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Vuosi kuvin
ylojarvenseurakunta
@ylojarvensrk

Tilinpäätös: Kiinnostus kasvussa - talous tasapainossa
Seurakunta toimii rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja edellytyksettömän avun puolesta

S

eurakunta elää ja hengittää
ympäröivän yhteisön ja maailman mukana. Tämä tuli todettua myös, kun Ylöjärven
seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi
kokouksessaan 18.5. seurakunnan viimevuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Vuonna 2015 maailma pieneni hämmentävällä tavalla, kun kaukaiset maailmanpoliittiset tapahtumat aiheuttivat
Suomeen ja Ylöjärvellekin turvapaikanhakijoiden vyöryn. Tapahtunut osoitti,
kuinka kirkon ja seurakunnan arvot ja
periaatteet ovatkin yllättävän globaaleja, koko maailmaa koskettavia. Kirkon
arvojohtajuudella ja päätöksillä olikin
sekä valtakunnanpolitiikassa että paikallisella tasolla merkitystä.
– Vaikka konflikteiltakaan ei vältytty,
niin kirkko on kuitenkin edelleen rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja edellytyksettömän avun yhteisö, linjaa Ylöjärven seurakunnan kirkkoherra Kimmo
Reinikainen viime vuotta tarkastellen.
– Seurakuntamme laittoi – ja tulee
myös jatkossa laittamaan - itsensä likoon näiden arvojen puolesta.
Konkreettisena osoituksena näiden
arvojen seuraamisesta olikin esimerkiksi kirkkovaltuuston päätös ohjata viime

vuoden tilinpäätöksen ylijäämää tulevana syksynä aloitettavaan vanhustyön
projektiin, jonka tavoitteena on vähentää
ikäihmisten yksinäisyyttä Ylöjärvellä.
Vuosi 2015 tarjosi positiivisia signaaleja. Kirkkoon liityttiin ennätystahtia Ylöjärvelläkin (+25 %) ja samaan
aikaan kirkosta eroaminen romahti
(-44 %). Kirkon viestille oli aiempaa
enemmän kysyntää – erityisesti sosiaalisen median osalla tilastot olivat voimakkaassa kasvussa. Yhä useampi on
myös löytänyt paikkansa seurakunnan
toiminnasta. Esimerkiksi seurakunnan
kuoroissa ja musiikkitoiminnassa oli
mukana vuoden aikana lähes 300 laulajaa ja soittajaa (+25 %) sekä samaan
aikaan musiikkitilaisuuksissa 9 000
kuulijaa (+8 %).
– Edelleen kirkko kuitenkin näyttäytyy varsinkin nuoren sukupolven
silmissä arjen tasolla turhankin vähämerkityksisenä. Seurakunnan tasaisen
laadukkaalla perustyöllä on siis edelleen
todistettavaa. Se täytyy tehdä entistä paremmin, luotsaa Kimmo Reinikainen.

Ylijäämä ilahdutti
Talouden osalta Ylöjärven seurakunnan
vuoden 2015 tilinpäätös oli 48 322 €

ylijäämäinen. Positiivisen tuloksen
taustalla olivat arvioitua paremmat
kirkollisverotulot, seurakuntien yhteistyön kautta saavutetut kustannussäästöt
ja toiminnan kulupuolella toteutumatta
jääneet kustannukset.
– Seurakuntamme aktiivinen yhteistyöhalukkuus on ollut myös taloudellisesti merkittävää. Lisäksi meillä on ollut
valmiutta tehdä rakenteellisia muutoksia
mm. kiinteistömassaan, arvioi kirkkoherra Reinikainen. Hän myös jakaa
kiitosta luottamushenkilöille ja muille
vastuunkantajille.
– Hallinnon toiminta on ollut jo pitkään ennustettavaa ja pitkäjänteistä. Vaikeitakaan päätöksiä ei ole pelätty tehdä
silloin, kun niitä on tarvittu.
Rahoituslaskelma kertoo, että seurakunnan kassavarat lisääntyivät vuoden
aikana 316 765 €. Ylöjärven seurakunnan omavaraisuusaste on kiitettävä, 91
%.
Viime vuoden suurimmat investoinnit seurakunnassa olivat Pappilan Perhetalon remontti (68 000 €) ja pihaan
rakennettu kota (38 000 €) sekä LänsiTeiskon vanhan ruumishuoneen maalaus
ja kunnostus (29 000 €) sekä Kurun
seurakuntatalon ikkunoiden vaihto (28
000 €). Myös esimerkiksi seurakunnan
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Vastaava päätoimittaja kirkkoherra Kimmo Reinikainen
Painopinnan valmistus Ylöjärven Uutiset, ilmoitukset@ylojarvenuutiset.fi
Painopaikka Alma Manu, Tampere
Seuraava numero ilmestyy 24.8.2016.

