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TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

Vapaaehtoistoiminnassa
tehdään hyvää
Mikä voisi olla sinun paikkasi auttaa lähimmäistä ja palvella
paikallista yhteisöämme? Lähde mukaan www.vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi -sivuston kautta. (Lue lisää s. 8-9)

Laskiaistempaus
Yhteisvastuun hyväksi 11.2.
Seurakunta kokoaa yhteen. Koko perheen suositussa Laskiaistempauksessa 11.2. mm. Hippo-hiihdot, hevosajelua,
Pekka Laukkarisen konsertti ja monia toimintapisteitä.

Päätöksiä seurakuntayhteistyöstä
Ylöjärven seurakunta on selvittänyt yhteistyömahdollisuuksia Hämeenkyrön, Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön kanssa.
Kirkkovaltuustot kussakin seurakunnassa tekevät päätöksiä
mahdollisesta yhteistyöstä 14.3. kokouksissaan.

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

Pääsiäinen – armon juhla
Kirkkovuosi rytmittää seurakunnan elämää. Pääsiäinen on
vuoden suuri juhla, joka kaiuttaa kirkon pääuutista: Minunkin puolestani… Jeesus on sovittanut ristin puulla syntimme
ja voittanut kuoleman.

Ilmoittaudu päiväkerhoon
ja muskariin
Monen ylöjärveläisen lapsiperheen arkea ovat seurakunnan
kerhot. Keväällä on aika ilmoittautua tulevan syksyn päiväkerhoihin ja muskariin!

”Jo joutui armas aika…”
Kesä on konserttien kulta-aikaa.
Seurakunta järjestää yli 70 erilaista musiikkitilaisuutta
vuosittain. Poimi oma suosikkisi jo keväälle vaikka tämän
lehden sivuilta.

2018 ✣ Seurakunta elää arjessa ja juhlassa
HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU

Riparilaiset
rukouksissamme
Ylöjärven seurakunnan rippikouluihin osallistuu vuodessa
yli 400 nuorta. Muistamme jokaista riparilaistamme esirukouksissa. Näin voimme jokainen olla mukana.

Kesähäät, kastejuhlat,
hautajaiset
Elokuu on vilkkain vihkimiskuukausi Ylöjärven kirkoissa.
Kirkollisissa toimituksissa – kasteessa, vihkimisessä ja hautajaisissa – näyttäytyy koko elämän kirjo. (Lue lisää s. 4-7)

Varhaisnuorten kerhot alkavat
Yli 500 kouluikäistä osallistuu vuosittain Ylöjärven seurakunnan kerhoihin. Hyviä harrastuksia, ikimuistoisia
elämyksiä, hyödyllisiä taitoja – valinnanvaraa on mm. kokkikerhoista liikuntakerhoihin.

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

Syksyn synkän hetkellä
Välillä elämä on kulkemista varjon mailla. Seurakunta tarjoaa keskusteluapua mm. päivystävän papin, diakoniatyöntekijöiden ja Perhetalon toimesta. Kts. www.ylojarvenseurakunta.fi/apua-ja-tukea.

Seurakuntavaalit 18.11.
Seurakuntavaaleissa 18.11. valitaan Ylöjärven seurakunnalle päättäjät kirkkovaltuustoon. Lähde ehdolle. Käytä
ääntäsi. Seurakuntavaalien teema on tällä kertaa #minunkirkkoni. (Lue lisää s. 10)

Joulun ruoka-apua
Diakonian jouluruokakassit kertovat hyvin seurakunnan
elämästä arjessa ja juhlassa – arkista apua ja juhlan hyvää
sanomaa samassa paketissa. Ja vapaaehtoisvoimin pakattuna. (Lue lisää s. 3)

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA¤
www.ylojarvenseurakunta.fi
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MERKITYKSELLISTÄ NYT
Kimmo Reinikainen
Kirkkoherra

Jumalallisia pohdintoja
Monen side kirkkoon liittyy juhlaan. Kaste, rippijuhlat,
häät ja hautajaiset ovat meidän suomalaisten elämänkaarta rytmittäviä tapahtumia. Samalla ne ovat kohtia,
jossa säännöllisesti olemme tottuneet kohtaamaan hengelliset kysymykset. Jumala-todellisuuden.
Moni sanoittaa kovin ujosti Jumala-yhteyttään. Samalla on luontevaa osallistua elämän käännekohtiin kirkon kautta. Niin kohtaamme säännönmukaisesti, ikään
kuin huomaamatta, myös oman hengellisyytemme. Tuo
kohtaaminen on arvokasta, sillä pitäähän jokaisen jotenkin se oma suhteensa sanoittaa. Osana elämän muuta
kulkua. Kirkon yhteys ja siihen osallistuminen on tähän
tarjottu mahdollisuus. On sallittua liittyä siihen, mitä
yhteisö sanoittaa Jumalasta.
Entä kun näiden elämää jäsentävien juhlien lisäksi
tulee tunne, että Jumalayhteyttä voisi pohtia enemmänkin? Se vaatiikin jo rohkeutta, jos aikoo ottaa Jumalan
puheeksi tämän päivän Suomessa. Ikäänkuin jumalapuhe olisi jotenkin hävettävää. Saattaa joskus tuntua
siltäkin, että Ihminen, joka pohtii Jumalaa, olisi hiukan
yksinkertainen.

Elämässä ei pitäisi olla osa-alueita, jotka ovat tabuja.
Jos Jumala pohdituttaa, siihen kysymykseen pitää tarttua. Kyllä, Jumala-kysymystä voi pohtia ihan sunnuntain messussa. Ja kannattaa. Muitakin mahdollisuuksia
toki on.
Joka tapauksessa; kun kysymys Jumalasta kerran aika
ajoin tulee ihmisellä mieleen, on se silloin itsessään
olemassa olevaa todellisuutta. Ei ajatus Jumalasta häviä sitä mieleen tulevaa kysymystä välttelemällä. Eikä
sillä, että joku väittää itse olevansa näiden pohdintojen
ulkopuolella.
Seurakunta on olemassa juhlia varten. Mutta se ei
ole sen päätarkoitus. Seurakunta on olemassa sinun
jumala-pohdintaasi varten. Yrittää ainakin parhaansa,
juuri tässä. Tärkeintä on, ettet itse kätke kysymystäsi.
Pohditaan yhdessä. Saatat tuoda kokonaisuuteen jotain
arvokasta.

PUHEENVUORO

KUTSU VIRON TALKOOLAISILLE

Kuolema pukee häntä
Iäkäs äiti joutui järjestämään aikuisen
poikansa hautajaiset. Hän toivoi, että
poika puetaan arkkuun laitettaessa
tiettyyn asuun. Hautaustoimiston työntekijä otti vaatteet vastaan tottuneesti.
On aivan tavallista, että arkutettavalle
vainajalle puetaan villasukat jalkaan tai
lempioloasu päälle. Kun pitkälle miehen
ikään ehtinyttä poikaa alettiin kunnostaa
eli kammata hiuksia, pukea vaatteita ja
puhdistaa lika kasvoilta pumpulilla, kävi
ilmi, että vaatteet olivat mahdollisesti
kutistuneet kaapissa. Hauturi otti sakset
käteen ja leikkasi pillifarkut ja Iron maiden -bändipaidan takakappaleista auki.
Sitten vaatteet vain aseteltiin siististi
arkussa makaavan ylle.
”Oi, kuolema pukee häntä!” vanha
äiti huudahti, kun hyvästeli poikaansa
viimeistä kertaa.
”Nuo vaatteet mahtuivat hänelle viimeksi parikymmentä vuotta sitten.”
Kun tuttu ihminen kuolee, käyttäydymme enemmän tai vähemmän
kummallisesti. Puhumme omituisilla
fraaseilla. Osanottoja, poisnukkumisia
ja lähdönhetkiä vilisee puheissa. Sitä,
mikä todella on tapahtunut, vältellään
sanomasta. Sydän on pysähtynyt lopullisesti, NN (lisää tähän tuntemasi
edesmenneen ihmisen nimi) on kuollut.

Vainajan viimeinen perhejuhla on
jäykkien tapojen kavalkadi. Vieraiden on pukeuduttava mustaan, vaikka
vainaja itse rakasti pinkkiä koko elämänsä. Pahasta kukka-allergiastakin
kärsivän arkulle on laskettava sinivalkoinen hautavihko. Papin on oltava paikalla. Arkussa makaava erosi kirkosta
1960-luvun alkupuolella ja tuhahteli
aina halveksien, jos joku mainitsi Jumalan. Silti hänelle todetaan juhlallisesti
kaikilla nimillä, että Vapahtaja Jeesus
Kristus herättää hänet viimeisenä päivänä. Kun vainaja on laskettu hautaan
kasvot kohti auringonnousua, juodaan
yhdessä kahvia ja syödään voileipäkakku. Muistotilaisuudessa lauletaan virsiä,
vaikka kukaan saattoväestä ei niitä osaa
ja kuollut itse kuuntelisi tässä tilanteessa heavy rockia. Juuri hautaan laskettua
(tai vaihtoehtoisesti krematorioon lähetettyä) muistellaan mahdollisimman vähillä sanoilla. Kuolleesta ei nimittäin saa
puhua pahaa. On helpompi olla hiljaa
kuin keksiä vainajasta sellaisia hauskoja juttuja, joita kehtaisi kertoa papin
kuulleen.
Kaikki tämä venkoilu ja käsittämätön
käytös yrittää peitellä sitä, että kulttuurimme on työntänyt koko ajatuksen kuolemasta jonnekin mielen perukoille. On

Talkoissa on voimaa

makaaberia ja masentavaa puhua elämän päättymisestä. Saman sängyn puolivuosisataa jakaneilla ei ole aavistustakaan, mitä toinen ajattelee kuolemasta
tai miten toivoo tulevansa haudatuksi.
Äääh, älkää aikuiset ihmiset viitsikö! Kuolema on osa elämää. Se on
jokaisella vastassa joskus. Mitä aikaisemmassa vaiheessa sitä on miettinyt,
sitä helpompaa se on kohdata. Juttele
edes lähimpiesi kanssa. Tokaise kahvipöydässä puolihuumorilla ”Mites te
haluisitte kuolla?” (Laske kuinka moni
vetää kahvinsa väärään kurkkuun tai
jopa nenäänsä.) Mietiskele omaa katoavaisuuttasi vaikka täyttämällä ”Näin
minä haluan” –lomake omista hautaustoivomuksistasi.
Kun viikatemies sitten joskus vierailee lähipiirissäsi, en lupaa, että sinuun
sattuu yhtään vähempää. Elämän loppu
on tuntematon ja pelottava asia, se kirpaisee aina. Todennäköisesti kuoleman
pohtiminen on kuitenkin saanut sinut
elämään täydemmin ja näkemään tarkemmin oikeasti arvokkaita asioita. Eli
kun mietit kuolemaa, et halua kuolla,
vaan elää enemmän.
HELI AIRIKKA
kuolevainen, äiti ja nuorisopappi
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Vastaava päätoimittaja kirkkoherra Kimmo Reinikainen
Painopinnan valmistus Ylöjärven Uutiset, ilmoitukset@ylojarvenuutiset.fi
Painopaikka Alma Manu, Tampere
Seuraava numero ilmestyy 2018 kesäkuussa.

Pärekattotalkoot, perunannostotalkoot, valutalkoot, heinäntekotalkoot…
Vanhemmat suomalaiset muistavat hyvin ainakin osan noista.
Monet ovat olleet mukanakin ainakin joissakin talkoissa.
Ilman talkooväkeä ei esim.
pärekaton teosta tai vähänkään
suuremman perunasadon kokoamisesta olisi tullutkaan mitään.
Ylöjärven seurakuntalaiset
ovat olleet monissa talkoissa
mukana. On rakennettu äskettäin tuhoutunut Unelmatupa. On
korjattu kirkkoja ja tehty kaivoja
Afrikassa. Myös ystävyysseurakuntatoiminta niin Viron Tallinnassa kuin Venäjän Kaukolassa on
sisältänyt paljon talkootoimintaa.
Tämän on tehnyt mahdolliseksi se
tosiasia, että keskellämme elää
suuri joukko hyväkuntoisia eläkeläisiä, joille kutsu talkoisiin on
mitä tervetullein.
Tammikuun 21. päivänä vietetään Ylöjärvellä ystävyysseurakuntapäivää, jonka yhteydessä
julkistetaan Antero Honkkilan
kirjoittama kirjanen Ahdingos-

sa mutta ei umpikujassa. Se on
kertomus ystävyydestä ja yhteydestä Tallinnan Pyhän Hengen ja
Ylöjärven seurakunnan kesken.
Merkittävän osan siitä muodostaa vuosia jatkunut talkootoiminta, jossa kymmenet ylöjärveläiset
ovat olleet mukana. Vuonna 1992
siellä alkoi seurakuntatalon rakentaminen. Voitaneen sanoa, että
ilman ylöjärveläistä talkoovoimaa
ja taloudellista tukea taloa ei olisi
saatu aikaan.
Ystävyysseurakuntapäivä alkaa messulla kello 10 Ylöjärven
kirkossa, minkä jälkeen kokoonnutaan seurakuntakeskukseen,
missä muistellaan yhteisiä seurakunta- ja talkoomatkoja. Sinne toivotaan sinunkin saapuvan,
erityisesti jos olet ollut mukana
noilla matkoilla.
Talkoissa mukana olleet saavat
Ahdingossa mutta ei umpikujassa
-kirjasen kiitokseksi ja muistoksi
tärkeästä talkootoiminnasta.
Ystävyysseurakuntapäivä klo
21.1. klo 10.00 alkaen Ylöjärven
kirkossa ja srk-keskuksella.
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Diakonian ruoka-apu on monelle viimeinen turva

Joulutunnelma avustuskassista
Noin 800 ylöjärveläistä joutui turvautumaan diakoniatyön jakamaan ruoka-apuun
vuonna 2017. Vaikka elämä
muuten olisikin yhtä haastetta, ruoka-avun ansiosta
ei sentään tarvitse nähdä
nälkää.

vahvasti siihen, että sosiaaliturvajärjestelmässämme on puutteita. Suomalainen
ei kovin helposti lähde leipäjonoihin
vaan sinnittelee viimeiseen asti ilman
hyväntekeväisyyttä.
Diakonian jouluisia ruoka-apukasseja
pakannut Savio kertoo olleensa ennenkin leipäjonossa tapaamassa kansalaisia. Hän tietää, että työpaikan menetys,
avioero tai sairastuminen voivat viedä
kenet tahansa sellaiseen ahdinkoon, että
ilmaisella ruokakassilla on iso merkitys.
Savio suosittelee ihmisten tapaamista leipäjonossa hyväksi todellisuuskylvyksi muillekin kansanedustajille, joilta
helposti unohtuu tavallisen ihmisen arki.
– Päätöksenteossa on tärkeää tietoisesti pohtia, miten päätökset vaikuttavat kaikkein heikompiosaisiin. Luulen,
että iso osa meistä poliitikoista on aika
etääntynyt heidän arjestaan – mikä
on poissa silmistä on poissa mielestä.
Siksi toritapahtumat ja ruoka-apujonot
ovat kansanedustajalle erittäin tärkeitä
paikkoja kohdata ihmisiä ja kuunnella
heidän murheitaan.

