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Kesäkuu

Su 16.6. klo 10.00 Messu Ylöjärven ja Kurun
kirkossa, klo 13.00 Ylöjärven ja Viljakkalan
kirkossa.
Ke 19.6. klo 18.00 Metsäkirkko Parkkuun
metsästysseuran majalla (Poikeluksentie 488).
Pe 21.6. klo 18.00 Juhannusaaton kokkojuhla
kaiken ikäisille Lempiäniemen leirikeskuksessa (Perttulanlahdentie 6).
La 22.6. klo 10.00 Juhannuskirkko Ylöjärven
ja Kurun kirkossa, klo 13.00 Viljakkalan kirkossa ja Pengonpohjan rukoushuoneella.
Su 23.6. klo 10.00 Messu Ylöjärven kirkossa
ja Länsi-Teiskon rukoushuoneella, klo 13.00
Viljakkalan kirkossa ja Aurejärven kirkossa.
Ke 26.6. klo 12.00 Tiekirkko soi –konsertti
Ylöjärven kirkossa. Tahdon! Lauluja rakkaudesta. Maria Joutsi-Laine.
– klo 19.00 Kesäkeskiviikko Pengonpohjan
rukoushuoneella (Korpulantie 203).
To 27.6. klo 12.00 Tiekirkko soi –konsertti
Kurun kirkossa. ”Kukkaislauluja menneiltä
ajoilta”- Aili Havre-Nieminen, Helena Kallio ja
Ritva Latoniemi.
Su 30.6. klo 10.00 Messu Ylöjärven ja Kurun
kirkossa, klo 13.00 Ylöjärven ja Viljakkalan
kirkossa.
– klo 18.00 Naapurin Onnin konsertti Aurejärven kirkossa klo 18.00.

Heinäkuu

Ke 3.7. klo 12.00 Tiekirkko soi –konsertti Ylöjärven kirkossa. ”Keskiajan kaikuja”, Aija-Leena Ranta, laulu.
– klo 19.00 Kesäkeskiviikko Päivi ja Lauri
Salmisella (Nopanperäntie 260, Karhe).
To 4.7. klo 12.00 Tiekirkko soi –konsertti
Kurun kirkossa. Liisa Petäjäniemi, Leena
Törmä ja Tuula Äijälä runot, Eija Multanen
yhteislaulut.
La 6.7. klo 18.00 Jumalan kohtaamisen ilta
Ylöjärven kirkossa.
Su 7.7. klo 10.00 Messu Ylöjärven ja Kurun
kirkossa, klo 13.00 Viljakkalan kirkossa.
Ke 10.7. klo 12.00 Tiekirkko soi –konsertti
Ylöjärven kirkossa. Pasi ja Jaana Latva-Pukkila, laulu.
– klo 19.00 Kesäkeskiviikko Pengonpohjan
rukoushuoneella (Korpulantie 203). Nimikkolähettimme Francis Borchardt.
To 11.7. klo 12.00 Tiekirkko soi –konsertti
Kurun kirkossa. Naapurin Onni.
Su 14.7. klo 10.00 Messu Ylöjärven ja Kurun
kirkossa, klo 13.00 Ylöjärven ja Viljakkalan
kirkossa.
– klo 16.00 Konsertti Aurejärven kirkossa.
Lauri Schreck, kantele, kitara ja laulu.
– klo 19.00 Kesäillan konsertti ”Meren laulua
kuuntelen” Viljakkalan kirkossa. Markku Ylijoki, Hannu Lampinen, Heidi Olkinuora. Ohj.
5 €.
Ke 17.7. klo 12.00 Tiekirkko soi –konsertti
Ylöjärven kirkossa. Nea Järvinen, huilu, Johanna Eränen, säestys.
– klo 19.00 Kesäkeskiviikko. Rukousvaellus
Luonnon helmaan, Pikku-Ahvenistoon. Lähtö
srk-keskuksen parkkipaikalta klo 18.00.
To 18.7. klo 12.00 Tiekirkko soi –konsertti
Kurun kirkossa. Martti Hannula, Juha-Matti
Heimonen, Vesa Luomajärvi ja Kari Peltola
esittävät yksinlaulua säestäjänään Eija Multanen.
– klo 18.00 Museonmäen Siioninvirsiseurat
(Hietastentie 4).
Pe 19.7. klo 18.00 ”Kesäillan kaikuja” -konsertti Kurun kirkossa. Juhana Suninen ja
Olli-Pekka Tuomi, laulu sekä Kimmo Ruotsalainen, piano.

