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Vahvista äänestämällä #minunkirkkoni

S

yksyksi oli luvassa vaaliruuhkaa. Marraskuun
seurakuntavaalit olivat jäämässä maakuntavaalien jalkoihin. Nyt vaaliruuhka näyttää muodostuvan kevääksi, melkoisesti siellä onkin äänestettävää.
Seurakuntavaalit sen sijaan saavat oman yksityisen tilansa nyt syksyllä. Aika näyttää, onko sillä vaikutusta
äänestysprosenttiin.
Äänestysprosentin alhaisuus onkin ollut seurakuntavaalien pysyvä huolenaihe. Seurakuntapäättäjät toimivat paikoin ohuella mandaatilla. Ylöjärvellä toki
äänestysprosentti on pysynyt lähellä kahtakymmentä.
Mutta siinäkin on vielä parantamisen varaa.
Kaksi asiaa vaikuttaa muita enemmän äänestämiseen.
Kiinnostavat ja tunnetut ehdokkaat on toinen. Ylöjärvelle on viime vuosien aikana muuttanut suuri joukko
uusia asukkaita. Heidän tuttavajoukkonsa ei välttämättä
koostu pitkään paikkakunnalla tunnetuista ja ansioituneista vastuunkantajista. Ehdokkaaksi olisivatkin tervetulleita ihmiset erilaisista ympyröistä. Paljon on puhuttu siitä, miten kaikki me kuulumme johonkin ’kuplaan’.
Kaikista kuplista soisin edustuksen kirkkovaltuustoon.
Toinen asia on asiakysymykset. Se, mistä vaaleissa

puhutaan ja mitä ehdokkaat lupaavat. Kirkollisdemokratia on hiukan erilaista kun kunnan puolella. Iso osa
kirkkoon liittyvistä ajankohtaisista asioista on varsin
keskusjohtoista, emme pääse monestakaan ajankohtaisesta asiasta seurakunnan tasolla päättämään. Mutta
kirkkovaltuusto edelleen päättää oman seurakunnan
rahoista ja toimintasuunnitelmista. Niiden kohdalla
erityisesti johtokuntien ohjauksella on paljon tilaa. Ja
sehän on oikeasti seurakuntalaisten kannalta merkittävämpääkin kuin keskustelut kirkon suurista puheenaiheista. Sillä tavalla seurakunnasta voi tulla #minunkirkkoni näköinen.
Välillisesti toki niihin suuriinkin kysymyksiin vaikutetaan nyt. Kirkkovaltuustot äänestävät kirkolliskokousedustajista. Ylöjärven kokoinen seurakunta voi halutessaan lähes valita oman kirkolliskokousedustajan,
ainakin pienellä yhteistyöllä.
Vaikuttaminen kirkossakin tapahtuu myös demokratian keinoin. Hyvät vaalikoneet löytyvät meidänkin
nettisivuiltamme. Tieto on parin klikkauksen päässä.
Ja mielipiteesi on arvokas!
Olisi mukava nähdä äänestyspaikoilla.
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Kyllä joku muu vaikuttaa,
jos minä valitan
Nykyisin tuntuu olevan ihmisoikeus,
että voi arvostella julkisesti muiden
tekemiä ratkaisuita ja työtä. Jos jokin
ei miellytä, se nostetaan esille sosiaalisen median noitavainoilla ja poltetaan
kommenttiosioissa roviolla. Tässä yhteiskunnassa on silti edelleen vallalla
demokratia, jossa ihan oikeat ihmiset
yrittävät pitää koneiston pyörimässä ja
luoda edes tasaisemman oloista tulevaisuutta kuin vapaa anarkia toisi.
Kohta on taas se aika vuodesta, kun
myös seurakunnat pyrkivät uudistamaan
hallintoaan ja siinä samalla vastaamaan
kirkkokansan mieltä vaivaaviin asioihin.
Kuluvan valtuustokaudenkin aikana
niitä vaivaavia asioita on noussut esiin
muutamia. Tämä tosin on myös hyvä,
koska fiksu valtuustoon pyrkijä tiedostaa, että häneltä odotetaan paljon ja luultavasti haluaa vastata tähän haasteeseen.
Ellei hän sitten pyri rooliin vain nostaakseen itseään esille tai tavoitellakseen
muita hyötyjä mutta eihän politiikassa
niin koskaan ole käynyt, eihän?
Ja tästä päästäänkin ulkoapäin katsottuna ongelmaan: Mistä saada aidosti

kiinnostuneita, mielellään tuoreita näkökulmia mukaan tuovia, aktiivisia ihmisiä mukaan ehdolle ja äänestämään?
Klassinen vastaus on, että nuorista. Seurakuntien mittareilla tämä tarkoittaa siis
alle 40 vuotiasta. Kuitenkin seurakuntavaalit saattavat olla monelle nuorellekin se ensimmäinen kerta, kun pääsee
ääniuurnilla käymään. Toki voi olla,
että niihin ei suhtauduta kovin vakavasti
koska politiikka, määritelmän mukaan
tosiin ihmisiin vaikuttaminen, tai kirkko
varsinkaan ei ole kovin mediaseksikästä.
Ei hätää, ei nuorempi polvi kuitenkaan ole sen enempää pilalla kuin
ennenkään. Olen nähnyt sen itsekin,
kun alakoulusta lähtien olen tunkenut
lusikkaani jokaiseen soppaan niin oman
kunnan kuin valtakunnankin tasolla,
niin vaikuttamiskanavien kautta kuin
seurakunnassa. Silti vaikka niin usein
nuorten ihmisten tärkeyttä korostetaan,
taustalla on vanhempien ja kokeneempien varjo. Toisin sanoen, halutaan nuoria
tekemään ja sanomaan samoja asioita
kuin aina ennenkin, että mitään ei tarvitse muuttaa mutta se näyttää hyvältä,

kun sen tekee joku muu – mielellään se
nuori.
Monipuolisuus ja erilaiset katsantokannat ovat rikkaus, varsinkin kun seurakunnan toimintapiiri kattaa ihmisen
koko elämänkaaren. 20v opiskelija kun
tarkastelee maailmaa ja kotiseurakuntaansakin eri perspektiivistä kuin 60
vuotta seurakunnan toiminnassa mukana ollut henkilö. Ja kuitenkin nämäkin
kaksi voisivat yhdessä saada aikaan aivan eritavoin kuin yksinään. Muistaakseni joku puhui joskus yhdestä ruumista,
jonka kaikilla osilla oli oma tehtävänsä.
Nyt tarjotaan mahdollisuus tehdä valintoja, olla ehdolla ja herättää keskustelua siitä mikä on minulle seurakuntalaisena tärkeää. Ehdokkaaksi asettuminen
ja mahdollinen valtuuston jäsenyys voivat tuntua vaativalta työltä mutta silloin
ei jää varjoon, ei vain huutele sivusta,
vaan voi tietää tekevänsä oman osansa
siinä työssä, joka vie seurakuntaa kohti
parempaa tulevaisuutta.
TAPIO YRJÄNÄINEN
opiskelija

Diakoniatyöntekijät palvelevat yksinäisiä ihmisiä ja perheitä
erilaisissa elämäntilanteissa. Diakoniatyössä halutaan pitää
yllä jokapäiväistä toivoa ja uskoa parempaan huomiseen.
Keskustelemme mielellään uskoon ja hengelliseen elämään
liittyvistä asioista ja kysymyksistä sekä helpotamme elämäntilannetta Ruokapankin kautta, jos se on yllättäen muuttunut.
Ennen yhteydenottoa edellytämme, että olet taloudellisissa
asioissa ollut yhteydessä kaupungin perusturvaan ja Kelaan.
Kukin vuorollaan voi olla tilanteessa, jossa tarvitsee lähimmäisen apua. Näissä tilanteissa myös voit ottaa rohkeasti yhteyttä
seurakunnan diakoniatyöntekijöihin. Keskustelut ja vaikeiden
asioiden äärelle pysähtymiset ovat luottamuksellisia ja diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia.

Diakoniatyöntekijät tavattavissa:

– Ylöjärven diakoniatoimistolla (Lähdevainiontie 21)
tiistaisin klo 10.00-12.00
– Kurun srk-talolla (Kirkkotie 2) maanantaisin klo 10.00-12.00
– Viljakkalassa sopimuksen mukaan

Syksyn toimintaa diakoniatyössä:

Keskiviikkoisin klo 10.00-13.45 (alkaen 19.9.) Tähkäpäät
Ylöjärven seurakuntakeskuksessa. Päivä on tarkoitettu vanhemmalle väelle ja siihen sisältyy monipuolista ohjelmaa, iloista
yhdessäoloa ja lounas sekä päiväkahvit. Parittomilla viikoilla
toimintapäivässä on mukana iso joukko vapaaehtoisia. Kyytiä
tarvitsevat (nykyiset ja uudet taksin käyttäjät) ilmoittautukaa
diakoniatoimistoon puh. 044 7868 109 tai Liisalle puh. 044 7868
044.
Maanantaisin klo 12.00-13.00 (alkaen 17.9.) Arkiateria Ylöjärven srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1). Voit aterioida edullisesti yhdessä toisten seurassa ja vaihtaa kuulumisia. Aterian
hinta työttömiltä 2 € ja eläkeläisiltä 4 €. Arkiaterian jälkeen jatkot
(syksyn ohjelma annetaan ensimmäisellä kerralla).
* Kurun ja Viljakkalan diakoniatyön toiminnasta tietoja alueiden
omissa ilmoituksissa.

Diakoniatyöntekijät:
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Vastaava päätoimittaja kirkkoherra Kimmo Reinikainen
Painopinnan valmistus Ylöjärven Uutiset, ilmoitukset@ylojarvenuutiset.fi
Painopaikka Alma Manu, Tampere
Seuraava numero ilmestyy 2019 tammikuussa.

Ylöjärvellä:
Eliisa Ala-Kuusisto puh. 044 786 8042
(johtava diakoniatyöntekijä)
Anu Tassberg, puh. 044 786 8044
Mikko Huuhtanen, puh. 044 786 8194
Marika Rajala, puh. 044 786 8052
Viljakkalassa:
Minna-Liisa Pajunen, puh. 044 786 8058
Kurussa:
Anneli Tirkkonen, puh. 044 786 8056
Diakoniapappi Johannes Riuttala, puh. 044 786 8008
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Tuomasmessujen muusikot valmistautuvat
seuraavaan tapahtumaan viikonloppuleirillä
Lempiäniemen leirikeskuksessa järjestettiin toistamiseen leiri, jossa Tuomasmessuissa esiintyvä kuoro
ja bändi harjoitteleva kevyttä
hengellistä musiikkia.

-V

iime vuoden leiri oli
niin kiva kokemus,
että päätimme järjestää
Tuomasbändin ja kuoron laulu-leirin uudelleen. Olemme
jo varanneet seuraavan vuoden leirin
Hämeenkyrön leirikeskuksesta, kertoo
leiriä vetävä kanttori Heidi Olkinuora.
Leirin sisältö on soittaminen ja laulaminen, sekä yhdessäolo ja toisiimme
tutustuminen. Talven aikana muusikot
eivät ehdi harjoitusten aikana tutustumaan toisiinsa tai oleilemaan yhdessä,
joten leirillä on aikaa myös sille. Viikonlopun pääosaa kuitenkin näyttelee
musiikki.
– Leirin sisältö on laulua, syömistä,
laulua, syömistä, nauraa Olkinuora.
– Valmistelemme täällä seuraavaa
Tuomasmessua ja opettelemme uusia
kappaleita. Viikonlopun aikana ehdimme myös tekemään enemmän kuin normaalien harjoitusten aikana.
Tänä vuonna leirille on saapunut noin
tusinan verran osanottajia. Tuomasbändi ja kuoro ovat joustavia harrastajiensa
suhteen. Kaikkiin tapahtumiin ei tarvitse
osallistua, vaan jokainen musisoi omien
menojen mukaan.
– Jokainen messu on oma projektinsa,
jonka vuoksi porukkaa aina vaihtuu osittain. Harjoituksiin osallistutaan aina sen
mukaan mihin messuun kukin pääsee
osallistumaan. Uskon, että tällainen vapaamuotoisempi toiminta vetää ihmisiä
enemmän mukaan toimintaan.

Yhteistyötä
yli rajojen
Yhteinen musiikkiharrastuksen positiivinen sivutuote on uusiin ihmisiin
tutustuminen. Leirillä on musisoivia
seurakuntalaisia Ylöjärven lisäksi Hämeenkyröstä ja Viljakkalasta.
– Kymmenen tunnin intensiivinen
harjoittelujakso, joka tekee hyvää musiikilliselle yhteistyölle. Muulla ajalla
saunotaan, paistetaan lettuja ja jutellaan,
kommentoi lyömäsoittimia soittava
Hannu Innanen Ylöjärveltä.
Innasen tavoin Johanna Servo-Ras-

Johanna Servo-Rassa ja Päivi Luumi laulavat Hannu Innasen säestäessä bongo-rummullaan.

sa Viljakkalasta ja Päivi Luumi Hämeenkyröstä ovat toistamiseen leirillä.
– Leirillä porukka hitsautuu yhteen.
Harjoituksissa ei keritä juttelemaan, tai
oikeastaan ei edes saisi jutella koska silloin harjoituksista ei tule mitään, naurahtaa sopraanoa laulava Luumi.
– Viime vuonna leiri oli todella kiva.
Opimme uusia kappaleita ja vietimme
yhdessä aikaa. Tuomas-kuoro on minulle lähestulkoon ainoa tapa viettää
aikaa seurakunnassa. Elämäni on tällä
hetkellä niin hektistä, etten pysty osallistumaan muuhun, sanoo alttoa laulava
Servo-Rassa.
Servo-Rassaa harmittaa ettei hän
lähtenyt mukaan Tuomaskuoron toimintaa aikaisemmin. Häntä jännitti oma
osaaminen. Leiriläiset vakuuttavat, että
kaikki halukkaat voivat lähteä mukaan
Tuomasbändiin ja kuoroon, eikä kenenkään tarvitse olla huolissaan omasta
osaamisestaan.
– Kuorossa on sopiva määrä vapautta.