tilojen yhteydessä olevien lasten ulkoleikkialueiden välineiden uusimiseen
panostettiin (28 000 €).
Kun tarkastellaan sitä, mihin toimin-

taan seurakunnan rahat käytetään, niin
taloudellisesti Ylöjärven seurakunta
panostaa eniten varhaiskasvatukseen,
diakoniaan ja lähetystyöhön.

Toiminta tavoittaa
Esimerkkejä seurakunnan toiminnan
tavoittavuudesta vuonna 2015:
– Kastetoimituksia 350, avioliittoon vihkimisiä 67,
hautaan siunaamisia 228
– Musiikkitilaisuuksia 75, joissa osallistujia yht. 8 948
– Kuoroja ja yhtyeitä 17, joissa laulajia / soittajia 299
– Rukous- ja raamatturyhmiä 20
– Lähetyskirppiksillä kävijöitä yht. 4 188
– Unelmatuvalla kävijöitä 8 999
– Diakoniatyön vastaanotolla kontakteja 2 141
– Päiväkerholaisia 310
– Onnittelukortteja lähetetty pienille lapsille 2 065
– Varhaisnuorten kerhoryhmiä 31, joissa
aktiivisia kerholaisia 668 ja kerhonohjaajia 49
– Varhaisnuorten leireillä ja retkillä osallistujia 377
– Srk:n iltapäivätoiminnassa mukana olevia koululaisia 170
– Rippikouluryhmiä 20, riparin kävijöitä omassa srk:ssa 351
– Nuorten leireillä osallistujia 399
– Seurakunnan nettisivuilla käyntejä 67 796,
srk:n Facebook-sivu tavoittanut 137 184
Jäsentilastoja vuodelta 2015:
– Läsnäoleva väestö 24 946 (vuonna 2014 oli 24 558)
– Kastetut lapset 361 (332)
– Kuolleet 201 (173)
– Seurakuntaan muuttaneet 1 495 (1 480)
– Seurakunnasta muuttaneet 1 320 (1 201)
– Kirkkoon liittyneet 128 (102)
– Kirkosta eronneet 321 (570)
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Kirkko keskellä kylää
Kesän tiekirkko-oppaalta kuulet tarinoita kirkon historiasta

V

uonna 1850 valmistunut
Ylöjärven kirkko historioineen pitää sisällään monta
mielenkiintoista tarinaa.
Yhden tarinan kirkon suunnitteluvaiheeseen liittyvästä rovastintarkastuksesta
voit lukea laajemminkin tältä sivulta.
Ylöjärven kirkko – kuten myös Kurun
kirkko – toimii kesän ajan tiekirkkona,
mikä tarkoittaa, että kirkon ovet ovat
säännöllisesti avoinna ja paikalla on
opas valottamassa kertomuksia kirkon
taipaleelta.
Ylöjärvellä kirkon oppaana kesäkuussa aloittanut Janna Urhonen kutsuu tutustumaan monien tarinoiden kirkkoon.
- Kirkkoon rakennuksena liittyy paljon paikkakunnan historiaa. Toisaalta
kirkosta löytyy lisäksi todella monta
mielenkiintoista esinettä ja yksityiskohtaa, joilla on oma kiinnostava tarinansa.
Ylöjärven tiekirkko on avoinna 6.6.5.8. ma-pe klo 11-17. Kurun tiekirkossa
ovet ovat puolestaan avoinna 20.6.-30.7.
joka päivä klo 11-17. Molemmissa on
aukioloaikoina opas paikalla.

