
 

Jesajan	luterilainen	seurakunta	muuttaa!	

Näiden vuosien aikana meidän perhe on kasvanut kolmella lapsella. Myös lapsemme ovat saaneet 
pyhän kasteen ja kutsun Kristuksen yhteyteen omilta pastoreiltamme, Harri Huoviselta, Pekka 
pastoriltamme ja Jarno Gummerukselta. On käsittämätöntä miten olemme saaneet kokea Kristuk-
sen yhteyttä näinä vuosina ja jumalanpalvelus on tullut elämäksi ja seurakunta kodiksi.  

Jesajan seurakunta on aloittanut toimintansa vuonna 2008. Aikalailla alusta saakka Jesajan seura-
kunta on saanut kaikki nämä vuodet kokoontua Jyväskylän adventtiseurakunnan tiloissa. Tahdon 
sydämestäni kiittää Jyväskylän adventtiseurakuntaa, heidän seurakuntalaisia ja pastoria Ansku 
Jaakkolaa siitä, että olemme saaneet heidän tiloissa kokoontua. Meitä on aina kohdeltu ja kohdattu 
ystävällisesti.  

Nyt on tullut kuitenkin aika sanoa kiitos ja näkemiin! On aika kääntää uusi sivu seurakuntamme 
elämässä ja jatkaa tämän syksyn toimintaa uusissa tiloissa Jyvälän Setlementin tiloissa. Tahdon 
toivottaa sinut sinne tervetulleeksi ja suunnittelemaan toimintaamme!  

Toivoisin, että seurakuntana kantaisimme uusista tiloista yhdessä vastuun. Kulumme nousevat 
hieman ja uutta työtä tulee lisää. Jos toimimme yhteisöllisesti tulemme huomaamaan miten uusien 
tilojen tuomat hyödyt tulevat kaikkien meidän hyväksi. Tahdon näillä sanoilla kutsua sinut ys-
täväni, seurakuntaperheemme jäsen, uusiin tiloihin jatkamaan messuyhteyttä. Kutsutaan sinne 
myös ahkerasti niitä joilta seurakuntakoti vielä puuttuu.  

Hyvää syksyä ja siunausta!  

Tv: Tero Salmela, Jesajan seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 

 

Tervehdys! 

Osallistuimme 2014 vaimoni kanssa ensim-
mäistä kertaa Jesajan luterilaisen seurakunnan 
messuun. Meillä ei ollut säännöllistä seurakun-
ta yhteyttä tuota ennen laisinkaan. Lähinnä ns. 
seurakuntayhteys oli koostunut he-
rätysliikkeiden kesäjuhlista ja yksittäisistä seu-
roista ja tapahtumista. 2014 Jesajassa elettiin 
aikaa jolloin ei ollut omaa pastoria. Messua vie-
tettiin kahden viikoin välein. Aika nopeasti 
vaimoni ja minut imettiin mukaan talkoolaisik-
si ja palvelimme suntioina ja vaimoni py-
häkoulua pitäen. Allekirjoittanut myös sai kut-
sun seurakunta neuvostoon vuonna 2015. Näkymä Sali 1: n ikkunasta 
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Talousvastaavan terveiset 
 
Seurakuntamme saa monien rukousten jälkeen muuttaa uusiin tiloihin. Saamme olla kiitollisia 
tästä mahdollisuudesta. Muutto on ennen kaikkea mahdollisuus. Lokakuun alusta saamme ko-
koontua uusissa, sisäilmaltaan puhtaissa tiloissa.  
 
Muutto ja muuttaminen koskettavat jokaisen meidän elämää jossain kohdassa. Uusi koti voi tun-
tua aluksi vieraalta ja oudolta. Pikkuhiljaa sitä kuitenkin kotiutuu. Joku asia on paremmin uudessa 
ja jotain ikävöi vanhasta. Näin on myös seurakuntakodin muuttaessa, mutta onneksi kyse on vain 
tässä muutossa ulkoisista rakenteista. Seurakuntakodin ydin ei muutu mihinkään. Kristus on ja 
pysyy.  
 
”Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi” Muutaman viikon takaisessa talouspalaverissa 
lähetyshiippakunnan dekaani Joel Kerosuo muistutti meitä tästä tunnuslauseesta. Seurakunta ko-
diksi, myös taloudellisessa mielessä. Jokainen meistä seurakuntalaisista hoitaa omaa kotiaan ja 
talouttaan. Toisen talous vaatii suunnittelua enemmän kuin toisen. Seurakunta on meidän yhteis-
taloutemme, meidän yhteinen koti. Ja seurakunnan talouden hoito vaatii suunnitelmallisuutta. Ei 
pelkästään vuosibudjetoinnin muodossa vaan jokaisen seurakuntalaisen osalta.  
 
Jokainen antaa sen mihin kullakin on varaa. Rohkaisen etukäteen miettimään ja suunnittelemaan 
kuinka sinä voit seurakuntamme taloutta tukea. Kolehti olisi säännöllistä ja suunniteltua. Näin se 
ei ole sen varassa mitä sattuu mukana olemaan. 
 
Saara Gummerus 

Tuleva messutila,  Sali 1 

LISÄÄ KUVIA 
SEURAAVALLA SIVULLA! 



 

	

	
	

Alakerran sisäänkäynti parkkipaikoilta Yläkerran aula, kirkkokahvitila 

Aulan soppi, pyhäkoulutila 

Näkymä Sali 3: een, jossa vietämme osan 
loppuvuoden messuista. Vuoden 2023 alusta 
messut pääsääntöisesti Sali 1: ssa. 

Seurakunnan varastokaapeille löytyi 
paikka alakerran sosiaalitilasta.  


