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Usko tuo uskalluksen.

Rajat ylittävää ystävyyttä.

Paikallisesti maailman ääriin.

Apua arkeen.

Kohtaamisia ja hyvän tekemistä.

Yhdessä lähimmäisen asialla.

Arkista ja elämänläheistä auttamista.
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Rohkeus auttaa kasvaa, kun sitä käyttää

Usko tuo uskalluksen

MERKITYKSELLISTÄ NYT
Kimmo Reinikainen
Kirkkoherra

Hyvän tekemisen kilpailut
USAn ammattilaiskoripalloilijoilla on oma huvijahti
Rion satamassa. Venäläisurheilijat suljetaan kisoista
systemaattisen dopingin käytön vuoksi. USAn huippuuimarit rötöstelevät huoltoasemalla. Juoksija pysähtyy
auttamaan kaatunutta. Irlantilainen olympiapomo myy
olympiakomiteansa lippuja pimeillä markkinoilla.
Uutisia juuri päättyneiden olympialaisten ympäriltä.
En pidä tällaisesta maailmalta tyrkytettävästä iltapäivälehtijournalismista. Tänään se laittaa miettimään
olympiahenkeä, joka on jollain tavalla viimeisiä naiiveja ihanteita, joita maailmassa edelleen pidetään yllä.
Urheilijat ihastelevat tapahtumaa. Näyttää siltä, että
vastustajaa kohdellaan reilusti.
Miten tällainen henki syntyy? Ainakin he jakavat
saman todellisuuden. He keskittyvät omaan suoritukseensa. Ympäristön juorut ohitetaan olankohautuksella.
He muodostavat kisojen ajaksi yhteisön. Yhteisölle
muodostuu säännöt, ja ne näyttävät minusta kovin oikeudenmukaisilta. Tulos mitataan kellolla, mittanauhalla tai osumien määrällä. Yksinkertaista.
Myös Ylöjärven yhteisö voi oppia tuosta kenttäkokeesta. Urheilijan ilo olla mukana ja osallisena vai-

kuttaa. Kaikki tavoittelevat, mutta sen jälkeen kun
pettymys on surtu, katse kääntyy kohti tulevaisuutta.
Yhteisön jäsen on saanut palkintonsa tehtyään parhaansa, riitti se tänään tai ei.
Miten käy Ylöjärvellä, kun yhteisön jäsen tekee parhaansa? Onnistumiset toki palkitaan, mutta ymmärretäänkö huonon päivän heikko tulos? Löytyykö niitä
onnistujia, jotka nostavat kaatuneen kilpakumppanin
kuten naisten 5000 metrin juoksussa? Auttaja ei voittanut kisaa. Voittiko hän jotain muuta?
Palkitaanko hyvästä? Onnistuuko yhteisö arvostamaan niitä, jotka haluavat tehdä hyvää?
Hyvän tekemisessäkin voi vähän myös kilpailla.
Hyvän tekemisellä on itsenäinen arvonsa, se kannattaa
nostaa esiin. Sen voi myös palkita. Siitä ei saa rahaa,
mutta miksi kaikki pitäisi aina mitata rahassa? Auttaja
ei voita kisaa, ainakaan sitä, joka pinnallisesti näyttää
kaikkein parhaalta. Auttaja voittaa jotain muuta.
Aina ei toki tarvitse olla enkeli. Myös auttaja saa
levätä ja nauttia Jumalan armosta. Sitä on saatavilla
paljon helpommalla kuin kultamitaleja. Tarjolla niin
onnistujille kuin suuntaa hakevillekin.