K

ahvia, maitokaakaota, teetä,
riisiryynejä, pipareita, pinaattia, rusinoita ja kinkkua
leijonilta. EU-ruoka-avun
maitojauhetta, jauhoja ja säilykkeitä. Citymarketin lahjoittamaa leipää. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Joulupuukeräyksen lahjapaketit. Näillä loihdittiin
joulutunnelmaa yli 300 ylöjärveläiseen
vähävaraiseen perheeseen.
– Ruoka-apukasseja on tänä vuonna
hakenut vähän alle 400 diakoniatyön
asiakasta. Jos laskee kaikki perheenjäsenet erikseen, ruoka-apua on saanut
arviolta 800 ihmistä. Enemmistö ruoka-avun avun saajista on lapsiperheitä,
johtava diakoniatyöntekijä Eliisa AlaKuusisto avaa lukuja.
– Joulun alla erilaisia lahjoituksia
suorastaan tulvi järjestöiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä. Ihanaa on, että usein
lapset haluavat tehdä ja antaa paketteja
niille, jotka eivät muuten lahjoja saa.

Turvaverkko
seurakunnasta

Järjestelmässä on
korjaamisen varaa
Samaan aikaan, kun vapaaehtoiset
hankkivat jouluisia tuotteita ruokaapukasseihin, tasavallan hallitus esitti
työttömyysturvaan uutta heikennystä:
työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja
ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa
saatetaan jatkossa leikata lähes viisi prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden
aikana ole ollut palkkatöissä, harjoittanut yritystoimintaa tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin.
Valtaosa diakoniatyön ruoka-avun
saajista Ylöjärvellä on työikäisiä työttömiä, mikä kertoo siitä, että työttömyysturvassa on tälläkin hetkellä
korjaamisen varaa. Jouluruokakasseja
vapaaehtoisena pakkaamassa ollut kansanedustaja Sami Savio tuomitseekin
jyrkästi hallituksen esityksen.
– Työttömyysturvaa ei missään nimessä pitäisi leikata, kun se ei nykyi-

Kansanedustaja Sami Savio osallistui diakoniatyön jouluruoka-avun jakamiseen pakkaamalla avustuskasseja. Kuva:
Mikko Huuhtanen

selläänkään aina riitä toimeentuloon.
Toinen nykyhallituksen ruoka-avun
tarvetta kasvattava päätös on kansanelä-

keindeksin jäädyttäminen ensi vuodelle.
Jopa monen aikanaan kohtuullisen työeläkkeen ostovoima on voinut vuosien

mittaan pudota riittämättömäksi, Savio
toteaa.
– Ruokajonojen olemassaolo viittaa

Valtakunnanpolitiikassa toimiessaankaan Savio ei ole menettänyt uskoaan
ihmisten hyväntahtoisuuteen. Kun kansalaisten arki kuitenkin on kiireistä ja
kaikki aika kuluu omasta pärjäämisestä
huolehtimiseen, heikompiosaisten auttaminen vain helposti unohtuu.
Suuri ongelma on myös yhteisöllisyyden katoaminen. Kun asutaan kaukana
sukulaisista eikä naapureitakaan tunneta, yksilö tai perhe tipahtaa helposti
kaikkien turvaverkkojen ulkopuolelle.
– Mekään emme tunteneet Ylöjärvelle muuttaessamme täältä ketään.
Seurakunnan kerhon kautta lapset
saivat kavereita ja me vanhemmatkin
tutustuimme toisiin vanhempiin. Seurakunnalla on ainakin Ylöjärvellä tärkeä
rooli yhteisöllisyyden rakentajana, Sami
Savio kiittää.
– Yksinäisyys altistaa syrjäytymiselle. Seurakunnan maksuttomat kerhot,
tapahtumat ja vapaaehtoistoiminta antavat yksinäisille mahdollisuuden tavata
muita ihmisiä. Vastaanotto seurakunnan
palveluissa on kokemukseni mukaan
aina myönteinen ja ihmisläheinen.

SUSANNA VILJANEN

Ruoka-apua Yhteisvastuulla
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen teemana on
köyhyys ja nälkä. Kotimaassa autetaan kaikkein
vähäosaisimpia suomalaisia. Ulkomailla Kirkon Ulkomaanavun kohteina ovat
katastrofialueet.

Yhteisvastuu-talkoot hädässä olevien
lähimmäisten auttamiseksi pyörivät
ympäri vuoden. Aktiivisin keräyskausi eli varsinainen Yhteisvastuu 2018

käynnistyy 4. helmikuuta ja kestää
vappuun asti.
Ylöjärvellä keräyksen päätapahtuma on perinteinen laskiaistempaus
seurakuntakeskuksessa ja sen pihaalueella sunnuntaina 11. helmikuuta
kello 11–14. Lapsiperheiden suosimaa
ulkoilutapahtumaa edeltää perhemessu kirkossa kello 10.
Lipaskerääjät ahertavat kauppojen
edustoilla perjantaina ja lauantaina 9.–
10.3. sekä Kurussa 5.2. ja 9.2. Lisäksi
postilaatikoihin jaetaan esitteitä, joissa
olevalla tilinumerolla voi tehdä lahjoituksen verkkopankissaan.
– Vapaaehtoisia tarvitaan lipas-

kerääjiksi, jakamaan esitteitä ja
laskiaistempauksen järjestämiseen.
Laskiaistapahtumassa on hyvin monenlaisia tehtäviä arpojen myynnistä
piha-aktiviteettien ohjaamiseen. Jokaiselle löytyy varmasti itselle sopivaa,
mukavaa hommaa, Yhteisvastuuta
järjestävä, diakoniatyöntekijä Marika
Rajala lupaa.
– Ilmoittautua voi suoraan minulle
tai diakoniatoimistoon.
Yhteisvastuukeräyksen vuoden
2018 sisältönä on riittävän ravinnon
turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille Suomessa ja maailman katastrofialueilla. 60 prosenttia keräyksen

tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon
Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 prosenttia Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään
taloudelliseen apuun hädässä oleville
Suomessa ja 20 prosenttia Ylöjärven
seurakunnan diakoniatyön tekemään
avustustyöhön.
Kirkon diakoniarahaston kautta
autetaan vähävaraisia sekä yllättävän
elämänkatastrofin, kuten tulipalon tai
vakavan sairauden vuoksi vaikeaan
taloudelliseen tilanteeseen joutuneita
ihmisiä.
SUSANNA VILJANEN

Oman kortensa kekoon voi kantaa
vaikka lipaskerääjänä. Kuva: Katja
Tahja
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Margit ja Janne Arvelinin mukaan elämä pienen pojan kanssa on hektistä. Arki vauvan kanssa vaatii suunnittelua, mutta usein suunnitelmat menevät kuitenkin uusiksi. – Jos aikataulut eivät ole pitäneet
ennenkään, niin nyt vielä vähemmän, perheen isä Janne Arvelin toteaa.

Arvelinit halusivat järjestää pojalleen ristiäiset

”Kasteella lapsi toivotetaan
tervetulleeksi perheeseen”
Vaikka uskonnoton nimeämistilaisuus on yleistynyt
lapselle nimeä annettaessa,
luottaa suuri osa vanhemmista edelleen perinteiseen
kasteeseen. Siivikkalalaisperhe valitsi pojalleen kasteen, sillä se on ollut suvussa
pitkäaikainen perinne.

J

ooa Juhani Aatos Arvelin sai
nimensä 15. lokakuuta kotonaan
Siivikkalassa vietetyssä kastajaistilaisuudessa vanhempien ja
suvun ympäröimänä.
Pojan nimi ei ole mikään tuulesta
temmattu vaan toiset nimet, Juhani
ja Aatos, ovat kulkeneet vanhempien
Margit ja Janne Arvelinin suvuissa jo
useassa sukupolvessa.
– Sekä isäni että pappani ovat toiselta
nimeltään Juhaneita, kuten myös Margitin isä ja velikin. Aatos puolestaan
tuli sekä Margitin papalta että vaarilta,
Janne Arvelin kertoo.
Vanhemmille oli alusta asti selvää,
että Jooa-pojalle pidetään perinteiset
ristiäiset, jossa lapsi kastetaan seurakunnan ja kirkon jäseneksi. Uskonnollisuus
on ollut aina lähellä etenkin Margitin su-

vussa, joten pariskunta piti kastejuhlaa
luonnollisempana vaihtoehtona uskonnottoman nimeämistilaisuuden sijaan.
– Omat isovanhempani ovat hyvin uskonnollisia, joten mekin päätimme jatkaa kasteperinnettä. Meistä kaste kuuluu
lapsen kasvamiseen ja tällä tavalla hänet toivotetaan ikään kuin tervetulleeksi perheeseen lähisuvun ympäröimänä,
Margit Arvelin sanoo.

sään: vain kolme kuukautta vanhempi
serkkutyttö.
Pojan vanhemmat ovat mielissään,
että serkukset pääsevät kasvamaan rinta rinnan. Heitä ilahduttaa myös se, että
Siivikkalan asuinalueella asuu paljon
perheitä, joiden lapsiin poika pääsee
varmasti tutustumaan aikanaan.

Pojasta ehkä
muskarilainen

Lähisukulaiset
rikkaus
Kastetilaisuus sujui vanhempien mukaan hektisesti mutta hyvin. Juhlakalu
nukkui onnellisesti lähes koko kastetoimituksen ajan, mutta heräsi kuitenkin
loppuvaiheessa. Iloinen poika sai koko
juhlaväen hyvälle tuulelle, etenkin papin.
– Ihana pappimme Terhi Törmä ei olisi halunnut luovuttaa poikaa sylistään,
sillä tämä hymyili niin aurinkoisesti,
pariskunta kertaa nauraen.
Margit Arvelin sanoo, että 20 hengen
juhlajärjestelyissä auttoi huomattavasti
sukulaisten aktiivisuus. Kastetilaisuuden tarjottavista vastasi pääasiassa Margitin äiti.
– On todellinen rikkaus, että poikamme elämässä on niin paljon rakastavia
aikuisia, kuten isovanhemmat ja kummit, vanhemmat toteavat.

Jooa-pojan vanhemmat kertovat, että kastevesi päätettiin säilömisen sijaan
kaataa perheen olohuoneen nurkassa olevan kiinanruusun juurelle.

Parhaat
kummit
Arvelinin perheestä molemmat vanhemmat pitävät edelleen yhteyttä omiin
kummeihinsa. Myös Jooa-pojalle valittiin kummit mahdollisimman läheltä.
– Kummeiksi saimme parhaat mah-

dolliset. Toiset ovat Margitin veli ja
vaimo, toiset taas paras ja pitkäaikaisin
ystäväpariskunta täältä Siivikkalasta.
Toivomme tietysti, että kummit olisivat
poikamme elämässä mukana läpi elämän, Janne Arvelin kertoo.
Aikuisten tapaan Jooalla on jo ainakin yksi saman ikäinen ystävä elämäs-

Margit ja Janne Arvelin aikovat viedä
Jooaa tulevaisuudessa erilaisiin seurakunnan järjestämiin kerhoihin, kunhan
poika hieman kasvaa. Vanhemmat muistavat itsekin käyneensä seurakunnan
kerhoissa ja leireillä lapsena.
– Aikuisiällä emme ole oikeastaan
käyttäneet seurakunnan palveluja. Asiaan tulee nyt muutos poikamme myötä,
he sanovat.
Pariskunta kertoo saaneensa ensimmäisen tietopaketin seurakunnan lapsille ja perheille suunnatusta toiminnasta
jo raskausvalmennuksessa. Myös papin
kanssa on keskusteltu, mitä kaikkea toimintaa seurakunta tarjoaa lapsiperheille.
– Pienille lapsille on tarjolla esimerkiksi muskaria. Myöhemmin voi osallistua erilaisiin kerhoihin ja leireille, he
toteavat.
VILMA KAURA
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RUKOILLEN PALVELEMAAN
– opetusta rukouksesta
la 20.1. klo 9.00-15.00 Vanhalla srk-talolla
Minä ja sinä tarvitsemme rukousta. Missä on paljon rukousta, siellä
on paljon siunausta. Rukous ei ole vaikeaa - aloittamista ei vain pidä
siirtää. Nyt on aika kokoontua yhteen ja toimia. Tervetuloa mukaan!
Kouluttajana Maikku Saarinen.
Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen 11.1. mennessä: teija.ojala@evl.fi

Majataloillat
Srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
maanantaisin 29.1., 26.2., 26.3. ja 16.4. klo 18
Majatalossa musiikkia, puheenvuoroja ja mahdollisuus rukoukseen.
Nyyttäripöytään voit tuoda tarjottavaa. Tervetuloa virkistymään!

Rukouskaverit
Ylöjärven seurakunnassa ensin vahtimestarina ja sittemmin suntiona työskennellyt Larissa Salomaa sanoo, että hänen
työnsä on kuin loputon rakkaudenlanka, jonka väri vaihtelee. Työhön sisältyy niin onnellisen rakkauden kuin surullisenkin rakkauden näkemistä eri tilaisuuksissa.

Suntio näkee työssään kaikki rakkauden värit

Vihkitilaisuuden kauneus saa
ammattilaisenkin pään pyörälle
Pian 18 vuotta Ylöjärven seurakunnan palveluksessa työskennellyt Larissa Salomaa on päässyt seuraamaan työurallaan lukuisia kirkollisia toimituksia, joiden joukkoon kuuluu esimerkiksi kasteita, hautaan siunaamisia ja vihkitilaisuuksia. Suntion työssään Salomaa sanoo näkevänsä koko
rakkauden kaaren, josta hän nimittää kauneimmaksi osaksi
avioliittoon vihkimistä.

