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Viljelemään
ja varjelemaan

Seurakunnassa ollaan mukana
pitämässä huolta ympäristöstä.
Kouluikäisten istutuskerhossa
opetellaan luonnollisia asioita
käytännön kautta.
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Matalan kynnyksen keskusteluja lasten ulkoiluapua lapsiperheille

Tässä lehdessä

Teksti ja kuvat:
SANNA HILLBERG

Ylöjärven seurakunta tarjoaa
ennaltaehkäisevää tukea
lapsiperheiden arkeen.

Ulla Ruusukallio
Kirkkoherra

Viljellä ja varjella

Ehtoollista voidaan nykyään

Tämän syksyn Kirkko Näkyy -lehden kantavana teeman on ympärisviettää jo rippikoululeirillä
tövastuu ja kestävä kehitys. Miten ihmeessä ympäristöasiat ja luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen liittyvät seurakunnassa tehtävään
työhön? Aivan Raamatun alussa on luomiskertomus. Saatuaan valmiiksi
luomakunnan ja luotuaan ensimmäiset ihmiset Jumala kehotti ihmistä vallitsemaan meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja
liikkuu (1 Moos. 1: 28). Luodessaan ihmisen Jumala asetti ihmisen elämään
paitsi suhteessa itseensä, myös suhteessa toiseen ihmiseen ja ympäröivään
luomakuntaan. Jumala antoi ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella kaikkea
luotua ja ympärillään olevaa (1 Moos 2: 15).
Huolenpitoa
Ajan saatossa ihminen on oppinut hyödyntämään luonnon voimavaluomakunnasta
roja ja valjastamaan sen rikkaudet omaan käyttöönsä. Nykyisin olemme
menneet jo paljon pidemmälle: kulutamme paitsi omia myös tulevien
sukupolvien elinmahdollisuuksia. Tällä hetkellä ilmaston lämpeneminen,
luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja ekosysteemien vaurioituminen kytkeytyvät suoraan nykyiseen elämäntapaamme.
Kestävän kehityksen ideaan liittyy olennaisesti ajatus planeettamme
Tapahtumia
rajoista. Vastuullisesti käyttäytyvän ihmisen tehtävänä on sopeuttaa
ja toimintaa
oma toimintansa maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.
Kirkon erityiset vahvuudet ilmastotyössä ovat arvokeskustelussa sekä
vastuullisissa asenteissa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi. Kirkko ja sen seurakunnat sitoutuvat omien päästöjen konkreettiseen vähentämiseen sekä tukemaan ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa ilmaston ja muun ympäristön kannalta
kestäväksi. Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena
Lempsu lämpiää
on hiilineutraali kirkko vuonna 2030 ja lähitavoitteena
maalämmöllä
on luopua fossiilisista polttoaineista mm. seurakuntien
kiinteistöjen lämmityksessä jo vuoteen 2025 mennessä.
Seurakuntana olemme sitoutuneet hankkimaan kirkon
Ympäristödiplomin viimeistään vuonna 2022. Miten
Kirkkoherranvirasto
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset
muuten koetamme seurakuntana viljellä ja varjella,
puhelimitse ja sähköpostitse
sekä sukututkimuspyynnöt:
ma - ke 10-15, pe 10-13
– nettitilauslomake: www.tilaavirkatodistus.fi
voit lukea tästä lehdestä.

s.9

s. 4-7

s. 10-11

sekä paikan päällä (Kirkkotanhuantie 1)
ma ja ke 10-12 ja 12.30-15,
puh. 044 786 8124,
kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi.

– Puhelin: ma-ke klo 10-15 ja numero on 044 7868 125
– sähköpostilla kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi

Taloustoimisto
avoinna ma-to klo 10.00-15.00
ja pe klo 10.00-13.00.
ylojarvi.seurakunta@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

Hautausmaat
puh. 044 786 8132
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Pappilan Perhetalon yläkerran
kauniisti sisustetussa huoneessa on hyvä kerätä ajatukset
sanoiksi ja puhua niistä diakoni Sirpa
Aholan kanssa. Parisuhteessa voi tulla
hetkiä, jolloin tarvitsee ulkopuolista
keskusteluapua. Uupunut vanhempi voi
myös kaivata arjessa hetken hengähdystaukoa, jolloin lapset voivat ulkoilla
luotettavan aikuisen kanssa.
– Ei tarvitse olla erityisen tuen
tarpeessa, vaan apua saa kuka tahansa
tavallinen perhe, kertoo Ahola.
Lasten ulkoiluapua voi saada esimerkiksi lääkärikäynnin ajaksi. Yhden
vanhemman perheessä avun tarve voi
olla intensiivisempää, etenkin ellei ole
tukiverkkoja.
Aholan mukaan monet vanhemmat
uupuvat itse asettamiensa tavoitteiden
alla, etenkin jos lapsiarki on kovin
erilaista kuin on odottanut.
– Rima on tosi korkealla monien
asioiden kanssa, kun seurataan keskustelupalstoja ja kavereiden elämää
somessa ja verrataan siihen. Tavoitellaan jotakin sellaista, joka jo itsessään
uuvuttaa.
PikkuHelpin asiakkaiksi tullaan tavallisesti neuvolan kautta, mutta perheet
voivat ottaa Aholaan yhteyttä myös
suoraan. Tapaaminen pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti, jotta
kynnys avun hankkimiseen ei kasvaisi.
Aluksi selvitetään millaista apua perhe
tarvitsee.
– Pyrimme tapaamaan kasvokkain
Perhetalolla, ja lastenohjaaja voi olla
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PikkuHelppi

Sirpa Ahola (oik.) toivoo, että ihmiset ottavat PikkuHelppiin yhteyttä matalalla kynnyksellä. Kuvassa myös lastenohjaajat Marja Nieminen (vas.) ja
Maarit Aho.

lasten kanssa tapaamisen ajan. Korona-aikana on ollut myös Zoom- ja
Teams-tapaamisia. Usein puhumme
vanhempien kommunikaatiosta ja
vuorovaikutuksesta, ja siitä mikä auttaisi
kuormittavissa tilanteissa nollaamaan
omaa tunnetilaa.
Kunkin perheen kohdalla avun määrää pohditaan tapauskohtaisesti. PikkuHelpin ja diakonian tarjoama apu voivat
limittyä. Diakonia pyrkii auttamaan
taloudellisissa vaikeuksissa ja asioinnissa

sosiaalitoimen tai Kelan kanssa.

Ennaltaehkäisevää
työtä
Ajatus perhetoiminnan käynnistämisestä lähti varhaiskasvatuksen työalajohtaja Minna Hietalalta, joka kehittää
PikkuHelpin toimintaa yhdessä Aholan
kanssa. Idea vahvistui koronakeväänä,
kun vanhempien tarve arjen pieniin
hengähdystaukoihin korostui.
– Työskentelin vuosia Ylöjärven varhaiskasvatuksessa ennen tätä virkaani.
Siellä näin tällaisen avuntarpeen, johon
ei ole voitu vastata. Astuessani Ylöjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen
johtoon teimme rohkean päätöksen
tehdä ennaltaehkäisevää työtä lapsiperheiden arjen tukemiseksi ja tarjota
perheille tukea vanhemmuuteen ja
jaksamiseen.

Samuel on toimelias ja menevä
nuorimies. Sari-äiti kokee PikkuHelpistä
saamansa tuen arvokkaaksi.

– Jos toiminnallamme voimme tuoda
konkreettista apua, ohjata eteenpäin
avun piiriin tai saada vältettyä yksikin
lastensuojeluilmoitus, olemme juuri
oikealla paikalla tätä työtä tehdessämme.

Sari ja
Samuel
Yksinhuoltaja Sarin poika Samuel, 1 v
8 kk, on päiväkodissa kahtena päivänä
viikossa, mutta muutoin Sari on hänen
kanssaan 24/7. Sarille PikkuHelpin
tarjoama tuki on ollut kullan arvoista.
Hänellä ei ole läheisten tukiverkkoa,
joka tulisi avuksi. Vilkkaan pojan äidin
väsymys on kaikenkattava. Hän toteaa,
että maassamme on hyvä sosiaaliturva,
mutta byrokratian sääntöviidakko ja
yksilöllisen tilanteen huomiotta jättäminen suorastaan tyrmäävät uupuneen
vanhemman.
– PikkuHelpistä olemme saaneet
hoitajaa meillä käymään. Olen käynyt
juttelemassa Sirpan kanssa Pappilan
Perhetalolla. Samuel on ollut siellä
hoidossa samaan aikaan ja tykännyt tosi
paljon.
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Tekstit ja kuvat:
SUSANNA VILJANEN

Huolenpitoa

Pienin askelin eteenpäin

luomakunnasta

Ekoteologiassa kristillistä oppia, Raamattua ja elämää
tarkastellaan luomakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta.
Ajattelu haastaa ihmiskeskeisen teologian, joka keskittyisi
vain yksilön sieluun muista luoduista välittämättä. Ihminen
on osa luomakuntaa ja vuorovaikutuksessa kaiken elävän
kanssa.

pitkään, mutta vasta viime vuosina se
on todella läpäissyt meidän tietoisuutemme. Evankelis-luterilaisessa
kirkossa on ollut
kiitollisuuteen, kunnioitukseen
ja kohtuuteen kutsuva ilmasto-ohjelma jo vuodesta 2008.
Nyt nämä teemat ovat
entistä enemmän esillä, Terhi
Törmä toteaa.