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA TOIVOTTAA VALOISAA KESÄÄ!
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Su 21.7. klo 10.00 Messu Ylöjärve
n ja
Kansanlaulukirkko Kurun kirkossa
, klo 13.00
Messu Viljakkalan kirkossa.
Ke 24.7. klo 12.00 Tiekirkko soi –ko
nsertti
Ylöjärven kirkossa. Jukka Hovila,
urut.
– klo 19.00 Kesäkeskiviikko Perh
etalossa.
To 25.7. klo 12.00 Tiekirkko soi –ko
nsertti Kurun kirkossa. Susanna Palmi, laulu
ja haitari.
La 27.7. klo 21.00 Kesäyön mus
iikkia Pengonpohjan rukoushuoneella (Kor
pulantie
203). Duo Pikante (Nuppu Komsi,
viulu, Elina
Honkonen, sello).
Su 28.7. klo 10.00 ja klo 13.00 Mes
su Ylöjärven kirkossa.
– klo 10.00 Messu ja Karhen lähe
tyspiirin 120
v. juhla ja lähetyslounas Viljakkal
an kirkossa
ja srk-talossa.
– klo 11.00 Messu ja hautausmaa
juhla Länsi-Teiskon rukoushuoneella.
– klo 18.00 Yhteislaulu- ja runoilta
Anttiloilla
Riuttasten koulunmäellä (Riuttas
entie 565,
Itä-Aure)
Ke 31.7. klo 12.00 Tiekirkko soi
–konsertti
Ylöjärven kirkossa. Saara Syrjänie
mi ja Johanna Eränen.
– klo 18.30 Kesäkeskiviikko Vike
län tuulimyllyllä (Vikeläntie 2) kotiseutuillan mer
keissä.
Lähtö srk-keskukselta klo 18.00.

juhannusaattona pe 21.6. klo 18.00
Lempiäniemen leirikeskuksessa (Perttulanlahdentie 6)
Klo 18.00 alkaen seurakunta tarjoaa kakkukahvit ja -mehut. Makkaranpaistoa (1 €),
n. klo 19.00 yhteislaulua, hartaus, yhdessäoloa ja lapsille
omaa ohjelmaa,
n. klo 20.00 kokko syttyy (sään salliessa, ei metsäpalovaroituksen voimassa ollessa),
n. klo 21.00 juhlan päätös.
Ilmainen kuljetus: lähtö Ylöjärven srk-keskukselta (Kirkkotanhuantie 1) klo 18.00. Paluumatkalle n. klo 21.00.
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Koulutielle
siunaaminen
su 11.8. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa sekä
klo 10.00 Kurun kirkon
ja klo 13.00 Viljakkalan
kirkon jumalanpalvelusten yhteydessä.
Siunataan yhdessä
lapsia koulutielle.
Tarjolla kirkkomehut.

Elokuu

To 1.8. klo 12.00 Tiekirkko soi –ko
nsertti
Kurun kirkossa. Kanttorit Saara Syrj
äniemi ja
Johanna Eränen.
La 3.8. klo 21.00 Kesäyön musiikki
a Pengonpohjan rukoushuoneella (Korpula
ntie 203).
Leena Riihimäki ja Eija Multanen,
laulu sekä
Marja Nevankallio, kantele.
Su 4.8. klo 10.00 Messu Ylöjärve
n ja Kurun
kirkossa, klo 13.00 Aurejärven ja
Viljakkalan
kirkossa.
Ke 7.8. klo 19.00 Kesäkeskiviikko
Lammasniemessä. Sauna.
Pe 9.8. klo 22.00 Jazz-messu Ylöj
ärven
kirkossa.
La 10.8. klo 18.00 Jumalan kohtaam
isen ilta
Ylöjärven kirkossa.
Su 11.8. klo 10.00 Messu Ylöjärve
n ja Kurun
kirkossa (koulutielle lähtevien siun
aaminen),
klo 13.00 Viljakkalan kirkossa (kou
lutielle lähtevien siunaaminen) ja Ylöjärven
kirkossa.
– klo 15.00 Kahvikonsertti Kurun
srk-talossa.
Jukka Kallio, laulu ja Laura Piirto,
piano. Ohj.
diakoniatyön hyväksi.
– klo 18.00 Koulutielle siunaaminen
Ylöjärven
kirkossa.
Ke 14.8. klo 18.00 Kesäkeskiviikko
Tuula ja
Risto Takkisella (Kauratie 9).
La 17.8. klo 11.00-17.00 Pappilan
Perhetalo
avoinna Vanhat talot –tapahtumas
sa. Tarinoita
historiasta. Kahvila, pihakirpputo
ri.
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YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA¤
www.ylojarvenseurakunta.fi

