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Armoa!
Apulanta-yhtyeen Toni Wirtanen kaipasi eräässä radiohaastattelussa gospeliin (hengellinen (nuoriso)musiikki) syvyyttä. Hän kaipasi sanomisen terävyyttä. Koska
kun kerran on jotain sanottavaa, kannattaa sanoa suoraan ja voimalla.
Samankaltaisia kommentteja olen kuullut muiltakin
ajattelijoilta kirkkoon liittyen. Tässä monien merkitysten ja maailmankatsomusten maailmassa kirkolla
on niiden joukossa vain yksi sanoma, joka erottaa sen
muista parempaa elämää tarjoavista instituutioista ja
yrityksistä.
Armo.
Järjenvastainen, itsessään ristiriitainen sana. Sehän
tarkoittaa, että joku tai jokin ei saa ansionsa mukaan.
Luonnollinen kausaliteetti ei toteudu. Teosta ei seuraa sen luonnollista seuraavaa tapahtumaa, vaan jotain
jääkin toteutumatta. Tällaisen loogisen ’seuraavan tapahtuman’ voi estää vain älykäs mieli. Kun se seuraus,
jonka joku jätti toteuttamatta, olisi ollut vahingollinen,
puhutaan usein armosta. Armo on annettu ihmiselle.
Kirkonmies väittää sen olevan peräisin Jumalalta. Ky-

vyn armahtaa.
Muistan yhden esimerkin. Mauno Koivistolta kysyttiin aikanaan perustetta, kun hän presidenttinä oli
armahtanut vangin. ”Ei armahdukselle ole perustetta”,
vastasi presidentti.
Ensi vuonna tapahtuu seurakunnassa paljon. Suomi
100, reformaatio 500 vuotta. Piispantarkastusprosessikin on käynnissä. Reformaation 500-merkkivuoden
teema on armo. Helposti teemavuosien teemat ovat
sanahelinää. Armosta on helppo puhua akateemisesti,
kahvipöydässä Nyt olisi kuitenkin oiva tilaisuus toteuttaa teema. Seurakunnan toimia niin kuin se puhuu. Luoda yhteisöön armollisuutta, puhumalla siitä suoraan ja
tekemällä sitä todeksi.
Armosta puhuva leimautuu helposti sinisilmäiseksi,
heikoksi, naiviksi …tai jopa tyhmäksi. Ja kuitenkin kaiken omantunnon ja menneen elämän epäonnistumisten
syytöksissä se on ainoa sana joka vapauttaa.
Tehdään siitä tänä vuonna, 100 vuotiaassa Suomessa, totta. Otetaan se käyttöön. Vaikka se toinen ei sitä
ansaitsekaan.

PUHEENVUORO

Suosi suomalaista,
kehottivat reformaattorit
Tänä vuonna juhlitaan Suomen
100-vuotista itsenäisyyttä. Mutta osattiin sitä aiemminkin: jo liki 500 vuotta sitten suomalaiset niittivät mainetta
Euroopan yliopistoissa lahjakkaina
ja ahkerina oppilaina. Tämä paljastuu
Wittenbergin yliopistoprofessorien,
reformaation johtohenkilöiden Martin
Lutherin ja Philipp Melanchthonin kirjeenvaihdosta Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaasan kanssa.
Joukko suomalaisia opiskelijoita
pääsi osalliseksi Wittenbergin yliopiston opetuksesta, heidän joukossaan
muuan Mikael Agricola. Lutherin ja
Melanchthonin kirjeenvaihdon mielenkiintoisimmat juonteet liittyvät niihin
kirjeisiin, joissa reformaattorit suosittelevat suomalaisia opiskelijoita Kustaa Vaasan palvelukseen. Vuonna 1539
Luther suositteli kirjeessään Agricolaa
hovin palvelukseen: ”joka tosin on nuori, mutta opiltaan, luonnonlahjoiltaan ja
tavoiltaan erinomainen, ja joka saattaisi
olla sinun Majesteettisi valtakunnassa
mitä suurimmaksi hyödyksi: ja häntä
minä suositan Sinun Majesteetillesi koeteltuna miehenä.” Melanchthon vahvisti
omassa kirjeessään: ”Sen vuoksi suvaitkoon Teidän Kuninkaallinen Majesteet-

tinne armollisesti ottaa suosioonsa kiitosta ansaitsevat opinnot, ja niin ollen
osoittaa armollista apuansa ja edistävää
huolenpitoansa sellaisille hurskaille ja
oppineille henkilöille, jollainen on – –
Mikael Agricola.”
Vielä Agricolaakin ylistävämmän
arvion sai suomalainen Erik Härkäpää,
jota Melanchthon suositteli Kustaa Vaasalle vuonna 1551: ”– – olen antanut
tämän todistuksen suomalaiselle Erik
Härkäpäälle – – Hän on rehellinen ja
kunniallinen mies – – ja täällä Akatemiassa hän vietti kolme vuotta opiskellen
latinan ja kreikan kielen lisäksi myös
hepreaa, voidakseen paremmin selittää
profeettojen sanaa. Hän on oppinut oikein ja hyväksyy yksimielisesti kirkon
opin – – Ja koska hän tietää filosofian
tuntemuksen oleva hyödyksi opettamisessa, hän on varustautunut myös
näiden taitojen opilla, joita filosofia
sisältää. Enkä epäilisi, etteikö Teidän
Kuninkaallinen Majesteettinne haluaisi erityisesti, että seurakuntien johtoon
laitettaisiin rehellisiä, oppineita ja hillittyjä miehiä. Teidän Kuninkaallinen
Majesteettinne saa tietää tämän Erikin
olevan sellainen.”
Ja hyvin kumpikin valtakuntaan si-

MAKUPALOJA INSTAGRAMISTA
Seurakunnan diakoniatyö on
jakanut tällä viikolla lähes 250
joulukassia ylöjärveläisille.
MLL:n Joulupuu-keräyksen kautta lahjoitetut 300 joulupakettia
on puolestaan välitetty eteenpäin
lapsille. Yksityislahjoituksina tuli
lisäksi yli 20 lahjakorttia, jotka
on jaettu vähävaraisille perheille.
Yksi joulukuusikin lahjoitettiin ja
se löysi tiensä lämpimän vastaanoton kera ylöjärveläiseen perheeseen. Lisäksi useammat yksityiset ihmiset ovat tuoneet joulupaketteja jaettavaksi. ”Jumalan siunausta olemme nähneet aivan silmiemme
edessä”, kertoo johtava diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto ja
välittää lämpimät joulukiitokset kaikille lahjoittajille ja diakoniatyön
kautta avuntarvitsijoita muistaneille!
#jouluiloa #jaettuilo #hyväämieltä #joulumieltä #joulupuukeräys #mll
#joululahjat #diakonia #diakoniatyö #uskohyväntekemiseen #jouluylöjärvellä #ylöjärvi
@ylojarvensrk, 16.12.2016

joittuivatkin: Suomeen piispoiksi. Hiukan heidän jälkeensä Wittenbergistä
kotiutui Thomas Keijoi, jolle ei enää
ollut osoittaa korkeaa virkaa. Tästä suivaantuneena Keijoi päätti ensimmäisenä
Wittenbergin oppineista antaa lahjakkuutensa seurakunnan käyttöön. Määränpääksi tuli Hämeenkyrön seurakunta.
SARI TIMONEN
Kirjoittaja on Ylöjärven seurakunnan
seurakuntasihteeri ja Helsingin yliopistossa pro gradu-työtään, ”Lutherin ja
Melanchthonin kirjeenvaihto Kustaa
Vaasan kanssa 1539–1551”, viimeistelevä teologian kandidaatti.
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Rakkaudella taiteiltuja tilkkupeittoja.❤ Äiti-Teresan peittotalkoolaiset ovat jälleen ahkeroineet
viikoittain Perhetalolla. Upeat
peitot ovat 3.12. asti ihasteltavana
Ylöjärven Leija-kirjastossa. Sen
jälkeen peitot matkaavat Intiaan
lämmittämään kodittomia.
#ahkeratkädet #kiitos #uskohyväntekemiseen #joulujokapäivä #jouluylöjärvellä #lämmintäjoulumieltä
#hyvälämminhellä #ylöjärvi #tilkkupeitto #käsityö #perhetalo #äititeresa #motherteresa #blankets #toindia
#warmfeelings #christmashearts
@ylojarvensrk, 29.11.2016

Tänään raamattuhuoneella Asuntilan esikoulun Metsätähdet.
Esikoululaiset työstivät Profeetta
Joonan kertomusta leikkien sekä
piirtäen öljyvahaliiduin, maalaten
vesiväreillä sekä leikaten. Kysyin
lapsilta Mistä kohdasta kertomusta pidit eniten? Lapset pitivät
eniten siitä, kun suuri kala tuli ja
nielaisi Joonan vatsaansa.
#godlyplay #raamatunkertomuksia
#varhaiskasvatus #askartelu #esikoulu #päivähoito #ylöjärvensrk #ylöjärvenseurakunta
@godlyplayraamattuhuone, 4.11.2016
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Syväluotaava henkilökuva uskonpuhdistajasta

Ristitulessa Martti Luther
S

ain tehtäväksi tavata ja haastatella vanhempaa kollegaani
Martti Lutheria. Otin haasteen
vastaan innostuneena, mutta myös hiukan jännittyneenä. Martin
maine on kiirinyt minunkin korviini,
vaikken tavallisesti julkisuuden henkilöistä olekaan kovin kiinnostunut.
Martti on saanut aikaan paljon. Hänen tekemänsä työ on murtanut patoja
monen ihmisen sydämessä ja kaatanut
aitoja ihmisten välillä. Lutheria kohtaan
tuntemani kunnioitus ja arvostus ei lainkaan vähennä tilanteen haastavuutta.
Mitenköhän Martti-pappi suhtautuu
minuun, nuorempaan pappiin, joka ei
ole lainkaan niin oppinut kuin hän itse?
Rippikoululaisten seurassa tunnen itseni usein hyvin vanhaksi, mutta Marttiin verrattuna olen kokematon uskossa
ja elämässä. Onhan hän minua sentään
497 vuotta vanhempi. Olen varautunut
tilanteeseen testaamalla älypuhelimeni
nauhuria (että se varmasti toimii). Olen
lukenut sekä joitakin Martti-sedän itsensä kirjoittamia teoksia että tutkinut muiden hänestä sanomia ajatuksia (jotten aivan mokaa itseäni ja ymmärrän hiukan,
mistä voin hänen kanssa keskustella).
Olen tarkistanut, että paikallisesta kuppilasta saa kunnon olutta (moni Marttia
tuntenut kertoo hänen olevan innokas
olutharrastaja.) Tuopin äärellä uskaltauduin esittämään hänelle muutamia
kysymyksiä.
Heli: Millainen lapsuutesi oli?
Martti: Olen talonpojan poika!
H: Vanhempasi olivat siis maanviljelijöitä?
M: Eivät kirjaimellisesti, mutta mieleltään. Sukumme ulottuu Thüringeniin
Möhran maaseudulle, josta isovanhempani olivat kotoisin. Isäni Hans ei nuoruudessaan jäänyt maaseudulle viljelijäksi, vaan lähti muualle työnhakuun.
Hän oli kunnianhimoinen mies. Eteni
urallaan tavallisesta kaivosmiehestä
useiden kaivosten omistajaksi. Ajat
olivat niukat, mutta isä onnistui liiketoimissaan hyvin. Työ ja menestyminen
olivat hänelle tärkeitä asioita.
H: Millaisia hetkiä muistat lapsuudestasi?
M: Kotona oli kova kuri. Kuusivuotiaana sain äidiltäni Magdalenalta selkäsaunan, kun pihistin pähkinän tuvan
pöydältä. Kunnioitetut äitini ja isäni
pitivät ensiarvoisen tärkeänä lastensa
menestymistä ja he uskoivat sen mahdollistuvan ankarilla otteilla. Itse isänä
pidän rakkautta kuria tärkeämpänä.
H: Osoittivatko vanhempasi sinulle ja
sisaruksillesi kuitenkin rakkautta?
M: Enpä tiedä… Vaikea muistaa,
kun oli lapsi on kuitenkin jo kuudettasataa vuotta sitten… (Martti pyyhkii
silmäkulmiaan ja on hetken hiljaa. Olen
kiusaantunut, koska äkkiä muistan lukeneeni Martin ja hänen isänsä hankalista
väleistä. Koitan nopeasti keksiä jonkin
toisen puheenaiheen.)
H: Entä kouluaikasi? Mitä siitä on
jäänyt mieleen?
M: Kävin kyllä koulua jo pienestä
pitäen.
H: Oi, anteeksi… Nykyisin koulunkäynti on itsestäänselvyys ja kaikki käyvät koulua omalla äidinkielellään, mutta
sinun nuoruudessasi niin ei tietysti ollut.
M: Tuohan kuulostaa hyvältä! Kaikki
asiat eivät siis maailmassa olekaan paholaisen vallassa. Koulussakin oli ankara kuri. Useita kertoja sain keppiä siitä,
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Pähkinänkuoressa
Nimi: Martin / Martti Luther
Syntyi: 10.11.1483,
Eislebenissä Saksissa
Kuoli: 18.2.1546, 62-vuotiaana
Kansalaisuus: Saksan
Ammatti: Pappi
Puoliso: Katharina voin Bora
(vuodesta 1525)
Lapset: Hans, Elisabeth,
Magdalena, Martti nuorempi,
Paul ja Margaretha
Oho! Soittaa taitavasti luuttua.
Suosittu seuramies huumorintajunsa ja hyväntahtoisuutensa
ansiosta.

että puhuin saksaa, omaa äidinkieltäni,
koulussa. Aasiksi en joutunut, sillä olin
varsin tunnollinen opiskelija.
H: Mikä tuo aasijuttu on?
M: Se liittyi keskiajan koulujen kurinpitoon. Jos ei osannut läksyjään aamulla tai osasi ne muita huonommin,
sai päähänsä aasinhupun ja koko loppupäivän kutsuttiin aasiksi. Loppuviikosta eniten aasina ollut saattoi saada
selkäsaunan.
H: Uuh… Kuulostaa hurjalta. Häpeää
ja ruumiillista kidutusta…
M: Bene vixit, qui bene latuit. (Suom.
Hyvin eli se, joka huomaamattomana
eli. Tyypillinen latinankielinen lentävä
lause keskiajalla. Toim.huom.) Ihmisiä
meistä silti kasvoi, vaikkemme nuoruudessa juuri päässeet huikentelemaan.
Syntiin taipuvaisia joka tapauksessa.
Koulu- ja opiskeluaikani oli kuitenkin
elämäni parasta aikaa. Teininä ollessani
lauloin katedraalikoulun poikakuorossa. Kiersimme kaduilla laulaen ja rahaa
koulunkäyntiin kerjäten. Soitin, lauloin
ja nauroin yhdessä muiden poikien kanssa. Kesät tuntuivat loputtoman pitkiltä.
Eisenachissa asuessani tutustuin Schalben perheeseen, jonka luona asuinkin
jonkin aikaa. Niinä aikoina aloin ymmärtää, mistä hengellisessä elämässä on
kysymys. Lapsuudenkodissani uskottiin
Jumalaan, koska niin oli tapana.
H: Miten sinusta sitten tuli pappi?
Siitä kerrotaan kaikenlaista.
M: Minustahan piti alun perin tulla
lakimies. Ainakin isäni mielestä. Itse en
ollut siitä urasta koskaan kovin varma.
Sitten Jumala puuttui tapahtumiin vahvistaen kutsumustani, joka iti hiljaa jossain sydämeni pohjalla. Heinäkuun toisena päivänä vuonna 1505 olin nimittäin
menossa käymään lapsuudenkodissani.
Matkalla puhkesi raju ukonilma. Salama iski vain muutaman metrin päähän
minusta. Huusin apuun Pyhää Annaa,
kuten olin lapsena kuullut isäni niin

monesti kaivostöissään tekevän. ”Auta
Pyhä Anna! Minä rupean munkiksi”, sanoin ja Jumalan armon avulla minusta
tuli pappi. Se oli Jumalan tahto.
H: Mitä vanhempasi sanoivat siihen?
M: Isä oli raivoissaan. Munkkina
tuskin voisin elättää häntä vanhuuden
päivinä.
H: Niin, eläkejärjestelmää ei vielä ollut. No, menit sitten augustinolaisluostariin. Aluksi koeajalle, sitten noviisiksi
ja lopulta sinut vihittiin, ensin munkiksi
vuonna 1506 ja lopulta papiksi 1507.
Millaista elämä luostarissa oli?
M: Opettelin alkuajat munkille sopivaa käytöstä. Olin liian iloluontoinen, mutta gutta cavat lapidem. (Pisara
korventaa kiven. Toim.huom) Lopulta
osasin kulkea niska taakse taivutettuna,
mutta katse maahan luotuna, nauramatta
ja hymyilemättä. Iloitsematta ja turhia
puhumatta.
H: Kova koulu. Itse puhelen turhia
useinkin, vaikka pappi olenkin. Ja taidan
nauraakin aivan sopimattomille asioille.
M: Gaudeamus igitur! (Martti puhkeaa nauruun ja vinkkaa tarjoilijaa tuomaan toiset oluet.)
H: Elit sitten joitakin vuosia luostarissa. Mikä sinusta on papin työssä
parasta?
M: Messun toimittaminen ehdottomasti! Vaikka aluksi se oli myös pahinta. Minä, tomua ja tuhkaa ja täynnä syntiä, puhumassa kaikkivaltiaalle
Jumalalle. Vasta vuosia ensimmäisen
vapisevin käsin toimittamani messun
jälkeen ymmärsin, kuinka Kristus toimii välimiehenäni. Hän on auttajani
ja lunastajani – silloinkin, kun toimin
pappina alttarilla.
H: Tuon kun aina muistais… Mikä
sai sinut sitten oivaltamaan, että voit
kaikessa turvautua Jeesukseen?
M: Se oli vuosien, ellei vuosikymmenien prosessi. Jo nuorena olin herkkä ja
hyvin tunnollinen, mutta luostariaikoina

