Kuva: Rami Marjamäki

Ylöjärven seurakunnan tiedotuslehti • 20. vuosikerta • Elokuu 2020

"Yhteisillä
pelisäännöillä samaan
suuntaan kulkien
palvelemme Ylöjärveläisiä
parhaiten."
Kirkkoherra
Ulla Ruusukallio

s. 7–9

Ylöjärven seurakunnan
kirkkoherran Ulla Ruusukallion
VIRKAAN ASETTAMINEN
su 30.8. klo 10.00 Ylöjärven kirkossa
Virkaan asettamisen ja messun
toimittaa piispa Matti Repo.
Messun jälkeen on kirkkokahvit ulkona
ja tulojuhla kirkossa.
Koronatilanteen vuoksi virkaan
asettamisessa ja juhlassa on erityisjärjestelyitä.
Voit osallistua kolmella eri tavalla:
1.	Paikan päällä osallistuminen:
• Maksimiosallistujamäärä Ylöjärven kirkossa on 108 hlöä
• Kirkkokahvit ovat ulkona
• Tulethan paikalle vain terveenä ja huolehdit
hyvästä käsihygieniasta ja turvavälien pitämisestä.
• Ota oma virsikirja halutessasi mukaan.
2. Katselupisteet Ylöjärvellä, Viljakkalassa ja Kurussa:
• Ylöjärven srk-keskuksessa (max. 50 hlöä, kirkkokahvit sisällä)
Viljakkalan kirkossa (max. 90 hlöä, kirkkokahvit) ja
Kurun srk-talossa (max. 40 hlöä, kirkkokahvit sisällä)
voi seurata messua ja tulojuhlaa isolta näytöltä klo 10.00 alkaen.
3. Suora lähetys verkossa:
	Piispanmessu ja tulojuhla ovat seurattavissa suorana
lähetyksenä internetissä: www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
ja www.youtube.com/ylojarvisrk
Puheenvuoropyynnöt voi ilmoittaa
jo etukäteen: sakari.vanhanen@evl.fi
Mahdolliset muistamiset Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon:
www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/lahjoita-katastrofiapuun

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA¤
www.ylojarvenseurakunta.fi
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Merkityksellistä nyt

Tässä lehdessä

Kun hätä

on suurin...

Ulla Ruusukallio
Kirkkoherra

Turvassa
Keskuuteemme on asettunut olemaan iso K, joka on mullistanut elämämme ja toimintamme tämän vuoden maaliskuusta
alkaen. Loppukeväästä moni saattoi vielä elää siinä käsityksessä,
että kriisi hellittää syksyyn mennessä ja että pääsemme palaamaan
normaalin omassa ja seurakunnan elämässä. Toisin kävi. Korona
vain vähän lepäsi kesällä ja nyt se on taas otettava huomioon arjen
käytännöissä. Samalla se vahvasti määrittää kaikkea syksyn toimintaa myös seurakunnassa. Aloitamme toimintoja varovasti, mutta
totuttua pienemmällä kävijämäärällä ja tehostetuin turvatoimin.
Kaikessa toiminnassamme noudatamme muutamaa perussääntöä,
joilla huolehdimme omasta ja toisten turvallisuudesta. Tarkistathan ne ennen osallistumista.
Uusien käytäntöjen ja turvatoimien luomissa rajoissa iloitsemme siitä, että voimme seurakuntana kokoontua taas yhteen.
Kokoonnumme kasvotuksin niin pitkään kuin se on turvallista
ja lisäksi livestriimausten kautta. Kokoonnumme jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin, kerhoihin ja muskareihin, Unelmakahvilaan ja Tähkäpäihin, leireille ja retkille
– lähestulkoon kaikkeen siihen, mihin ennenkin. Meidän
seurakuntamme keskus ei ole Korona, vaan Jeesus Kristus, joka kannattelee maailmaamme ja elämäämme
silloinkin, kun tapahtuu mullistuksia, kun olosuhteet
ovat poikkeukselliset tai kun elämä satuttaa. Sinun
turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. (Moos 5. 33:27 KR 1938
mukaan).

s.2

Ripari sujuu
Zoomissakin

s. 10

Tapahtumia
ja toimintaa

s. 12-15
Jumalanpalvelus
koskettaa

Kirkkoherranvirasto
toistaiseksi puhelimitse
ma, 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.
ylojarvi.seurakunta@evl.fi
Hautausmaat
puh. 044 786 8132

KIRKKO NÄKYY

Maaliskuussa maailman mullistanut poikkeustila suisti monen perheen ja ihmisen elämän
raiteiltaan. Tarvittiin monenlaista apua, mutta
onneksi myös auttajia löytyi.

On ok pyytää apua

s. 16

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset
sekä sukututkimuspyynnöt:
– nettitilauslomake:
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
– puhelin: 044 7868 118 (ma-ke klo 10-15)
– sähköpostilla kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi

Seurakunnan yhteystiedot:
postiosoite: PL 2, 33471 Ylöjärvi
sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
internet-sivut: www.ylojarvenseurakunta.fi
Facebook: www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
YouTube: @Ylojarvisrk
Instagram: @YlojarvenSrk #ylöjärvensrk

Ylöjärven seurakunnan tiedotuslehti • Elokuu 2020 • Vastaava päätoimittaja kirkkoherra Ulla Ruusukallio
• Taitto ja ulkoasu: Ylöjärven Uutiset / Helena Mäkinen, ilmoitukset@ylojarvenuutiset.fi •
Painopaikka Sanoma Manu, Tampere • Seuraava numero ilmestyy 2021 tammikuussa.

...apukin
on
lähellä!
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Teksti ja kuvat:
SUSANNA VILJANEN

Koronakevät koetteli monenlaisissa elämäntilanteissa
olevia. Vanhukset joutuivat
eristykseen, lapsiperheissä piti alkaa
pitää kotikoulua, lomautetut jäivät ilman
palkkaa. Monet perheet olivat yhtäkkiä
pulassa.
Huhtikuussa diakoniatyön apua haki
371 ylöjärveläistä taloutta. Edellisen
vuoden huhtikuussa hakijoita oli 168 eli
yli puolet vähemmän.
– Kaikkein pahin ongelma oli
erilaisten tukien kuten työttömyyspäivärahojen käsittelyn pitkittyminen.
Lapsiperheissä myös se, että lapset eivät
saaneetkaan koulussa lämmintä ateriaa,
teki ison loven, johtava diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto sanoo.
– Jaoimme valtava määrät ruokakasseja. Kaksi kertaa viikossa seurakuntakeskuksen keittiössä tehtiin isot annokset kotiruokaa, jota sitten kuljetettiin
lapsiperheisiin.
Ruoka-avun lisäksi lapsiperheet
tarvitsivat auttavia käsiä. Seurakunnan
lastenohjaajat kävivät ulkoiluttamassa
isojen perheiden pienempiä lapsia,
kun vanhemmat olivat kiinni isompien
kotikoulussa, ruoanlaitossa ja omissa

etätöissään.
Yli 70-vuotiaille organisoitiin asiointiapua ja soiteltiin perään: oletko kunnossa ja pärjäätkö? Ruokakasseja vietiin
oven taakse, ja hätätapauksissa tehtiin
kauppaan tili, jolle sai käydä ostamassa
ruokaa.

On ok
pyytää apua
Poikkeusolojen ehdottomasti paras
uutinen oli lähimmäisenrakkauden
herääminen. Ihmiset ympäri maailman
havahtuivat auttamaan naapureitaan ja
käymään vaikkapa kaupassa eristyksissä
olleiden puolesta.
– Ihan kaikki, joilta hoksattiin kysyä,
sanoivat, että auttavat mielellään, jos
vain jotenkin voivat. Ikäihmisten pääsiäistervehdyksiä oli
tekemässä ja jakamassa
kymmeniä vapaaeh-

SPR:n vapaaehtoisen
liivi on Katri Siukolalle
tuttu asuste, jolle löytyy
helposti uusia kantajia.

toisia. Joukossa oli monta sellaista, jotka
eivät entuudestaan ole olleet mukana
seurakunnan tai Suomen Punaisen
Ristin vapaaehtoistyössä, naapuriapua
Kurussa organisoinut Katri Siukola
iloitsee.
Siukola kertoo, että Kurussa organisoitua kauppa-apua tarvitsi lopulta
vain kourallinen ihmisiä, koska ihmiset
pitivät muutenkin huolta riskiryhmiin
kuuluvista sukulaisista, ystävistä ja
naapureista.
Iso vapaaehtoisreservi oli silti tarpeen, sillä iso osa seurakunnan ja SPR:n
vakituisista vapaaehtoisista kuuluu itse
johonkin riskiryhmään eikä siten voinut
poikkeusoloissa osallistua avun jakamiseen. Katri Siukola muistuttaa, että ikä
ei ole ainoa syy, minkä takia voi
joutua epidemian aikana
pysymään kotona.
– Jos kotona asuu
joku, jolla on vaikka
astma, diabetes tai
syöpähoidot meneillään, pitää olla
itsekin eristyksissä.
Puhelimitse tehtävää
vapaaehtoistyötä se

ei onneksi estä, ja eristyksissä olevat
ovatkin ahkerasti soitelleet muille riskiryhmiin kuuluville ja pitäneet sillä lailla
huolta toisistaan, Katri Siukola kertoo.
Hän iloitsee erityisesti siitä, että nuoret olivat innokkaita auttamaan. Vaikka
epidemia ei ollut heille kovin suuri uhka,
he ymmärsivät tilanteen vakavuuden
vaikka omien isovanhempien kannalta.

Laskua maksetaan
vielä pitkään
Vaikka epidemia laantuisikin välillä, Eliisa Ala-Kuusisto pelkää, että heikoimmassa olevien arkea koetellaan vielä
pitkään. Yhä uusia ihmisiä hakeutuu
diakonian avun piiriin, kun säästöt on
käytetty ja taloudellinen epävarmuus
jatkuu.
Henkistä laskua maksetaan sitäkin pidempään. Eristäytyminen jättää jälkensä
etenkin lapsiin, joiden kuuluisi koko
ajan harjoitella sosiaalisia taitojaan ja
saada onnistumisen kokemuksia myös
kodin ulkopuolella.
– Olemme tukeneet perheitä myös
maksamalla lasten syksyllä alkavia
harrastuksia, jotta he pääsevät kiinni
normaaliin elämään, Eliisa Ala-Kuusisto
kertoo.

Sami ja Heidi Mattila saavat vaikeassa elämäntilanteessa voimaa ulkoilusta.

