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Yhdessä eläen ja ihmetellen
Kädessäsi on seurakuntamme yleisesite.
Minua kirkkoherrana sen läpilukeminen hengästyttää. Se nimittäin sisältää
osallistumista, työtä ja tekemistä sen
verran runsaasti. Toivon, että löydät
sen sisällöstä jotain itsellesi sopivaa.
Seurakunta on monessa mukana.
Sen lisäksi, että esite sisältää meidän omien työntekijöidemme käsien
jälkiä ja hikipisaroita, sisältää se myös
elämää, iloa ja yhteyttä. Monia tapahtumia ja tilanteita, joissa kirkko tulee
lähelle, arkeen (ja juhlaan) ja pitää esillä
sanomaa Valtakunnasta. Ja ihmettelee
yhdessä kanssasi Jumalan suuruutta ja
elämän ainutlaatuisuutta.
Kolmanneksi, ja oikeastaan varsinai-

sesti, se välittää osallisuutta ja yhteyttä. Se on Sinun ulottuvillasi ja Sinua
varten. Eikä se niistä hikipisaroista
huolimatta ole meidän työntekijöiden aikaansaannosta, vaan se kertoo
meidän kaikkien ylöjärveläisten elämästä ja kokemuksesta, kohtaamisista
ja yhteydestä.
Olitpa perhekerhoon matkalla oleva äiti, rippikouluun saapuva nuori,
alttarille asteleva pari tai laskiaistapahtumassa sivakoiva lapsi, tarvitset
yhteyttä. Ainakin toisiin ihmisiin, mutta
myös Jumalaan. Ajattelen, että siinä
kohdassa ihmisen elämässä vasta ovat
kaikki palikat kasassa. Tietysti siinä
järjestyksessä kuin mihin ne itse laitat.
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Jumalanpalvelus on
seurakuntaelämän keskus
Sunnuntai, urut soivat, pappi astelee
saarnastuoliin, seurakunta laulaa virttä
”Totuuden Henki, johda sinä meitä…”,
ehtoollisleipä ja viini odottavat ottajaansa. Tänäkin sunnuntaina kirkon
ovi on kutsuvasti auki jumalanpalvelukseen tulijalle.
Joka viikko seurakunta kokoontuu
jumalanpalvelukseen, seurakunnallisen
toiminnan keskipisteeseen. Ylöjärvellä tuttua ja turvallista aamukympin messua vietetään niin Ylöjärven
kirkossa kuin myös Viljakkalassa ja
Kurussa. Lisäksi jumalanpalveluksia
vietetään esimerkiksi juhlapyhinä ja

Sana

Hiljentyminen
Urut

Tuttu

Rukiinen

Kotikirkko

Anteeksianto

rippikoulujen erillisissä konfirmaatiomessuissa.
Rauha
Seurakunta Virsi
Raikkaita tuulahduksia jumalanpalApu Siunaus
Usko
veluselämään tuovat uudentyyppiset
jumalanpalvelukset, kuten Lasten omat
Kanttori
kirkot ja reippaammalla musiikilla
Turvallinen
höystetyt Tuomasmessut.
Vuoden aikana Ylöjärven seurakunnan kirkoissa järjestetään lähes
300 jumalanpalvelusta ja jumalanpalEpävarmuus Pappi
veluksiin osallistuu yhteensä yli 25
000 kävijää. Suosituimpia juhlapyhiä
Musiikki
ovat jouluaatto ja kiirastorstai, myös
konfirmaatiot ja koululaiskirkot täytLohtu
tävät kirkon säännöllisesti.
Suntio

Saarna

Armo

Yhteys

Turvallinen

Jumalanpalvelu
Ehtoollinen

Klo 10

Elämän leip

Messu

Tarkemmat tiedot jumalanpalveluksista:
• viikoittain paikallislehden
srk-palstalla
• joka kotiin jaettavasta Kirkko
Näkyy –tiedotuslehdestä ennen toimintakauden alkua
• www.ylojarvenseurakunta.fi
• ylojarvi.seurakunta@evl.fi
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Penkki
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Kirkolliset

toimitukse

Kirkolliset toimitukset
tuovat seurakunnan lähelle
Kirkolliset toimitukset – kaste, konfirmaatio, vihkiminen, kodin siunaaminen ja hautaan siunaaminen – tuovat
seurakunnan elämän keskelle. Toimitukset liittyvät elämän tärkeisiin
vaiheisiin ja ne ovat merkittäviä ja
juhlallisia tapahtumia perheelle ja
suvulle. Niihin liittyy myös vahvoja
tunteita ja monia muistoja.
Kirkollisiin toimituksiin liittyvissä
käytännön järjestelyissä kannattaa
ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon
tai päivystävään pappiin. Yhdessä
seurakunnan työntekijän kanssa

voidaan sitten sopia esimerkiksi aikatauluista ja tilatarpeista sekä keskustella tilaisuuden etenemisestä ja
siihen liittyvistä mieltä askarruttavista
kysymyksistä.
Tärkeänä osana kirkollisiin toimituksiin liittyvät myös edeltävät keskustelut ja kohtaaminen papin kanssa.
Pappi vieraileekin niin kastekodissa
kuin hautajaisia järjestelevien omaisten
luona. Kirkollisen vihkimisen osalta
pappi käy vihkikeskustelun hääparin kanssa yleensä vihkiharjoitusten
yhteydessä.