Leirin perustajan Heidi Olkinuoran ei ollut vaikea houkutella osanottajia mukaan leirille.

Olemme avoimia kaikille toiminnasta
kiinnostuneille ja kaikki halukkaat voivat lähteä mukaan toimintaan. Kaikki
voivat tulla mukaan matalalla kynnyksellä, kertoo Innanen.
– On ollut myös tosi hyvä, että harjoituksissa on mahdollisuus lastenhoitoon.
Lapset eivät voi olla siis tekosyy siihen
ettei voisi osallistua, jatkaa Servo-Rassa.

Seurakunnan
monipuolisuutta
kiitellään
Innanen, Luumi ja Servo-Rassa ovat
kaikki olleet mukana seurakuntatoi-

minnassa jo lapsesta saakka. Osallistuminen on alkanu lapsikuoroista ja
raamattupiireistä. Heidän mielestään
Ylöjärven alueen seurakunnat tarjoavat
hyvin kaikenlaisia aktiviteetteja.
– Ylöjärven seurakunta on mielestäni
toiminnoiltaan monipuolinen ja nykyaikainen. Musiikista kiinnostuneille
ihmisille on paljon ryhmiä ja tilaisuuksia. Olen iloinen, että olen tällaisessa
seurakunnassa mukana, kertoo Innanen.
Ylöjärven alueelta löytyy paljon erilaisia kuoroja, yhtyeitä ja lapsille tarkoitettu muskari. Tämän lisäksi jokainen
saa ideoida toimintaa omien tarpeiden
mukaan.

Tuomasbändi on avoin kaikkien instrumenteille.

– Minusta seurakunta tarjoaa aika hyvin toimintaa, jos mieleistä ei löydy, voi
aina itse perustaa aktiviteetin. Kaikennäköistä voisi kehitellä, mutta toimintaan on vaikea yleensä saada porukkaa
mukaan, pohtii Luumi.
- Ja kaikki voivat osallistua kaikkien, Ylöjärven, Viljakkalan ja Hämeenkyrönkin seurakutien toimintaan, joten
varmasti laajalta alueelta löytyy mieluista toimintaa jostain. Esimerkiksi Tuomasbändin ja kuoron porukka on laajalta
alueelta, muistuttaa Servo-Rassa.

ORNA BEN LULU
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Minun kirkkoni -gallup

Kysyimme Ylöjärvellä millainen on seurakuntalaisten kirkko, mitä konkreettisia asioita he toivoisivat seurakunnan järjestävän seuraavan neljän vuoden aikana sekä millaiseksi he
mieltävät hyvän seurakuntapäättäjän.
ORNA BEN LULU

Aini Leppänen:

Tommi Aho:

“Minun kirkkoni on ihmismyönteinen.
Uskon hyvään ja toivoisin, että myös
muutkin ihmiset uskoisivat.
Käyn joulukirkossa ja usein hartauksissa. Mielestäni asiat ovat Ylöjärvellä
hyvin, jossa on paljon kivoja tapahtumia. Olen tyytyväinen seurakuntaani.
Hyvä päättäjä kuuntelee tavallisia
ihmisiä.”

“Kirkkoni on kotoisa ja helposti lähestyttävä.
Koulunaloitus tapahtuma on kiva. Pidän itse myös liikunnallisista tapahtumista,
joten toivoisin seurakunnan toteuttavan jotain sen suuntaista.
Hyvä päättäjä huomioi kaikkia osapuolia ja osaa neuvotella heidän kanssaan
hyvin.”

Maria Alapispa:
“Minun kirkkoni on kaunis.
Minulle on tärkeää tuoda lapsi kirkkoon, että hänet siunataan koulutielle.
Toivon hänelle omaa suojelusenkeliä.
Toivon myös koululaisten siunaamisen
ja jouluisin enkelikirkon jatkuvan.
Seurakuntapäättäjän toivoisin olevan
maanläheinen ja sydämellään asioita
hoitava ihminen.”

Elsa Törmä ja
Ella Nevala:
“Kirkko on paikka, jossa voi yhdessä
uskoa jumalaan ja olla oma itsensä.
Kirkko on myös rauhallinen ja turvallinen paikka olla.
Seurakunnalla on aika paljon kivoja
leirejä ja tapahtumia, joten emme tiedä
mitä enää voisi kaivata. Olemme tyytyväisiä nykyiseen toimintaan.
Henkilönä päättäjä voisi olla rohkea,
sosiaalinen ja avoin uusille asioille.”

Juhani Malkamäki:
“Minulle kirkko on yhdessäoloa, virsien
veisuuta ja toisistaan välittämistä.
Toivon seurakunnalta paljon yhdessä
laulamista ja kokoontumista. On paljon
uusia virsiä ja lauluja, joista saa hengenravintoa.
Hyvä päättäjä antaa työntekijöille
mahdollisuuden jakaa resurssit oikealla
tavalla ja osallistuu itsekin seurakuntansa toimintaan muutoinkin kuin päätöksenteolla. ”

Sami Onoila:
“Minun kirkkoni tapahtuu paljolti
perhetapahtumien piirissä. Kaksi
nuorinta lasta käy seurakunnan päiväkerhossa ja käymme messuissa.
Toivon, että perhetapahtumia jopa
lisää. Juhannustapahtuman kaltaisia
tapahtumia voisi olla enemmän.
Hyvä päättäjä uskaltaa tuoda
omia mielipiteitään esille, viedä
niitä eteenpäin ja pitää lupauksensa.
Hän huomioi myös eri ikäryhmät ja
panostaa paikallisiin asioihin.”

Hanna Korpijaakko:
“Virret ovat minulle tärkeitä.
Minusta hyvää toimintaa on se, missä kuorolaiset käyvät laulamassa eri
hoitolaitoksissa. Sitä toimintaa toivon
jatkossakin.
Minusta on todella tärkeää että päättäjä osallistuu toimintaa ja tuntee ne
tarpeet joita auttaa.”

Aatos Joensuu:
“Haluan vain leikkiä kavereiden kanssa.”

Suvi Ylipää:
“Kirkossani oikeasti tunnetaan Jeesus
ja se on minulle henkilökohtainen usko.
Musiikkitoiminta on minulle tärkeää.
Voisi etsiä myös keinoja joilla tuoda lapset ja nuoret seurakuntaan.
Hyvä päättäjä tunnistaa aidosti ihmisten tarpeet ja miten niitä ruokitaan.”
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Nuoret aikuiset
avainasemassa
Evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa riippuu hyvin paljon siitä, miten nuoret, itsenäistyvät aikuiset saadaan pidettyä kirkon piirissä.

N

uori Kirkko ry:n viestintäjohtaja ja kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan
puheenjohtaja Katri Korolainen tietää, että kirkolla on edessään
suuria haasteita. Niin kauan kuin nuoret
perheet haluavat liittää lapsensa seurakuntaan kasteella, yhä uudet sukupolvet
jatkavat perinteitä. Tilastojen valossa ei
näytä hyvältä.
– Jos nykyinen kehitys jatkuu, viimeinen lapsi kastetaan Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon vuonna 2054,
kirkon tulevaisuutta eri tehtävissään
pohtiva Katri Korolainen kertoo.
– Tällä hetkellä lähes 80 prosenttia
ekaluokkalaisista kuuluu kirkkoon eli
kristillinen valtakulttuuri on vielä voimakas. Isoissa kaupungeissa yhä useampi kuitenkin jättää lapsensa kastamatta,
ja isojen kaupunkien ilmiöillähän on
tapana levitä koko maahan.

Silta uuteen
seurakuntaan
Seurakuntien lapsille ja nuorille suunnattu toiminta on edelleen hyvin suosit-

tua. Rippikoulu on Korolaisen mielestä
lähes käsittämättömän hyvä brändi, sillä miltei kaikki nuoret haluavat käydä
rippikoulun. Kolmannes heistä arvostaa
kokemuksen niin korkealle, että jatkavat
seuraavana vuonna isosena. Sen jälkeen
suhde kirkkoon usein katkeaa.
– Kirkon kohtalon kysymys on, mihin
katoavat 18–30-vuotiaat. Seurakuntien
olisi pystyttävä rakentamaan siltoja perhepiirissä elävän nuoren elämästä itsenäisen nuoren aikuisen elämään, Katri
Korolainen sanoo.
– Kirkon toiminta on hyvin paikallisseurakuntalähtöistä. Kun nuori muuttaa
opiskelupaikkakunnalle, suhde kotiseurakuntaan katkeaa eikä uutta seurakuntasuhdetta muodostu tilalle. Tämä on iso
harmi yksilönkin kannalta, sillä kirkolla
olisi paljon annettavaa siinä vaiheessa,
kun pohditaan omaa identiteettiä ja arvoja.
Viime aikoina esiin noussut korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyys on eräs
ilmiö, johon paikallinen seurakunta voisi Korolaisen mielestä tarjota apuaan.
Korolainen ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi ”saattaen vaihdettava” -mallia,

Nuori Kirkko ry:n viestintäjohtajana ja kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana Katri Korolainen
pohtii paljon kirkon tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

jossa lapsuudenkodin seurakunta ilmoittaisi opiskelupaikkakunnalle, että
tällainen nuori on nyt muuttanut teille,
pyytäkäähän mukaan.
– On tärkeää, että uusi kotiseurakunta
ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä nuoriin
tulokkaisiin ja kutsuu heitä kullekin sopivaan toimintaan, Korolainen pohtii.
Toinen elämän taitekohta, jossa seurakunnilla olisi Korolaisen mielestä
paljon annettavaa nuorille aikuisille, on
kummiksi tuleminen. Jos itsellä ei vielä
ole lapsia, kummin rooli voi olla vieras.
Seurakunnat voisivat tarjota enemmän
yhteistä tekemistä kummeille ja heidän
kummilapsilleen.

Arvokeskustelijan
rooli korostuu
Kirkosta erotaan ja siihen liitytään myös
muissa elämänvaiheissa. Kirkollisvaalivuonna Nuori kirkko ry korostaa, että
jos kirkon suunta ei miellytä, kannattaisi
mieluummin tulla itse mukaan päätöksentekoon kuin erota yhteisöstä.
– Vilkas keskustelu ja liikehdintä
todistavat, että kirkkoa kaivataan arvokeskusteluihin ja kirkon yhteiskunnallinen rooli vain korostuu. Vaikka
arvokeskusteluissa päästään harvoin
yksimielisyyteen, kirkkoa suunnannäyttäjänä kuunnellaan tarkkaan, Katri

KOLUMNI

Minoon oikees, sinoot vääräs?

T

unsin joskus naisen, joka oli vastikään
tullut uskoon. Sillä lailla tehokkaasti kerralla ja kunnolla, että kaikki hänen vapaaaikansa kului seurakunnan riennoissa, ja
uskonasiat olivat ainoa asia, mistä hänen kanssaan
saattoi keskustella. Se oli mielestäni tuolloin melko
kiusallista.
Hän kertoi, miten Jeesus oli järjestänyt hänelle
työpaikan. Hän oli pyytänyt Jeesukselta apua, ja Jeesus oli käskenyt hänen ottaa puhelinluettelon. Hän
oli ottanut, ja Jeesus oli näyttänyt keltaisilta sivuilta
alusvaateliikkeen numeron ja käskenyt soittaa sinne.
(On muuten valtavan hämmentävää, kun joku puhuu
Jeesuksesta täysin samalla äänensävyllä kuin naapurin Matista.)
Tämä nainen oli soittanut kyseiseen liikkeeseen, ja
tarjoutunut tulemaan heille palkattomaksi työharjoittelijaksi. Hetken mietittyään kauppias oli suostunut.
Minä odotin, että tarina jatkuisi, mutta se ei jatkunut.
Tämä oli siis Jeesuksen järjestämä työpaikka. Miten
paljon minun tekikään mieli kysyä, että mihin tuossa sitä Jeesusta tarvittiin? Että kai nyt mikä tahansa
firma ottaa ilmaisen työntekijän?
Onneksi en kysynyt. Hänelle varmaan työpaikkaa tärkeämpi oli kokemus siitä, että hänet oli siihen
johdatettu.
Kaverin isä kuoli. Tämän jälkeen hänen äitinsä
”hurahti enkeleihin”. Kaverin ilmaisu, ei minun.
Jonkun pitäisi kuulemma puhua äidille järkeä. Minä
mietin, että hyvän tähden, miksi? Jos enkelit tuovat
ihmiselle lohtua, niin mihin hän sitä järkeä tarvitsee?
Miksi ihmiseltä pitäisi yrittää ottaa pois jotain,
mikä on hänelle tärkeää, vain siksi, että en itse usko
sen olemassaoloon? Niin kauan, kun minä en pysty
todistamaan, että enkeleitä ei ole olemassa, ja toinen

ei pysty todistamaan minulle, että on, kyseessä on
nähdäkseni tasapeli.
Uskontojen varjolla on sodittu ja soditaan edelleen
täysin turhia sotia. Minä toivoisin, etteivät ihmiset
vaivautuisi edes henkilötasolla puuttumaan siihen,
mihin toinen uskoo. Se, että joku uskoo Jumalaan,
voi olla hänelle kaikki. Ja minulta se ei ainakaan ole
yhtään mitään pois. Miksi tällaista asetelmaa pitäisi
lähteä horjuttamaan?
Minulla on omat uskomukseni, vaikka kristinusko
ei aivan sinällään minulle kolahdakaan. Minullekin
voi tulla joku puhumaan järkeä, jos haluaa. Uskon
kokemus vain on itsessään sen verran vahva, että sen
rinnalla ihmisen puhe ei ole kovin vaikuttavaa.
Sanotaan, että uskonto ei sovi kepeän small talkin
aiheiksi. Allekirjoitan tämän täysin. Siitä on vaikeaa
puhua pienesti. Jos siitä puhutaan, siitä pitää puhua
laajasti ja avoimin mielin. Silloin ei puhuta järkeä,
silloin mieluummin kuunnellaan. Kysytään, että mitä
Jeesus sitten sinulle sanoi? Ja jos ei uskota, annetaan
toisen uskoa. Väitän, että näissä asioissa kukaan ei
ole väärässä.

