YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA TOIVOTTAA VALOISAA KESÄÄ!
TAPAHTUMIA
KESÄKUU

Su 5.7. klo 10.00 Messu

Su 14.6. klo 10.00 Televisiojumalanpalvelus Ylöjärven
kirkossa (suorana YLE TV1)
- klo 13.00 Messu Kurun
kirkossa
La 20.6. klo 10.00 Juhannuskirkko Ylöjärven kirkossa,
klo 13.00 Viljakkalan kirkossa
ja Pengonpohjan rukoushuoneella.
Su 21.6. klo 10.00 Messu
Ylöjärven kirkossa, klo 13.00
sanajumalanpalvelus Aurejärven kirkossa.
Ke 24.6. klo 12.00 Kirkko
soi –konsertti Ylöjärven kirkossa. Tuulikki Puranen, laulu
ja Maria Joutsi-Laine, piano.
To 25.6. klo 12.00 Kesän
musiikkihetki Kurun kirkossa.
Henna Nieminen, huilu.
La 27.6. klo 18.00 Jumalan
kohtaamisen ilta Viljakkalan
kirkossa.
Su 28.6. klo 10.00 Messu
Ylöjärven kirkossa, klo 13.00
Viljakkalan kirkossa.

HEINÄKUU
Ke 1.7. klo 12.00 Kirkko soi

–konsertti Ylöjärven kirkossa.
Hanna Koivisto, laulu
To 2.7. klo 12.00 Kesän
musiikkihetki Kurun kirkossa.
Juha-Matti Heimonen, Martti
Hannula ja Vesa Luomajärvi,
laulu, säestys Eija Multanen

Ylöjärven kirkossa, klo 13.00
Kurun kirkossa.
Ke 8.7. klo 12.00 Kirkko soi
–konsertti Ylöjärven kirkossa.
Vilja Trio, Tuttuja hengellisiä
lauluja ja virsiä (Heidi Olkinuora, Sonja Viitaniemi, Aino
Papu, Anni Papu, kantele.)
To 9.7. klo 12.00 Kesän musiikkihetki Kurun kirkossa.
Su 12.7. klo 10.00 Messu
Ylöjärven, klo 13.00 Viljakkalan kirkossa.
Ke 15.7. klo 12.00 Kirkko
soi –konsertti Ylöjärven kirkossa. Jukka Hovila, urut.
- klo 19.00 Kesäkeskiviikko
Ylöjärven kirkossa.
To 16.7. klo 12.00 Kesän
musiikkihetki Kurun kirkossa. Aili Havre-Nieminen ja
Ritva Latoniemi, laulu, Helena
Kallio, piano.
Su 19.7. klo 10.00 Messu
Ylöjärven kirkossa, klo 13.00
Kurun kirkossa.
Ke 22.7. klo 12.00 Kirkko
soi –konsertti Ylöjärven kirkossa. Johanna Eränen, piano.
To 23.7. klo 12.00 Kesän
musiikkihetki Kurun kirkossa.
Jukka Hovila, urut.
La 25.7. klo 18.00 Jumalan
kohtaamisen ilta Ylöjärven
kirkossa.
Su 26.7. klo 10.00 Messu
Ylöjärven kirkossa, klo 13.00
Viljakkalan kirkossa, klo 15.00

Messu ja hautausmaajuhla
Länsi-Teiskon rukoushuoneella.
Ke 29.7. klo 12.00 Kirkko
soi –konsertti Ylöjärven kirkossa. Aija-Leena Ranta, laulu.
- klo 15.00-20.00 Perheiden
toimintapäivä Lammasniemen
leirikeskuksen pihalla (Lammasniementie 116)
- klo 19.00 Kotiseutuilta
(paikka avoin)
To 30.7. klo 12.00 Kesän
musiikkihetki Kurun kirkossa.
Susanna Palmi, laulu ja haitari.
- klo 15.00-20.00 Perheiden
toimintapäivä Perhetalon
pihapiirissä (Loilantie 5)