Lisätietoja:
• www.ylojarvenseurakunta.fi
• www.evl.fi/pyhattoimitukset
• kirkkoherranvirasto ja päivystävä pappi: puh. 044 7868 124
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Apua ja tu
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Apua!

työn
Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki te
levon.”
ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille
(Matt. 11:28)
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Elämässä on usein tilanteita, jolloin
tarvitsemme apua. Keskustelua, sielunhoitoa, käytännön apua kriisin
keskelle – tilanteet vaihtelevat. Voit
ottaa rohkeasti yhteyttä seurakuntaan - seurakunta on olemassa meitä
jokaista varten.
PÄIVYSTÄVÄ PAPPI on tavattavissa
srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
ma-to klo 10-15 sekä pe klo 10-13.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT ovat tavoitettavissa monenlaista apua varten
diakoniatoimistosta (Lähdevainiontie
21) ilman ajanvarausta tiistaina ja perjantaina klo 9-11. Puhelimitse voi tavoitella numerosta puh. 044 7868 109.
Lisäksi myös Kurussa ja Viljakkalassa
on diakoniatyön päivystykset. Jos olet
yksinäinen, sairas, kärsit päihde-tai
mielenterveysongelmista tai muuten
vain kaipaat kuuntelijaa tai käytännön
apua, ota yhteyttä!
KOULUPÄIVYSTYS nuorisotyöntekijät ovat tavattavissa kouluilla
viikottain. Päivystysajat löytyvät:
www.kellarille.net
SURURYHMÄT omaisensa menettäneille, kysy lisää puh. 044 7868 125.
PERHETALON VERTAISTUKIRYHMÄT ovat ryhmiä, joissa voi jakaa
iloja ja suruja yhdessä sekä etsiä voimavaroja arkeen. Perhetalo: Loilantie
3-5, perhetalo.ylojarvi@evl.fi.

PAPPILAN PIIAT JA RENGIT on
joukko ylöjärveläisiä luotettavia vapaaehtoisia, jotka tarjoavat veloituksetta
apuaan ikäihmisille ja yksinhuoltajille
Ylöjärvellä kodin pieniin tehtäviin.
Piian tai rengin voit tilata palvelukseesi puh. 040 8682 565 (arkisin klo
9.00-16.00).
Seurakuntien PALVELEVA PUHELIN 01019-0071 tarjoaa mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita
puhelimitse. Päivystysajat ovat koko
Suomessa su-to klo 18.00-01.00 sekä
pe ja la 18.00-03.00.
PALVELEVA NETTI (www.verkkoauttaminen.fi) on kirkon ylläpitämä
verkkoauttamispalvelu, joka pyrkii
antamaan tukea henkilökohtaisissa
ongelmatilanteissa.
Puhelinluettelon alkusivuilla on
päivystävät puhelinnumerot erilaisten
kriisitilanteiden varalta.
SAIRAALAPAPIT toimivat Tampereen alueen sairaaloissa. Ylöjärven
terveyskeskuksessa ovat vastaavasti
käytettävissä seurakuntamme omat
papit ja diakonit.
RUKOUSPYYNTÖJÄ voit jättää
kirkkojen eteisessä oleviin laatikoihin. Ne luetaan jumalanpalveluksen
esirukouksessa. Esirukouspyynnön
voit lähettää myös seurakunnan internet-sivuilla.
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Lisätietoja netissä:
• www.ylojarvenseurakunta.fi
• www.ylojarvenseurakunta.fi/
perhetalo
• www.tampereenseurakunnat.
fi/sairaalasielunhoito
• www.verkkoauttaminen.fi
• www.evl.fi/palvelevapuhelin

Lapset, 0-7
Godly Play, pesitkö kädet, eväät,
kerhoreppu, hiljaisuuden kynttilä,
järjestäjä, osallisuus,
Kasvamisen
iloakaverit, koska
syödään, leikki, Jumala, Taivaan Isä,
Lapsille suunnattu toiminta on Ylöjär- iloa ja liikkumisen riemua monen ikäiJeesus, usko, alttari, mul on pissahätä,
vellä monimuotoista. Päiväkerhoissa sille lapsille eri puolilla pitäjää. Perinen
tarvii yli
apua,
olkaa
hiljaa, pyhäkoulujakin
istu,
vipeltää
viikottain
300 lasta.
Leik-ny teikkäitä
järjestetään
kien, askarrellen,
näytellen,
laulaen,
vielä
joillakin
kylillä.
Lapsiparkit
hiljaisuus, meteli, askartelu, sakset,
kokien ja kuunnellen opetellaan ryh- puolestaan tarjoavat aikuisille pienen
liima.... herätellään lapsen hengähdyshetken keskelle arkea. Eikä
mässä toimimista,
luottamusta omaan itseensä ja tuetaan
lapsen itsetuntoa. Päiväkerhossa tutustutaan lapsilähtöisesti kristinuskon
perusasioihin.
Päiväkerhoryhmiä on noin 20 eri
puolilla Ylöjärveä. Kerhopäivä on
kaksi kertaa viikossa ja kerho kestää
2-3 tuntia. Päiväkerhoja ohjaavat koulutetut lastenohjaajat. Ilmoittautuminen päiväkerhoihin on toukokuussa,
mutta vuoden mittaan voi aina kysellä
vapaita paikkoja.
Muskariryhmissä riittää musiikin

Eväät
Sakset
Osallisuus

v.