ne piirteeni vain vahvistuivat. Jos joku
munkki hurskaalla luostarielämällään
pelastuisi, se olisin minä, niin tunnollinen oli paastotessani ja muuta elämän
kurjistamista harjoittaessani. Minua vaivasi alituinen riittämättömyys. Olinko
tehnyt tarpeeksi? Olinko tunnustanut
syntini riittävän yksityiskohtaisesti?
Olinko toimittanut messun ja katumusharjoitukseni riittävän hyvin? (Martti
etsii hetken sanoja jostain tuoppinsa
pohjalta ajatuksiinsa eksyneenä.)
H: Mihin tulokseen tulit pohdinnoissasi?
M: Omasta itsestäni en löytänyt
rauhaa tai tyytyväisyyttä. Kunnes sain
työntehtäväkseni luennoida Psalmien
kirjasta. Luentosarjaa rakentaessani
törmäsin yhä uudelleen kahteen sanaan.
Jumalan vanhurskaus. Psalmissa 71
pyydetään Jumalaa pelastamaan hänen
vanhurskaudessaan. Siitä ajatukseni menivät aivan solmuun, sillä olin oppinut
tuntemaan vain Jumalan tuomitsevan
vanhurskauden.
Psalmien rinnalla luin roomalaiskirjettä, sillä minulla oli silloin tapana lukea rukoillen läpi jotain Uuden
testamentin kirjaa. Lopulta kiinnityn
huomioni lauseyhteyteen Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 17.jakeessa.
Jumalan vanhurskaus ilmestyy evankeliumissa! Uskosta vanhurskas saa elää!
(Martti pyyhkii jälleen silmiään, mutta

hymyilee sitten leveästi ja katsoo suoraan silmiin.) Jumalan sanaa tutkiessani
ja opettaessani opin, että olen tarpeeksi.
Riittävä Jumalan edessä.
H: On ollut suuri lahja monille, että
oivalsit tuon.
M: Per aspera ad astra. (Vaikeuksien kautta voittoon. Toim.huom) On
Jumalan armoa, että oma ahdistukseni
ja tuskani on auttanut muitakin. (Martti
vilkaisee seinällä olevaa kelloa ja hänen
ilmeensä muuttuu säikähtäneeksi.) Nyt
on saatava jostain nopeat hevoset ja peloton kuski! Rouvani Katharina ei katso
hyvällä, jos illallisaikaa ei kunnioiteta.
(Yritän sanoa jotain taksista, mutta
Martti on jo ovella. Sieltä hän kääntyy
vielä katsomaan minuun päin.)
M: Omnia vincit amor! (Rakkaus
voittaa kaiken. Toim.huom.)

Martti huikkaa viimeiset sanansa hymyillen ja kättään hyvästiksi nostaen.
Sitten hän häviää ulos lumisateeseen.
Jään pöytään istumaan ja ihmettelemään kohtaamistani uskonpuhdistajan kanssa. Etukäteen olin kuvitellut
tapaavani huikean oppineen ja omanarvontuntoisen herran, joka puhuu
niin korkealentoista teologiaa, etten
millään pysy perässä. Martti olikin
jotain ihan muuta.
HELI AIRIKKA

Asiantuntijan kommentti:
”Tohtori Lutherin persoona tulee tässä
hyvin esille. Hän oli opiskeluaikanani
parhaita luennoitsijoita. Hänen perehtyneisyytensä Raamattuun on aivan
omaa luokkaansa. Luther oli myös
silminnähden innostunut opetustyöstä.
Hän ilahdutti meitä opiskelijoita kertomalla hauskoja tapauksia kokemuksis-

taan luostarissa ja yliopistomaailmassa.
Omalle työlleni Martti Luther on ollut
esikuva ja innoittaja. Ilman häntä ei kirjallinen urani olisi mahdollinen.”
MIKAEL AGRICOLA
Turun piispa, uskonpuhdistaja,
suomen kirjakielen isä
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Armo on läsnä
koko ajan elämässäni

M

ielestäni armo on läsnä kaiken aikaa. Nyt
tunnen armoa itseäni
kohtaan siinä, että
minun ei tarvitse löytää tai etsimällä
etsiä elämästäni yksittäistä armon
kokemusta, jonka nostaisin jotenkin
muiden armon kokemusteni ohi.
Kuitenkin tärkeänä ja jatkuvana
armon kokemuksena pidän sitä, että
ihmiset hyväksyvät minut sellaisena
kuin olen. Saan olla oma itseni rosoineni, virheineni. Minun ei tarvitse nousta varpailleni tai esittää jotakin muuta kuin olen. Se on armoa.
Toivon, että voisin osoittaa samanlaista armoa muita ihmisiä kohtaan,
mitä itse olen saanut osakseni.
Usko Jumalan armoon kantaa
elämässä. Kasteessa Jumala ottaa

ihmisen armoonsa. Saan kokea sen
Jumalan lupauksena pelastumisesta.
Armo on myös meissä oleva Jumalan lahja.
Usko, toivo ja rakkaus ovat armon vaikutuksia. Voimme arjessa
osoittaa armoa toisiamme kohtaan
monella tavalla. Meille jokaiselle
on tärkeää tulla hyväksytyksi juuri
sellaisena kuin olemme.
Syyttelevät sormensa on parempi tunkea syvälle taskuihinsa kuin
osoitella niillä muita ihmisiä. Toistemme ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä anteeksi antaminen ovat
armoa arjessa. Siinä on tavoitetta
niin minulle kuin varmasti monelle
muullekin.
PASI TAKALA

Arjessa armo näkyy
pieninä hetkinä kotona ja työssä

K

ymmenettä lasta odottaessani tunsin itseni välillä liian
vanhaksi hoitamaan jälleen
pientä nyyttiä. Edellinen
tyttäreni täytti jo neljä vuotta, ja epäilin sekä voimiani että taitojani aloittaa
kaiken taas alusta.
Ärsyynnyin omasta kömpelyydestäni
ja siitä etten pystynyt suoriutumaan arjen askareista samalla tavoin kuin aikaisemmissa raskauksissani. Lähes neljä
viikkoa ennen laskettua aikaa menin rutiinitarkastukseen, jossa todettiin, ettei
lapsivettä ollut lainkaan jäljellä. Synnytyksen käynnistys aloitettiin välittömästi

ja pelkoni kasvoi hetki hetkeltä. Tiesin,
ettei aikaa ollut hukattavaksi ja silti en
voinut muuta kuin odottaa.
Kun sitten seuraavana aamuna pieni
prinsessa tuhisi kainalossani tarkkaillen
syvän sinisillä silmillään kasvojani, koin
valtavan suurta armoa. Tunsin kiitollisuutta siitä, että saan vielä kerran kantaa
sylissäni pientä untuvatukkaista aarretta
ja kulkea hänen rinnallaan ensihenkäyksestä aina siihen hetkeen, kunnes hänen
omat siipensä kannattelevat – ja toivottavasti vielä kauan sen jälkeenkin.
Arjessa armo näkyy pieninä hetkinä
kotona ja työssä.

Armo on ansaitsematonta
hyvää, rakkautta
ja anteeksiantoa

Y

llättävän kysymyksen
ääreen jouduin, kun
sain pohdittavaksi
omaa armokokemus-

tani.
Kysymys oli yllättävä, koska en
ole asiaa syvällisemmin miettinyt.
”Luoja armahda”- rukouksen olen
toki monta kertaa huudahtanut.
Useimmiten tilanteessa, jossa olen
ollut itse hätää kärsimässä.
Olen ymmärtänyt, että armo on
ansaitsematonta hyvää, rakkautta ja
anteeksiantoa. Se tarkoittaa myös
lupaa aloittaa alusta epäonnistumisen jälkeen ja mahdollisuutta
yrittää uudestaan. Elämme keskellä sekasortoista maailmaa, josta ei
vihapuhetta puutu. Armo pitää sisällään toivon, jonka varassa jaksaa
elää paremmin, vastuullisemmin ja
suvaitsevaisemmin.
Yhteiskunnassamme pidetään
huolta niistä, jotka eivät pysy
vauhdissa mukana. Diakoniatyön
johtokunnassa on uskoni vahvistunut siitä, että kirkon tärkeä tehtävä on täydentää valtion ja kunnan
tarjoamia palveluja. Etsiä ja löytää
heitä, jotka ovat pudonneet palveluverkosta, eivätkä enää jaksa.
Oikeudenmukainen yhteisvastuu

Armo on kokemus,
joka kumpuaa sisältäpäin

A

rmo näyttäytyy minulle
kokemuksena, joka tulee sisältäpäin. En koe,
että kukaan muu voi
armahtaa minua, jos en armahda itseäni. Jos on liian vaativa ja ankara
itseään kohtaan, ei auta, vaikka joku
muu osoittaisi sinua kohtaan arvostusta, hyvyyttä tai armeliaisuutta.
Ulkoa tulevan armon kokemuksen voi aina kyseenalaistaa, miettiä, että miksi tuo ihminen on noin
hyvä minua kohtaan, vaikka en ole
sitä ansainnut. Tai ajatella, että tuo
vain sanoo, esittää tuollaista, vaikka
ei oikeasti hyväksy minua tai toimintaani.

Armo arjessani on armoa itseäni
kohtaan. Kun on hyväksyy oman
vajaavaisuutensa, on huomattavasti helpompaa olla armollinen myös
muille. Armo on vahva sana. Perinteisesti armo on ollut jotain, jota
pitää anella, ja joka annetaan meille
ylhäältä.
Armon mekin ansaitsemme. Ja
sen me saammekin, mutta emme
ehkä anelemalla, vaan itsemme
kanssa keskustelemalla. Tämä oli
kysymys, josta oma keskusteluni
joskus alkoi: Miksi minun pitää olla
niin ankara jollekin, joka kuitenkin
koko ajan yrittää parhaansa?
VEE AHLGREN

RIIKKA SALAKARI

Armo on lahja,
jota jaamme
eteenpäin

toteutuu hyvällä yhteistyöllä ja
kiitollisuudella. Lähimmäisen rakkautta on köyhien ja alaspainettujen
ihmisten auttaminen. Uskokaamme
hyvän tekemiseen.
Armon ohella olemme saaneet
osaksemme erilaisia armolahjoja.
Toisille on annettu opettamisen
lahja, toisille jokin palvelutehtävä.
Rohkaisemisen armolahjan saanut
kykenee tsemppaamaan ja innostamaan lannistuneita hihojen käärimiseen.
Vasta nyt, lähes 50 vuotta kestäneen työurani jälkeen olen havahtunut huomaamaan, että sosiaalityöstä
tuli elinikäinen ammattini sattuman
kautta. Lahjana koen sen, että olen
voinut olla tukemassa niin monenlaisia ihmisryhmiä ja elää mukana
heidän rankoissa selviytymistarinoissaan. Matkan varrelle on osunut vaikeasti liikuntavammaisia,
näkövammaisia, vankeja, vanhuksia sekä sotaleskiä ja -orpoja. Näistä
kohtaamisista olen Luojalle suuresti
kiitollinen ja uskon kasvaneeni ihmisenä niiden myötä.
LEENA MANKKINEN

Kun pienet lapset riidan jälkeen halaavat ja pyytävät toisiltaan anteeksi tai
vanhus hauraalla äänellään kiittää ihanasta päivästä ja hyvästä hoidosta sekä
siitä, ettei tarvinnut olla yksin.
Kun turvapaikanhakija kertoo nukkuvansa taas yönsä, koska kokee olonsa
turvalliseksi täällä Suomessa.
Armo näkyy myös siinä, ettei yrittäjänä ja perheenäitinä tarvitse arjen haasteista yksin selviytyä, vaan voi luottaa
niissäkin Jumalaan.

E

räältä rippikoulupapilta saamani kaavan mukaan Jumalan ARMO on yhtä kuin Ansaitsematon Rakkaus Minun
Osakseni. Tämän armon eteen ei voi
tehdä juuri muuta kuin joko ottaa vastaan tai torjua.
Armo on kuitenkin myös lahja, jota
on tarkoitus jakaa eteenpäin. Välillä pystymme siihen, välillä emme. Armoa ei
aina saa toisilta ihmisiltä niin paljoa
kuin kokisi tarvitsevansa – eikä itse ky-

L

kene antamaan niin runsaasti kuin muut
toivoisivat.
Entä Jumalan armo? Se on jokapäiväistä.
Jaakko Löytyn Aamulaulun kertosäkeistön sanoin: ”Tämä pieni ihminen
kiittää / Tähän aamuun nousta sain /
Vielä tänään armoa riittää / Siksi veisaan kiitostain”.
Uskon, ettei Jumalan armo lopu myöhemminkään.
KATARIINA SORVANTO

”Aina on mahdollisuus al
vaikka tekisi

asteni ollessa vasta 1- ja
3-vuotiaat tempauduin mukaan kunnallispolitiikkaan.
Tulin valituksi kunnanvaltuustoon ensimmäisinä keskustalaisina
naispoliitikkoina Ylöjärvellä. Hyvin nopeasti sain osakseni luottamuksen lisäksi monenlaisia mielenkiintoisia tehtäviä
ja vastuuta. Minulla oli toki näkemys
siitä kuinka perheenäidin tulee hoitaa
lapset, koti ja päivätyö, mutta vaativien
luottamustehtävien nivominen samaan
pakettiin oli minulle uusi haaste.
Prioriteeteissani ensimmäisenä oli
se, että lapseni eivät saa kokea turvattomuutta ja heillä täytyy olla perusasiat
kunnossa. Vastuullinen työ henkilöstö- ja talousasioiden hoitamisessa paikallisessa suuryrityksessä asetti tietyn
päivärytmin ja sen jälkeen lukuisat valmistelevat ja päättävät kokoukset veivät
paljon perheenäidin aikaa.
Kotoa poissa olemisen johdosta tunsin jatkuvasti huonoa omatuntoa. Pyrin
kuitenkin olemaan joka ilta kotona
viimeistään lukemassa lapsilleni iltasadun ja -rukouksen sekä laulamassa
unilaulut. Lasten nukahtamisen jälkeen
hoidin kodin tiskit ja pyykit ja seuraa-

van päivän ruoan, jota lapsia hoitamassa
ollut toinen vanhempi, isovanhempi tai
MLL:n hoitaja kulloinkin saattoi lapsilleni tarjota.
Puolen yön jälkeen aloin tutustua
seuraaviin kokousasioihin ja valmistella aloitteita tai puheita sekä pitää sähköpostitse yhteyttä viranhaltijoihin ja
valtuustoryhmääni, jonka puheenjohtajaksi minut oli nostettu jo ensimmäisellä
valtuustokaudellani.
Luonnollisesti minunkin vuorokaudessani on vain 24 tuntia, joten useiden
vuosien ajan ainoa mistä omissa prioriteeteissani saatoin vähentää aikaa oli
uni.
Jokainen, joka on kokenut stressin
ja sen, että nukahtamislääkkeen avulla
pyrkii nukkumaan edes keskimäärin
kolme tuntia yössä useiden kuukausien saati vuosien ajan tietää, että lopulta
tuollainen elämäntapa vie vähintään
terveyden. Niin minultakin.
Sitten työkavereiden kanssa osallistuin Aslak-kuntoutuskurssille, jossa
ryhmäkeskusteluissa psykologin ja
työtovereitteni kanssa minun silmäni
avautuivat ja ymmärsin, että näin en
voi jatkaa. Asiat täytyi laittaa uuteen

tärkeysjärjestykseen. Oli valtavan suuri helpotus ymmärtää, että minä en
ollutkaan pelkästään huono äiti, vaan
elämääni oli vain melkein salakavalasti
tullut liian paljon asioita yhtä aikaa ja
kun hoitaisin ne pala palalta kuntoon ja
jätän ylimääräisen painolastin pois, lapsillani voi olla äiti vielä kahdeksankin
vuoden päästä.
Uudessa Testamentissa Luukkaan
15. luvussa on kertomus tuhlaajapojasta. ”Vanhemman veljen” tavoin me
hyvin helposti perustamme elämämme
suorittamiselle. Jos olemme epävarmoja, meillä on taipumus verrata itseämme

Ihmisten pitäisi osata olla
armollisempia itselleen ja
muille sekä osata pyytää ja
antaa anteeksi.

KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 11. tammikuuta 2017

Ihminen haluaisi tehdä itse
jotakin ansaitakseen armon

M

itä on armo? Kristinuskon peruskäsitteitä, Efesolaiskirjeen mukaan ihminen pelastuu armosta,
uskon kautta, ei tekojen kautta. Tällainen armo on vaikea käsittää, koska ihminen haluaisi tehdä itse jotakin armon
ansaitakseen.

Itse sain kokea armon ihmeen tilanteessa, jossa ahdistuksessani ymmärsin, että minua on joku rakastanut niin
paljon, että syntisyyteni oli sovitettu.
Jeesus oli sovittanut ja armahtanut
Golgatan ristillä minutkin. Se rauhan
ja hyvyyden kokeminen rukouksen
jälkeen, kun olin saanut polvistua ja

KONSERTTEJA
vastaanottaa armon omalle kohdalleni,
oli jotakin mihin eivät sanat riitä. Syvä,
sydämestä tuleva kiitollisuus täytti mielen, minunkin vuokseni ja ystävä hyvä,
sinunkin vuoksesi!