K

un kirkkovihkimistä suunnitteleva pari aikoo naimisiin Ylöjärven kirkossa,
on heitä ensimmäisenä
vastassa Ylöjärven seurakunnan suntio
Larissa Salomaa, jonka ohjauksessa
yhteistyössä pappien kanssa vihkiytyy
vuosittain 40-50 paria.
Lukuisia vihkimistilaisuuksia nähnyt
Salomaa sanoo, että hän kokee olevansa
etuoikeutettu päästessään seuraamaan
vierestä, kun kaksi ihmistä saa toisensa.
Suntion työ sisältää kuitenkin muutakin kuin pelkkää ihailua: tehtäviin kuuluu esimerkiksi kaikenlaista käytännön
järjestelyä, kuten kynttilöiden sytytystä
ja vihkiraamatun paikalleen laittoa.
Suntio asettaa alttarille myös erityisen vihkiryijyn, jolle ovat astuneet
kaikki Ylöjärven kirkossa vihityt parit
vuodesta 1957 asti.
– Tämä on tehty käsin Ylöjärven
Mutalassa. Voitte arvata, että olen joutunut tätä pikkaisen korjailemaan, sillä
vuosien varrella ompeleet ovat alkaneet
rakoilla. Pienen korjailun lisäksi ryijy
pestään parin kolmen vuoden välein
uuteen hohtoonsa. Tällä ryijyllä on niin
erityinen merkitys vihkimismenoissa,
että toivon sen kestävän vielä ainakin
sata vuotta, Salomaa esittelee morsiushuoneen seinälle ripustettua ryijyä.

käsin kosketeltavaa.
– Lievitän morsiamen stressiä ja jännitystä puhumalla paljon. Yleensä en
edes itse muista, mistä on tullut puhuttua, hän nauraa.
Jännittävässä paikassa avioparin
stressiä helpottaa myös tieto siitä, ettei
heidän tarvitse oikeastaan edes muistaa
mitään – pappi ja suntio kun ovat koko
ajan ohjaamassa, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Salomaan mukaan pienet kommellukset häissä sitä paitsi vain piristävät tunnelmaa. Etenkin lasten reaktiot saavat
seurakunnalle hymyn huulille.
– Joskus morsianta saattavat lapset
eivät uskallakaan kävellä alttarille,
vaan alkavat peruuttaa kesken kaiken.
Myös vihkiparin lapset saattavat juosta
yhtäkkiä alttarille vanhempiensa luokse.
Tällaisissa tilanteissa kaikki yleensä alkavat hymyillä ja nauraa, ja koko kirkon
valtaa rento tunnelma, Salomaa kertoo.

Kirkossa
taivaallinen loisto
Salomaan mukaan vihkimistilaisuudesta tekevät erityisen kauniin ja ikimuistoisen säteilevä pari, kaunis kirkko ja
hymyilevä seurakunta. Hän myöntää
olevansa joskus itsekin pää pyörällä
kaikesta kauneudesta.
– Se on jotakin niin upeaa, kun auringonsäteet osuvat kirkon lukuisiin
kristallikruunuihin luoden taivaallisen
loiston. Sitten on vielä upea aviopari,
joka säteilee onnea. Kirkon symboliikan mukaan säde symboloi Jumalaa,
hän sanoo.
Salomaa kertoo näkevänsä myös
jatkuvasti toinen toistaan kauniimpia
hääpukuja, jotka korostavat morsianten
parhaita puolia.
– Minusta tuntuu välillä, että silmäni
harhailevat. Niin kauniita he ovat.
Salomaan mieleen on jäänyt vuosien
varrelta parhaiten pari, josta sulhanen
myöhästyi viisi minuuttia vihkimistilaisuudesta.
Huumorintajuinen Salomaa päättikin
tuolloin hieman kiusata sulhasta.
– Sanoin, että onneksi tulit, sillä meillä olisi ollut sinulle sijainen. Hän katsoi
vähän silmät pyöreinä, mutta sitten me
nauroimme kauheasti. Muistan heidät
sen vuoksi, että meillä oli niin hauskaa,
hän muistelee.
VILMA KAURA

Naisten vapaaillat Kevät 2018

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

ma 12.2.	”Kun elämä satuttaa”,
psykologi, teol.maist. Marjo Tavast.
ma 12.3.	Yhteinen miesten- ja naistenilta
”Yhteinen onni - paras onni”,
psykologian prof. (emeritus) Markku Ojanen
ma 9.4.	”Uupumuksesta uuteen alkuun”
päätoimittaja, valokuvaaja Sari Savela.
Tervetuloa!

VIIKKORUKOUSHETKI
Maanantaisin klo 11.00-12.00 (alkaen 15.1.)
seurakuntakeskuksen ”Levähdyspaikassa” (Kirkkotanhuantie 1)
Tule levähtämään ja kantamaan rukouksessa yksityisiä ja yhteisiä asioita
Taivaalliselle Isälle. Paikalle voit tulla joko vain hetkeksi tai koko tunniksi.

PYHÄKOULUT

– Ylöjärven kirkossa (Kirkkotanhuantie 1)
sunnuntaisin messun yhteydessä klo 10.00 (alkaen 14.1.)
–Mutalan toimitilassa (Palsintie 11) sunnuntaisin klo 12.00 (alkaen 14.1.)
– Viljakkalan kirkossa (Kirkkotie 14) sunnuntaisin jumalanpalveluksen yhteydessä
Pyhäkoulussa hiljennytään, rukoillaan, lauletaan, leikitään ja askarrellaan.
Lisätietoja: terhi.pellinen@evl.fi, puh. 044 7868 086

Toimintaa perheille

kevät
2018

Toiminta alkaa pääsääntöisesti viikolla 2.

AVOIMET PERHEKERHOT

– Keskiviikkoisin klo 9.00-12.00 Asuntilassa, Haavistolla, Kurussa (myös ma klo
17-19) Metsäkylässä, Mutalassa, Siivikkalassa, Takamaalla, Viljakkalassa ja Vuorentaustassa.
– Torstaisin klo 9.00-12.00 Karhella.

AVOIN KOTIPESÄ

Kaikille avoin kerho, jossa oma selkeä kerhorytminsä.
Tiistaisin klo 9.00-11.00 Haavilla (Lähdevainiontie 21).

TOUKKATUPA

Äitien ja isien kohtaamispaikka vauvan ensimmäisen vuoden aikana.
Maanantaisin klo 14.00-15.30 (pienemmät vauvat) ja torstaisin klo 14.00-15.30
(vanhemmat vauvat) Pappilan Perhetalossa (Loilantie 3-5).

PERHEKAHVILA

Maanantaisin ja torstaisin klo 9.00-13.00 Pappilan Perhetalossa (Loilantie 3-5). Ilmoittautumiset Hobbydeedissä (ohjeet www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo).
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/lapset-ja-perheet

MIESTENILLAT
Srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)

Nauru rentouttaa
koko kirkon
Morsiushuoneessa on ryijyn lisäksi
myös peili ja maljakko kukkakimppua
varten. Tästä huoneesta alkaa morsiamen matka kohti alttaria yhdessä saattajan kanssa. Salomaan mukaan morsiushuone on paikka, jossa jännitys on lähes

Rukouskaverit ovat olemassa sinua varten, joka
haluat saada henkilökohtaista rukoustukea.
Rukouskaverin voit tavata 3.9. alkaen
joka sunnuntai messun jälkeen
Ylöjärven kirkon morsiushuoneessa
kirkon eteisessä.

Alttarin edessä oleva vihkiryijy laitetaan paikalleen aina ennen vihkimistilaisuutta. 60 vuoden aikana ryijylle on astunut tuhansia jalkapareja.

Klo 17.00 sauna, klo 18.00 Kahvi, klo 18.30–20.00 Ohjelma.
ma 5.2. Aihe avoin
ma 12.3.	Yhteinen miesten- ja naistenilta ”Yhteinen onni - paras
onni”, psykologian prof. (emeritus) Markku Ojanen
ma 2.4. ”Mitä tekisin loppuelämälläni?”, Juha Kauppinen
ma 7.5.	Saunailta Lempsussa. Yhteislähtö
srk-keskukselta klo 16.45.

5
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KURUN KAPPELISEURAKUNTA
✣ KEVÄT 2018
JUMALANPALVELUS

- Kurun kirkossa pääsääntöisesti joka sunnuntai klo 10.00
- Aurejärven kirkossa ma 2.4. klo 13.00 ja su 13.5. klo 13.00
- Länsi-Teiskon rukoushuoneella su 11.2. kl 13.00, ma 2.4. klo
10.00
ja su 6.5. klo 13.00

LAPSET JA PERHEET

Päiväkerhot (3-5 v.) Kurun srk-talossa
- ma, to 09.00-11.00
- ma, to 12.30-15.30
Perhekerho Kurun srk-talossa (Kirkkotie 2)
maanantaisin klo 17.00-19.00 ja keskiviikkoisin klo 9.00-12.00.
Lisätiedot: Päivi Aumala, puh. 044 786 8084

KOULUIKÄISET JA NUORET

Kerhot: (alkaen vko 3)
- Kokkikerho 10-13-vuotiaille tiistaisin kello 14.30-15.30
- Kitarakerho tiistaisin 10-13-vuotiaille kello 16.00-17.00
- Pelikerho 7-10-vuotiaille keskiviikkoisin kello 14.30-15.30
- Toimintakerho 7-10–vuotiaille tytöille torstaisin klo 17.00-18.30
Nuorten pelileiri Lammasniemessä 9.-11.3.2018. Lisätiedot:
Martti Kauppinen, 044 7868 078 tai s-posti.
Nuorten musaleiri Lammasniemessä 13.-15.4. ja Kellarimessu
Kurun kirkossa 15.4. klo 18.00. Lisätiedot Sanna Loikas, 044
7868 040.
Ilmoittautuminen kerhoihin ja retkille: www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen

MUSIIKKI

Kuorot:
- Kivitaskut -kuoron (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille) harjoitukset torstaisin klo 14.30-15.20 Kurun srk-talolla (alkaen 11.1.).
- Kurun kirkkokuoron harjoitukset Kurun srk-talolla torstaisin klo
18.00-20.00 (alkaen 11.1.).
Lisätietoja: kanttori Sanna Loikas, puh. 044 786 8040
Perhemuskari:
- Perhemuskari torstaisin klo 13.00-13.45 Kurun srk-talossa. Hinta 75 €/kausi. Lisätiedot: maria.joutsi-laine@evl.fi, puh. 044 7868
036.

LÄHETYSTYÖ

Lähetysillat Kurun srk-talossa
Ke 24.1. klo 18.00 Martti Kauppinen: Martti Lutherin jalanjäljissä
Ke 14.2. klo 18.00 Eija Multanen muistelee Portugalin matkaa
Ke 21.3. klo 17.00 Lähtö Kurun srk-talolta omilla autoilla kimppakyydeillä. Mennään Karhen lähetyspiirin vieraiksi.
Ke 18.4. klo 18.00 Leena Jalkanen: Vietnamin ja Kambodsan
matka
Pe 4.5. klo 19.00 perinteinen Lähetyksen nuotioilta Seitsemisen
luontokeskuksen katoksella. Ennen tilaisuutta yhteinen kävelylenkki luonnossa ja odotteluohjelmaa katoksella alkaen klo 18.
Yhteislähtö omilla autoilla Kurun srk-talolta klo 17.30.
Kirpputori: Lähetyksen kirpputori (Virastotie 1) suljettuna talvikauden.
Kirpputorin kesäavajaiset la 28.4. klo 12.00-16.00. Kirpputorille
voi tuoda tavaraa (puhtaita ja ehjiä vaatteita, kirjoja, astioita, leluja
jne) saman viikon ma 23.4. ja pe 27.4. klo 12.00-16.00.

DIAKONIATYÖ

Diakonian vastaanotto
Ilman ajanvarausta maanantaisin klo 10.00-12.00 diakoniatoimistolla Kurun srk-talolla (Kirkkotie 2). Muina aikoina sopimuksen
mukaan. Anneli Tirkkonen puh. 044 786 8056
Diakonian kerhot
- Keskiviikkokerho Kurun srk-talossa (Kirkkotie 1)
Ke 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3. ja 28.3, 11.4. ja 25.4. klo
11.00-13.30.
- Etelä-Kurun tiistaikerho
Ti 23.1., 20.2., 20.3. ja 17.4.klo 12.00-14.00 Länsi-Teiskon kirkossa (Lato-Valkamantie 9).
- Pohjois-Kurun torstaikerho
To 11.1. klo 12.00-14.00 Luomajärvellä (Luomajärventie 86)
To 15.2. klo 12.00-14.00 Salme ja Matti Lähdekorvella (Seitsemisentie 309)
To 15.3. klo 12.00-14.00 Anni ja Rauno Vastamäellä Raita-Ahossa (Luoteentie 1226).
To 12.4. klo 12.00-14.00 Eila ja Reijo Ilomäellä (Anttilanperäntie
172)
- Omaishoitajat
Pioni ry:n ohjaama omaishoitajien ryhmä ma 15.1., 19.2. ja
19.3., 16.4. ja 21.5. klo 12.00-14.00 Kurun srk-talossa.
- Ystäväpalvelu
Ystävät toimivat ulkoiluttajina ja/tai seurana vanhuksille Palvelukeskuksessa tai käyvät kodeissa. Seurakunta kouluttaa ystäväpalvelun ystävät, tarjoaa retkiä, yhteisiä juhlia ja muuta virkistystoimintaa. Jos olet kiinnostunut ystäväpalvelusta voit ottaa
yhteyttä diakonissa Anneli Tirkkoseen puh. 044 786 8056.
Huom! Kaikkiin kerhoihin kyytiä tarvitsevat ilmoittautukaa viikkoa
ennen tapahtumaa puh. 044 786 8056. Kyydin omavastuu on 6 €
menopaluu.
Diakonian tapahtumia
Su 4.2. klo 11.00 Perhemessu ja yhteisvastuukerääjien siunaus kirkossa. Talvitapahtuma alkaa messun jälkeen klo 12.00–
14.00 Kurun srk-talolla ja pihapiirissä.
Pe 9.3. klo 18.00 Naistenilta Kurun srk-talolla. Tarinateatteri.
Kahvitarjoilu ja vapaaehtoinen kahviraha yhteisvastuun hyväksi.
Su 27.5. klo 10.00 Yhteisvastuukerääjien messu Kurun kirkossa
ja kiitosjuhla Kurun srk-talolla.

RAAMATTUPIIRIT

- Raamattupiiri Kurun srk-talossa joka toinen keskiviikko (parilliset
viikot) klo 16.00-1 7.15.
- Raamattua sanoin ja kuvin Kurun srk-talossa joka toinen keskiviikko (parittomat viikot) klo 16.00. (Alkaen 10.1.)

KURUN¤
KAPPELISEURAKUNTA

Eeva Räisänen, Paula-Sirkka Vähämäki ja Taimi Lassila kulkevat saattohoidossa olevien rinnalla loppuun asti.