Hiljaisuuden kynttilä

Leikki
Jeesus

Liima

Meteli

Hiljaisuus

Kaverit

unohtaa sovi lukuisia tapahtumia ja
retkiä, joilla on tärkeä rooli lapsityössä.
Ylöjärvellä suuria vuotuisia lastentapahtumia ovat mm. Laskiaistempaus
helmikuussa ja Perhetalon suuri leikMul on pissahätä
kipäivä toukokuussa.
Uusin toimintamuoto on Kaurasmäessä sijaitseva Raamattuhuone, jossa
tutustutaan Ison Kirjan kertomuksiin
En
elämyksellisesti leikkiin, ihmettelyyn
ja tutkimiseen perustuvalla Godly Play
-menetelmällä. Raamattuhuone on
avoin ja varattavissa kaikille.
Olkaa ny hiljaa

Pesitkö kädet

Jumala

Usko

Kerhoreppu

Taivaan Isä
syödä
Godly Play Koska
Järjestäjä
Istu
Alttari

Askartelu
tarvii apua

Lisätietoja päiväkerhoista ja
muusta lasten toiminnasta:
• www.ylojarvenseurakunta.fi/
paivakerho
• lapsityönohjaaja:
puh. 044 7868 084
• Raamattuhuone,
puh. 044 7868 092
• Kattava kausiesite, joka jaetaan alakouluissa keväällä ja
syksyllä
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Varhaisnu
o

ret, 7-14 v

Kerhot, leirit ja retket ovat
varhaisnuorten mieleen
Perinteikäs poika- ja tyttökerhotoiminta elää ja voi hyvin Ylöjärvellä.
Löytyy niin sähly-, kokki- ja askartelukerhoa kuin myös ohjelma-, mikroauto- ja teemakerhojakin. Osa kerhoista
on vain tytöille, osa pojille, toisinaan
touhutaan sekakerhon merkeissä. Varhaisnuorten kerhot ovat maksuttomia
ja niihin voi tulla mukaan ilmoittautumatta, siten kuin itselle sopii.
Seurakunnan neljä varhaisnuorten
kuoroa (Celesta, Verso, Viljakkalan
Laululinnut ja Kurun Kivitaskut) tarjoavat puolestaan mainioita mahdollisuuksia yhdessä laulamisen ja oppimisen iloon. Myös partiotoiminta on
Ylöjärvellä vilkasta.
Leirit ja retket ovat mieleenpainu-

Kerhotila

.

Turvallinen olo kaikilla

Ilo
Miesten ja lasten peli- ja pizza
Yhdessäolo
Rauhoittumine

Käyttäytyminen

Ystävyys

Leirit Alttari

Tuki

Kaverit
Kivaa y

via elämyksiä – ja niiden suosio onkin
suuri. Kesäisin järjestettävien tyttö-Kerhot
ja
poikaleirien lisäksi tarjolla on mm. Pojat
tyttöjen pyjamabileet, puuhapäivät ja
Laulu
adventtileiri. Retkille ja teemapäiviin
Tytöt
Ohjelmaa
otetaan monesti mukaan vanhemmatkin. Hiihtolomalla suunnataan Åreen
10-synttärit
ja pitkin vuotta järjestetään niin isien
Medis
ja lasten pizza- ja peli-iltoja kuinBotswana-kummiluokka
myös
Askartelu
Ru
äitien ja lasten askartelupäiviä.
Eka- ja tokaluokkalaisten iltapäiRakkaus
vätoimintaa seurakunta toteuttaa
Kirkkoseikkailu
ABC-kurssi
viidessä toimipisteessä (Asuntila,
Metsäkylä, Siivikkala, Vanha seuris,
Vuorentausta). Iltapäivätoimintaa tehKyntti
dään yhteistyösopimuksella Ylöjärven
Kerhonohjaajat
kaupungin kanssa.

Nauru
Sisaruspiiri

Leikit Ruoka

Hartaudet

Lapse
Raama
Kokkaaminen
Retket

Tarkemmat tiedot kerhoista,
retkistä ja leireistä:
• www.ylojarvenseurakunta.fi/
toiminta/varhaisnuoret
• joka kotiin jaettavasta Kirkko
Näkyy –tiedotuslehdestä ennen toimintakauden alkua
• varhaisnuorten nuorisotyönohjaajat: puh. 044 7868 064 ja
044 7868 066
• iltapäivätoiminnan lapsityönohjaaja: puh. 044 7868 086
• Kattava kausiesite, joka jaetaan alakouluissa keväällä ja
syksyllä
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Nuoret 14

-25 v.

Äksöniä ja
syvällistä pohdintaa
Seurakunnan nuorten toiminnassa
riittää vauhtia ja hengellisiä tilanteita. Nuorten illat, Raamis ja Kitarapaja
keräävät seurakunnan viikkotoiminnasta kiinnostuneita saman katon alle
- K-18-iltojakin ollaan viritelty. Nuorisotyöhön erottamattomana osana
kuuluvat leirit ja retket ovat suosittuja
ja keräävät kymmeniä osallistujia joka
kerta. Avoimet ovet Metsäkylässä ja
Kellarilla tarjoavat rentoa ajanvietettä
ja toimivat samalla matalan kynnyksen
paikkana kohti seurakunnan nuorisotoimintaa. Tuttuihin nuorisotyönohjaajiin
voi törmäillä myös arjessa vaikkapa
koulupäivystyksissä tai aamunavausten yhteydessä.
Rippikoulu ja siihen liittyvä isostoiminta ovat edelleen reippaassa myötätuulessa Ylöjärvellä. Legendaariset
riparimuistot – kitaralaulannat nuotiolla, isosten sketsit, elämykselliset
opetustilanteet, tiivis yhteishenki –
ovat osa tämänkin sukupolven nuorten elämäntarinaa. Ripareita Ylöjärven
seurakunnassa järjestetään vuodessa
tyypillisesti noin 15. Leirit ovat edelleen tavallisimpia rippikoulun muotoja, mutta rippikouluun liittyy vuoden
mittaan paljon muutakin kuin vain itse
leiriaika. Yhdessä kokoonnutaan esimerkiksi lähetyksen teemapäivään sekä
useisiin ryhmäkohtaisiin tapaamisiin ja
14