PIRKKO VUOLLE

Arjen vastoinkäymisissä ja vastuissa
saan luottaa Jumalan Sanan lupauksiin armosta

A

RMO on ANSAITSEMATON RAKKAUS MINUN
OSAKSENI.
Olen saanut kokea Jumalan armoa elämässäni jo nuoruudessani.
Silloin sain armon tulla tuntemaan Jeesuksen omana vapahtajanani.
Tuo armo on sen jälkeen kantanut ja
johdattanut minua aviopuolisoksi, viiden lapsen isäksi ja kahdeksan lapsen
isoisäksi. Ne ovat tärkeitä asioita, kun
on saanut kokea, ettei syntymäni ole ollut sattumaa vaan lahja Jumalalta.
Isän selviytyminen rintamalta, Neuvostoliiton suurhyökkäyksestä, ja äidin

yksinhuoltajuus neljän pojan kanssa
isän kuoltua kertovat osaltaan minulle
tästä armosta.
Arjen vastoinkäymisissä ja vastuissa
saan luottaa Jumalan Sanan lupauksiin
armosta, Hän on luvannut olla kanssamme niissä. Matt.28:19-20: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä
olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä
maailman loppuun asti.”
Jumalan armo on minulle tärkeä sik-

si, että sen kautta voin kokea Jumalan
lahjan kohdallani. Armolaulun sanot
kertovat sen: ”Minun armossani on
sulle kylliksi, sillä voimani tulee täyteen heikkoudessa. Se on Jumalan suuri
lahja. Aamen. Sillä armosta me olemme
pelastetut, emme tekojemme kautta, ettei
kukaan kerskaisi. Se on Jumalan suuri
lahja. Aamen. Olen mielistynyt heikkouteen. Hätään, vainoihin. Sillä kun mä
olen heikko, silloin olen väkevin. Se on
Jumalan suuri lahja. Aamen”

VELI-MATTI ANTILA

Armolaulun säe ei ole lupa tehdä
mitä vain, mutta se on hieno lupaus

L

apsesta alkaen kävin isoäitini
kanssa Ylöjärven kirkossa lähes joka sunnuntai.
Armo käsitteenä ei aina
tullut aivan selväksi. Vasta 1970-luvun
lopussa, kun kuulin Kari Tikan säveltämän Armolaulun, asia selvisi minulle
kaikessa yksinkertaisuudessaan. Vallankin laulun toinen säkeistö kertoo kaiken

tyhjentävästi: ”Sillä armosta me olemme pelastetut, emme tekojemme kautta,
ettei kukaan kerskaisi. Se on Jumalan
suuri lahja!”
Tuo säe ei ole lupa tehdä mitä vain,
mutta se on hieno lupaus meille kaikille,
jotka (toivottavasti) pyrimme tekemään
oikein, mutta emme pysty olemaan synnittömiä.

Tuon laulun antaman oivalluksen jälkeen tuntui hyvältä: armo koskee myös
minua, vaikka olen tehnyt monet asiat
väärin! Kun pitää nuo sanat muistissa,
arki sujuu paljon paremmin kuin muuten. Ja mikä parasta; ne auttavat myös
pyrkimään oikeanlaisiin tekoihin.
JUHANI VAHTOKARI

loittaa puhtaalta pöydältä,
ikin virheitä”
toisiin. Meistä voi tuntua, että olemme
parempia tai huonompia kuin naapuri.
Pienten lasten vanhempana toimimisesta tulee taakka, eikä se enää ole lahja,
josta iloitsemme. Minä tein tällaisia virheitä. Ihmisten pitäisi osata olla armollisempia itselleen ja muille sekä osata
pyytää ja antaa anteeksi.
Jään miettimään, miten tärkeitä pienet
arkiset kohtaamiset ja niissä sanonut sanat ovat. Ei aina tarvita sanojakaan ymmärrystä ja myötätuntoa osoittamaan.
Jokaisen kristityn oma suhde Jumalaan on henkilökohtainen. Minä olen
kiitollinen siitä, että saan elää kristinuskon armossa ja anteeksiantamuksessa.
Tämä on arjessani valtava voima. Aina
on mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä vaikka tekisikin virheitä. Olen
hyvin kiitollinen, miten armollinen Jumala on ollut minua kohtaan. Hän on
antanut minulle uudelleen terveyttä ja
upeat lapset.
Aktiivisesta kunnallispolitiikasta
luopumisen jälkeen olen saanut toimia
mielenkiintoisissa tehtävissä muun muassa ammattiyhdistysliikkeessä sekä
Keskustan Pirkanmaan piirissä, jopa
piirin ensimmäisenä naispuheenjohta-

jana kaksi viime vuotta. Kunnallispolitiikan aika voi tulla myös uudelleen,
mutta aika pienten lasten vanhempana
oli ainutkertainen.
Mikä on lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänvaiheen armottomuutta ja
mikä sen kaipaamaa armoa?
Armottomuutta tulee esille aika lailla. On tulojen pienuutta ja sitä miten
markkinoiden kilpailukyky vaatii äitejä
ja isiä palaamaan töihin juuri silloin, kun
lapset olisivat kotona.
Oman kokemukseni perusteella tiedän, että pienten lasten vanhemmilla,
etenkin äideillä, on myös epätasaarvoinen mahdollisuus osallistua yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen
verrattuna heihin, jotka ovat jo ruuhkavuotensa ohittaneet. Vaikka kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia päättäjiä
tarvittaisiin!
Arjessa näkyvää armoa on nuorten
pahoinvoinnin tunnistaminen ja sen
hoitaminen.
Lapsella voi olla suunnaton huomion
tarve. Hän ehkä häiriköi koulussa niin,
että häntä ei enää nähdä, vain hänen
häiriönsä. Nuori on pois tunneilta, ja
niin hän putoaa kärryiltä ja häiriköi yhä

enemmän, koska häpeää putoamistaan.
Kierre on valmis.
Kunpa tuossa kohdassa jokaisella
nuorella olisi mahdollisuus saada tueksensa ymmärtävä aikuinen, joka auttaa
nuorta kulkemaan läpi uhman ja vastustuksen. Joku välittävä ihminen, joka
auttaa ymmärtämään, mitä kirjoissa
opetetaan ja kääntää monimutkaiset
asiat nuoren maailman kielelle.
Varmasti nuori oivaltaa yhden asian ja
pian myös toisen, ei hän tyhmä ole. Pian
nuori saa onnistumisen kokemuksen.
Tunteen siitä, että myös hän on hyvä
jossain. Nuori kaipaa usein vain sitä,
että hänet nähtäisiin sellaisena kuin hän
on. Että joku näkisi hänet ja hyväksyisi
hänet sellaisena kuin hän on.
Hyväksyvä rakkaus ei vaadi rahaa,
mutta aikaa se edellyttää ja rinnalle
pysähtymistä. Elämän tärkeimmät asiat eivät aina ole kiinni rahasta. Ne ovat
läsnä tässä ja nyt, meidän jokaisen arjessa, työpäivässä, tavassa hoitaa asioita
ja olla olemassa.
Armo voi olla arjessa. Se on Ansioton
Rakkaus Meidän Osaksemme.
RIITTA KOSKINEN

SUOMI 100 VUOTTA
-KONSERTTISARJA

Su 12.2. klo 10.00
Tunturimessu Ylöjärven kirkossa.
Su 19.2. klo 15.00
Yhteisvastuukonsertti Kurun
kirkossa. Juha Moisio (tenori), Iina
Katila (urut ja piano) ja Aila Järvirova (runot). Luvassa suomalaisen
musiikin helmiä mm. Kuulalta,
Sibeliukselta, O. Merikannolta,
Rautavaaralta.
Su 12.3. klo 18.00
Mieskuoro Laulajat Ylöjärven kirkossa. Ohj. 15 €.
La 5.8. klo 21.00
Kesäyön musiikkia Pengonpohjan
rukoushuoneella.
La 12.8.
Lauluja Suomen suvesta Aurejärven kirkossa klo 18.00 ja Pengonpohjan rukoushuoneella klo 21.00
Su 20.8.
Lauluja Suomen suvesta Ylöjärven kirkossa.
Su 3.12. klo 18.00
Maasalon vesper – adventtikonsertti Ylöjärven kirkossa.
Ke 13.12. klo 19.00
”Jo joutuu ilta”, Tampereen filharmonisen kuoron joulukonsertti
Ylöjärven kirkossa. Johtaa Jani Siven.
Pe 22.12.
Suomalainen joulu –kanttoreiden joulukonsertti Ylöjärven kirkossa.

MUITA KONSERTTEJA JA
MUSIIKKITILAISUUKSIA

Su 15.1. klo 10.00
Uusien virsien messu Ylöjärven kirkossa. Virsikirjan lisälehdiltä uusia
virsiä.
Ma 23.1. klo 18.00
Jari Levyn konsertti Ylöjärven kirkossa. Arjen tarinoita, harmaita enkeleitä, toivon pilkahdusta ja armon sanomaa. Vapaa pääsy.
Su 12.2. klo 18.00
”Vanhojen partojen” konsertti Ylöjärven kirkossa. Ylöjärven emeritus
kanttorit Jukka Hovila ja Pertti Laamanen.
Su 12.3. klo 10.00
Veisuun voimaa -virsilaulumessu Kurun kirkossa. Kirkkokuoro.
Su 19.3. klo 10.00
Veisuun voimaa -virsilaulumessu Ylöjärven kirkossa. Kamarikuoro.
La 25.3. klo 15.00
Konsertti Kurun kirkossa. ”Kevätaurinkoa kirkastetuin sävelin”. Ilkka
Hackman (kitara) ja Mika Tepponen (viulu). Ohj. 10 €.
Su 26.3. klo 18.00
ALR:n 40-vuotisjuhlakonsertti Ylöjärven kirkossa.
Su 2.4. klo 18.00
Suomalaista musiikkia karjalaiseen henkeen Ylöjärven kirkossa. Elisa Ahola, piano, urut, Kaarle Husgafvel, sello, Kaisa Kautto, mezzosopraano, Katri Paavilainen, sopraano. Muusikot esiintyvät vapaaehtoisesti
haluten vaalia karjalaisia juuriaan ja kulttuuria. Heistä jokaisella on side
vanhempiensa tai puolison kautta Kaukolaan. Ohj. 10 € (Kaukolalaisten
säätiön julkaisutoiminnan tukemiseen)
To 6.4.
Musiikkiopisto huilistien opinnäytekonsertti Ylöjärven kirkossa.
Su 23.4.
Elvis-Gospel konsertti Ylöjärven kirkossa.
La 6.5. klo 16.00
Häämusiikkikonsertti Ylöjärven kirkossa.

SIIONINVIRSISEURAT

KEVÄT 2017

Pappilan perhetalolla (Loilantie 3-5) ma 23.1. klo 18.00, su 19.2.
klo 16.00, ma 27.3. klo 18.00, ma 24.4. klo 18.00 ja ma 15.5. klo
18.00 (Perhetalon kodalla)
Karhen seurakuntakodissa su 19.3. klo 14.00.

Seurakuntanyyttärit
Tule yhdessä rakentuvaan iltaan, jossa jokaisella on jotain annettavaa. Tuomisesi voi olla väliajalla syötävä naposteltava tarjoilupöytään, sana, laulu tai oma lahjasi. Illan aikana myös musiikkia
House bandin johtamana sekä yhteistä rukousta.
Ylöjärven srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
maanantaisin 23.1., 20.2., 20.3. ja 24.4. klo 18.00.
Tervetuloa mukaan!

MIESTENILLAT
– kevät 2017
srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
klo 17.00 sauna, klo 18.00 Kahvi, klo 18.30-20.00 Ohjelma

ma 6.2. ”Ratkaisun kesä - Suomen tie rauhaan vuonna 1944”,
		 Leena Jalkanen
ma 6.3. ”Johdatusta elämän polulla?”, Matti Mäkinen (KRS)
ma 3.4.	Yhteinen miesten- ja naistenilta ”Rakastettu, lohdutettu”,
Elina Vettenranta, Leena Lehtinen
ma 1.5. Saunailta Lempiäniemen leirikeskuksessa
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KUOROT
VERSO-KUORO (tarkoitettu noin 7-vuotiaista ylöspäin)
– keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 srk-keskuksen salissa (alkaen 11.1.)
– kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
CELESTA-KUORO (n. 10-vuotiaista ylöspäin)
– torstaisin klo 17.30-19.00 srk-keskuksen salissa (alkaen 12.1.)
(Kuoro laulaa 1-4-äänistä musiikkia, joten kaikille uusille laulajille on koelaulu
to 12.1. klo 16.50 alkaen)
– kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
AMOROSO (n. 15-vuotiaista ylöspäin)
– Kuoro kokoontuu sopimuksen mukaan harvemmin kuin 1 krt/vk.
– kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
KAMARIKUORO
– tiistaisin klo 18.00-19.30 srk-keskuksen salissa (alkaen 10.1.)
– uudet laulajat ottakaa yhteyttä kuoron johtaja Sari Oksavuoreen,
puh. 044 7868 030
TUOMASKUORO
– tiistaisin klo 19.30-21.00 srk-keskuksen salissa (alkaen 10.1.)
– kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
KUOROKOULU
Kaikille laulutaitoisille ja -taidottomille. Yhdessä laulamisen riemua vanhalla
seuriksella (Loilantie 3) maanantaisin 18.00-19.15 (alkaen 30.1.).
– kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
HILJAISEN RUKOUSLAULUN RYHMÄ
Tule löytämään oman äänesi lempeä voima sekä vahvistamaan kehon ja äänen
yhteyttä. Hiljainen rukouslaulun ytimenä on ihmisen kokonaisvaltaisuus - laulu
hoitaa ääntä, ruumista ja sielua. Tämä laulutapa ei edellytä nuotinlukutaitoa eikä
edes niin sanottua hyvää laulutaitoa.
Su 15.1., 29.1., 12.2., 26.2. ja 12.3. klo 16.30-17.45 Ylöjärven srk-keskuksessa
sekä ke 12.4. klo 17.30-18.45 Ylöjärven kirkossa
– lauluryhmän johtajana Aija-Leena Ranta, puh. 044 7868 032
RUSKAKUORO
– keskiviikkoaamuisin klo 10.15-11.30 Tähkäpäät-kerhon yhteydessä
srk-keskuksessa.
– kuoron johtajana Aija-Leena Ranta, puh. 044 7868 032
VILJAKKALAN SRK-PIIRIN KUOROT (johtajana Heidi Olkinuora, puh. 044
786 8034)
– Nuorten lauluryhmä Junior Gospel Singers (JGS) tiistaisin klo 15.00-16.00
Viljakkalan srk-talossa (alkaen 10.1.)
– Junior Gospel Singers -solistiryhmä tiistaisin klo 16.00-16.30 Viljakkalan
srk-talossa (alkaen 10.1.)
– Mieslaulajat tiistaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 10.1.)
– Tuomasbändi ja -kuoro, harjoitukset sunnuntaisin klo 17.30-19.30 Viljakkalan
srk-talossa (alkaen 8.1.). – Lisää laulajia otetaan mukaan!
KURUN KAPPELISEURAKUNNAN KUOROT (johtajana Sanna Loikas,
puh. 044 7868 040)
– Kivitaskut-kuoro (7-v. ylöspäin.) torstaisin klo 14.30-15.20 Kurun srk-talon
salissa (alkaen 19.1.)
– Kurun kirkkokuoro torstaisin klo 18.00-20.00 Kurun srk-talon salissa
(alkaen 19.1.)

Päiväleirit kesällä 2017

Asuntilassa, Metsäkylässä ja Vanhalla seuriksella
ma-pe 5.-22.6.2017.
Päiväleirit ovat tarkoitettu ensisijaisesti vuosina 2008 ja 2009 syntyneille tytöille
ja pojille. Vuonna 2007 syntyneillä on myös mahdollisuus osallistua päiväleirille,
jos päiväleirillä on vapaita paikkoja.
Leiripäivä alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 15.00. Päiväohjelmassa ulko- ja sisäpelejä, leikkejä, askartelua, laulua, hiljentymistä. Ohjaajina toimivat seurakunnan
lastenohjaajat. Päivämaksu on 8 €, sisältäen lounaan ja välipalan.
Ilmoittautumisaika on 6.-19.3.2017 netissä: www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin päiväleirillä on paikkoja,
suoritetaan ilmoittautuneiden kesken arvonta. Ilmoittautumisaikana ilmoittautuneille postitetaan tieto päiväleirille pääsystä tai varallaolosta viikolla 14.
Peruutusehdot: 29.5.2017 jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme puolet
(50%) päiväleirin hinnasta. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 3 vuorokautta ennen päiväleirin alkua tai peruutusta ei tehdä ollenkaan, veloitamme
koko hinnan. Lääkärintodistusta vastaan palautamme päiväleirimaksun.

Lassi Pekonen (vas.), Valtteri Mantere ja Kristian Päivinen tykkäävät salibandysta erityisesti sen takia, että siinä saa
olla paljon kavereiden kanssa. Harrastus on tuonut pojille paljon uusia ystäviä.

Joukkueurheilu opettaa luottamaan toisiin

Yhdessä päästään
pidemmälle
Yksi ihmislajin selviytymisstrategioista on kyky luoda
yhteisöjä, joissa yksilöt auttavat toinen toistaan ja ponnistelevat yhteisen hyvän
eteen. Monelle lapselle ensimmäiset perheen ulkopuolisen yhteisöllisyyden kokemukset tulevat harrastuksista. Joukkuelajit opettavat puhaltamaan yhteen hiileen ja
luottamaan siihen, että apua
saa, kun sitä pyytää.