Kukaan ei halua kuolla yksin

Lähtijän rinnalla
Kun lähdön aika koittaa,
useimmat ihmiset haluaisivat kuolla rakkaidensa ympäröimänä. Jos läheisiä ei
ole, he asuvat kaukana tai
lähdön hetkeä odotellaan
pitkään, vuoteen vierelle voi
pyytää vapaaehtoistyöntekijän.

Y

ksinäisyys on yksi nykyyhteiskuntamme suurimpia
murheita. Kun lapset asuvat
kaukana tai läheisiä ei yksinkertaisesti ole, moni vanhus elää ja
kuolee yksin.
– Menetin omat vanhempani 1980-luvulla siinä vaiheessa, kun asuin kaukana
ja elin ruuhkavuosia. En ehtinyt ajoissa
heidän rinnalleen, kun he olivat kuolemassa. Silloin toivoin, että olisi ollut
joku, joka olisi istunut heidän vuoteensa viereellä loppun asti, Eeva Räisänen
kertoo.
Nyt hän on yksi neljästä Ylöjärven
seurakunnan saattohoidon vapaaehtoisesta, jotka pitävät seuraa terveyskeskuksen vuodeosaston saattohoidettaville. He istuvat pyydettäessä lähtijän vuoteen vierellä kunnes tämän aika koittaa.
Yleensä paikalla on lapsia tai muita
omaisia, jolloin vapaaehtoiset tuuraavat
heitä, jotta he pääsevät välillä syömään
ja nukkumaan.
– Paljon on myös yksinäisiä ihmisiä,
joilla ei ole ketään. Silloin vapaaehtoistyöntekijä on ainoa rinnalla kulkija.
Hoitajilla ei ole aikaa istua kenenkään
vuoteen vierellä seurustelemassa, mutta meillä on, Paula-Sirkka Vähämäki
sanoo.

Vakaumusta
kunnioittaen
Vapaaehtoistyöntekijä kutsutaan paikalle, kun saattohoitopäätös on tehty ja
siihen on saatu lupa potilaalta tai hänen
omaisiltaan. Kutsun käydessä vapaaehtoinen järjestää asiansa niin, että voi
tarvittaessa istua vuodeosastolla yön yli
tai käydä monena peräkkäisenä päivänä.
Vapaaehtoisten toimenkuvaan kuuluu
lähtijästä riippuen seurustelua tai hiljaa
istumista, kädestä pitämistä ja silittelyä
tai vaikka virsien laulamista. Tarvittaessa hän voi kohentaa peittoa tai potilaan

asentoa tai kostuttaa suuta. Joskus voi
joutua myös kutsumaan hoitajan, jos
potilas esimerkiksi on kovin tuskainen
ja tarvitsee lisää kivunlievitystä.
Seurakunta on mukana toiminnassa,
mutta vapaaehtoistyö tehdään täysin
potilaan vakaumusta ja arvomaailmaa
kunnioittaen.
– Minulla on yleensä risti kaulassani, mutta voin aivan yhtä hyvin laittaa
sen paidan alle, jos se häiritsee lähtijää,
Paula-Sirkka Vähämäki sanoo.
– Usein jutellaan ihan tavallisista,
arkisista asioista, usein ollaan ihan hiljaakin. Yleensä saattohoitopäätös tehdään aika viime tipassa, jolloin lähtijä
jo nukkuu paljon, Taimi Lassila kertoo.
– Keväällä kävin päivittäin tapaamassa yhtä ihmistä puolentoista viikon
ajan. Siinä näki hyvin, miten ihminen
päivä päivältä hiipui pois, Eeva Räisänen muistelee.
Hän myöntää, että kun kulkee kuolevan rinnalla pidempään, lähtijästä ja
omaisista jää jälki sisimpään. Toisten
surua ja murheita ei kuitenkaan voi
ottaa taakakseen, ja tarvittaessa tilanne
puretaan vapaaehtoisten keskenäisessä
työnohjauksessa. Vaitiolovelvollisuus
koskee koko ryhmää.

Kuoleva on
kuningas
Kuoleman lähestyessä ihmisellä voi olla
kova tarve puhua jollekulle, muistella

elämäänsä kiitollisuudella tai harmitella elämättä jättämistä, purkaa huoltaan
läheisten pärjäämisestä tai vaikka hautajaisjärjestelyistä.
– Ahdistavista asioista voi olla helpompi puhua vieraalle ihmiselle. Tarvittaessa välitämme omaisille tietoja, jos
lähtijä sitä pyytää, Taimi Lassila toteaa.
– Joskus olen myös joutunut kertomaan omaiselle, että hänen läsnäolonsa ahdistaa lähtijää eikä tämä haluaisi
nähdä häntä. Lähtijä on kuitenkin tilanteessa se kuningas, jonka toiveita kuunnellaan. Toki olemme myös omaisten tukena, kysymme, kuinka he jaksavat ja
patistamme heitä tarvittaessa syömään
ja nukkumaan, Paula-Sirkka Vähämäki
kertoo.
Saattohoito päättyy lähtijän kuolemaan. Sen jälkeen omaiset ohjataan
muiden palveluiden piiriin, sururyhmään tai muuten seuraavalle raiteelle.
– Kirkkoherranvirastosta saa neuvoja
sekä konkreettisten asioiden hoitamiseen että surun käsittelemiseen. Surevankaan ei tarvitse jäädä yksin, Taimi
Lassila vakuuttaa.
Monta lähdön hetkeä nähneet vapaaehtoiset antavat omaisille yhden vinkin:
kun saattohoitopäätös on tehty, lähtijälle
kannattaa antaa lupa mennä. Näin hänen
ei tarvitse sinnitellä ja yrittää lykätä lähdön hetkeä omaisia säästääkseen, vaan
kuolema saa tulla helpotuksena.
SUSANNA VILJANEN
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Risti ja kuolinvaatteet valmiina
Marina Kiviranta on valmistanut itselleen hautaristin,
ja kuolinvaatteetkin ovat jo
katsottuina. Arkku odottaa
vielä valmistumistaan.

K

aikki eivät halua varautua
omaan kuolemaansa kenties
siksi, ettei kuolemaa tahdota edes ajatella.
Viljakkalan Väinänperällä asuvalle
Marina Kivirannalle kuolemassa ei
ole kuitenkaan mitään outoa.
– Ortodoksien elämä on sellaista,
että kuolemasta puhutaan paljon. Se on
yhtä luonnollinen asia kuin syntymä.
Puhumme kuolemasta myös kavereiden kesken.
Kiviranta on varautunut omiin hautajaisiinsa niin, että hän on valmistanut
itselleen hautaristin ja ristiin kiinnitettävän pienen ikonin.
Ristin Kiviranta valmisti lehtikuu-

sesta hautaristikurssilla muutamassa
päivässä. Pronssisen Pyhän kolminaisuuden ikonin hän puolestaan valoi
pronssista.
Ruumisarkunkin Kiviranta toivoo
vielä ehtivänsä tehdä.

Pyhässä vedessä
kastetut vaatteet
Marina Kiviranta on miettinyt myös,
mitä hän pitää päällään arkussa maatessaan. Ajatus sopivasta vaatekerrasta
kirkastui hänen vieraillessaan Virossa
Pühtitsan nunnaluostarissa.
Kivirannalla oli päällään tavallinen
pyhiinvaellusasunsa eli pitkä hame,
paita ja huivi, kun hän kuuli, että osa
kävijöistä kastautuu luostarin Pyhittäjä
Serafim Sarovilaiselle pyhitetyssä lähteessä vaatteet päällä. Vaatteita ei tämän
jälkeen pestä, vaan pyhässä vedessä kastetut vaatteet puetaan päälle arkkuun.
Kiviranta päätti tehdä samoin.
Hän kävi lähteessä, kuivasi vaatteet
ja säilöi ne sitten kaappiin odottamaan

seuraavaa käyttökertaa. Jalkaansa hän
haluaa lempivillasukkansa, ja kaulaansa
hän saa pienen Kreikasta ostetun puuristin. Rinnan päälle asetetaan ikoni, jota
Kiviranta ei ole vielä valinnut.
Ortodoksit käyttävät runsaasti puisia elementtejä siksi, että puu maatuu
hyvin. Hautaristikin on samasta syystä
puinen, eikä esimerkiksi metallinen tai
kivestä valmistettu.
– Puinen risti kestää niin kauan haudalla, kuin lähisuku muistaa kuolleen.
Ristin ei ole tarkoitus olla ikuinen.
Marina Kiviranta on varannut itselleen myös hautapaikan. Se tulee Lammille Athos-säätiön luostarikeskukseeen, johon ollaan perustamassa ortodoksista hautausmaata.
Kivirannalla on rauhallinen mieli,
kun asiat ovat järjestyksessä, ja lapsetkin tietävät, missä kaapissa äidin
arkkuun tulevat vaatteet ovat, kun aika
joskus koittaa.

IIRIA LEHTINEN

DIAKONIATYÖ

YLÖJÄRVEN SEURAKUNNASSA KEVÄÄLLÄ 2018

Diakoniatyöntekijät palvelevat yksinäisiä ihmisiä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Diakoniatyössä halutaan
pitää yllä jokapäiväistä toivoa ja uskoa parempaan huomiseen. Keskustelemme mielellään uskoon ja hengelliseen
elämään liittyvistä asioista ja kysymyksistä sekä helpotamme elämäntilannetta Ruokapankin kautta, jos se on yllättäen muuttunut ja kun kaupungin perusturvan antama tuki
ei riitä.
Kukin vuorollaan voi olla tilanteessa, jossa tarvitsee lähimmäisen apua. Näissä tilanteissa myös voit ottaa rohkeasti
yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin. Keskustelut
ja vaikeiden asioiden äärelle pysähtymiset ovat luottamuksellisia ja diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia.
Käsistään kätevä Marina Kiviranta valmisti tämän noin parimetrisen hautaristin lehtikuusesta muutamassa päivässä.
Ristiin kiinnitetyn ikonin hän valoi pronssista.

Toimittaja haluaa sarkofagin
Ylöjärven Uutisten toimittajalle annettiin tehtäväksi
suunnitella omat hautajaisensa. Suunnitelmasta tuli
sekoitus perinteitä ja omia,
hieman erikoisiakin mieltymyksiä.

K

un pomo sanoo ”suunnittelisitko omat hautajaisesi”, sen ei tarvitse välttämättä tarkoittaa, että hän
haluaa sinusta eroon. Kyse voi olla
ihan vain työtehtävästä.
Ja mikäs siinä – olen jo aikaa sitten kertonut perheelleni, että haluan
tuhkauksen. Pelkässä hautauksessa
minua nimittäin arveluttaa ajatus hitaasta hajoamisesta.
En pidä ajatuksesta, että tuhkat
säilytetään uurnassa jossakin takan
reunalla tai että ne ripotellaan esimerkiksi vesistöön.

Todennäköisesti haluan tuhkauksen ekologisessa puuarkussa, minkä
jälkeen tuhkani voitaisiin sirotella
isäni puoleiseen sukuhautaan. Tärkeintä olisi kuitenkin, että päätyisin
samaan hautaan mieheni ja lasteni
kanssa.
Toinen vaihtoehto olisi vanhanaikainen, koristeellinen ja minikokoinen kivisarkofagi, johon tuhkani
laitettaisiin, ja sen jälkeen sarkofagi
kiinnitettäisiin hautakiveen. En ole
tosin selvittänyt, onko tämä vaihtoehto mahdollinen.
Suomessa ovat yleistyneet myös
uurnaholvit, mutta sellainen ei taida
tulla minun kohdallani kyseeseen,
koska haluan olla suvun seurassa.
Siunaustilaisuuteni toivoisin pidettäväksi joko keskiaikaisessa kivikirkossa tai idyllisessä vanhassa
puukirkossa, mutta en tiedä, onnistuuko tämä, koska tuhkani pitäisi sen
jälkeen todennäköisesti sijoittaa Kalevankankaan hautausmaalle Tampe-

reelle. Sukuani lepää siellä niin äidin
kuin isänkin puolelta.
Hautajaisissani haluaisin soitettavaksi Albinonin Adagion. Se on
kanttori Saara Syrjäniemen mukaan
yleinen pyyntö. Hautajaisissani voitaisiin soittaa myös esimerkiksi Maan
korvessa kulkevi, suosittu kappale
sekin.
Muistotilaisuudessani voitaisiin
kuunnella esimerkiksi Romanssia,
joka soitettiin myös häissäni, sekä
Vesa-Matti Loirin Nocturnea.
Pidän hautajaiskukista. Koska
kaikki olisivat toki surun murtamia
hautajaisissani, kukat voisivat lohduttaa vieraita ja tehdä tilaisuudesta
kauniin.
Hääkimpussani oli vain valkoista
ja vihreää, ja mielestäni se on hautajaiskukissakin tyylikkäin vaihtoehto.
Toivoisin myös haudalleni havuseppeleitä.
IIRIA LEHTINEN

Diakoniatyöntekijät tavattavissa:

– Ylöjärven diakoniatoimistolla (Lähdevainiontie 21)
tiistaisin klo 10.00-12.00 ja puh. 044 7868 109
– Kurun srk-talolla (Kirkkotie 2) maanantaisin klo 10.00-12.00
– Viljakkalassa sopimuksen mukaan

Kevään toimintaa diakoniatyössä:

Keskiviikkoisin klo 10.00-13.45 (alkaen 10.1.) Tähkäpäät
Ylöjärven seurakuntakeskuksessa. Päivä on tarkoitettu vanhemmalle väelle ja siihen sisältyy monipuolista ohjelmaa,
iloista yhdessäoloa ja lounas sekä päiväkahvit. Parittomilla
viikoilla toimintapäivässä on mukana iso joukko vapaaehtoisia. Kyytiä tarvitsevat (nykyiset ja uudet taksin käyttäjät)
ilmoittautukaa diakoniatoimistoon puh. 044 7868 109 tai Liisalle puh. 044 7868 044.
Maanantaisin klo 12-13 (alkaen 15.1.) Arkiateria Ylöjärven
srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1). Voit aterioida edullisesti yhdessä toisten seurassa ja vaihtaa kuulumisia. Aterian
hinta työttömiltä 1 € ja eläkeläisiltä 4 €. Tervetuloa myös jatkoille aterian jälkeen, jolloin ollaan yhdessä vielä kahvikupin
ääressä! Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan kevään ohjelma
toiveiden mukaisesti eli kannattaa olla paikalla niin voi vaikuttaa ohjelmaan!
* Kurun ja Viljakkalan diakoniatyön toiminnasta tietoja alueiden omissa ilmoituksissa.