Lisätietoja nuorten toiminnasta ja rippikoulusta:
• www.kellarille.net
• www.ylojarvenseurakunta.fi
• rippikoulutyön pastori,
puh. 044 7868 010
• poikkea Kellarilla (Mikkolantie 1-3)
• www.facebook.com/NuorisotilaKellari

Laulu

Djembe

Konfirmaatio

Katakombi

Vintti

Leirijum

Nuortenilta Ison

Kellari Raamatt
Veisukirja
Basso Op
Kitara MNF Herätys Innokas
Rukous Pikkunen Kaukola

Iltaohjelma

Rippikoulu
Juma
RaamisNuori

vanhempainiltoihin. MegaLempsu-jat- Hiljaisuus
kis kesän jälkeen on huippusuosittu.
Lampsu
Leirin kannalta elintärkeät apurit ja
Leikki
isoset muodostavat kaikkiaan lähes
Metzis
sadan hengen porukan, joka valmentautuu ripareihin viikoittain talven ajan.
15

Innokas

Koulupäivystys
Lempsu

Loorits

Avoimet ovet
Sakset Apuri

Aikuistyö

Elämän
peruskysymysten äärellä
Eri ihmiset tuntevat kotoisammiksi
eri tavat pysähtyä elämän perimmäisten kysymysten äärelle. Seurakunta
tarjoaakin luontevasti monipuolisen
kirjon väyliä pysähtyä pohtimaan, mitä
on ihminen, Jumala, usko, parisuhde,
lähimmäisenrakkaus…
Jumalanpalvelukset niin perinteisesti sunnuntaiaamuisin kuin uudenlaisin
muodoinkin toteutettuna ovat vankkaa
perusravintoa. Siinä missä toinen etsii
vastauksia kysymyksiinsä hiljaisuuden
retriiteistä, kahdenkeskisestä sielunhoidosta tai pienryhmistä, toiselle ovat tärkeitä rukousillat, naisten-/miestenillat
tai raamattuluennot. Yksi mielenkiintoinen vaihtoehto on Alfa-kurssi, joka on

Armo
Naisten-illat

varta vasten räätälöity tilaisuus syventyä
kristinuskon perusteisiin alustusten ja
pienryhmäkeskusteluiden äärellä rennossa ilmapiirissä.
Suosittuja uusia toimintamuotoja
ovat viime vuosina olleet vaikkapa
gospel-lattarit ja seurakuntanyyttärit.
Myös erilaiset tapahtumat ja retket
tarjoavat elämyksellisiä vaihtoehtoja –
näin vaikkapa kesällä, jolloin vietetään
musiikin siivittämää Kirkkopuisto Soi
-tapahtumaa.
Kannattaa siis seurata seurakunnan
viestintää tai nykäistä työntekijää hihasta ja selvittää, millaisessa toiminnassa juuri sinun paikkasi voisi olla.
Tervetuloa mukaan!

Alpha

Rukouskaveri

Ruiskahvila

Keskustelu
Etsijät
Viikkorukous

Pienpiiri

Lego-talo – Apua Haitille

Seurakuntanyyttär
Miesten-illat
Rukous

Godly Play

Hyviä

Servaus

Ystävät

Sanan ja rukouksen-illat

Raamattu

Tarkemmat tiedot aikuisten
toiminnasta:
• www.ylojarvenseurakunta.fi
• joka kotiin jaettavasta Kirkko
Näkyy –tiedotuslehdestä
ennen toimintakauden alkua
• julistustyön koordinaattori:
puh. 044 7868 050
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Lapsiperh

eet

Perheille virkistävää
toimintaa ja tukea arkeen
Ylöjärvi on perheiden paikkakunta.
Perheille suunnattu toiminta onkin
seurakunnassa erittäin monipuolista
- löytyypä Ylöjärveltä tälle työmuodolle aivan varta vasten varattu tilakin,
Pappilan Perhetalo.
Kaikille avoimiin perhekerhoihin
eri puolilla Ylöjärveä on helppo tulla.
Niissä vanhemmille tarjotaan virkistävä
yhdessäolon hetki ja tilaisuus jakaa kokemuksia toisten vanhempien kanssa.