LÄHETYSTYÖSSÄ TAPAHTUU
Kevät 2017

ARMON PALOJA –ILTAKIRKKO torstaisin klo 18.00 (alkaen
9.2.ja päättyen 27.4.) Raamattuopetus ja ehtoollinen Ylöjärven kirkossa.
Osallistumme reformaation merkkivuoden iltakirkkosarjaan. Erillisiä lähetysiltoja
ei järjestetä kevään aikana.
UNELMATUPAMARKKINOIDEN talkoopäivä ke 24.5. klo 9.00
eteenpäin srk-keskuksessa.
UNELMATUPAMARKKINAT Helatorstaina 25.5. Jumalanpalveluksen
jälkeen n. klo 11.30-14.00 srk-keskuksessa.
UNELMATUPAVARTIT to 26.1., 23.2., 23.3., 20.4. ja 4.5. klo
14.00 Unelmatuvalla (Kirkkotanhuantie 1). Tule viettämään pieni hetki Sanan
ääressä.
RAAMATTUPIIRI UNELMATUVALLA
joka toinen tiistai klo 18.00 (alkaen 10.1.). Sisältää helppotajuista Raamatun tutkimista, lähetystyöhön tutustumista ja esirukousta.
Ohjaajana toimii Kylväjän kotiseutulähetti Oili Pääkkönen (040 757 0121).
KIRPPUTORI srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1), avoinna pe klo
14.00-18.00 ja la klo 10.00-14.00.
HANNAPIIRIT kokoontuvat kerran kuussa Ylöjärven keskustassa sekä Siivikkalassa. Naisten elämää maailmalla ja mitä meidän elämään kuuluu juuri nyt. Raamatun tutkiskelua, keskustelua ja rukousta. Tervetuloa!
Keskustan Hannat kokoontuvat Kaija Luoman kotona (Keihäsniementie 1 B 15)
kuukauden viimeinen maanantai klo 19.00.
MIESEN TYÖPAJA srk-keskuksen alakerrassa. Tarkempia tietoja toiminnasta
antaa Pentti Partanen puh. 050 340 4158.
Lähetystyön toiminnasta saat lisätietoja lähetys- ja kansainvälisentyön
sihteeri Jaana Skytältä, 044 786 8094 ja pastori Matti Mikkolalta, 044 786 8014.
Jos haluat nimesi lähetyksen tiedotuslehden ”Lähetysikkunan” postituslistalle,
soita Jaanalle. Unelmatupa ottaa jatkuvasti uusia vapaaehtoistyöntekijöitä. Kysele
tuvan toiminnasta Elisabet Waldolinilta puh. 044 786 8098.
www.ylojarvenseurakunta.fi/lahetystyo
#kaikillekansoille
@kaikillekansoille
www.facebook.com/unelmatupa/
Tervetuloa toimintaan mukaan!
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alibandyssa kaikkein hienointa on, se että voi olla
kavereiden kanssa ja saa
uusia kavereita treeneissä ja peleissä, Ylöjärven Pallon vuonna
2005 syntyneiden salibandyjoukkueessa
pelaavat Lassi Pekonen, Valtteri Mantere ja Kristian Päivinen sanovat.
– Pelissä kaikki ovat samanarvoisia.
Sille syötetään, joka on sopivassa paikassa eikä mietitä, onko tuo nyt huonompi tai parempi pelaaja, Kristian
vakuuttaa.
– Treeneissä noudatetaan perussääntöjä eli ketään ei kiusata ja toisia autetaan, kun joku tarvitsee apua, Lassi
kertoo.
Olipa huippu-urheilusta mitä mieltä
tahansa, harrastuksena joukkuelajit ovat
lapselle kasvattavia. Joukkueena pelaten
opitaan paitsi noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä myös tekemään
yhteistyötä, ponnistelemaan yhteisen
päämäärän hyväksi, iloitsemaan yhdessä
voitoista ja lohduttamaan toinen toistaan
tappion hetkellä.
– Minusta joukkuelajien tärkein
opetus koko elämää ajatellen on yhteisöllisyyden kokemus. Kun on hyviä

kokemuksia yhteisöön eli joukkueeseen
kuulumisesta, aikuisenakin tietää, ettei
tarvitse jäädä yksin ja osaa pyytää yhteisöltä apua, Lassin, Valtterin ja Kristianin
joukkuetta valmentava Jarkko Rajala
sanoo.

Yhdessä tekeminen
rakentaa tiimin
Valmentaja Jarkko Rajala kehuu tämänvuotista E-poikien joukkuetta poikkeuksellisen hyvin yhteen hitsautuneeksi
porukaksi. Tavallaan asiaa on edistänyt
se, että viime kaudella joukkueesta
lähti muutama huippupelaaja isompiin
seuroihin. Jäljelle jääneet pelaajat ovat
taidoiltaan tasaisempi joukko, jossa ei
ole erikseen tähtipelaajia ja rivimiehiä.
– Kun porukassa on mukana huippuyksilöitä, tasa-arvoisen ryhmähengen
luominen on vaikeampaa. Tasaisessa
joukkueessa toteutuu helpommin se
periaate, että kaikki ovat pelissäkin samanarvoisia, kaikki pelaavat ja kaikille
syötetään yhtä paljon. Kaikki ovat myös
kavereita keskenään pelitaidoista riippumatta, Jarkko Rajala toteaa.
Tasa-arvoisesta lähtökohdasta huolimatta hyvän yhteishengen eteen on
jouduttu myös tekemään töitä.
– Meillä on ollut muutama yhteinen
leiri, joissa on puuhattu yhdessä muutakin kuin salibandya. Yhdessä tekeminen
ja yhdessä leikkiminen ovat asioita, joilla luodaan yhteisöllisyyttä. Niissä huomaa, että kaverin kanssa on helpompi
onnistua kuin yksin, valmentaja sanoo.
Poikia kannustetaan toimimaan yhteisen hyvän eteen muutenkin kuin taitavilla pelisuorituksilla. Jokaisessa pelissä
jaetaan palkinto parhaalle tsempparille
eli pelaajalle, joka on kehunut ja kannustanut muita ja rakentanut sekä joukkueen peliä että joukkuehenkeä.
Vastaavilla periaatteilla rakennetaan
yhteishenkeä myös seurakunnan ker-

hoissa. Salibandykentällä lähimmäisen
huomioon ottaminen tapahtuu ilman
tunnustuksellisuutta, jotta kaikki uskaltaisivat tulla mukaan perheen uskonnollisesta taustasta riippumatta.
– Meille voi tulla pelaamaan ihan
kuka tahansa. Koska isot tamperelaisseurat vievät meiltä pelaajia, pyrimme
pitämään mukaantulon kynnyksen mahdollisimman matalana, Jarkko Rajala
sanoo.

Huikea nousu
sarjan kärkeen
Yhteishengen eteen on kannattanut nähdä vaivaa, sillä se on tuottanut muutakin tulosta kuin kaverusten viihtymisen
treeneissä. Viime kaudella joukkue lähti
liikkeelle haastajan asemasta, mutta pelasi lopulta sarjan ykköspaikasta.
– Pelaajat kehittyivät kauden aikana
huimasti sekä yksilöinä että etenkin
joukkueena. Meillä ei vaadita enempää kuin se, minkä jokainen itse katsoo
omaksi parhaakseen. Oma ohjenuorani
on kehua ja kannustaa pienimmästäkin
onnistumisesta ja etenemisestä. Näin
kaikilla on kivaa, eikä treeneihin tulemimen tunnu väkinäiseltä, Jarkko
Rajala linjaa.
Hyvä yhteishenki ja sen tuoma menestys ovat sitäkin makeampi saavutus,
kun tietää, että joukkueen yhteishenki
on luotu nimenomaan salibandyn parissa. Useimmat pojat eivät juuri tunne toisiaan muualta kuin tästä harrastuksesta.
– Joukkueessa on yksi toinen poika
meidän luokalta. Muut ovat toisista kouluista eli en ole tuntenut heitä entuudestaan, Valtteri Mantere kertoo.
– Meillä on treenit kolme kertaa viikossa ja lisäksi pelejä, niin kyllä tässä
hyvin tutustuu, Kristian Päivinen vakuuttaa.
SUSANNA VILJANEN
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Työyhteisö on tärkeä kotouttaja

Kuin toinen perhe
Moni meistä viettää arjessa
enemmän aikaa työpaikallaan kuin perheen kanssa.
Parhaimmillaan työyhteisö
onkin kuin toinen perhe,
jonka jäsenet auttavat toinen
toistaan niin työasioissa kuin
vapaallakin. Tällaisessa yhteisössä maahanmuuttajatkin kotoutuvat nopeasti.

B

osnialaisen Sabe Hajdarevicin kotikaupunki Srebrenica tunnetaan vuonna 1995
tapahtuneesta kansanmurhasta, jossa surmattiin 8 000 miestä ja
poikaa sekä siirrettiin muualle 25 000
naista ja lasta. Varsinainen sota onneksi päättyi samana vuonna, mutta maan
jälleenrakennus ei ole ollut helppoa.
Alueella on edelleen levotonta.
Monen muun nuoren miehen lailla
Sabe Hajdarevic ei löytänyt kotimaastaan työtä, joten hän päätti lähteä etsimään turvallisempaa elämää ja työpaikkaa muualta. Hän päätyi Suomeen.
Kun Hajdarevic seitsemän vuotta sitten tuli Ylöjärvelle ja asentajaopiskelijana Valto Koivulan autokorjaamoon,
hän ei osannut sanaakaan suomea. Sopeutuminen uuteen kotimaahan näytti
hankalalta.
– Onneksi täällä oli entuudestaan
töissä Bosniasta kotoisin oleva Elvedin
Grozdanic, joka toimi tulkkina. Opiskelin nopeasti puhumaan itsekin suomea,
ja sitten alkoi olla helpompaa, Hajdarevic sanoo nykyään sujuvalla suomen
kielellään.
Valto Koivula Oy:ssä oli jo tuolloin
suomalaisten ohella kaksikin Bosniasta
kotoisin olevaa työntekijää, joten ystäviä
ja vertaisia löytyi heti. Pienessä työyhteisössä on hyvä yhteishenki, mikä teki
joukkoon sopeutumisesta helpompaa.

DIAKONIATYÖ KEVÄT 2017
Apua ja tukea arkeen
Diakoniatyö palvelee yksinäisiä ihmisiä ja perheitä
erilaisissa elämäntilanteissa tarjoten apua ja tukea:
– Ruokapankin kautta helpotusta elämäntilanteeseen,
jos se on yllättäen muuttunut ja kun kaupungin
perusturvan antama tuki ei riitä.
– Keskusteluapua ja neuvontaan,
kun elämäntilanteesi on hankala
– Keskustelua uskoon ja hengelliseen elämään
liittyvistä asioista ja kysymyksistä
Keskustelut ja vaikeiden asioiden äärelle pysähtymiset
ovat luottamuksellisia ja diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia.

Diakoniatyöntekijät tavattavissa
ilman ajanvarausta:

Sabe Hajdarevic (vas.) ja Marja Koivula kuuluvat samaan työperheeseen.
– Työkaverit ovat ystävällisiä ja avuliaita. Olemme kaikki samaa porukkaa, ja
meillä on töissä hauskaa. Se on minulle
tärkeää, Sabe Hajdarevic sanoo.
– Täällä ei ole mitään pienempiä, toisiaan kyräileviä piirejä. Samaa huutoa
pidetään puolin ja toisin, Valto Koivula
myhäilee.

Hillittyä
suunsoittoa
Nykyään Autokorjaamo Valto Koivulassa työkentelee yhdeksän ihmistä, joista
neljä on kotoisin muualta kuin Suomesta: kolmen bosnialaistaustaisen miehen
lisäksi hallissa ahertaa yksi virolainen.
Tunnelma korjaamolla on rento ja
leppoisa, hilpeäkin.
– Sellaista hillittyä suunsoittoa täällä
on paljon. Kaikki naljailevat kaikille,
mutta varotaan silti loukkaamasta toisiaan, Keijo Vanhamäki linjaa.
– Jos töissä ei olisi enää hauskaa, lähtisin muualle, Sabe Hajdarevic sanoo.
– Minusta täällä on kodikas tunnelma.
Perheyrityksenä olemme vähän kuin

Bosnialaislähtöiset Sabe Hajdarevic (vas.) ja Elvedin Grozdanic viihtyvät
Valto Koivulan autokorjaamossa, koska pienessä työporukassa on hyvä henki
ja töissä yleensä hauskaa. Kaikki ovat ystäviä keskenään ja auttavat toinen
toistaan, kun apua tarvitaan.

perheyhteisö. Aina pojat kysyvät, mitä
sinulle tänään kuuluu, toimiston puolella puurtava Marja Koivula toteaa.
Työperheessä syödään yhdessä kakkua, kun jollain on syntymäpäivä, ja
joka päivä korjaamon väki käy yhdessä
lounaalla. Kahvitauot pidetään työn lomassa, miten kukin ehtii.
Vapaallakin tavataan, pelataan yhdessä jalkapalloa ja kyläillään koko
perheiden voimin puolin ja toisin. Kun
joku muuttaa, toiset tulevat kantamaan
tavaroita. Taloushallinnon ammattilainen Marja Koivula auttaa tarvittaessa
veroilmoitusten ja muiden mutkikkaampien raha-asioiden kanssa.

Välittömiä
ja avuliaita
Marja ja Valto Koivula kuvaavat bosnialaislähtöisiä työntekijöitään välittömiksi ja avuliaiksi ihmisiksi, joilla on hyvä
asenne. Koivuloiden pitkän kokemuksen
mukaan muualta tulleet työntekijät ovat
vähintään yhtä ahkeria kuin suomalaisetkin.
– Jos suomalainen työkulttuuri on
jollekin tullut yllätyksenä, kaikki ovat
nopeasti oppineet täsmällisiksi ja talon
tavoille, Valto Koivula kehuu.
– Heillä on samanlainen työmoraali
kuin täkäläisilläkin. Joissain asioissa he
ovat jopa pitkäjänteisempiä ja kekseliäämpiä kuin suomalaiset. Nämä meidän
pojat ovat toki olleet täällä jo niin kauan,
ettei heitä erota suomalaisista muuten
kuin ehkä ulkonäöstä, Koivula sanoo.
Valto Koivulan autokorjaamoon
ensimmäinen ulkomaalaistaustainen
työntekijä tuli viisitoista vuotta sitten,
kun työpaikoilla näki vielä vähän muita
kuin kantasuomalaisia. Nykyään tilanne
on toinen. Etenkin teollisuudessa ja logistiikassa on valtavasti muualta tullutta väkeä töissä. Työpaikoilla erilaisten
kulttuurien ja uskontojen on sopeuduttava toisiinsa.
Se, että samalla työpaikalla on sekä
kristittyjä että islaminuskoisia, ei Valto Koivulan autokorjaamossa haittaa
millään lailla. Toisten uskoa ja juhlapyhiä kunnioitetaan yksityisasioina,
jotka eivät työpaikalla näy oikeastaan
mitenkään.
Sabe Hajdarevic sanoo, ettei uskonto
vaikuta siihen, miten hän toimii työpaikalla. Hän haluaa olla kaikkialla auttavainen, kohtelias ja myönteinen.
– En tiedä, onko kyse uskonnosta vai
luonteesta, mutta haluan auttaa muita ja
saada heidät hyvälle tuulelle, Hajdarevic
sanoo.
SUSANNA VILJANEN

tiistaisin klo 9.00-12.00 Diakoniatoimisto Lähdetupa (Lähdevainiontie 21)
Puhelimitse varmimmin aamupäivisin puh. 044 786 8109
KURUSSA tiistaisin klo 9.00-11.00 Kurun srk-talo (Kirkkotie
1) puh. 044 786 8056
VILJAKKALASSA sopimuksen mukaan puh. 044 786 8058

Kevään toimintaa:

Tähkäpäät – vanhemman väen toimintapäivä
Keskiviikkoisin klo 10.00-13.45 Ylöjärven srk-keskuksessa (alkaen 11.1.). Päivä on tarkoitettu vanhemmalle väelle ja siihen
sisältyy monipuolista ohjelmaa, iloista yhdessäoloa ja lounas
sekä päiväkahvit. Parittomilla viikoilla toimintapäivästä vastaa
iso joukko vapaaehtoisia. Kyytiä tarvitsevat (nykyiset ja uudet
taksin käyttäjät) ilmoittautukaa puh. 044 786 8109 tai puh.
044 786 8042.
Arkiateria – edullinen ateria yhdessä
Maanantaisin klo 12.00-13.00 Ylöjärven srk-keskuksessa (alkaen 9.1.). Voit aterioida edullisesti yhdessä toisten seurassa ja
vaihtaa kuulumisia. Aterian hinta työttömiltä 2 € ja eläkeläisiltä 4 €.
Oma Apu -projekti
Talkooapua talouksille, työtoimintaa ja ruoka-apua työttömille ja eläkeläisille. Tied. Johannes Riuttala, puh. 044 786 8008.

HILJAISUUDEN VILJELYÄ
Hiljaisuuden retriitti 20.–22.1.

Lempiäniemen leirikeskuksessa (Perttulanlahdentie,
Ylöjärvi)
Hiljaisuuden retriitti on mahdollisuus vaatimuksista vapaaseen olotilaan yhdessä toisten ihmisten kanssa. Kokemusta
hiljaa olemisesta kannattelevat yhteiset ateriat ja yksinkertaiset rukoushetket. Moni on kokenut, että tällainen jaettu hiljaisuus tekee hyvää koko olemiselle. Mieleen tulee tilaa sille,
mikä on tärkeää, aistit herkistyvät kokemaan elämää ympärillä, sisin virkistyy. Tammikuun retriitissä kantavina sanoina
ovat rakkaus, sovinto, rauha ekumeenisen rukousviikon hengessä. Retriitin hinta täysihoidolla omin liinavaattein on 100
€. Ilmoittautuminen 12.1. mennessä: Terhi Törmä (044 786
8016) tai Liisa Metsähonkala (044 786 8044).

Iltakirkkonen ke 11.1. klo 19.00

Ylöjärven kirkossa (Kirkkotanhuantie 1)
Hetki olemista, laulamista ja ehtoollisen salaisuutta.