ALFA-KURSSI PÄIVÄLLÄ

Alfassa on mahdollisuus rennolla tavalla pohdiskella kristinuskon perusasioita. Ryhmä kokoontuu Pappilan Perhetalossa (Loilantie 3-5)
kymmenen kertaa torstaisin klo 12.00-14.00 (alkaen 8.2.) Jokaisen kerran alussa on ruokailu. Osallistuminen on maksutonta.
Ilmoittautumiset 1.2. mennessä: teija.ojala@evl.fi tai 044 7868 050
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Tavallisen ihmisen taidoilla voi antaa suuren avun

Vapaaehtoistoiminnassa
jokainen voi olla avuksi

Haastattelimme muutamia ylöjärveläisiä vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia heidän kokemuksistaan.
1. Missä seurakunnan vapaaehtoistehtävissä toimit?
2. Mikä sinua innostaa vapaaehtoistoiminnassa?
3. Kerro esimerkki tilanteesta vapaaehtoistehtävissä,
joka on jäänyt antoisana mieleen?

Seija Viitaniemi
Henna Männistö
1. Olen isonen, soitan jumalanpalveluksissa huilua muutaman kerran vuodessa, toimin
Changemaker-lehden esilukijana ja tein seurakunnalle joulukortteja tässä joulun alla.
2. Opiskelun ohella olen iloinen, kun voin antaa jotain itsestäni muille, mitä koulussa
en voi antaa. Hyvän mielen
jakaminen tuntuu aina mukavalta! Isosena saa haastaa rippikoululaisten ajatuksia, ja pistää heidät miettimään oikeasti
isoja kysymyksiä. Pikkuiset
saavat siinä ihan mielettömästi itselleen.
3. Palkitseva hetki oli, kun
raamiksissa eräs rippikoululaisista, joka väitti jokaista
opettamaani asiaa vastaan, tuli
isoskoulutukseen syksyllä.

Aino Leppiniemi
1. Toimin monissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä
mm. talkoolaisena ja suntion apulaisena.
2. Parasta on se, että voi tehdä velvoittamattomasti hyvää
muille ihmisille sekä se, että näkee kättensä jäljen. Muutenkin vapaaehtoistyö on ollut minulle aina mukavaa ja
siitä on tullut osa lähes jokapäiväistä elämääni.
3. En pysty nimeämään mitään erityistä hetkeä työssäni,
sillä jokainen tehtävä ja päivä on erilainen. Pidän jokaista
hetkeä yhtä tärkeänä ja opettavaisena.

Pirkko Pilvinen
1. Olen yksinäisen ikäihmisen juttukaveri. Olen aina ollut
sitä mieltä, että teot tehdään tekemällä ei katteettomilla
lupauksilla. Kun ilmoittauduin mukaan vapaaehtoistyöhön, asia eteni nopeasti ja minulla oli jo viikon sisällä
ensimmäiset treffit. Juttukaverin kanssa pystymme keskustelemaan asiasta kuin asiasta, enkä välillä tiedä, kumpi
on saajapuolena.
2. Minua innostaa se, kun saan nähdä, miten tärkeää toisen
ihmisen läsnäolo on ja kuinka odotettuja nämä keskustelut
ovat. Saan myös näistä keskusteluista valtavasti voimaa
itselleni.
3. Juttukaverini on valmis tinkimään jopa omasta ruokailustaan, ”syömään kerkiää huomennakin”. Kun sanoin,
että onhan siellä ruokasalissakin juttuseuraa, niin hän
sanoi, ettei ruoka suussa voi puhua.

Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon
vapaaehtoistöitä valtakunnallisesti kokoava sivusto, jota ylläpitää Kirkkopalvelut ry.
Vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi kokoaa yhteen ylöjärveläistä vapaaehtoistoimintaa.
Palvelussa on mukana Ylöjärven seurakunta, Ylöjärven kaupunki ja kolmannen sektorin toimijoita.
Tule mukaan! Rekisteröidy vapaaehtoiseksi ja tule osaksi suurta joukkoa. Tehdään
yhdessä hyvää ylöjärveläisten hyväksi.

1. Lähetystyötä hoitelen Viljakkalassa. Monenlaisia käytännön asioita: lähetyspiirien
järjestelyjä, myyjäisten organisoimista,
osallistumista lähetystyön osalta paikallisiin tapahtumiin ja vierailuja, joilla käyn
kertomassa lähetystyöstä. Tasauspäivää
vietämme keväällä sekä syksyllä ja jumalanpalveluksen jälkeisiä museokahveja
koordinoin kesällä. Ja täällä Viljakkalassa
olemme tehneet vielä perinteistä listakeräystä lähetykselle – talosta taloon kierrämme toistakymmentä kerääjää. Samoin olen
ollut Yhteisvastuukeräystä keräämässä.
Käyn silloin tällöin pitämässä hartauksia
Elokaaressa ja paikallinen lauluryhmä Laulun ystävät on siinä ollut apuna. Karhella
perhekerhossa vapaaehtoiset kokkaavat
lapsille ja vanhemmille aterian, muutaman
kerran olen minäkin ollut siellä emäntänä
laittamassa ruokaa – ja siellähän ruokaraha
menee osittain myös lähetykselle.
2. Lapsuudesta asti olen seurakunnassa
ollut mukana. Pyhäkoulua aikanaan pidin
nuorempana. Lähetystyön tukemisessa olen
halunnut olla mukana, niin että hyvä sanoma menee eteenpäin ja ihmisiä autetaan.
3. Ensimmäisenä tulee mieleen, kun Karhen
lähetyspiiri täytti 100 vuotta. Olin koonnut
lähetyspiirin historiikkia. Lähetysjuhlassa
oli silloin mukana Olavi Vuorela, joka oli
kastanut minut. Samoin mukaan oli kutsuttu entisiä seurakunnan työntekijöitä. Saimme viettää suurta juhlaa Karhen koululla.
Nyt piiri täyttää 120 vuotta tänä kesänä.
Kannustaa itseäkin olemaan mukana, kun
ajattelee pitkää historiallista kaarta.

Hannele Aunola
1. Olen eläkkeellä oleva erityisopettaja ja olen
Pappilan Perhetalossa toimivan Luetaan yhdessä
-ryhmän opettaja. Ryhmässä opetetaan Suomeen
muuttaneille naisille suomen kieltä. Luetaan yhdessä -toiminta ei ole kirkon toimintaa, vaan se on osa
valtakunnallista verkostoa, jota ylläpitää Akateemiset naiset. Ylöjärven seurakunta antaa meille tilat ja
tukee muutenkin. Ryhmässä on nyt kuusi vapaaehtoista opettajaa ja kerralla 8-15 eri maista Suomeen
muuttanutta naista opiskelemassa suomea.
2. Ryhmässä toimiminen on erittäin antoisaa ja mielenkiintoista. Suomeen muuttaneet naiset oppivat
suomea, mutta me opettajat opimme heiltä paljon
eri kulttuureista, uskonnoista ja perheiden elämästä.
3. Tapanamme on aloittaa kokoontumisemme juomalla kahvia tai teetä. Muutama viikko sitten ilahduin suuresti, kun huomasin, että koko ryhmämme
keskusteli vilkkaasti suomeksi yhteisestä asiasta.
Jos joku ei ymmärtänyt, toiset opiskelijat auttoivat. Kaikki halusivat puhua suomea. Ja ainahan
ilahduttaa, kun huomaa opiskelijalla olevan suuri
motivaatio oppia.

Matti Iso-Antila
1. Celesta-lapsikuoron leireillä olen ollut useampana vuonna leiripappana. Pengonpohjan
rukoushuoneella toimin vapaaehtoisena suntiona noin 15 vuotta aina viime vuoteen asti.
Viron ystävyysseurakuntatoiminnassa olin
vuosia apumiehenä talkoohommissa 90-luvun
alkupuolelta lähtien – jonain vuonna taisin
olla melkein enemmän Tallinnassa talkoilemassa kuin koto-Suomessa.
2. Saa olla apuna ja hyötynä. Siitä saa silloin
paljon myös itse.
3. Ollessani suntiona Pengonpohjassa sinne
saapui ajoi pariskunta autolla pihaan. He tiedustelivat mahdollisuutta pitää siunaustilaisuutta Pengonpohjassa. Aloin selittämään, että
eiköhän se onnistu, että kyllä arkun voi saada
pariovista sisään ja jollain tavalla se saadaan
sijoitettua alttarin eteen. Siinä vaiheessa he
tarkensivat, että kyselivät siis avioliiton siunaamista. Hetken aikaa tuli katseltua omia
kengänkärkiä, mutta jälkeenpäin toki asialle
hymyiltiin.
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WWW.VAPAAEHTOISTYO.FI – POLKU VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

Yhdessä rakentaen, toisiamme auttaen

Näin löydät oman
vapaaehtoispaikkasi!
Kiinnostaako mielekäs
vapaaehtoistyö
lähimmäisen auttamiseksi
tai yhteisön rakentamiseksi?

Minulla on
mielikuva,
mitä haluaisin
tehdä.

Kyllä,
vapaaehtoistoiminta
kiinnostaa minua
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Selaa avoimia
vapaaehtoistehtäviä
osoitteessa
www.vapaaehtoistyo.fi/
ylojarvi

Löysin
mielenkiintoisen
tehtävän!

Minulla on
jo omat
tunnukset
vapaaehtoispankkiin.

3

Rekisteröidy
osoitteessa
www.vapaaehtoistyo.fi/
ylojarvi

(tai soita puh. 044 7868 094)

Hae
avoinna
olevaan
tehtävään!

Kiitos, että olet mukana!
Sinuun
ollaan
yhteydessä

JUMALANPALVELUKSET

Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12.00 Viljakkalan kirkossa (Kirkkokuja
14).

LAPSITYÖ

Pyhäkoulu
jumalanpalveluksen yhteydessä joka sunnuntai.
Päiväkerho
Karhen seurakuntakoti (Kyrönlahdentie 853, puh. 040 570 8465)
ti, pe 12.30-15.30
Lisätietoja: paivi.aumala@evl.fi, puh. 044 7868 084

VARHAISNUORISOTYÖ

Kerhot Viljakkalan koululla (Erlandintie 13)
- Torstaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho 7-10 v. tytöt ja pojat.
- Torstaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho 11-15 v. tytöt ja pojat.
Kerhoihin ilmoittautuminen netissä: www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.
Lisätietoa kerhoista: nuorisotyönohjaaja Laura Juutilainen, puh. 044
7868 066.

NUORISOTYÖ

Nuortenillat
maanantaisin klo 15.00-19.00 Viliksellä (vanha Viljakkala-talo)
Koulupäivystys
Viljakkalan Yhtenäiskoulun yläkoulun oppilaskunnan kopissa joka
maanantai klo 11.30-12.15.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Varpu Viikeri, puh. 044 7868 062, varpu.viikeri@evl.fi.

Ei ehkä
juuri nyt.
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Palataan
asialle myöhemmin. Olet
aina tervetullut
www.vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi

Vielä en tiedä,
mitä se
käytännössä
voisi olla

En vielä
löytänyt avointa
sopivaa tehtävää,
mutta ilmoittaisin
kiinnostuksestani
vapaaehtoistoimintaan

PERHEET

Perhekerho
- Viljakkalan srk-talossa keskiviikkoisin klo 9.00-12.00
- Karhen srk-kodissa torstaisin klo 9.00-12.00
25.-27.5. Lähetysseuran ja Ylöjärven srk:n yhteinen perheleiri Päiväkummussa. Tiedustelut Johannes Riuttala puh. 044 786 8008. Ilm.
www.suomenlahetysseura.fi/paivakumpu.
Lisätietoja: Johannes Riuttala, puh. 044 786 8008.

AIKUISET

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat
Viljakkalan kirkossa la 13.1., 17.2., 17.3., 21.4. ja 19.5. klo 18.0021.00
Raamattupiirit
- Viljakkalan srk-talossa kerran kuussa maanantaisin klo 17.00. Yhteyshenkilö: Kaisu Talosela, puh. 040 5392 334.
- Hanna-piiri Viljakkalan srk-talossa kerran kuussa klo 14.00 erikseen
sovittuna päivänä ja paikassa. Yhteyshenkilöt: Kaisu Talosela puh.
040 539 2334 ja Pirkko Vuolle 040 516 4023.
- Karhella (kodeissa) kerran kuussa (perjantai tai sunnuntai). Yhteyshenkilö: Päivi Salminen, puh. 050 5468 008.
- Pisara Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 18.00. Lapsille omaa
ohjelmaa. Yhteyshenkilö: Johanna Kivimäki, puh. 045 6783 208.

DIAKONIATYÖ

Diakoniatyön vastaanotto sopimuksen mukaan, diakoniatyöntekijä
puh. 044 786 8058.
Avarit = avoimet ovet
- Karhen srk-kodilla to 15.2., 15.3. ja 19.4. klo 12.30-13.30
- Viljakkalan srk-talossa tiistaisin 30.1., 13.2., 20.2., 13.3., 20.3., 17.4.
ja 24.4. klo 11.30-13.00.
Avareissa on pieni hartaus, keskustelua eri aiheista ja niiden vierestä,
joskus myös liikunnallinen hetki. Kahvit.
Viljakaiset
Viljakkalan srk-talolla 5.2., 5.3., 9.4. ja 7.5. klo 11.00-14.00.
Tuunattu toimintapäivä, jossa esim. aamuhartaus, tuolijumppa, ohjelmatuokio ja yhteislauluja. Ruokailu ja kahvit.
Arkiateria maanantaisin klo 12.00 (alkaen 15.1.)
Arkiaterian hinta on 4 €, työttömät ja kotiäidit/-isät 2 €, lapset alle
kouluikäiset ilmaiseksi.
Oma Apu –projekti tarjoaa päivätoimintaa eläkeläisille, työllistymismahdollisuutta työttömille sekä talouksille ja yrittäjille aputyövoimaa.
Yhteyshenkilö Johannes Riuttala, puh. 044 786 8008.
Lisätietoja diakoniatyöstä: minna-liisa.pajunen@evl.fi, puh. 044 786
8058.

LÄHETYSTOIMINTA

Lähetyspiiri noin kolmen viikon välein kodeissa tai Karhen srk-kodilla
keskiviikkoisin klo 18.00 (alkaen 10.1.).
Su 25.3. klo 13.30 Tasauspäivän lounas lähetykselle Viljakkalan srktalossa.