konsertti kirkossa. Vapaa
pääsy. Ohj. 5 €.
- klo 18.00 Koulutielle siunaaminen Ylöjärven kirkossa.
La 22.8. Tampereen filharmonia liikkeellä –konsertit:

klo 14.00 Kurun kirkossa ja

LAPSIPERHEILLE
klo 19.00 Ylöjärven kirkossa.
Vapaa pääsy.
- klo 18.00 Jumalan kohtaamisen ilta Viljakkalan kirkossa.
Ke 26.8. klo 18.00 Runo-yhteislauluilta ”Lapsella vain voi
silmät niin loistaa” Riuttasten

Koulunmäellä (Riuttastentie
565, Itä-Aure).
Su 30.8. klo 10.00 Kirkkoherra Ulla Ruusukallion
virkaan asettaminen piispanmessussa Ylöjärven kirkossa.

Uuden
kirkkoherran
Ulla Ruusukallion
virkaan asettaminen
30.8. klo 10.00
Ylöjärven
kirkossa.

Pe 31.7. klo 15.00-20.00

Perheiden toimintapäivä Perhetalon pihapiirissä (Loilantie
5)

ELOKUU
(* Elokuun jumalanpalvelusten ajankohdat tarkentuvat
myöhemmin)
La 1.8. klo 21.00 Kesäyön
musiikkia Pengonpohjan
rukoushuoneella (Korpulantie
203). Noora Laiho, kantele.
Ohj. 10 €.
Ke 5.8. klo 19.00 Kesäkeskiviikko Lammasniemessä.
Sauna.
Ke 12.8. klo 19.00 Kesäkeskiviikko Ylöjärven kirkossa.
Su 16.8. klo 12.00 Hannu
Musakan Karjalaisten laulujen

Ulla Ruusukallio aloitti
Ylöjärven seurakunnan
uutena kirkkoherrana kesäkuun alussa. Ullan virkaan
asettaminen tapahtuu 30.8.
klo 10.00 piispa Matti Revon
toimittamassa messussa
Ylöjärven kirkossa.
Ulla kertoo aloittaneensa
Ylöjärvellä uteliaalla ja ennakkoluulottomalla mielellä.
– Olen luonteeltani hyppääjä. Uusi ja tuntematon ei
pelota, hän kuvailee.

– Ihmiset ja kohtaamiset
ovat minulle tärkeitä. Odotankin innolla ylöjärveläisten
kohtaamista myös kirkkoherrana. Toivon, että ihmiset
kertovat elämästään, arjestaan, unelmistaan, kivuistaan,
toiveistaan.
Kesällä Ulla Ruusukallion
suosikkipaikka löytyy järven
rannalta. Mielellään vielä
vaikka nuotion ääreltä.
– Tulen katsominen
antaa tilaa ajatella. Pysähtyä.

Hengittää. Kiire ja sisäinen
levottomuus loppuu siinä
tulen ja veden äärellä.
Ylöjärven uusi kirkkoherra kertoo rakastavansa
Psalmia 90. ”Herra sinä olet
meidän turvamme polvesta
polveen…” Se puhuttelee
ja rohkaisee erityisesti tässä
koronatilanteessakin.
– Tästä selvitään. Olemme
turvassa.

Koronapandemian vaikutuksia seurakunnan kesän toimintaan
Koronaviruspandemia
vaikuttaa laajasti Ylöjärven
seurakunnankin toimintaan.
Seurakunnassa seurataan tilannetta ja viranomaisten ohjeita
tiiviisti. Seurakunta antaa tässä
tilanteessa monenlaista apua
ylöjärveläisille – tältä aukeamalta löydät tarkempaa tietoa
mm. ruoka- ja kauppa-avusta
sekä keskusteluavusta ja ulkoilukavereista.
Toimintaa järjestetään
kesällä viranomaisten linjausten mukaisesti. Kirkolliset
toimitukset (kasteet, vihkimiset ja hautajaiset) toteutetaan
voimassa olevien rajoituksia
noudattaen. Kesäkuun alusta
lieventyneiden rajoitusten
ansiosta toimintaa on aloitettu
taas askel kerrallaan järjestää
mm. messuja järjestetään kirkoissa ja rippikoulut toteutuvat
soveltuvin osin. Seuraavaan
on koottu tiiviisti listaa kesän
toimintatavoista. Tarkempia
ohjeita löytyy mm. seurakunnan nettisivuilta www.
ylojarvenseurakunta.fi