Tuhkakeskiviikon iltamessu 1.3. klo 19.00
Ylöjärven kirkossa (Kirkkotanhuantie 1)

Naisten vapaaillat

Ylöjärven srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
klo 18.00 kahvit, klo 18.30-20.00 ohjelma

ma 13.2. ”Intohimoa naiseudesta”
sielunhoito- ja seksuaaliterapeutti Tarja Vilppola
ma 13.3. ”Elämä kysyy, mitä vastaat?”
kirkkoherra, logoterapeutti LIF Anna-Kaisa Heutala
ma 3.4. Yhteinen miesten- ja naistenilta
”Rakastettu, lohdutettu”
Elina Vettenranta, Leena Lehtinen.
Tervetuloa!

VIIKKORUKOUSHETKI
Maanantaisin klo 11.00-12.00 (alkaen 16.1.)
Srk-keskuksen ”Levähdyspaikassa” (Kirkkotanhuantie 1)
Tule levähtämään ja kantamaan rukouksessa yksityisiä ja yhteisiä asioita
Taivaalliselle Isälle. Paikalle voit tulla joko vain hetkeksi tai koko tunniksi.

7

8

KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 11. tammikuuta 2017

Iltakirkossa tankataan armoa muille jaettavaksi

Antaessaan saa – armoakin
Reformaatio eli uskonpuhdistys täyttää tänä vuonna
500 vuotta. Merkkivuoden
teemana on armo, jota Ylöjärvellä tankataan Armonpaloja – opetuksia Raamatusta
-iltakirkoissa. Tavoitteena on
armeliaampi elinympäristö:
kun itselleen saa armon, sitä
voi levittää ympärilleenkin.

Armonpaloja iltakirkot
Reformaatio 500 –merkkivuoden Armoa!-teemaan liittyen mielenkiintoisia opetuksia Raamatusta ja arki-illan ehtoollinen. Illat järjestetään
Ylöjärven kirkossa torstaisin klo 18.00-20.30 (6.4.
srk-keskuksessa)
9.2.
16.2.
23.2.
9.3.
16.3.
23.3.
30.3.
6.4.
20.4.
27.4.

R

ippikoulussa armo määritellään alkukirjaimin: ARMO
= Ansaitsematon Rakkaus
Minun Osakseni. Jumala armossaan rakastaa meitä, vaikka olemme
epätäydellisiä, pahoja, rikkinäisiä, sairaita ja rumia. Meidän velvollisuutemme on levittää saamaamme armoa eteenpäin sanoilla ja konkreettisilla teoilla.
– Arjessa armo näyttäytyy konkreettisina hyvinä tekoina, joita ei ansaita.
Ihmissuhteissa, hoivasuhteissa, sosiaalityössä ja vapaaehtoistyössä tehdään
paljon ”ansaitsematonta” hyvää, josta
kukaan ei välttämättä edes kiitä, seurakuntapastori Juha-Pekka Haavisto
toteaa.
– Hengellisessä mielessä korostuu armon kokemuksen etsiminen. Mietimme,
vieläkö Jumala minut hyväksyy, riittääkö tällaiselle armoa. Kun kokee armon
saavansa, sitä voi levittää ympärilleenkin. Siksi Armonpaloja-raamattuilloissa
tankataan ja ammennetaan roppakaupalla armoa, jota sitten jaamme arjen keskellä muille.
Seurakuntapastori arvelee, että
Armonpaloja-raamattuilloissa nousee
esiin myös armottomuus, jota kaikki
olemme nähneet ja kokeneet kotona,
koulussa, työssä tai harrastuksissa. Jokainen meistä on joskus myös osoittanut
armottomuutta.
– Kirkkoon tulija jää helposti itselleen ja Jumalalle kiinni omasta armottomuudestaan ja joutuu säätämään omaa
sydäntään armeliaammaksi, Haavisto
sanoo.
Sydämiä säädetään ja armoa tan-

Luominen – olen Jumalan silmissä arvokas
Syntiinlankeemus – olen syntinen
Mooses – Jumalan johdatus elämässäni
Job – kärsimys elämässä
Psalmit – huutoja ja kuiskauksia Jumalan puoleen
Jesaja – Jumala antaa tehtävän
Vuorisaarna – Jumalan huolenpito
Jeesuksen kärsimys ja ylösnousemus – minun puolestani
Isä meidän rukous – sydämen puhetta
Ilmestyskirja – maailmanlopun matkaopas?

Iltojen musiikista vastaa Samuli Saarinen.

Tervetuloa elämän ja uskon peruskysymysten äärelle!

Seurakuntapastori Juha-Pekka Haavisto luotsaa Armonpaloja-raamattuillat,
joissa osallistujilla on mahdollisuus tankata itsensä armolla ja jakaa armoa
eteenpäin. (Kuva: Matti Pulkkinen)

kataan kymmenenä iltana Ylöjärven
kirkossa torstaisin kello 18. Armonpaloja-raamattuillat alkavat yhdeksäs
helmikuuta ja päättyvät huhtikuun lopulla. Hiihtolomalla ja kiirastorstaina
ei kokoonnuta.
Ylöjärven seurakunnassa on kymmenen pappia, ja jokainen heistä pitää
yhden illan. Joka tapaamiselle on oma

teemansa, ja kevään aikana Armonpaloja-illoissa käydään koko Raamattu läpi
alusta loppuun.

Armo palaa
aina takaisin
Armonpaloja-raamattuillat päättyvät
aina ehtoolliseen, sillä kaste ja ehtool-

linen ovat sakramentit, joissa Jumalan
armo tulee konkreettisesti ja henkilökohtaisesti lähelle.
Tavallisessa arjessa armoa voi levittää
monenlaisin pienin teoin.
– Kun näkee, että työkaveri on uupumassa taakkansa alle, voi tarjoutua
tekemään tänään jonkun hänen tehtävänsä. Kun joku kertoo kahvipöydässä
vaikeasta elämäntilanteestaan, on oltava
sydäntä pysähtyä kuuntelemaan, hyväksymään ja ymmärtämään, Juha-Pekka
Haavisto opastaa.
– Monella työpaikalla eletään kovien
tulostavoitteiden ja säästöpaineiden alla,
mikä kiristää tunnelmaa. Erityisesti sellaisissa tilanteissa pienikin armollinen
ele auttaa jaksamaan.
Haavisto muistuttaa, että annettu
hyvä palaa aina takaisin moninkertaisesti. Kun olet tänään armollinen toiselle,
saat armoa ja apua itsekin silloin, kun
sitä kipeimmin tarvitset. Antaessaan saa.
– Kotioloissa on tärkeää näyttää lapsille armollisuuden mallia, puhua toisilleen kauniisti ja riidellessäkin perääntyä
sen verran, että päästään keskustelemaan ja etsimään ongelmaan ratkaisua.
Isillä ja äideillä on suuri vastuu, sillä
lapsi oppii mallista ja aikuisen esimerkistä, lapsityöstä vastaava seurakuntapastori sanoo.

Kirjoitettu suomi
löytyi kirkosta
Aneiden vastaisilla teeseillään refomaation alulle pannut Martti Luther
nosti armon kristinuskon keskiöön.
Kun katolinen kirkko uskoi hyvien töiden ja aneiden välityksellä tapahtuvaan
pelastukseen, Luther korosti, että ihminen pelastuu vain Jumalan armosta ja
Jeesuksen tähden.
– Lutherin löytö asetti kaikki ihmiset samalle viivalle Taivaan Isän eteen.
Tarvitsemme kaikki Jumalan armoa ja
Jeesusta, eikä kukaan voi väittää olevansa toista parempi, Juha-Pekka Haavisto
muistuttaa.
Reformaatiolla oli tärkeä rooli myös
suomen kielen aseman kohenemisessa.
Kun Lutherin oppilas Mikael Agricola
alkoi kääntää Katekismusta ja Raamattua kirkossa käytetylle kielelle, syntyi
kirjoitettu suomen kieli. Virkakieli oli
tuolloin ruotsi.
– Olimme onnekkaita, kun meillä oli
Agricola, joka Lutherin oppilaana toi
Keski-Euroopassa puhaltaneet uudet
tuulet heti tuoreeltaan meillekin. Reformaatio oli iso sysäys suomen kielen
nousulle ja kansallistunteen kehitykselle, seurakuntapastori Haavisto sanoo.
SUSANNA VILJANEN

Juhlavuosi – Suomi 100 ja reformaatio 500 vuotta

S

uomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden vietto käynnistyi 1.1.2017 niin Ylöjärven
kuin lukuisien muidenkin kotimaamme kirkkojen kellojen soidessa
juhlavuoden alkamisen kunniaksi.
Suomi 100 -juhlavuoden teema on
Yhdessä. Itsenäisyyden juhlavuotta
valmisteleva Valtioneuvoston kanslia on
tehnyt paljon yhteistyötä myös Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.
Itsenäisyyden juhlavuosi osuu osuu
samalle vuodelle kuin reformaation 500
v. merkkivuosi. Kummallakin merkkivuodella on oma luonteensa, mutta
myös paljon yhteistä. Reformaatio tuki
suomen kielen ja koulutuksen asemaa,
mikä loi pohjaa kansallisen identiteetin
synnylle ja itsenäisyyspyrkimyksille.
Kirkko on ollut keskeinen yhteiskunnallinen toimija, kouluttaja, sosiaalisen vastuun kantaja, tuki kriisiaikoina,
kulttuurin luoja ja kansainvälisyyskas-

vattaja.
- Kirkolla ja seurakunnilla on erittäin
suuri merkitys yhteiskunnassa ja paikallisessa elinpiirissä. Seurakunta on
ihmisten apuna ja turvana arjessa sekä
henkisenä tukena, ajattelee Ylöjärven
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Leena Joensivu.
- Varhaiskasvatus ja vanhuksista huolehtiminen ovat tästä hyviä esimerkkejä.
Kirkko on koko elämänkaaren mukana
ihmisten elämässä.
Itsenäisyyden juhlavuosi onkin myös
seurakuntien juhlavuosi. Seurakuntien
elämä ja työ tuovat yhteen ihmisiä Suomessa ja Suomen ulkopuolella ja näin
rakentavat yhteistä tulevaisuutta.
Ylöjärven seurakuntakin osallistuu
aktiivisesti juhlavuoden toteuttamiseen.
Luvassa on mm. mittava koko vuoden
kestävä Suomi 100 vuotta –konserttisarja, jonka aikana kuullaan Suomesta ja
suomalaisuudesta kertovia lauluja.

Koko kirkon tasolla juhlavuosi näkyy
useina eri hankkeina, kuten mm. ”Syödään yhdessä” (syodaanyhdessa.fi), joka
kerää ihmisiä aterioitsemaan yhdessä
sekä ”Tulevaisuuden kuusi” (www.tulevaisuudenkuusi.fi), joka kannustaa istuttamaan puita yhdessä. Luonnon päiviin
(www.luontoon.fi/luonnonpaivat2017)
seurakunnat liittyvät esimerkiksi metsäkirkkojen järjestämisellä.

Armon vuosi 2017
Reformaation merkkivuodelle on annettu otsikko Armoa 2017! Otsikko on
samaan aikaan toteamus ja pyyntö. Armon korostaminen nousee Lutherin ajattelusta. Armon korostaminen on myös
yhteistä kaikelle kristinuskolle. Jumalan
armo ja ihmisten välinen armollisuus
ovat kaikkien kirkkojen ja kristillisten
yhteisöjen elämän ytimessä.
Merkkivuosi haastaa pohtimaan, mitä

Reformaatio tuki
suomen kielen
ja koulutuksen
asemaa, mikä loi
pohjaa kansallisen identiteetin
synnylle ja
itsenäisyyspyrkimyksille.

armo ja armollisuus ovat, miten armo
ja armollisuus näkyvät 2000-luvun
elämässä ja mitä olisi tehtävä, jotta ne
vaikuttaisivat entistä voimakkaammin.
Ylöjärven seurakunnassa reformaation merkkivuoden armo-teeman äärelle
syvennytään mm. Armonpaloja iltakirkoissa torstai-iltaisin. Tulossa on myös
esimerkiksi helatorstain juhlatapahtumaa, kouluissa kiertävää Armoa-esitystä
sekä virsilauluiltoja ja konsertteja. Armo
on vahvasti esillä teemana myös seurakunnan sosiaalisen median kanavissa.
Kaiken kaikkiaan Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja reformaation merkkivuosi ovat jokaiselle suomalaiselle
kuin myös seurakunnille, kirkolle ja
suomalaiselle yhteiskunnalle mahdollisuus pysähtyä iloitsemaan menneiden
sukupolvien työstä ja miettimään niitä
tapoja, joilla rakennetaan tulevaisuuden
kirkkoa ja yhteiskuntaa.
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Virsikirja kansainvälistyi

Iloa ja kiitollisuutta
monella kielellä

Lisävihkoon on otettu lauluja, jotka ovat
suomalaisille jo muista kokoelmista
tuttuja kuten vaikkapa Jaakko Löytyn
Kahden maan kansalainen. Lisävihkosta
löytyy sekä sitä varten tuotettuja kokonaan uusia kotimaisia virsiä sekä keskiaikaisesta Piae Cantiones -kokoelmasta
poimittuja lauluja.
Mukana on vuorolauluja sekä kaanonina ja moniäänisesti laulettavia lauluja.
Tekstien ja nuottien tukena on ehdotuksia erilaisten soitinten käyttämisestä
sekä tukiviittomia.
Moni virsikirjan lisävihkon lauluis-

AIKUISET

LAPSET JA PERHEET

Pyhäkoulu
Jumalanpalveluksen yhteydessä Viljakkalan kirkossa joka sunnuntai
(paitsi ei perhekirkoissa). Lapsille pyhäkoulussa oma opetus- ja leikkinurkkaus. Uudet pyhäkouluopettajat tervetuloa rinkiin, materiaalin ja
perehdytyksen saat tehtävään. Ota yhteys Johannes Riuttalaan puh. 044
786 8008.
Perhekerhot:
– Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 9.00-12.00 (alkaen 9.1.)
– Viljakkalan srk-talossa keskiviikkoisin klo 9.00-12.00 (alkaen 11.1.)
1.9.-3.9. Lähetysseuran ja Ylöjärven srk:n yhteinen perheleiri Päiväkummussa. Tiedustelut Johannes Riuttala puh. 044 786 8008. Ilm. myöhemmin keväällä www.suomenlahetysseura.fi/paivakumpu.

E

Keskiajalta
2000-luvulle

EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

Joka sunnuntai Viljakkalan kirkossa pääsääntöisesti klo 11.00.
Tuomasmessut: Su 19.2., 2.4. ja 28.5 klo 18.00 (tällöin ei aamumessua)
Muita erityisjumalanpalveluksia Viljakkalan kirkossa:
To 13.4. Kiirastorstain ehtoollinen klo 19.00
Pe 14.4. klo 11.00 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Su 16.4. klo 11.00 Pääsiäispäivän musiikki-iltakirkko
Ma 17.4. klo 18.00 2.Pääsiäispäivän ehtoolliskirkko
To 25.5. klo 11.00 Helatorstain ehtoolliskirkko ja syntymäpäiväjuhla.
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat
Viljakkalan kirkossa la 21.1., 18.2., 25.3., 22.4. ja 20.5. klo 18.00-21.00.
Vapaa sana, musiikkia ja ehtoollinen.
Kinkerit
Sovitaan erikseen kylien järjestämällä tavalla.
Raamattupiirit
– Viljakkalan srk-talossa kerran kuussa perjantaisin klo 17.00 (alkaen
20.1.)
– Pisara Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 18.00.
– Hanna-piiri alkaen pe 3.2. klo 14.00 Viljakkalan srk-talossa.

Virsikirjan lisävihkon 79
uutta virttä soivat iloa ja
kiitollisuutta monella kielellä ja vaikka kaanonissa tai
rummuttaen. Uusien virsien
myötä myös muut kuin suomenkieliset kristityt voivat
osallistua jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten yhteislauluun.

nsimmäisenä adventtina
käyttöön otettu virsikirjan lisävihko on osoitus siitä, että
kirkko elää ajassa mukana ja
tunnustaa seurakuntansa muuttuneen
monikulttuuriseksi. Lisävihkossa on uusia virsiä muun muassa suomeksi, saameksi, viroksi, englanniksi ja arabiaksi.
– Kansainvälisille virsille on käyttöä.
Ylöjärvelläkin asuu myös muita kuin
suomenkielisiä kristittyjä, jotka haluavat osallistua yhteiseen lauluun, kanttori
Aija-Leena Ranta muistuttaa.
– Erityisen tärkeäksi tässä ajassa koen
palestiinalaisen Rauhan Herra, suo rauha -laulun – mikä voisi olla tärkeämpi
rukous? Se on lisävihkossa suomeksi,
ruotsiksi, arabiaksi, hepreaksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi.
Ulkomailla matkustaessaan usein
jumalanpalveluksiin osallistuva Ranta
huomauttaa, että kansainvälinen virsikirja on myös vieraanvaraisuutta. On
hienoa, jos voi vieraassa maassa osallistua jumalanpalvelukseen omalla kielellään.

VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRI
✣ KEVÄT 2017

VARHAISNUORISOTYÖ

Donkkis Big Night -toimintaillat
1-6-luokkalaisille keskiviikkoisin ke 18.1., 8.2., 15.3., 5.4. ja 3.5 klo 18.0020.00 Viljakkalan srk-talossa. Luvassa reipasta musiikkia, raamattuopetus, Saku ja Ruut, erilaisia toimintapisteitä, nyyttärit.
Kerhot Viljakkalan koululla (Erlandintie 13)
- Perjantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho 7-10 v. tytöt ja pojat.
- Perjantaisin klo 18.00-19.00 Liikuntakerho 11-15 v. tytöt ja pojat.
Tiedustele vapaita paikkoja: Laura Juutilainen, puh. 044 786 8066
Viljakkalan ja Kurun varhaisnuorten leiri alakouluikäisille Lammasniemessä 7.-9.6. Hinta 25 €. Ilm. netin kautta alkaen 18.4. Seikkailua, askartelua, musiikkia. Lisätiedot: Mikko Huuhtanen, puh. 044 786 8194.