VEERA AHLGRÉN
Kirjoittaja Ylöjärven Karhella
hevostallia pyörittävä kirjailija.

Korolainen sanoo.
Yksi kirkon tulevaisuuden kannalta
olennainen haaste on joka tapauksessa
sopeutuminen pieneneviin resursseihin.
Kun eroajia on enemmän kuin liittyjiä,
kirkollisverotulo vääjäämättä pienenee.
– Koska käytännön työ tapahtuu seurakuntien tasolla, on tärkeää, että keskushallinto on mahdollisimman kapea
ja ketterä. Tarvitaan selkeitä, keskenään
keskustelevia tasoja ja tehtävänkiertoa,
jotta osaaminen ja ideat kulkevat paikalliselta tasolta keskushallintoon ja päinvastoin, Katri Korolainen linjaa.
SUSANNA VILJANEN
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Toimintaa perheille

syksy
2018

AVOIMET PERHEKERHOT

– Keskiviikkoisin klo 9.00-12.00 Haavistossa, Kurussa (myös ti klo 17-19) Metsäkylässä, Mutalassa, Siivikkalassa, Takamaalla, Viljakkalassa ja Vuorentaustassa.
– Torstaisin klo 9.00-12.00 Karhella.

AVOIN KOTIPESÄ

Kaikille avoin kerho, jossa oma selkeä kerhorytminsä.
Tiistaisin klo 9.00-11.00 Haavilla (Lähdevainiontie 21).

TOUKKATUPA ja TAAPEROT

Kohtaamispaikka vauvan kanssa Pappilan Perhetalossa (Loilantie 3-5).
– Maanantaisin klo 13.00-15.30 (alle 1-v. ja odottavat äidit) Toukkatupa
– Maanantaisin klo 9.00-11.30 (1-2-vuotiaat) Taaperot

PERHEKAHVILA

Torstaisin klo 9.00-13.00 Perhetalossa (Loilantie 3-5). Ilmoittautumiset Hobbydeedissä (ohjeet www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo).

LAPSIPARKKI

Hoitopaikka hetkeksi alle kouluikäisille lapsille.
Tiistaisin klo 9.00-11.30 Metsäkylässä (Taimitie 1).
Ilmoittautumiset www.ylojarvenseurakunta.fi/lapsiparkki

LAPSIARKKI (alkaen 17.9.)

2-10-vuotiaille hoitopaikka hetkeksi. LapsiArkki on tarkoitettu sinulle, joka huolehdit yksin perheestäsi.
Maanantaisin klo 17.30-20.00 Perhetalossa (Loilantie 3-5)
Ilmoittautumiset www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/lapset-ja-perheet

VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRI
✣ SYKSY 2018

JUMALANPALVELUKSET

Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12.00 Viljakkalan kirkossa (Kirkkokuja
14).

PYHÄKOULU

Jumalanpalveluksen yhteydessä joka sunnuntai.

VARHAISNUORISOTYÖ

Kerhot Viljakkalan koululla (Erlandintie 13)
- Torstaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho 1-3 lk tytöt ja pojat.
- Perjantaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho 4-6 lk tytöt ja pojat.
- Perjantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho 7-9 lk tytöt ja pojat.
Kerhoihin ilmoittautuminen netissä: www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.
Lisätietoa: nuorisotyönohjaaja Laura Juutilainen, puh. 044 7868 066.

#minunkirkkoni – Seurakuntavaalit 2018

Millainen on sinun kirk
– Lähde seurakuntapää
U
skoo. Toivoo. Rakastaa.
Liikkuu. Kerhoilee. Laulaa. Auttaa. Tukee. Lohduttaa. Minkälainen on
sinun kirkkosi? Mitkä asiat ovat sinulle
tärkeitä? Mihin suuntaan toivoisit kotiseurakuntasi menevän tulevaisuudessa?
Mitä toiveita, mielipiteitä ja osaamista
sinulla on?
Kirkko merkitsee meille kaikille eri
asioita ja siksi se on meidän kaikkien
kirkko. Yhdessä valitsemamme päättäjät ohjaavat kirkon suuntaa tulevaisuudessa. Syksyn seurakuntavaaleissa
valittavat Ylöjärven kirkkovaltuuston
jäsenet tekevät konkreettisia päätöksiä
liittyen kotiseurakuntamme talouteen,
hallintoon ja toimintaan.

Ehdokkaaksi voi
asettua 17.9. asti
Haluatko sinä olla mukana päättämässä
Ylöjärven seurakunnan toiminnasta ja

AIKUISET

DIAKONIATYÖ

Diakoniatyön vastaanotto sopimuksen mukaan, diakoniatyöntekijä
puh. 044 786 8058.
Avarit = avoimet ovet
- Karhen srk-kodilla torstaisin 27.9., 25.10. ja 22.11. klo 13.00
- Viljakkalan srk-talossa maanantaisin 10.9., 24.9., 8.10., 22.10.,
5.11., 19.11. ja 3.12. klo 13.00
Avareissa on pieni hartaus, keskustelua eri aiheista ja niiden vierestä,
joskus myös liikunnallinen hetki. Kahvit.
Arkiateria maanantaisin klo 12.00 (alkaen 10.9.)
Arkiaterian hinta on 4 €, työttömät ja kotiäidit/-isät 2 €, lapset alle
kouluikäiset ilmaiseksi.
Oma Apu -projekti tarjoaa toimintaa työttömille ja eläkeläisille oman
talouden kohentamiseksi. Yhteyshenkilö Johannes Riuttala, puh. 044
786 8008.
Lisätietoja diakoniatyöstä: minna-liisa.pajunen@evl.fi, puh. 044 786
8058.

Mikä on valitsijayhdistys ja miten se
perustetaan?

tansa vaaleihin. Hyvä on huomata, että
valitsijayhdistyksen perustajajäsenillä
ei ole velvollisuutta itse asettua ehdolle
vaaleissa.
Www.seurakuntavaalit.fi –palvelusta
löytyy tietoa tähän mennessä ilmoitetuista tekeillä olevista valitsijayhdistyksistä Ylöjärvellä. Edellisissä seurakuntavaaleissa 2014 valitsijayhdistyksiä oli
Ylöjärvellä kaikkiaan 6.

Vaalipäivä on 18.11.

Jokaisen ehdokkaan tulee kuulua jonkun
valitsijayhdistyksen ehdokaslistalle. Valitsijayhdistyksen taustalla saattaa vaikuttaa joku yhteinen teema esim. arvot,
sijainti, puoluetausta, ikäryhmä tai yhteinen missio, mutta käytännössä ketkä
tahansa kymmenen oman seurakunnan
äänioikeutettua jäsentä voivat perustaa
valitsijayhdistyksen. Tämä valitsijayhdistys sitten kerää oman ehdokaslis-

Seurakuntavaaleissa 18.11.2018 valitaan Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuustoon kuuluu 33
jäsentä. Vaalien ennakkoäänestys on
6.−10.11.2018. Äänestyspaikat ja –ajat
löytyvät lokakuusta lähtien mm. verkkopalvelusta www.seurakuntavaalit.fi
Vaalikone avautuu äänestäjille 8.10.
Vaalikoneessa ehdokkaat ottavat kantaa
erilaisiin ajankohtaisiin ja kirkon elämää
koskettaviin kysymyksiin.

minun kirk

PERHEET

Perhekerho
- Viljakkalan srk-talossa keskiviikkoisin klo 9.00-12.00
- Karhen srk-kodissa torstaisin klo 9.00-12.00
Jumalan kohtaamisen illat
Viljakkalan kirkossa la 20.10. ja 15.12. klo 18.00-21.00. Ehtoollinen,
vapaa sana ja musiikki.
Raamattupiirit
- Pienpiirien ilmoituksessa s.9

siitä kuinka kirkko paikallisesti vaikuttaa yhteiseksi hyväksemme Ylöjärvellä? Lähde mukaan rakentamaan meidän
kirkkoa omalla panoksellasi! Ehdokasasettelu on käynnissä 17.9.2018 asti.
Tarkemmat ohjeet ehdolle asettumisesta löydät oheisesta ”tiekartasta” sekä
vaalien internet-sivuilta www.seurakuntavaalit.fi

Sinustako seurakuntapäättäjä?
Tule päättämään siitä kuinka kirkollisverot käytetään
monipuoliseen paikalliseen seurakuntaelämään.
2.

1.
Pohdi,
millaisia arvoja
ja asioita haluat
päättäjänä
edistää.

Jos et kuulu kirkkoon,
liity viimeistään 17.9.!

Tutustu nykyisiin
valtuustoryhmiin ja niiden
edistämiin asioihin.
Katso oman seurakuntasi verkkosivuilta tai
seurakuntavaalit..

LÄHETYSTOIMINTA

Lähetyspiiri noin kolmen viikon välein kodeissa tai Karhen srk-kodilla
keskiviikkoisin klo 19.00 (alk. 5.9.).

Et löydä sopivaa ryhmää:
Perusta oma valitsijayhdistys
vaaleja varten.

MUSIIKKITOIMINTA

Kuorot:
– Mini Gospel Singers (1-5-luokkalaiset) keskiviikkoisin klo 17.0017.45 (alkaen 29.8.). Junior Gospel Singers (6-9-luokkalaiset) keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 29.8.)
Ilmoittautuminen molempiin www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
– Viljakkalan mieslaulajat torstaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srktalossa
– Tuomaskuoro ja -bändi sunnuntaisin klo 17.00-19.00 Viljakkalan
srk-talossa.

VILJAKKALAN¤
SEURAKUNTAPIIRI

www.ylojarvenseurakunta.fi/viljakkala

MIESTENILLAT
Srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)

Klo 17.00 sauna, klo 18.00 Kahvi, klo 18.30–20.00 Ohjelma.
ma 3.9.	Saunailta Lempsussa. Yhteislähtö
srk-keskukselta klo 16.45.
ma 1.10.	”Urheilukirurgi Jumalan armosta ihmisten avuksi”,
Sakari Orava. Musiikissa Pertti Kallio ja Kari Kuusisto.
ma 5.11.	”Jumalan siunaus Suomen yllä”, kouluttaja(KRS),
kapteeni evp. Olli Seppänen. Toivon ilta yhdessä naisten
kanssa. (Miehille saunomismahdollisuus klo 17-18)
ma 3.12.	”Jaakobin tiellä – Pyhiinvaellus Santiago Compostelaan”,
Sari Oksavuori.

A

B

Vaalien tulos selviää
vaalipäivän iltana.
Järjestä
vaalivalvojaiset!

Löydät sopivan ryhmän:
Ota yhteyttä ryhmän
vetäjään, kysy lisää ja
ilmoittaudu mukaan.

Kerää mukaan 10
äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä.

Pyydä mukaan
muitakin ehdokkaita.
Täyttäkää yhdessä valitsijayhdistyksen perustamispaperit 17.9. klo 16
mennessä paikallisen
ohjeen mukaan.

Nosta esille
asioita, joihin
haluat
vaiku�aa!

Kerro
ystäville ja
tu�aville!

Muista myös
Facebook ja
muut somekanavat!

3.

Aloita vaalikampanja heti,
kun olet päättänyt
lähteä ehdokkaaksi.
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kkosi?
ättäjäksi vaikuttamaan!

TAPAHTUMIA

Su 7.9. klo 10.00 Isovanhempien ja lastenlasten kirkkopyhä.
Su 30.9. klo 18.00 Kellarimessu Kurun kirkossa.
La 27.10 klo 19.00-22.00 Uskon yö -tapahtuma Kurun kirkolla.
Klo 19.00 Metsälintu Pahkisen Sisäinen linna -tanssiteos kirkossa
(ohj. 10 €), minkä jälkeen iltapala srk-salissa ja paikallisten laulajien ja soittajien ”Pieni iltamusisointi”.
Su 28.10 klo 13.00-16.00 Uskon Yön tanssipaja Kurun srk-talolla.
Su 2.12. Kappeliseurakunnan kaikkien työmuotojen myyjäiset Kurun srk-talossa.

VARHAISNUORTEN KERHOT

Kurun srk-talolla (Kirkkotie 2) alkaen vko 37:
- Kokkikerho 10-13-vuotiaille tiistaisin kello 14.30-15.30
- Videokerho 10-13-vuotiaille tiistaisin kello 16.00-17.00
- Pelikerho 7-10-vuotiaille keskiviikkoisin kello 14.30-15.30
Ilmoittautuminen kerhoihin www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

MUSIIKKI

Kuorot
- Kivitaskut -kuoro (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille) torstaisin
klo 14.30-15.20 Kurun srk-talolla (alkaen 30.8.). Ilmoittautuminen
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
- Kurun kirkkokuoro Kurun srk-talolla torstaisin klo 18.00-20.00
(alkaen 12.9.)