KURUN KAPPELISEURAKUNTA
Kesä 2016 - Tapahtumat

Messu sunnuntaisin Kurun kirkossa klo 10.00. (ei 26.6. eikä 31.7.)
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin myös:
- Länsi-Teiskon kirkossa 26.6. klo 10.00 ja 31.7. klo 11.00.
- Aurejärven kirkossa 19.6. klo 13.00 ja 21.8. klo 13.00.
- Riuttasten koulunmäellä (Riuttasentie 565) 26.6. klo 13.00.

KESÄKUU
Pe 10.6.
Ke 22.6.
La 25.6.
Su 26.6.
To 30.6.

HEINÄKUU
Su 3.7. klo 10.00 Messun jälkeen Sanna Erelän tulojuhla Kurun srk-talossa.
Ke 6.7. klo 19.00 Konsertti Länsi-Teiskon kirkossa. Eija Multanen ja Leena
Riihimäki (laulu), Marja Turu ja Makiko Oba (kantele). Ohj. 10 €.
Su 17.7. klo 18.00 Runojen ja rakkaimpien virsien ilta Aurejärven kirkossa.
Susanna Palmi, Anu Mätäsniemi, Eija Multanen.
Su 24.7. klo 10.00 Kansanlaulukirkko Kurun kirkossa. Kuru-viikon juhlajp.
Su 31.7. klo 11.00 Messu, hautausmaajuhla ja rukoushuoneen 50-v.
vihkimisjuhla Länsi-Teiskon kirkolla.

ELOKUU

Kesän aikana voi seurata kirkon
opas Janna Urhosen tarjoilemia tunnelmapaloja kirkosta Instagramissa
@ylojarvensrk

”Puuttuu yksi kirkko ja yksi jalkapuu”
Tarinaa vuoden 1847 rovastintarkastuksesta

P

irkkalan emäkirkossa pidettiin
vuonna 1847 rovastintarkastus. Tarkastuksen pöytäkirjassa todettiin muun muassa,
että Ylöjärvellä puuttui yksi kirkko ja
yksi jalkapuu. Mikä oli johtanut tähän
surulliseen tilanteeseen?
Heinäkuun 10. vuonna 1842 Ylöjärveä kohtasi suuri onnettomuus. Ylöjärven eli Peräkunnan vuonna 1781
valmistunut ensimmäinen kirkko paloi
salaman sytyttämänä. Se paloi maan
tasalle kaikkine irtaimistoineen. Ainoastaan kirkonarkisto ja ehtoollisastiat
ehdittiin pelastaa. Kirkonkellokin rikkoutui palasiksi, kun se romahti palavasta kellotapulista alas. Taas joutuivat
ylöjärveläiset turvautumaan vähän aikaisemmin purkutuomion saaneeseen
ahtaaseen ja huonokuntoiseen Harjun
kappeliin. Kappeli oli toiminut ylöjärveläisten kirkkona 1600-luvun alkupuoliskolta asti.
Mutta mihin rakennettaisiin uusi kirkko? Seurakunnan kokouksessa esitettiin
neljä ehdotusta, Liimolasta Teivaalaan.
Liimola oli ehdolla, koska kappalainen
E.W. Tamlander asui Liimolan Tiurassa.
Tamlander tuli vuonna 1841 Tottijärveltä Ylöjärvelle, ollen paikkakunnan ensimmäinen oma kappalainen. Ennen sitä
oli Harjulla ja Ylöjärvellä ollut yhteinen
pappi, joka asui Harjussa.
Viisi vuotta riideltiin uuden kirkon paikasta. Lopulta päädyttiin
kuitenkin siihen, että vanhan
kirkon paikka oli paras. Se oli
aikoinaan rakennettu peruskalliolle ja sen ympärille oli ollut
helppoa perustaa hautausmaa.
Vuonna 1847, jolloin uutta
Ylöjärven kirkkoa ruvettiin rakentamaan, pidettiin Pirkkalan
kirkossa kesäkuun 27.-29. päivinä
rovastintarkastus. Ylöjärveltä osallistui
kappalainen Ernst Wilhelm Tamlander.
Sekä rovasti Wallenius että kappalainen