Jumalanpalvelukset
Messuja vietetään kesän aikana
koronakriisin aiheuttaman
poikkeustilanteen vuoksi joka
sunnuntai kahdessa kirkossa:
Ylöjärvellä klo 10.00 sekä
Kurussa/Viljakkalassa vuorotellen klo 13.00. Jumalanpalveluksiin voi 1.6. alkaen
osallistua yli 50 henkeä, kun
noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta
järjestämisestä (max. määrä
vaihtelee kirkon koon mukaan,
tilakohtainen henkilömäärärajoitus kts. jäljempänä).
Rippikoulut
Järjestämme etäripareita,
kaupunkiripareita (yöpyminen
kotona) sekä leiririppikouluja.
Kaikkiin riparille ilmoittautuneisiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä, toiveita on
kysytty ja rippikoulumuutoksista on infottu ripariperheitä.
Konfirmaatiot
Konfirmaatiossa rippikouluryhmä jaetaan Ylöjärvellä tänä
kesänä pienempiin ryhmiin
ja jokaisella nuorella voi olla
muutama läheinen (ilmoitetaan
tarkemmin ryhmäkohtaisesti).
Konfirmaatiopäivänä on täten
useampi lyhyt, pienen ryhmän
konfirmaatio peräkkäin, jolloin
pystytään toimimaan turval-

www.ylojarvenseurakunta.fi

lisuusohjeistusten mukaan.
Konfirmaatiokellonajat on
jaettu ja ilmoitettu kirjeitse koteihin. Riparilaisille ja heidän
vanhemmilleen on jaettu myös
linkki konfirmaation suoraan
nettilähetykseen. Rippijuhlia
voidaan varata seurakunnan
tiloihin, näissä väkimäärä
max. 50 henkeä (tilakohtainen henkilömäärärajoitus kts.
jäljempänä).
Kasteet
Kasteita voidaan 1.6. alkaen
varata niin koteihin kuin seurakunnan tiloihin. Kodeissa tai
muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia
koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä. Kirkkotilassa
ja muissa seurakunnan tiloissa
toteutettavan kasteen henkilömäärä voi olla yli 50, jos se on
turvallisesti järjestettävissä ko.
tilassa (tilakohtainen henkilömäärärajoitus kts. jäljempänä).
Vihkimiset
Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin
vihkimisiin voi 1.6.2020 alkaen
osallistua yli 50 henkeä, jos
se on turvallisesti järjestettävissä ko. tilassa (tilakohtainen
henkilömäärärajoitus kts. jäljempänä). Kodeissa tai muissa
yksityistiloissa toteutettavia

kirkollisia toimituksia koskee
50 hengen enimmäisosallistujamäärä.
Hautajaiset
Hautaan siunaamisessa voi
olla saattoväkeä yli 50 henkeä
(riippuen paikasta ja tilasta,
tilakohtainen henkilömäärärajoitus kts. jäljempänä).
Muistotilaisuuksia voidaan
järjestää seurakunnan tiloissa
tai esimerkiksi kotona, niissä
rajoitus on max. 50 henkilöä.
Koronakriisin aikana arkkuhautaukset tapahtuvat kesäaikana ulkona. Näin toimiessamme mahdollistamme myös
sen, että mahdollisimman
moni pystyy osallistumaan
(ikäihmiset). Tuhkaukseen menevien siunaukset tapahtuvat
sisällä (tilakohtainen henkilömäärärajoitus kts. jäljempänä)
tai ulkona.
Toimituksen jälkeen
perheen järjestämä muistotilaisuus on yksityistilaisuus.
Vastuu yksityisen tilaisuuden
toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston
linjauksen mukaan niitä koskee
50 hengen enimmäisosallistujamäärä. Muistotilaisuus
voi olla srk:n tiloissa (tilakohtainen henkilömäärärajoitus
kts. jäljempänä) tai kodissa tai
muussa soveltuvassa paikassa.