MUSIIKKITOIMINTA

Sinuun ollaan
yhteydessä, jotta
löydämme sinulle
mahdollisimman
mielenkiintoisia
vapaaehtoistehtäviä

Kuorot:
- Mini Gospel Singers (1-5-luokkalaiset) tiistaisin klo 17.00-17.45
(alkaen 9.1.)
- Junior Gospel Singers (6-9-luokkalaiset) tiistaisin klo 18.00-19.00
Viljakkalan srk-talossa (alkaen 9.1.)
- Viljakkalan mieslaulajat torstaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srktalossa (alkaen 1.2.)
- Tuomaskuoro ja -bändi ensimmäinen kokoontuminen su 21.1. klo
17.00-19.00 Viljakkalan srk-talossa. Lastenhoito.
Lisätietoja: lapsikuoroista Sanna Loikas, puh. 044 7868 040
aikuisten kuoroista Heidi Olkinuora, puh. 044 7868 034
Muskari:
Perhemuskari torstaisin klo 15.00-15.45 Viljakkalan srk-talossa. 75
€/lapsi. Lisätietoja: Maria Joutsi-Laine puh.044 786 8036.

VILJAKKALAN¤
SEURAKUNTAPIIRI

www.ylojarvenseurakunta.fi/viljakkala

Villasukkaviikonloppu 26.-28.1.
Lempiäniemen leirikeskuksessa
Saat hyvää mieltä auttaessasi! Olet mukana suuressa
vapaaehtoisporukassa. Saat perehdytystä tehtävääsi.
Tarjoamme vapaaehtoisille myös erilaisia koulutuksia.
Kutsumme sinut myös vapaaehtoisille tarkoitettuihin
virkistystilaisuuksiin kuten joulujuhlaan!

Vietetään rento viikonloppu villasukissa ja neuloen, virkaten, askarrellen, värittäen tai opetellen vaikka sukan kantapäätä. Ohjelmassa aamu- ja iltahartaudet, sauna, hyvät ruoat ja yhdessäoloa
käsitöiden parissa. Villasukissa ja käsitöitä tekemässä kanssasi
Heli Airikka, Elisabet Waldolin ja Eliisa Ala-Kuusisto. Viikonlopun
hinta 45 €. Leiri alkaa pe klo 17.00 ja päättyy su klo 13.00.
Ilmoittautumiset 19.1. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.
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Seurakuntavaalit syksyllä 2018

Näköalapaikkoja tarjolla
Kutsu käy usein
varavaltuutetullekin

Haluaisitko katsella kotiseurakunnan toimintaa näköalapaikalta? Kiinnostaako tietää, mihin kirkollisveroeurosi käytetään? Voisitko käyttää osaamistasi ja elämänkokemustasi merkityksellisen
tehtävän hoitamiseen? Asetu
ehdolle seurakuntavaaleissa.
Ehdokasasettelu on avoinna
alkusyksyyn asti. Varsinainen vaalipäivä on 18. marraskuuta.

Y

löjärven seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pasi Takala toivoo, että
marraskuun seurakuntavaaleissa nähtäisiin paljon uusia kasvoja.
– Kannattaa lähteä rohkeasti ehdolle
ja ottamaan selvää, mitä kaikkea kirkollisverorahoilla tehdään. Valtuutettuna pääsee vaikuttamaan siihen, miten
kakku jaetaan eri toimialojen kesken ja
nostamaan esiin tärkeäksi katsomiaan
asioita, Takala rohkaisee.
– Tehtävään ei ole koulutus- tai kokemusvaatimuksia. Jokainen on joskus
ensikertalainen, ja kokemus karttuu tehtävän hoitamisen myötä.
Puheenjohtaja toivoo ehdokkaiksi
mahdollisimman monen eri alan asiantuntijoita. Valtuustossa tehdään seurakunnan talouteen, henkilöstöön, kiinteistöihin ja metsiin sekä toimintaan
liittyviä päätöksiä, joten monenlaiselle
kokemukselle on käyttöä.
Päätöksenteossa tarvitaan sekä miehiä että naisia, ja ikähaarukkakin saisi
olla laaja.
– Edellinen puheenjohtajamme oli
Suomen nuorin kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Jos on asioista kiinnostunut
ja innostunut, pääsee vaikuttamaan iästä
riippumatta, Takala toteaa.
Myös lapsiperheiden äänen pitää
kuulua päätöksenteossa. Valtuuston puheenjohtaja ymmärtää, että työssäkäyvien vanhempien aika on kortilla, mutta
vakuuttaa, ettei kirkkovaltuutetun tehtävään välttämättä kulu valtavasti aikaa.
– Kokouksia on ehkä neljä tai viisi
vuodessa, joten esityslistoihin ehtii kyllä
perehtyä.
Kirkkovaltuustossa on edustajia kuudesta eri ryhmästä, joista osa on poliittisia ja osa täysin puolueista riippumattomia. Riippumatonta Seurakuntaväkiryhmää edustava Pasi Takala kertoo,
että puoluepolitiikkaa ei seurakunnassa
juuri tehdä.
– Asiat hoidetaan asioina ja toisia

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pasi Takala edustaa riippumatonta
Seurakuntaväkiryhmää.

Kirkkovaltuusto kokoontuu neljä tai viisi kertaa vuodessa. Lisäksi moni valtuutettu kuuluu jonkun työalan johtokuntaan,
minkä kautta heitä näkee myös käytännön vapaaehtoistyössä.
kunnioittaen. Ryhmät keskustelevat
esityksistä ennen valtuustoa, mutta on
ihan ok olla eri mieltä ryhmän sisällä.
Kenenkään ei tarvitse äänestää omaatuntoaan vastaan.

Päätöksentekoa
laajalla rintamalla
Perussuomalainen kirkkovaltuutettu
Tuija Hirsimäki toivoo hänkin, että
kirkkovaaleissa nähtäisiin mahdollisimman paljon uusia kasvoja.
– Ajat muuttuvat ja kirkon on muututtava niiden mukana. Siksi tarvitaan
nuoria päättäjiä ja ylipäätään erilaisia
arvoja ajavia: ei ole hyvä, jos yksi ja
sama, pieni joukko hoitaa niin kunnalliset kuin seurakunnan luottamustoimet,
Tuija Hirsimäki huomauttaa.
Hirsimäen oma sydämen asia ovat
lasten ja nuorten toiminnat.
– Seurakunta tuottaa palveluita hyvin
monialaisesti ja tiiviissä yhteistyössä
kaupungin kanssa. Tätä yhteistyötä haluan olla tukemassa ja jatkamassa, hän
sanoo.
Ensimmäisen kauden kirkkovaltuu-

tettu muistuttaa, että yhteen hiileen puhaltavalla kirkkovaltuustolla on todellista vaikutusvaltaa. Hirsimäen mieleen
on jäänyt erityisesti kirkkovaltuuston
päätös olla lakkauttamatta varhaisnuorisotyön johtokuntaa, vaikka kirkkoneuvosto oli niin esittänyt.

Arjen tuntijoita
ja osaajia
Myös Armon Vihreät -valtuustoryhmään
kuuluva Hanna Koivisto istuu kirkkovaltuustossa ensimmäistä kauttaan.
– Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta seurakunnallisesta päätöksenteosta, mutta ajattelin, että perehdyn asioihin
niin hyvin kuin pystyn. Vastuunkantajia
kuitenkin tarvitaan, Koivisto pohtii.
Hän kiittää seurakunnan viranhaltijoita siitä, että kirkkovaltuuston esityslistat ovat hyvin valmisteltuja ja
kokouksissa saa tietoa päätöksenteon
tueksi. Talousarviot ja tilinpäätöksetkin
on laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi.
Talousjohtaja on myös paikalla valtuuston kokouksissa, ja häneltä saa kysyä,
jos jokin askarruttaa.

minun kirkkoni

Sosiaalisessa mediassa seurakuntavaalit näkyvät vuoden edetessä yhä tiheämmin tunnuksella #minunkirkkoni.

Tuija Hirsimäki on perussuomalainen kirkkovaltuutettu.

Hanna Koivisto kuuluu Armon
Vihreät -valtuustoryhmään.

Koivisto kokeekin, ettei seurakuntavaalissa ehdolle asettujalta vaadita
erityistä asiantuntemusta. Tärkeintä on,
että välittää kirkosta.
– On tärkeää, että valtuustossa on
myös ihan tavallisia aktiivisia seurakuntalaisia, jotka käyvät kirkossa ja eri
tavoin antavat sille aikaansa. He tuntevat käytännön tason, jota päätökset
koskevat.

Oma kylä ja
koko kuva mukana
Kirkon Keskustaa edustava kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Timo
Kulmala on jo neljännen kauden kirkkovaltuutettu. Ensimmäisen kautensa
Kulmala aloitti Viljakkalan kirkkovaltuuston varajäsenenä ja päätti Ylöjärven
kirkkovaltuuston jäsenenä.
– Kuntaliitoksen jälkeen tehty seurakuntaliitos oli iso asia, jossa sain olla
mukana vaikuttamassa. Yhdistymisen
lopputulos oli mielestäni hyvä. Olemme
nyt vahvasti osa Ylöjärven seurakuntaa,
Kulmala sanoo.
Ylöjärven seurakunta levittäytyykin
poikkeuksellisen laajalle alueelle. On
tärkeää, että valtuutetut tulevat tasapuolisesti joka puolelta Ylöjärveä.
– Valtuutetun pitää tuoda oman kylänsä näkökulmaa esille, mutta samalla
hänen on nähtävä iso kuva ja osattava
ajaa koko seurakunnan asiaa, Timo Kulmala toteaa.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Timo Kulmala edustaa
Kirkon Keskustaa.

Minna Mäkinen on sosialidemokraattien ja sitoutumattomien ryhmän varavaltuutettu. Koska ryhmä on iso, kokouskutsu on käynyt usein.
– Kirkkovaltuusto on hyvä näköalapaikka seurakunnan monimuotoiseen
työhön. Siellä päätetään isoista kokonaisuuksista, mikä laajentaa omaakin näkökulmaa, Mäkinen kuvaa valtuustotyötä.
– Itse arvostan erityisesti johtokuntatyötä, jossa päätetään pienemmistä kokonaisuuksista ja toiminnan sisällöistä, keskustellaan ja ideoidaan. Seurakuntavaalit
voivat olla tie myös johtokuntatyöhön,
seurakunta- ja kunnallisvaikuttaja sanoo.
Koska sekä kirkkovaltuustossa että
johtokunnissa jäsenillä on aina myös
varajäsenet, luottamustyön sitovuuttakaan ei tarvitse pelätä.
– Totta kai työlle joutuu antamaan
osan vapaa-ajastaan, mutta kukin antaa
sellaisen panoksen kuin itselle on mahdollista.

Aktiivinen
löytää äänestäjät
Seurakuntavaaleissa ehdokkaat järjestäytyvät valitsijaryhmiin. Ryhmillä
on erilaisia poliittisia ja uskonnollisia
painotuksia, ja itselle sopivimman porukan löytää parhaiten ryhmän jäseniä
haastattelemalla.
– Pienestä ryhmästä voi olla helpompi tulla valituksi, mutta toisaalta isossa
ryhmässä on enemmän konkareita, joiden kokemuksesta ja tuesta on ensikertalaiselle paljon hyötyä, kaksihenkistä
Kristillisten perusarvojen puolesta -ryhmää kirkkovaltuustossa edustava Jouko
Sivula puntaroi.
Seurakuntavaaleissakin on eduksi
olla valmiiksi tunnettu jostain muusta
yhteydestä. Toisaalta viime vaaleissa
kirkkovaltuustoon pääsi minimissään
34 äänellä – ihminen, jolla on laaja tuttavapiiri, voi saada tarpeeksi ääniä jo
ystäviltään.
Ensimmäisen kauden kirkkovaltuutettu joutuu varaamaan aikaa päätöksenteon kirkollisten erityispiirteiden
omaksumiseen.
– Meillä oli heti alkuun valtavan hyvä
perehdytys kirkollislakiin, kirkon hallintoon ja luottamustoimen hoitamiseen.
Kokemus on ollut alusta asti oikein hyvä
ja voin suositella ehdokkaaksi lähtemistä kaikille asiasta kiinnostuneille, Jouko
Sivula kannustaa.

Minna Mäkinen on sosialidemokraattien ja sitoutumattomien kirkkovaltuustoryhmän
jäsen.

SUSANNA VILJANEN

Jouko Sivula on toinen Kristillisten perusarvojen puolesta
-ryhmän kirkkovaltuutetuista.
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Laskiaistempaus

su 11.2. klo 11-14 srk-keskuksella

klo 10.00 PERHEKIRKKO Ylöjärven kirkossa
klo 11.00 alkaen OHJELMAA KAIKEN IKÄISILLE
Sisällä: Pekka Laukkarinen Duon konsertti,
kasvomaalaus, nukketeatteri...
Keittoa, puuroa, kahvia, pullaa, vohveleita...
Ulkona: Hippo-hiihdot, liukurimäki,
moottorikelkka- ja mönkijäajelua,
poni- ja aasiratsastusta...

klo 12.00 HIPPO–HIIHDOT

Lähtönumeroiden jako klo 11.00-11.45.
Sarjat: 07-08, 09-10, 11-12 sekä 2013 ja myöh. syntyneet. Ilm. 8.2. mennessä: www.op.fi/tampere (josta Ilmoittaudu tapahtumiin)
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/laskiaistempaus
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

KEVÄT 2018

Vähän erilainen
Raamattuiltapäivä

Järj: Ylöjärven srk, Tampereen Seudun Osuuspankki sekä yhteistyötahot

KONSERTTEJA

Su 18.2. klo 16.00-19.00 Perhetalolla (Loilantie 1-3)

Su 14.01. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Sello soikoon!
Pauli Jämsä, piano ja Hannes Jämsä, sello. Ohjelmassa sellomusiikkia Bachista nykypäivään sisältäen mm. Bach, Beethoven, Sibelius ja
Schnittke. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Su 18.2. klo 16.00 Ylöjärven kirkossa
Leo Louhivaaran konsertti ”Elämäni on lauluni”.
Ke 28.3. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Varusmiessoittokunnan Kynttiläkiertue
Varusmiessoittokunnan jousiorkesteri esittää lämminhenkistä kamarimusiikkia eri aikakausilta. Tunnelmallisissa Kynttiläkonserteissa
kuullaan orkesterin lisäksi solisteina soittokunnan omia, lahjakkaita
muusikoita. Kapellimestarina toimii yliluutnantti Tommi Suutarinen.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Su 22.4. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Tommi Kaleniuksen konsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

SIIONINVIRSISEURAT

Ylöjärvellä ja lähialueella
22.1. klo 10.00 W
 ähäväkisten juhlaveisu ja HPE Tesoman kirkossa. Jaakko Löytty ja Juhlakuoro.
29.1. klo 18.00 Seurat Perhetalossa (Loilantie 3-5)
19.2. klo 18.00 Seurat Perhetalossa (Loilantie 3-5)
18.3. klo 10.00 H
 erättäjän päivä Ylöjärvellä, messu ja kirkkokahvit. Saarnaa Outi Lehtipuu.
8.4. Päiväkummun Lähetystapahtuma.
15.4. klo 15.00 Konserttiseurat Messukylän kirkossa.
16.4. klo 18.00 Seurat Perhetalossa (Loilantie 3-5)
14.5. klo 18.00 Kotaseurat Perhetalon kodalla (Loilantie 3-5)
20.5. klo 16.00 H
 erääminen –ooppera Tampere-talossa. klo 18.00
oopperaseurat: puheenvuoroja heräämisestä.
6.-8.7. Herättäjäjuhlat Tampereella (www.herattajajuhlat.fi)
12.7. klo 18.00 Perhetalon pihaseurat (Loilantie 3-5)

tutkitaan Raamattua bibliodraaman keinoin. Bibliodraama on elämistä ja
eläytymistä, luovuutta ja pyhyyttä, Raamatun ja oman elämän kertomuksen kuuntelemista ryhmässä.Mukavista vaatteista ei ole toiminnallisessa
ryhmässä haittaa, myös Raamattu on hyvä varuste, mutta mitään erityistä
ennakkotaitoa tai kokemusta ei tarvita.
Bibliodraaman ohjaajana toimii Terhi Törmä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 15.2. mennessä: puh. 044 786 8016, terhi.torma@evl.fi.