Myrskyn
silmässä
Moni diakoniatoimesta apua saanut
perhe on joutunut myrskyn silmään
täysin yllättäen. Vielä viime vuoden
lokakuussa Sami ja Heidi Mattila katsoivat tulevaisuuteen luottavaisina. Sami
oli juuri saanut hyvä uuden työpaikan,
lapsilla oli kaikki hyvin ja perheen asiat
mallillaan.
Sitten Sami sairastui yhtäkkiä ja
syylliseksi todettiin ärhäkkä syöpä.
Saman tien aloitetun sytostaattihoidon
seurauksena Samin vastustuskyky heikkeni niin, että perhe joutui karanteeniin:
loppuvuodesta lähtien lapset eivät enää
saaneet kutsua kavereita kylään. Koronaepidemian puhjetessa karanteeni
tietysti tiukkeni entisestään ja perhe jäi
täysin eristyksiin.
Sami oli uudessa työpaikassaan

Katri Siukola järjesti keväällä
kauppa-apua muun muassa
Heimo ja Irja Riitijoelle.

"Kaikkein
pelottavinta keväällä
oli se, että seinät
tuntuivat kaatuvan
päälle joka puolelta
samaan aikaan."

määräaikaisena, ja
hänen sairastuessan työsuhdetta ei
enää jatkettu. Heidi
taas on hevosalan
yrittäjä, jonka työt
loppuivat epidemian
puhjetessa kuin seinään.
Perheen tuloiksi jäivät sairauspäiväraha ja yrittäjien väliaikainen
työttömyysturva.
– Kyllä tässä aikamoisia kikkoja on
saanut tehdä, että saa rahat riittämään.
Kaupungin korona-avustus on onneksi
kattanut yrityksen kulut, mutta oman
talouden kanssa on ollut hankalaa,
Heidi toteaa.
– Kaikki ymmärtävät, ettei kolmenkympin sairauspäivärahalla makseta
asuntolainaa. Minulla on myös keliakia
ja sen takia kallis erityisruokavalio, josta
ei voi tinkiä, Sami kertoo.
Diakoniatoimesta he saivat lahjakortin ruokakauppaan sekä keskusteluapua. Hankalassa tilanteessa pienikin

taloudellinen tuki
on iso asia, mutta
sitäkin tärkeämpää
Samille oli päästä
purkamaan mieltään
diakoniatyöntekijöille.
– Henkinen paine
tilanteessa on ollut tosi
kova. Syöpään sairastuminen on
pelottava asia, ja isänä kärsin etenkin
siitä, miten raskaasti lapset ottavat sen,
että iskä on kipeä.
– Kaikkein pelottavinta keväällä oli
se, että seinät tuntuivat kaatuvan päälle
joka puolelta samaan aikaan. Kyllä se
vei mielialan ihan pohjamutiin. Samalla
oli kuitenkin pakko pyörittää arkea –
menin ihan robottivaihteella, Heidi
muistelee pahinta karanteeniaikaa.
Nyt perheessä todella toivotaan, että
Suomi välttyy koronan toiselta aallolta,
jotta Heidin työt pääsevät taas kunnolla
vauhtiin ja pojat normaalisti kouluun.
Ihan parasta olisi saada elää tavallista,
normaalia arkea.

Tuplasti avun tarvitsijoita
•M
 aalis–kesäkuussa diakoniatoimesta sai apua
1021 taloutta. Vuosi sitten vastaava luku oli 520.
Poikkeusoloit kaksinkertaistivat diakonia-avun
tarpeen.
•K
 aikkiaan noin 2000 ihmistä sai kevään aikana
diakoniatoimesta apua tai tukea. Luvussa on
mukana noin 500 puhelinasiakasta, jotka ovat
saaneet tukea ja neuvontaa.
•D
 iakoniatoimi jakoi normaalin ruoka-avun lisäksi
koululaisten perheille suunnatut ruokatarvikkeet,
joita jäi hakematta. Hävikkiruokaa jäi diakoniatoimen jaettavaksi myös toukokuussa, kun koulut
avattiin, mutta kaikki oppilaat eivät tulleet kouluun.
•L
 ahjoitus- ja hävikkiruokia saatiin myös uimahallin
kahviosta, Terveyskauppa Mistelistä, Wayne's
Coffee -kahvilasta.
• SPR lahjoitti diakoniatoimen kautta sekä rahaa että
kuivaruokaa.
•M
 LL antoi lahjakortteja.
•P
 rima Pet Premium lahjoitti lemmikkien ruokaa.
•M
 yös yksityiset ihmiset lahjoittivat ruokaa.
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Koronapandemian
vaikutuksia
seurakunnan toimintaan

Koronaviruspandemia vaikuttaa laajasti Ylöjärven seurakunnankin toimintaan.
Seurakunnassa seurataan tilannetta ja viranomaisten ohjeita tiiviisti. Seurakunta antaa
tässä tilanteessa monenlaista apua ylöjärveläisille – tästä lehdestä löydät tarkempaa
tietoa mm. ruoka- ja kauppa-avusta sekä keskusteluavusta ja ulkoilukavereista.
Toimintaa järjestetään syksyllä viranomaisten linjausten mukaisesti ja
turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seuraavaan on koottu tiiviisti
listaa syksyn toimintatavoista. Tarkempia ohjeita löytyy mm.
seurakunnan nettisivuilta www.ylojarvenseurakunta.fi

Ohjeet toimintaan osallistujalle
Kaikessa seurakunnan toiminnassa noudatetaan turvallisuusohjeita.
Terveys ja turvallisuus ovat meille tärkeitä. Noudattamalla yhteisiä ohjeita
suojaamme paitsi itseämme myös toisia, ennen kaikkea riskiryhmään
kuuluvia.
Kun osallistut toimintaan huolehdi aina seuraavista asioista:
1. Osallistu vain terveenä.
2. Pidä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
3. Huomioi turvavälit.
4. Käytä omaa harkintakykyä riskien ehkäisemisessä. Jokainen
osallistuja on omalta osaltaan myös rakentamassa turvallisia
kohtaamisia.

Jumalanpalvelukset
Messuja vietetään syksyn aikana koronakriisin aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi joka sunnuntai pääsääntöisesti kahdessa kirkossa: Ylöjärvellä
klo 10.00 sekä Kurussa/Viljakkalassa vuorotellen klo 13.00. Jumalanpalveluksiin voi osallistua tilakohtaisen henkilömäärärajoituksen (kts.
jäljempänä) mukainen määrä ihmisiä. Ajantasaiset tiedot messuista löydät
www.ylojarvenseurakunta.fi tai tämän lehden sivulta 16.

Rippikoulut
Osa kesän 2020 rippikouluista on siirretty syys-/talvikaudelle. Rippikoululaiset on informoitu näistä muutoksista. Ensi vuoden ripareiden
toteutustapoihin liittyy koronatilanteessa luonnollisesti epävarmuuksia ja
muutokset tulevat olemaan mahdollisa. Tarkemmat ohjeet ensi vuoden
rippikouluun ilmoittautumisesta lähetetään kaikille 15 v. ensi vuonna
täyttäville seurakunnan jäsenille kotiin. Rippikoulun ajantasaiset tiedot
löytyvät www.kellarille.net.

Konfirmaatiot
Syksyn konfirmaatioiden käytännöistä informoidaan suoraan rippikoululaisia perheineen. Rippijuhlia voidaan varata seurakunnan tiloihin, näissä
väkimäärää rajoittaa tilakohtainen henkilömäärärajoitus (kts. jäljempänä).

Kasteet
Kasteita voidaan tällä hetkellä varata niin koteihin kuin seurakunnan
tiloihin. Vieraita on hyvä kutsua vain sen verran kuin se tilan koko huomioiden on turvallista ja vieraille on syytä erikseen ilmoittaa, että kaikki
osallistuvat vain, jos ovat terveitä. Kodeissa on syytä kiinnittää erityistä
huomiota turvavälien toteutumiseen. Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan
tiloissa toteutettavan kasteen henkilömäärää rajaa tilakohtainen henkilömäärärajoitus (kts. jäljempänä). Kasteeseen liittyviä tarkempia koronaohjeistuksia löytyy www.ylojarvenseurakunta.fi/kaste.

Vihkimiset
Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin vihkimisiin maksimiosallistujamäärän sanelee
tilakohtainen henkilömäärärajoitus kts. jäljempänä. Kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia
toimituksia koskee turvavälisuositus, jonka toteutumisesta vastaa tilaisuuden järjestäjä.

Hautajaiset
Hautaan siunaamisessa voi olla saattoväkeä tilakohtaisen henkilömäärärajoituksen mukaisesti (kts. jäljempänä). Jos arkkuhautaus toteutetaan
ulkona, se mahdollistaa suuremman osallistujamäärän – ulkonakin on
kuitenkin huomioitava turvavälit.
Toimituksen jälkeen perheen järjestämä muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä.
Muistotilaisuus voi olla srk:n tiloissa (tilakohtainen henkilömäärärajoitus
kts. jäljempänä) tai kodissa tai muussa soveltuvassa paikassa. Papin ja
kanttorin mahdollisesta osallistumisesta muistotilaisuuteen sovitaan
erikseen tilanteen 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 (kts. jäljempänä).

Ylöjärven seurakunnan tilojen
max. väkimäärät

(Huomioiden koronatilanteen turvallisuusohjeet turvaväleistä. Kulloinkin
voimassa olevien, ajantasaisten ohjeistusten mukaiset väkimäärärajoitukset löydät www.ylojarvenseurakunta.fi)
– 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: 40 henkeä

– Vuorentausta
seurakuntakoti: 30 henkeä
– Vanha seurakuntatalo:
20 henkeä
– Metsäkylän seurakuntatalo:
20 henkeä
– Länsi-Teisko: 20 henkeä
– Siivikkala: 10 henkeä
– Karhe: 10 henkeä
– Perhetalo (la tai su alakerta,
ei yläkerta): 25 henkeä

Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranvirasto palvelee toistaiseksi puhelimitse ma-ke 10-15 ja pe
10-13, puh. 044 7868 124. Kirkkoherranviraston asioinnista paikan päällä
srk-keskuksessa tiedotetaan seurakunnan internet-sivuilla, kun se tulee
mahdolliseksi.