Pappi ja kanttori osallistuvat
muistotilaisuuteen omaisten
toiveiden ja mahdollisuuksiensa mukaan.
Seurakunnan tilojen
vuokraaminen
Seurakunnan tiloja voidaan
vuokrata toistaiseksi. Perjantain, lauantait ja sunnuntait
ovat varattavissa perhejuhlia
ja muistotilaisuuksia varten.
Yhtiökokoukset ja järjestöjen
varaukset voidaan sijoitaa
ma-to väliselle ajalle. Jokaiselle
tilalle on enimmäisväkimäärä.
Ylöjärven seurakunnan
tilojen max. väkimäärät
(huomioiden koronatilanteen
turvallisuusohjeet):
– Ylöjärven kirkko 108 henkeä
– Kurun kirkko 100 henkeä
– Viljakkalan kirkko 90 henkeä
– Aurejärven kirkko 50 henkeä
– Pengonpohja 40 henkeä
– Ylöjärven seurakuntakeskus,
Sali: 50 henkeä (srk-keskuksessa käytetään pitopalvelua)
– Viljakkalan seurakuntakeskus, Sali: 30 henkeä
– Kurun seurakuntakeskus,
Sali: 30 henkeä
– Vuorentausta seurakuntakoti: 30 henkeä (sali)
– Vanha seurakuntatalo: 20
henkeä
– Metsäkylän seurakuntatalo:

20 henkeä
– Länsi-Teisko: 20 henkeä
– Siivikkala: 10 henkeä
– Karhe: 10 henkeä
– Perhetalo: 25 henkeä
Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranvirasto palvelee
toistaiseksi puhelmitse ma-ke
10-15 ja pe 10-13, puh. 044
7868 124.

PAPPILAN KESÄPIHA
LAPSIPERHEILLE
Perhetalon puutarhassa (Loilantie 5)
1.-26.6. välisenä aikana ma-pe klo 11.0015.00. Tervetuloa viettämään aikaa perheenä
ja tapaamaan tuttuja! Kesäpihalla päivittäin
vaihtelevaa toimintaa mm. Toimintaratoja
lapsille, keppihevosrata, satu- ja musiikkihetkiä, Muskari-Marian lauluhetkiä ja mahdollisuus myös hiljentymiseen leikkimökkikirkon
äärellä. Pieni kahvio, jossa maksuvälineenä
käy kortti/käteinen. Kahviossa tarjolla
mm. pientä suolaista ja makeaa. Ota oma
piknik-peitto mukaan. Huolehdithan käsien
pesemisestä.
KESÄTOIMINTARASTEJA
PERHEILLE
Lähde tutustumisretkelle eri puolille Ylöjärveä ja kerää 20.6-9.8.2020 välisellä ajalla
eri toimipisteidemme luota kirjaimia, jotka
muodostavat sanan. Voit voittaa yllätyspalkinnon!
Kesärastiratojen paikat ja osoitteet:
1. M
 etsäkylän seurakuntatalo, Taimitie 1,
39160 Julkujärvi
2. V
 uorentaustan seurakuntakoti, Mastontie
27, 33430 Vuorentausta
3. S iivikkalan Salorinteen srk-koti, Siivikkalantie 76, 33450 Siivikkala
4. Y
 löjärven seurakuntakeskus, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi
5. N
 uorisotila Kellari, Mikkolantie 1-3,
33470 Ylöjärvi
6. M
 utalan toimitila, Palsintie 11, 34140
Mutala
7. T
 akamaan toimipiste, Hakalantie 5, 34110
Lakiala
8. V
 anha seurakuntatalo, Loilantie 3-5,
33470 Ylöjärvi
9. V
 iljakkalan seurakuntatalo, Virkatie 2,