Päiväkerhot 3-6 -vuotiaille
Vapaita paikkoja voi tiedustella varhaiskasvatuksen ohjaaja
Terhi Pelliseltä: terhi.pellinen@evl.fi, puh. 044 7868 086.
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/paivakerho
Syksyllä 2018 alkaviin ryhmiin ilmoittautuminen
on huhti-toukokuussa.

MUSKARIT
Ylöjärven seurakunnan
musiikkileikkikoulujen
kevätkausi alkaa viikolla
2. Useissa ryhmissä tilaa
ympäri Ylöjärveä.
Katso ajankohtaiset tiedot, ajat ja paikat muskarin nettisivuilta:
www.ylojarvenseurakunta/muskari.
Hinta: 60 €/30 min,
70 €/45min.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset muskariopelle:
maria.joutsi-laine@evl.fi
tai puh. 044 786 8036.

Iltapäivätoiminta
Seurakunta järjestää
iltapäivätoimintaa
1.-2. luokkalaisille.
Hakuaika iltapäivätoimintaan lukuvuodelle
2018-2019 on 26.3.8.4.2018.
Lisätietoja
www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/koululaiset/iltapaivatoiminta

KOULULAISILLE - varhaisnuoret 7-14v.
KERHOT

Kevään 2017 kerhot aloittavat toimintansa pääsääntöisesti viikolla 3 ja päättävät viikolla 17. Kerhoja ei ole hiihtolomaviikolla
(vko 9) eikä pääsiäisviikolla (vko 13). Kerhot ovat maksuttomia.

SEKAKERHOT

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 17.00-18.30 Kokki- ja askartelukerho, 7-12 v.
Keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja askartelukerho, 7-12 v.
Kurun srk-talo (Kirkkotie 2)
Tiistaisin klo 14.30-15.30 Kokkikerho, 10-13 v.
Tiistaisin klo 16.00-17.00 Kitarakerho, 10-13 v.
Keskiviikkoisin klo 14.30-15.30 Pelikerho, 7-10 v.
Torstaisin klo 17.00-18.30 toimintakerho 7-10 v. tytöille
Metsäkylän koulu (Metsäkyläntie 32)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho, 7-12 v.
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Tiistaisin klo 17.00-19.00 Keppihevoskerho 8-12 v. (Erikseen
ilmoittauduttava www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen,
koska kerhoon mahtuu ainoastaan 10 hlöä. Kerhossa valmistetaan kevään aikana omat keppihevoset käsin ommellen)
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Kokki- ja ohjelmakerho, 7-12 v.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Ohjelmakerho, 7-12 v.
Siivikkalan Salorinteen srk-talo (Siivikkalantie 76)
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho 7-12 v.
Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Maanantaisin klo 16.30-18.00 Kitarapaja, 7-15 v.
Torstaisin klo 15.00-16.30 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
(15.1., 29.1., 12.2., 5.3., 19.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5.)
Vahannan nuorisoseurantatalo (Kuruntie 779)
Torstaisin klo 17.00-19.00 Ohjelmakerho, 7–13 v.
Vanha srk-talo (Loilantie 3-5, Kirkonseutu)
Torstaisin klo 17.30-19.30 Kokki- ja askartelukerho, 7-13 v.
Viljakkalan koulu (Erlandintie 13)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Sählykerho 7-10 v.
Torstaisin klo 17.00-18.00 Sählykerho 11-15 v.
Vuorentaustan koulu (Välimäenkuja 5, liikuntasali)
Perjantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho, 7-12 v.
Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27)
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja puuhakerho, 7-13 v.
Tiistaisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja puuhakerho, 7-13 v.

POIKAKERHOT

Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Maanantaisin klo 17.30-19.00 Peli- ja ohjelmakerho, 7-10 v.
Metsäkylän koulun sali (Metsäkyläntie 32)
Perjantaisin klo 16.00-17.30 Sähly- ja futsalkerho, 7-13 v.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Maanantaisin klo 18.00-19.00 Liikuntakerho, 7-12 v.

Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Ohjelma- ja pelikerho, 7-13 v. (alkaa
23.1.)
Takamaan koulu (Hakalantie 5, koulun sali)
Maanantaisin klo 17.00-18.00 Sähly- ja futsalkerho, 6-9 v.
Maanantaisin klo 18.00-19.00 Sähly- ja futsalkerho, 10-13 v.
Veittijärven koulu (Keskivainiontie 5)
Keskiviikkoisin klo 16.00-17.30 Sähly- ja liikuntakerho 7-13 v.
Vuorentaustan koulu (Välimäenkuja 5)
Maanantaisin klo 17.00-18.30 Sähly ja ohjelmakerho 7-12 v.

TYTTÖKERHOT

Kurun srk-talo (Kirkkotie 2)
Torstaisin klo 17.00-18.30 Toimintakerho 7-10 v. tytöt
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Maanantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho, 7-12 v.
Siivikkalan Salorinteen srk-talo (Siivikkalantie 76)
Maanantaisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho 7-12 v.
Takamaan koulu (Hakalantie 5, srk:n tila)
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Kokkikerho, 7-9 v.
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 Kokkikerho, 10-14 v.
Keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 Kokkikerho, 10-14 v.
Torstaisin klo 17.00-19.00 Ohjelmakerho, 7-9 v.
Kauraslammen koulu (Veittijärven yksikkö, Keskivainiontie 5,
liikuntasali)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho 7-12 v.
* ABC-KURSSI kerhonohjaajaksi tai isoseksi haluaville
11-14-vuotiaille tytöille
Opetellaan yhdessä kerhonohjaamisessa tarvittavia taitoja, pidetään hauskaa yhdessä, syödään, hiljennytään, mahdollisuus
päästä pikkuisoseksi varhaisnuorten leireille 12v Kokoonnumme
noin kerran kuussa keskiviikkoisin 17.1., 7.2., 7.3., 28.3., 18.4. ja
9.5. klo 16.00–17.30 Ylöjärven srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1).
Kerhonohjaajia etsitään Takamaalle tiistain ja keskiviikon
tyttöjen kokkikerhoihin (ti klo 17.00-18.30, ke 17.00-18.30,
18.30-20.00). Lisätietoja: laura.juutilainen@evl.fi, 044 7868 066

KOULUPÄIVYSTYKSET:

Ylöjärven yhtenäiskoulu 4-6-luokkalaiset keskiviikkoisin klo
11.00-11.30.
Metsäkylän yhtenäiskoulu-välituntikaveri keskiviikkoisin klo 9.4510.10.

LEIRIT JA RETKET:
KOULULAISILLE

UUTTA
KEVÄT 2018
!
Maanantaimiitti 5.-6-luokkalaisille tytöille ja pojille seurakuntakeskuksessa ma 19.2., 19.3. ja 23.4. klo 17.00-19.00. Luvassa
rentoa ajanviettoa erilaisten tekemisten merkeissä. Ilmoittautumiset viikkoa ennen nettilomakkeen kautta. Lisätiedot: Laura
Juutilainen puh. 044 786 8066.
3.-4.2. Pyjamabileet-leiri Lempiäniemessä 9–14-vuotiaille tytöille. Hinta 25 €. Ilm. 26.1. mennessä. Lisätiedot: Laura Juutilainen
puh. 044 786 8066.
26.-28.2. Hiihtolomaleiri Koivupuistossa 7–14-vuotiaille tytöille
ja pojille. Hinta 25 €. Ilm. 9.2. mennessä. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
La 5.5. klo 14.00-16.30 Kymppisynttärit srk-keskuksessa.
10-vuotiaiden juhlat: hauskanpitoa, toimintaa, herkuttelua. Kut-
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su juhliin lähetetään keväämmällä. Lisätiedot: Laura Juutilainen
puh. 044 786 8066.
KESÄ 2018
19.-21.6. Tyttöleiri 1 Lempiäniemessä 9–12-vuotiaille tytöille.
Hinta 25 €. Ilm. 4.5. mennessä. Lisätiedot: Laura Juutilainen
puh. 044 786 8066. (lapsi voi ilmoittautua vain yhdelle kesän
tyttöleirille)
25.-27.6. Tyttöleiri 2 Lempiäniemessä 7–9-vuotiaille tytöille. Hinta 25 €. Ilm. 4.5. mennessä. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044
786 8066. (lapsi voi ilmoittautua vain yhdelle kesän tyttöleirille)
29.6.-1.7. Tyttöleiri 3 Lempiäniemessä 9-14-vuotiaille tytöille.
Hinta 25 €. Ilm. 4.5. mennessä. Lisätiedot: Laura Juutilainen
puh. 044 786 8066. (lapsi voi ilmoittautua vain yhdelle kesän
tyttöleirille)
17.-19.7. Poikaleiri 1 Lempiäniemessä 7-13-vuotiaille pojille.
Hinta 25 €. Lisätiedot: Juha Seppänen puh. 044 786 8064.
20.-22.7. Poikaleiri 2 Lempiäniemessä 7-13-vuotiaille pojille.
Hinta 25 €. Lisätiedot: Juha Seppänen puh. 044 786 8064.

LASTEN JA AIKUISTEN YHTEISET PERHE
ILLE!
LEIRIT JA TAPAHTUMAT:
Ti 30.1., 15.5. ja 28.8. klo 18.00-20.30 Miesten ja lasten pizzaja 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 netissä. Mukaan pääsevät kaikki miehet lapsen kera,
myös kummin kaimat käyvät tähän eikä välttämättä tarvitse olla
oma lapsi. Lisätietoa: juha.seppanen@evl.fi, puh. 044 786 8064.
Ke 21.3. klo 17.00-20.00 Pääsiäisaskartelua perheille Haavilla
(Lähdevainiontie 21). Pääsiäisaskartelua ja kokkausta. Hinta 2
€/hlö (sis. kaikki materiaalit ja välipalan). Ilmoittautumiset 14.3.
mennessä Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
24.2.-4.3.2018 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 470 €, 6-12 v. noin 380 € ja alle
6 v. lapset 220 €. Sisältää matkat tilausbussilla, majoituksen Åre
Björnenin tasokkaissa Vargenin mökeissä, ruoat perillä, ohjelmat, tapaturmavakuutuksen, laivamatkat (yksi ruokailu/suunta).
Nettisivut www.skistar.com. Laskettelulippujen hinnat (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. Lisätietoja: matkanjohtajilta Juha Seppäseltä, juha.seppanen@evl.fi, puh. 044
7868 064 ja Ilpo Tolvaselta 044 9793 572.
13.-15.4. Äiti-tyttöleiri kouluikäisille tytöille Lempiäniemessä.
Hinta äideille 30 € ja tytöille 25 €/tyttö. Ilm. 23.3. mennessä.
Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
(*Voi osallistua joko tälle tai loppukesän äiti-tyttöleirille – ei molemmille)
16.-18.3 Äiti-poikaleiri kouluikäisille pojille Lempiäniemessä.
Hinta äideille 30 € ja pojille 25 €/poika ilm. 23.2. mennessä.
Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
10.-12.8. Perheleiri Lempiäniemessä koko perheelle. Hinta 30
€/aikuinen ja 25 €/lapsi. Ilm. 31.5. mennessä. Lisätiedot: Laura
Juutilainen puh. 044 786 8066.
24.-26.8. Äiti-tyttöleiri kouluikäisille tytöille Lempiäniemessä.
Hinta äideille 30 € ja tytöille 25 €/tyttö ilm. 31.5. mennessä. Lisätiedot: Laura Juutilainen puh. 044 786 8066.
* Ilmoittautumiset leireille web-lomakkeella:
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
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KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 10. tammikuuta 2018

KIRKKOHERRANVIRASTO, TALOUSTOIMISTO
JA PÄIVYSTÄVÄ PAPPI
Loilantie 5

VAPAAEHTOISTOIMINTAA

Pappilan piiat ja rengit kokoontuvat maanantaisin työkokoukseen klo 13.00-14.00 (alkaen 8.1.) Piiat ja rengit
ottavat tehtäväkseen pienimuotoisia kodin huoltotöitä (esim.
patterinvaihtoa, haravointia, lampunasennuksia, huonekalujen kokoamisia). Palvelu on tarkoitettu vanhuksille, yksinhuoltajille ja vähävaraisille. Työ on maksutonta. Työtoiveita
voi esittää arkisin renkipuhelimeen klo 9.00-16.00 puh. 040
868 2565. Renkipuhelinpäivystys on myös vapaaehtoistyötä, puhelimeen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Viestin
jättämällä asia etenee.
Äiti Teresan peittotalkoot tiistaisin klo 13-15 (alkaen 9.1.).
Lauletaan ja hiljennytään hartaushetkessä, tehdään selkeillä
ohjeilla tilkkuja ja tilkuista peittoja hyväntekeväisyyteen,
seurustellaan ja juodaan yhdessä päiväkahvit.