NUORISOTYÖ

Nuortenilta
Maanantaisin klo 15.00-19.00 Viliksellä.
Koulupäivystys
Viljakkalan Yhtenäiskoulun yläkoululla oppilaskunnan kopissa joka tiistai
klo 11.30-12.15. Päivystämässä Mikko.

Kanttori Aija-Leena Ranta kannustaa suomalaisia laulamaan rohkeammin.
Uudesta virsikirjan lisävihkosta löytyy monenlaisia hengellisiä lauluja, joista
jokainen varmasti löytää omaan makuun ja äänialaan sopivaa laulettavaa.
ta on peräisin muualta kuin Suomesta.
Afrikkalaiset, eteläamerikkalaiset ja
aasialaiset hengelliset laulut raikuvat
usein hyvin erilaisessa poljennossa kuin
suomalaisten hengentuotteet. Voi olla,
että uudet virret tuovat suomalaiseenkin
hengelliseen elämään lisää iloa ja eloa.
– Afrikkalaiset tai eteläamerikkalaiset
hengelliset laulut soivat usein duurissa
ja mukaansa tempaavassa rytmissä. Uskon ja toivon, että uudet laulut puhuttelevat erityisesti lapsia ja nuoria sekä niitä ihmisiä, joiden mielestä perinteinen
suomalainen virsilaulanta on jäykkää ja
tylsää. Ilo on kuitenkin tärkeä osa kristinuskon sanomaa, kanttori Aija-Leena
Ranta huomauttaa.
Virsikirjan lisävihkon ohjaustyöryhmä kertookin esipuheessaan halunneensa korostaa kokonaisuudessa iloa ja
kiitollisuutta. Mukaan on valittu lauluja,
jotka puhuttelevat myös kirkon elämästä

etäälle jäänyttä ihmistä.
Teemoissa tulevat esiin aiemmin
vähälle huomiolle jääneet aiheet kuten
talvi, kaupunkilaisuus, isänpäivä, paastonaika ja luonnonsuojelu.

Rohkeasti
kokeilemaan
Kanttori Aija-Leena Ranta rohkaisee
seurakuntalaisia tutustumaan virsikirjan lisävihkoon ennakkoluulottomasti
ja laulamaan rohkeasti mukana, kun sävelet pikku hiljaa alkavat tulla tutuiksi.
Yhdessä laulaminen on yhdistävä kokemus, jolla on ihmiseen kokonaisvaltainen vaikutus.
– Äänihän on värähtelyä, jonka ihminen tuntee koko kropallaan. Siksi
musiikista voi toki nauttia kuunnellen
ja vaikkei sanoja ymmärtäisikään, mutta
kaikkein hienointa on laulaa itse mukana, kanttori vakuuttaa.
Synnyinmaassaan Namibiassa äskettäin vieraillut Ranta rohkaisee suomalaisia laulamaan enemmän ja reippaammin.
– Namibiassa virsilaulamisen perinne on vielä voimissaan. Ihmiset laulavat
ilman säestystä moniäänisesti, oikeassa
nuotissa ja sävelkorkeudessa pysyen,
täysin palkein. Suomalaisetkin voisivat
olla rohkeampia virsilaulajia, kun vain
muistaisivat laulaa useammin. Laulutaito karttuu harjoittelemalla siinä missä
mikä tahansa muukin taito.
SUSANNA VILJANEN

Jotta seurakunnat eivät joutuisi kerralla uusimaan kaikkia virsikirjojaa, virsikirjan 79 uutta virttä julkaistiin myös erillisenä lisävihkona.

Uusien virsien messu
sunnuntaina 15.1. klo 10
Ylöjärven kirkossa.

MUSIIKKITYÖ

Kuorot ja bändit:
– Junior Gospel Singers kouluikäisille tiistaisin klo 15.00-16.00, solistiryhmä klo 16.00-16.30 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 10.1.)
– Viljakkalan mieslaulajat tiistaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srk-talossa
(alkaen 10.1.)
– Tuomaskuoro ja -bändi ensimmäinen kokoontuminen su 8.1. klo 17.3019.30 Viljakkalan srk-talossa. Lastenhoito. Lisää laulajia otetaan mukaan.

DIAKONIATYÖ

Avarit = avoimet ovet
- Karhen srk-kodilla to 2.2.., 9.3. ja 6.4. klo 12.00-14.00
- Viljakkalan srk-talossa tiistaisin klo 11.00-12.30 (alkaen 17.1.)
Avarit on tarkoitettu kaikille, ”matalankynnyksen” paikka osallistua seurakunnan toimintaan. Avareissa on pieni hartaus, keskustelua eri aiheista ja
niiden vierestä, joskus myös liikunnallinen hetki. Kahvit.
Viljakaiset
Viljakkalan seurakuntatalolla 6.2., 13.3., 10.4. ja 15.5. klo 10.00-14.00.
Tuunattu toimintapäivä, joka alkaa aamuhartaudella. Toimintaa esim.
pelailua, kuorossa laulamista tai vain ajan viettoa yhdessä. Ruokaillaan
yhdessä ja iltapäivällä on vielä yhteistä ohjelmaa tai iltapäivävieras. Päätämme päiväkahviin.
Arkiateria
Maanantaisin klo 12.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 16.1.)
Arkiaterian hinta on 4 €, työttömät ja kotiäidit/-isät 2 €, lapset alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Oma Apu -projekti
Talkooapua talouksille, työtoimintaa ja ruoka-apua työttömille ja eläkeläisille. Tied. Johannes Riuttala, puh. 044 786 8008.

LÄHETYSTYÖ

Lähetyspiiri noin kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18.00.
Su 26.3. klo 12.00 Tasauspäivän lounas lähetykselle Viljakkalan srktalossa.

VILJAKKALAN¤
SEURAKUNTAPIIRI

www.ylojarvenseurakunta.fi/viljakkala

Mikä on elämän tarkoitus?
Miksi on kärsimystä? Mistä löytää toivoa?

ILMOITTAUDU ALFA-KURSSILLE!
Alfassa on mahdollisuus pohtia elämän ja uskon kysymyksiä avoimessa ilmapiirissä. Kokoonnumme yhteensä 10 kertaa. Kokoontuminen alkaa aina lounaalla klo
12.00 ja kukin kurssikerta päättyy klo 14.00.
PÄIVÄALFA kokoontuu Pappilan Perhetalossa (Loilantie 3-5) torstaisin 26.1. alkaen joka viikko 6.4. saakka
(ei 30.3.)
Kysele lisää ja ilmoittaudu: Esa Järnvall, 044 786
8006, esa.jarnvall@evl.fi tai Teija Ojala, 044 786 8050,
teija.ojala@evl.fi
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Yhteisvastuulla ihmiskauppaa vastaan

Salattua arkipäivää
Tämän vuoden Yhteisvastuu-keräyksen tuotto käytetään ihmiskaupan torjumiseen niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Ylöjärveläisittäin ihmiskauppa voi tuntua vieraalta aiheelta,
mutta todellisuudessa se on Suomessakin yleistyvä rikos,
joka osataan kätkeä taitavasti.

M

aailmassa on aina ollut
ihmisiä, jotka käyttävät
toisen hätää hyväkseen.
Kun hätää kärsiviä, kotoaan ja kotimaastaan paenneita tai muutoin köyhiä ja epätoivoisia ihmisiä on
paljon, myös heidän hyväksikäyttönsä
lisääntyy.
Yksi hyväksikäytön rikollinen muoto on ihmiskauppa, jossa rikoksentekijä pakottaa uhrinsa työskentelemään
epäinhimillisissä oloissa, jopa ilman
palkkaa ja käytännössä vankinaan.
Suomalaiset muistavat ihmiskauppaan
liittyvät uutiset venäläisistä nuorista
naisista, jotka oli tuotu maahan prostituoiduiksi. Meillä on myös tavattu
tapauksia, joissa ulkomaalaistaustaiset
yrittäjät ovat palkanneet sukulaisiaan tai
maanmiehiään töihin, mutta ovat lopulta
kiristäneet heitä raatamaan pitkiä päiviä
huonoissa oloissa ilman palkkaa. Myös
pakkoavioliitto tai thaimaalaisten marjanpoimijoiden tuominen Suomeen voi
kääntyä ihmiskaupaksi.
Yhteisvastuu-kampanjan tietojen
mukaan tunnistettuja ihmiskauppatapauksia on Suomessa vuosittain 50–60.

Vaikea tunnistaa,
hankala puhua
Yhteisvastuu-keräyksen teemana ihmiskaupan torjuminen on hankala aihe. Sitä
on vaikea tunnistaa ja löytää, eikä siitä
puhuminenkaan ole helppoa.
– Ylöjärvelläkin moni varmaan ajattelee, että ihmiskauppaa on ulkomailla ja
ehkä korkeintaan pääkaupunkiseudulla,
mutta valitettavasti se voi olla salattua
arkipäivää missä tahansa. Tamperelainenkin ravintola on jäänyt kiinni
ihmiskaupasta, Yhteisvastuu-keräystä
vuodenvaihteeseen asti järjestänyt diakoniatyöntekijä Aino Kivelä muistuttaa.
Hän kertoo, että työmarkkinoilla ihmiskaupan uhreja on löydetty todella
monelta alalta: ravintoloista, rakennusalalta, teollisuudesta, kotitöistä ja jopa
marjanpoiminnasta. Aina, kun Suomeen

tuodaan työntekijöitä ulkomailta, ItäEuroopasta tai Aasiasta, ihmiskaupan
riski on olemassa.
– Tulijoilla ei ole mitään muuta turvaverkkoa kuin työnantaja, ja siksi he ovat
automaattisesti altavastaajia ja muiden
armoilla. Kannattaa kuitenkin muistaa,
että suomalaisiakin ihmiskaupan uhreja
on löydetty eli emme mekään ole täysin
turvassa, Aino Kivelä huomauttaa.
Yhteisvastuun keräyskohteena ihmiskauppa halutaan tuoda näkyville ja
ihmisten tietoisuuteen. Keräysvaroilla
etsitään uhreja ja tarjotaan heille apua.
Kotimaan apu kanavoidaan Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäiviystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto
ry:n kautta ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen, tavoittamiseen, kriisiapuun ja
oikeudelliseen neuvontaan.

kuitenkin on, sillä leirin jalkapallojoukkueista käydään silloin tällöin
poimimassa parhaat pelaajat Quatarin
seuroihin. Muuten leiriläisillä ei juuri
ole toivoa päästä kovin nopeasti pois.
Moni on asunut Za’atarissa neljäkin
vuotta, Jaana Skyttä toteaa.
Hän kertoo, että aiemmin Arabiemiraattien rikkaat miehet kävivät silloin
tällöin hakemassa leiristä itselleen vaimoja. Nyt Jordanian hallitus on kieltänyt retket, ja yksi ihmiskaupan muodoista on saatu leirillä kuriin.
Vaikka pakolaisleireillä asutaan vuosia, ja eletään monella tapaa kuin missä
tahansa kaupungissa, ani harvalla on töitä. Useimmat elävät Jordanian valtion
maksamalla noin 20 euron kuukausirahalla sekä eri järjestöjen ruoka-avulla.
Yhteisvastuu-keräyksen tuottoa organisoi luterilaisen kirkon ulkomaanapujärjestö, mutta apu ei ole millään lailla
sidottu uskontoon.
– Kaikki Kirkon Ulkomaanavun
työntekijät Za’atarin pakolaisleirissä
ovat islaminuskoisia, ja Ammanin toimistossa työskentelee sekä kristittyjä
että muslimeita. Apu ja tuki eivät katso
uskontokuntaa, Jaana Skyttä sanoo.

Apua osataan
arvostaa

Ilonpitoa ja
hyvän tekemistä

Kansainvälisesti ajatellen pakolaisilla on
kaikkein suurin riski joutua ihmiskaupan uhreiksi. Yhteisvastuu-keräyksen
ulkomaanapu kohdistuukin pakolaisten
parissa tehtävään ihmiskauppaa ehkäisevään työhön ja erityisesti konfliktien
keskellä asuvien nuorten auttamiseen.
Koulutuksella ja psykososiaalisella
tuella eli yhteisöllisten, mielekkäiden
harrastusten järjestämisellä tuetaan
pakolaislapsia ja -nuoria purkamaan
sotaan ja pakenemiseen liittyviä traumojaan ja rakentamaan itselleen parasta mahdollista elämää. Näin heidän
alttiutensa joutua ihmiskaupan uhreiksi
pienenee.
Za’atarin pakolaisleiri Jordaniassa
on Yhteisvastuukeräyksen kansainvälinen esimerkkikohde, jossa asuu noin
80 000 Syyrian pakolaista. Lokakuussa Za’atarissa vieraillut lähetyssihteeri
Jaana Skyttä kertoo, että pakolaisleirillä Kirkon Ulkomaanavun kautta järjestettyä apua todella osataan arvostaa.
Jordanian hallitus ylläpitää pakolaisleireillä kouluja lapsille, mutta juuri muuta

Helmikuun viidentenä päivänä alkava
Yhteisvastuu-keräys toteutuu Ylöjärvellä hyväksi havaitulla mallilla, lipas- ja
listakeräyksillä. Keräyksen päätapaus on
laskiaistempaus, jossa kerätään pienistä
puroista isoa virtaa moottorikelkka- ja
mönkijäajeluilla, tikkupullan paistolla,
arpajaisilla, hernekeitolla, vohveleilla,
teatteriesityksillä, Yhden Joukon yhtyeen keikalla ja Hippo-hiihdoilla. Touhujen ja tarjottavien hinnat pidetään
alhaisina, jotta mahdollisimman moni
voisi osallistua yhteiseen ilonpitoon ja
hyvän tekemiseen.
– Laskiaistempaus on ollut etenkin
lapsiperheille mukava tapa viettää aikaa yhdessä ja osallistua samalla keräykseen. Viime vuonna laskiaistempauksessa oli 1 300 kävijää ja sen tuotto oli
noin 7 000 euroa, Aino Kivelä iloitsee.
Myös lipaskerääjiä on Ylöjärvellä
löytynyt ainakin toistaiseksi helposti.
Halukkaat voivat ilmoittautua Marika
Rajalalle diakoniatoimistoon.

Sirkusharrastus tuo iloa leirin arkeen ja auttaa nuoria purkamaan traumojaan. (Kuva: Jaana Skyttä)
tekemistä siellä ei olekaan.
– Päivät vain ollaan ja odotellaan tietoa mahdollisesta turvapaikasta. Finnish
Church Aid järjestää leirillä toimintaa
erityisesti nuorille, jotka ovat hallituksen koulun jo käyneet. He suorittavat
tietokoneajokortteja kuten Suomessakin ja opiskelevat englantia. Tytöille ja
naisille on yrittäjyyskoulutusta eli heitä opetetaan pitämään kauneushoitolaa.
Tytöillä ja pojilla on omat jalkapallojoukkueensa, pojilla on bändikoulu ja
molemmilla omat sirkuskouluryhmänsä,
Skyttä luettelee Kirjon Ulkomaanavun
tarjoamia aktiviteetteja.
– Erityisesti sirkukoulu on ollut todella hieno juttu, sillä se tarjoaa kaivattua

Pakolaisleirin sisäinen, kahden eri alaleirin välinen aita on puhutteleva. (Kuva: Jaana Skyttä)

viihdettä ja iloa paitsi esiintyjille myös
katsojille.

Kuin vankina
autiomaassa
Harrastukset, sosiaaliset tapaamiset, ilo
ja viihde tulevat leirillä tarpeeseen, sillä
pakolaiset elävät aitojen takana käytännössä kuin vangit. Leirin sisäänkäynnillä on tiukka vartiointi, eikä kukaan pääse ulos tai sisään ilman asiaankuuluvaa
lupaa. Keskellä autiomaata sijaitseva
alue on eristetty jopa internetistä: leirillä on oma sisäinen verkkonsa, mutta
ei ulkoista yhteyttä.
– Joitain yhteyksiä ulkomaailmaan

SUSANNA VILJANEN

Jalkapallo on pakolaisleirillä tärkeä harrastus niin tytöille kuin pojillekin. (Kuva: Jaana Skyttä)

KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 11. tammikuuta 2017

KURUN KAPPELISEURAKUNTA ✣ KEVÄT 2017
JUMALANPALVELUKSET

Sunnuntaisin klo 10.00 pääsääntöisesti Kurun kirkossa
(paitsi 12.2. klo 11.00 perhemessuna ja 23.4. klo 18.00 kellarimessuna).
Aurejärven kirkossa 17.4. klo 13.00 ja 14.5. klo 13.00.
Länsi-Teiskon rukoushuoneella 22.1. klo 13.00, 26.2. klo
13.00, 19.3. klo 13.00, 17.4. klo 10.00 ja 7.5. klo 13.00.