klo 20.00 Kurufest-konsertti Kurun kirkossa. Ohj. 15 €.
klo 18.00 Metsäkirkko Parkkuun metsästysseuran majalla.
klo 10.00 Juhannuspäivän jumalanpalvelus Kurun kirkossa.
klo 18.00 Koop Arponen & Flute of Shame Aurejärven kirkossa.
klo 18.00 Kesäillan hartaushetki Aurejärven kirkossa. Uotilat.

Tamlander todistivat, että seurakunnan
jäsenet olivat ahkerasti käyneet kirkossa, paitsi kelirikon aikaan. Muutamalla
jäsenellä oli paha tapa poistua kirkosta ennen jumalanpalveluksen loppua.
Kuudennusmiehille annettiin tehtäväksi
seurata sopimatonta käytöstä ja vähtärille annettin tehtäväksi pitää vain yhtä
kirkon ovea auki. Todettiin, että melkein
joka talossa oli Raamattu tai ainakin
Uusi Testamentti. Ainoastaan yksi eripurainen perhe oli tiedossa. Pyhäiltaisin
ei sallittu nuorten ja palvelusväen olla
myöhään poissa kotoa. Pahimmat paheet olivat kiroilu, haureus ja juopumus.
Ylöjärvellä oli sakotettu 45 henkilöä
juoppoudesta.
Seuraavana päivänä papisto suoritti
Ylöjärven kappelin kolmen edellisen
vuoden rippilasten kuulustelut lukemisessa. Teivaalan torpparintytär Fredrika
Onnisalo luki erinomaisesti ja sai Uuden
Testamentin, kuten myös Pohjankylän
Seppälän kasvattipoika Johan.
Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään seurakunnan rakennuksia. Todettiin, että Ylöjärven kirkko oli palanut
ja että seurakuntalaisille oli järjestetty
jumalanpalvelukset Harjun ahtaassa ja
rappeutuneessa puukirkossa. Ylöjärven
väliaikainen kellotapuli ja myöskin van-

Tiuran vanhanisännän siskon mukaan
Ylöjärven palaneen kirkon piirros.

Ti 9.8 Diakonian kerhojen ja ystäväpalvelun kesäretki Kangasalle.
Ke 10.8. klo 19.00 Kesäkeskiviikko Lammasniemessä. Sauna.
Su 14.8. klo 10.00 Kouluun lähtevien siunaus messussa Kurun kirkossa.
klo 18.00 Konsertti Aurejärven kirkossa. Totisten poikien soitinyhtye Naapurin Onni. Ohj. 10 €.
Su 21.8. klo 15.00 Konsertti Kurun srk-talossa. Jukka Kallio (laulu) ja
Laura Piirto (piano). Ohj. 5 €.
Su 28.8. klo 10.00 50 v. sitten konfirmoitujen kirkkopyhä Kurun kirkossa.

Lähetyksen kirpputori (Virastotie 1)

ma, pe ja la klo 11.00-15.00.
Myytävänä huonekaluja, astioita, vaatteita, leluja, kirjoja ym. Vastaanotamme
käyttökelpoista tavaraa (esim. lastenvaatteita, keittiötavaraa).