PUHEENVUORO

pelotti. Oma Jumalasuhde oli kömpinyt kiireisen syksyn myötä talviunille
eikä ollut vielä keväälläkään herännyt,
vaikka elettiin jo pitkällä toukokuuta.
Minulle lähetystyö tarkoitti lähinnä kadulla evankeliointia enkä sillä hetkellä
tuntenut itsessäni mitään erityistä paloa
kertoa Jeesuksesta kenellekään. Tuntui
hölmöltäkin lähteä Kyprokselle asti
todistamaan jostain, mistä on itsekin
vielä kovin epävarma. Silloin pohdin,
ettei lähetys ehkä sittenkään ollut minua
varten. Päätin silti lähteä reissuun, sillä
matkailu avartaisi kuitenkin.
Lähetystyö Kyproksella osoittautui
kuitenkin kaikeksi muuksi kuin perinteiseksi evankelioimiseksi. Lähetit toimivat Sat-7 studiolla ihan tavallisissa ammateissa kuten reporttereina, juontajina
ja ohjaajina. He tukivat oman tehtävänsä
kautta kristittyjä Lähi-idässä tuottamalla
kristillisiä satelliittiohjelmia. Ajattelin,
että juuri tuohon minäkin voisin pystyä
paremmin kuin katuevankelioimiseen.
Mieleenpainuvinta matkalla kuitenkin oli toiseksi viimeisen päivän hengähdystauko jäätelöillä. Oli todella kuuma päivä ja jumalanpalveluksen jälkeen
kaipasimme koko porukka viilennystä.
Maistelimme isoja jäätelöannoksia
rantaterassilla ja katselimme Sat-7:ssä
työskentelevän suomalaisen lähetin ja
meidän oppaamme Sakarin kuvaaman
videon snorklausreissultamme. Samalla

Viimeinen ilta. ”Carried away
by the moonlight shadow...”
#2016lammasniemi1
@ylojarvensrk, 21.6.2016

Sakari kertoi jotain lähettinä olostaan ja
omasta kutsustaan. Se pysäytti.
Sakari puhui siitä kuinka usein ajatellaan, että kun Jumala kutsuu, Hän
kutsuu johonkin tehtävään sitten joskus.
Tässä ajattelussa on kuitenkin sellainen
vaara, että unohtaa elää sitä kutsumusta
ja Jumalan tarkoittamaa tehtävää tänään
ja tässä. Sakarin mukaan lähetystyö on
ensisijaisesti elämistä kristittynä kohdemaassa. Siksi sitäkään ei aina tarvitse
lähteä edes Kyprokselle asti toteuttamaan. Minä voin toteuttaa lähetyshaaveitani jo täällä Suomessa kotonani ja
opiskeluympäristössäni. Minua tämä
ajatus rohkaisi kovasti. Kaukomaille lähtemiselläkin on aikansa, mutta jos on selkeä missio tehdä ja toteuttaa jotain, miksi siihen pitäisi odottaa oikeaa hetkeä?
OLIVIA OJALA
nuorten Missiopajan
Kyproksen lähetysmatkan osallistuja

KIRKKO NÄKYY

Ylöjärven seurakunnan tiedotuslehti • Elokuu 2016
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Painopaikka Alma Manu, Tampere
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järjestämisessä, vaikkei pystykään antamaan kerhoon joka viikko työntekijöitä.
Vapaaehtoisille kahvinkeittäjille on hankittu hygieniapassitkin.
Iän myötä on korostunut myös tarve
huolehtia itsestäänkin. Kun rakastaa
Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin
kuin itseään, on todella muistettava rakastaa myös itseään.
– Olemme ihmisiä, emme enkeleitä.
Pitää muistaa syödä, nukkua, hoitaa
kuntoaan ja huolehtia hengellisestä hyvinvoinnistaan. Vain siten jaksaa olla
iloksi muillekin, Siren toteaa.
Kesällä hän huoltaa ruumiillista, henkistä ja hengellistä jaksamistaan usein
Vilppulan evankelistakodissa. Siellä
kaunis luonto, kulttuurimaisema, hyvä
ruoka ja antoisia seura hellii leirien ja
raamattupäivien osallistujia. Vilppulasta Ylöjärvelle palaa aina kaikin puolin
virkistynyt ja elävöitynyt vapaaehtoistyöntekijä.