Kaikki yhteisen
asian äärelle

Ihminen on osa luomakuntaa. Hiippakuntadekaani Terhi Törmä kannustaa nauttimaan, ihmettelemään ja ihastelemaan luonnon voimaa antavia ihmeitä.

Hiippakuntadekaani Terhi
Törmä poseeraa kameralle
selkä vanhan siperianpihdan
jykevää runkoa vasten. Metsissä on
rauhoittavaa tuntua, jota Törmä käy
mielellään tankkaamassa työpäivän
jälkeen.
– Käyn lenkillä, kuljen harjupoluilla,
kuuntelen lintujen laulua ja poimin marjoja, jos niitä sattuu olemaan. Metsässä
muistan, että elämässä on muutakin
kuin tietokoneen ruutu vaatimuksineen,
aiemmin Ylöjärvellä pappina työskennelyt Törmä sanoo.
– Metsässä ihmisen on helppo kokea
olevansa osa luomakuntaa. Ympäristön
huomioon ottaminen ja sen suojeleminen kuuluvat kristittynä elämiseen.
Huolenpito kaikesta luodusta on sisäänkirjoitettu jo luomiskertomukseen.
Terhi Törmä muistuttaa, että ilmastoteot ovat myös lähimmäisenrakkautta.

Sään ääri-ilmiöt kuten kuivuus koettelevat ihmisiä erityisesti lämpimissä maissa
mutta myös meillä.
– Oli tosi herättävää kuulla pari kesää
sitten Lapissa vastaan tulleiden vaeltajien kysymys: Onko teillä vettä? Heidän
oli ollut tarkoitus tankata vesipullot
purosta, joka olikin kuivunut, Törmä
muistelee.

Jumala on läsnä
luomakuntansa keskellä
Ekoteologian esiin nostama luontosuhteen arvostaminen on tässä ajassa
tärkeäksi tunnustettua.
– Itseäni viehättää ekoteologiassa
erityisesti sen kokonaisvaltaisuus:
muistetaan, että Jumala on läsnä koko
luomakunnassa. Luonnon ihmeiden
äärelle pysähtyminen ja niiden kokeminen kasvattaa sydämen viisautta, Törmä
sanoo.

Kotimaiselle kirkkomaalle voi tehdä
pyhiinvaelluksen tai luontoretken. Tämä
neitoperhonen poseerasi Ylöjärven kirkon
kukkapenkissä.

– Uskominen on enemmän kuin
rationaalista tietämistä: se on elämisen,
olemisen, yhteyden ja ihmettelyn asia,
luottamusta ja toivoa.
Kokonaisvaltainen kokemus puhuttelee tämän ajan ihmistä. Samalla luontokokemukset kannustavat ottamaan
vastuuta siitä, että mahdollisuus näihin
elämyksiin on vielä tulevillakin sukupolvilla.

Strategialla kohti
isompaa kuvaa
Kirkon energia- ja ilmastostrategia
hyväksyttiin helmikuussa 2019, jolloin
koko kirkon tavoitteeksi tuli hiilineutraali kirkko vuonna 2030. Strategiassa
on konkreettisia tavoitteita ja suosituksia
niiden saavuttamiseksi. Se tukee yhteistä
halua toimia ja on tuonut merkittäviä
keskustelun avauksia sekä käytäntöjä.
– Ilmaston hätätilasta on puhuttu jo

Kirkon avaukset on otettu myönteisesti vastaan, ja Suomessa kirkko
otetaan mielellään mukaan yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Edelleen joku
saattaa silti kysyä, onko ilmastoasioista
puhuminen kirkon tehtävä.
– Ilmastokysymykset ovat niin monimutkaisia asioita, että ne ovat ehdottomasti ihan kaikkien tahojen tehtävä.
Meidän on yhdessä nöyrryttävä näiden
kysymysten äärellä ja sitouduttava tekoihin, Törmä sanoo.
– Kirkolla on annettavanaan myös
toivoa ja armoa tämän kaiken keskelle.
Paikallisesti seurakunnilla voi olla iso
rooli keskustelun herättäjänä ja asian
äärelle koolle kutsujana.
Hiippakuntadekaani korostaa
yhteistyön voimaa etenkin paikallisessa
toiminnassa. Kiinteistöjen yhteiskäyttö tai sähköautojen latauspisteiden
hankinta ovat esimerkkejä toimista, joita
seurakunnat voivat tehdä yhdessä kuntien kanssa ja saada aikaan merkittäviä
päästövähennyksiä.
Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.
Tampereen hiippakunnassa kirkon
ympäristödiplomi on valmiina vasta
joissakin seurakunissa ja kapitulin omakin diplomi vielä auditoimatta. Hyvät
toimintamallit ja yhteistyö kannustavat
eteenpäin.

Terhi Törmä muistuttaa, että ilmastoteot ovat usein arjen pieniä valintoja kuten
asiointimatkojen taittamista polkupyörällä.

Ilmastonmuutos on sana, joka
aiheuttaa helposti ahdistusta ja
musertavaa syyllisyyttä. Kaikilla
ei ole varaa ostaa kotimaassa kestävästi
valmistettuja villavaatteita saati upouutta
sähköautoa.
Papit lohduttavat seurakuntalaisia sillä, että vastuun taakka ei ole kenenkään
hartioilla yksin.
– Syyllisyyden ja ahdistuksen sijaan
kannustaisin iloitsemaan niistä pienistä
asioista, joihin pystyy. Kohtuullisuuden
ajatus on myös tärkeä. Luomakunta

Yhteistyön voimaa
Sekä seurakunnan että kaupungin luottamustehtävissä
toimiva kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jaana Heikkilä hakee
mielellään asioita, joissa organisaatiot
voivat yhdistää voimansa ja saada aikaan
jotain suurempaa.
– Tänä syksynä suunnitellaan yhdessä
esimerkiksi seurakuntakeskuksen pysäköintialueen uudistamista ja kartoitetaan
seurakunnallekin tärkeitä sähköautojen
tulevia latauspaikkoja, Heikkilä kertoo.
Yhteistyö voi olla myös toistensa
tilojen käyttöä, jotta julkiset rakennukset
saadaan tehokkaaseen käyttöön.
– Ammattitaitoisella kiinteistöpäälliköllä on nyt iso rooli, kun pyritään
vähentämään kiinteistöjen päästöjä ja
kasvattamaan niiden käyttöastetta. Jos
löytyy rakennus, jossa on iso energiakulutus ja heikko käyttöaste, joudutaan
ehkä miettimään sellaisesta luopumista.
Päätökset tehdään sitten kirkkovaltuustossa, Heikkilä toteaa.
Yhteistyötä tehdään
kaupunkiseudun
muiden seurakuntienkin kanssa.
Esimerkiksi
kiinteistöpäällikkö
on nyt yhteinen
Kangasalan seurakunnan kanssa.
Jaana Heikkilä
kuuluu seurakunnan ympäristötyöryhmään, joka vastaa kirkon

ympäristödiplomia varten tehtävästä
selvitystyöstä. Hän korostaa, että ympäristövaikutukset on nykyään otettava
huomioon ihan kaikessa päätöksenteossa.
– Hankintojen, liikkumisen ja
lajittelun käytäntöjä muuttamalla on
mahdollista saada aikaan sekä päästövähennyksiä että euromääräisiä säästöjä.
Uusien ratkaisujen löytyminen vaatii
uudenlaista ajattelua ja myös seurakuntalaisten sitouttamista ympäristöä
säästävään toimintaan. Siinä viestinnän
rooli on keskeinen.
Päätöksenteko Ylöjärven seurakunnan luottamuselimissä on Heikkilän mielestä sujuvaa ja inhimillistä.
Käsittelyyn tulevia asioita valmistellaan
etukäteen puheenjohtajiston kesken.
Mitä enemmän asiaa on valmisteltu,
sitä paremmin kokouksissa ollaan heti
kartalla.
– Seurakunnan päätöksenteossa ei
myöskään ole sellaista politikointia ja henkilöön menemistä, jota kunnallisella puolella välillä
näkee. Inhimillinen
näkökulma nousee
helpommin esiin
ja ympäristövaikutusten huomioon
ottamiseen on
sitouduttu hyvin,
Jaana Heikkilä kiittää
luottamushenkilöiden
työilmapiiriä.

ei kestä sitä, että tavoitellaan aina vaan
enemmän, hiippakuntadekaani Terhi
Törmä sanoo.
– Kohtuullista on myös ajatella, että
kukin toimikoon kykyjensä mukaan.
Ympäristöasioissakin vastuuta on
enemmän niillä, joilla on varaa sitä kantaa. Kolmen lapsen yksinhuoltaja ei aina
pysty ostamaan sitä ympäristömerkkituotetta, mutta siltä, jolle on paljon annettu, voidaan vaatia vähän enemmän,
kappalainen Jyrki Koivisto sanoo.