39310 Viljakkala
10. K
 urun seurakuntakeskus, Kirkkotie
34300 Kuru
11. K
 arhen seurakuntakoti, Kyrönlahdentie
853, 39340 Karhe
Kaikki kirjaimet muodostavat lauseen.
Kaikki keränneiden ja oikeiden vastausten
palauttaneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja! Palauta vastaukset kirjekuoressa
Ylöjärven srk-keskuksen postilaatikkoon
(Kirkkotanhuantie 1, PL 2, 33471 Ylöjärvi).
Päälle merkintä Kesärastirata. Muista lisätä
yhteystietosi! Mukavia hetkiä seikkailun
merkeissä!
PERHEIDEN TOIMINTAPÄIVÄT
• ke 29.7. klo 15-20 Lammasniemen leirikeskuksen pihalla (Lammasniementie 116)
• to 30.7. klo 15-20 Perhetalon pihapiirissä
(Loilantie 5)
• pe 31.7. klo 15-20 Perhetalon pihapiirissä
(Loilantie 5)
Pelailua, askartelua, rastirata, ulkoilua,
mahdollisuus paistaa makkaraa (omat eväät
ja makkarat). Voi ottaa oman piknikpeiton
mukaan. Lammasniemessä mahdollisuus
uida.
MIKROAUTOKERHO
KOULULAISILLE
Seurakunnan mikroautokerho aloitti toimintansa tiistaina 9.6. Koronapandemian vuoksi
suosittuun kerhoon on jouduttu tekemään
muutoksia: kerhoja pidetään kaksi peräkkäin, mikäli osallistujien määrä kasvaa yli
50. Kerhoajat ovat klo 17.00-18.15 (aikaan
on lisätty radan valmistaminen 15 min.)
ja klo 18.30-19.30. Lue tarkempia tietoja
ja tiedustele mahdollisia vapaita paikkoja:
www.ylojarvenseurakunta.fi/koululaiset/
sekakerhot

TV-JUMALANPALVELUS
YLÖJÄRVEN KIRKOSTA SU 14.6.

Tilaisuudet, konsertit,
tapahtumat ja muu toiminta
Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on turvallisuus.
Toimintaa järjestetään niissä
puitteissa ja tavoin kuin siihen
on tänä kesän mahdollisuus.
Koska epidemiatilanne ja
osallistumisohjeistukset voivat
muuttua kesän aikana,

kannattaa aktiivisesti
seurata seurakunnan
verkkopalvelua
www.ylojarvenseurakunta.fi ja varmistaa
ennen tilaisuuteen tai
tapahtumaan osallistumista viimeisimmät
tiedot ja ohjeet.
Tälle aukeamalle on koottu
tietoa tässä vaiheessa suunnitellusta kesän toiminnasta
– painottuen vielä kesä- ja
heinäkuuhun.

Tervetuloa kirkkoon ja
YLE TV1 –kanavalle!
Suora televisiolähetys YLE TV1 –kanavalla Ylöjärven kirkon Veisuumessusta.
Veisuumessun musiikki rakentuu Nuoren
Seurakunnan Veisukirjan laulujen ympärille Tilkkutäkistä Pelastajaan. Musiikista
vastaa ylöjärveläisten muusikoiden Houseband. Messun toteuttamisessa on mukana
seurakunnan nuoria. Messussa saarnaa

pastori Sari Timonen, liturgina toimii Leena
Jalkanen.
Seurakuntalaisten toivotaan saapuvan
kirkkoon hyvissä ajoin klo 9.20-9.40 välillä
ennen suoran lähetyksen alkua. Koronavirusepidemian rajoitusten vuoksi 90
ensimmäistä voidaan ottaa kirkkoon sisälle.
Kirkossa annetaan ennen messua tarkempia
ohjeistuksia mm. ehtoolliseen liittyen – voit
tutustua ohjeistuksiin myös etukäteen nettisivuillamme.