A

MAKUPALOJA INSTAGRAMISTA

Lähetystyöunelma
Innostuin lähetystyöstä oikein tosissani
17-vuotiaana, kun olin isosena pitämässä lähetyspäivää uusille rippikoululaisille. Kuuntelin haltioissani nuoren lähetin
kertomusta Botswanasta Afrikasta. Innostuin niin kovasti, että menin oikopäätä opinto-ohjaajalleni vaihtamaan
lukiokurssejani enemmän lähetykseen
suuntaaviksi. Haaveilen, että lähtisin jo
suoraa lukiosta kentälle, mutta eihän se
ihan näin mennyt.
Jo seuraavana syksynä ymmärsin,
ettei kentälle oteta ketään pelkällä lukion päättötodistuksella. Täytyisi ensin
opiskella, hankkia työ ja vielä riittävästi
työkokemusta. Harmitti, sillä tiedostin
siihen menevän vielä vuosia, mutta kun
minulla olisi ollut paloa lähteä vaikka
heti!
Viime syksynä kuitenkin jäin ilman
opiskelupaikkaa ja miettiessäni syksylle tekemistä kuulin missiopajasta, jonka
tavoitteena oli lähteä Kyprokselle tutustumaan medialähetystyöhön. Kiinnostuin, koska lähetystyö kiehtoi minua
edelleen. Nyt minulle aukesi tilaisuus
päästä konkreettisesti ja paikan päälle
tutustumaan lähetykseen. Hymyilytti
ajatella, että tällaisesta mahdollisuudesta olisin haljennut innosta seitsemäntoistavuotiaana.
Keväällä sain opiskelupaikan, aloitin opinnot ja kävin töissä. Olin aika
puhki toukokuussa ja matkalle lähtö

Monesti ihmisellä olisi halu
auttaa lähimmäistä, jolla menee huonosti, mutta uskallus
puuttuu. Eniten pelkäämme
niitä lähimmäisiä, jotka ovat
kaikkein kipeimmin avun
tarpeessa. Monenlaisia hädänalaisia tukenut Ritva Siren sanoo, että rohkeus tarjota apua kasvaa sitä mukaa,
kun vain tarttuu toimeen.

Innolla ovat Celesta-kuorolaiset
pyöräilleet. Jos muuten liikut
Ahvenanmaalla ja haluat päästä
kuulemaan kaunista, enkelimäistä
laulua, niin siihen on mahdollisuus
Jomalan kirkossa lauantaina 6.8.
klo 19.00 ja Maarianhaminan kirkon messussa sunnuntaina 7.8. klo
11.00. Saatatpa kuulla kuoron laulua liikkuessasi Maarianhaminassa
muutenkin. #ainlaulainpyörääspolje
#tourdeahvenanmaa #celesta #kuororeissu #ahvenanmaa #åland
@ylojarvensrk, 5.8.2016

Siunausta elämän yhteiselle taipaleelle voi pyytää myös 10-vee
hääpäivänä:) #siunaus #hääpäivä
#yhdessä #parisuhde #rakkaus
#kuljetajajohda #tahdontänäänkin #weddinganniversary #blessing #love #gameover #shoes
(Kuva: Teemu Leppänen)
@ylojarvensrk, 1.8.2016

”KOTI” on ollut teemana tällä
viikolla Lempsussa vietetyllä
vanhusten leirillä. Osallistujat
värittivät leirin aikana itselleen
kauniit huoneentaulut. #suojaaherrakotini #värityskuva
#leirielämää #vanhustenleiri
#diakonia
@ylojarvensrk, 12.8.2016

vun tarjoaminen ei ole helppoa. Vaikka tarjoaisit apua
ystävälle, tilanne voi pelottaa: mitä jos hän tulkitsee tarjouksen väärin ja loukkaantuu?
Vielä pelottavampaa on tarjota apua
tuntemattomalle, joka voi epätoivoisessa tilassaan vaikka käyttää auttajaa
hyväkseen enemmänkin kuin mihin
tämä on valmis.
Asunnottimien, alkoholistien, vankien, huumeisiin sotkeutuneiden nuorten
ja monenlaisen muiden avun tarvitsijoiden kanssa työskennellyt vapaaehtoisen
auttamisen konkari Ritva Siren vakuuttaa, että rohkeus auttaa kasvaa, kun vain
lähtee liikkeelle.
Hän tietää itse saaneensa joidenkin
ihmisten silmissä kyseenalaisen maineen otettuaan ystävikseen alkoholisteja, asunnottomia ja muita epätoivoisia
avun tarvitsijoita.
– Kun on itse saanut avun elämäänsä
Jumalalta, ei voi olla auttamatta muita,
Siren toteaa.
Ulkopuolelta katsoen Ritva Siren ei
ole näyttänyt avun tarpeessa olevalta.
On ollut hyvä virka, varakas mies, terve lapsi ja tiilitalo järven rannassa. Silti
jotain oleellista puuttui.
– Muistan ajatelleeni, että elämäni on
niin kuivaa, että voisin vaikka kuolla!
Vasta kun äitini kuoleman jälkeen sain
lohdutuksen Jumalalta ja uskalsin antautua uskolle, koin suuren helpotuksen.
Hämmästelin, kuka minun elämääni oli
tähän asti elänyt!