Ilmastonmuutoksen torjuminen
on kaikkien yhteinen asia.

Seurakunnan
ja kaupungin
yhteistyössä on
voimaa.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jaana Heikkilä hoitaa sekä seurakunnan että kaupungin
luottamustoimia.
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Lasagnepenkki

Teksti ja kuvat:
SUSANNA VILJANEN

Teksti ja kuvat:
SUSANNA VILJANEN

ja muita kasvimaan ihmeitä

Seurakunta on paikallisesti
iso tekijä, jonka toiminnalla
on merkitystä päästöjen ja
niiden vähentämisen kannalta. Suunta on kohti kestävää
kehitystä ja hiilineutraaliutta.

Miltä maistuu valkosipulin siemen ja mikä ihme on lasagnepenkki? Näihin ja
moniin muihin kysymyksiin löytyi vastaus kouluikäisten istutuskerhosta.

Päästöttömiä

tiloja ja toimintaa
Seurakunnan ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Jussi Kytömäki ja kappalainen Jyrki Koivisto ihailevat Ylöjärven kirkon kukkaistutuksissa
viihtyviä perhosia ja pörriäisiä.

Ylöjärven seurakunnassa
tehdään parhaillaan kartoitusta
kirkon ympäristödiplomin
saamiseksi. Selvityksessä käydään läpi
nykytilanne ja laaditaan toimenpideohjelma, jolla toiminnasta saadaan entistä
ympäristöystävällisempää.
– Ympäristödiplomi on siinä mielessä
loistava työkalu, että siinä käydään läpi
kaikki osa-alueet: kiinteistöt, toiminta

ja talous, ympäristökasvatus, jätehuolto,
ruoka, hautausmaat, metsät… Selvitys
on tosi laaja ja yksityiskohtainen, kappalainen Jyrki Koivisto kertoo.
– On hienoa, että kirkolla on tällainen
juuri seurakuntien toimintaan räätälöity
oma ympäristöohjelma. Yllätyin siitä,
miten selkeitä neuvoja ja toimintaohjeita diplomi sisältää. Pienillä, arkisilla
muutoksilla ja uusilla tavoilla voidaan
saada pajon aikaan, seurakunnan ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Jussi

Kirkko ympäristön asialla
Hiilineutraali kirkko 2030
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavoite on olla hiilineutraali
vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty
80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan esimerkiksi
seurakuntien omistamien metsien muodostamalla hiilivarastolla.
Ympäristödiplomi
Kirkon oma ympäristöjärjestelmä eli ympäristödiplomi on käytännön työkalu hiilineutraaliuteen pyrkimisessä. Diplomi on ollut
käytössä jo vuodesta 2001 asti, ja materiaalit on päivitetty viimeksi
syksyllä 2020. Ympäristödiplomin myöntää ulkopuolinen ympäristöasiantuntija seurakunnan tekemän selvityksen pohjalta.

Kytömäki sanoo.
Ympäristödiplomin perinpohjaisuudesta kertoo se, että meneillään oleva
työ saataneen valmiiksi vuoden päästä
syksyllä. Arviointi ja pisteytys on tällä
hetkellä hankalaa, kun koronarajoitusten
takia seurakunnan toiminta on kaikkea
muuta kuin normaalia. Päästöjäkin
syntyy tavallista vähemmän.
Osana hiilineutraali kirkko -strategiaa
pyritään luopumaan kiinteistöjen lämmittämisestä fossiilisilla polttoaineilla
vuoteen 2025 mennessä. Aikataulu on
tiukka, mutta ympäristödiplomin kautta
muutostöihin on mahdollista saada
opastusta ja avustusta.

alueille. Kurussa on mytös suojeltu
Lammasniemen metsäalue. Jussi Kytömäki arvioi, että ympäristödiplomiin
liittyvä arviointi voi hyvinkin tuoda seurakunnan metsiin uusia suojelualueita.
Oma lukunsa on luonnon monimuotoisuus, jota seurakunta on sitoutunut
edistämään. Lempiäniemessä erilaisia
ötököitä houkuttelevat kukkaniittyjen
ohella hyönteishotellit, mutta hyviä
luonnon monimuotoisuuden vaalijoita
ovat myös hautausmaat.
– Hautausmailla kasvaa valtavasti
erilaisia jäkäliä ja sammalia, Luonnonperintösäätiön metsäkumminakin toimiva
Jussi Kytömäki sanoo.

Tiukat tavoitteet

Lähiluontoon

Jussi Kytömäki kehaisee kirkkoa siitä,
että sillä on kuntiakin tiukemmat ympäristötavoitteet. HINKU- eli hiilineutraali kunta -ohjelman tavoitteena on
vähentää kuntien päästöjä vuoteen 2030
mennessä 80 prosentilla vuoden 2007
tasosta.
Kirkolla on sama tavoite, mutta
lisäksi loput 20 prosenttia on tarkoitus
kompensoida seurakuntien omistamilla
hiilinieluilla eli metsillä. Toisaalta metsät
ovat tärkeä kompensoija myös seurakunnan taloudelle. Metsien hoidon ja
suojelun on oltava tasapainossa.
Ylöjärven seurakunnan metsäkiinteistöt painottuvat Viljakkalan ja Kurun

Seurakunnassa iloitaan siitä, että
korona-aikaan ihmiset ovat ottaneet
lähiluonnon omakseen.
– On ollut mahtava nähdä, miten
liikkujien määrä on lisääntynyt harjun
poluilla. Yhä useammin vastaan tulee
myös lapsiperheitä, Jyrki Koivisto
kertoo.
– Metsä on aina ollut suomalaisille
tärkeä paikka, jossa on helppo kokea
pyhän läsnäolo. Näiden luontokokemusten siirtäminen seuraaville sukupolville on tärkeää. Hienot elämykset
herättävät usein halun pitää ympäristöstä huolta. Antaessaan saa on totta myös
luontoympäristön vaalimisen suhteen.

Vanhan seuriksen pihapiirissä
kokoontui kesän mittaan joukko innokkaita nuoria viherpeukaloita. Istutuskerhossa kasvatettiin
muun muassa salaattia, mangoldia,
ruohosipulia, hernettä, mansikkaa ja
punajuuria.
Loppukesän kerhokerroilla päästiin
korjaamaan ja makustelemaan satoa.
Herneet ja kurkku olivat herkkua, mutta
valkosipulin väkevät siemenet vetivät
suut irvistykseen.
– Saanko ottaa tämän mukaan ja
istuttaa kotona, lapset kysyivät melkein
kaikista lajeista, kun kerhon ohjaaja Taina Tuohimaa esitteli erilaisia siemeniä.
Kesän kerhoja muistellessa joku tuumi, että kivointa oli se, kun piti syödä
jäätelöä, että saataisiin tikkuja kylvörivien merkitsemiseen. Toinen muisteli
kertaa, jolloin syötiin pinaattilettuja,
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jotka tosin tehtiin itse kasvatetusta
mangoldista eikä pinaatista.
Minja Lahtinen ei miettinyt herkkuja vaan meni suoraan asian ytimeen.
– Kaikkein kivointa oli itse istuttaminen ja kasvien kasvattaminen, kun
en ole sellaista aikaisemmin kauheasti
tehnyt. Osa vietiin kotiin purkissa.
Salaatit on nyt joku syönyt terassilta, ja
mansikkaan tuli kauheasti muurahaisia.
Ne imevät mansikoista mehua, Minja
kertoi.
– Tästä kasvaa
joskus kokonainen
uusi valkosipuli,
Minja Lahtinen
esittelee pientä
itusilmua,
valkosipulin
siementä.

Tällä kompaktilla
maalämpöpumpulla
huolehditaan koko
leirikeskuksen lämmityksestä ja viilentämisestä,
kiinteistöpäällikkö Teemu
Takala esittelee.

Kotiin vietyjen purkkien ohella
kerholaiset istuttivat erilaisia kasveja
vanhan seuriksen pihaan tekemäänsä
lasagnepenkkiin.
– Nimihän tulee siitä, että penkissä on olkia, hevosenlantaa ja multaa
kerroksittain kuin lasagnessa, kerhon
ohjaaja Taina Tuohimaa muistutteli.