Kurun kirkko tiekirkkona

ha asehuone (eli läpikäytävä) olivat kohtuullisessa kunnossa. Sitä vastoin kirkkomaata ympäröivä punaiseksi maalattu
hirsinen aita oli suureksi osaksi tuhoutunut ja se tultaisiin uusimaan uuden
kirkon rakentamisen jälkeen. Lukkari
Jakob Wallénin todettiin olevan taitava
ammatissaan, raitis, vaatimaton, sekä
sanottiin taitavan tarpeelliset kirurgiset
toimenpiteet.
Ylöjärven kappeliseurakunnan papisto, kirkkoväärti ja kuudennusmiehet toimeenpanivat kyseisen kirkon inventoinnin. Todetiin että muun muassa kirkko
ja kellotapuli sekä siihen kuuluvat kaksi
kelloa puuttuivat, kuten myös 4 hautarakennelmaa. Seurasi pitkä lista palaneista esineistä, muun muassa seuraavat
taulut: Vapahtajan ristiinnaulitseminen,
Kuninkaallisen Majesteetin rakennuslupa palaneelle kirkolle, Kunikaallisen
Majesteetin puhe valtiopäiville vuonna
1800 suomeksi, keisari Aleksanteri I:n
vakuutus vuodelta 1809.
Kaikki vaatteet olivat palaneet: Musta
messukasukka, 5 messupaitaa, pellavainen esiliina, vihreä sarkainen pöytäliina,
kolehtihaavi. Samoin puuttui saarnastuoli himmeleineen, ruumispaarit, sakkojakkara, jalkapuu, viinikannu, kynttiläkruunut, tiimalasi, 2 vähtärin seivästä.
Kirjoja oli palanut kaksi: Kejsarillisen
Majestätin Asetus juoppoutta vastaan
vuodelta 1829 ja Turussa vuonna 1761
painettu suomenkielinen virsikirja.
Uuteen kirkkoon ei taidettu hankkia jalkapuuta. Kappalainen
Tamlander hankki tarmokkaana miehenä palaneiden esineiden tilalle lahjoituksina uusia.
Ylöjärveläiset ovat tänä
vuonna saaneet veisata omassa
kirkossaan jo 165 adventtisunnuntaina ja vanhan kirkon vihkimisestä on kulunut 235 vuotta.
TORBJÖRN NIKUS

avoinna 20.6.-30.7. joka päivä klo 11.00-17.00.
Katso lisätietoja Kurun tapahtumista:

www.ylojarvenseurakunta.fi/kuru

Kirkkopuisto
Ylöjärvellä 21.8.2016

So

klo 14.00 Lastenkonsertti: JGS

Junior Gospel Singers. Lisäksi muskarihetki kaiken ikäisille.

klo 14.30 Kids’ Action Day - lastenkarnevaali

Huikeita seikkailurasteja (mm. pomppulinnat, polkuautot, vaijerirata,
trampoliinit, labyrintti, mönkkärit), musaa, herkkuja.

klo 16.00 Ohjelmatuokio lasten malliin
Palkintojenjakoa, näytelmä, JGS ym.

klo 16.45 Konsertti: Eleasar

Tapahtumapaikka: Ylöjärven Kirkkopuisto (Kirkkotanhuantie 1).
Myynnissä mm. kahvia, vohvelia ja makkaraa. Vapaa pääsy.
Järj. Ylöjärven ev.lut. seurakunta ja Helluntaiseurakunta

www.kirkkopuistosoi.net

Ylöjärven kirkon parkkipaikan
reunassa (Kirkkotanhuantie 1)
Avoinna:
ma–pe klo 11.00-16.00
ja la klo 11.00-15.00
Poikkea kahville ja ostoksille tai muuten vain olemaan!
Myytävänä mm. erilaista lahjatavaraa, kortteja ja käsitöitä.