Tilaisuudet, konsertit, tapahtumat
ja muu toiminta

Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on turvallisuus. Toimintaa järjestetään
niissä puitteissa ja tavoin kuin siihen on viranomaisohjeistusten ja turvallisuusnäkökohtien mukaan mahdollisuus. Jokainen seurakunnan säännöllinen toiminto tai yksittäinen tilaisuus arvioidaan erikseen turvallisuusnäkökulmasta. Koska epidemiatilanne ja osallistumisohjeistukset muuttuvat
ajan myötä, kannattaa aktiivisesti seurata seurakunnan verkkopalvelua
www.ylojarvenseurakunta.fi ja varmistaa ennen tilaisuuteen tai tapahtumaan osallistumista viimeisimmät tiedot ja ohjeet. Tämän Kirkko Näkyy
-lehden loppuosaan on koottu tietoa tässä vaiheessa suunnitellusta syksyn
toiminnasta.

Kirkkoherra Ulla Ruusukalliolle ihmisten kohtaaminen on seurakunnan ydintoimintaa. Tunnelmallinen Unelmatupa on hyvä kohtaamispaikka seurakuntakeskuksessa.

Yhteisön palvelija
omalla paikallaan

Kirkkoherraa ei kovin usein näe alttarilla tai saarnastuolissa,
sillä seurakunnan ”toimitusjohtajan” työ painottuu hallintoon.
Hän palvelee yhteisöä huolehtimalla siitä, että seurakunnan
rakenteet, käytönnöt ja hallinto toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusi
kirkkoherra
esittäytyy

Ylöjärven Seurakunta

hoitamiseen koronan tuomien ylimäävain totella toisen määräysvaltaa.
Jyrähtävä johtaja hänestä saattaa tulla
räisten haasteiden keskellä. Esimerkiksi
siinä vaiheessa, kun joku ei pidäkään
vapaaehtoisten rooli on väistämättä nyt
kiinni yhdessä sovitusta pelisäännöistä.
erilainen, sillä heistä moni on eläkeiässä
– Olen tarkka siitä, että toimitaan
tai kuuluu muuten riskiryhmään.
lain ja asetusten mukaan. Hallinnon on
– Vapaaehtoistyö on kuitenkin hyvin
oltava hyvää ja läpinäkyvää. Myös työnkeskeinen osa hengellistä toimintaa.
antajavelvoitteet on täytettävä piirunTyöntekijäkirkko ei ole se seurakuntarkasti, sillä työntekijöiden turvallisuus
nan alkuperäinen idea, kirkkoherra
ja työhyvinvointi ovat valtavan tärkeitä
huomauttaa.
asioita, seurakunnan työntekijöiden
Vapaaehtoistyötä tarvitaan myös siksi,
esimies toteaa.
että verotulojen pudotessa ja rakennusVaikka kirkkoherra ei ole se ihmikannan vanhetessa palkkamenot eivät
nen, jonka seurakuntalaiset useimmin
saa kasvaa. Ruusukallio ei ole laittamaskohtaavat, hän on kuitenkin omalla
sa seurakuntaa tiukalle säästökuurille,
tavallaan ihan kaikessa toiminnassa
mutta peräänkuuluttaa kuitenkin napakmukana. Etenkin pettymykset ja negatii- kaa taloudenpitoa eli elämistä varojen
vinen kritiikki kohdistuvat helposti
mukaan ja tulevaa ennakoiden.
kirkkoherraan. Hänhän sen vastuun
Samalla seurakunnan kuten koko
lopulta kantaa.
kirkon toimintaa on pystyttävä uudis– Tänä syksynä kritiikkiä saattaa tulla
tumaan nykyihmisen toiveita ja tarpeita
siitä, että kaikkea normaalia viikkotoiparemmin vastaavaksi.
mintaa ei nyt järjestetä. Esimerkiksi
– Emme voi junnata vanhoissa
Tähkäpäissä harmiteltiin sitä, ettei kertoimintatavoissa, jos ne eivät kiinnosta
hoa aloiteta jokaviikkoisena toimintana.
ihmisiä. Esimerkiksi jumalanpalvelukTämä on ennen kaikkea turvallisuuskysiin tarvitsemme monimuotoisuutta:
symys, sillä kaikki Tähkäpäät kuuluvat
bändimessuja, metsäkirkkoja, hiljaikoronan suhteen riskiryhmään. On
suuden retriittejä ja muita elämyksiä,
tärkeää ymmärtää, että
jotka vetoavat kiireiseen
olemme tässä samalla
nykyihmiseen. Sanoma
puolella ja suojaamassa
pysyy samana, mutta
"Tehtäväni on
toistemme turvallikieli ja toimintatavat
huolehtia siitä, että
muuttuvat.
suutta, kirkkoherra
seurakunnan rakenteet ja
korostaa.

Ylöjärven seurakunta on saanut keskustelevan ja neuvottelevan kirkkoherran.
Kuvassa kohtaavat kirkkoherra Ulla Ruusukallio (vas.), pastori Heli Airikka, vies
tintäpäällikkö Sakari Vanhanen ja rakennusmestariharjoittelija Simeon Hannonen.

Kuva: Rami Marjamäki

Teksti ja kuva:
SUSANNA VILJANEN
Kesäkuun alusta virkaansa
astunut kirkkoherra Ulla
Ruusukallio on ensimmäiset
kuukaudet tuurannut alaisiaan tekemällä
tavanomaisia papin töitä, jumalanpalveluksia, toimituksia ja tilaisuuksia. Hän
on iloinen siitä, että on saanut kiertää
pitäjää ja tulla tutuksi seurakunnalleen,
sillä syksyn tullen kirkkoherran velvollisuudet juurruttavat hänet toimistohommiin.
– Kirkkoherralla on aivan omanlaisensa paikka yhteisön palvelijana. Tehtäväni on huolehtia siitä, että seurakunnan
rakenteet ja toiminnat ovat kunnossa
ja työntekijöillä on rauha hoitaa työnsä
parhaalla mahdollisella tavalla. Vastaan myös siitä, että hallinto on hyvin
valmisteltua, avointa ja läpinäkyvää, Ulla
Ruusukallio kuvaa kirkkoherran pestiä.

– Mielikuvassani kirkkoherra kannattelee koko seurakuntaa käsivarsillaan –
viime kädessä kannan vastuun kaikesta,
mitä seurakunta tekee.

Kaikki työ
on hengellistä
Kirkkoherraehdokkaiden haastattelussa
Ulla Ruusukalliolta kysyttiin, miten hän
näkee kirkkoherran roolin toisaalta hallintovirkamiehenä, toisaalta sielunpaimenena. Ruusukallio vastasi, ettei näissä
rooleissa hänen mielestään ole ristiriitaa: seurakunnan strategia, hallinto ja
esimiestyö ovat yhtä tärkeää hengellisen
elämän kannattelua kuin saarnastuolista
julistaminen.
– Olipa kyse hallinnosta tai hengellisestä puolesta, toimin ja vaikutan enemmän kuuntelemalla ja keskustelemalla

kuin julistaen. Hallinnossa on pitkälti
kyse keskustelemisesta, neuvottelemisesta ja yhteistyöverkostojen hoitamisesta. Hengellisyys on läsnä ihan jokaisessa
tällaisessakin kohtaamisessa, Ruusukallio vakuuttaa.
Hän sanoo, ettei pappina ole mikään
innokas saarnamies, joka ylhäältäpäin
kertoo ihmisille miten asiat ovat ja mitä
Jumala heiltä tahtoo.
– Usein on vaikea nousta saarnatuoliin, kun ei tiedä, millä mielellä ja
millaisin korvin ihmiset ovat tulleet
saarnaa kuulemaan. Mieluummin etenen ihmisen tilanteen mukaan.
Ruusukallio siirtyi Ylöjärven seurakunnan kirkkoherran virkaan Pitkäniemen psykiatrisen sairaalan sairaalapapin
paikalta. Kymmenen vuotta sairaalasielunhoitajana opetti kohtaamaan toisen

ihmisen tämän omista lähtökohdista.
– Psykiatrian potilas saattaa aloittaa
keskustelun huutamalla, että hiiteen
koko kirkko. Silloin voi vain pyytää häntä kertomaan niistä pettymyksistä ja väärin kohdelluksi tulemisesta, mitkä ovat
häntä järkyttäneet. Oman kokemuksen
kautta päästään lopulta ihmisyyden
ytimeen ja vaikka rukoilemaan yhdessä,
jos ihminen sellaista kaipaa.

Läpinäkyvää
ja turvallista
Ruusukallio lupaa olla myös esimiehenä
kuunteleva ja keskusteleva. Yhteiset
strategiat ja pelisäännöt luodaan yhdessä
neuvotellen ja toinen toistaan kunnioittaen. Hän tietää, että ihminen toimii
parhaiten, kun saa itse olla aktiivinen
toimija, ideoija ja vastuunkantaja eikä

Kieli muuttuu,
sanoma pysyy
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toiminnat ovat kunnossa
ja työntekijöillä on rauha
hoitaa työnsä parhaalla
mahdollisella
tavalla."

Koronan leviämisen
ohella kirkkoherraa
huolettaa seurakunnan
henkilöstövaje. Yhdenkin
avainhenkilön puuttuminen tuo
ison loven ja kuormittaa muita, jotka
joutuvat paikkaamaan tilannetta.
Ylöjärven seurakunnalla ei tällä
hetkellä ole esimerkiksi kiinteistöpäällikköä. Kun meneillään on isoja rakennusprojekteja, omaan joukkoon kaivataan
kiinteistöalan asiantuntijaa.
– Toivottavasti sopiva ratkaisu asiaan
löytyy pian, Ulla Ruusukallio huokaa.
Henkilöstövajeesta huolimatta seurakunnassa vallitsee uuden kirkkoherran
mielestä hyvä tekemisen meininki.
Ihmiset ovat sitoutuneita ja Ruusukallion edeltäjät ovat tehneet hyvää työtä
– mitään valtavaa uudistamispainetta
ei ole.
Syksyn tavoitteena on vakauttaa
tilannetta, terävöittää hyviä käytäntöjä
ja keskittyä normaalin seurakuntatyön

Ulla Ruuskallion työ kirkkoherrana painottuu
hallinnollisiin velvollisuuksiin.