Vanhempiaan
viisaampia
Istutuskerho on osa seurakunnassa
tärkeää ympäristökasvatusta.
Ilmastonmuutoksen
torjuminen ja oman
elinympäristön
suojeleminen
ovat erityisen
tärkeitä
asioita
lapsille ja
nuorille,
joiden
tulevaisuus
on kiinni
tämän päivän teoista.
– Lapset ja
nuoret helposti
ahdistuvat ympäristökysymyksistä, kun joka
paikasta tulee viestiä, miten
huonosti asiat ovat. Huoli kannattaa
kääntää valinnoiksi ja toiminnaksi kohti
kestävämpää elämäntapaa, kappalainen
Jyrki Koivisto sanoo.
– Kirkko on toivon kantaja, ja
meidän pitää huolehtia siitä, että lapsilla
ja nuorilla on toivoa. Taidot heillä on
jo valmiina: tämän päivän nuorilla
esimerkiksi lajittelu ja kierrättäminen
ovat hyvin hallussa, kun niitä on heille
päiväkodista asti opetettu. Usein lapset
myös opettavat vanhempiaan näissä
asioissa, seurakunnan ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Jussi Kytömäki
toteaa.
Vastuu on toki tämän päivän aikuisil– Nyt mennään välillä seuraa johtajaa! Olemmehan liikkuva seurakunta, ohjaaja
huudahtaa, ja siinä samassa kerholaiset
pinkaisevat juoksuun. Kuvassa joukkoa
johtaa Amalia Rajala, koivun kainalosta kiipeämässä Minja Lahtinen. Taustalla kerhon
apuohjaaja Enna Mäkinen.

”Kaikkein
kivointa oli itse
istuttaminen ja
kasvien kasvattaminen,
kun en ole sellaista
aikaisemmin
kauheasti tehnyt.”

la. Koivisto toivoo heidän ymmärtävän,
että luonnosta huolehtiminen on myös
tapa pitää huolta omien lastensa tulevaisuudesta ja osoittaa heille rakkautta.

Tulevaisuus
tehdään arjessa
Suurin osa seurakunnan ympäristökasvatuksesta tapahtuu muun toiminnan
ohessa: kaikissa kerhoissa lajitellaan,
kierrätetään ja retkeillään metsässä.
Luonnossa liikkuminen ja sen kunnioittaminen on ollut osa seurakunnan
lasten ja nuorten toimintaa jo pitkään.
– Metsäkirkot, vaellusrippileirit ja
erilaiset teemapolut ovat vanhastaan
tuttuja toimintamuotoja, joilla voidaan
vähän haastaa kuluttamisen ja viihdyttämisen kulttuuria. Nyt niitä pitää vain
vahvistaa entisestään, Jyrki Koivisto
suunnittelee.
Hän huomauttaa, että luonnossa retkeily ei ole vain viihtymistä ja luonnon
kuluttamista, vaan siinä myös opitaan
itsestä ja toisesta huolehtimisen taitoja ja
ongelmanratkaisua. Luonnossa monen
asian eteen joutuu näkemään vähän
tavallista enemmän vaivaa, mikä on
ihmiselle hyväksi.
Samalla saadaan liikuntaa ja raitista
ilmaa – asioita, jotka eivät nykylapsille ja
nuorille ole itsestäänselvyyksiä.
– Joskus metsä voi olla vähän pelottavakin paikka, jos siellä ei ole paljon kulkenut. Lapsia pitää rohkaista menemään
luontoon ja nauttimaan siitä, seurakunnan ympäristötyöryhmän puheenjohtaja
Jussi Kytömäki sanoo.
Monesta lapsesta ja nuoresta tulee
luonnonystävä uudessa Lempiäniemen leirikeskuksessa, jossa luonto on
kaikkialla ympärillä läsnä. On pörriäisniittyä, hyönteishotellia, metsää
ja järvenrantaa. Leireillä eletään arkea
sopusoinnussa luonnon kanssa ja sitä
kunnioittaen.
– Lempiäniemessä luonnon suojeleminen konkretisoituu hyvin monella
tavalla. Konkretia ja arkiset teot ovat
toimintaa, ja toivo syntyy toiminnasta,
Jyrki Koivisto kiteyttää.
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Kovaan käyttöön tehty

Keskiviikko 25. elokuuta 2021

Teksti ja kuvat:
SUSANNA VILJANEN

Ylöjärven seurakunnan ylpeys on kesällä valmistunut Lempiäniemen leirikeskus, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa ympäristönäkökohdat on otettu laajasti huomioon.
Lempiäniemen leirikeskuksen
rakentaa, vaan tilat toiminnalle löytyisiuudenkarheita tiloja esittelevä
vät jo olemassa olevista rakennuksista,
seurakunnan kiinteistöpäällikkiinteistöpäällikkö sanoo.
kö Teemu Takala ei pelkää paikkojen
Vähemmän päästöjä,
kulumista.
enemmän säästöjä
– On vain mukava nähdä, miten
pinnat pikku hiljaa kuluvat, kun rakenKiinteistöjen lämmittäminen ja kesällä
nukset ovat kovassa käytössä ja tehdyt
viilentäminen aiheuttavat ison osan
ratkaisut toimivat. Lempiäniemeä pitää
seurakuntien hiilidioksidipäästöistä.
ehdottomasti markkinoida myös muuTeemu Takala vakuuttaa, että kiinteistöhun kuin seurakunnan omaan käyttöön,
jen energiatehokkuuteen satsattava raha
jotta upeat tilat eivät seiso tyhjän panttitulee seurakunnalle nopeastikin takaisin
na, Takala sanoo.
säästöinä lämmityskuluissa.
– Päärakennuksen tilat muuntuvat
Lempiäniemen leirikeskuksessa
monenlaiseen käyttöön, ja keittiökin
ongelma on ratkaistu niin, että rakenriittäisi vaativammallekin ravintolalle.
nukset lämpiävät ja viilenevät maalämTilojen vajaakäyttö onkin ympärispöpumpulla.
tön kannalta likimain rikollista. Osana
– Sama viileys, jota talvella varastoiympäristödiplomin hankintaa Takala
daan maahan, kun tiloja lämmitetään,
valmistelee parhaillaan seurakunnan
pystytään kesällä käyttämään tilojen
kiinteistöstrategiaa, jossa yksi tärkeä
viilennykseen. Sähköä tarvitaan vähemtoimenpide on keksiä vähällä käytöllä
män ja maalämpöpumpun elinkaari
oleviin tiloihin lisää toimintaa.
pitenee, Teemu Takala kertoo.
Vajaakäytön suurin ongelma on se,
– Rakennukset on myös sijoitettu
että kiinteistöissä on pidettävä ainakin
niin, että ne pysyvät kesällä viileänä
peruslämpö päällä silloinkin,
pienellä energialla. Päärakenkun sisällä ei ole ketään.
nuksen julkisivun isoja ikAinoa poikkeus säänkunoita varjostaa katos.
”Huolto- ja
töön ovat vanhat,
Sähköä leirikeshirsirakenteiset ja
kukseen saadaan
korjaustarpeita on
hengittävät kirkot,
päärakennuksen
hoidettu ennakoiden,
joita voidaan pitää
katolla olevista
eikä esimerkiksi
kylmillään, kun
aurinkopaneeleista,
sisäilmaongelmia
niitä ei käytetä.
ilmastoinnissa on
ole päässyt
– Kaikkein
erittäin tehokas
syntymään.”
paras kiinteistöhän
lämmön talteenotto.
olisi sellainen, jota ei
Rakennusmateriaalina
koskaan tarvitsisi edes
käytetty puu sitoo hiili-

Keskiviikko 25. elokuuta 2021

Jokainen nuori

Teksti ja kuvat:
SANNA HILLBERG

on ainutlaatuinen helmi
Kohdatuksi tuleminen ja ehtoollinen ovat osa
ikimuistoista rippikoulua. Uudistettu Lempsu
vastaanotti riparilaiset koronan keskellä.

Tällä kompaktilla
maalämpöpumpulla
huolehditaan koko leirikeskuksen lämmityksestä ja
viilentämisestä, kiinteistöpäällikkö Teemu Takala esittelee.

dioksidipäästöjä verrattuna siihen, että
sama puu käytettäisiin polttoaineena tai
selluna tai maatuisi metsässä.
Nurmikonleikkuussakin päästään
minimiin, kun laajojen nurmikenttien
sijaan leirikeskusta kehystävät luonnonniityt. Luonnon monimuotoisuutta
tuetaan myös hyönteishotelleilla.

Kiinteistöt hyvässä kunnossa
Edelläkävijäksi kelpaava leirikeskus on
kuitenkin vain yksi osa suurta kokonaisuutta. Vanhoissa kirkoissa, rukoushuoneissa ja seurakuntakodeissa on paljon

työtä, ennen kuin ne lämpiävät hiilineutraalisti ja ovat tehokkaassa käytössä.
Hyvässä kunnossa rakennukset
toki ovat. Tammikuussa Ylöjärven ja
Kangasalan seurakuntien yhteiseksi
kiinteistöpäälliköksi tullut Takala kehuu
molempien työnantajiensa pitäneen
hyvää huolta kiiteistöistään.
– Huolto- ja korjaustarpeita on
hoidettu ennakoiden, eikä esimerkiksi
sisäilmaongelmia ole päässyt syntymään.
Kiinteistöpuolen työntekijät ovatkin
alansa huippuja, Teemu Takala kehuu
alaisiaan.