Ihmisarvoista
kohtelua kaikille
Usko toi Ritva Sirenille rohkeuden lähestyä myös horjuvia asunnottomia, jotka eivät itse tule pyytämään apua, mutta
ovat selvästi sen tarpeessa. Hän lähestyi
tuntemattomia, pelottavan oloisiakin
miehiä paljastamalla omat korttinsa heti
kättelyssä ojentamalla traktaatin, lentolehtisen, jossa on jokin Raamatun lause.
Nykyään hän ei enää jaa traktaatteja
vaan noudattaa ohjetta, jonka mukaan
ei tarvitse puhua ennen kuin kysytään,
mutta on elettävä niin, että kysytään.
– Monesti ihmiset tulevat itsekin
pyytämään apua. Työpaikalleni Kelan
toimistoon tuli kerran nuori mies, joka
kysyi, merkitseekö tuo koru jotain ja
osoitti kaulassani riippuvaa ristiä. Hän
kertoi, että saatanapalvojat vainoavat
häntä, ja pyysi rukousapua.
– Toisinaan apu voi olla vain sitä,
että kohtelee toista ihmistä ihmisenä.
Kerrankin eräs laitapuolen asiakas lähti toimistosta rohkaistuneena ja uudella
itsetunnolla varustettuna vain siksi, että
olin palvellut häntä yhtä hyvin ja perehtyen kuin edellistäkin asiakasta.
Kaikki eivät kohtaa selkeitä avun tar-

Apua tarvitaan
kaikkialla

Ritva Siren haluaa jakaa saamaansa hyvää eteenpäin. Elämänsä varrella hän on ehtinyt auttaa monenlaisia hätään
joutuneita kanssakulkijoita.

vitsijoita arjessaan. Auttamisen haluaan
voi helposti hyödyntää myös organisoidun vapaaehtoistyön kautta. Siren on ollut mukana esimerkiksi kriisipalvelussa
ja vankilalähetystyössä.
– Kaikesta auttamisesta tulee aina itselle hyvä mieli. Kun saa tehtyä jonkun
iloiseksi, ilahtuu itsekin. Toki kaipaan
enemmän palautetta eli sitä, että näkee
jonkun horjuneen saavan elämänsä raiteilleen. Aika usein edetään askel eteen
ja toinen taakse. Joskus voi olla toisen
tukena vaikka 20 vuotta eikä siltikään
näe edistystä. Onneksi auttamisessa ei
ole tulosvastuuta, Siren huokaa.
Hän on saanut seurata monen ihmisen
tarinaa pidemmältä ajalta. Esimerkiksi
nuorisoryhmäni nuoret ovat jo aikoja
sitten kasvaneet aikuisiksi, mutta moni
heistä on edelleen Sirenin ystävä. Hän
sanookin, että on vaikeaa ja turhaa yrittää vetää rajaa auttamisen ja ystävän
kuuntelemisen välille, vaikka ystävyys
olisikin alkanut erikoisissa olosuhteissa.
– Tärkeintä on, ettei asetu kenenkään yläpuolelle. On aina muistettava,
että Jumala rakastaa meitä kaikki yhtä
paljon. Ylhäältä katsoen olemme kaikki
samanlaisia pieniä pisteitä.

kana muun muassa Tähkäpäät-kerhon
käytännön järjestelyissa. Koska seurakunnan diakoniatyöntekijät eivät ole
mukana joka toisella kerhon kokoontumiskerralla, hoitavat vapaaehtoiset
silloin heidän osuutensa. Ritva Siren
kertoo olevansa usein kerholaisia vastassa ja auttamassa vapaaehtoisvoimin
hoidettujen kuljetusten järjestämisessä.
Vakituisen ohjaajan ollessa estynyt hän
vetää kerhon raamattupiiriä.