KONSERTIT JA MUSIIKKITILAISUUDET

Su 2.9. klo 15.00 Musiikkia vuosisatojen takaa –konsertti Aurejärven kirkossa. Marjaana Moisio, laulu ja Esa Vähämäki, urut. Ohjelma 10 € Hatsinan ystävyysseurakunnan hyväksi.
- klo 15.00 Naapurin Onnin konsertti Ruoveden kirkossa
La 3.11. klo 18.00 Pyhäinpäivän iltamusiikki Tammikankaan kappelissa.
Su 25.11. klo 14.00-17.00 Ukulele-paja Kurun srk-talolla. Ilmoittautumiset 12.11. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
- klo 18.00 Ukulele-messu Kurun kirkossa
Ke 19.12. Joulukonsertti diakoniatyön hyväksi Kurun srk-salissa.

LÄHETYSTYÖ

Lähetysillat Kurussa:
Ke 19.9. klo 18.00 Ruokkikaa nälkäiset ry ja Missiopajan Lontoon
matkalaiset
Ke 17.10. klo 18.00 Aihe avoin
Ke 14.11. klo 18.00 Aihe avoin
Kurun Lähetyskirpputori
(Virastotie 1-3, K-Markettia vastapäätä) avoinna syyskuun loppuun saakka ma, pe ja la klo 12.00-16.00.
La 29.9. klo 12.00–16.00 Lähetyskirpputorin syksyn Loppurysäys.
Tyhjennetään tiloja talven alta, tavaraa 5 €/muovikassi. Tarjoilua ja
arvontaa.

kkoni
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Onnea!

Tulit valituksi: Onneksi olkoon!
Kautesi alkaa 1.1.2019,
tervetuloa vaikuttamaan
ja päättämään!

Hyvä yritys!

Et tullut valituksi: Hyvä yritys!
Jää kuulolle, saatat päästä muihin
luottamustehtäviin. Ja tervetuloa
mukaan kirkon toimintaan!

Ennakkoäänestys
6.–10.11.
7.

Seurakunta pitää
vaaleja esillä
monella tavalla
– ole myös itse
aktiivinen.

8.

6.

Pidä ehdokkuuttasi esillä
ja kannusta
tuttaviasi
äänestämään.

1.10.
Äänestysnumerot
selviävät
– tee itsellesi
numerollinen
vaalimainos.
5.

Tee esittelyvideo ja
muuta vaalimateriaalia.
4.
Täytä
vaalikone.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa
mm. talouden linjauksista, seurakunnan
strategiasta sekä kiinteistöjen tulevaisuudesta.
Nykyinen kirkkovaltuusto on nelivuotiskautensa 2015-18 aikana tehnyt mm.
seuraavia seurakuntaamme koskevia
päätöksiä:

Muista myös itse
käydä äänestämässä.
Varsinainen
vaalipäivä
18.11.

Päätöksiä taloudesta
ja toiminnan
suuntaamisesta

seurakuntavaalit.

– Budjetti ja toimintasuunnitelma
– Tilinpäätös ja toimintakertomus
– Kirkollisveroprosentti
– Kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valitseminen
– Seurakunnan kiinteistöstrategia
– Yhteistyösopimus Hämeenkyrön seurakunnan kanssa
– Ylöjärven, Hämeenkyrön, Ikaalisten,
Jämijärven, Parkanon ja Kihniön seurakuntien yhteistyöselvitys
– Virkojen lakkauttamisia ja uusien virkojen perustamisia
– Maa-alueiden myynti
– Siivikkalan seurakuntatalon myynti
– Seurakunnan metsäsuunnitelmat
– Hallinnon uudistamista johtokuntiin
liittyen
Kirkkovaltuutetut ovat myös äänioikeutettuja kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien
vaaleissa. Täten seurakuntavaalit vaikuttavat myös valtakunnallisesti kirkon
tulevaisuuteen.

DIAKONIATYÖ

KESKIVIIKKOKERHO
parittoman viikon keskiviikkona klo 11.00-13.30 Kurun srk-talolla
(Kirkkotie 2).
12.9. Enkelit Raamatussa ja Jeesuksen elämässä: taidemaalari
Annukka Laine ja diakoniatyöntekijä Anneli Tirkkonen
Seuraavat kerrat 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11.,
ETELÄ-KURUN TIISTAIKERHO
Kerran kuukaudessa tiistaina klo 12.00-14.00 Länsi-Teiskon rukoushuoneella (Lato-Valkamantie 9).
18.9. Vieraana srk-pastori Leena Jalkanen
Seuraavat kerrat: 23.10. ja 20.11.
POHJOIS-KURUN TORSTAIKERHO
Kerran kuukaudessa torstaina klo 12.00-14.00 Pohjois-Kurun
kodeissa.
27.9. Kerho on Luomajärvellä (Luomajärventie 86, Luode). Runoja
vuosien varrelta: Olavi Mäntymäki.
25.10. Salme ja Matti Lähdekorvella (Seitsemisentie 309).
15.11. Anni ja Rauno Vastamäellä (Raita-Ahossa, Luoteentie
1226).
OMAISHOITAJIEN VERTAISRYHMÄ
Pirkanmaan Omaishoitajat ry Pioni ohjaa omaishoitajien vertaisryhmää kerran kuukaudessa maanantaisin klo 12.00-14.00 Kurun
srk-talossa. Ryhmä on tarkoitettu omaishoitajille ja läheistään
kotona tai hoitopaikassa hoitaville omaisille. Ryhmään ovat tervetulleita myös entiset omaishoitajat. Kahvitarjoilu. Syyskauden
kokoontumiset: 20.8., 17.9., 15.10., 19.11. ja 17.12.
YSTÄVÄPALVELU
Ystävät toimivat ulkoiluttajina tai ovat seurana vanhuksille kodissa
tai hoitopaikassa. Seurakunta kouluttaa ystäväpalvelun ystävät
ja tarjoaa virkistystoimintaa vapaaehtoistyötä tekeville. Jos olet
kiinnostunut toiminnasta voit ottaa yhteyttä puh. 044 786 8056
diakoniatyöntekijä Anneli Tirkkonen.
DIAKONIAN VASTAANOTTO
Ilman ajanvarausta maanantaisin klo 10.00-12.00 ja muina aikoina
sopimuksen mukaan. Kurun srk-talossa (Kirkkotie 1), puh. 044
786 8056.
DIAKONIATYÖN TAPAHTUMIA
9.9. klo 10.00 Kehitysvammaisten kirkkopyhä. Messu Ylöjärven
kirkossa. Lounas ja ohjelmahetki seurakuntakeskuksessa.
7.10. klo 10.00 Messu Kurun kirkossa, kirkkokahvit ja ohjelmahetki srk-talolla. Vanhustenviikon teema: Iloa toimeliaisuudesta.
12.12. klo 11.30-14.00 Kerhojen, ystäväpalvelun ja omaishoitajien
joulujuhla Kurun seurakuntatalolla
14.12. klo 18.30 joulukonsertti diakoniatyön hyväksi Kurun seurakuntatalolla

KURUN¤
KAPPELISEURAKUNTA
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Nykyisin Turun Mikaelin kirkon seurakuntapastorina viihtyvän Matti Hernesahon perheeseen kuuluu vaimon lisäksi nyt jo kolme pientä poikaa. Perhe käy säännöllisesti Mutalan mummolassa ja
Karhen mökillä.

Muusikko Jaakko Löytty on eläkkeellä myös seurakuntapäättäjän roolista. Hän kuuluu nykyisin
Tampereen Harjun seurakuntaan. Kuva: Matteus Pentti / Wideline

Seurakunta tarvitsee monenlaisia päättäjiä

Verkostoitumista ja vapaaehtoistyötä
Seurakuntavaaleissa ehdolle asettuvilla voi olla yhtä monta
motiivia kuin on ehdokkaitakin. Jollekin se voi olla tärkeää
verkostoitumista, toinen kokee kirkkovaltuustossa vaikuttamisen mielekkäksi tavaksi tehdä vapaaehtoistyötä.

Y

löjärven kirkkovaltuuston entinen puheenjohtaja
Matti Hernesaho muistelee lämmöllä aikaansa seurakuntapäättäjänä. Silloinen Suomen
nuorin kirkkovaltuuston puheenjohtaja
suosittelee seurakunnan luottamustehtäviin hakeutumista etenkin niille, jotka
ovat hiljan muuttaneet uudelle paikkakunnalle.
– Kirkkovaltuustossa on helppo tutustua paitsi kotiseurakunnan toimintaan ja
henkilöstöön myös muihin aktiivisiin ihmisiin. Se on hyvä paikka luoda verkostoja uudella paikkakunnalla, nykyisin
erityisesti opiskelijoiden parissa työskentelevä seurakuntapastori vakuuttaa.
– Luottamushenkilönä toimiminen on
myös mielekäs harrastus eli tapa tehdä
vapaaehtoistyötä yhteisen hyvän eteen.
Jo 18-vuotiaana kirkkovaltuustoon
ja -neuvostoon valittu Matti Hernesaho
neuvoo ehdokkaaksi mieliviä miettimään itselleen sopivan viitekehyksen
eli minkä porukan ääntä haluaa tuoda
päätöksenteossa esiin. Itse hän sai aikoinaan paljon seurakuntanuorten, rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa
ääniä.

– Kun minut valittiin ensimmäisen
kerran kirkkovaltuustoon, 16-vuotiaat olivat juuri saaneet äänioikeuden
seurakuntavaaleissa, Matti Hernesaho
muistelee.
Hän sanoo, että nuoret äänestävät
mielellään, kunhan vain löytyy joku tuttu ehdokas. Jos kukaan ehdolla olevista
ei ole entuudestaan tuttu, nuoren voi olla
työlästä selvittää, kuka voisi olla hänen
äänensä arvoinen.
– Itselle tuttuun edustajaan on sitten
myöhemminkin helppo ottaa yhteyttä,
kun tulee jotain asiaa, joka pitäisi ottaa
päätöksenteossa esille.

Tavoitteena
moniäänisyys
Oma viiteryhmä, jonka äänenkantajaksi asettuu, voi olla esimerkiksi nuoret,
seniorit, partiolaiset, seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät, diakoniaväki tai
vaikka oman kylän väki. Ylöjärvi on
laaja seurakunta, ja edustajia tarvitaan
joka kolkalta pitäjää.
– On tärkeää, että valtuutetut edustavat seurakuntalaisia mahdollisimman
laajasti ja kattavasti. Joka asiassa tar-

vitaan näkemyksiä siitä, miten tämä
vaikuttaa lapsiin, vanhuksiin, viljakkalalaisiin ja niin edelleen, Matti Hernesaho sanoo.
– Siinä, että on avoimesti ja rehellisesti jonkun tietyn ihmisryhmän äänitorvi, ei ole mitään pahaa. Kun kaikkia erilaisia näkemyksiä on kuultu, valtuuston
on helpompi muodostaa kokonaiskuva
ja tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä.
Yhden ainoan asian ajamisesta ei
seurakunnassa juuri ole hyötyä. Hernesaho arvoi, että yhdelläkin agendalla
voi ehkä tulla valituksi, mutta kirkkovaltuustossa, jossa on 33 edustajaa, ei
yksin pysty viemään mitään asiaa läpi.
Vaikuttaminen tapahtuu yhteistyössä ja
keskustelemalla.

Maallista
vastuunkantoa
Tovin Ylöjärven kirkkovaltuustossa
sekä yhden kauden kirkolliskokousedustajanakin vaikuttanut muusikko
Jaakko Löytty rohkaisee aivan tavallisia seurakuntalaisia asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa. Hän vakuuttaa,
ettei vapaaehtoistyö kirkkovaltuustossa
edellytä mitään suurta hengellisyyttä tai
oppineisuutta.
– Seurakunnan hallinto on itse asiassa
varsin maallista hallintoa: talousasioita,
kiinteistöistä ja omistuksista päättämistä. Kirkkovaltuustossa ei kisata taivasosuuksista vaan kannetaan vastuuta yhteisistä asioista, Jaakko Löytty korostaa.
– Esimerkiksi se, että arvostaa kirkon

– Ehdokkaana olleet ovat luonteva
ryhmä etsiä johtokuntien jäseniä. Vaaleissa ehdolle asettumalla he ovat jo
osoittaneet halukkuutensa sitoutua ja
laittaa itsensä likoon, Matti Hernesaho
toteaa.

Valitse väkesi
huolella
pitkää ja merkittävää kulttuurihistoriaa
ja haluaa olla mukana säilyttämässä sitä,
on ihan pätevä syy lähteä ehdolle seurakuntavaaleihin.
Löytty kertoo itse olleensa aluksi
vähän pettynytkin siihen, miten vähän
kirkkovaltuustossa pääsi vaikuttamaan
seurakunnan toimintaan ja sisältöihin.
Budjetit ja kiinteistöasiat kun eivät olleet hänen ensisijaisia kiinnostuksen
kohteitaan.
– Ymmärrys siitä, että jonkun näitäkin
päätöksiä pitää olla tekemässä ja hallita
kokonaisuutta, auttoi motivoitumaan.

Jos ei valtuustoon
niin johtokuntaan
Jaakko Löytylle diakoniatyön johtokunta oli lopulta valtuustoa huomattavasti
mielekkäämpi vaikuttamisen kanava,
jossa hän koki pääsevänsä lähemmäs
seurakunnan toimintaa ja sisältöä.
Seurakuntavaaleissa ehdolla oleminen onkin monelle väylä johtokuntatyöhön. Vaikkei tulisi valituksi kirkkovaltuustoon, vaalien jälkeen voi käydä
kutsu johtokuntaan.