SANAA JA MUSIIKKIA
KESÄKESKIVIIKOT
Kesäkeskiviikko on kaikenlaisten ihmisten
kohtauspaikka. Tarjolla on tuokio yhdessäololle, sanalle, sävelille ja lähetystyölle. Voit
myös liittyä mukaan seurakunnan Facebook-sivun kautta: www.facebook.com/
ylojarvenseurakunta.
29.7. klo 19.00, Marjaliisa ja Matti Koskensalolla, Koskiahontie 25, Karhe.
5.8. klo 19.00 Aurejärven kirkossa.
12.8. klo 19.00 Pengonpohjan rukoushuoneella. Mukana myös nimikkolähettimme
Sanna Erelä ja kirkkoherra Ulla Ruusukallio.
Pyhät paikat – urbaanit vaeltajat
PYHIINVAELLUS PYHÄN OLAVIN
KIRKOLLE 29.7.-1.8.
Lähde kanssamme luomaan ja kokeillen vaeltamaan uutta pyhiinvaellusreittiä Pyhän Olavin kirkolle! Vaellukselle voi liittyä päiväksi
tai useammaksi eri lähtöpaikoilta. Ylöjärveltä
lähtö 31.7. klo 9.00 Tesoman kirkolle (8 km).
Lisätietoja: nettisivuilla tai sari.oksavuori@
evl.fi tai sari.timonen@evl.fi. Ilm.: www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
SANA SOI JA SUVIHARTAUS
– Ylöjärven kirkossa (Kirkkotanhuantie 1)
Keskiviikkoisin
klo 12.00-12.30 Kirkko soi -musiikkihetki
klo 12.30-13.00 Hartaushetki sään salliessa
hautausmaanlaidalla, muulloin kirkossa.
Musiikkihetkien esiintyjät:
24.6. klo 12.00 Tuulikki Puranen, laulu ja
Maria Joutsi-Laine, piano
1.7. klo 12.00 Hanna Koivisto, laulu
8.7. klo 12.00 Vilja Trio, Tuttuja hengellisiä
lauluja ja virsiä (Heidi Olkinuora, Sonja Viitaniemi, Aino Papu ja Anni Papu, kantele.)
15.7. klo 12.00 Jukka Hovila, urut
22.7. klo 12.00 Johanna Eränen, piano
29.7. klo 12.00 Aija-Leena Ranta, laulu
Vapaa pääsy.
– Kurun kirkossa
Kesän musiikkihetket torstaisin 25.6.-30.7.

klo 12.00-12.30. Eri esiintyjiä. Vapaa pääsy.
KONSERTTEJA
La 1.8 klo 21.00 Kesäyön musiikkia Pengonpohjan rukoushuoneella (Korpulantie
203). Noora Laiho, kantele. Ohj. 10 €.
Su 16.8. klo 12.00 Hannu Musakan Karjalaisten laulujen konsertti kirkossa. Vapaa
pääsy. Ohj. 5 €.
La 22.8. Tampereen filharmonia liikkeellä
–konsertit: klo 14.00 Kurun kirkossa ja klo
19.00 Ylöjärven kirkossa. Vapaa pääsy.
Ke 26.8. klo 18.00 Runo-yhteislauluilta ”Lapsella vain voi silmät niin loistaa” Riuttasten
Koulunmäellä (Riuttastentie 565, Itä-Aure).
VERKOSSA TAPAHTUU
Suoria lähetyksiä, välähdyksiä kesästä, hartauksia, musiikkia ja paljon muuta.
Seuraa www.facebook.com/ylojarvenseurakunta ja www.youtube.com/ylojarvisrk
Sieltä löydät suven aikana mm.
– Jumalanpalvelusten suorat lähetykset
sunnuntaisin klo 10.00
– Viikon virsi torstaisin klo 12.00
– Lauantain iltalaulu ja virsi klo 18.00

