantaisin suljettu 1.6.-31.8.
Kirkkoherra Jyrki Koivisto
Seurakuntapastori Johanna Parviala
Kanttori Heini Kataja-Kantola
Diakoni Elina Mettovaara
Diakoniatyöntekijä Tuija Kujansuu
Lähetyssihteeri Ulla Lähdekorpi
Kirkon seurakuntamestari Marja-Liisa Salminen
Srk-talon seurakuntamestarit Anne Ekman-Klemelä
Marika Heikkilä
Nuorisotyönohjaajat
Heikki Lähdekorpi
Sanni Sipilä
Lastenohjaajat
Elina Mäntyvaara
Helena Hacklin
Talouspäällikkö Tiitta Moberg
Toimistoapulainen Kirsi Moisander
Kirkkoherranvirasto, toimistosiht. Sirpa von Hertzen

050-4151 770
050-4151 772
050-4151 776
050-4151 775
050-4151 777
050-4151 780
040-5018 904
040-8257 993
050-4151 779
050-4151 774
050-4151 773
040-8050 154
040-8050 153
050-4151 771
040-8050 152
040-8050 151

SEURAKUNNAN NETTISIVUT
LÖYDÄT OSOITTEESTA:
www.jokioistenseurakunta.fi

”Vanhuudessa yllätti köyhyys..”
SINÄ RIITÄT!
Yhteisvastuu on evankelis- luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka osoittaa
lähimmäisenrakkautta, syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta,
niin meille Suomessa, kuin kehittyvissä maissakin. Yhteisvastuukeräys on auttanut
hädänalaisia jo vuodesta 1950 alkaen. Keräyksessä on mukana kaikki Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat. Suojelijana keräyksessä toimii tasavallan presidentti ja 2021
keräyksen esimiehenä Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.
Vanhusten köyhyys näkyy ja näyttäytyy hyvin eri tavoin, niin meillä Suomessakin. Köyhyyden
taustalta voi löytyä monenlaisia syitä. Elämä on hyvin monimuotoista ja arvaamatonta, polku
voi johdattaa meidät yllättävien käänteiden eteen. Niin hyvässä ja pahassa. Voimme kohdata
työttömyyttä, sairautta, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä. Tänä vuonna
Yhteisvastuukeräyksessä nouseekin esiin ikäihmisten taloudellinen ja sosiaalinen ahdinko.
Koronatilanne on lisännyt maailmanlaajuisesti yksinäisyydentunnetta ja ahdistusta. Tänä
ihmeellisenä, maailmaa mullistavana aikana olemme kohdanneet myös uudenlaista pelkoa
ja kokeneet taloudellista ahdinkoa enemmän. ”Eniten vanhuudessa yllätti köyhyys” on totta
niin Suomessa kuin maailmalla. Asumiskustannukset ovat suuria ja eläkkeet pieniä. Monesti
juuri eläkkeen aloittaneet voivat tukea yhä edelleen lapsiaan ja lapsenlapsiaan, useasti jopa
oman toimeentulon kustannuksella. Seurakuntien diakoniavastaanotoilla tavataan vuosittain
monia yli 70- vuotiaita, mutta useasti ikääntyneet turvautuvat apuun vasta siinä vaiheessa,
kun tilanne on mennyt jo todella heikoksi.
Yhteisvastuukeräyksessä keräävä seurakunta saa käyttää oman tuotto-osuuden paikallisten
tarpeiden mukaisesti ikäihmisten ahdingon helpottamiseksi. Kotimaisina valtakunnallisina
yhteisvastuukeräyksen kumppaneina ovat Kirkon diakoniarahasto sekä Seurakuntaopiston
kokoama kansanopistoverkko. Diakoniarahasto käyttää Yhteisvastuuvarat
kokonaisvaltaiseen avustustoimintaan yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.
Heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä pyritään auttamaan taloudellisen ahdingon
korjaamisessa ja elämänlaadun parantamisessa. Vuodesta 2022 alkaen osassa Suomen
kansaopistoissa tullaan toteuttamaan ikäihmisille heidän tarpeiden perusteella suunniteltua,
maksutonta digitaalisten taitojen kurssia, joka mahdollistaa pankki- ja virastoasioinnit
tietokoneen välityksellä.
Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotoilla tuetaan arvokkaan
vanhuuden mahdollistamista auttamalla mm. katastrofien ja luonnonmullistusten
aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia vanhuksia, yhteisöjä ja perheitä. Kansainvälisen
diakonian esimerkkikohdemaana on Uganda, mutta apu ohjataan sinne, missä sitä tarvitaan.
Jokioisten seurakunnassa tänä vuonna Yhteisvastuukeräys hoidetaan lipaskeräyksin, 12.2 ja
26.3 Jokavuotinen Yhteisvastuulounas on hoidettu ennakkotilauksen kautta niin, että
seurakuntatalolta saa noudettua Yhteisvastuun hyväksi tehdyn aterian kotiin nautittavaksi.
Toivotaan uskoa ja luottoa tulevaan! ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina
se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.” Rukousrakkautta teille
kaikille! #yhteisvastuu2021 #enitenyllättiköyhyys

Anna lahja lähimmäisellesi!
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys auttaa taloudellisessa ahdingossa olevia
ikäihmisiä. Kampanja alkaa 7.2.2021, mutta ikäihmisten hyväksi tehtävään
työhön voit lahjoittaa koko vuoden ajan.
Tapoja auttaa on monia. Pienikin apu on merkittävää. Lämmin kiitos!
Suorat tilinumerot
 Aktia FI82 4055 0010 4148 41
 Nordea FI16 2089 1800 0067 75
 Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
Pankin kautta maksettavalla lahjoituksella voit kartuttaa oman
seurakuntamme keräystulosta, kun laitat viitteeksi Jokioisten
seurakunnan viitenumeron 302177.

Voit lahjoittaa puhelimella
Soita
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm)
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm)
Lähetä tekstiviesti numeroon 16588
Kirjoita viestikenttään
APU20 (20 €)
APU10 (10 €)
Mobiililahjoitusnumerot
 MobilePay 85050
 Siirto 040 700 9902

Keräyslupa RA/2020/639, 1.9.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi, Manner-Suomi,
myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.
Keräyslupa ÅLR 2020/4355, 1.9.2020-31.8.2021, Ahvenanmaa, myöntänyt
Ahvenanmaan maakuntahallitus 11.6.2020.