Tarkemmat tiedot toimin-

nasta perheille:
Kerhoissa on myös leikkiä, laulua ja
askartelua lasten kanssa.
• joka kotiin jaettavasta Kirkko
Avoin kotipesä on kahden tunnin
Näkyy –tiedotuslehdestä enmittainen kerho, jossa on oma selkeä
nen toimintakauden alkua
kerhorytminsä. Mukaan mahtuvat
• www.ylojarvenseurakunta.fi/
kaiken ikäiset lapset vanhempineen,
perhetalo
hoitajineen, mummuineen ja vaa• perhetalo.ylojarvi@evl.fi
reineen. Toukkatupa on puolestaan
• Perhe- ja lapsityön johtaja,
tarkoitettu vauvan saaneiden äitien
puh. 044 7868 004
tai isien omaksi kohtaamispaikaksi
vauvan ensimmäisen vuoden aikana
– mukaan voi lähteä jo myös odotusvaiheessa. Seurakunnan lapsiparkit
tarjoavat viikoittain vanhemmille
mahdollisuuden hoitaa rauhassa arjen
askareita tai levähtää vähän.
Lapsille ja aikuisille
Vanhasta pappilasta upeaksi toimintatilaksi sorvattu Perhetalo on
ihmisläheinen tuen ja turvan paikka.
Menoa ja meininkiä
Sen toiminta kerää vuosittain yli 10Tietoa
000 osallistujaa. Toimintaan kuuluvat Teetä
Myötäelävä
niin avoin viikkotoiminta, vertaistukiryhmien kokoontumiset, koulutukset,
Rohkaisua
Mehua
luennot, leirit kuin myös henkilöM
kohtainen sielunhoito- ja terapiatyö
Pysähtymistä
Yhdi
sekä suljetut intensiiviryhmät. On
As
siis perhekahvilaa, Äiti-Teresan peitMainio
totalkoita, väsyneiden äitien lepoleiHiljen
Leikkiä
Perhetalo Huippu juttu
rejä, parisuhdekursseja, erityislasten
Vuorovaikutus
perheiden iltoja, adoptioperheiden
Kuuntelija
iltaa, voimavararyhmää, sururyhmää
ja paljon muuta. Kannattaa tutustua,
kynnys on matalalla!
Arkinen
Vertaistuki

Iloinen

Elämänmakuine

Lähellä
Naurua

Keskuste

Virkistä
Arjen henkireikä

yhteisöllisyys

Turva

Tuki

Kavere

Voimaa antava
Laulua
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Lämminhenkinen
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Vanhukse
t

Diakoniatyö auttaa arjessa
Kerhotoimintaa ja käytännön
apua
Seurakunta haluaa tarjota ikäihmisille virikkeellistä toimintaa ja apua
käytännön elämään. Keskiviikkoisin
Tähkäpäät-kerho kokoaa ison joukon ylöjärveläistä elämänviisautta
koolle yhteisen ohjelman, ruokailun
ja pienryhmien äärelle. Viljakkalassa
ja Kurussa toimivat omat vanhusten
kerhot alueittain.
Erilaiset retket, leirit ja myyjäiset
tuovat elämyksiä eläkeläistenkin arkeen. Käytännön apua ja keskustelukumppania on tarjolla aivan henkilökohtaisestikin diakoniatyöntekijöiden
välityksellä. Seurakunnan työntekijät
vierailevat säännöllisesti myös vanhainkodeilla ja pitävät hartaushetkiä
laitoksissa.

Diakoniatyö on lähimmäisen
rakkautta käytännössä
Diakoniatyössä kohdataan ja autetaan
ihmisiä monimuotoisissa elämäntilanteissa. Perinteisen vanhustyön lisäksi pyritään erityisesti huomioimaan
esimerkiksi työttömät, syrjäytyneet,
maahanmuuttajat, omaishoitajat ja
kehitysvammaiset.
Auttamisen muodot ovat monet.
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Ruoka-avustusta jaetaan ruokakasseina. Surun keskelle on apua saatavilla
sururyhmissä. Maahanmuuttajia kohdataan kotikäyntien lisäksi esimerkiksi
kansainvälisissä naistenilloissa.
Diakoniavastaanotolta voi saada
avun akuuttiin aineelliseen tai henkiseen hätään. Diakoniatyö toimii myös
omaishoitajien tukena, on mukana
organisoimassa mielenterveystyötä
sekä tekee päihde- ja vankilatyötä.

ja diakonia

Tarkemmat tiedot:
• joka kotiin jaettavasta Kirkko
Näkyy –tiedotuslehdestä ennen toimintakauden alkua
• seurakuntapalstalta paikallislehdestä
• www.ylojarvenseurakunta.fi
• Diakoniatoimisto,
puh. 044 7868 109

Vapaaehtoiset auttajat ovat merkittävä voimavara

Aito välittäminen Apu
Diakoniatyöhön palkatun henkilöstön lisäksi merkittävä osa arjen avusta
Huoli
kanavoituu vapaaehtoistyöntekijöiden
kautta. Jos olet kiinnostunut tuomaan
oman panoksesi mukaan, ota yhteyttä
diakoniatoimistoon, puh. 044 7868 109.
Olet tärkeä
Sinuakin varten
Yksi mainio esimerkki tällaisesta
Hymy Vierellä kulkija Ryhmät S
vapaaehtoistyöstä ovat Pappilan Piiat
Rukous Päihdetyö
ja Rengit, jotka auttavat veloituksetta
Auttava käsi
ikäihmisiä kodin pikku töissä. Heidät
Kenellä tahansa voi olla vaikea
tavoittaa avuksi puh. 040 8682 565
Ymmärrys
(arkisin klo 9-16)