Kuusi vuotta Tähkäpäissä mukana
ollut Siren on onnellinen ja kiitollinen
siitä, että kerho on alkanut sujua hienosti
myös vapaaehtoisvoimin.
– Esiintyjistä on ollut jopa ylitarjontaa. Kerholaiset ovat itsekin rohkeasti
nousseet puhujanpönttöön vaikka kertomaan lapsuusmuistojaan, Ritva Siren
kertoo.
– Hienoa on myös se, miten seurakunta on tukenut vapaaehtoisia kerhon

Ihmisiä,
ei enkeleitä
Iän karttuessa kiinnostuksen kohteet
ja myös auttamisen muodot muuttuvat. Kuusi vuotta eläkkeellä ollut Ritva
Siren touhuaa nykyään eniten vanhusja vammaistyön parissa, Tähkäpäissä,
Akanoissa ja eläkeläisyhdistyksessa.
Toimelias nainen on aktiivisesti mu-

Evankelistakoti sijaitsee kauniin Ajosjärven rannalla Vilppulassa.

Vaikka Ritva Siren on tehnyt vapaaehtoistyötä alkoholistien, huumeiden
käyttäjien ja vankilan asukkaiden parissa, hän tietää, että apua voivat tarvita
nekin, joilla näyttäisi menevän hyvin.
Vapaaehtoistyön tekijöitä tarvitaan entistä enemmän nyt, kun yhteiskunnan
tuki on monelta ryhmältä huvennut
säästöpolitiikan myötä olemattomiin.
– Paitsi vanhukset ja työttömät esimerkiksi lapsiperheet ovat usein henkisesti kovilla. Ennen oli kunnallisia
kodinhoitajia, jotka auttoivat kaikkein
rankimman vaiheen yli, nyt apua on
todella vaikea saada. Tarvitaan sukulaisten, ystävien ja naapureiden apua,
Siren toteaa.
Olipa itselle sopiva vapaaehtoistyön
ja auttamisen muoto sitten mikä tahansa,
Ritva Siren rohkaisee kaikkia tekemään
joka päivä jotain pyyteetöntä muiden
eteen.
– Tehkää sitä, mikä on toiselle hyväksi, siitä saa todellisen ilon! Uskaltakaa
elää, Siren kannustaa.
SUSANNA VILJANEN
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Puintini jatkui
Muutama vuosi sitten olin sadonkorjuu hommissa leikkuupuimurilla.
Kone meni rikki niin pahoin, että se piti saada vetämällä kotiin
konehallille korjuuseen.
Soitin naapurin isännälle, että kerkiäisikö hän tulla auttamaan.
Hän lupasi tulla ja ei mennyt pitkään, kun oli paikalla ja saimme koneen vedettyä konehallille.
Tästä tuli hyvä mieli.
TAPANI

Tuulettajan hihna petti
Elettiin suunnilleen vuotta 1970. Kävin Tampereen iltaoppikoulua, jonka toimipaikkana oli Amurin koulu.
Kello lienee ollut noin 20.30. Ajettuani noin kilometrin Pispalan valtatietä, havaitsin latauksen varoitusvalon palavan. Vettä
satoi niin kuin vain lokakuussa voi sataa. Kokosin itseni sateesta
huolimatta ja kävin kurkkaamassa pellin alle, jolloin totesin, että
tuulettajan hihna oli vaurioitunut. Istuin autossani ja ihmettelin,
mitä pitäisi tehdä.
Autoja meni ohi kuravettä roiskuttaen. Silloin ei ollut kännyköitä!
Sitten autoni eteen pysähtyi auto, josta nousi kaksi miestä
kysymään, oliko minulla ongelmia. Kartoitettuaan tilanteen
toinen heistä lähti hakemaan uutta tuulettajan hihnaa läheiseltä huoltoasemalta. Sieltä ei tarvittavaa apua löytynyt, ja niinpä
he asensivat paikalleen vaurioituneen ja katkeamaisillaan olen
vanhan hihnan. Näillä eväillä lähdettiin kohti Ylöjärveä. Miehet
ajoivat perässäni ja haluasivat varmistaa, että lisäongelmia ei
ilmenisi. Muistelen, että he olivat menossa Parkanoon silloiselle
ratatyömaalle. Loppu hyvin kaikki hyvin! Pääsimme onnellisesti
Ylöjärven keskustaan, jossa minua vastassa oli aina apuun valmis
veljeni, joka oli jollain konstilla myös saatu hälytettyä apuun.
PIRKKO