– Ajattelen niin, että jokainen
nuori on ainutlaatuinen helmi.
Leirillä meidän pitäisi osata
huolehtia jokaisesta nuoresta niin, että
hän voisi kokea olevansa arvokas ja tärkeä, sanoo johtava nuorisotyönohjaaja
Asko Järvensivu.
Nykymuotoinen rippikoulu on kestoltaan lähes vuoden mittainen: se alkaa
ripari-infolla ja ilmoittautumisella syksyllä, ja huipentuu rippikoulun jälkeen
konfirmaatioon sekä mahdollisuuteen
osallistua isoskoulutukseen ja muuhun
toimintaan. Rippikoululaiset ja heidän
perheensä voivat vaikuttaa
leirin sisältöön.
– Tässä muuttuneessa yhteiskunnassa myös
rippikoululaisten
tarpeet ovat
muuttuneet.
Kartoitamme koko ajan
millaiset rippikoulut kiinnostavat,
Järvensivu toteaa.
– Kysymme miten
voimme olla tukemassa
kasvatustehtävää ja mihin
voisimme leirin aikana pureutua, kun
puhutaan itsenäistymisestä, aikuistumisesta, vapaudesta ja vastuusta.
Sen lisäksi, että rippikoulussa opitaan
kristinuskosta, se on myös kasvun polku, jossa käsitellään erilaisia nuoruuteen
liittyviä asioita.
– Iso tavoite on se, että nuori voisi
kokea tulevansa kohdatuksi.

Ehtoolliskoulu
Rippikoulu on myös ehtoolliskoulu.

Majoitusrakennus on sijoitettu pihan varjoisalle puolelle, jotta siellä tarvittaisiin vähemmän jäähdytystä kesäaikaan.
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Aurinkopaneelit päärakennuksen katolla tahkoavat sähköä Lempiäniemen leirikeskuksen
käyttöön.

Lempsu 3 -riparilla vietettiin ehtoollista
leirikirkossa. Muutaman vuoden voimassa
olleen koko kirkon linjauksen mukaisesti rippikoulun aikana rippikouluryhmä on kokoontuva seurakunta, jossa voidaan viettää myös
ehtoollista sen jälkeen kun ehtoollisopetusta
on annettu.

Tavoitteena on, että ehtoollinen tulisi
jokaiselle rippikoululaiselle luonnolliseksi osaksi arkea kuten rukous. Järvensivun mielestä on tärkeää, että ehtoollisella voi kokea läheisyyttä, osallisuutta ja
anteeksiantoa.
– Ehtoollinen on mysteeri, joka
konkretisoituu leivässä ja viinissä, joka
on Kristuksen ruumis ja veri. Ehtoollisen vaikuttavuus ei ole kiinni jakajasta
tai vastaanottajasta, vaan siinä Jumala
itse toimii meidän jokaisen kohdalla,
kertoo rippikoulutyön vs pastorina toiminut kenttärovasti Timo Waris, joka siirtyy syyskuun
alussa Kokemäen

Asko Järvensivu (vas.) ja
Timo Waris
sanovat, että
rippikoulun
lähtökohtana
ovat nuoret ja
heidän elämäntilanteensa.

kirkkoherraksi.
– Ylöjärvellä joissakin rippikouluissa
ehtoollinen on viimeisen illan iltaohjelma. Se on vapaaehtoinen. Nuori voi
käydä itsenäisesti ehtoollisella vasta
konfirmaation jälkeen, Waris lisää.
Mikäli henkilö, jota ei ole kastettu
haluaa tulla ehtoolliselle, hänelle ei
tarjota leipää ja viiniä, vaan hänet siunataan. Osa rippikoululaisista ei kuulu
kirkkoon, ja heidät voidaan kastaa jo
rippikoulun alussa.
– Tällöin he voivat kulkea ryhmän
mukana ilman kokemusta erillisyydestä,
sanoo Waris.

Riparilla
korona-aikana
Tänä vuonna ulkomaan rippileirit on
siirretty tai peruttu. Kotimaan leirit on
järjestetty korona-turvallisesti.
– Etukäteen opetus on tapahtunut
hyvin pitkälle verkossa, ja nuoret ovat
tehneet sen jälkeen kirjallisia tehtäviä,
Waris kertoo.
Milla Tuukkanen ja Milla Uuranmäki

Milla Uuranmäelle rippileiri Lempsussa
oli mukava kokemus.
Kuva: Milla Uuranmäen kotialbumi

osallistuivat uudistetussa Lempiäniemen
leirikeskuksessa Lempsu 4 -rippileirille.
– Leiri oli oikein hyvin järjestetty.
Sinne muodostettiin koronakupla. Hygieniasta pidettiin oikein hyvää huolta,
eikä sinne päästetty ketään ulkopuolisia,
Tuukkanen kertoo. Uuranmäki lisää,
että leiri ei tuntunut jäävän kokemuksena mitenkään vajaaksi koronan takia.
Molemmat sanovat, että olo oli turvallinen, sillä kesken leirin sairastuneet
eristettiin heti muista ja kotiutettiin.
He pitivät uudistetun Lempsun
yhteisöllisestä ja kodikkaasta ilmapiiristä
sekä luonnonläheisyydestä. Molemmat
vastaanottivat ensimmäisen ehtoollisensa leirin viimeisenä iltana järven rannalla
leirikirkossa:
– Se oli oikein rauhallinen, lämminhenkinen ja ikimuistoinen kokemus.
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Seurakunnassa
tapahtuu!
Su 29.8. klo 18.00 Konsertti - Päivi
Ikäheimonen ja Sanna Meretvuo Kurun
kirkossa. Yhteisvastuun hyväksi.
Ma 6.9. klo 18.30 Miestenilta ”Kun asiat
eivät mene niin kuin Strömsössä” - kokemuksia vapaaehtoistyöstä jakavat seikkailijat
Risto, Tapani ja Juha-Pekka. Kahvi klo
18.00.
Pe 24.9. Vauvanpäivän tapahtuma.
Su 26.9. klo 11.00 Tasauspäivän lähetyslounas Viljakkalan srk-talossa. Lounaan
hinta 8 €, lapset ilmaiseksi. Arvontaa ja
välähdyksiä lähetyskentältä.
Su 26.9. klo 18.00 Sydämeni laulut -hyväntekeväisyyskonsertti Ylöjärven kirkossa.
Jari Tanhuanpää, baritoni ja Heli Ahvenainen-Saaristo, piano. Ohj. 20 €.
Su 3.10. klo 16.00 Konsertti Kurun
kirkossa. Jukka Kallio, laulu ja Laura Piirto,
piano.
Ma 4.10. klo 18.00 Toivon ilta Ylöjärven kirkossa. ”Valoksi elämäsi polulle!”
Musiikkivieraana evankelista Jaana Pöllänen
säestäjänään puolisonsa Ville Uusitalo.
Ti 5.10. klo 18.00 Iltamusiikki Ylöjärven
kirkossa. Pirkanmaan kanttoreiden iltamusiikki ja hartaus.
Pe 15.10. klo 18.00 Pianoresitaali Ylöjärven kirkossa. Pauli Uusitalo. Vapaa pääsy
La 23.10. klo 18.00 Lukkarin kaksi rakkautta -musiikkinäytelmä Ylöjärven kirkossa.
Ma 8.11 klo 18.00 Toivon ilta Ylöjärven
kirkossa. ”Antisemitismi Euroopassa ennen
ja nyt – miksi?” kouluttaja/kapteeni evp.
Olli Seppänen (KRS)
Ti 9.11. klo 18.30 Synkkien virsien ilta Virsiä kuolemasta ja iankaikkisesta elämästä
Ylöjärven kirkossa.
Su 21.11. klo 13.00 Afrikkalainen gospelmessu Kurun kirkossa.
Ma 29.11. klo 18.00 Toivon ilta Ylöjärven kirkossa. Näkyvää evankeliumia: ”Marian yllätysraskaus - Jeesus -lapsen syntymän
ihme”, kuvataiteilija Annukka Laine.

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.

Varmista tapahtumaajat nettisivuilta!

Viikkoja ryhmätoimintaa
LAPSIPERHEILLE
PÄIVÄKERHOT
Monipuolisia, toiminnallisia päiväkerhoryhmiä 2-5-vuotiaille 10 eri ryhmän verran.
Kerhot ovat alkaneet elokuussa. Ryhmiin
otetaan uusia lapsia, jos ryhmässä on tilaa.
Kerhopaikat ja -ajat: www.ylojarvenseurakunta.fi/paivakerho
PERHEKERHOT
9 avointa perhekerhoa (Asuntila, Kuru,
Metsäkylä, Mutala, Siivikkala, Srk-keskus,
Viljakkala, Vuorentausta) aloittavat toimintansa aikaisintaan 30.8. koronarajoituksista
riippuen. Kerhoajat ja -paikat: www.ylojarvenseurakunta.fi/perhekerho
TOUKAT JA TAAPEROT
0-2-vuotiaiden lasten ja heidän äitiensä
tai isiensä oma kohtaamispaikka. Syksyn
toiminta alkaa aikaisintaan 30.8. koronarajoituksista riippuen.
– Taaperot (1-2 v.) ma klo 9.00-11.00
Perhetalossa
– Toukkatupa (0-1 v.) ti ja pe klo 13.00-15.30
Perhetalossa
www.ylojarvenseurakunta.fi/toukkatupa
PYHÄKOULU
Mutalan toimitilassa sunnuntaisin klo 12.00
(alkaen 19.9. mikäli koronatilanne sallii).