LÄHETYKSEN KIRPPUTORIT
Ylöjärvellä srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1)
Kesän ajan avoinna:
torstaisin klo 14.00–18.00
Kurussa Rajalan kiinteistössä (Virastotie 1-3)
Kesän ajan avoinna:
ma, pe, la klo 11.00–15.00
TERVETULOA OSTOKSILLE!
Otamme vastaan käyttökelpoista tavaraa. Kiitos!
Kaikki tulot kokonaan lähetystyön hyväksi.
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KIRKKOHERRANVIRASTO, TALOUSTOIMISTO JA PÄIVYSTÄVÄ PAPPI
Tarjolla on tuokio yhdessäololle, sanalle, sävelille
ja lähetystyölle. Illat alkavat klo 19.00.
15.6. PYHÄN MIKAELIN KAPPELI (Härkilevontie 77, Antaverkka)
Jyrki Koivisto, Sari Oksavuori.
29.6. ILTAMUSIIKKI-ILTA AINO PAVULLA (Virren tilalla, Viljakkalassa) Matti Mikkola, Heidi Olkinuora. Saara ja Tomas Bengtsson.
6.7. SIRPA JA MATTI HEINOSELLA (Äijäntie 24 C, Pappilan alue)
Matti Mikkola, Sanna Loikas.
13.7. RUKOUSVAELLUS LUONNON HELMAAN (Pikku–Ahvenistolle) Lähtö srk-keskuksen parkkipaikalta klo 18.00. Matkan pituus
edestakaisin n. 9 km. Autokyydilläkin pääsee molempiin suuntiin.
Omat eväät mukaan. Perillä nokipannukahvit. Terhi Törmä, Heidi
Olkinuora.
20.7. PENGONPOHJAN RUKOUSHUONE (Korpulantie 203) Lähtö
srk-keskukselta klo 18.00. Juha-Pekka Haavisto, Saara Syrjäniemi. Mukana myös uudet Nepalin lähettimme Teressa ja Janne
Juhaninmäki.
27.7. KOTISEUTUILTA VIKELÄN TUULIMYLLYLLÄ (Vikeläntie 2,
Taivalpohja, Kulju). Lähtö srk-keskukselta klo 18.00. Juha-Pekka
Haavisto, Saara Syrjäniemi.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma klo 9.00-15.00 sekä ti, ke, pe 10.00-15.00 (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 9.00-15.00 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

Löydät meidät myös Facebookista:
www.facebook.com/ylojarvenseurakunta

3.8. TUULA JA RISTO TAKKISELLA (Kauratie 9) Kimmo Reinikainen,
Aija-Leena Ranta.
10.8. LAMMASNIEMEN LEIRIKESKUKSESSA (Lammasniementie
116, Kuru). Kimppakyytilähtö Ylöjärven srk-keskukselta klo 18.00.
Autolliset tulkaa sen kautta. Saunomis- ja uintimahdollisuus.
Leena Jalkanen, Eija Multanen.

KONSERTIT JA MUSIIKKITILAISUUDET
Pe 10.6. klo 20.00
Kurufest-konsertti Kurun kirkossa. Ohj. 15 €.
Su 12.6. klo 19.00
Kurufest-konsertti Ylöjärven kirkossa. Ohj. 15 €.
Su 26.6. klo 18.00
Koop Arponen & Flute of Shame –konsertti Aurejärven kirkossa.
Ke 6.7. klo 19.00
Konsertti Länsi-Teiskon rukoushuoneella. Leena Riihimäki ja
Eija Multanen (laulu), Marja Turu ja Makiko Oba (kantele).
Su 10.7 klo 19.00
Iltamusiikkia Viljakkalan kirkossa. ”Laulan uuden virren”, Heidi
Olkinuora (laulu) ja Aino Papu (piano). Uusia virsiä virsikirjan
lisävihkosta.
Su 17.7. klo 18.00
Runojen ja rakkaimpien virsien ilta Aurejärven kirkossa. Susanna Palmi, Anu Mätäsniemi, Eija Multanen.
La 23.7. klo 21.00
Kesäillan musiikkia Pengonpohjan rukoushuoneessa. Saara Syrjäniemi (laulu) ja Liisa
Viitanen (harppu). Vapaaehtoinen ohjelmamaksu - voit maksaa mitä haluat.
La 30.7. klo 21.00
Kesäillan musiikkia Pengonpohjan rukoushuoneessa. Tunturimessu.
Pe 12.8. klo 22.00
Jazz-messu Ylöjärven kirkossa. Musiikintäyteinen messu alkaa Kaupunkijazzien päätöskonsertin jälkeen. Musiikista vastaa Holy Land eli Masa Orpana (saksofoni), Arto
Piispanen (piano) ja Lauri Hannu (kitara) kera Maria Joutsi-Laineen (laulu)
Su 14.8. klo 18.00
Totisten poikien soitinyhtyeen konsertti Aurejärven kirkossa.
Ohjelma 10 € kappeliseurakunnan diakonia- ja musiikkityön hyväksi.
Su 21.8. klo 14.00-18.00
Kirkkopuisto Soi –tapahtuma Ylöjärven kirkkopuistossa (Kirkkotanhuantie 1).
Mm. JGS lastenkonsertti klo 14.00 ja Eleasarin konsertti klo 16.45.
Su 21.8. klo 15.00
Konsertti Kurun srk-talossa. Jukka Kallio (laulu) ja Laura Piirto (piano). Kesäisiä
säveliä - säveliä suomalaissäveltäjiltä Kurun srk-salissa. Ohjelma 5 € ja tarjoilutulot
kappeliseurakunnan diakoniatyön hyväksi.
Su 28.8. klo 18.00
Konsertti Ylöjärven kirkossa.Lukas Stasevskij (sello) ja Maija Weitz (piano).
Ke 31.8. klo 19.00
Tampere Filharmonian konsertti Ylöjärven kirkossa. ”Linnoista ja teatterilavoilta”
-konsertti kapellimestari Santtu-Matias Rouvalin johtamana.