Naapurit riensivät auttamaan
Liukastuin pihatiellä. Ensimmäisenä paikalle osuneilla naapureilla oli kiire, mutta he auttoivat minut kotiin sisälle.
Minua sattui kuitenkin jalkaan siinä määrin, että soitin ensishokista toivuttuani omahoitajalle, joka käski tulla päivystykseen lääkärin vastaanotolle.
Soitin naapurin eläkeläispariskunnalle, jotka tulivat auttamaan.
He veivät minut terveyskeskukseen, hakivat pyörätuolin, jolla
lykkäsivät minut lääkäriin ja röntgeniin.
Terveyskeskuksesta matka jatkui TAYS:n ensiapuun. Minulla
oli mennyt eturistisiteet polvesta poikki ja lisäksi oli nivelsiteet
venähtäneet polven sisäpuolelta. Jalkaan laitettiin saranaortoosi, jota jouduin pitämään kahdeksan viikkoa ja sen ajan kuljin
keppien kanssa.
Kun jalka oli paketissa, en päässyt mihinkään, en pystynyt
kyynärsauvojen kanssa kulkiessa kantamaan mitään. Silloin apu
oli tärkeää. Naapurit olivat minulle korvaamaton apu. He tulivat hakemaan kotoa, heidän kanssaan ja heidän avullaan pääsin
esimerkiksi uimahalliin kuntouttamaan itseäni. Heidän kanssaan
kävimme kaupassa, kotiin tultaessa he kantoivat kauppatavarat
jääkaapin viereen. Ja he olivat kotona seurana, kun aika kävi
pitkäksi noiden viikkojen aikana.
VIRPI

Ryhmän painostus purkaantui
Ei ole tavatonta, että työelämässä ja mitä suurempi yhteisö on,
sitä varmemmin konflikteja tulee.
Jouduin työyhteisössäni noin kahden tusinan henkilön kehittämän ryhmähyökkäyksen kohteeksi. Kyse ei ollut työnteosta, eikä
uraputkesta vaan tietynlaisesta edustuksellisuudesta. Yksihän
sen ensin keksi, sai toisen ja kolmannenkin henkilön mukaan.
Niin kävi tässäkin tilanteessa, jossa noin kolmestakymmenestä
mahdollisesta parisen tusinaa oli minua vastaan.
Ainoa, mikä tässä oli outoa ja kummallista oli se, että kaikki
kymmenen syytöstä olivat perättömiä? Mitä kohdehenkilö voi
tehdä? Kertoa ensin muutamille ja myöhemmin kaikille, että
nämä syytökset ovat kohta kohdalta todistettavasti paikkansa
pitämättömiä. Ei tarinaa iskien, kuten vastapuoli oli tehnyt.
Vastustajien leiristä nousi pari auktoriteettia puolustamaan
järkähtämättä minua ja tekikin sen vahvasti. Parissa kolmessa
päivässä oli parin kolmen viikon aikana keitetty soppa purettu
ja pidetty yhteinen tilaisuus, jossa liki kolmekymmentä ihmistä
löi kättä päälle. Paitsi se yksi, jolle kyseisen asian olen anteeksi
antanut samana päivänä, kun kädet yhteen lyötiin.
Voin näin parin tusinan vuoden jälkeen sanoa, että tappio tässä
olisi aiheuttanut sen, että en olisi sitä mitä nyt olen! Autan ihmisiä
niin yhteisönä kuin yksityisesti. En voi ummistaa silmiäni tai olla
kuulematta avunhuutoa pienissäkään asioissa, joissa huomaan,
että tuota on autettava. Autan, kun minua autettiin.
OSSI
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”Aito ja
vastikkeeton
auttaminen
tehdään
vähin äänin”