TAPAHTUMIA JA KONSERTTEJA

Su 5.2. klo 10.00 Kynttilänpäivän messu Kurun kirkossa.
YV-keräyksen avaus, kahvit ja infotilaisuus srk-talolla.
Su 12.2. klo 11.00-15.00 Perhemessu ja talvitapahtuma
Kurun kirkolla.
Su 19.2. klo 15.00 Yhteisvastuukonsertti Kurun kirkossa.
Juha Moisio (tenori), Iina Katila (urut ja piano) ja Aila Järvirova (runot). Luvassa suomalaisen musiikin helmiä mm.
Kuulalta, Sibeliukselta, O. Merikannolta, Rautavaaralta.
Su 26.2. klo 15.00 Kinkerit (Kirkonseutu, Pyydysmäki, Kaidankylä, Niemikylä ja Karjulankylä) Kurun srk-talolla.
Su 12.3. klo 10.00 Veisuun voimaa –virsilaulumessu Kurun kirkossa. Kirkkokuoro.
La 25.3. klo 15.00 Konsertti Kurun kirkossa. ”Kevätaurinkoa kirkastetuin sävelin”. Ilkka Hackman (kitara) ja Mika
Tepponen (viulu). Ohj. 10 €.
Ke 12.4. klo 10.00 Lasten pääsiäiskirkko Kurun kirkossa.
To 13.4. klo 13.30 Palvelukeskuksen ehtoollishartaus.
To 13.4. klo 19.00 Kiirastorstain messu Kurun kirkossa.
Pe 14.4. klo 10.00 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Kurun kirkossa.
Su 16.4. klo 10.00 Pääsiäispäivän messu Kurun kirkossa.
Ma 17.4. klo 10.00 II Pääsiäispäivän messu Länsi-Teiskon
rukoushuoneella.
– klo 13.00 II Pääsiäispäivän messu Aurejärven kirkossa.
Ma 1.5. Vapputapahtuma Kurun srk-talolla.
Su 21.5. klo 10.00 Messu Kurun kirkossa. Kaatuneiden
muistopäivän juhla srk-talolla.
To 25.5. klo 10.00 Messu Kurun kirkossa. 70- ja 75-vuotiaiden juhla seurakuntatalolla.

KOULUIKÄISET

KERHOT Kurun srk-talolla (Kirkkotie 2)
– Maanantaisin klo 14.30-16.00 Video- ja RC-kerho, 10-13
v. tytöt ja pojat.
– Tiistaisin klo 14.30-16.00 Kokkikerho, 10-13 v. tytöt ja
pojat.
– Torstaisin klo 14.30-15.30 Puuha- ja pelikerho, 7-10 v.
tytöt ja pojat.

Viljakkalan ja Kurun varhaisnuorten leiri alakouluikäisille
Lammasniemessä 7.-9.6. Hinta 25 €. Ilm. netin kautta alkaen 18.4. Seikkailua, askartelua, musiikkia. Lisätiedot: Mikko
Huuhtanen, puh. 044 786 8194.

NUORET

– Peli-illat Kurun srk-talolla maanantaisin klo 19.00-21.00
– Nuorisotyön ohjaaja tavattavissa koululla torstaisin kello
10.45-11.30

NAISTENILLAT

La 21.1. klo 18.00 Naistenilta Luomajärven tuvalla (Luomajärventie 86). Alustus, vapaata yhdessäoloa, seurustelua,
saunomismahdollisuus.
Pe 10.3. klo 18.00 Naistenilta Kurun srk-talossa. Jaana
Skyttä.

DIAKONIA

KESKIVIIKKOKERHO
Kerran kuussa keskiviikkona klo 11.00-14.00 Kurun srktalolla (Kirkkotie 2). Kevään ensimmäinen kerta 18.1.
ETELÄ-KURUN TIISTAIKERHO
Kerran kuukaudessa tiistaina klo 12.00-14.00 Länsi-Teiskon
kirkossa (Lato-Valkamantie 9).
24.1. Muistojen bulevardilla. Ota mukaan sinulle merkityksellinen musiikkikappale tai laulu.
21.2. Yhteisvastuukeräyskohteiden esittelyä.
21.3. Ohjelmavastuussa Länsi-Teiskon diakoniapiiri.
18.4. Teemme rukoushelmet.
POHJOIS-KURUN TORSTAIKERHO
Kerran kuukaudessa torstaina klo 12.00-14.00 kodissa
Pohjois-Kurussa. Kerhossa hartaus, ohjelmaa ja kahvit.
12.1. Anni ja Rauno Vastamäellä (Raita-Ahossa, Luoteentie
1226). Erkki ja Leena Törmä.
16.2. Salme ja Matti Lähdekorvella (Seitsemisentie 309).
Yhteisvastuukeräyskohteiden esittely.
9.3. Ritva ja Tuomo Anttilalla. Muistojen bulevardilla, ota
mukaan sinulle merkityksellinen musiikkikappale tai laulu.
27.4. Eila ja Reijo Ilomäellä (Anttilanperäntie 172, Itä-Aure).
Leena Jalkanen.
YSTÄVÄPALVELU
Ystävät toimivat ulkoiluttajina tai ovat seurana vanhuksille
Kurun Palvelukeskuksessa tai kodeissa. Seurakunta kouluttaa ystäväpalvelun ystävät, tarjoaa retkiä ja muuta yhteistä
ohjelmaa. Lisätiedot: Anneli Tirkkonen, puh. 044 786 8056.
OMAISHOITAJIEN VERTAISRYHMÄ
Pirkanmaan Omaishoitajat ry Pioni ohjaa omaishoitajien

vertaisryhmää, joka kokoontuu kerran kuukaudessa maanantaina 16.1., 20.2., 20.3. ja 24.4. ja 15.5. klo 12.00-14.00
kokoushuoneessa Kurun srk-talossa. Kahvitarjoilu.
TAPAHTUMIA:
Su 5.2. klo 10.00 Kynttilänpäivän messu Kurun kirkossa ja
sen jälkeen keittolounas seurakuntatalolla. Yhteisvastuukeräyksen kohteiden esittely.
su 12.2. klo 11.00 Yhteisvastuun talvitapahtuma alkaa
messulla Kurun kirkossa. Tapahtuma jatkuu srk-talolla ja
pihapiirissä.
Pe 10.3. klo 18.00 Naistenilta Kurun srk-talossa. Jaana
Skyttä.
Ti 4.5. klo 11.00 Diakonian kerhojen ja ystäväpalvelun kevätjuhla alkaa Kurun kirkossa ja jatkuu seurakuntalolla.
Kaikkiin kerhoihin kyytiä tarvitsevat ilmoittautuminen viikkoa ennen tapahtumaa puh. 044 786 8056. Kyydin omavastuu 6 €.
DIAKONIAN VASTAANOTTO
Ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9.00-11.00 diakoniatoimistolla Kurun srk-talolla (Kirkkotie 2). Muina aikoina sopimuksen mukaan. Anneli Tirkkonen puh. 044 786 8056

RAAMATTUPIIRI

Joka toinen keskiviikko klo 16.00-17.15 Kurun srk-talossa
(alk. 18.1.).

KUOROT

– Kivitaskut -kuoron (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille)
harjoitukset torstaisin klo 14.30-15.20 Kurun srk-talolla
(alkaen 19.1.)
– Kurun kirkkokuoron harjoitukset Kurun srk-talolla torstaisin klo 18.00-20.00 (alkaen 19.1.)

LÄHETYSTYÖ

Lähetysillat Kurun srk-talossa
Ke 25.1. klo 18.00 Kaija Luoma: Hanna-työ
Ke 15.2. klo 18.00 Leena Jalkanen: Terveisiä PohjoisKoreasta
Ke 5.4. klo 18.00 Matti Korpiaho Sanansaattajista
Ke 3.5. klo 19 Perinteinen nuotioilta Seitsemisen luontokeskuksella.
Lähetyskirppis
La 29.4 klo 11.00-15.00 Kirpputorin (Virastotie 1-3) avajaiset. Tavaraa otetaan vastaan kirpputorilla saman viikon ma
ja pe klo 11.00-15.00

KOULUIKÄISILLE KERHOJA JA LEIREJÄ
Kevään 2017 kerhot aloittavat toimintansa pääsääntöisesti viikolla 3 ja päättävät viikolla 17. Kerhoja ei ole hiihtolomaviikolla
(vko 9) eikä pääsiäisviikolla (vko 15). Kysy vapaita paikkoja
Juhalta (044 786 8064 – poikakerhot), Lauralta (044 786 8066
– tyttökerhot ja sekakerho) tai Martilta (044 786 8078 - Kurun
kerhot). Kerhot ovat maksuttomia.

Sekakerhot tytöille ja pojille

Asuntilan toimitila (Suolaniityntie 4)
Maanantaisin klo 17.00-19.00 Luonto- ja kädentaitojen kerho,
7-10 v.
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
Tiistaisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
Haavi (Lähdevainiontie 21)
Keskiviikkoisin klo 18.00-20.00 Kokki- ja askartelukerho, 7-12
v.
Kurun srk-talo (Kirkkotie 2)
Maanantaisin klo 14.30-16.00 Video- ja RC-kerho, 10-13 v.
Tiistaisin klo 14.30-16.00 Kokkikerho, 10-13 v.
Torstaisin klo 14.30-15.30 Puuha- ja pelikerho, 7-10 v.
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja ohjelmakerho, 7-12 v.
Keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja ohjelmakerho, 7-12 v.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Maanantaisin klo 17.30-19.30 Kokki- ja liikuntakerho, 7-13 v.
Siivikkalan Salorinteen srk-talo (Siivikkalantie 76)
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho 7-12 v.
Torstaisin klo 18.00-19.30 Puuhakerho, 7-12 v.
Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Maanantaisin klo 16.30-18.00 Kitarapaja, 7-15 v.
Torstaisin klo 14.30-16.30 Ohjelmakerho, 7-12 v
Srk-keskuksen parkkipaikka (Kirkkotanhuantie 1)
Tiistaisin klo 17.30-19.15 Mikroautokerho (toimii 17.5.-20.9.
välisenä aikana). Osallistuminen huoltajan kanssa. Lisätietoja:
Olli Viitaluoto, puh. 044 972 2166 tai Erkki Fred 044 704 4364.
Takamaan koulu (Hakalantie 5, koulun sali)
Joka toinen maanantai klo 17.30-19.30 Pikkutakis, alakouluikäiset tytöt ja pojat (16.1., 31.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.,
17.4., 8.5. & 22.5.)
Vanha srk-talo (Loilantie 3-5, Kirkonseutu)
Torstaisin klo 17.30-19.30 Kokki- ja askartelukerho, 7-13 v.
Viljakkalan koulu (Erlandintie 13)
Perjantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho 7-10 v. (ilmoittautuminen)
Perjantaisin klo 18.00-19.00 Liikuntakerho 11-15 v. (ilmoittautuminen)
Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27)
Tiistaisin klo 17.30-19.30 Kokkikerho, 7-13 v.

Tyttökerhot

Haavi (Lähdevainiontie 21)
Torstaisin klo 16.00-18.00 Helmet - Tyttöjen juttuja, 9-14 v.
(19.1., 2.2., 16.2., 23.2., 9.3., 23.3., 9.4. & 27.4.)
Metsäkylän koulu (Metsäkyläntie 32)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho, 7-12 v. tytöt
Siivikkalan Salorinteen srk-talo (Siivikkalantie 76)
Maanantaisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho 7-12 v. tytöt.
Takamaan koulu (Hakalantie 5, srk:n tila)
Tiistaisin klo 18.30-20.00 Kokkikerho, 7-9 v. tytöt.

Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 Kokkikerho, 10-14 v. tytöt.
Keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 Kokkikerho, 10-14 v. tytöt.
Torstaisin klo 17.30-19.30 Ohjelmakerho, 7-9 v. tytöt
Vahannan nuorisoseurantalo (Kuruntie 779)
Torstaisin klo 16.30–18.00 Ohjelmakerho 7-12 v. tytöt.
Torstaisin klo 18.00–19.30 Ohjelmakerho 7-12 v. tytöt.
Veittijärven koulu (Keskivainiontie 5, liikuntasali)
Torstaisin klo 16.30-17.30 Liikuntakerho 7-12 v. tytöt.
Vuorentaustan koulu (Välimäenkuja 5, liikuntasali)
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho, 7-12 v. tytöt.

Poikakerhot

Haavi (Lähdevainiontie 21)
Maanantaisin klo 17.30-19.00 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
pojat
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Maanantaisin klo 17.30-19.00 Ohjelmakerho, 7-10 v. pojat.
Metsäkylän koulun sali (Metsäkyläntie 32)
Perjantaisin klo 16.00-17.30 Sähly- ja futsalkerho, 7-13 v. pojat.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Liikunta- ja ohjelmakerho, 7-12 v.
pojat.
Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Tiistaisin klo 17.30-19.00 Avoimet ovet, 7-13 v. pojat.
Takamaan koulu (Hakalantie 5, koulun sali)
Maanantaisin klo 17.00-18.00 Sähly- ja futsalkerho, 6-9 v.
pojat
Maanantaisin klo 18.00-19.00 Sähly- ja futsalkerho, 10-13 v.
pojat
Veittijärven koulu (Keskivainiontie 5)
Keskiviikkoisin klo 16.00-17.30 Sähly- ja liikuntakerho 7-13 v.
pojat.
Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27)
Maanantaisin klo 16.00-17.30 Sähly- ja ohjelmakerho 7-12 v.
pojat.

LEIRIT JA TAPAHTUMAT
Kouluikäisille:

11.-12.2. Pyjamabileet-leiri Lempiäniemessä 9–14-vuotiaille
tytöille. Hinta 20 €, Ilm. 27.1. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh.
044 786 8066.
27.2.-1.3. Hiihtolomaleiri Koivupuistossa 7–14-vuotiaille tytöille ja pojille. Hinta 25 €. Ilm. 12.2. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura Juutilainen
puh. 044 786 8066.
La 6.5. klo 14.00-16.30 Kymppisynttärit srk-keskuksessa.
10-vuotiaiden omat juhlat: hauskanpitoa, toimintaa, herkuttelua. Ilm. 21.4. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
Su 21.5. Koululaisten ja perheiden kevätretki Linnanmäelle. Hinta 42 € sis. kyydit ja rannekkeen. Ilman ranneketta hinta
10 €/hlö. Ilm. keväällä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
20.-22.6. Tyttöleiri 1 Lempiäniemessä 9–12-vuotiaille tytöille.
Hinta 25 €. Ilm. 28.4. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/

ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786
8066.
26.-28.6. Tyttöleiri 2 Lempiäniemessä 7–9-vuotiaille tytöille.
Hinta 25 €. Ilm. 28.4. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786
8066.
29.6.-1.7. Tyttöleiri 3 Lempiäniemessä 12–14-vuotiaille tytöille. Hinta 25 €. Ilm. 28.4. mennessä www.ylojarvenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786
8066.
25.-27.7. Poikaleiri 1 Lempiäniemessä 7-13-vuotiaille pojille.
Hinta 25 €. Ilm. www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätiedot: Juha Seppänen puh. 044 786 8064
28.-30.7. Poikaleiri 2 Lempiäniemessä 7-13-vuotiaille pojille.
Hinta 25 €. Ilm. www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätiedot: Juha Seppänen puh. 044 786 8064

Kouluikäisille ja aikuisille:

Ke 8.2., 17.5. ja 23.8. klo 18.00 Miesten ja lasten pizza- ja
peli-ilta srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1). Ideana on pelailla lasten kanssa kunnon lautapelejä ja tehdä yhdessä pizzaa.
Ilta on tarjoiluineen ilmainen. Ilmoittautuminen viimeistään
viikkoa aiemmin www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätietoa: Juha Seppänen, puh. 044 786 8064.
25.2.-5.3.2017 Laskettelu- ja hiihtoleiri Åressa
Lapset ja nuoret pääsevät mukaan aikuisen kanssa (ei välttämättä oma vanhempi) ja aikuiset ilman lapsiakin. Matkan alustava hinta: aikuiset ja 13 v. täyttäneet noin 470 €, 6-12 v. noin 380
€ ja alle 6 v. lapset noin 220 €. Sisältää matkat tilausbussilla,
majoituksen Åre Björnenin tasokkaissa Vargenin mökeissä,
ruoat perillä, ohjelmat, tapaturmavakuutuksen, laivamatkat
(laivamatkoilla yksi ruokailu). Hisseille matkaa n. 150 m, lastenhisseille sama matka. Tutustu www.skistar.com. Lippujen hinnat
ovat suurin piirtein edellisen vuoden mukaiset: Lasketteluliput (6
päivää ma-la), aikuiset (16-64 v.) 195 €, nuoret 8-15 v. ja yli 65
v. 160 €, alle 8 v. kypärällä varustetut lapset ilmaiseksi. Hintaan
sisältyy sirukortti. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä, otatko 6
päivän laskettelukortin. Tarkempia tietoja saat matkanjohtajilta
Juha Seppäseltä puh. 044 7868 064, Ilpo Tolvaselta 044 7906
450 ja Juha-Pekka Haavisto 044 786 8004.
Ilmoittaudu www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
31.3.-2.4. Äiti-tyttöleiri kouluikäisille tytöille Lempiäniemessä.
Hinta äideille 30 € ja tytöille 25 € tyttö ilm. 19.3. mennessä
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura
Juutilainen puh. 044 786 8066 (*Voi osallistua joko tälle tai syyskuun äiti-tyttöleirille – ei molemmille)
La 8.4. klo 10.00-15.00 Pääsiäisaskartelua perheille Haavilla
(Lähdevainiontie 21). Pääsiäisaskartelua ja kokkausta. Hinta 2
€/hlö (sis. kaikki materiaalit ja välipalan). Ilmoittautumiset 24.3.
mennessä Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
21.-23.4. Äiti-poikaleiri kouluikäisille pojille Lempiäniemessä.
Hinta äideille 30 € ja pojille 25 €/poika ilm. 24.2. mennessä
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura
Juutilainen puh. 044 786 8066
1.-3.9. Äiti-tyttöleiri kouluikäisille tytöille Lempiäniemessä.
Hinta äideille 30€ ja tytöille 25€/tyttö ilm. 20.8. mennessä www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
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KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 11. tammikuuta 2017

KIRKKOHERRANVIRASTO, TALOUSTOIMISTO
JA PÄIVYSTÄVÄ PAPPI
Loilantie 5

VAPAAEHTOISTOIMINTAA

Pappilan piiat ja rengit kokoontuvat työkokoukseen
maanantaisin klo 13.00-14.00 (alkaen 9.1.) Piiat ja rengit
ottavat tehtäväkseen pienimuotoisia kodintehtäviä sisä- tai
ulkotöissä. Palvelu on tarkoitettu vanhuksille, yksinhuoltajille ja vähävaraisille. Työ on maksutonta. Työtoiveita voi
esittää arkisin klo 9.00-16.00 renkipuhelimeen puh. 040
868 2565. Renkipuhelinpäivystys on myös vapaaehtoistyötä, puhelimeen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Viestin
jättämällä asia etenee.
Äiti Teresan peittotalkoot tiistaisin klo 13.00-15.00 (alkaen 10.1.). Lauletaan ja hiljennytään hartaushetkessä, tehdään
selkeillä ohjeilla tilkkuja ja tilkuista peittoja Äiti Teresan
työlle, seurustellaan ja juodaan yhdessä päiväkahvit. Lämpimästi tervetuloa iloiseen joukkoon uudetkin talkoolaiset!