Koulutielle siunaaminen

su 14.8. klo 18.00 Ylöjärven kirkossa
Siunataan yhdessä koululaisia koulun alkaessa.
Kirkkomehut ja -kahvit.
su 14.8. klo 10.00 Kurun kirkossa
jumalanpalveluksen yhteydessä.
su 7.8. klo 10.00 Viljakkalan kirkossa
jumalanpalveluksen yhteydessä. Kirkkomehut ja –kahvit.

ILMOITTAUDU
ALFA-KURSSILLE!
Alfa-kurssi on helppo tapa tutustua
kristinuskoon, saada uusia ystäviä ja
pohtia elämän perusasioita hyvässä
seurassa.
ALFA –kurssi kokoontuu Perhetalossa (Loilantie 3-5) tiistaisin
13.9.-29.11. (ei 27.9. eikä 18.10.). Kokoonnumme yhteensä
10 kertaa sekä yhtenä viikonloppuna. Ilta alkaa aina ruokailulla klo 18.00 ja päättyy klo 20.30.
Kysy lisää ja ilmoittaudu:
Teija Ojala, 044 786 8050, teija.ojala@evl.fi tai
Esa Järnvall, 044 786 8006, esa.jarnvall@evl.fi

DIAKONIATYÖN KESÄ 2016
Diakoniatyöntekijät tavattavissa
ilman ajanvarausta:
YLÖJÄRVELLÄ
tiistaisin klo 9.00-12.00 Diakoniatoimisto
Lähdetupa (Lähdevainiontie 21)
Puhelimitse varmimmin aamupäivisin
puh. 044 786 8109
KURUSSA
maanantaisin klo 10.00-11.00 Kurun
srk-talossa (Kirkkotie 2) 13.-27.6. ja 8.-29.8.
puh. 044 786 8056
VILJAKKALASSA
sopimuksen mukaan, puh. 044 786 8058
Kesän tapahtumia:
9.-12.8. Ikäihmisten kesäpäivät Lempiäniemessä. Hinta 80 € (sis. kyydin, täysihoidon ja

ohjelman). Tied. Aino 044 786 8054 tai Eliisa
044 786 8042.
26.-28.8. Lyhtyleiri lapsille, kummeille ja
mummeille / papoille, lemppariaikuisille, tied.
Aino 044 786 8054.
2.-4.9. Kanniston karvaiset kaverit. Viikonloppuleiri yksinhuoltajille ja etävanhemmille
lapsineen Kanniston kotieläintilalla. Tied. Riina
044 786 8048
Toimiva Perhe -kurssi äideille ja isille 10.9. ja
8.10. lisäksi neljä kurssi-iltaa (15.9., 21.9., 29.9.
ja 6.10.). Opetellaan konsteja vuorovaikutuksen parantamiseen tavallisessa arjessa lasten
ja aikuisten välillä. Tied. Riina 044 786 8048.
Tarkempia tietoja netissä: www.ylojarvenseurakunta.fi/tapahtumat

VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRI
Messu Kesä-elokuun ajan jumalanpalvelukset alkavat klo
10.00 (paitsi su 26.6. klo 18.00). Kirkkokahvit lähetykselle
museolla (ei konfirmaatiopäivinä 19.6., 3.7. ja 10.7.)
Ti 21.6. klo 14.00 Hartaus ja Ehtoollinen hoitokoti Elokaaressa.
Ke 29.6. klo 19.00 Kesäkeskiviikko Virren talossa Aino
Papulla. Mukana nimikkolähettimme Saara ja Tomas
Bengtsson Bangladeshista.
La 2.7. klo 10.00-14.00 Karhen koululla markkinoilla lähetyksen myyntipöytä.

Kesä 2016

Laulan uuden virren”, Heidi Olkinuora (laulu) ja Aino Papu
(piano). Uusia virsiä virsikirjan lisävihkosta.
Ke 13.7. Klo 19.00 Lähetyspiiri ja Lontoon nimikkolähetti
Maritta Taylorin tulojuhla Nopan talossa Mäntyniemellä.
(Lähetyspiirit myös 3.8. ja 24.8. klo 19.00 myöhemmin
ilmoitettavissa paikoissa).
Su 7.8. klo 10.00 Lasten koulutielle siunaaminen messussa Viljakkalan kirkossa.
12.–14.8. Perheleiri Päiväkummussa. Kts. erillinen ilmoitus.

Su 10.7. klo 19.00 Iltamusiikkia Viljakkalan kirkossa.

Kesäleirejä
Seuraavilla kesän leireillä vielä tilaa!
telutuokiot, lapsille muksuparkki/ toimintarastit,
POIKALEIRIT
musisointia ja yllätysvieraita, saunomista ja
Lempiäniemen leirikeskuksessa (Perttulanlahdentie, Ylöjärvi)
26.-28.7. Poikaleiri 1, 7-13 v. po¬jille. Hinta 25
€..
29.-31.7. Poikaleiri 2, 7-13 v. pojille. Hinta 25 €.
Leireillä tuunataan leijoja, opetellaan ajamaan
mönkijällä, pelataan sählyä, uidaan, saunotaan
ja tietysti paistellaan makkaraa ym. kaikkea
kivaa. Vapaa-aikaakin on riittävästi. Hintaan
sisältyy majoitus, ruokailut ja ohjelma. Ilm.
web-lomakkeella www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.
Lisätiedot: 044 786 8064, juha.seppanen@evl.fi

PERHELEIRI 12.-14.8.

Yhdessäoloa Jumalan sanan äärellä, perheiden
yhteistä toimintaa, aikuisille opetus- ja keskus-

uimista ja muuta hauskaa!
Paikka: Kurssikeskus Päiväkumpu Orivedellä.
Hinta: aikuiset 50 €, 3-15 v. 20 €, 0-2 v. ilmaiseksi (omin liinavaattein)
Ilmoittautuminen 20.7. mennessä web-lomakkeella www.suomenlahetysseura.fi/paivakumpu
Lisätiedot: puh. 044 786 8008, johannes.riuttala@evl.fi
Järj. Ylöjärven srk ja Suomen Lähetysseura

LYHTYLEIRI 26.-28.8.

Lempiäniemen leirikeskuksessa (Perttulanlahdentie, Ylöjärvi) Leiri lapsille, kummeille ja
mummeille/papoille, lemppariaikuisille… Lisätiedot: 044 786 8084, ulla.rapio@evl.fi

Siunattua ja valoisaa kesää!