Armon vihreät -ryhmään kuulunut Jaakko Löytty harmittelee hiukan sitä, ettei
heidän kaksihenkinen kirkkovaltuustoryhmänsä oikein saanut aina ääntään
kuuluviin. Demokraattisessa päätöksenteossa pääsee helpommalla, kun takana
on ison porukan tuki.
– Toki tärkeintä on valita ryhmä, joka
parhaiten vastaa omaa arvomaailmaa ja
painotuksia. Kirkollisessa päätöksenteossa tehdään hyvin paljon yhteistyötä yli
ryhmärajojen. Kirkolliskokouksessakin
istutaan hiippakunnittain ja aakkosjärjestyksen mukaan eli istumajärjestyskään ei tue jäykkää ryhmäkuria, Jaakko
Löytty kertoo.
Vaikka seurakunnan päätöksenteossa
asiat ja kokonaisuus ratkaisevat enemmän kuin ryhmärajat, oman ryhmän
tuki on silti tärkeää jo vaalikampanjavaiheessa.
– Ryhmällämme oli esimerksiksi yhteinen esite, jota jaettiin porukalla. Näin
vaalimainos levisi paljon laajemmalle
kuin yksin olisi jaksanut kulkea, Jaakko
Löytty muistelee.
SUSANNA VILJANEN
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Kivaan kerhoon tullaan seuraavanakin vuonna

Kirkon tulevaisuus on lasten
Pieni lapsi tulee seurakunnan perhe- tai päiväkerhoon
ensimmäisen kerran vanhempiensa aloitteesta. Varsin pian hän kuitenkin päättää itse, viihtyykö kerhossa
vai ei.

N

eljävuotiaat Signe ja Alisia
ovat tuoreita ystävyksiä.
Haavin päiväkerhon uusi
toimintakausi on juuri alkanut, ja tytöt ovat ehtineet tehdä tuttavuutta ja ystävystyä jo peräti kolmen
tunnin ajan.
– Kerho on kiva, kun täällä saa uusia
kavereita, tytöt vakuuttavat Lego-leikkiensä lomassa.
Lapset kertovat, että päiväkerhossa
leikitään, ulkoillaan ja syödään yhdessä. Lopuksi sytytetään hiljaisuuden
kynttilä ja jutellaan kaikenlaista, myös
Taivaan Isästä. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla kerhohuoneen alttarilla on
toivomuslähde, ja hartaushetken aikana jokainen lapsi saa laittaa lähteeseen
kauniin kiven ja esittää kerhoa koskevan
toivomuksen.
– Jos haluamme järjestää toimintaa,
jossa lapset viihtyvät ja haluavat tulla
mukaan seuraavanakin vuonna, lapsen
ääntä on syytä kuunnella. Kuuntelemme ja osallistamme lapsia ja nuoria aina
vain enemmän, varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päivi Aumala sanoo.
– Pieni lapsi toki tulee seurakuntaan
vanhempiensa matkassa, mutta kasvaessaan hänellä on oikeus kokea, että hän
on seurakunnan täysivaltainen jäsen. Ja
kun hän aikuistuu ja saa omia lapsia,
hän haluaa tuoda heidätkin mukaan
seurakunnan toimintaan, jos omat kokemukset ovat olleet hyviä, turvallisia
ja kivoja.
Toki kerhoja määrittävät tietyt raamit,
jotta vanhemmat tietävät, mihin lapsensa tuovat. Ulkoilu, välipala ja hartaus
kuuluvat ohjelmaan, mutta ohjelman
sisältö riippuu myös lapsista itsestään.
Välipala syödään paikallaan istuen, mutta esimerkiksi hartaus voi olla myös liikunnallinen tuokio.
– Kristillinen sisältö on toki kerhoissa aina jotenkin esillä. Usein se näkyy
jo tilassakin, kun kokoonnutaan vaikka
seurakuntakodeissa. Leikeissä, lauluissa
ja ulkoiluissa se ei välttämättä korostu,
Päivi Aumala kertoo.

Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päivi Aumala sai perhekerhossa seurakseen
Alisan ja Sofian.

Kynttilän sytyttäminen, rukous ja
yhdessä jutteleminen tuntuvat olevan
päiväkerholaisille tärkeä hetki.
– Rukoilemisesta tulee iloinen olo,
toista kautta päiväkerhossa käyvä Signe tietää.

Lapsivaikutukset
kaikessa mukana
Periaate, että lapsi on täysivaltainen
seurakunnan jäsen, näkyy kaikessa
seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Lapsivaikutusten arviointi on
kirjattu pöytäkirjapohjiin, joten se nousee automaattisesti esille aina, kun jokin
johtokunta, kirkkovaltuusto tai kirkkoneuvosto kokoontuu. Lapsiasiahenkilö
kutsutaan aina mukaan varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön johtokuntien kokouksiin ja muiden johtokuntien
tapaamisiin tarpeen mukaan.
– Lapsivaikutusten arviointi eli LaVa
on kaikessa päätöksenteossa mukana.
Kun esimerkiksi suunnitellaan jonkun
toimitilan remonttia, mietitään, miten
siitä saadaan toimiva myös lapsille.
Parhaillaan pohditaan, millainen olisi
erityinen lasten tila Ylöjärven kirkossa,
Päivi Aumala kertoo.
Hyvät kulkuyhteydet ovat lapsiperheille tärkeät. Perhe- ja päiväkerhoon on
päästävä helposti autolla tai kävellen, ja
varhaisnuorten kerhot pyritään järjestetään toimitiloissa, jonne lapset pääsevät
kulkemaan itsenäisesti.
– On tosi tärkeää, että voimme tarjota
lapsille ja nuorille maksutonta toimintaa, joka on jokaisen helposti saavutettavissa, Aumala sanoo.
Hän myöntää, että välillä on haasta-

vaa saada tietää, mitä lapset ja heidän
perheensä toiminnalta toivovat. Haavin
päiväkerhon toivomuslähdekään ei tuota
kovin monta käyttökelpoista ideaa alkavan vuoden toimintaan: kun yksi lapsista keksii toivoa kerhoon lisää herkkuja,
alkavat muidenkin toiveet vilistä pulla,
karkkia ja jätskiä!

Aktiivisia
seurakuntalaisia
Etenkin Ylöjärven seurakunnassa lapset
ja varhaisnuoret ovat paitsi täysivaltaisia
myös erittäin aktiivisia seurakuntalaisia.
Kerhot täyttyvät nopeasti, ja ani harvoin
käy niin, että jotain aiottua ryhmää ei
saataisi kokoon.
– Emme kysy, kuuluuko toimintaan
ilmoittautuva lapsi seurakuntaan vai ei.
Kaikki ovat tervetulleita toimintaamme,
Päivi Aumala korostaa.
Kerhot voivat olla yksi tie takaisin
kirkon yhteyteen. Lasten ja nuorten
aktiivisuus seurakunnassa jatkuu aina
rippikouluun ja isostoimintaan asti,
mutta sitten nuoret helposti katoavat
näkyvistä.
– Itse toivon, että voisimme luoda
enemmän sellaista toimintaa ja tapahtumia, joissa monenikäiset voisivat olla
yhdessä ja joka sopisi myös aikuistuvalle nuorelle. Esimerkiksi liikuntapahtumissa voi olla yhtä lailla nuoria kuin
keski-ikäisiäkin liikkujia. Myös messu
toivottavasti on sellainen, että sinne on
kaiken ikäisten hyvä tulla, Päivi Aumala
pohtii.

Kysyntä ja tarjonta
kohdallaan
Vuoden alusta Ylöjärven seurakuntaan
varhaiskasvatuksen työalajohtajana tutustunut Päivi Aumala iloitsee siitä, että
seurakunnassa moni asia on kohdallaan.
Lasten, varhaisnuorten ja nuorten työhön on suunnattu budjetista reipas siivu, ja kerhoja on pystytty järjestämään
kattavasti koko seurakunnan alueelle.
Kaikki kevään ilmoittautumisaikana
ilmoittautuneet ovat mahtuneet syksyn
päiväkerhoihin. Jokunen jälki-ilmoittautunut odottaa vielä kerhopaikkaa.
Myös yhteistyö kaupungin kanssa
sujuu hyvin.
– Tänä vuonna meillä on kaksi yhteistä koululaisten iltapäivätoimintaryhmää
kaupungin kanssa, Takamaalla ja Asuntilassa. Tällainen yhteistyö on tehokasta ja järkevää resurssien käyttöä, Päivi
Aumala sanoo.

Signe (vas.) ja Alisia ovat tutustuneet ja ystävystyneet seurakunnan päiväkerhossa.

SUSANNA VILJANEN

Pienpiirit

Miesryhmä ”Karahkat”
Raamattupiiri kolmen viikon välein torstaisin srk-keskuksen alakerrassa (saunomismahdollisuus).
Yhteyshenkilö: Matti Heinonen, 050 516 9085.
Iltapiiri
Raamattu- ja rukouspiiri miehille ja naisille. Yhteyshenkilöt: Marita
Ihantola, 050 306 5187 ja Eija Palmi, 044 281 9997.
Unelmatuvan raamattupiiri (naisten)
Kolmen viikon välein maanantaisin klo 18.30 seurakuntakeskuksen
alakerrassa. Yhteyshenkilö: Leena Mattila, 040 720 3635.
Avoin rukouspiiri
Maanantaisin klo 19.00. Yhteyshenkilö: Tapio Saarijärvi, 050 302
6690, tsaarija[ät]hotmail.com
Toivoa naisille/Hannapiiri Ylöjärven keskustassa
Kaija Luoman kotona (Keihäsniementie 1 B 15). Kuukauden viimeinen
torstai klo 18.30 (27.9., 25.10. ja 29.11.) Mitä kuuluu maailman naisille ja itsellemme. Piirissä on myös rukousta, Raamatun tutkistelua ja
keskustelua. Yhteyshenkilö: Kaija Luoma, 050 525 1126.
Raamattupiiri (Siivikkala)
Piirissä jutellaan uskosta ja elämästä, luetaan Raamattua ja rukoillaan
toistemme puolesta. Piiri kokoontuu kuukausittain sunnuntaisin klo
18-20 Salorinteen toimitilassa (Siivikkalantie 76): 16.9., 14.10., 11.11.
ja 9.12. 2018. Yhteyshenkilö: Johanna Obisike, 040 506 3848.
Sielunhoidollinen rukouspiiri (Takamaa)
Marja Järvenpään kotona (Rajajärventie 3, Lakiala) joka toinen torstai
9.8. alkaen klo 18.00. Yhteyshenkilö: Marja Järvenpää, 0400 439 266.
Raamattupiiri Pisara
Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 18.00. Lapsille omaa ohjelmaa.
Yhteyshenkilö: Johanna Kivimäki, 045 678 3208.
Raamattupiiri Karhella (kodeissa)
kerran kuussa (perjantai tai sunnuntai) osoitteessa Nopanperäntie
260. Yhteyshenkilö: Päivi Salminen, 050 546 8008.
Raamattupiiri Viljakkalan srk-talolla
kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.00. Yhteyshenkilö: Kaisu Talosela, 040 539 2334.
Raamattupiiri Unelmatuvalla
joka toinen tiistai 11.9. alkaen klo 16.00. Sisältää helppotajuista Raamatun tutkimista, lähetystyöhön tutustumista ja esirukousta. Ohjaajana toimii Kylväjän kotiseutulähetti Oili Pääkkönen (040 757 0121).
Hanna-piiri Viljakkalassa
Rukousta maailman naisten ja toinen toistemme puolesta. Piirissä jaetaan myös ajatuksia uskosta ja elämästä. Piiri kokoontuu kerran kuukaudessa klo 14.00 Viljakkalan srk-talossa (alk. 3.9.). Yhteyshenkilöt:
Kaisu Talosela, 040 539 2334 ja Pirkko Vuolle, 040 516 4023.
Raamattupiiri Kurun srk-talolla
Joka toinen keskiviikko klo 16.00-17.15 alkaen 19.9. Yhteyshenkilö:
Ulla Pohja, 050 433 4676.
Pappilan keskustelu ja raamattupiiri
Keväällä aloittanut uusi päivällä kokoontuva piiri, joka jatkaa 30.8.
Perhetalossa klo 14-16. Yhteyshenkilö: Sirpa Heinonen, 040 572 0721.

MAJATALOILLAT
Rohkaisun, toivon ja yhteyden
iltoja srk-keskuksessa
(Kirkkotanhuantie 1).
Majatalossa musiikkia, puheenvuoroja ja mahdollisuus rukoukseen.
Nyyttäripöytään voit tuoda tarjottavaa. Tervetuloa virkistymään!
Ma 24.9. klo 18.00 Illan vieraana nimikkolähettimme Parastoo
Poortaheri, joka kertoo kääntymyksestään kristityksi ja työstään
kristillisen satelliittiohjelmien parissa (SAT 7 palveluksessa),
Majataloillat myös: 29.10. ja 19.11. klo 18.00

MUSKARIT

Ylöjärven seurakunnan musiikkileikkikoulujen syyskausi alkaa
viikolla 34 ja 37. Katso ajankohtaiset tiedot, ajat ja paikat muskarin sivuilta: www.ylojarvenseurakunta/muskari.
Hinta: 60 €-75 €/kausi, riippuen ryhmästä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset muskariopelle:
maria.joutsi-laine@evl.fi tai puh. 044 786 8036.