Ulla Ruusukallio
• 57 vuotta.
•K
 oulutukseltaan kasvatustieteiden ja teologian maisteri
sekä kirkon nuorisotyönohjaaja.
•T
 yöskennellyt aiemmin muun muassa Tampereen
seurakuntayhtymän sairaalasieluhoitajana TAYS Pitkäniemen sairaalassa sekä Aitolahden ja Sastamalan
seurakunnissa vs. ja vt. kirkkoherrana.
•S
 uomen kirkon pappisliiton puheenjohtaja kaudella
2019–2020
•R
 uusukallion perheeseen kuuluvat aviomies, muusikko
Sami Ruusukallio sekä neljä aikuista poikaa ja elokuussa syntynyt ensimmäinen lapsenlapsi.
•H
 arrastaa kotoilua, mökkeilyä, puutarhanhoitoa sekä
kävelylenkkejä ja metsäretkiä. Televisiosta hän seuraa
pohjoismaisia ja brittisarjoja.

"Seurakunnan strategia, hallinto
ja esimiestyö ovat yhtä tärkeää
hengellisen elämän kannattelua
kuin saarnastuolista julistaminen."
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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
… ulkoiluseuraa: Pappilan Piiat ja Rengit yhteistyössä SPR
ja kaupunki, puh. 040 8682 565 ma-pe 13.00-15.00

Tukea
koronan
keskellä

Rippikoulupäiviin kuuluun pienryhmissä kokoontuminen. Tässä Tahkoniemi-riparin Raamattu-tutkistelu menossa. Kuva: Mikko Huuhtanen.

TULE MUKAAN AUTTAMAAN!

Riparilla eletään tiiviissä yhteisössä, eikä poikkeusoloissakaan luovuttu hauskoista hetkistä kuten norjalaisesta jalkaleikistä. Kuva: Lotta Pärssinen

Riparit
toimivat
erikoisjärjestelyin!

Riparit poikkeusoloissa
Rippikoulu tai rippileiri on nuorelle merkityksellinen
ajanjakso. Tänä vuonna riparit olivat erityisen mieleenpainuvia, kun jännitettiin, voidaanko leirejä pitää ollenkaan. Osa leireistä peruuntui, ja jotkut nuoret suorittivat
rippikoulun etänä.
Kesäkuulle suunniteltuja
rippileirejä ei voitu pitää, joten
Jennifer Hoivalan suunnitelmat rippileiristä Saarijärvellä kariutuivat.
Lopulta Jennifer kavereineen pääsi
heinäkuussa Pihtiputaan Tahkoniemessä järjestetylle leirille.
– Halusimme leirille jonnekin
kauemmas, jossa tutustuisi ihan uusiin
ihmisiin, Jennifer kertoo.
Koronapandemian vuoksi leirillä
pestiin ahkerasti käsiä ja käytettiin
käsidesiä.
– Korona-aikanakin rippileiri oli tosi
kiva kokemus. Parasta oli kavereiden
kanssa oleminen ja hyvä yhteishenki.
Päivän kohokohta oli aina isosten vetämä iltaohjelma. Isoset esittivät näytel-

miä, laulettiin ja leikittiin, Jennifer kuvaa
ripari-iltoja.
Jotakin leirin onnistumisesta kertoo
sekin, että hän toivoo pääsevänsä
Tahkoniemeen toistekin eli hän on
ilmoittautunut isoskoulutukseen.
Epidemian takia rippileireille ei
päästetty tänä kesänä vierailijoita. Konfirmaatiota on toteutettu pienryhmissä,
jotta läheisten on turvallista tulla kirkkoon seuraamaan tilaisuutta. Konfirmaatiot on myös striimattu niitä varten,
jotka eivät ole voineet tulla kirkkoon.

Lähes normaalia
leirielämää
Toista kesää isosena toiminut Lotta
Pärssinen osallistui Lammasniemessä

leirille, jota lykättiin kesäkuulta heinäkuun puoliväliin. Hän sanoo, ettei
korona lopulta näkynyt leirillä ja isosen
työssä niin paljon kuin pelättiin.
– Alunperin oli suunniteltu paljon
tiukempia rajoituksia kuten ruokailua
pienemmissä ryhmissä tai että keittiöhenkilökunta olisi annostellut ruoat
valmiiksi lautasille. Heinäkuussa tilanne
oli kuitenkin hellittänyt niin, että leirillä
vain pestiin ja desinfioitiin käsiä tavallista enemmän, ja joka ilta joku isosista
pyyhki kaikki leirikeskuksen ovenkahvat, Lotta kertoo.
Rippileirillä on eletään tiiviisti yhdessä
vuorokauden ympäri. Yhteishenkeä
rakennetaan leikeillä ja peleillä, yhdessä
laulamalla, saunomalla ja uimalla. Tilanteissa on tänä kesänä pidetty etäisyyttä
mahdollisuuksien mukaan, mutta mistään tekemisestä ei ole haluttu koronan
takia luopua.
– Ihan samanlaista iltaohjelmaa leirillä
järjestettiin kuin viime vuonnakin.
Paljon yhdessä laulamista ja isosten esittämiä sketsejä, Lotta Pärssinen sanoo.

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

Teksti:
SUSANNA VILJANEN

Rippileirillä parasta on tiivis yhteishenki ja uudet ystävyyssuhteet. Lotta on
leirielämästä niin innostunut, että aloittaa syksyllä apuohjaajakoulutuksen. Hän
aikoo hakeutua ammattiin, jossa voi
työskennellä lasten ja nuorten kanssa.
– Isostyössä oppii tunneälyä ja yhteistyökykyä sekä ratkomaan ristiriitoja.
Moni on riparilla ensimmäistä kertaa
pidempään poissa kotoa, joten on tärkeää saada kaikki viihtymään ja tuntemaan
olonsa kaikin puolin turvalliseksi.

Ripari sujuu
Zoomissakin
Pahimmillaan keväällä näytti siltä, ettei
rippileirejä ehkä pystytä pitämään
ollenkaan. Rippikoulutyötä tekevissä
tiimeissä alkoi ankara etärippikoulun
kehittäminen: jokainen tiimi tarttui
johonkin aiheeseen ja kehitti siitä omat
opetussettinsä, jotka sitten yhdistettiin
etäriparin pohjaksi.
Valtaosa Ylöjärven seurakunnan 340
rippikouluikäisestä lopulta pääsi jollekin
rippileirille tai lähirippikouluun, mutta

Lotta Pärssinen on ollut
kaksi kertaa riparilla
isosena. Ensi vuonna
hän aikoo olla mukana
apuohjaajana. Kuva:
Lotta Pärssinen

kolmisenkymmentä nuorta
valitsi etäriparin.
"Parasta oli
– Emme kysyneet
perusteluita valinnalle,
kavereiden
mutta syitä oli varmaan
kanssa oleminen
monenlaisia. Joillakin on
ja hyvä
perheessä riskiryhmään
kuuluva, mutta moni
yhteishenki."
varmaan koki etäriparin
vain helpommaksi kuin
leirin, nuorisotyönohjaaja
Noora Heikkilä arvioi.
Hän kertoo, että Zoomalustalla toteutettu etäripari toimi yllättävänkin hyvin. Välillä tehtiin
pienryhmätöitä, välillä oltiin koko 15 hengen porukalla yhdessä.
Kamerat pidettiin tietyissä tilanteissa päällä, mutta päivän mittaan
sai myös kadota kuvaruudusta, kunhan oli kuulolla.
– Ryhmäytyminen ja yhteishengen luominen sujui isosten
vetämillä leikeillä ja peleillä yllättävän hyvin. Omien ajatusten jakaminen oli kuitenkin vaikeaa: monella tuntui olevan kova kynnys
laittaa mikrofonia päälle ja osallistua keskusteluun. Nimettömänä
kirjoittaminen onnistui paremmin, Noora Heikkilä kertoo.
Kokemukset etäriparista ovat niin hyviä, että sitä saatetaan tarjota jatkossakin yhdeksi vaihtoehdoksi.
– Nuoret antoivat aina päivän päätteeksi palautetta, ja kyllä siellä
enimmäkseen oli hymynaamoja.

Avuksi
arkeen

LASTEN ERORYHMÄ
7-10-vuotiaille lapsille syysloman jälkeen.
Ryhmän tavoitteena on auttaa lapsia käsittelemään vanhempien eroon liittyviä tunteita ja
eron tuomia muutoksia. Yhteensä kuusi kertaa
torstai-iltaisin klo 17.30-19.30 Perhetalolla.
Ilmoittautuminen nettilomakkeella: www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

LASTEN SURURYHMÄ
Yli 7-vuotiaille. Ryhmän tavoitteena on auttaa lapsia käsittelemään läheisen kuolemaan liittyviä tunteita ja muutoksia. Ryhmä alkaa 3.9. ja kokoontuu yhteensä
6krt. Ilmoittautuminen nettilomakkeella: www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

PAPPILAN PIIAT JA RENGIT
Veloituksetta apua kodin pieniin, tilapäisiin töihin pääsääntöisesti ikäihmisille,
yksinhuoltajille ja vähävaraisille. Ota yhteyttä puh. 040 8682 565 (arkisin klo
9.00-16.00).

ARKIATERIA – DIAKONIATYÖN RUOKAILU
– Ylöjärvellä srk-keskuksella maanantaisin klo 12.00-13.00 (alk. 14.9.) Max hlömäärä 30, lopuille takeaway (eli mukaan) myynti. Vain Korttimaksu. Toimimme turvaväleillä. Ei ohjelmallisia jatkoja eikä kotakertoja.
– Viljakkalan srk-talossa parillisin tiistaisin klo 12.00-13.00 (alk. 15.9.)

DIAKONIATYÖN
VASTAANOTTO
Diakoniatyön vastaanotto ajanvarauksella. Diakoniapäivystyksen puhelinnumero: 050 533 6509 (arkisin klo 10-13). Neuvomme ja autamme ruokahuollossa,
taloudellisissa asioissa sekä annamme kriisiapua. Soittamalla numeroon voit
sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta diakoniatyöntekijän kanssa.
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Seurakunnassa
tapahtuu!
ELOKUU
Ke 26.8. klo 18.00 Runo-lauluilta
Riuttasten koulumäellä (Riuttasentie
565).
La 29.8. klo 16.00 Nuorten
syyskauden avaustapahtuma Kellarilla.
Riparien aftermovie, stand-up koomikko Mikko Vaismaa.
La 29.8. klo 18.00 Jumalan kohtaamisen ilta Viljakkalan kirkossa klo
18.00.
Su 30.8. klo 10.00 Piispanmessu ja
kirkkoherra Ulla Ruusukallion virkaan
asettaminen Ylöjärven kirkossa. Kts.
lisätietoja lehden kannesta.
– klo 17.00 Tehomessu Ylöjärven
kirkossa.