KOHTAUSPAIKKOJA

Pappilan päiväkahvit on viihtyisä iltapäivähetki Pappilan
salissa maanantaina 16.1., 20.2., 20.3., 24.4. ja 15.5. klo
14.00. Yhteislaulua, sanaa ja kahvit hyvässä seurassa. Vierailevista esiintyjistä ja ohjelmasta vastaa Esko Pusa, mukana
Ylöjärven seudun Karjalaiset. Tervetuloa!
Rukousvartti tiistaisin klo 12.30 Perhetalon neuvotteluhuoneessa. Pysähdytään hetkeksi yhdessä rukoilemaan: tuo tullessasi huoli, kiitosaihe tai esirukouspyyntö. Jumala kuulee.
Toukkatupa on vauvojen ja vanhempien ryhmä. Perhetalolla
kokoontuu kaksi ryhmää maanantaisin ja torstaisin 12.1. klo
14.00-15.30 (alkaen 9.1.)
Perhekahvila kokoontuu maanantaisin ja torstaisin klo 9.0013.00 (alkaen 9.1.). Kevään viimeinen kahvila on auki to
18.5. (Poikkeuksia aukioloissa pääsiäisviikolla ja to 11.5.)
Perhekahvila on rento kohtauspaikka kotona lasta hoitaville
vanhemmille tai isovanhemmille. Aikaa ja ihana tila leikkiin,
askarteluohjausta, koko perheen hiljentymishetki lauluilla
sekä ruokailumahdollisuus n. klo 11. Ruuan hinta 4,50 € aikuiset ja 50 senttiä lapset. HUOM! Paikka perheelle varataan
viikoittain Osallistujat.com-palvelun kautta (ohjeet www.
ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo).
Lukupiiri perjantaisin klo 10.00-12.00 (alkaen 13.1. ja päättyen 27.5.) Tule opiskelemaan suomen-kieltä arjen avuksi
tai vaikka opiskeluvalmiuksia varten hauskassa, eri puolilta
maailmaa Ylöjärvelle tulleiden naisten ryhmässä. Vauvaikäiset lapsetkin saavat tulla mukaan!

LIIKKUMAAN

Vanhempi-lapsijumpat keskiviikkoisin (alkaen 18.1.) ovat
aikuisen ja alle vuoden ikäisten vauvojen hauskaa ja reipasta
yhdessäoloa. Jumppa auttaa äitiä palautumaan raskaudesta
ja synnytyksestä sekä tukee vauvan kehitystä. Mukaan peitto/pyyhe vauvalle. Aamupäivän aikana kokoontuu useampi
ryhmä, tarkat ajat ja ilmoittautumiset Tampereen seudun
työväenopistolle.

VERTAISRYHMIÄ

Vanhemman neuvo – ryhmä eron jälkeisen vanhemmuuden rakentamisessa keskiviikkoisin klo 18.00-20.30
(alkaen 1.2. - Huom! Aiemmista ilmoituksista muuttunut
aloitusaika!) Tämä ryhmä on 8 kertaa kokoontuva ohjattu
vertaisryhmä toiselle eroperheen vanhemmista, kun eropäätös on tehty tai ero on tapahtunut. Ryhmän työskentelyssä
keskitetään vanhemman huomio lapsen tarpeisiin ja etsitään
käytännön toimintatapoja lapsen auttamiseksi kriisissä. Ryhmästä kiinnostuneille pieni henkilökohtainen tapaaminen,
jossa puhellaan perheen elämäntilanteesta ja käydään läpi
ryhmän toimintaperiaatteet. Ilmoittautuminen ja haastatteluajat ma 23.1. mennessä puhelimella tai s-postilla Perhetalon
työntekijöille.
Pappilan kokkipojat - kokataan miesvoimin yhdessä arkiruokaa ja sitten syödään! Kokkauspäivät kolmena tiistaina
7.2., 14.2. ja 21.2. klo 10.00-12.30 Perhetalolla. Jos kauha
ei pysy kovin tukevasti kädessäsi, tule oppimaan kolmen
ruokalajin valmistus kannustavassa seurassa. Ota haltuun
keitto, laatikko ja kastike. Keittotaitoja ohjaavat Terhi ja
Tiina. Raaka-ainemaksu 5 euroa/kerta. Ilmoittautuminen to
2.2. mennessä.
Ystävällinen illallinen pe 17.2. klo 17.30. Kokoonnutaan
yhteiseen pöytään, kartutetaan tuttavapiiriä ja syödään yhteisvastuukeräyksen hyväksi leppoisaan tahtiin. Tuo tullessasi
perheenjäsen, ystävä, naapuri, jolle haluat tarjota illallisen

(2 hlöä/12 euroa). Ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat
Perhetalolle pe 10.2. mennessä.
Vauvaperheiden kokoontumisajot ma 8.5.klo 18.00 Perhetalon kodalla ja pihapiirissä. Onnea! Teille on syntynyt
vauva! Miltä maailma näyttää pienen lapsen vanhempana?
Miten arki on alkanut sujua? Vauvaperheiden ajatustenvaihtoa kotamakkaroilla maustettuna ja muutamia ajatuksia vanhemmuuden palikoista. Ilmoittautuminen tarjoilua varten ti
2.5. mennessä Perhetalolle.
Erityislasten perheiden aikuisten tapaamisten aikataulu
tarkentuu tammikuussa. Jos perheessänne on erityistä tukea
tarvitseva lapsi, kaipaat ehkä vanhempanakin vertaistukea
samassa elämäntilanteessa eläviltä ihmisiltä. Ryhmässä voi
vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia luottamuksellisesti, saada
vinkkejä avun kanavista ja itselle voimavaroja elämään.

TAITOJA PARISUHTEESEEN

Myötäelämällä rakentavaan vuorovaikutukseen–parisuhdekurssi Ylöjärven Perhetalolle pe-su 13.-15.1. Rakentava
vuorovaikutus perustuu dialogisuuteen ja myötäelämisentaitoon. Myötäelämisellä tarkoitetaan vuorovaikutusta ilman
itsen tai toisen arviointia tai tuomitsemista. Kurssin kustannukset (sis. mm. kirjan): 100 € /pari. Tied. ja ilmoittautuminen: liisa.puronen@kolumbus.fi, 040 722 2992.
Tulossa: Kunpa sinut tuntisin paremmin - tunnekeskeinen parisuhdekurssi. Kurssi soveltuu pareille, jotka haluavat lisätä ymmärrystä omasta parisuhteestaan sekä parantaa
keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. Kurssi edellyttää sitoutumista kaikkiin kokoontumisiin. Kurssi ei sovellu pareille,
joiden parisuhteessa on isoja, työstämättömiä ongelmia eikä
silloin jos parisuhteessa on väkivaltaa tai liiallista päihteiden
käyttöä. Tarkat ajat Perhetalon löytyvät nettisivuilta maaliskuussa. Kurssia edeltää pieni haastattelu.

AIKAA PERHEELLE

Ollaan yhdessä! Perheen pieni keväthuolto Lempiäniemen leirikeskuksessa la 27.5.klo 10.00-19.00. Keväinen
päivä perheelle ja helposti sulavaa aikuisten asiaa parisuhteen
tai vanhemmuuden teemoista. Yhden tai kahden vanhemman
perheet tervetuloa! Leiripäivässä on tarjolla koko perheen
mukavaa, yhteistä aikaa ja pieni annos voimavaroja tuottavaa parisuhdeasiaa tai tukea arjen hyvään vanhemmuuteen.
Toiminnallisia rastitehtäviä pihalla, lauluja, leikkejä ja koko
perheen hartaushetki. Aikuisten ohjelmahetken aikana lastenhoito ja lasten ohjelmaa. Lounaskeiton, kahvit, makkarat
ja mehut saa ruokamaksulla 25 €/perhe (tai jos vain aikuisia
matkassa 10 €/hlö). Illansuussa lämpiävät saunat (naisten
vuoro ja miesten vuoro) ja Näsijärvi kutsuu uimareita. Ilmoittautuminen ja ruoka-ainerajoitukset Perhetalolle pe 12.5.
mennessä.
Leikkipäivä Perhetalon pihamaalla ke 17.5. klo 17.0019.00. Perinteinen maksuton perhetapahtuma tarjoaa temmellystä pienille ja perheen yhteisiä puuhapisteitä. Mehu
ja keksitarjoilu. Mahdollisuus ostaa vohveleita ja makkaroita. Makkaraa voi myös itse halutessaan paistaa kodassa.
Leikkipäivän järjestävät PeLa, MLL Ylöjärven yhdistys ja
Ylöjärven seurakunta.

KEVENNÄ MIELTÄSI

Perhetalolla on myös mahdollisuus istua ja jutella mieltä
askarruttavista oman elämän, perheen ja parisuhteen asioista.
Ota yhteyttä ja sovi aika niin jutellaan.

PARISUHTEEN AVUKSI

Perheneuvontaa saatavilla myös ylöjärveläisille pareille
maksuttomasti ja luottamuksellisesti Tampereen seurakuntien Perheasian neuvottelukeskuksesta puh. 03 219 01 111.
Parisuhteen ensiapua, muutaman keskustelun muodossa
Ylöjärven seurakunnasta: Juha-Pekka Haavisto puh. 044 786
8004, juha-pekka.haavisto@evl.fi
Parisuhteen Solmu-neuvonta voi olla avuksi parisuhteen kriisissä, kun kumpikin haluaa tehdä töitä kriisin
selvittämiseksi. Solmu on kahdeksan kokoontumiskerran
työskentely, jossa katsotaan parisuhteen historiaa, sitä mistä
on tultu, missä ollaan nyt ja mitä kumpikin tahtoo ja tarvitsee.
Solmu-menetelmä edellyttää pariskunnalta halua sitoutua
lukien, keskustellen ja uusia rakentavia vuorovaikutustaitoja
harjoitellen työskentelyyn parisuhteen hyväksi. Parit haastatellaan ennen aloitusta. Lisätietoja Hanna Rienojalta.

LISÄÄ PERHETALON ELÄMÄSTÄ:

Perhetalon työntekijät:
Terhi Frimodig-Takala 044 786 8174, terhi.frimodig-takala@evl.fi
Tiina Nikkinen 044 786 8126, tiina.nikkinen@evl.fi
toiminnanjohtaja Hanna Rienoja 044 786 8020, hanna.rienoja@evl.fi
perhetalo.ylojarvi@evl.fi x www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo x www.facebook.com/pappilanperhetalo

Kirkkoherranvirasto avoinna ma klo 9.00-15.00 sekä ti, ke 10.0015.00, pe 10.00-13.00 (torstaisin suljettu), puh. 044 786 8124, kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi
Taloustoimisto avoinna ma-to klo 10.00-15.00 ja pe klo 10.00-13.00.
Molemmat palvelevat srk-keskuksen yhteydessä osoitteessa Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi.
Päivystävä pappi tavattavissa kirkkoherranvirastossa ma klo 9.0015.00 sekä ti, ke, pe 10.00-15.00 tai puhelimitse numerosta 044 786
8001. Kurun papin, Leena Jalkasen, tavoittaa numerosta 044 786 8024
ja Viljakkalan papin, Johannes Riuttalan, numerosta 044 786 8008.
Seurakunnan yleiset yhteystiedot:
postiosoite: PL 2, 33471 Ylöjärvi
sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
internet-sivut: www.ylojarvenseurakunta.fi
Facebook:
ww.facebook.com/ylojarvenseurakunta
Twitter: @YlojarvenSrk
Instagram: @YlojarvenSrk #ylöjärvensrk

YLÖJÄRVEN¤
SEURAKUNTA

VIRKATODISTUKSET JA SUKUTUTKIMUKSET
JATKOSSA TAMPEREELTA
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä sukututkimuspyynnöt tilataan 1.1.2017 alkaen Tampereen keskusrekisteristä (ei enää Ylöjärven
kirkkoherranvirastosta):
– nettilomakkeella: tampereenseurakunnat.fi/palveluja/virkatodistus_ja_sukuselvitys/virkatodistustilauslomake
– puhelin: 03 2190 700 (arkisin 8.30–15.45)
– sähköposti: keskusrekisteri.tampere@evl.fi
– henkilökohtainen asiakaspalvelu: Näsilinnankatu 26, Tampere (katutaso) avoinna klo 9.00-15.00 arkisin.

Toimintaa perheille

kevät
2017

Toiminta käynnistyi pääsääntöisesti viikolla 2

AVOIMET PERHEKERHOT

Perhekerhot keskiviikkoisin klo 9.00-12.00:
- Asuntila (Suolaniityntie 4)
- Haavisto (Lähdevainiontie 21, Haavi)
- Metsäkylä (Taimitie 1 )
- Mutala (Palsintie 11)
- Siivikkala (Salorinne, Siivikkalantie 76)
- Takamaa (Hakalantie 5)
- Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27)
Kurun perhekerhot:
- Kurun srk-talo (Kirkkotie 2) tiistaisin klo 17.00–19.00 ja keskiviikkoisin
klo 9.00–12.00
Viljakkalan perhekerhot:
- Karhen srk-kodissa (Kyrönlahdentie 853) maanantaisin klo 9.00–12.00
- Viljakkalan srk-talossa keskiviikkoisin klo 9.00–12.00

TOUKKATUPA

Pappilan Perhetalo (Loilantie 3-5)
- maanantaisin klo 14.00-15.30 (pienemmät)
- keskiviikkoisin klo 14.00-15.30 (isommat)
Kohtaamispaikka vauvan ensimmäisen vuoden aikana (myös odottaville äideille).

PERHEKAHVILA

Pappilan Perhetalo (Loilantie 3-5)
maanantaisin klo 9.00-13.00 ja torstaisin klo 9.00-13.00
Yhdessäoloa, leikkiä, askartelua. Perhekahvilassa on myös tarjolla maksullinen
lounas. Ilmoittautuminen joka kerralle erikseen Osallistujat.com-verkkopalvelun
kautta (kts. ohjeet www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo).

LAPSIPARKKI

Haavilla (Lähdevainiontie 21) perjantaisin klo 9.00-11.30
Hoitopaikka hetkeksi! Varaukset netin kautta www.ylojarvenseurakunta.fi/lapsiparkki. Hinnasto nettisivuilla.

AVOIN KOTIPESÄ

Haavin toimitilassa (Lähdevainiontie 21) tiistaisin klo 9.00-11.00

oskoulutusta, ystä
nuorteniltoja, is
koulupäivyst
raamista, retkiä, russa ja Viljakkalassa.
– Ylöjärvellä, Ku
lle.net
ut www.kellari
Katso aikataul

”LUUKAS-10-muutos”
Te olette maan suola!
Tule opettelemaan siunaavaa elämäntapaa. Tule innostumaan ja rohkaistumaan, miten elää enemmän arjessa kristittynä.
Neljä kokoontumiskertaa Perhetalossa (Loilantie 3-5)
17.1., 31.1., 4.2. (aloitus srk-keskus päivällä) ja 14.2. klo 18.00
Kurssi on osa L10T-konseptia. Kouluttajana toimii Matti Mäkinen
Kansan Raamattuseurasta.

PYHÄKOULUT
Mutala (Palsintie 11)
joka su klo 12.00.
Ylöjärven kirkko (Kirkkotanhuantie
1) joka sunnuntai jumalanpalveluksen yhteydessä klo 10.00.
Viljakkalan kirkko (Kirkkokuja 14)
joka sunnuntai messun yhteydessä.

Pääsiäisvaellus
9.-13.4.
Ylöjärven srk-keskuksessa
Katso tarkemmat
tiedot lähempänä
www.ylojarvenseurakunta.fi

Laskiaistempaus

su 19.2. klo 11-14 srk-keskuksella

klo 10.00 MESSU Ylöjärven kirkossa
klo 11.00 alkaen OHJELMAA KAIKEN IKÄISILLE
Sisällä: Yhden Joukon yhtye (Jouko MäkiLohiluoma), kasvomaalaus, puuhapaikka, ...
Keittoa, puuroa, kahvia, pullaa, vohveleita...
Ulkona: Hippo-hiihdot, liukurimäki,
moottorikelkka- ja mönkijäajelua,
partiolaisten teltta ja toimintapisteitä...

klo 12.00 HIPPO–HIIHDOT

Lähtönumerojako klo 11.00-11.45.
Sarjat: 06-07, 08-09, 10-11 sekä 2012 ja myöh. syntyneet. Ilm. 16.2.
mennessä: www.op.fi/tampere (josta Ilmoittaudu tapahtumiin)
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/tapahtumat
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
Järj: Ylöjärven srk, Tampereen Seudun Osuuspankki sekä yhteistyötahot