KOHTAUSPAIKKOJA

Pappilan päiväkahvit on viihtyisä iltapäivähetki Pappilan
salissa ma 15.1., 19.2., 19.3., 16.4. ja 14.5. klo 14.00. Yhteislaulua, sanaa ja kahvit hyvässä seurassa. Vierailevista
esiintyjistä ja ohjelmasta vastaa Esko Pusa, mukana Ylöjärven seudun Karjalaiset.
Rukousvartti tiistaisin klo 12.30 Perhetalon neuvotteluhuoneessa (alkaen 9.1.). Pysähdytään hetkeksi yhdessä
rukoilemaan. Tuo tullessasi oma huolesi, kiitosaiheesi tai
esirukouspyyntö. Jumala kuulee.
Toukkatupa on vauvojen ja vanhempien ryhmä. Perhetalolla
kokoontuu kaksi ryhmää maanantaisin ja torstaisin klo 14.0015.30 (alkaen 8.1.)
Perhekahvila kokoontuu maanantaisin ja torstaisin klo
9.00-13.00 (alkaen 11.1.) 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 Hobbydeedin kautta
(kts. Perhetalon nettisivut).

OPISKELLAAN

Lukupiiri perjantaisin klo 10.00-12.00 (alkaen 12.1.). Tule
opiskelemaan suomen kieltä. Eri puolilta maailmaa Ylöjärvelle muuttaneiden naisten hauskassa ryhmässä voit parantaa
arjen kielitaitoa tai opiskeluvalmiuksiasi. Vauvaikäiset lapset
mukaan!

LIIKUTAAN

Jumppaa vauvoille ja taaperoille yhdessä vanhemman
kanssa keskiviikkoisin 17.1.-18.4. 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 työväenopistoon.

VERTAISRYHMÄ LAPSILLE

Lasten eroryhmä keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 (31.1.
-14.3.) Toiminnallinen ryhmä vanhempien eron kokeneille
7-10 vuotiaille lapsille. Ryhmässä lapsi saa kokemuksen
siitä, että on muitakin samassa tilanteessa olevia lapsia.
Ryhmässä etsitään nimiä lapsen tunteille, pohditaan yhdessä
tärkeitä ihmisiä ja asioita, jotka auttavat lasta jaksamaan elämän vaikeissa tilanteissa. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa (ei
hiihtolomalla). Ennen ryhmää lapset ja vanhemmat tapaavat
ohjaajat henkilökohtaisesti. Ilmoittautuminen ja tapaamisesta
sopiminen 8.-23.1. Terhille puh.044 7868 174 tai sähköpostiin terhi.frimodig-takala@evl.fi.

VAUVAPERHEIDEN TAPAAMINEN

Vauvaperheiden kokoontumisajot ti 24.4. klo 18.00 Perhetalon kodalla ja pihapiirissä. Teille on syntynyt vauva!

KUOROT
VERSO-KUORO (tarkoitettu noin 7-vuotiaista ylöspäin)
- keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 srk-keskuksessa (alkaen
ke 10.1.)
- kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
CELESTA-KUORO (n. 10-vuotiaista ylöspäin)
- torstaisin klo 17.30-19.00 srk-keskuksessa (alkaen to 11.1.)
(Kuoro laulaa 1-4-äänistä musiikkia, joten kaikille uusille
laulajille on koelaulu to 11.1. klo 16.45.)
- kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
AMOROSO (n. 15-vuotiaista ylöspäin)
- Kuoro kokoontuu erikseen sovittavina aikoina.
- kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
KAMARIKUORO
- tiistaisin klo 18.00-19.30 srk-keskuksessa (alkaen 16.1.)
- kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
TUOMASKUORO
- tiistaisin klo 19.30-21.00 srk-keskuksessa (alkaen 16.1.)
- kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
KUOROKOULU
Kaikille laulutaitoisille ja -taidottomille. Yhdessä laulamisen
riemua vanhalla seuriksella (Loilantie 3) maanantaisin 18.15-

Onnea! Miltä maailma näyttää pienen lapsen vanhempana?
Miten arki on alkanut sujua? Vauvaperheiden kuulumisten- ja
ajatustenvaihtoa kotamakkaroilla maustettuna. Vanhemmuuden palikat näkyvillä. Ilmoittautuminen tarjoilua varten ti
17.4. mennessä.

ELÄMÄN TAITOJA

Pappilan kokkipojat viitenä tiistaina 6.3., 13.3., 10.4.,
17.4. ja 8.5. klo 9.30-12.00. Kokataan miestyövoimalla
arkiruokaa ja syödään yhdessä. Jos kokkaustaidoissasi on
parantamisen varaa ja haluat mukavaa ruokaseuraa, tule
ottamaan keitto, laatikko ja kastike haltuun. Kokkikerhoa
ohjaavat Terhi ja Tiina. Raaka-ainemaksu 5 €/kerta. Ilm. ke
21.2. mennessä puh. Terhi 044 7868 174 tai terhi.frimodigtakala@evl.fi

PARISUHDEAIKAA

Parisuhdepäivä su 29.4. klo 10.00-15.00. Päivä alkaa
messulla Ylöjärven kirkossa klo 10.00. Messun jälkeen
keittolounas ja suhteen huoltoa Pappilan perhetalolla. Ohjelmassa mukana Liisa ja Juha Välilä sekä Ritva ja Miika Jämsä.
Ruoka ja kahvi 10 €/hlö. Ilmoittautuminen ruokailua varten
Perhetalon nettisivujen kautta 18.4. mennessä.

PERHEAIKAA

Leikkipäivä Perhetalon pihamaalla keskiviikkona 16.5.
klo 17.00-19.00. Supersuosittu maksuton perhetapahtuma
tarjoaa 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.
Yksinhuoltajaperheiden leiri 17.-19.5. Kanniston kotieläintilalla Alastarolla. Kodikkaan maatilan ystävälliset
karvaiset kaverit toivottavat pienet ja isot leiriläiset tervetulleiksi keväiselle perheleirille. Leirille on yhteiskuljetus
bussilla. Lisätietoja Perhetalolta. Leirimaksuihin (aikuinen
116 € ja 7-14 v. 58 € ja 2-6 v. 29 €) voi hakea tarvittaessa
tukea seurakunnalta.

KEVENNÄ MIELTÄSI

Perhetalolla on myös mahdollisuus jutella oman elämän,
perheen ja parisuhteen asioista. Ota yhteyttä, niin varataan
sinulle aikaa.
Perheneuvontaa saatavilla myös ylöjärveläisille pareille
maksuttomasti ja luottamuksellisesti Tampereen seurakuntien Perheasian neuvottelukeskuksesta puh. 03 219 01 111.
Parisuhteen ensiapua Ylöjärven seurakunnasta: JuhaPekka Haavisto p. 044 78 68 004, juha-pekka.haavisto@evl.fi
Parisuhteen Solmu-neuvonta voi olla avuksi parisuhteen
kriisissä, kun kumpikin osapuoli haluaa tehdä töitä parisuhteen hyväksi. 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 työskentelyyn lukien, keskustellen ja uusia rakentavia
vuorovaikutustaitoja harjoitellen. Parit haastatellaan ennen
aloitusta. Lisätietoja Hanna Rienojalta.
ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
RYHMISTÄ JA TAPAHTUMISTA:
Perhetalon työntekijät
Terhi Frimodig-Takala 044 7868 174,
terhi.frimodig-takala@evl.fi
Tiina Nikkinen 044 7868 126, tiina.nikkinen@evl.fi
Toiminnanjohtaja Hanna Rienoja 044 7868 020,
hanna.rienoja@evl.fi

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä sukututkimuspyynnöt
Tampereen keskusrekisteristä:
– 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.
Päivystävä pappi tavattavissa kirkkoherranvirastossa ma klo 9.00-15.00
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:
www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
Twitter: @YlojarvenSrk
Instagram: @YlojarvenSrk #ylöjärvensrk

YLÖJÄRVEN¤
SEURAKUNTA

LÄHETYSTYÖSSÄ TAPAHTUU
To 21.1. klo 18.30 Lähetysilta srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1). ”Etelän
Ristin alla”, Risto ja Tuula Takkinen.
13.-14. ja 20.-21.1. Aikuisten Kairos-kurssi Nokian Urhatussa. Kurssilla on
tarkoitus tutustua omiin lahjoihin, miettiä omaa paikkaa seurakunnassa. Mukana
kurssilla myös osallistujia toisista seurakunnista. Koko kurssin hinta 90 € (taloudellisista syistä voit hakea myös avustusta kurssimaksulle). Tule tutustumaan
itseesi, omiin lahjoihisi, miten voit olla mukana seurakunnassa ja rakentaa seurakuntayhteisöä. Ilmoittautuminen pikaisesti: jaana.skytta@evl.fi tai 044 7868 094.
23.2.–3.3. Matka Israeliin. Matkalla vielä muutama vapaa paikka. Matkan hinta
puolihoidolla 1190 € + retkipaketti 390 €. Kuljetus Ylöjärveltä yhteiskuljetuksella.
Matkanjohtajina Jaana Skyttä ja Matti Mikkola. Tiedustelut: jaana.skytta@evl.fi,
044 7868 094 tai matti.mikkola@evl.fi, 044 7868 014.
12.5. Kansainvälinen leiripäivä Lempiäniemen leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen 4.5. mennessä jaana.skytta@evl.fi, 044 7868 094.
La 19.5. klo 11.00-13.00 Unelmatupamarkkinat Seurakuntakeskuksella.
25.-27.5. Lähetysjuhlat Kuopiossa. Tiedustele mahdollista yhteiskuljetusta
jaana.skytta@evl.fi, 044 7868 094.
8.-14.9. Ruskaretki Rovaniemelle. Majoitus Norvajärven leirikeskuksessa kahden hengen huoneissa. Teemme lähes päivittäin eripituisia, eri kuntoisille sopivia
vaelluksia Lapin kauniissa luonnossa. Retken alustava hinta on n. 550-650 €.
Matkanjohtajina toimivat Risto Takkinen, Jaana Skyttä ja Elisabet Waldolin. Kuskina monille ylöjärveläisille tuttu Ruttiainen. Tiedustelut: Risto Takkinen (puh. 040
551 9182) ja Jaana Skyttä (puh. 044 7868 094). Ilmoittautumiset: www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo

19.30 (alkaen 22.1).
- kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
RUSKAKUORO
- keskiviikkoaamuisin klo 10.15-11.30 Tähkäpäät-kerhon
yhteydessä srk-keskuksessa (10.1. alkaen).
- kuoron johtajana Sanna Loikas, puh. 044 7868 040
VILJAKKALAN SRK-PIIRIN KUOROT
- Mini Gospel Singers (1-5-luokkalaiset) tiistaisin klo 17.0017.45 (alkaen 9.1.)
- Junior Gospel Singers (6-9-luokkalaiset) tiistaisin klo
18.00-19.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 9.1.)
- Viljakkalan mieslaulajat torstaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 1.2.)
- Tuomaskuoro ja -bändi ensimmäinen kokoontuminen su
21.1. klo 17.00-19.00 Viljakkalan srk-talossa. Lastenhoito.
Lisätietoja: lapsikuoroista Sanna Loikas, puh. 044 7868 040
aikuisten kuoroista Heidi Olkinuora, puh. 044 7868 034
KURUN KAPPELISEURAKUNNAN KUOROT (johtajana
Sanna Loikas, puh. 044 7868 040)
- Kivitaskut -kuoron (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille)
harjoitukset torstaisin klo 14.30-15.20 Kurun srk-talolla
(alkaen 11.1.)
- Kurun kirkkokuoron harjoitukset Kurun srk-talolla torstaisin klo 18.00-20.00 (alkaen 11.1.)

PÄIVÄLEIRIT KESÄLLÄ 2018
Päiväleirit ovat tarkoitettu ensisijaisesti vuosina 2009 ja
2010 syntyneille tytöille ja pojille. Vuonna 2008 syntyneillä on myös mahdollisuus osallistua päiväleirille, jos
päiväleirillä on vapaita paikkoja.
Seurakunta järjestää päiväleirejä 4.-8.6.2018, 11.15.6.2018 ja 18.-21.6.2018 Asuntilassa, Metsäkylässä
ja Vanhalla seuriksella.
Leiripäivä alkaa kello 8-9 ja päättyy kello 15-16. Päiväohjelmassa ulko- ja sisäpelejä, leikkejä, askartelua,
laulua, hiljentymistä. Ohjaajina toimivat seurakunnan

Kirkkoherranvirasto avoinna ma klo 9.00-15.00 sekä ti, ke 10.00-15.00,
pe 10.00-13.00 (torstaisin suljettu), puh. 044 786 8124, kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi
Taloustoimisto avoinna ma-to klo 10.00-15.00 ja pe klo 10.00-13.00.
Molemmat palvelevat srk-keskuksen yhteydessä osoitteessa Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi.

lastenohjaajat. Päivämaksu on 8 €, sisältäen lounaan
ja välipalan.
Ilmoittautuminen on 12.-25.3. web-lomakkeella: www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Ilmoittautumisaikana ilmoittautuneille postitetaan tieto päiväleirille
pääsystä tai varallaolosta viikolla 14. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin päiväleirillä on paikkoja, niin
paikat arvotaan.
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Pellinen,
terhi.pellinen@evl.fi tai 044 7868 086.
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Nuorille keväällä 20
VIIKKOTOIMINTA KELLARILLA (Mikkolantie 1-3)
ma 16.30-18.00 Kitarapaja
ke 17.00-20.00 Raamis
pe 18.00-23.00 Nuortenilta, ovet auki jo klo 15.00!
la 18.00-23.00 Pelari
ISOSKOULUTUS
su 28.1., 25.3. ja 20.5. klo 10-15 Ylöjärven kirkossa ja srkkeskuksella. Lisäksi Laskiaistapahtuma 11.2.2018 srk-keskuksella ja isoskoulutusleiri huhtikuussa 2018 Lempsussa.
Ilmoittaudu isoskoulutukseen: www.kellarille.net
NUORTEN LEIRIT
Pääsiäisleiri Lempsussa 29.3.-1.4.2018
Ilmoittaudu netissä: www.kellarille.net.
MISSIOPAJA
Lauantaisin klo 14.00-16.00 Kellarilla kerran kuussa.
Lähetystä, välipalaa, rentoa yhdessäoloa.
ÄIJIEN ILLAT
Seuraa ilmoittelua Nuorisotila Kellarin fb-sivua tai liity fb ryhmään: Äijjien illat Ylöjärvi
TYTTÖJEN SAUNAILLAT
Srk-keskuksen takkahuoneella kerran kuussa lauantaisin.
KOULUPÄIVYSTYKSET
- Yhtenäiskoulu ke 11.55-12.30 kaikille koululaisille
C103-luokassa
- Vuorentaustan koulu ke klo 10.40-12.00
oppilaskunnan huone Soppis
- Kauraslammen koulu ke klo 11.30-12.05 MA1-luokka
- Metsäkylän yhtenäiskoulu to klo 11.40-12.25
- Valo kirjasto ke klo 10.45-11.30
- Viljakkalan koulu ti klo 11.30-12.15 oppilaskunnan koppi
- Keihäslahden koulu ke klo 10.45-11.30