SYYSKUU
Ti 1.9. klo 17.30 Lasten lauluilta
Ylöjärven kirkossa. Muskari-Maria
laulattaa.
Su 6.9. klo 10.00 Bändimessu Ylöjärven kirkossa.
– klo 13.00 Messu Kurun kirkossa. 80
ja 85 vuotta täyttävien juhla.
Ma 7.9. klo 18.30 Miestenilta srkkeskuksessa. ”Isänä ja poikana kaikkine
tunteineen”, muusikko Peter Joukainen.
To 10.9. klo 16.00 Lähetyspiiri
Ylöjärven kirkossa. Jarkko, Open doors
-järjestöstä.
Su 13.9. klo 10.00 Messu Ylöjärven
kirkossa.
– klo 13.00 Messu Viljakkalan
kirkossa.
– klo 13.00 Sanajumalanpalvelus
Aurejärven kirkossa.

–k
 lo 17.00 Tehomessu Ylöjärven
kirkossa.
Ma 14.9. klo 18.30 Toivon ilta srkkeskuksessa. "Kieli, kulttuuri, identiteetti ja Jumalan valtakunta", vierailijana
Wycliffen toiminnanjohtaja Hannu
Sorsamo.
Ti 15.9. klo 18.00 Online Alfa-kurssi alkaa Zoomissa. Ilmoittaudu mukaan:
teija.ojala@evl.fi.
Ke 16.9. klo 18.00 Lähetysilta Kurun srk-talossa.
Su 20.9. klo 10.00 Messu Ylöjärven
kirkossa.
–k
 lo 13.00 Messu Kurun kirkossa.
Ke 23.9. klo 18.00 Kuolleiden
lasten muistopäivän hartaus Ylöjärven
kirkossa.
Pe 25.9. klo 10.00-14.00 Vauvanpäivän tapahtuma srk-keskuksessa.
Su 27.9. klo 10.00 Messu Ylöjärven
kirkossa.
–k
 lo 13.00 Messu Viljakkalan kirkossa.
– klo 15.00 Konsertti Kurun kirkossa.
Jukka Kallio, laulu ja Juhana Mattila,
piano. Ohj. 10 € Kurun diakoniatyön
hyväksi.

Keskiviikko 26. elokuuta 2020

Ylöjärven
Seurakuntakeskuksella
tiistaina 10.11. klo 13 ja 18.

Viikkoja ryhmätoimintaa
KOULUIKÄISILLE

LOKAKUU
Su 4.10. klo 10.00 Perhemessu Kurun kirkossa. Sadonkorjuun kiitospyhä.
–k
 lo 13.00 Messu Ylöjärven kirkossa.
Kummin kaa –liikunnallinen perhekirkko.
–k
 lo 18.00 Tuomasmessu Viljakkalan
kirkossa. Tuomasbändi.
Ma 5.10. klo 18.00 Toivon ilta Ylöjärven kirkossa. "Taipaleella reissumies",
Pertti Kallion 40-vuotistaiteilijajuhlakonsertti.
Ti 6.10. klo 17.30 Lasten lauluilta
Ylöjärven kirkossa. Muskari-Maria
laulattaa.
Ke 7.10. klo 14.00 ja 18.00 Markuksen evankeliumi –iltanäytelmä Viljakkalan kirkossa. Tornion kaupunginteatteri.
Liput 10 €.
Su 11.10. klo 10.00 Messu Ylöjärven kirkossa.
–k
 lo 13.00 Messu Länsi-Teiskon
rukoushuoneella.

Varmista
tapahtuma-ajat nettisivuilta!
Koska epidemiatilanne ja osallistumisohjeistukset
voivat muuttua syksyn aikana, kannattaa aktiivisesti
seurata seurakunnan verkkopalvelua

www.ylojarvenseurakunta.fi

ja varmistaa ennen tilaisuuteen tai tapahtumaan
osallistumista viimeisimmät tiedot ja ohjeet.

Ylöjärven Seurakunta

– klo 17.00 TEHOmessu Ylöjärven
kirkossa.
To 15.10. klo 16.00 Lähetyspiiri
Ylöjärven kirkossa. ”Lähetin toiveita lähettäjältä”, pastorit Tuija-Riitta ja Jouni
Heiskanen.
Su 18.10. klo 10.00 Konfirmaatiomessu Ylöjärven kirkossa. Koivikon
ripari.
– klo 13.00 Messu Viljakkalan kirkossa.
Ke 21.10. klo 18.00 Lähetysilta
Länsi-Teiskon rukoushuoneella. Liisi
Niemelä Lähetysyhdistys Kylväjästä.
Su 25.10. klo 10.00 Konfirmaatiomessu Ylöjärven kirkossa. Lapiosalmi
Lappi 2 –ripari.
– klo 10.00 Messu Viljakkalan kirkossa.
– klo 10.00 Konfirmaatiomessu
Kurun kirkossa.
La 31.10. klo 10.00 Messu Ylöjärven kirkossa. Karjalaisten kirkkopyhä.
– klo 10.00 Messu Kurun kirkossa.
– klo 13.00 Messu Viljakkalan kirkossa.
– klo 18.00 Pyhäinpäivän iltakirkko
Ylöjärven kirkossa.

MARRASKUU
Su 1.11. klo 10.00 Messu Ylöjärven
kirkossa.
– klo 13.00 Sanajumalanpalvelus
Aurejärven kirkossa.
Ma 2.11. klo 18.30 Miestenilta srkkeskuksessa. Nokian kappalainen Timo
Uotila.

Ti 3.11. klo 17.30 Lasten lauluilta
Ylöjärven kirkossa. Muskari-Maria
laulattaa.
Su 8.11. klo 10.00 Messu Ylöjärven
kirkossa.
– klo 13.00 Messu Viljakkalan kirkossa.
– klo 16.00 Raamattuluento srkkeskuksessa. ”Palvele elävää Jumalaa”,
Ilkka Rytilahti.
Ti 10.11. klo 13 ja 18 Sanovat
sitä sattumaksi –teatteriesitys. Ranta
Ensemble.
Ke 11.11. klo 18.00 Lähetysilta
Kurun srk-talossa. Harri Kuhalampi,
Evankelinen Lähetysyhdistys.
Su 15.11. klo 10.00 Messu Ylöjärven kirkossa.
– klo 13.00 Messu Kurun kirkossa.
Ma 16.11. klo 18.30 Toivon ilta
srk-keskuksessa. "Minä olen ihme ja
kiitän Sinua siitä", seurakuntapastori
Kaisa Yrjölä.
To 19.11. klo 16.00 Lähetyspiiri
Ylöjärven kirkossa. ”Vieraanvaraisuus”,
kirkkoherra Ulla Ruusukallio.
Su 22.11. klo 10.00 Messu Ylöjärven kirkossa.
– klo 13.00 Messu Viljakkalan kirkossa.
Su 29.11. klo 10.00 Messu Ylöjärven kirkossa.
– klo 10.00 Messu Kurun kirkossa.
– klo 13.00 Messu Viljakkalan kirkossa.
– klo 18.00 Adventtikonsertti Ylöjärven kirkossa.

KERHOTOIMINTA
Maksuttomia harrastuskerhoja kouluikäisille lapsille. Kerhokausi alkaa 1.9.
Katso kerhotarjonta ja ilmoittaudu!
SEKAKERHOT
Asuntilan toimitila (Suolaniityntie 4)
– Maanantaisin klo 17.00-19.00 Metsäkerho 7-10 v. tytöt ja pojat.
– Tiistaisin klo 16.30-17.55 Kokki- ja
puuhakerho, 7-12 v. tytöt ja pojat.
– Tiistaisin klo 18.05-19.30 Kokki- ja
puuhakerho, 7-12 v. tytöt ja pojat.
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
– Tiistaisin klo 17.00-19.00 Kokki- ja
puuhakerho 7-13 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 17.00-18.30 Sisäja pihapelikerho, 6-12 v. tytöt ja pojat
eli myös eskarit ovat tervetulleita!
Siivikkalan Salorinteen srk-talo
(Siivikkalantie 76)
– Torstaisin 16.30-17.45 Puukerho, 7-12
v. tytöt ja pojat
– Torstaisin klo 18.00-19.30 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-keskus (Kirkkotanhuantie 1)
– Maanantaisin klo 17.30-18.30 Ohjelmakerho 6-10-v. tytöt ja pojat.
Takamaan koulu (Hakalantie 5,
koulun sali)
– Joka toinen tiistai klo 17.30-19.30
Pikkutakis, alakouluikäiset tytöt ja
pojat (11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10.,
20.10, 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. - EI
tarvitse ilmoittautua)
– Maanantaisin klo 17.00-18.00 Sählyja futsalkerho, 7-9 v. tytöt ja pojat
– Maanantaisin klo 18.00-19.00 Sählyja futsalkerho, 10-13 v. tytöt ja pojat
– Keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 Ohjelmakerho, 7-12 v. tytöt ja pojat
Vahannan nuorisoseurantatalo (Kuruntie 779)
– Torstaisin klo 17.30-19.00 Ohjelmakerho, 7–13 v. tytöt ja pojat
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Vanha srk-talo (Loilantie 3-5, Kirkonseutu)
– Tiistaisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
– Torstaisin klo 17.30-19.30 Kokki- ja
askartelukerho, 7-13 v. tytöt ja pojat.
Viljakkalan koulu (Erlandintie 13)
(aikataulu vielä vahvistamatta)
– Torstaisin klo 17.00-18.00 Sählykerho
1-3 lk tytöt ja pojat.
– Perjantaisin klo 17.00-17.55 Sählykerho 4-5 lk tytöt ja pojat.
– Perjantaisin klo 18.05-19.00 Sählykerho 6-9 lk tytöt ja pojat.
Vuorentaustan koulu (Välimäenkuja
5, liikuntasali)
– Keskiviikkoisin klo 16.30-18.00 sählyja ohjelmakerho, 7-12 v. tytöt ja pojat
Vuorentaustan srk-koti (Mastontie
27)
– Tiistaisin klo 17.15-19.15 Kokki- ja
puuhakerho, 7-13 v. tytöt ja pojat
TYTTÖKERHOT
Kurun srk-talo (Kirkkotie 2)
– Tiistaisin klo 13.00-15.00 Tyttökerho,
7-10 v. tytöt
Mutalan koulu (Palsintie 11)
– Maanantaisin klo 17.00-17.55 Liikuntakerho, 7-12 v. tytöt
Takamaan koulu (Hakalantie 5, srk:n
tila)
– Tiistaisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho,
10-12 v. tytöt
– Torstaisin klo 17.00-19.00 Ohjelmakerho, 7-9 v. tytöt
POIKAKERHOT
Kurun srk-talo (Kirkkotie 2)
– Tiistaisin klo 14.30-15.30 Toimintakerho, 7-13 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 18.05-19.00 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
Veittijärven koulu (Keskivainiontie 5)
– Keskiviikkoisin klo 16.00-17.30 Sählyja liikuntakerho 7-13 v. pojat.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.ylojarvenseurakunta.fi/tulemukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/koululaiset
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Seurakunnan järjestämää koululaisten
iltapäivätoimintaa Asuntilassa (kaupungin kanssa), Metsäkylässä, Takamaalla
(kaupungin kanssa), Vanhalla seuriksella
ja Vuorentaustassa. Koulupäivinä ma-pe
klo 12.00-17.00. Tutustu tarkemmin:

www.ylojarvenseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/koululaiset/iltapaivatoiminta