KOULUIKÄISILLE
KERHOTOIMINTA
Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen. Kerhot alkavat 1.9,
mikäli koronatilanne sen sallii. Joulutauko
viikolla 48.
Maanantai:
– Asuntila: 17.00-19.00 Metsäkerho 7-10–v.
– Takamaa: 17.00-18.00 Sähly- ja futsalkerho
7-10-v. ja 18.00-19.00
Sähly- ja futsalkerho 10-13-v.
– Mutala: 17.00-19.00
Liikuntakerho 7-12-v.
– Salorinne: 17.00-19.00
Kokkikerho 7-12-v.
Tiistai:
– Asuntila: 16.30-18.00 Kokki- ja puuhakerho 7–12-v. ja 18.00-19.30 Kokki- ja
puuhakerho 7–12-v. (lapsi voi osallistua
vain toiseen kerhoryhmistä)
– Kellari: 17.00-18.30
Ohjelma- ja pelikerho n. 7-13 v.
– Takamaa: 17.00-19.00
Kokkikerho 10-12-v.
– Vuorentausta: 17.15-19.15
Kokki-ja puuhakerho 7–13-v.
– Metsäkylä: 17.00-19.00
Kokki- ja puuhakerho 7-13-v.
– Vanha seuris: 17.00-19.00
Kokkikerho 7-12-v.
– Mutala: 17.00-18.30
Liikunta- ja ohjelmakerho n. 7-12-v.
– Kuru: 14.00-15.30
Toimintakerho 7-12-v.
Keskiviikko:

– Takamaa: 17.30–19.30
Ohjelmakerho 7-12-v.
– Vuorentausta (koulu): 16.30-18.00 Sähly ja
ohjelmakerho n. 7-12-v.
– Kauraslammen koulu (Veittijärvi): 16.0017.30 sähly- ja liikuntakerho 7-12-v.
– Metsäkylä: 17.00-19.00
Kokki- ja ohjelmakerho 7–13-v.
– Ylöjärven srk-keskus: 16.00-17.30
Helmiryhmä 5-8 lk. tytöille (yhdessäoloa,
kokkausta, askartelua, hiljentymistä ym.
ent. abc-kurssi). Syksyn kokoontumiset
1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11. ja
1.12. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh.
044 7868 066
Torstai:
– Kellari: UUTUUS! 17.00-18.00 keppihevoskerho 7-12-v.
– Takamaa: 17.00-19.00 Kokkikerho 1012-v.
– Vanha seuris: 17.30-19.30 Kokki-ja askartelukerho 7-13-v.
– Salorinne: 17.30-19.30 Kokkikerho 7–12v.
– Vahanta NS: 17.00-18.30 Puuhakerho
7-12-v.
– Viljakkala: 17.00-18.00 Sählykerho 1-3 lk
ja 18.00-19.00 Sählykerho 4-5 lk.
Perjantai:
– Viljakkala: 17.00-18.00 Sählykerho 6-9 lk.
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koulupäivinä ma-pe klo 12.00-17.00. Tutustu tarkemmin: www.ylojarvenseurakunta.fi/
iltapaivatoiminta

NUORILLE
Nuorten illat, raamikset, isoskoulutukset,
koulupäivystykset yms. Paljon toimintaa
myös verkossa. Tiedot löytyvät:
www.kellarille.net

AIKUISILLE
RUKOUSHETKET
Viikkorukoushetki maanantaisin klo 11.0012.00 Perhetalossa.
Paikalle voit tulla joko vain hetkeksi tai koko
tunniksi.
HILJAISUUDEN JOOGA
Vuorentaustan srk-kodilla (Mastontie 27)
keskiviikkoisin klo 18.00-19.30.
Hiljaisuuden joogat alkaa aikaisintaan 1.9..
alkaen koronarajoitusten vuoksi.
Hiljaisuuden jooga® on meditatiivinen
harjoituskokonaisuus, miniretriitti. Siinä
avaudutaan hengelliselle yhteydelle, itsensä
kuuntelemiselle ja Jumalan läsnäololle.
Hiljaisuuden joogaharjoituksissa yhdistyvät
lempeät, kehoa hoitavat liikkeet ja hiljentyminen sekä rukoukset, joiden sanat nousevat
kristillisestä perinteestämme. Tarvitset
mukaan joustavat vaatteet ja joogamaton.
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/
hiljaisuuden-jooga
ELÄKELÄISTEN KERHOT
(kerhot alkavat koronatilanteen niin salliessa)
– Tähkäpäät-kerho parillisen viikon keskiviikkona alk. 22.9.Toimintapäivä klo 10.0013.30. Ilmoittautumiset diakoniatyön
päivystyspuhelimeen puh. 050 533 6509
ark. 10-13 välillä.
– Avoimet ovet Karhen srk-kodilla to 9.9.,
7.10., 4.11. ja 9.12 klo 13.00-14.00
– Avoimet ovet Viljakkalan srk-talolla ti
21.9., 5.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12.
klo 13.30-14.30
– Keskiviikkokerho Kurun srk-talolla
parittomana keskiviikkona klo 12.00-14.00
alkaen 15.9. Ilmoittautuminen kerhoviikon
ma klo 14-15 ja ti klo 10-11 puh. 044 7868
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–T
 orstaikerho Pohjois-Kurussa to 23.9.,
14.10. ja 25.11. klo 12-14 kerran kuukaudessa. Kerhopaikat ilm. myöhemmin.
–T
 iistaikerho Länsi-Teiskon rukoushuoneella ti 21.9., 19.10. ja 23.11. klo 12.0014.00.
Lisätietoja puh. 050 533 6509 (Ark. klo
10-13) ja www.ylojarvenseurakunta.fi/
ikaihmiset

PERHETALO
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA:
–P
 appilan piiat ja rengit
ma klo 13.00-14.00, alkaa 30.8.
–R
 ukoushetki ti klo 12.30-13.00,
alkaa 1.9.
–P
 eittotalkoot ti klo 13.00-15.00,
alkaa 1.9.
–P
 appilan päiväkahvit yhdessä Ylöjärven
karjalaisten kanssa ma 20.9., 18.10., 15.11.
ja 20.12. klo 14.00
–P
 arisuhdeporinat to 9.9., 14.10. ja 4.11.
klo 18.00
MUUTA:
–V
 anhemmuuden palikat –illat 7.9, 15.9.
ja 20.9.
–T
 oimiva perhe –kurssi 29.9.-24.11. (ei
20.10.) ke klo 18-20.30. Ilmoittautumiset
5.9. mennessä www.ylojarvenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen.
–V
 äsyneiden äitien virkistysleiri 20.-21.11.
Lempiäniemessä. Ilmoittautuminen www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
–K
 ynttiläillallinen 3.12.