Vapaaehtoisten retki su 4.11.
Kangasalan kirkossa Gospel Gentleman
(Löytty-Simojoki-Laaksonen)
Lähtö klo 17.00 Ylöjärven srk-keskukselta, konsertti klo 19.00 ja paluu
klo Ylöjärvellä n. klo 22.00. Kahvi + suolapala ennen konserttia Kangasala Talon Armas Galleria&Keittiössä. Retki on tarkoitettu seurakunnan
vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville. Omavastuu retkestä 10 €.
Ilmoittautumiset 3.9.-19.10. www.ylojarvenseurakunta.fi tai puhelimitse Jaana Skyttä puh. 044 786 8094, Marika Rajala puh. 044 786 8052
tai Tiina Nikkinen, puh. 044 786 8126 .
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Sählyä, gospel-lattereita, mikroautoilua...

Elämänmyönteisiä kohtaamisia
Ihminen on henkinen, hengellinen ja fyysinen kokonaisuus, joka voi hyvin, kun kaikki osa-alueet ovat kunnossa. Liikuntakerhot ovatkin luonteva osa seurakunnan
toimintaa.

YLÖJÄRVEN

Lasten mikroautokerho liikuttaa myös vanhempia: aluksi auton perässä juoksee isä tai äiti
varmistamassa, ettei auto karkaa hallinnasta.

L

iikunta on Ylöjärven seurakunnan tämän syksyn painopistealue. Teemaa tuotiin
tutuksi sunnuntaina 26. elokuuta Leikkivä ja liikkuva seurakunta
-tapahtumalla, joka alkoi liikunnallisella
perhemessulla kirkossa ja jatkui kirkkopuistossa mm. peleillä ja leikeillä,
musiikkiliikunnalla ja gospel-lattareilla
seurakuntakeskuksessa.
– Tapahtumalla haluttiin kannustaa
aikuisia ja lapsia liikkumaan yhdessä
ja tuoda esiin sitä, että seurakunnalla
on tosi monipuolista toimintaa. Samalla
tehtiin tutuksi polkua kirkolle ja seurakuntatalolle, varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päivi Aumala kertoo.

Liike on rukous
Hektisessä nykymaailmassa asiat, jotka hoitavat sekä sielua että ruumista,
ovat arvossaan. Erilaiset liikuntakerhot ja -porukat ovatkin mitä parasta
seurakunnan toimintaa, jossa ihmiset
hoitavat kuntoaan, saavat uusia ystäviä
ja pääsevät vähän hiljentymäänkin, jos
tapaamisen alussa tai lopussa on pieni
rukoushetki tai tanssi sujuu hengellisen
musiikin tahtiin.

Aikuisille suunnatut gospel-lattarit
ovat hyvä esimerkki sielunhoidon ja
liikunnan yhdistämisessä. Joka torstai
9. syyskuuta alkaen Vuorentaustan
seurakuntakodilla tanssitaan latinalaisten rytmien tahtiin, mutta tavallisista
lattaritunneista poiketen kappaleiden
sanoitukset ovat hengellisiä.
– Gospel-lattareissa hengellisyyttä
ilmaistaan koko keholla. Tätä kannattaa kokeilla, jos kokee rukoilemisen
muuten vaikeaksi. Tanssissa liike on
rukous, gospel-lattariohjaaja Mervi
Perkiö-Kuosmanen sanoo.
Lattaritunnille ovat tervetulleita kaikki eli aiempaa kokemusta latinalaisista
tansseista ei tarvitse olla. Aloittelijat
harjoittelevat perusaskeleita ja liikekieltä, kokeneemmat tanssijat hiovat
tekniikkaansa edelleen.
– Tärkeintä on liikkumisen riemu
ja ilo. Sekä tekninen että hengellinen
kynnys ovat matalia: tunneille voi tulla myös ihan vaan tanssimaan, ohjaaja
kutsuu.
Toisin kuin tanssikoulujen saleissa,
saurakuntakodin seinillä ei ole peilejä.
Gospel-lattaritanssi sopiikin myös ujoille suomalaisille, jotka arastelevat omaa
tanssivaa peilikuvaansa!

SEURAKUNTA

Gospeltunnilla tanssia siivittää
yleensä espanjankielinen hengellinen
musiikki. Jonkun verran käytettävissä
on myös suomenkielistä hengellistä lattarimusiikkia, ja tänä vuonna julkaistiin
virsilevy lattarisovituksilla.

Luotu liikkumaan
Gospel-lattaritunnit alkavat ja päättyvät lyhyellä rukouksella. Kaikissa seurakunnan liikuntaryhmissä näin ei ole.
– Usein seurakunnallisuus näkyy
erityisesti siinä, miten toinen ihminen
kohdataan ja miten esimerkiksi nuoret
vertaisohjaajat toimivat esimerkkinä,
liikkuva seurakunta -toiminnasta kirkon keskushallinnossa vastaava Mikko
Mäkelä kertoo.
– Jollekin seurakunnan sählykerho
voi olla ensimmäinen paikka, jossa ei
kiusata. Tärkeää on, että jokainen saa
kokea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi.
Liikuntakerho on hyvä tilaisuus kohdata
ihminen ja torjua yksinäisyyttä.
Liikkuva koulu -toiminnasta mallia
ottava työ kannustaa seurakuntia kehittämään yhä uusia tapoja tuoda liikuntaa
seurakuntalaisten arkeen. Se voi tarkoittaa mielenterveyskuntoutujien viemis-

Innokkaat mikroautokuljettajat rakentavat itselleen radan seurakuntakeskuksen parkkipaikalle
aina kesätiistaisin.

tä metsäretkelle, rukouspiirin yhteistä
lenkkiä tai vaikka työntekijöiden kävelypalavereita. Joissain seurakunnissa on
pidetty verkkarikirkkoja, joihin ihmiset
tulevat oman urheiluseuran väreissä.
Mäkelä tietää, että seurakunnissa liikutaan jo vanhastaankin paljon, mutta
nyt liikkumista tehdään näkyväksi ja
lisätään entisestään.
– Meidät on luotu liikkumaan. Kohtaamisen kirkko -ajatuksen hengessä on
tärkeä olla kynnyksettömiä paikkoja,
jossa ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi, Mikko Mäkelä sanoo.
– Kirkon piirissä on välillä unohdettu
ruumiillisuus, mutta nykyään taas muistetaan, että Jeesuskin oli ruumiillinen.
Ihmisen ruumis on Pyhän Hengen temppeli, josta on syytä pitää huolta.

Kaasu pohjassa
Ylöjärvellä liikkuva seurakunta tarjoaa
eniten toimintaa kouluikäisille lapsille.
Kesäaikaan meno on erityisen vauhdikasta, kun liikutaan mikroautoilla: joka
tiistai seurakuntakeskuksen parkkipaikalla järjestettävä mikroautokerho houkuttelee kerralla parhaimmillaan jopa
50 lasta.

– Ajaminen on vaan niin kivaa, nuoret formulakuskin alut hehkuttavat rataa
rakentaessaan – mikä sekin näyttää varsin hauskalta touhulta.
Mikroautokerhoon tullaan aina vanhemman kanssa. Ensimmäisellä ajokerralla vanhempi juoksee aluksi auton
perässä köydestä kiinni pitäen, kunnes
ohjaajat ovat varmoja, että tuore kuljettaja hallitsee ajokkinsa riittävän hyvin
ja voi lähteä yksin radalle.
Talvikaudella liikunta on etenkin
poikien liikuntakerhoissa sähly- ja pallopelipainotteista. Poikien sählykerhot
kokoontuvat Metsäkylän, Mutalan, Takamaan, Veittijärven ja Vuorentaustan
koulujen liikuntasaleissa. Sekakerhot,
joissa myös palloillaan, kokoontuvat
Metsäkylän, Viljakkalan ja Vuorentaustan kouluilla. Tyttöjen omat liikuntakerhot kokoontuvat Kauraslammen,
Metsäkylän, Mutalan ja Vuorentaustan
kouluilla.
– Tänä vuonna saamme vetoapua
Ylöjärven Ilvekseltä, joka on luvannut
pitää varhaisnuorten liikuntakerhojen
ohjaajille valmentajakurssin, nuorisotyönohjaaja Juha Seppänen kertoo.
SUSANNA VILJANEN

Eetu Taka-aho ajaa varikolle ja luovuttaa auton seuraavalle kuskille. Vuoron odottaminen ja
vaihdot sujuvat lapsilta näppärästi.
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Toivon illat Syksy 2018

Tule
i
rohkeast si!
ak
rukoiltav

Toivon illoissa syvennymme elämän ja uskon kysymyksiin
vierailevan luennoitsijan johdolla.
srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
klo 18.00 kahvit, klo 18.30 - n.20.00 ohjelma

ma 10.9. ”Jumalan syvyyksiin sukeltaminen”, teologi Johanna Kivimäki.
ma 8.10. ”Minä ja Jumalan suunnitelmat”, näköalavalmentajaTiina Mäkinen.
ma 5.11. ” Jumalan siunaus Suomen yllä”, kouluttaja(KRS),
kapteeni evp. Olli Seppänen. (Miehille saunomismahdollisuus klo 17-18)

Rukouskaverit
Rukouskaverit ovat olemassa
sinua varten, joka haluat saada
henkilökohtaista rukoustukea.

Gospel-lattarit

™

Rukouskaverin voit tavata
2.9. alkaen joka sunnuntai
messun jälkeen Ylöjärven
kirkon morsiushuoneessa
kirkon eteisessä.

Vuorentaustan srk-kodilla (Mastontie 27)
torstaisin klo 18.30–19.30 (6.9. alkaen)

Ohjaajina Mervi Perkiö-Kuosmanen ja Riikka Salo
Gospel-lattarit™ on kristillinen matalan kynnyksen tanssitreeni,
joka sopii kaiken ikäisille, näköisille ja kokoisille naisille!
Tervetuloa tutustumaan, ei ennakkoilmoittautumista,
ilmainen tutustumiskerta.
Lisätietoja: www.tnnky.fi, gospelliikunta@tnnky.fi

Löydät meidät myös
Facebookista:
www.facebook.com
/ylojarvenseurakunta

KERHOJA KOULUIKÄISILLE
Syksyn 2018 kerhot alkavat viikolla 36 ja päättävät
viikolla 49. Kerhoja ei ole syyslomaviikolla (vko 42).
Kerhoihin ilmoittautudutaan nettilomakkeella (www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen). Kerhot ovat
maksuttomia.

SEKAKERHOT

Asuntilan toimitila (Suolaniityntie 4)
Maanantaisin klo 17.00-19.00 Luonto- ja kädentaitojen
kerho, 7-10 v. tytöt ja pojat.
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
tytöt ja pojat.
Tiistaisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
tytöt ja pojat.
Haavi (Lähdevainiontie 21)
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja askartelukerho,
7-12 v. tytöt ja pojat.
Keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja askartelukerho,
7-12 v. tytöt ja pojat.
Kurun srk-talo (Kirkkotie 2)
Tiistaisin klo 14.30-15.30 Kokkikerho, 10-13 v. tytöt ja
pojat.
Tiistaisin klo 16.00-17.00 Kitarakerho, 10-13 v. tytöt ja
pojat.
Keskiviikkoisin klo 14.30-15.30 Pelikerho, 7-10 v. tytöt
ja pojat.
Kurun kerhot alkavat viikolla 37. Ilmoittautuminen Kurun
kerhoihin Kurun omalla web-lomakkeella.
Metsäkylän koulu (Metsäkyläntie 32)
Keskiviikkoisin klo 16.30-17.30 Liikuntakerho, 7-12 v.
tytöt ja pojat
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Tiistaisin klo 17.30-19.00 käsityökerho 7-12 v. tytöt ja
pojat
Torstaisin klo 17.00-19.00 Keppihevoskerho 7-12 v.
tytöt ja pojat
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Kokki- ja ohjelmakerho,
7-13 v. tytöt ja pojat.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Ohjelmakerho, 7-12 v.
tytöt ja pojat.
Siivikkalan Salorinteen srk-talo (Siivikkalantie 76)
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho 7-12 v. tytöt
ja pojat.
Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Maanantaisin klo 16.30-18.00 Kitarapaja, 7-15 v. tytöt
ja pojat.
Srk-keskuksen parkkipaikka (Kirkkotanhuantie 1)
Tiistaisin klo 17.30-19.15 Mikroautokerho (toimii 17.5.18.9. välisenä aikana). Osallistuminen huoltajan kanssa.
Lisätietoja: Erkki Fred 044 704 4364.
Takamaan koulu (Hakalantie 5, koulun sali)
Joka toinen maanantai klo 17.30-19.30 Pikkutakis,
alakouluikäiset tytöt ja pojat (27.8., 10.9., 24.9., 8.10.,
22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.)
Vahannan nuorisoseurantatalo (Kuruntie 779)
Torstaisin klo 17.30-19.00 Ohjelmakerho, 7–13 v. tytöt
ja pojat
Vanha srk-talo (Loilantie 3-5, Kirkonseutu)
Torstaisin klo 17.30-19.30 Kokki- ja askartelukerho, 7-13
v. tytöt ja pojat.
Viljakkalan koulu (Erlandintie 13)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Sählykerho 1-3 lk tytöt ja
pojat.
Perjantaisin klo 16.00-17.00 Sählykerho 4-6 lk tytöt ja
pojat.
Perjantaisin klo 17.00-18.00 Sählykerho 7-9 lk tytöt ja
pojat.
Vuorentaustan koulu (Välimäenkuja 5, liikuntasali)
Perjantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho, 7-12 v. tytöt
ja pojat
Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27)
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja puuhakerho, 7-13 v.
tytöt ja pojat - ryhmä 1.
Tiistaisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja puuhakerho, 7-13 v.
tytöt ja pojat - ryhmä 2.