AIKUISILLE
ONLINE ALFA
– Ei matkustamista!
– Osallistu rauhassa kotoa pohtimaan elämän
suuria kysymyksiä.
– Osallistua voit, vaikka
työmatkalta tai käytännössä mistä paikasta tahansa.
– Mahdollisuus perehtyä kristinuskon
peruskysymyksiin avoimessa ja rennossa ilmapiirissä.
Online Alfa toteutetaan internetin
välityksellä Zoom-kokousalustalla,
jonka käyttöön jokainen opastetaan.
Ryhmään voit osallistua joko tietokoneellesi tai älypuhelimellasi. Kokoonnumme yhteensä 10 kertaa sekä yhtenä
viikonloppuna (6. ja 7.11.). Ilta alkaa
aina klo 18 ja päättyy klo 19.15. Online
Alfa kokoontuu tiistaisin alkaen 15.9.
(ei syyslomalla 13.10.) ja jatkuu 24.11.
saakka. Ilmoittaudu ja kysele lisää: teija.
ojala@evl.fi, 044 7868 050 tai esa.jarnvall.evl.fi, 044 7868 006
TOIVON ILLAT
Toivon illoissa syvennymme elämän ja
uskon kysymyksiin vierailevan luennoitsijan johdolla. Illat srk-keskuksessa
(Kirkkotanhuantie 1) klo 18.00 kahvit,
klo 18.30 - n. 20.00 ohjelma.
– Ma 14.9. "Kieli, kulttuuri, identiteetti ja Jumalan valtakunta", vieraana
Wycliffe toiminnanjohtaja Hannu
Suorsamo
– Ma 5.10. klo 18.00 ”Taipaleella reissumies”, Pertti Kallion 40 -vuotistaiteilijajuhlakonsertti.
– Ma 16.11. "Minä olen ihme ja kiitän
Sinua siitä", vieraana seurakuntapastori Kaisa Yrjölä.
MIESTENILLAT
Klo 18.00 Kahvi, klo 18.30-20.00
Ohjelma. Paikkana srk-keskus (Kirkkotanhuantie 1).
– Ma 7.9. "Isänä ja poikana kaikkine
tunteineen", muusikko Peter Joukainen konsertoi.
– Ma 5.10. ”Taipaleella reissumies”,
Pertti Kallion 40 -vuotistaiteilijajuhlakonsertti. Yhteinen kaikille avoin
Toivon ilta.
– Ma 2.11. kappalainen Timo Uotila
– Ma 7.12. Aihe avoin
ELÄKELÄISTEN KERHOT
– Tähkäpäät-kerho Ylöjärvellä, kokoontumiskerrat ovat keskiviikkoisin 16.9,
30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11.
Kerhopäivä alkaa klo 10 hartaudella,
jatkuu ulkoilu- ja liikuntapainoitteisella
ohjelmalla, klo 11.30 lounas, Päivän
jyvä-ohjelmahetki ja klo 13.30 kahvi.

Kuljetus järjestetään tarvitseville.
Ruoka- ja kuljetusmaksu vain korttimaksulla.
Ilmoittaudu 26.8.-11.9. välisenä aikana
klo 10-13 mille kerralle haluat osallistua p. 050 533 6509. Voimme yhteen
kertaan ottaa vain max 30 osallistujaa.
Kerhopäivien ohjelmahetki lähetetään
suorana lähetyksenä internetissä.
– Avarit Viljakkalassa ja Karhella,
Keskiviikkokerho Kurun srk-talolla,
Etelä-Kurun tiistaikerho ja PohjoisKurun torstaikerho. Näistä tiedot
Viljakkalan srk-piirin ja Kurun ilmoituksissa.
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/
tule-mukaan/aikuisille/ikaihmiset

NUORILLE
Nuorten illat, raamikset, isoskoulutukset, koulupäivystykset yms. Tiedot
löytyvät: www.kellarille.net

MUSIIKKI
MUSKARI
Musiikkileikkikoulut lapsille ja vauvoille
eri toimipisteissä Ylöjärvellä. Katso
ryhmät: www.ylojarvenseurakunta.fi/
muskari
Tiedustelut: Maria Joutsi-Laine, musiikkikasvattaja, puh. 044 7868 036.
KUOROT
Verso-kuoro (tarkoitettu noin 7-vuotiaista ylöspäin)
– keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 srkkeskuksen salissa alkaen 2.9.2020
– uusia kuorolaisia otetaan syyskuun
ajan
Celesta-kuoro (n. 10-vuotiaista ylöspäin)
– torstaisin klo 17.30-19.00 srk-keskuksen salissa alkaen 3.9.2020
– Kuoro laulaa 1-4-äänistä musiikkia,
joten kaikille uusille laulajille on koelaulu torstaina 3.9. klo 16.45 tai syyskuussa erikseen sovittavana aikana.
Amoroso (n. 15-vuotiaista ylöspäin)
– Kuoro kokoontuu torstaisin klo
19.15 srk-keskuksen salissa 10.9.2020
alkaen. Uudet laulajat, ottakaa yhteys
Saaraan.
Kamarikuoro
– tiistaisin klo 18.30-20.00 srk-keskuksen salissa (alkaen 8.9.2020)
– uudet kuorolaiset ottakaa yhteyttä
kuoron johtajaan ja sen jälkeen ilmoittautuminen vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi
Tuomaskuoro
– tiistaisin klo 17.00-18.30 srk-keskuksen salissa (alkaen 8.9.)
– uudet kuorolaiset ottakaa yhteyttä
kuoron johtajaan ja sen jälkeen ilmoittautuminen vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi
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Kuorokoulu
Kaikille laulutaitoisille ja -taidottomille.
Yhdessä laulamisen riemua vanhalla
seuriksella (Loilantie 3) torstaisin 17.0018.15 (alkaen 10.9.). Ilmoittaudu www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Ruskakuoro
– keskiviikkoaamuisin klo 10.15-11.30
Tähkäpäät-kerhon yhteydessä srkkeskuksessa.
Viljakkalan srk-piirin kuorot
– MiniGospelSingers Hämeenkyrössä:
www.hameenkyronseurakunta.fi/tulemukaan/musiikki
– Tuomaskuoro ja -bändi Viljakkalan
srk-talossa. Ilmoittautuminen www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
– Laulun Ystävät -ryhmä kaikille
hengellisten laulujen ystäville aloittaa
harjoituksensa Viljakkalan srk-talolla
ma 14.9. klo 16.00.
Kurun kappeliseurakunnan kuorot
(johtajana
– Kivitaskut -kuoron (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille) harjoitukset
torstaisin klo 14.30-15.20 Kurun srktalolla (alkaen 10.9.2020). Ilmoittautuminen Kivitaskuihin web-lomakkeella.
– Kurun kirkkokuoron harjoitukset
Kurun srk-talolla torstaisin klo 18.0020.00 (alkaen 10.9.)
Lisätietoja ja kuoronjohtajien
yhteystiedot: www.ylojarvenseurakunta.
fi/kuorot.

LÄHETYSTYÖ
UNELMAKAHVILA
Kahvila ja lahjasoppi avoinna ti-to klo
11.00-16.00 srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1) 1.9. alkaen.
KIRPPUTORI
Avoinna pe 14.00-18.00 ja la 10.0014.00 srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1) 4.9. alkaen.

KIRKKO NÄKYY
LÄHETYSPIIRI
PERHETALOSSA
–T
 o 10.9. klo 16.00 KRISTITTYNÄ
VAINOJEN KESKELLÄ
Vierailijana Jarkko Open doors
-järjestöstä.
–T
 o 15.10. klo 16.00 LÄHETIN TOIVEITA LÄHETTÄJÄLTÄ
Pastorit Tuija-Riitta ja Jouni Heiskanen toimivat pitkään nimikkolähetteinämme Taiwanilla. Nykyisin he
työskentelevät pappeina Harjussa.
Kuulumisten lisäksi paneudumme lähetin ja lähettäjän vuorovaikutukseen.
–T
 o 19.11. klo 16.00 VIERAANVARAISUUS
Kuinka lähellä vieraanvaraisuus
onkaan hädänalaisen auttamista. Lähetyspiiriin tutustumassa kirkkoherra
Ulla Ruusukallio.
Pappilan Perhetalossa (Loilantie 3-5)
Napostelunyyttikestit klo 15.30.
Lisätietoja: Marja-Riitta Vaitti, puh. 040
708 3480.
LÄHETYSILLAT KURUSSA
–K
 urun srk-talossa 16.9. klo 18.00
Ohjelma avoin.
–K
 e 21.10. klo 18.00 Länsi-Teiskon
rukoushuoneella (HUOM! PAIKKA). Liisi Niemelä lähetysyhdistys
Kylväjästä kertoo Etiopian työstä.
–K
 e 11.11. klo 18.00 Harri Kuhalampi
ELY:stä
LÄHETYSPIIRI VILJAKKALASSA
Lähetyspiiri noin kerran kuussa keskiviikkoisin klo 19.00 Karhen alueella.

JUMALANPALVELUKSET
Tiedot jumalanpalveluksista löytyvät
tämän lehden sivulta 16.
TEEMAKIRKOT
–L
 ammaskirkko su 20.9.2020 klo
15.00, 16.30 ja 18.00. Tervetuloa
kaikki vuonna 2019 syys-joulukuussa
4 vuotta täyttäneet perheineen.
https://www.ylojarvenseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/
lasten-kutsukirkot

Varmista
tapahtuma-ajat nettisivuilta!
Koska epidemiatilanne ja osallistumisohjeistukset
voivat muuttua syksyn aikana, kannattaa aktiivisesti
seurata seurakunnan verkkopalvelua

www.ylojarvenseurakunta.fi

ja varmistaa ennen tilaisuuteen tai tapahtumaan
osallistumista viimeisimmät tiedot ja ohjeet.