Somempaa riparielämää
läpi kesän
Leirinuotio, iltaohjelman naurut,
syvälliset keskustelut, ulkoläksyt,
riparilaulut, pelailut – rippikoulut ovat täynnä elämyksiä, jotka
säilyvät loppuelämänkin ajan.
Tämän kesän riparien elämästä
saa jälleen niin kuvallisia kuin
sanallisiakin maistiaisia sosiaalisessa mediassa julkaistavien
nettipäiväkirjojen kautta.
Oheisessa kuvassa yksi Lappi
1 –riparin tuotoksista oppitunnilta, jossa käsiteltiin Pyhää Henkeä
ja sen tehtäviä. Sosiaalinen media
onkin myös luonteva osa tämän
päivän rippikouluopetusta.
Ahvenanmaan riparin ensimmäisestä päivästä riparilaiset
ovat puolestaan sanailleet Facebook-ryhmään seuraavin kuvaavin tunnelmin:
”Tänään alkoi leirin ensimmäinen varsinainen leiripäivä.
Päivä alkoi isosten herätyksellä
kello 8:00, herätysbiisit vaihtelivat Kaaposta Juha Tapioon.
Tänään alkoi myös leirin ensimmäiset Raamatun oppikset,
jossa keskustelimme itsestään
Raamatusta, luomisesta ja py-

hästä kolminaisuudesta. Oppisten jälkeen oli leirin ensimmäinen ”medis”, missä kuuntelimme
gospelia ja lepuutimme patjoilla.
Sen jälkeen oli päivällinen, jonka
jälkeen siirryttiin isosten järjestämiin raamiksiin, missä tänään tutustuimme paremmin toisiimme
erilaisilla kysymyksillä, ja pohdittiin yhdessä ”Murha”-arvoitusta. Raamisten jälkeen, ennen
iltapalaa pelasimme isolla porukalla futista, ja sen jälkeen alkoi
päivän iltaohjelma, missä leikimme Hedelmäsalaattia, Matoleikkiä ja lakanaleikkiä. Lauloimme
myös virsiä, ja niiden välissä isoset esittivät meille monta sketsiä,
joissa esimerkiksi parodioitiin
TV-sarjoja. Päivän ruoat olivat
taas hyviä, tämän päivän ruoat
olivat lihapullia spagetin kanssa,
kananreisiä ja iltapalaksi leipää.”
Linkit eri riparien somejulkaisuihin löytyvät www.kellarille.
net -sivustolta.
Tänä vuonna Ylöjärvellä käy
rippikoulun lähes 400 nuorta.
Konfirmaatiojumalanpalveluksia on kesän aikana kaikkiaan 17.

Seurakunta panostaa
lapsiin ja nuoriin
Kirkkovaltuusto hyväksyi ke
29.5. kokouksessaan Ylöjärven
seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta
2018. Toimintavuosi oli jälleen
monipuolinen – yksistään viikkotasolla seurakunnan toiminnan
kautta kohdataan tuhansia ylöjärveläisiä. Esimerkiksi kouluikäisten kerhoissa käy yli 500 osallistujaa viikoittain ja seurakunnan
kuoroissa on yli 250 laulajaa.
Toimintaympäristössä huomattavaa oli esimerkiksi diakonian tarpeen selkeä kasvu, johon
vastattiin mm. ruoan jakelua

tehostamalla. Uutena avauksena vuonna 2018 oli esimerkiksi
Liikkuva seurakunta -toimintamallin käyttöönotto.
Seurakunnan vuosibudjetti on
6,7 milj. €. Tällä kertaa tilinpäätös oli alijäämäinen 127 000 €.
Eniten rahaa käytettiin varhaiskasvatukseen, diakoniaan ja lähetystyöhön.
Seurakunnan tilinpäätökseen
ja toimintakertomukseen voi
tutustua tarkemmin nettisivuillamme:
www.ylojarvenseurakunta.fi/
info-ja-asiointi/hallinto