Kohtaaminen

Kuuntelemine
Kuuleminen
Kosketus

Ruokakassi
Hätä
Sielunhoito

Lähimmäisyys

Leipä

Erilaiset lähtökohdat

Leirit

Ihme

Läsnäolo

Halaus
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Toivo

Virkistys

Lähetysty
ö

Lähetystyö on
seurakunnan perustehtävä
Lähetystyö on Jeesuksen antama tehtävä kaikille seuraajilleen. Jaamme sen,
mitä hän on tuonut maailmaan – Jumalan rakkauden. Lähetyskäsky kutsuu
luomaan yhteyttä ylös ja ympärille,
sanoin ja teoin, lähellä ja kaukana.
Suuressa kokonaisuudessa pienet asiat
ovat merkityksellisiä. Jokainen voi olla
mukana muuttamassa maailmaa paikaksi, missä oikeudenmukaisuudella
ja armolla on tilaa. Voit poiketa lähetyskahvilassa, laittaa kätöset ristiin,
seurata nimikkolähetin blogia, ilahduttaa viestillä, tehdä reiluja ostoksia
lähetysmyyjäisissä, lahjoa Toisenlaisella
Lahjalla tai vaikkapa talkoilla mukana
vapaaehtoisporukassa.
Lähetystyön toiminta on moniulotteista. Löytyy lähetysiltaa ja lähetyspiiriä, kirpputoria, myyjäisiä ja markkinoita. Vapaaehtoisille käsille on aina
töitä tarjolla kahviloissa, puutyöpajassa
ja talkoissa. Lähetyksen sanoman äärellä voi viivähtää nimikkolähettien
vierailuilla, retkillä, kesäkeskiviikoissa,
lähetyspyhissä tai esimerkiksi kauneimmissa joululauluissa.
Ylöjärven seurakunta tukee säännöllisesti useita nimikkolähettejä:
Arja Halttunen Itä-Siperiassa, Jouni
ja Tuija-Riitta Heiskanen Taiwanilla,
Ammi ja Miikka Kallio Etiopiassa,
Maritta Taylor Iso-Britanniassa, Raili
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Ravintoa

Evankeliumia
Unelmia Ystävyyttä
Tapio Kroatiassa, Parastoo PoortaheRakkautta Mahtava juttu Miss
ri Lähi-idässä, Nele ja Francis BrockSatelliitti

Kaukana

Jumala
hardt Hong Kongissa ja Sanna Erelä
Israelissa. Lisäksi nimikkokohteita on Pyhäkoulu
kymmenkunta eri puolilla maailmaa.

Yhteyttä

Lapsille

Koulutusta
Idästä länte
Ilosanoma Nuorille
Köyhyys

Ystävyysseurakuntia Kaukolassa,
Hatsinassa ja Tallinnassa

Aikuisille

Lukutaitoa

Opeta nainen - opetat koko

Ope
Iloisia kasvoja
Ystävyysseurakuntatyö on nimensä
Puhdas vesi
Kaikille
mukaisesti seurakuntien välistä
ystävyyttä. Yhteinen usko on toiminnan
Nälkä
Media
pohjana. Yhteinen jumalanpalvelus,
Kauneimmat
joululaulut
seurakuntalaisten tapaamiset ja yhteiset projektit ruokkivat mukana olevia.
Pohjoisesta etelään Ilo
Meitä kutsutaan myös rukoilemaan
Jeesus
Rauhaa
toistemme puolesta.
Ylöjärven seurakunnan ystävyysseurakunnat ovat Tallinnan Pyhän Hengen
seurakunta (Viron ev.lut. kirkko) ja
Lisätietoja:
Kaukolan seurakunta (Inkerin ev.lut.
kirkko). Hatsinan seurakunta (Inkerin
• www.ylojarvenseurakunta.fi
ev.lut. kirkko) on Kurun kappeliseu• joka kotiin jaettavasta Kirkko
rakunnan ystävyysseurakunta. Näiden
Näkyy –tiedotuslehdestä enlisäksi Ylöjärven seurakunta on mukanen toimintakauden alkua
na ystävyyshiippakuntatyössä ELCA:n
• lähetyssihteeri:
Delaware-Marylandin hiippakunnan
puh. 044 7868 094
kanssa USA:ssa.
• ystävyysseurakuntatyöstä vastaava pastori:
puh. 044 7868 012
• www.mission.fi, www.sansa.fi,
www.pipliaseura.fi, www.kylvaja.fi, www.sekl.fi, www.kua.fi

Kehitystä

Sinua tarvitaa

Terveyttä

Lähellä

23

Musiikki

Aikuiset

Kaikuu laulu kuorojen…
Ylöjärven seurakunnan musiikkitoiminta on kiitettävän aktiivista.
Musiikilla onkin seurakuntaelämässä
erittäin merkittävä rooli. Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa
ja seurakunnan tilaisuuksissa kajahtaa laulu ja soitto niin ylistyksen,
kiitoksen, surun kuin rukouksenkin
keskelle.
Seurakunta on myös ahkera konserttien järjestäjä. Joulu on erityistä
kirkkokonserttien juhla-aikaa, mutta
vuoden aikana tarjontaa riittää muutenkin, sillä keskimäärin edetään yhden
konsertin viikkotahtia. Konserteilla
on keskeinen osa monessa tapahtumassakin, kuten vaikkapa kesäisessä

Kivaa

Soittimet Tasokas

Monipuolista

Kirkkopuisto Soi –festivaalissa.
Seurakunnassa toimii aktiivisesti yli
kymmenen eri-ikäisille tarkoitettua
Toimintaa
kuoroa. Kuorojen kirjo on laaja: on
Syvää
Urkumus
kamarikuoroa, kirkkokuoroa, Tuo-Liikuttavaa Lapset
maskuoroa, Ruskakuoroa, nuorten
Ylistys
Riem
kuoroa ja useita lastenkuoroja. Laulamisesta kiinnostuneille on myös oma
Sävellyksiä
matalan kynnyksen laulupaikkansa,
Juhlavaa
kuorokoulu. Nuorten puolelta löytyy
Yhdessä laulamista Toimiva
myös bänditoimintaa.
Vanhukse
Ylöjärven seurakunta järjestää myös
musiikkileikkikouluja eri puolilla Ylöjärveä. Ryhmiä on kaiken kaikkiaan
jopa parikymmentä ja vaihtoehtoja
vauvoista kouluikäisiin, perinteisestäNuorille
muskarista kantelemuskariin.
Lapsille
Harrasta
Jumala