Viljakkalan
seurakuntapiiri
JUMALANPALVELUKSET
Viljakkalan kirkossa
Jumalanpalvelukset Viljakkalan kirkossa
su 23.8., 13.9., 27.9., 18.10., 25.10., 8.11.,
22.11. ja 29.11. klo 13.00. Tuomasmessu su 4.10. klo 18.00. Pyhäkoulu aina
jumalanpalveluksen yhteydessä.
PYHÄKOULU
jumalanpalveluksen yhteydessä joka
sunnuntai (myös Tuomasmessuissa).
Lapsille pyhäkoulussa oma opetus- ja
leikkinurkkaus.
PÄIVÄKERHO
Viljakkalan seurakuntakoti (Virkatie 2,
puh. 044 7868 172) ma, to 13.00-16.00
www.ylojarvenseurakunta.fi/paivakerho
DONKKIS BIG NIGHT
-TOIMINTAILLAT
1-6 luokkalaisille keskiviikkoisin kerran
kuussa Viljakkalan srk-talossa. Luvassa
reipasta musiikkia, raamattuopetus,
Saku ja Ruut, erilaisia toimintapisteitä,
nyyttärit. Toiminnan järjestää Kansanlähetys.
KOULULAISTEN KERHOT
Viljakkalan koululla (Erlandintie 13)
– Torstaisin klo 17.00-18.00 Sählykerho
1-3 lk tytöt ja pojat.
– Perjantaisin klo 17.00-17.55 Sählykerho 4-5 lk tytöt ja pojat.
– Perjantaisin klo 18.05-19.00 Sählykerho 6-9 lk tytöt ja pojat.
Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
NUORTENILLAT
Karhen srk-talossa joka toinen keskiviikko klo 15.00-18.00 alkaen 16.9.
PERHEKERHO
Viljakkalan srk-talossa keskiviikkoisin
klo 9.00-12.00. Viljakkalan perhekerhossa tarjolla lähetyslounas perheille
vapaaehtoisvoimin.
JUMALAN KOHTAAMISEN
ILLAT
Viljakkalan kirkossa launtaisin n. joka
toinen kuukausi klo 18.00-21.00. Syksyllä varmistettu ilta 29.8. Ehtoollinen,
vapaa sana ja musiikki. Vapaa sana ja
musiikki, ehtoollinen.

Keskiviikko 26. elokuuta 2020

RAAMATTUPIIRIT
– Viljakkalan srk-talossa kerran kuussa
maanantaisin klo 17.00. Yhteyshenkilö: Kaisu Talosela, puh. 040 5392 334.
– Hanna-piiri Viljakkalan srk-talossa
kerran kuussa klo 12.00 (alk. 31.8.)
erikseen sovittuna päivänä ja paikassa.
Yhteyshenkilöt: Kaisu Talosela puh.
040 539 2334 ja Pirkko Vuolle 040
516 4023.
– Karhella (kodeissa) kerran kuussa
(tauolla koronan ajan). Yhteyshenkilö:
Päivi Salminen, puh. 050 5468 008.
– Pisara Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 18.00. Lapsille omaa ohjelmaa.
Yhteyshenkilö: Johanna Kivimäki,
puh. 045 6783 208.
DIAKONIAN PÄIVYSTYSPUHELIN (ent. Koronahelppi-puhelin)
Arkisin klo 10.00-13.00 (vain puhelut, ei
tekstiviestejä) puh. 050 533 6509.
Soita ja varaa henkilökohtainen aika
diakoniatyöntekijälle. Neuvomme ja autamme elämän kriiseissä, taloudellisissa
asioissa ja selviämisessä poikkeusoloissa.
Annamme henkistä ja hengellistä tukea.
AVARIT = AVOIMET OVET
Diakoniatyön kerhot:
– Karhen srk-kodilla torstai klo 13.0014.00 kerran kuussa 10.9., 1.10.,
12.11. ja 10.12.
– Viljakkalan srk-talossa torstai klo
10.00-11.30 kaksi kertaa kuussa 17.9.,
1.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.
ARKIATERIA
Parillisten viikkojen tiistaisin klo 12.00
Viljakkalan srk-talossa (alkaen 15.9.).
Arkiaterian hinta on 4 €, työttömät ja
kotiäidit/-isät 2 €, lapset alle kouluikäiset ilmaiseksi.
OMA APU –PROJEKTI
Päivätoimintaa eläkeläisille, työllistymismahdollisuutta työttömille sekä
talouksille ja yrittäjille aputyövoimaa.
Yhteyshenkilö Johannes Riuttala, puh.
044 786 8008.
LÄHETYSTOIMINTA
Lähetyspiiri noin kolmen viikon välein
kodeissa tai Karhen srk-kodilla keskiviikkoisin klo 19.00 (alkaen 19.8.).
Lisätietoja: Seija Viitaniemi puh. 0400
339 394
KUOROT
– Tuomaskuoro ja -bändi sunnuntaisin
klo 18.00-20.00 noin kaksi kertaa kuussa Viljakkalan srk-talossa. Lapsiparkki.
Ilmoittaudu www.ylojarvenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen
– MiniGospelSingers torstaisin klo
18.00-18.45 ja JuniorGospelSingers
torstaisin klo 19.00-20.00 Torikadun
olohuoneella (Torikatu 8, Kyröskoski). Syyskausi alkaa 3.9. Ilmoittautuminen ryhmiin www.hameenkyronseurakunta.fi/tule-mukaan/musiikki

Ylöjärven Seurakunta

Kurun
kappeliseurakunta
JUMALANPALVELUS
– Kurun kirkossa su 6.9. klo 13.00,
20.9. klo 13.00, 4.10. klo 10.00, 25.10.
klo 10.00, 15.11. klo 13.00 ja 29.11.
klo 10.00.
– Aurejärven kirkossa su 13.9. klo 13.00
ja 1.11. klo 13.00
– Länsi-Teiskon rukoushuoneella su
11.10. klo 13.00
TAPAHTUMIA
– Ke 26.8. klo 18.00 ”Lapsella vain voi
silmät niin loistaa” Runo-laulutilaisuus
Riuttasten Koulunmäellä Ritva
Anttilalla. Tarjoilua yhteisvastuun ja
Pohjois-Kurun diakoniapiirin hyväksi.
– Su 6.9. klo 13.00 Kurun kirkossa ja
srk-talossa 80 ja 85 vuotta täyttävien
kirkkopyhä ja yhteinen syntymäpäiväjuhla.
– Pe-su 25.-27.9. Hiljaisuuden retriitti.
Metsäkestilässä Juhtimäen kylässä
Ikaalisissa. Ilmoittautuminen ja tiedustelut 14.9. mennessä Anneli Tirkkonen puh. 044 786 8056.
– Su 27.9. klo 15.00 Konsertti Kurun
kirkossa. Jukka Kallio, laulu ja Juhana
Mattila, piano. Ohj. 10 € Kurun diakoniatyön hyväksi.
– Su 4.10. klo 10.00 Perhemessu ja
sadonkorjuun kiitospyhä Kurun
kirkossa.
LAPSET
Päiväkerho Kurun srk-talossa (Kirkkotie 2) ma, to 12.30-15.30.
www.ylojarvenseurakunta.fi/paivakerho
PERHEET
Perhekerho Kurun srk-talossa
(Kirkkotie 2)
maanantaisin klo 17.00-19.00 ja
keskiviikkoisin klo 9.00-12.00
Maanantai-iltaisin tarjolla iltapala hintaan 1€ aikuiset ja 0,50€ lapset.
KOULUIKÄISTEN KERHOT:
– Kurun srk-talossa keskiviikkoisin klo
13.00-15.00 Tyttökerho, 7-10 v. tytöt
– Kurun srk-talossa tiistaisin klo 14.3015.30 Toimintakerho, 7-13 v. pojat.
Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
NUORET
Lisätietoja: www.kellarille.net tai Martti
Kauppinen, 044 7868 078.
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AIKUISET
Raamattupiiri Kurun srk-talon kokoushuoneessa parillisen viikon keskiviikkoina klo 16.00.
KUOROT
– Kivitaskut -kuoron (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille) harjoitukset
torstaisin klo 14.30-15.20 Kurun
srk-talolla (alkaen 10.9.). Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.fi/
kuorot
– Kurun kirkkokuoron harjoitukset
Kurun srk-talolla torstaisin klo 18.0020.00. (alkaen 10.9.)
Lisätietoja: Eija Multanen, 044 7868
108.
LÄHETYSTYÖ
Lähetysillat Kurussa: Kurun srk-talossa
(Kirkkotie 2)
– Ke 16.9. klo 18.00 Ohjelma avoin.
– Ke 21.10. klo 18.00 Länsi-Teiskon
rukoushuoneella (HUOM! PAIKKA). Liisi Niemelä lähetysyhdistys
Kylväjästä kertoo Etiopian työstä.
– Ke 11.11. klo 18.00 Harri Kuhalampi
ELY:stä
Kurun Lähetyskirpputori
(Virastotie 1-3, K-Markettia vastapäätä)
avoinna elo-syyskuussa lauantaisin klo
10.00-14.00
DIAKONIATYÖ
Keskiviikkokerho
Parittoman viikon keskiviikkona klo
12.00-14.00 Kurun srk-talolla (Kirkkotie 4) alkaen 9.9. Kerhoon mahtuu max.
40 hlöä. Ilmoittautuminen puh. 044 786
8056 tai www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.
Etelä-kurun tiistaikerho
Kerran kuukaudessa tiistaina klo 12.0014.00 Länsi-Teiskon rukoushuoneella
(Lato-Valkamantie 9) 15.9., 13.10 ja
17.11.
Omaishoitajien vertaisryhmä
Kuukauden joka kolmas maanantai klo
12.00-14.00 Kurun seurakuntatalon
alakerran kokoushuoneessa. Syksyn
kokoontumiskerrat: 21.9., 19.10., 16.11.
Tiedustelut Ritva Jauhiainen puh. 043
211 0555.
Ystäväpalvelu
Ystävät toimivat kuuntelijana ja mahdollisesti ulkoilevat vanhuksen kanssa.
Jos olet kiinnostunut toiminnasta ota
yhteyttä diakoniatyöntekijä Anneli
Tirkkoseen puh. 044-7868 056. Syksyn
tapaamiset ovat: keskiviikkona 30.9. ja
11.11. klo 14.00-15.30 Kurun seurakuntatalon salissa.
Diakonian vastaanotto
Ajanvarauksella sopimuksen mukaan
Kurun srk-talossa (Kirkkotie 1), puh.
050 533 6509 Myös kotikäynti on
mahdollinen.