MUSIIKKI
MUSKARI
Musiikkileikkikoulut lapsille ja vauvoille.
Muskarit alkavat 30.8. koronatilanteen niin
salliessa. Muskareita Metsäkylässä, srk-keskuksella ja Asuntilassa.
www.ylojarvenseurakunta.fi/muskari
KUOROT
–V
 erso-kuoro (noin 7-v. ylöspäin) keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 srk-keskuksen
salissa alkaen ke 1.9. Uusia kuorolaisia
otetaan syyskuun ajan.
–C
 elesta-kuoro (n. 10-v. ylöspäin) torstaisin
klo 17.30-19.00 srk-keskuksen salissa
alkaen to 2.9. Kuoro laulaa 1-4-äänistä
musiikkia, joten kaikille uusille laulajille on
koelaulu torstaina 2.9. klo 16.45 tai syyskuussa erikseen sovittavana aikana.
–A
 moroso-kuoro (n. 15-v. ylöspäin) torstaisin klo 19.15 srk-keskuksen salissa 16.9.
alkaen. Uudet laulajat, ottakaa yhteys Saara
Syrjäniemeen puh. 044 7868 038.
–T
 uomaskuoro tiistaisin klo 17.00 srk-keskuksen salissa 7.9. alkaen. Lisätiedot kanttori Sari Oksavuori puh. 044 7868 030.
–K
 amarikuoro tiistaisin klo 18.30 srk-keskuksen salissa 7.9. alkaen. Lisätiedot kanttori Sari Oksavuori puh. 044 7868 030.
–K
 uorokoulu torstaisin klo 17.00-18.15
Vanha seurakuntatalolla alkaen 2.9 .
Kuorokoulu on avoin kaikille laulamisesta kiinnostuneille. Ryhmässä opetellaan
laulu- ja hengitystekniikkaa ja kuorolaulun
alkeita. Syksyllä 2021 kuorokoululaiset
osallistuvat Afrikkalaiseen gospelmessuun joka järjestetään su 21.11 Kurussa
ja Nokialla. Ilmoittautuminen www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätiedot kanttori Heidi Olkinuora, puh.
044 7868 034.
–T
 uomasbändi ja –kuoro Viljakkalassa.
Ensimmäinen kokoontuminen su 5.9
klo 17.00-19.00 Viljakkalan kirkossa.
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Leirit
Teemapäivät
Retket
Ilmoittautumiset: www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
KOULUIKÄISILLE
18.-20.10. Syyslomaleiri Lempiäniemen
leirikeskuksessa 7-14 v. koululaisille. Hinta
25 €. Ilmoittautumiset 1.10 mennessä.
26.-28.11. Adventtileiri Lempiäniemen
leirikeskuksessa 9-14 v. tytöille. Hinta 25
€. Ilmoittautumiset 12.11. mennessä.
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/
leirit
PERHEILLE
4.9. ja 4.12. klo 10.00-14.00 Perheiden
askartelupäivät kaikenikäisten lasten perheille Ylöjärven srk-keskuksella. Perheeseen voi kuulua myös mummut ja vaarit,
kummit ja kaimat, naapurit tai ystävät.
Päivän aikana askarrellaan kausiluontoisia
askarteluita. Askartelupäivän hinta 2 €
sis. askartelumateriaalin ja kahvin/teen/
mehun tauolla. Ilmoittautumiset viikkoa
ennen kyseistä päivää.
8.9., 6.10. ja 24.11. Miesten- ja lasten
pizza- ja peli-illat ylöjärveläisille lapsille
aikuisineen. Ilta koostuu alkuhartaudesta
ja esittäytymisestä, lautapelien pelailusta ja
pizzojen valmistamisesta, sekä yhteisestä
ruokailuhetkestä pizzojen valmistuttua.
Ilta on ilmainen. Illan kesto klo 18-20.30.
Ilmoittautumiset kuhunkin iltaan viikkoa
ennen.
Su 10.10. ja 7.11. klo 12.00-17.00 Lemp-

Syksyn aikataulu tarkentuu ensimmäisessä
harjoituksessa. Lisätiedot kanttori Heidi
Olkinuora, puh. 044 7868 034.
–V
 iljakkalan ja Hämeenkyrön yhteiset
lapsikuorot MiniGospelSingers (MGS) 1-5
lk:lle torstaisin klo 18.00-18.45 ja JuniorGospelSingers (JGS) 6-9 lk:lle torstaisin
klo 19.00-20.00 Torikadun Olohuoneella
(Torikatu 8, Kyröskoski) alkaen to 2.9.
Ilmoittautuminen hameenkyronseurakunta.fi/ilmoittaudu
–K
 ivitaskut -kuoro (yli 7-v.) torstaisin Kurun srk-talolla klo 14.30-15.20 alkaen 2.9.
Lisätiedot kanttori Eija Multanen, puh.
044 7868 108. Ilmoittautuminen www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
–K
 urun kirkkokuoro torstaisin klo 18.0020.00 Kurun srk-talolla alkaen 2.9.

LÄHETYSTYÖ
UNELMAKAHVILA
Kahvila ja lahjasoppi srk-keskuksessa
(Kirkkotanhuantie 1). Toistaiseksi suljettu
koronatilanteen vuoksi. Voit päästä yksityisille lahjaostoksille sinulle sopivana aikana
soittamalla Elisabet Waldonille puh. 044
7868 098. Lisätietoja: www.ylojarvenseura-
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su-päivä perheille Lempiäniemen leirikeskuksessa. Lempsu-päivän aikana voit mm.
ihmetellä luontoa, istua nuotiolla, pelailla
pihalla, kiertää luontopolkua ja osallistua Luontojumikseen. Toteutetaan, jos
koronatilanne sen sallii. Ilmoittautumiset
kuhunkin päivään viikkoa ennen.
29.-31.10. Perheleiri Lempiäniemen leirikeskuksessa. Hinta 30 €/aikuiset, 25 €/
lapset, alle 3 v. ilmainen. Ilmoittautumiset
8.10. mennessä.
20.-21.11. Yö kirkossa -tapahtuma on tarkoitettu tokaluokkalaisille yhdessä oman
aikuisen (kummin, mummin, äidin, isän,
naapurin…) kanssa Ylöjärven kirkossa.
Tapahtuma alkaa la 20.11. noin klo 17.00
ja päättyy su 17.11. messun ja lounaan jälkeen noin klo 13.00. Tule kokemaan millaista on viettää yö kirkossa! Luvassa on
mm. pimeän piilosta, askartelua, leikkiä ja
laulua. Majoitumme kirkkoon nukkumaan
lattioille sekä penkeille omiin makuupusseihin tai peittoihin. Maksuton tapahtuma
Ilmoittautumiset 29.10 mennessä.
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/
leirit
AIKUISILLE
8.-10.10. HILJAISUUDEN JOOGA
-RETRIITTI Metsäkestilässä. Retriitissä liitytään kristilliseen perinteeseen
päivittäisillä rukoushetkillä, Raamatun
teksteillä ja virsien sanoilla. Retriitissä on
lisäksi mukana lempeitä kehoa kuuntelevia liikkeitä ja rentoutusharjoituksia.
Retriitti antaa tilaa hiljentymiselle, kehon
kuuntelemiselle ja Jumalan läsnäolon
kokemiselle. Ohjaajina Hanna Tamminen ja Anneli Tirkkonen. Hinta 130 €.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen puh. 044
7868 056, anneli. tirkkonen@evl.fi tai
puh. 0447868183, hanna. tamminen@evl.
fi. Retriittipaikkana on Metsäkestilä, hiljaisuuden talo Itä-Ikaalisissa, Poikeluksentie
1622. Retriitti on tarkoitettu ensisijassa
Ylöjärvellä asuville.

kunta.fi/unelmakahvila
KIRPPUTORI
– s rk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1) –
toistaiseksi tauolla.
–K
 urun lähetyskirppis (Virastotie 1) avoinna perjantaisin klo 16.00-19.00 ja la klo
10-13 syyskuun loppuun saakka.
LÄHETYSPIIRI
Paikka on Ylöjärven kirkko.
–T
 o 23.9. klo 16.00 Asaria – lahja Jumalalta, toiminnanjohtaja Pertti Palomäki,
avustusjärjestö Asaria ry.
–T
 o 21.10. klo 16.00 Ekoteologia ja lähetys,
pastori Riitta Sandberg Suomen Lähetysseurasta.
–T
 o 11.11. klo 16.00 Kaikkialta kaikkialle,
hiippakuntadekaani Terhi Törmä.
Lisätietoja: Marja-Riitta Vaitti, puh. 040 708
3480

JUMALANPALVELUKSET
– S unnuntaisin ja juhlapyhinä messut
pääsääntöisesti Ylöjärven, Kurun ja
Viljakkalan kirkoissa. Jumalanpalvelusten
tarkemmat ajat www.ylojarvenseurakunta.
fi/tapahtumat. Lähes joka sunnuntai yksi
striimattu / tallennettu jumalanpalvelus

Avuksi
arkeen!
LASTEN SURURYHMÄ
Ryhmän tavoitteena on auttaa lapsia
käsittelemään läheisen kuolemaan liittyviä
tunteita ja muutoksia. Ryhmä on tarkoitettu
yli 7-vuotiaille lapsille. Ryhmä kokoontuu
kuusi kertaa torstai-iltaisin klo 17.30-19.30
Perhetalolla. Seuraavan ryhmän alkamisaika
ei ole tiedossa. Ryhmä voidaan aloittaa, jos
ilmoittautuneita tulee. Vertaisryhmä antaa
lapsille tilan ja paikan käsitellä surua ja
kuolemaa yhdessä muiden kanssa, joilla on
samankaltaisia kokemuksia. Ryhmässä etsitään myös omia vahvuuksia ja voimavaroja.
Asioita käsitellään puhuen ja toiminnallisten
harjoitteiden kautta. Ryhmässä askarrellaan
ja leikitään. Tarjolla on pieni iltapala. Lisätiedot terhi.pellinen@evl.fi
LASTEN ERORYHMÄ
Erovertaisryhmätoimintaa 7-10-vuotiaille
lapsille. Ryhmän tavoitteena on auttaa
lapsia käsittelemään vanhempien eroon
liittyviä tunteita ja eron tuomia muutoksia.
Vertaisryhmä tarjoaa lapsille tilan ja paikan
käsitellä vanhempien eroa yhdessä muiden
kanssa joilla on samankaltaisia kokemuksia.
Ryhmissä etsitään voimavaroja ja tuetaan
lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi
omaa elämäänsä. Vanhempien eroa käsitellään ryhmissä puolueettomasti ja ikätason
mukaisesti. Leikkien, pelaamisen, askartelun,
taiteen ja puhumisen kautta. Ryhmiä ohjaa
aina kaksi koulutettua ohjaajaa. Ryhmät ovat
maksuttomia ja lapsille tarjotaan ryhmässä
välipala. Vanhempien erosta olisi hyvä olla
kulunut noin puoli vuotta ennen ryhmään

srk:n Facebook-sivulla ja YouTube-kanavalla.
– Teho-messu Ylöjärven srk-keskuksella
erikseen ilmoitettavina sunnuntaina klo
17.00 (syksyn ensimmäinen kerta 5.9.).
Lapsille omaa ohjelmaa.