TYTTÖKERHOT

Kauraslammen koulu (Veittijärven yksikkö, Keskivainiontie 5, liikuntasali)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho 7-12 v. tytöt.
(ohjaajat puuttuvat!)
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Maanantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho, 7-12 v.
tytöt
Takamaan koulu (Hakalantie 5, srk:n tila)
Tiistaisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho, 7-12 v. tytöt.
Keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 Ohjelmakerho, 7-12 v.
tytöt.
Torstaisin klo 17.00-19.00 Ohjelmakerho, 7-10 v. tytöt

POIKAKERHOT

Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Maanantaisin klo 17.30-19.00 Peli- ja ohjelmakerho,
7-10 v. pojat.
Metsäkylän koulun sali (Metsäkyläntie 32)
Perjantaisin klo 16.00-17.30 Sähly- ja futsalkerho, 7-13
v. pojat.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Maanantaisin klo 18.00-19.00 Liikuntakerho, 7-12 v.
pojat
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Liikunta- ja ohjelmakerho,
7-12 v. pojat.
Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Ohjelma- ja pelikerho, 7-13 v.
pojat
Takamaan koulu (Hakalantie 5, koulun sali)
Maanantaisin klo 17.00-18.00 Sähly- ja futsalkerho, 6-9
v. pojat
Maanantaisin klo 18.00-19.00 Sähly- ja futsalkerho, 1013 v. pojat
Veittijärven koulu (Keskivainiontie 5)
Keskiviikkoisin klo 16.00-17.30 Sähly- ja liikuntakerho
7-13 v. pojat.
Vuorentaustan koulu (Välimäenkuja 5)
Maanantaisin klo 17.00-18.30 Sähly- ja ohjelmakerho
7-12 v. pojat.
Maanantaimiitti 3.-6-luokkalaisille tytöille ja pojille srkkeskuksessa ma 22.10. ja 12.11. klo 17.00-19.00. Luvassa rentoa ajanviettoa erilaisten tekemisten merkeissä. Ilmoittautumiset viikkoa ennen www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura Juutilainen
puh. 044 786 8066.
ABC-Kurssi 5-8-luokkalaisille tytöille. Opetellaan kerhonohjaamisessa tarvittavia taitoja, pidetään hauskaa,
syödään, hiljennytään, mahdollisuus päästä pikkuisoseksi varhaisnuorten leireille. Kokoonnumme keskiviikkoisin 5.9., 26.9., 24.10., 14.11., 28.11. klo 16.00-17.30
srk-keskuksessa. Ilmoittautumiset Lauralle 4.9 mennessä puh. 044 786 8066.

TYTTÖLEIRIT

15.-17.10. Syyslomaleiri 7-14-vuotiaille tytöille Lempiäniemessä. Hinta 25 €. Ilm. 28.9. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot Laura.
Leiri toteutuu mikäli osallistujia on minimissään 15.
30.11.-2.12. Adventtileiri 9-14-vuotiaille tytöille Lempiäniemessä. Hinta 25€. Ilm. 9.11. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot Laura.
Leiri toteutuu mikäli osallistujia on minimissään 15.

KOULULAISILLE JA VANHEMMILLE

Ti 30.10. ja 20.11. klo 18.00-20.30 Miesten ja lasten
pizza- ja peli-ilta srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie
1). Ideana on pelailla lasten kanssa kunnon lautapelejä
ja tehdä yhdessä pizzaa. Ilta on tarjoiluineen ilmainen.
Ilmoittautuminen aina viimeistään viikkoa aiemmin netissä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Ke 12.12. klo 17.00-20.00 Jouluaskartelua perheille
Haavilla (Lähdevainiontie 21). Hinta 2 €/hlö (sis. kaikki
materiaalit ja välipalan). Ilmoittautumiset 4.12. mennessä Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
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Kirpputorit ja Unelmatupa
Lähetystyön kirpputorit:
KIRPPUTORI Ylöjärven srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1) perjantaisin klo 14.00–18.00 ja lauantaisin klo 10–14.
KIRPPUTORI KURUSSA (Virastotie 1-3, K-markettia vastapäätä)
avoinna syyskuun loppuun saakka ma, pe ja la klo 12.00-16.00.
UNELMATUPAKAHVILA lähetystyön hyväksi Ylöjärven
srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1)
ma-pe klo 11-16 ja la 11-15

KONSERTIT
Su 2.9. klo 15.00 Aurejärven kirkossa
Musiikkia vuosisatojen takaa –konsertti. Marjaana Moisio, laulu ja Esa
Vähämäki, urut. Ohjelma 10 € Hatsinan ystävyysseurakunnan hyväksi.
Su 9.9. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Elvistä ja rukousta. 60-luvun herkkää Elvistä neliäänisesti laulettuna
pianon ja kitaroiden säestyksellä. Elviksenä pastori Seppo Juntunen.
Bändissä mukana musiikin ammattilaiset Johannes Österlund, Heidi
Tuikkanen, Joska Josafat, Juha Kuivanen ja Kim Ekblom. Konsertin
jälkeen on mahdollisuus rukoukseen.
Ti 11.9. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Lasten konsertti, Pekka Laukkarinen Trio. Vapaa pääsy.
Su 23.9. klo 10.00 Ylöjärven kirkossa
Karjalaisen kansan messu ”Kuulet sie, kuulet sie, Herra”. Messuorkesteri
ja kuoro.
Su 23.9. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Toivon säveliä, Samuli Saarinen. Vapaa pääsy, kolehti Song for live.
Su 7.10. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Kelttimessu
Su 14.10. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Pasi Kauniston konsertti.
To 11.10. klo 19.00 Ylöjärven kirkossa
Irinan ja Jesse Kaikurannan konsertti ”Lauluja rakkaudesta”. Liput 25 €.
La 27.10. Srk-keskuksessa
Ukulele-paja. Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Su 28.10. klo 10.00 Ylöjärven kirkossa
Ukulele-messu.
Su 4.11. klo 16.00 Ylöjärven kirkossa
Siel kaunis kannel soi – Comes kuoron konsertti.
Su 11.11. klo 19.00 Viljakkalan kirkko
Isänpäiväkonsertti. Esiintyjät: Aarre & Vilja, Kari Hirvonen (Elina Paananen säestää), Markku Ylijoki, Jennyfer Markin, Viljakkalan Mieslaulajat,
MiniGospelSingers ja JuniorGospelSingers. Säestys: Veli-Matti Paukkunen, Kai Kouri, Jani Lehtimäki, Heidi Olkinuora. Ohj. 15 €.
Su 25.11. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Celesta-kuoron levynjulkistamiskonsertti.
Su 2.12. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Adventtivesper.
Ke 19.12. Kurun srk-salissa
Joulukonsertti diakoniatyön hyväksi.

KUOROT
VERSO-KUORO (tarkoitettu noin 7-vuotiaista ylöspäin)
–keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 srk-keskuksen salissa (alkaen 29.8.)
– uusia kuorolaisia otetaan syyskuun ja tammikuun ajan
CELESTA-KUORO (n. 10-vuotiaista ylöspäin)
– torstaisin klo 17.30-19.00 srk-keskuksen salissa (alkaen to 30.8.)
(Kuoro laulaa 1-4-äänistä musiikkia, joten kaikille uusille laulajille on koelaulu.
Koelaulu uusille laulajille to 30.8. klo 16.45.)
AMOROSO (n. 15-vuotiaista ylöspäin)
– Kuoro kokoontuu sopimuksen mukaan erikseen sovittavina aikoina. Lisätiedot
Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038.
KAMARIKUORO
– tiistaisin klo 18.00-19.30 srk-keskuksen salissa (alkaen 18.9., Tallinnan laulujuhlille ilmoittautuneille kuorolaisille 4.9. alkaen)
– uudet kuorolaiset ottakaa yhteyttä kuoron johtajaan (Sari Oksavuori, puh. 044
7868 030) ja sen jälkeen ilmoittautuminen vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi
TUOMASKUORO
– tiistaisin klo 19.30-21.00 srk-keskuksen salissa (alk. 18.9.)
– uudet kuorolaiset ottakaa yhteyttä kuoron johtajaan (Sari Oksavuori, puh. 044
7868 030) ja sen jälkeen ilmoittautuminen vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi
KUOROKOULU
Kaikille laulutaitoisille ja -taidottomille. Yhdessä laulamisen riemua vanhalla
seuriksella (Loilantie 3) maanantaisin 18.00-19.15 (alkaen 17.9.).
– Ilmoittaudu www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
RUSKAKUORO
– keskiviikkoaamuisin klo 10.15-11.30 Tähkäpäät-kerhon yhteydessä srk-keskuksessa (19.9. alkaen).
VILJAKKALAN SRK-PIIRIN KUOROT
– Mini Gospel Singers (1-5-luokkalaiset) keskiviikkoisin klo 17.00-17.45 (alkaen 29.8.). Junior Gospel Singers (6-9-luokkalaiset) keskiviikkoisin klo 18.0019.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 29.8.) Ilmoittautuminen molempiin
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
– Viljakkalan mieslaulajat torstaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srk-talossa
– Tuomaskuoro ja -bändi sunnuntaisin klo 17.00-19.00 Viljakkalan srk-talossa.
KURUN KAPPELISEURAKUNNAN KUOROT
– Kivitaskut -kuoro (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille) torstaisin klo
14.30-15.20 Kurun srk-talolla (alkaen 30.8.). Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
– Kurun kirkkokuoro Kurun srk-talolla torstaisin klo 18.00-20.00 (alkaen 12.9.)
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KIRKKOHERRANVIRASTO ja TALOUSTOIMISTO
Loilantie 5

KOHTAAMISPAIKKOJA

Perhekahvilan ovet ovat auki torstaisin klo 9.00-13.00 (alkaen 23.8.). Kahvila on kohtaamispaikka kotona lasta hoitaville
vanhemmille tai isovanhemmille. Aikaa ja ihana tila leikkiin,
askarteluohjausta, koko perheen hiljentymishetki lauluilla
sekä ruokailumahdollisuus klo 11.00 (4,50 € aikuinen, 50
senttiä lapset). Paikka varataan netissä joka kerta etukäteen
hobbydeed.com-verkkopalvelun kautta (ohje www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo). 15 ensin ilmoittautunutta mahtuu
mukaan. 30.8., 20.9. ja 18.10. ei ole perhekahvilaa. Syksyn
viimeinen kerta on 29.11.
Toukkatupa kokoontuu maanantaisin klo 13.00-15.30.
0-1-vuotiaiden oma paikka laululeikeille ja yhdessäololle
yhdessä isän tai äidin kanssa. Mukaan voivat tulla myös
vauvaansa odottavat äidit.
Taaperot ovat 1-2 vuotiaita ja kokoontuvat yhdessä äidin
tai isän kanssa maanantaisin klo 9.00-11.30 Perhetalon yläkerrassa.
Pappilan päiväkahveilla on tarjolla yhteislaulua, sanaa, seuraa ja kahvia maanantaina 17.9., 22.10. ja 19.11. klo 14.00.
Ohjelmasta vastaa Esko Pusa, mukana Ylöjärven seudun
Karjalaiset.
Ketjusilmukka ja kantapää…käsityökerho, jossa edistyneemmät opastavat aloittelijoita Perhetalolla kaksi kertaa
kuukaudessa maanantaisin klo 17.30-19.00 (17.9., 24.9.,
8.10., 22.10., 5.11., 19.11., ja 3.12.) Tässä kerhossa toimitaan
Virkkuukoukkusen hengessä: ”Kannattaa uskoo, ett onnistuu, vaikk ei ois hajuakaan kuin ne tehää.” Omat langat ja
välineet mukaan.
Rukousvartti tiistaisin klo 12.30. Rukoillaan yhdessä toisten
kanssa, hiljaa mielessään tai omin arkisin sanoin. Halutessasi voit kertoa rukousaiheesi, sitten puhumme siitä yhdessä
Jumalalle.
Lukupiiri perjantaisin Perhetalon yläkerrassa klo 10.0012.00 (alkaen 7.9.). Suomenkielen opiskelupaikka eri puolilta
maailmaa tuleville naisille. Pienet lapset saa ottaa mukaan!

APUA ARKEEN

Pappilan piikojen ja renkien toiminnan kautta. Vapaaehtoistyöntekijät auttavat maksuttomasti kodin pienissä, yksittäisissä hommissa ulkona tai sisällä. Apu on tarkoitettu
vähävaraisille, yksinhuoltajille, vanhuksille. Työtoiveita voi
jättää arkisin klo 9.00-16.00 renkipuhelimeen puh. 040 868
2565. Toiminta on vapaaehtoistyötä, puhelimeen vastataan ja
apua annetaan mahdollisuuksien mukaan. Viestin jättämällä
asia etenee.
Puhuminen auttaa. Perhetalolla on mahdollisuus istua ja
jutella mieltä askarruttavista oman elämän, perheen ja parisuhteen asioista. Ota yhteyttä ja sovi aika niin jutellaan
(Yhteystiedot ilmoituksen alalaidassa)
LapsiArkki on auki maanantaisin klo 17.30-20 Perhetalon
yläkerrassa. Toiminta käynnistyy ma 17.9. HUOM! 1.10.,
15.10., ja 26.11. ei ole LapsiArkkia. Tämä toiminta tarjoaa
apua lapsesta yksin huolehtivien perheeseen. Turvallinen,
maksuton olohuone ja puuhapaikka 2-10 vuotiaille lapsille
suo hengähdyshetken ja omaa aikaa vanhemmalle. Ilta päättyy koko perheen yhteiseen iltapalaan klo 19.30-20. Ilmoittautumisohjeet LapsiArkin omilla sivuilla.