KESÄLEIREJÄ
Seuraavilla kesän leireillä vielä tilaa!
9.–11.8. Perheleiri Lempiäniemen leirikeskuksessa (paikka
vaihtunut). Hinta 30 €/aikuinen, 25 €/lapsi. Leiri toteutetaan,
mikäli osallistujia yhteensä 15. Ilmoittautumiset 10.6. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: laura.juutilainen@evl.fi
30.8.–1.9. Perheleiri Päiväkummussa Orivedellä. Ohjelmassa rentoa yhdessäoloa perheen kanssa. Saunomista,
uimista, askartelua, pelejä, letunpaistoa ja muuta hauskaa.
Hengen ravintoa Jumalan sanan äärellä sekä lähetysaiheista
ohjelmaa. Jukka Salmisen matkassa koko perhe pääsee
matkalle maailman ympäri. Ylöjärveläisten hinnat: pienet
lapset (0-3 v.) veloituksetta, lapsi (4-11 v.) 20 €, nuori (1217 v.) 30 €, aikuinen 50 €. Mahdollisuus tulla asuntoautolla
tai vaunulla, jolloin leirimaksu vastaaville ikäluokille 0 / 15 /
25 / 40 €. Leiri on yhteistyössä Oriveden srk:n ja Suomen
Lähetysseuran kanssa. Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
30.8.–1.9. Lyhtyleiri Viikonloppuleiri Lammasniemen leirikeskuksessa Kurussa. Leiri on tarkoitettu kummeille ja kummilapsille, isovanhemmille ja lastenlapsille, lapsille ja heidän
lemppariaikuisille, tukivanhemmille ja -lapsille, sijaisvanhemmille ja -lapsille. Ohjelmassa yhdessäoloa, leikkiä, laulua,
kädentaitoja ja hiljentymistä. Hinta alle 4-v ilmaiseksi, 4-12-v
25 €, aikuiset 40 €. Leirillä mukana Eliisa Ala-Kuusisto, Mikko Huuhtanen ja Kirsi Ahtola. Tied. eliisa.ala-kuusisto@evl.
fi. tai mikko.huuhtanen@evl.fi tai puhelimitse puh. 044 7868
042 tai puh. 044 7868 194. Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
20.-21.9. Äitien virkistysleiri Särkijärvellä Hämeenkyrössä.
Tule lepäämään ja virkistymään valmiin ruuan, vertaisjuttelun, saunomisen ja yhteisten hetkien ääreen. Majoittuminen
yhden hengen huoneissa. Hinta 35 €. Ilmoittautuminen 10.9.
mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätiedot: teija.ojala@evl.fi

Kirpputorit ja Unelmatupa
Lähetystyön kirpputorit:
KIRPPUTORI Ylöjärven srk-keskuksen alakerrassa
(Kirkkotanhuantie 1) torstaisin klo 14.00–18.00.
KIRPPUTORI KURUSSA (Virastotie 1–3, K-marketia
vastapäätä) avoinna syyskuun loppuun saakka ma, pe
ja la klo 10.00-14.00.
UNELMATUPAKAHVILA lähetystyön hyväksi Ylöjärven srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1)
ma–pe klo 11–16 ja la 11–15

Kesäkahvila lapsiperheille
avoinna Pappilan Perhetalon (Loilantie 5) yläkerrassa
ma-pe klo 9-15 aina juhannukseen asti.
Tarjolla pikku purtavaa; suolaista tai makeaa pikkurahalla
(käteismaksu). Tule piipahtamaan tai viihdy pidempäänkin!

Tiekirkot avoinna

Ylöjärven kirkko 17.6.–2.8. ma-pe klo 11–17.
Kurun kirkko 17.6.–4.8. joka päivä klo 11–17.
Molemmissa opas paikalla.

