JOKIOISTEN
SEURAKUNNAN
KEVÄT 2022

SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA:

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

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2022
JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen useimmissa
jumalanpalveluksissa. Kevätkautena on kaksi sunnuntaita, jolloin
kirkossa ei ole jumalanpalvelusta. Jumalanpalvelukset pidetään
seurakuntatalossa 13.2. ja 27.2. 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! Seuraa kirkollisia Forssan Lehdessä ja
seurakunnan nettisivuja.
Jumalanpalveluksissa vieraina:

30.1. pastori Parvez Gill
Open Doors-järjestöstä

13.2. khra Jari Kemppainen
Pälkäneen srk:sta

27.2. pastori Petri Kortelahti
Suomen Raamattuopisto

MESSUPYSÄKKI klo 17 joka kuukauden 1. sunnuntaina.
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.

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.
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: 11.2.,
18.2., 18.3., 25.3., 22.4., 29.4., 6.5., 20.5., 20.6., 21.6., 22.6. ja 23.6.
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.
LIIKKUVA PERHEKERHO
Maanantaisin klo 17.30-18.30 Miinan koulun piha-alueella. Tervetuloa
liikkumaan ja ulkoilemaan lapset (suositusikä n. 2-10 v.) yhdessä oman
aikuisen kanssa. Luvassa ohjattuja leikkejä sekä rastiratoja. Mukaan
säänmukaiset vaatteet ja juomapullo. Ohjaajina Elina ja Helena.
(Osoite: Koulutie 8, 31600 Jokioinen)
JEESI Työmuoto lapsiperheille, kun arjessa selviäminen tuntuu
haastavalta. Ota rohkeasti yhteyttä pienimissä ja isommissa huolissa.
Lähetä tekstiviesti 040 4151 775/Elina Virtaperko 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 2022 alkaviin päiväkerhoihin
tapahtuu keväällä. Lisätietoja 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 Tuomas.
Toistaiseksi tauolla ovat: Diakoniaruokailu, Eläkeläisten kerhot,
Kohtaamispaikka, Lähetyksen toimintapiiri, kuoroharjoitukset
avoimet sisällä kokoontuvat perhekerhot sekä Nuorten miesten ilta.
Kinkereitä ei tänä vuonna voida järjestää.

SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ
Seurakunnan lähetystyöstä vastaa lähetyssihteeri Tuomas Gustavsson
sekä lähetysteologi Jyrki Koivisto yhdessä lähetystyön johtokunnan
kanssa. Kiirastorstaina 14.4.2022 on yhteismyyjäiset diakoniatyön
kanssa seurakuntatalon pihalla klo 15-17. Toimintapiiri ei tällä hetkellä
kokoonnu, mutta alkaa heti, kun tilanne sen sallii. Seuraa kirkollisia
ilmoituksia sekä seurakunnan facebook- ja internetsivuja, joissa infotaan
tarkemmin lähetyksen tulevista tapahtumista.
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,
Lähetysyhdistys Kylväjän työtä Etiopiassa ja Kansanlähetyksen
maahanmuuttajatyötä Kreikassa. Yhdyshenkilönä lähetystyössä toimii
nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Tuomas Gustavsson.

SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ
Diakoniatoimiston osoite Koulutie 5 A.
Diakoniatyöntekijöitä Elina Virtaperkoa 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).
PALVELEVA PUHELIN on luottamuksellista keskusteluapua.
Puhelin päivystää joka ilta klo 18-24 numerossa 0400 221 180. Voit
soittaa nimettömänä. Keskusteluapua saa myös verkosta
www.evl.fi/kirkonkeskusteluapu

SEURAKUNNAN NETTISIVUT
LÖYDÄT OSOITTEESTA:
www.jokioistenseurakunta.fi
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 Virtaperko
Diakoniatyöntekijä Tuija Kujansuu
Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Tuomas Gustavsson
Nuorisotyönohjaaja Sanni Sipilä
Kirkon seurakuntamestari Marja-Liisa Salminen
Srk-talon seurakuntamestarit Anne Ekman-Klemelä
Marika Heikkilä
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 774
050-4151 773
040-5018 904
040-8257 993
050-4151 779
040-8050 154
040-8050 153
050-4151 771
040-8050 152
040-8050 151

Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen
Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien
lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Keräys alkaa su 6.2.2022.
Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä
määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja
toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja
turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä.
Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia –
edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.
Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja
laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä
uutuutena myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja välitunneille tuodaan turvallisia
aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi. Uraauurtava verkossa tapahtuvan etsivän nuorisotyön
toimintamalli NettiSaapas toimii valtakunnallisesti. Vapaaehtoiset NettiSaappaan aikuiset etsivät
kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen median eri alustoilla keskustellen, auttaen ja tukien.
Varoilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.
Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan,
koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie
perille Kirkon Ulkomaanapu ensi vuoden kampanjaesimerkkinään työ Etelä-Sudanissa. Maa toipuu
yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman
pakolaiskriisin. Yhteensä neljä miljoonaa ihmistä jätti kotinsa – valtaosa näistä nuoria ja naisia – ja
heistä puolet pakeni naapurivaltioihin. Globaali pandemia on syventänyt jo valmiiksi vaikeaa
tilannetta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa. Monien kehittyvien
maiden tapaan myös Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi.
Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet ovat selvinneet
taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen ravinnonsaanti on turvattu. EteläSudanissa lasten ja nuorten turvallista paluuta opetuksen pariin tuetaan muun muassa
kunnostamalla kouluja ja parantamalla perheiden tilannetta toimeentulomahdollisuuksien ja
ruokaturvan saralla.

Anna lahja lähimmäisellesi!
Tapoja auttaa on monia. Pienikin apu on merkittävää. Lämmin kiitos!
Suorat tilinumerot
 Aktia FI82 4055 0010 4148 41
 Nordea FI16 2089 1800 0067 75
 OP 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 2021/3294, 1.9.-31.12.2021, Ahvenanmaa, myöntänyt
Ahvenanmaan maakuntahallitus 4.5.2021.

Jokioisten seurakunnassa tänä vuonna Yhteisvastuukeräys hoidetaan
lipaskeräyksin pe 18.3.2022. 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!

Keväällä tulossa !

Kotileivonnaisia ym. pääsiäiseksi
Kiirastorstaina 14.4.2022 on lähetys- ja diakoniatyön
YHTEISMYYJÄISET klo 15-17.
Tervetuloa tekemään ostoksia seurakuntatalolle.
Myynti tapahtuu ulkona pääoven edustalla.
Tuotto menee yhteisvastuulle ja lähetykselle.