Lapsiperheille
PÄIVÄKERHOT
Monipuolisia, toiminnallisia päiväkerhoryhmiä 2-5-vuotiaille 14 eri
ryhmän verran. Ryhmiin otetaan
uusia lapsia, jos ryhmässä on tilaa.
Kerhopaikat ja -ajat: www.ylojarvenseurakunta.fi/paivakerho

PERHEKERHOT
Perhekerhossa on vapaan yhdessäolon lisäksi mm. lastennäköinen
hartaus- ja laululeikkihetki. Ilmoittautumisia ei tarvita, mukaan voi tulla niinä kertoina ja siihen aikaan kun
itselle parhaiten sopii. Perhekerho on
maksuton. Tarjolla on talon puolesta
kahvia, teetä ja mehua, muuten omat
eväät mukaan.
Perhekerhot kokoontuvat:
– ma klo 17.00-19.00 Kuru (Kirkkotie 2), iltapala 1 € aikuiset ja 0,50
€ lapset
– ti klo 8.30-11.00 Asuntila (Suolaniityntie 4), aamupala 1 € aikuiset
ja 0,50 € lapset

Leirit
Teemapäivät
Retket
KOULUIKÄISILLE
12.-14.10. SYYSLOMALEIRI
Lammasniemessä 7-14 v. tytöille ja
pojille. Hinta 25 €.
27.-29.11. ADVENTTILEIRI
Lammasniemessä 9-14 v. tytöille.
Hinta 25 €.
LA 3.10. KYMPPISYNTTÄRIT
Ylöjärven srk-keskuksella vuonna
2010 syntyneille ylöjärveläisille.
Synttärisankareille lähetetään syksymmällä kutsu juhliin, josta selviää
tarkemmat ilmoittautumisohjeet.

– ke klo 9.00-12.00 Mutala (Palsintie
11)
– ke klo 9.00-12.00 Kuru (Kirkkotie
2)
– ke klo 9.00-12.00 Metsäkylä (Taimitie 1)
– ke klo 9.00-12.00 Siivikkala (Siivikkalantie 76)
– ke klo 9.00-11.30 Vuorentausta
(Mastontie 27)
– ke klo 9.00-12.00 Viljakkala (Virkatie 2)
– to klo 9.00-12.00 seurakuntakeskus
(Kirkkotanhuantie 1) alkaa 3.9.,
ruokailumahdollisuus aikuinen
4,50€ ja lapsi 1 €
– to klo 17.00-19.30 Asuntila
(Suolaniityntie 4) alkaa 3.9., tarjolla
iltapala hintaan 1 € aikuiset ja 0,50
€ lapset
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/perhekerho

TOUKAT JA TAAPEROT
TOUKKATUPA
keskiviikkoisin ja perjantaisin 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 9.00-11.00 Perhetalon
yläkerrassa.
Lisätiedot: laura.juutilainen@evl.fi
Ilmoittautumiset www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

LAPSIPERHEILLE
PERHEIDEN ASKARTELUPÄIVÄ LA 26.9. ja 12.12. KLO
10.00-14.00
Srk-keskuksella (Kirkkotanhuantie
1). Hinta 2 €/hlö. Ilmoittautumiset
viimeistään viikkoa aiemmin: www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
MIESTEN JA LASTEN PIZZAJA PELI-ILLAT 15.9., 27.10 ja
17.11. KLO 18.00-21.00
Srk-keskuksella (Kirkkotanhuantie 1)
Tehdään yhdessä pizzaa ja pelaillaan lautapelejä. Ilmoittautumiset
viimeistään viikkoa aiemmin: www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
14.-15.11. YÖ KIRKOSSA -TAPAHTUMA ekaluokkalaisille ja
heidän omalle aikuiselle Ylöjärven
kirkossa. Ilmainen. Ilmoittautuminen
syys-lokakuun aikana netissä.
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Mikä jumalanpalveluksessa

koskettaa?

Tuomas-messu, tehomessu, kellarimessu… Ylöjärvellä
on monenlaisia vaihtoehtoja niille, joita perinteinen
jumalanpalvelus juhlavuudessaan ei kosketa.
Kysyimme seurakuntalaisilta,
millaisessa messussa he
mieluiten käyvät ja miksi.

Mikä
on sinun
valintasi?

Tekstit ja kuvta:
SUSANNA VILJANEN

Samuli Saarinen

Aino Nummi

– Käyn yleensä Tehomessussa, jossa
osallistun itsekin messun tekemiseen
ja yhteisön rakentamiseen. Pappi jakaa
ehtoollisen, kaiken muun tekevät seurakuntalaiset. Lopuksi syödään yhdessä
iltapalaa ja tutustutaan toisiin – jos
joukossa on uusia naamoja, menen aina
tekemään tuttavuutta. Tehomessussa
käy paljon nuoria aikuisia, lapsiperheitä
ja paluumuuttajia.
Tehomessussa minua viehättää
nykypäivän musiikki ja ennen kaikkea
yhteisöllisyys. Siellä ei vain olla samassa
tilassa vaan oikeasti palvellaan Jumalaa yhdessä, mikä on tosi rikastuttava
elämys. On vaikea olla hengellinen
ihminen ilman yhteyttä toisiin uskoviin.
Tehomessu on saanut nimensä siitä,
että se tosiaan tehoaa!

– Kurun kirkossa pidettävä jumalanpalvelus on tapahtuma, jossa saan aina
rauhan sydämeeni. Kohokohtia ovat
ehtoollinen ja esirukousten lukeminen –
kun jollain on sairautta tai muuta hätää,
ylhäältä tulee apu. Minulla on paljon
kokemusta siitä, että kun pyytää, Luoja
varjelee.
Olen käynyt Kurun kirkossa lapsesta
asti. Joskus kirkko oli ihan täynnä, ja
silloin me lapset saimme mennä urkuparvelle, kunhan osasimme olla hiljaa.
Hiljentyminen on ollut minulle aina
tärkeää. Iltaisin isosisko sanoi meille
pienemmille, että ”rauhoittukaa nyt ja
siunatkaa itsenne maata”.
Kun olin lapsi, kirkossa ei käyty joka
sunnuntai, koska asuimme kaukana,
mutta kuuntelimme jumalanpalvelusta
usein radiosta. Näin korona-aikana olen
taas seurannut messun radiosta ja televisiosta. Toimii se niinkin, mutta onhan
kirkossa paljon juhlavampi olla.

43, Hietasmäki

81, Kuru

Keskiviikko 26. elokuuta 2020

Mika Narkilahti
48, Viljakkala

– Yleensä käyn
Tuomas-messussa,
koska kitaristina
musiikki on minulle
tärkeää. Tuomasmessussa musiikki
ja laulu ovat isossa
roolissa ja kuljettavat liturgiaa eteenpäin.
Musiikin, Jumalan sanan ja
läsnäolon yhdistelmä on minulle aina
vahva kokemus.
Vedän itse Jumalan kohtaamisen
iltoja. Messussa minun ei tarvitse olla

aktiivinen vaan saan
istua hiljaa ja olla itse
palveltavana. Silloin
voin paremmin keskittyä vain omaan
latautumiseeni.
Messu ja etenkin sen kohokohta
ehtoollinen ovat tärkeä
osa hengellistä elämää. Niitä ei
voi korvata millään muulla tekemisellä.
Korona-aikana, kun messuun on päässyt harvemmin, olen todella kaivannut
sitä, ja samaa on sanonut moni muukin.

Veera Holm
19, Hallila

– Jumalanpalvelus on
tärkeä pala hengellistä elämääni.
Mieluiten käyn
Tehomessussa
tai isosporukalla
Kellarimessussa,
jonka nuoret hoitavat
kokonaan itse. Siinä on
kaikki normaalit liturgian osat,
mutta ne toteutetaan tavallista vapaamuotoisemmin. Paras kokemus syntyy
siitä, että saa olla itse muiden kanssa tekemässä messua. Tykkään tosi luovista

jutuista kuten vaikka
pantomiimina toteutetuista teksteistä.
Myös musiikki on
valtavan tärkeää. Jos
messussa on tiedossa
jotain elävää musiikkia, lähden varmasti
paikalle. Perinteisessä jumalanpalveluksessa paras hetki
on usein se, kun jää ehtoollisen jälkeen
kuuntelemaan musiikkia ja vain istuu
nauttimassa rauhasta ja pyhän tunnusta.

Rauhaa ja voimaa
messusta
Ylöjärvellä järjestetään joka pyhä useampia jumalanpalveluksia.
Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen
vuoksi syksyllä 2020 messukalenteri näyttää tavanomaisesta
poikkeavalta:
• Ylöjärven kirkossa pääsääntöisesti joka sunnuntai klo 10.00.
Lisäksi pyhäinpäivänä la 31.10. messu klo 10.00.
• TEHOmessu Ylöjärven kirkossa noin kaksi kertaa kuukaudessa
sunnuntaisin klo 17.00: 30.8., 16.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.
TEHOmessu on yhteisöllinen messu, jonka musiikki on
bändivetoinen ja jossa on rukouspalvelu.
Messun yhteydessä Laturi, lasten oma ohjelma.
• Viljakkalan kirkossa su 13.9., 27.9., 18.10., 25.10., 8.11.,
22.11. ja 29.11. klo 13.00. Tuomasmessu su 4.10. klo 18.00.
Lisäksi pyhäinpäivänä la 31.10. messu klo 13.00.
Pyhäkoulu aina jumalanpalveluksen yhteydessä.
• Kurun kirkossa su 6.9. klo 13.00, 20.9. klo 13.00, 4.10. klo 10.00,
25.10. klo 10.00, 15.11. klo 13.00 ja 29.11. klo 10.00.
Lisäksi pyhäinpäivänä la 31.10. messu klo 10.00.
• Aurejärven kirkossa su 13.9. klo 13.00 ja 1.11. klo 13.00.
• Länsi-Teiskon rukoushuoneella su 11.10. klo 13.00.
• Lisätietoja messuista seurakunnan nettisivuilta
www.ylojarvenseurakunta.fi