VILJAKKALAN
SEURAKUNTAPIIRI
– Jumalanpalvelukset Viljakkalan kirkossa
la 20.6., su 28.6., 12.7. ja 26.7. klo 13.00
(elokuun messuajat varmistuvat myöhemmin). Jumalanpalveluksien jälkeen
klo 14.15 -15.15 kirkkokahvit museolla
(kirkon parkkipaikan tuntumassa ulkona)
lähetyksen hyväksi.
– Viljakkalan lähetyspiirit ke 17.6., 8.7.,
29.7. ja 19.8. klo 19.00. Paikka on joko
kodeissa tai Karhen srk-kodissa. Paikka
ilmoitetaan lähempänä.
– Jumalan kohtaamisen illat la 27.6. klo
18.00 Viljakkalan kirkossa, 25.7. klo 18.00
Ylöjärven kirkossa ja 22.8. klo 18.00
Viljakkalan kirkossa.

AVUKSI ARKEEN
APUA KORONA-ARKEEN!
Kaipaatko…
… ruoka-apua tai taloudellista apua:
Diakoniatyön Koronahelppipalvelu puh.
050 533 6509 arkisin klo 10.00-13.00
… kaupassakävijää: Pappilan Piiat ja Rengit yhteistyössä SPR ja kaupunki, puh.
040 8682 565 ma-pe 13.00-15.00
… keskusteluapua työntekijöiltä, helpotusta yksinäisyyteen: Diakoniatyön
Koronahelppipalvelu puh. 050 533 6509
arkisin klo 10.00-13.00
… keskusteluapua lapsiperheen arjen
kysymyksiin: puh. 044 7868 190 ma-pe
klo 9.00-17.00 (kesäkuun loppuun asti).
… arjen juttukaveria: Pappilan Piiat ja
Rengit yhteistyössä SPR ja kaupunki,
puh. 040 8682 565 ma-pe 13.00-15.00
… arjen helpotusta käytännön töissä:
Oma Apu / Johannes Riuttala, puh. 044

Kirkkoherranvirasto
Kirkkotanhuantie 1,
33470 Ylöjärvi
Palvelemme puhelimitse*
ma-ke 10.00-15.00,
pe 10.00-13.00 (to suljettu),
puh. 044 786 8124,
kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi
Koronavirustilanteen
vuoksi kirkkoherranvirasto
ei toistaiseksi avoinna
paikan päällä asiointiin.

*

7868 008 (heinäkuussa puh. 040 8682
565 ma-pe 13.00-15.00)
… ulkoiluseuraa: Pappilan Piiat ja Rengit
yhteistyössä SPR ja kaupunki, puh. 040
8682 565 ma-pe 13.00-15.00

TULE MUKAAN
AUTTAMAAN!
ILAHDUTA YKSINÄISTÄ KORTILLA
Askartele kortti - toimitamme sen yksinäiselle ikäihmiselle. Voit tulla myös auttamaan
korttien jakamisessa. Lisätietoja www.
ylojarvenseurakunta.fi
KUDO TOIVON VILLASUKAT
Tee Toivo-aiheiset villasukat, ota niistä kuva
ja jaa ne someen. Kerro asiasta meillekin
kirjaamalla mukaan #toivoavillasukilla ja
#pappilanperhetalo. Sukat voit kriisin päätyttyä lahjoittaa valitsemaasi kohteeseen.
VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ
Erilaisia vapaaehtoistehtäviä löydät
www.vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset
sekä sukututkimuspyynnöt:
Puh. 044 7868 118 (ma-ke klo 10-15).
Henkilökohtainen asiakaspalvelu sähköpostilla*
kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi.
Nettitilauslomake:
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
(Koronavirustilanteen vuoksi kirkkoherranvirasto
ei toistaiseksi avoinna paikan päällä asiointiin)
Seurakunnan yhteystiedot:
PL 2, 33471 Ylöjärvi,
ylojarvi.seurakunta@evl.fi, www.ylojarvenseurakunta.fi
Facebook: www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
Twitter: @YlojarvenSrk
Instagram: @YlojarvenSrk #ylöjärvensrk