VAPAAEHTOISTOIMINTAA

Pappilan piiat ja rengit kokoontuvat työkokoukseen maanantaisin klo 13.00 (alkaen 20.8). Piiat ja rengit ottavat tehtäväkseen pienimuotoisia kodintehtäviä sisä- tai ulkotöissä.
Maksuton työ palvelee vanhuksia, yksinhuoltajia ja vähävaraisia. Tule mukaan auttamaan! (Yhteystiedot ilmoituksen
alalaidassa)
Äiti Teresan peittotalkoot tiistaisin klo 13.00-15.00 (alkaen 21.8.). Ohjelmassa on tilkkujen neulomista, peittojen
sommittelua ja kokoamista hyväntekeväisyys-tarkoituksella.
Työn lomassa seurustellaan, kahvitellaan ja hiljennytään.
Tervetuloa uudet ja vanhat talkoolaiset, on käsityötaitoja
ennestään tai ei!

VERTAISKOKEMUKSIA

Vauvaperheiden kokoontumisajot ti 4.9. klo 17.30-19.00
Perhetalon kodalla ja pihapiirissä. Teille on syntynyt vauva!
Onnea! Miltä maailma näyttää pienen lapsen vanhempana?
Miten arki on alkanut sujua? Vauvaperheiden kuulumisten- ja
ajatustenvaihtoa. Juttelun lomassa makkaraa/kasvisnyyttejä
ja mehua. Ei ilmoittautumista.

PERHEAIKAA

Koko perheen iltanuotio Perhetalon kodalla to 30.8. klo
18.30-20.00. Tarinoidaan ja lauletaan, säestäjänä Jaakko
Lahtinen. Tarjolla nuotiomakkaraa ja kasvisnyyttejä sekä
mehua. Kolehti lähetyksen hyväksi. Tervetuloa!

ERORYHMÄ PARISUHTEEN
PÄÄTYTTYÄ

Eron palikat - ohjattu vertaisryhmä Pappilan Perhetalolla

torstaisin 25.10.- 29.11. klo 18-20.30 (+ yksi, erikseen sovittava kokoontuminen tammikuussa 2019). Tämä Yläjärven ja
Nokian seurakuntien yhdessä järjestämä eroryhmä voi olla
avuksi, kun kaipaat luottamuksellista vuoropuhelua eron tapahtumien ja tunteiden käsittelyyn sekä tukea uudenlaiseen
arkeen. Eroryhmä kootaan henkilökohtaisen haastattelun perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän koko on 6-8
osallistujaa. Ilmoittautumiset 11.10. mennessä Merja Heinilä
puh. 050 430 71 72 (Nokia) ja Tiina Nikkinen, puh. 044 78
68 126 (Ylöjärvi).
Lasten vertaisryhmä vanhempien eron jälkeen keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 (26.9. -7.11.) Tämä toiminnallinen
ryhmä vanhempien eron kokeneille 7-10 vuotiaille lapsille
tukee lasta käsittelemään vanhempien eroa lapsen omista
kysymyksistä käsin, jokaisen omaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa (ei syyslomalla). Ryhmä ei
ole terapiaa vaan ammattilaisten ohjaamaa vertaistoimintaa.
Ennen ryhmää lapset ja vanhemmat tapaavat ohjaajat henkilökohtaisesti. Ilmoittautuminen ja tapaamisen sopiminen
22.8.-14.9. Tiinalle puh. 044 78 68 126 tai tiina.nikkinen@
evl.fi tai Terhille puh. 044 7868 174 tai terhi.frimodig-takala@evl.fi.

TUNNE-ELÄMÄN KASVUPAIKKA

Lupa tuntea KRITO-ryhmä keskiviikkoisin 12.9.-21.11.
(ei kokoontumista syyslomalla) klo 18.00-20.00. Ryhmä
itsetuntemuksen ja tunnetyöskentelyn avuksi. Jos tunteet
kuormittavat elämää tai tuottavat paljon päänvaivaa voi tästä ryhmästä olla apua. Luottamuksellisessa, hyväksyvässä
vertaisryhmässä tunnistellaan suunnitelmallisesti omia tunteita, etsitään niille nimiä ja kerrotaan niistä toisille, siihen
tahtiin mikä itselle on mahdollista. Työskentelyn tavoitteena
on parempi itsetuntemus ja toimeen tuleminen omien tunteiden kanssa. Viikon teemaan valmistaudutaan kotona lukien,
kirjan tehtäviä miettien ja omia ajatuksia ylös kirjoittaen.
Ryhmän kokoontumisissa puhutaan omista kokemuksista
ja ajatuksista ja kuunnellaan toisia. Työkirjan saa ostaa tai
lainata Perhetalolta. Teetä ja kahvia tarjolla ennen ryhmän
alkua klo 17.30. Ryhmä on suljettu ryhmä, johon halukkaat
haastatellaan ja johon tulevat sitoutuvat viikoittaisiin kokoontumisiin. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Tiina Nikkiselle
ke 7.9. mennessä.

LIIKKUMAAN:

Vanhempi-lapsijumppa keskiviikkoisin klo 9.15-11.45 (5.9.28.11.) kokoaa kolme eri ryhmää Perhetalon yläkertaan. Vanhempien ja vauvojen (klo 9.30 ja 10.15 alkavat ryhmät) sekä
vanhempien ja taaperoikäisen (klo 11.00 alkava ryhmä) on
hauskaa ja reipasta yhdessäoloa. Äidin avuksi palautumiseen
raskaudesta ja synnytyksestä sekä tukee vauvan kehitystä.
Mukaan peitto/pyyhe vauvalle. Ilmoittautumiset Tampereen
seudun työväenopistoon.

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä sukututkimuspyynnöt
Tampereen keskusrekisteristä:
– puhelin: 03 2190 700 (arkisin 8.30–15.45)
– sähköposti: keskusrekisteri.tampere@evl.fi
– henkilökohtainen asiakaspalvelu: Näsilinnankatu 26, Tampere (katutaso)
avoinna klo 9.00-15.00 arkisin.
Seurakunnan yleiset yhteystiedot:
postiosoite: PL 2, 33471 Ylöjärvi
sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
internet-sivut: www.ylojarvenseurakunta.fi
Facebook:
www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
Twitter: @YlojarvenSrk
Instagram: @YlojarvenSrk #ylöjärvensrk

YLÖJÄRVEN¤
SEURAKUNTA

SEURAKUNTAVAALIT 2018
KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA
Ylöjärven seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa
valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan
jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello
15–19 Ylöjärven kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotanhuantie 1.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018
merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo,
että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai
että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16.00
mennessä Ylöjärven kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkotanhuantie 1.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.
Ylöjärvellä 24.5.2018
Ylöjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Katariina Sorvanto

PARISUHTEEN PARHAAKSI

PariAsiaa alustukset ja koulutus su 7.10. klo 13.00-17.00
Pappilan Perhetalolla. Jokamiehelle ja -naiselle sopiva parisuhdepaketti aiheista Oivalluksia tunnetaidoista ja Kipinää
kosketukseen. Tästä päivästä voi hakea iloa ja ymmärrystä
omaan parisuhteeseen ja/tai valmiuksia alustuksen pitoon.
Iltapäivän aikana välipalakahvit, ei ilmoittautumista. Parisuhdepäivän päätteeksi tarjolla taivaallisia voimavaroja Ylöjärven kirkon maanläheisestä Kelttimessusta klo 18. Messussa
irlantilaisen musiikin yhtye Rinki, ehtoollinen.
Kynttiläillallinen on tonttuilematon pikkujoulu parisuhteen
parhaaksi la 24.11. klo 17.00-20.00 Ylöjärven srk-keskuksella. Juhlaillallinen ja Jipun konsertti sekä yösoitto ja iltarukous
Ylöjärven kirkossa. Paikkavaraukset, ruoka-aineallergiat ja
illallisen maksu (kahden hengen juhlaillallinen 50 €) seurakunnan nettisivujen kautta www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen tai Ylöjärven kirkkoherranvirastoon 1.10.
alkaen.

PARISUHTEEN AVUKSI

Perheneuvontaa saatavilla myös ylöjärveläisille pareille
maksuttomasti ja luottamuksellisesti Tampereen seurakuntien Perheasian neuvottelukeskuksesta puh. 03 219 01 111.
Parisuhteen ensiapua, muutaman keskustelun muodossa Ylöjärven seurakunnasta: Juha-Pekka Haavisto puh. 044 786
8004, juha-pekka.haavisto@evl.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Perhetalon työntekijät Terhi Frimodig-Takala puh. 044
7868 174, terhi.frimodig-takala[ät]evl.fi ja Tiina Nikkinen
puh. 044 7868 126, tiina.nikkinen[ät]evl.fi
Lisätietoa ryhmistä Perhetalon työntekijöiltä. Huom! Vastaamme puheluihin ja viesteihin ryhmänohjausten ohessa
- jätä viesti, jos et tavoita meitä! Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.

Laskettelu- ja hiihtoleiri Åressa 23.2.-3.3.2019
Lapset ja nuoret pääsevät mukaan aikuisen kanssa (ei välttämättä oma vanhempi) ja aikuiset ilman lapsiakin. Matkan alustava hinta: aikuiset ja 13 v.
täyttäneet 470 €, 6-12 v. noin 380 € ja alle 6 v. lapset 220 €. Sisältää matkat
tilausbussilla, majoituksen Åre Björnenin tasokkaissa Vargenin mökeissä,
ruoat perillä, ohjelmat, tapaturmavakuutuksen, laivamatkat Turku - Tukholma - Turku, laivamatkalla yksi ruokailu per suunta. Hisseille matkaa n. 150 m,
lastenhisseille sama matka. Nettisivut löytyy osoitteesta http://www.skistar.
com Laskettelulippujen hinnat (6 päivää): Aikuiset (16-64 v.) 195 €, Nuoret
8-15 v. ja yli 65 v. 160 €, Alle 8 v. kypärällä varustetut lapset ilmaiseksi. Hintaan sisältyy sirukortti. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä, otatko 6 päivän
laskettelukortin.
Tarkempia tietoja saat matkanjohtajilta Juha Seppäseltä puh. 044 786 8064,
Ilpo Tolvaselta 044 979 3572.
Ilmoittautua voi osoitteessa
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

Kirkkoherranvirasto avoinna ma klo 9.00-15.00 sekä ti, ke 10.00-15.00,
pe 10.00-13.00 (torstaisin suljettu), puh. 044 786 8124, kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi
Taloustoimisto avoinna ma-to klo 10.00-15.00 ja pe klo 10.00-13.00.
Molemmat palvelevat srk-keskuksen yhteydessä osoitteessa Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi.

PYHÄKOULUT
Ylöjärven kirkko
(Kirkkotanhuantie 1)
joka sunnuntai jumalanpalveluksen
yhteydessä sakastipyhäkoulu
(alk. 16.9.)
Viljakkalan kirkko (Kirkkokuja 14)
joka sunnuntai jumalanpalveluksen
yhteydessä.
Mutalan toimipiste (Palsintie 11)
joka sunnuntai klo 12.00 (alk. 16.9.).
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LÄHETYSTYÖ – syksy 2018

LÄHETYSPIIRI
torstaisin klo 16.00 (kahvit 15.30) srk-keskuksen alakerta (Kirkkotanhuantie 1).
20.9. Lähetystyöstä laulaen
11.10. Olenko arvokas? Kurkkaus Nepaliin
8.11. Hongkong - kaunis saari – ja Vuokko Lipponen
TORSTAIN RUKOUSHETKI
torstaisin klo 16.00-17.00 (alk. 6.9.) Ylöjärven kirkossa.
UNELMATUPAVARTIT
ti 11.9., 9.10., 6.11. ja 4.12. klo 14.00 Unelmatuvalla srk-keskuksen alakerrassa.
Tule viettämään pieni hetki sanan ääressä.
NUORTEN MISSIOPAJA
to 6.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12. klo 16.00-18.00 Kellarilla (Mikkolantie 1-3). Tutustumme lähetystyöhön lähettivierailujen, Raamattu-opetuksen,
musiikin, draaman yms. keinoin. Talven aikana keräämme rahaa ja teemme yhdessä lähetysmatkan. Ilm. www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
MIESTEN TYÖPAJA srk-keskuksen alakerrassa. Tarkempia tietoja toiminnasta
antaa Pentti Partanen puh. 050 340 4158.
RAAMATTUPIIRIT kts. pienpiirien ilmoitus.
KAIKKIEN KANSOJEN JOULUJUHLA pe 7.12. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa (Kirkkotanhuantie 1). Puurokattaus klo 17.00 ja 19.00 srk-keskuksessa. Tervetuloa
kaikki seurakunnan toiminnassa mukana olevat!
YHTEISET JOULUMARKKINAT su 16.12. Ylöjärven srk-keskuksessa. Markkinatalkoiden ajankohta selviää myöhemmin.

TORSTAIN RUKOUSHETKI

Tervetuloa mukaan rukousrintamaan oman paikkakuntamme puolesta.
Rukoilemme Ylöjärven kirkossa torstaisin klo 16.00-17.00 (alkaen 6.9.).
Tunnin aikana voimme rukoilla hiljaa mielessämme tai lyhyesti ääneen pienessä ryhmässä. Tärkeää on, että olemme yhdessä rintamassa rukoilemassa
tavalla sekä toisella. Rukoustamme rytmittää myös kiitos- ja rukouslaulut.

ALFA-KURSSI

- elämän isojen kysymysten äärellä
Alfa-kurssi on helppo tapa tutustua kristinuskoon,
saada uusia ystäviä ja pohtia elämän perusasioita hyvässä seurassa. ALFA-kurssi kokoontuu Perhetalossa
(Loilantie 3-5) tiistaisin 18.9. alkaen. Ilta alkaa aina ruokailulla klo
18.00 ja päättyy klo 20.30.
Ilmoittaudu: Teija Ojala, 044 786 8050, teija.ojala@evl.fi