DIAKONIATYÖ

KESÄ 2019

Diakoniatyöntekijät haluavat palvella yksinäisiä
ihmisiä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa.
Keskustelemme mielellämme uskoon ja hengelliseen elämään liittyvistä asioista ja kysymyksistä
sekä helpotamme Ruokapankin kautta elämäntilannetta, jos se on yllättäen muuttunut ja kun
kaupungin perusturvan antama tuki ei riitä.
Vastanotto ilman ajanvarausta:
– Srk-keskuksella (Kirkkotanhuantie 1)
maanantaisin klo 10.00–12.00
– Kurun srk-kodilla parittomin viikoin
keskiviikkoisin klo 10.00–12.00
– Viljakkalan srk-kodissa parillisin viikoin
tiistaisin klo 10.00–12.00
– Pieni kesäkävely Ylöjärven kirkon lähettyvillä keskiviikkoisin klo 13.00 srk-keskuksen ovien edestä, jonka jälkeen omakustanteiset kahvit Unelmatuvassa.
Kesäkävely omatoimista, aina ei ole diakoniatyöntekijää mukana.

ALFA-KURSSI

- elämän isojen kysymysten äärellä

Alfa-kurssi on helppo tapa tutustua kristinuskoon, saada uusia ystäviä ja pohtia elämän
perusasioita hyvässä seurassa. ALFA –kurssi kokoontuu
Perhetalossa (Loilantie 3-5) tiistaisin 17.9. alkaen. Ilta alkaa aina ruokailulla klo 18.00 ja päättyy klo 20.30.Ilmoittaudu: Johanna Kivimäki, puh. 044 7868 060, johanna.
kivimaki@evl.fi

Hääyö – vaivatta vihille
Su 1.9.19 klo 19 Ylöjärven kirkossa

Ylöjärven seurakunta tarjoaa mahdollisuuden astella vaivatta vihille, pelkistetysti, mutta juhlallisesti. Papit ja kanttorit
odottavat hääpareja vihkitoimitukseen Ylöjärven kirkossa
klo 19.00 alkaen. Hääkakkukahvit hääpari lähipiireineen voi
nauttia halutessaan Pappilan Perhetalolla.
Kirkolliseen avioliittoon voidaan vihkiä rippikoulun
käyneitä, kirkkoon kuuluvia pareja. Avioliiton esteidentutkinta tulee hoitaa perjantaihin 16.8. mennessä. Esteiden
tutkinta hoituu helposti nettisivun www.esteidentutkinta.
fi. Esteidentutkinnan voitte halutessanne käydä tekemässä
myös kirkkoherranvirastossa. Ottakaa henkilötodistukset
mukaan! Ylöjärven kirkkoherranviraston (Kirkkotanhuantie
1) aukioloajat ovat ma-ke klo 10-15 ja pe klo 10-13 (puh.
044 7868 124.)
Vihkitoimitukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä pastori Sari Timoseen, puh. 044 7868 116,
ja pastori Terhi Törmään puh. 044 7868 016.

KIRKKOHERRANVIRASTO JA
TALOUSTOIMISTO
Kirkkoherranvirasto avoinna ma, ti, ke 10.00-15.00,
pe 10.00-13.00 (torstaisin suljettu), puh. 044 786 8124,
kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä sukututkimuspyynnöt:
– puhelin: 044 786 8125 (ma-ke klo 10-15)
– henkilökohtainen asiakaspalvelu: Ylöjärven srk-keskus (Kirkkotanhuantie 1), jossa kirkkoherranvirasto avoinna maanantai-keskiviikko klo 10-15 ja perjantaisin klo 10-13 tai sähköpostilla
kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi
– nettitilauslomake: www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Taloustoimisto avoinna ma-to klo 10.00-15.00 ja pe klo 10.0013.00. Molemmat palvelevat srk-keskuksen yhteydessä osoitteessa Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi.
Seurakunnan yleiset yhteystiedot:
postiosoite: PL 2, 33471 Ylöjärvi
sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
internet-sivut: www.ylojarvenseurakunta.fi
Facebook:
www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
Twitter: @YlojarvenSrk
Instagram: @YlojarvenSrk #ylöjärvensrk

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA¤
www.ylojarvenseurakunta.fi