Yhdessä laulamista

Luovaa

Kaunista

Konstertteja

Ilo
Innostavaa

Innostus

Koskettavaa

Vireä
Innokasta

Kiitos Monipuolinen

Laulu

Tarkemmat tiedot kerhoista,
retkistä ja leireistä:
• www.ylojarvenseurakunta.fi/
toiminta/musiikki
• joka kotiin jaettavasta Kirkko
Näkyy –tiedotuslehdestä ennen
toimintakauden alkua
• kanttorien yhteyshenkilö:
puh. 044 7868 030
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Viljakkala

Kuru

Viljakkalan seurakuntapiiri

Kurun kappeliseurakunta

Viljakkalan seurakunta yhdistyi
1.1.2007 lähtien Ylöjärven seurakuntaan. Viljakkalan seurakunnasta
tuli yhdistymisen myötä Ylöjärven
seurakuntaan kuuluva Viljakkalan
seurakuntapiiri. Viljakkalan seurakunta oli itsenäistynyt vuonna
1921, jota ennen se oli toiminut
Hämeenkyrön kappeliseurakuntana
vuodesta 1844 lähtien.
Viljakkala on luonteeltaan perinteinen yhteisöllinen maalaisseurakunta. Seurakuntapiirin toimintaa

Kurun seurakunta liittyi 1.1.2009
alkaen Ylöjärven seurakuntaan. Kurun seurakunnasta muodostui Kurun
kappeliseurakunta, joka on osa Ylöjärven seurakuntaa. Alkujaan Kuru on
kuulunut Ruoveteen ja muodostettiin
siihen kuuluvaksi kappeliseurakunnaksi vuonna 1666, jonka jälkeen
se itsenäistyi Kurun seurakunnaksi
vuonna 1872.
Kappeliseurakunta vastaa varsin
itsenäisesti toimintansa järjestämisestä
talousarvion puitteissa. Näin halutaan
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ohjaa piirineuvosto, jonka tehtävänä
on kehittää Viljakkalan jumalanpalveluselämää ja muuta seurakuntatoimintaa Viljakkalalle ominaisen
vakiintuneen käytännön pohjalta.
Jumalanpalveluselämä onkin Viljakkalassa monimuotoista ja kerää
yhteen sunnuntaisin monen ikäisiä
pyhäpäivänviettäjiä. Pyhäkoululla
ja kylillä tapahtuvalla perheiden
toiminnalla on vahvaa nostetta. Kinkerit kuuluvat Viljakkalassa edelleen
joka vuotiseen seurakuntaelämään.

myös säilyttää alueen omaleimainen
seurakuntaelämä. Kappeliseurakunnan toimintaa johtaa kappelineuvosto
ja kappeliseurakunnan kappalaisen
ensisijaisena tehtävänä on hoitaa
alueella tapahtuvaa hengellistä toimintaa.
Kurulle omaleista ovat mm. perinteikkäät kinkerit, runsas konserttitarjonta ja aktiivinen vapaaehtoistoiminta. Laajan pinta-alansa vuoksi
Kurussa sijaitsee kolme eri kirkkoa
ja peräti viisi hautausmaata.
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A

Tilat

Ylöjärvellä
on seitsemän kirkkoa
Ylöjärvellä on mainio mahdollisuus
mielenkiintoisen ja historiallisen kirkkokierroksen toteuttamiseen. Seurakunnan alueella on nykyään näet
kaikkiaan seitsemän kirkkoa. Ylöjärven (valmistunut 1850), Viljakkalan
(1842) ja Kurun (1781) pääkirkkojen
lisäksi löytyy Aurejärven (1924) ja Ylisen kirkko (Ylisen palvelukeskuksen
omistama) sekä Pengonpohjan (1898)
ja Länsi-Teiskon (1966) rukoushuoneet.
Lisäksi Tammikankaan hautausmaalla
on kappeli.
Seurakunnan monipuolinen toiminta lähellä seurakuntalaisia ei olisi
mahdollista ilman laajaa toimitilojen

verkostoa. Seurakunnalla onkin toimipisteitä lähes 30 paikassa. Tilat on
pyritty muovaamaan mahdollisimman
tarkoituksenmukaisiksi toimintaa ajatellen. Esimerkiksi lasten kerhoja varten on lapsilähtöisesti sisustetut tilat,
nuorille puolestaan oma bändilavalla
ja biljardipöydällä höystetty Kellarinsa, perheille upea, viihtyisä Perhetalo
ja lähetystyölle Unelmatupa- kahvila
idyllisesti Ylöjärven kirkon kupeessa.
Seurakunnalla on käytössään myös
kaksi leirikeskusta. Toinen on Lempiäniemessä, toinen Kurussa Lammasniemessä. Molemmat sijaitsevat luonnonkauniilla paikoilla Näsijärven rannalla.

Aukeaman kuvat:
A. Ylöjärven kirkko
B. Aurejärven kirkko
C. Pengonpohjan rukoushuone
D. Länsi-Teiskon rukoushuone
E. Ylöjärven seurakuntakeskus
F. Lempiäniemen leirikeskus

F

B

C
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D

Ylöjärven kirkkoihin ja toimitiloihin voi näppärästi tutustua virtuaaliesittelyiden
avulla, joissa hyödynnetään
pallopanoraamakuvia. Virtuaaliesittelyt löytyvät osoitteesta:
360.ylojarvenseurakunta.fi.