VAPAAEHTOISET
Seurakunnan kaikille vapaaehtoisille tiedoksi:
– Ke 8.9 Virkistyspäivä Lempiäniemen leirikeskuksessa. Ohjelmassa ruokailu ja mu-

Parisuhdeporinat
Perhetalolla
to 9.9., 14.10. ja
4.11. klo 18.00.

tuloa. Syksyn 2021 ryhmä alkaa lokakuussa.
Yhteensä kuusi kertaa torstai-iltaisin klo
17.30-19.30 Perhetalolla. Lisätiedot tiina.
nikkinen@evl.fi
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
– TakeAway Ylöjärvellä srk-keskuksella
maanantaisin klo 12.00-13.00 (alkaen
13.9.) Hinta 4 € eläkeläiset, 2€ työttömät/
opiskelijat. Kuukauden ensimmäisenä
maanantaina paistetaan makkaraa Perhetalon kodalla.
– Arkiateria Kurun srk-talolla ke 22.9., 6.10.,
3.11., 17.11. ja 1.12. klo 12.00-13.00. Hinta
4 € eläkeläiset, 2€ työttömät/opiskelijat.
Lounas noudetaan paikan päältä.
DIAKONIATYÖN
VASTAANOTTO
– ajanvarauksella (Ylöjärvi, Kuru, Viljakkala)
arkisin klo 10.00-13.00 puh. 050 533 6509.
– Digi-Diakoniatyöntekijä tavattavissa:
WhatsApp-videopuheluvastaanotto
diakoniatyöntekijälle on mahdollista. Varaa
videopuheluaika soittamalla diakoniatyön
päivystysnumeroon 0505336509 ma-pe
klo 10.00-13.00 välisenä aikana.
– Diakoniatyöntekijän ja päihdepalvelun sosiaalityöntekijän vastaanotto ajanvarauksella Kurun srk-talolla ke 25.8., 22.9., 27.10.,
17.11. ja 15.12. klo 10.00-12.00. Ajanvaraus Seija Tuomisto ma-pe klo 11-12 puh.
041 730 8725 tai Anneli Tirkkonen puh.
044 7868 056.
PERHETOIMINTA
PIKKUHELPPI
Tarvitsetko hetken huokaisun arjen keskelle
tai perheen ulkopuolista keskusteluapua?
Perhetoiminta PikkuHelppi tarjoaa mm.
aikaa huolien jakamiseen ammattilaisen
kanssa, lasten kanssa ulkoilua, apua läksyjen
teossa. Keskusteluapua ja apukädet perhearjen haasteisiin puh. 040 701 7804, sirpa.
ahola@evl.fi.

kavaa ohjelmaa sekä yhdessäoloa pitkästä
aikaa. Yhteiskuljetus Kurun srk-talolta klo
9.00 ja klo 16.00 sekä Ylöjärven srk-keskuksesta klo 9.40 ja 16.40. Ilmoittaudu
joko klo 10.00-14.00 tai 17.00-20.00.
Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
– Su 19.9. klo 10.00 Vapaaehtoisten pyhäpäivä Ylöjärven kirkossa ja srk-keskuksessa. Messu, jonka jälkeen keittolounas ja
pientä ohjelmaa.
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Koronapandemian
vaikutuksia
seurakunnan
syksyn toimintaan

Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen Ylöjärven seurakunnankin
toimintaan. Seurakunnassa seurataan tilannetta ja viranomaisten
ohjeita tiiviisti. Toimintaa järjestetään viranomaisten linjausten
mukaisesti. Seurakunta antaa koronatilanteessakin monenlaista apua
ylöjärveläisille.
Suositukset ja rajoitukset päivittyvät elokuun lopulla tämän lehden
jo mentyä painoon. Tässä tiivistetysti ohjeita ja tietoa toimintatavoista
ainakin vielä elokuun lopun osalta.
Tarkempia ajankohtaisia ohjeita löytyy mm. seurakunnan
nettisivuilta www.ylojarvenseurakunta.fi

Jumalanpalvelukset
Messuja vietetään pääsääntöisesti kolmessa kirkossa joka sunnuntai. Tällä hetkellä jumalanpalveluksiin voi osallistua tilakohtaisten rajoitusten maksimimäärä (jäljempänä). Pääsääntöisesti joka sunnuntai yhteen messuun voi osallistua
myös suorana nettilähetyksenä tai tallenteena.

Viikkotoiminta, tilaisuudet,
konsertit ja tapahtumat
Toimintaa voidaan tällä hetkellä järjestää turvallisuusohjeistusten ja viranomaisten määrittelemissä puitteissa. Jotain viikkotoimintaa on käynnistetty
elokuussa (esim. päiväkerhot ja koululaisten iltapäivätoiminta). Monin
osin toiminnan aloitusta on siirretty vähintään syyskuulle. Elokuun lopulla
julkaistavat suositukset ja rajoitukset määrittävät miten syyskuussa toimitaan.
Ajantasainen tieto toiminnasta ja rajoituksista löytyy srk:n nettisivuilta:
www.ylojarvenseurakunta.fi

Kasteet
Kasteita voidaan varata niin koteihin kuin seurakunnan tiloihin. Molemmissa
on pystyttävä järjestämään turvallisuusohjeiden mukaiset turvavälit. Seurakunnan tiloissa on noudatettava tilakohtaista henkilömäärärajoitusta (jäljempänä). Papit osallistuvat vain kastetoimitukseen, eivätkä terveysviranomaisten
ohjeistuksen mukaisesti jää juhlaan.

Hautajaiset
Siunaustilaisuuksissa on voimassa tilakohtainen väkimäärärajoitus.
Toimituksen jälkeen perheen järjestämä muistotilaisuus on yksityistilaisuus.
Vastuu yksityistilaisuuden turvallisesta toteutuksesta on sen järjestäjällä. Muistotilaisuuksia voidaan järjestää seurakunnan tiloissa tai esimerkiksi kotona.
Papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuteen toistaiseksi terveysviranomaisilta saadun ohjeistuksen mukaisesti.

Vihkimiset
Kirkkotilassa toteutettavia vihkimisiä koskee tilan enimmäisosallistujarajoitus
(jäljempänä). Kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia koskevat yksityistilaisuuksien turvallisuusohjeistukset.

Rippikoulut ja konfirmaatiot
Kaikki kesän rippikoulut saatiin toteutettua. Syyslomalle on siirrettynä kaksi
rippikoulua, joiden toteuttamisesta ja konfirmaatiojärjestelyistä ollaan yhteydessä suoraan perheisiin. Konfirmaatio-ohjeet viestitään suoraan riparilaisten
perheille. Vuoden 2022 rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti
netissä 13.9.-3.10.2021.

Seurakunnan tilojen vuokraaminen
Seurakunnan tilavarauksia tehdään ensisijaisesti kasteiden, avioliittoon
vihkimisten ja muistotilaisuuksien järjestämiseen. Muita tilavarauksia otetaan
vastaan koronatilanteesta riippuen. Seurakunnan tilojen max. väkimäärät
jäljempänä.

Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranvirasto palvelee ensisijaisesti puhelimitse ma-ke 10-15 ja pe
10-13, puh. 044 7868 124 ja sähköpostilla ylojarvi.seurakunta@evl.fi. Henkilökohtainen asiakaspalvelu paikan päällä Ylöjärven srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1) on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00-12.00 ja
12.30-15.00

Ylöjärven seurakunnan tilojen
max. väkimäärät
– Ylöjärven kirkko 180 henkilöä
– Kurun kirkko 120
– Viljakkalan kirkko 120
– Aurejärven kirkko 50
– Tammikankaan kappeli 25
– Pengonpohjan rukoushuone 40
– Ylöjärven seurakuntakeskus:
• Sali: 50 (srk-keskuksessa
käytetään pitopalvelua)
• Takkahuone: 10
– Viljakkalan srk-koti, Sali: 30
– Kurun srk-talo
• Sali: 40
• Alakerran kerhohuone: 20

– Vuorentausta
seurakuntakoti (sali): 30
– Vanha seurakuntatalo: 20
– Metsäkylän srk-talo (sali): 20
– Asuntila: 15
– Siivikkala: 20 koko tila (10 sali)
– Mutala: 15
– Kellari-nuorisotila: 50
– Länsi-Teisko: 20
– Karhe: 10
– Perhetalo:
• alakerta 20
• yläkerta 20

Seuraa ajantasaista tietoa korona-ajan toiminnasta nettisivuilla
Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on turvallisuus. Toimintaa järjestetään niissä puitteissa ja tavoin kuin siihen on tänä syksynä mahdollisuus. 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.