E
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Info

Mitä seurakunta minulle
merkitsee?
Mari Vilen Matti Heinonen

USKO
Ristin käteni.
Ristin riitani.
En jaksa, en osaa itse tätä elämää.
Herra, armahda.

TOIVO
Elämä valuu, elämä kulkee.
Minä tällä planeetalla pienen elämäni kanssa.
Ja lasken ankkurin veteen, sinun
veteesi, pohjaa tavoittamatta.

RAKKAUS
Sydän pumppaa verta. Sinussa ja
minussa, vaikka sinua vierastaisin
ja vihaisin.
Jokin on vahvempi ja voimakkaampi.
Ja elävä kaiken aikaa, tässäkin
hetkessä.
Sinä.

Kun käyn seurakunnan tilaisuuksissa,
saan mahdollisuuden miettiä asioita
ja uskoni vahvistuu. Tunnen olevani
kotonani. Täällä kylmässä maailmassa on niin paljon vaatimuksia – miten
menestyt työelämässä, tai oletko tarpeeksi hyvä äiti. Vaatimukset tulevat
niin ulkopuolelta kuin omasta päästä.
Usko ja seurakuntayhteys vahvistavat
tunnetta, että saan olla tämmöinen kuin
olen. Saan olla keskeneräinen ja tulen
silti hyväksytyksi.
Perheenäitinä tulin Siivikkalan seurakuntatalolle perhekerhoon ensimmäisen kerran viisi vuotta sitten ja sen
jälkeen ei ole jäänyt monta tiistaita
väliin. Perhekerho on yhteisö, johon
kuulun ja johon haluan tulla.
Yhdessä mieheni kanssa olemme
mukana seurakunnan avioparitiimissä,
joka on ryhmä vapaaehtoisia pariskuntia, jotka suunnittelevat seurakunnan
avioparitoimintaa. Vaikutan myös
seurakunnan lapsi- ja perhetyön johtokunnassa.
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Seurakunnasta löydän eväät uskossa
kasvamiseen ja pysymiseen neljän R:n
periaatteella: Raamattua, Rukousta,
Rohkaisua ja Rakkautta. Tarvittaessa olen myös aina löytänyt uskovia
veljiä ja sisaria taakkojen jakajiksi.
Seurakunta on minulle tärkeä myös
siksi, että Jeesus kehoitti seuraajiaan
kokoontumaan yhteen, koska erillään
muista oleva ”kekäle” hiipuu nopeasti.
25-vuotisen ylöjärveläisyyteni aikana olen ollut mukana monenlaisessa
toiminnassa seurakunnassamme. Sunnuntaiaamujen jumalanpalvelukset
ehtoollisineen ovat minulle tärkeitä.
Ehkä eniten ”miestä” ovat hoitaneet
ja koulineet toisten seurakuntalaisten kohtaamiset erilaisissa ryhmissä,
kuten miesten piireissä tai raamattuluennoilla. Alfaryhmien vetovastuut
ovat olleet myönteisiä kokemuksia
viime vuosien varrelta.

Ylöjärven seurakunta
pähkinänkuoressa
Ylöjärven evankelis-luterilainen seurakunta toimii voimakkaasti kasvavassa
ja nuorekkaassa Ylöjärven kaupungissa. Seurakuntaan kuuluu yli 24 000
jäsentä, mikä tarkoittaa noin 80 %
kaupungin asukkaista.
Ylöjärven seurakunnan historia
ulottuu aina vuoteen 1779, jolloin
Ylöjärvi erotettiin Pirkkalasta omaksi
saarnahuonekunnakseen. Ylöjärven
ensimmäinen kirkko valmistui vuonna 1781. Ensimmäinen itsenäisen
seurakunnan kirkkoherra Ylöjärvelle
nimitettiin vuonna 1899.
Seurakunnassa työskentelee noin
100 työntekijää. Heistä noin kaksi
kolmasosaa on ns. toiminnallisessa
seurakuntatyössä ja kolmasosa ns.
tukitoiminnoissa.
Vuotuinen seurakunnan budjetin
loppusumma on yli 6 miljoonaa euroa.
Suurin osa summasta käytetään kasvatustyöhön (lapset, nuoret ja perheet)
sekä diakoniatyöhön.
Seurakuntalaisten ääni välittyy päätöksentekoon luottamuselimissä - kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa,
kuudessa johtokunnassa sekä piiri- ja
kappelineuvostoissa - joissa on kaikkiaan 123 luottamushenkilöpaikkaa.
Ylöjärven seurakunta on määritellyt toimintansa perustan seuraavasti:
”Toiminnassa meitä kantaa kirkon

Lisätietoja:

yhteinen, Raamatussa ja luterilaisessa tunnustuksessa ilmaistu usko.”
Seurakunnan tunnuslause kuuluukin
”Ylöjärven seurakunta – yhteyttä ylös
ja ympärille”.
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• www.ylojarvenseurakunta.fi
• seurakuntapalstalta paikallislehdestä
• joka kotiin jaettavasta Kirkko
Näkyy –tiedotuslehdestä

”Minä annan teille
.”
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(Jer. 29:11)

†
YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkotanhuantie 1, PL 2, 33471 Ylöjärvi
puh. 044 7868 125
fax. (03) 3642 160
sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
www.ylojarvenseurakunta.fi
Tykkää!: www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
Teksti ja kuvat: Ylöjärven seurakunta. Kannen kuvassa iltapäivätoiminnan
lukuhetki Ylöjärven leikkimökkikirkon vierellä. Taitto: Sonja Hatanpää 2013