Rukouskaverit
Rukouskaverit ovat olemassa sinua varten,
joka haluat saada henkilökohtaista rukoustukea.
Rukouskaverin voit tavata 4.9. alkaen joka
sunnuntai messun jälkeen morsiushuoneessa
Ylöjärven kirkon eteisessä.
Tule rohkeasti rukoiltavaksi!

KUOROT

Rakkauden matkasaarnaaja Aino Suhola sanoo, että auttaminen on aina muodissa. – Vain auttamisen muodot vaihtelevat.
Silloin, kun auttaminen on aitoa ja vastikkeetonta, auttamista
tehdään vähin äänin. Kiitokseksi riittää autetuksi tulemisen
katse, jossa hätä vaihtuu kiitollisuudeksi. Silloin hyvyys koskettaa, ja se on lahjoista suurin, kirjailija-toimittaja näkee.

–S

itten kun autetaan
muodin, muodon,
oman hyödyn tavoittelun tai jopa
julkisuuden vuoksi, auttamisen perimmäinen ajatus ja tarkoitus turmeltuu,
Aino Suhola herättelee.
Hänen mielestään kiusaus olla hyvä
ihminen ja lyödä rintoihinsa on kaikkina aikoina kovin inhimillistä.
Arjen auttamisella on monipuoliset
kasvot.
– On auttajia ja niitä, jotka kääntävät päänsä pois. Riippuu vähän siitä,
haiseeko autettava. Haisemiseksi luetaan paitsi sammunut juopunut myös
muuten toivoton tai vähäpätöinen
tapaus, jolta ei ole odotettavissa vastavuoroisuutta. Helpoimmin yllämme
arkiseen naapuriapuun ja käytännön
ongelmien ratkaisuun yllättävissä tilanteissa. Ylöjärveläisten kirjoittamat
auttamiskertomukset osoittavat juuri
naapuriavun toimivuudesta ja avun
tarjoamisesta yllättävässä tilanteessa,
Aino Suhola sanoo.
Rakkauden matkasaarnaaja kiittää
sitä, että suomalaiset avaavat yllättävän anteliaasti myös kukkaronnyörit,
kun apua kerätään vaikkapa sairaille
lapsille tai katastrofin uhreille hyvinkin kauaksi.
– Vanhuksissa, vammaisissa, yksinäisissä ja muuten puutteellisissa ei
ole samaa mediaseksikkyyttä, Suhola
huomauttaa.
– Herkkyys nopeasti pystyyn ponkaistuihin auttamisoperaatioihin on
sukua kollektiiviselle surulle, josta
tuli ilmiö prinsessa Dianan kuoleman myötä. Sosiaalisessa mediassa

joku tuiki tuntematon auttava keräys
saa valtavan suosion. Olen mukana,
olen hyvä ihminen. Tykkään! Seinän
takana on naapurin Alma, joka ei osaa
täyttää Kelan hakemuksia tai huonojalkainen työtön, joka ei enää jaksa
seisoa leipäjonossa. Yhä joku saa
yhtäkkiä yllin kyllin ja toinen ei saa
välttämätöntäkään, hän miettii.

Vaistonvarainen
auttava käsi
Aino Suholan mukaan ihmisessä on
hyvä ja paha, ja vapaa tahto toteuttaa
niistä kumpaakin.
– Meissä on lapsen vaistonvarainen
ojentava käsi ja halu tarttua siihen.
Alun perin ehdoitta ja luottavaisesti.
Kunnes syömme omenan hyvän ja pahan tiedon puusta ja alamme pelata
nollasummapelejä. Että kun minä olen
tehnyt niin paljon ja saanut niin vähän.
Koko elämäni kuljin enkelinsiivet selässäni ja luulin, että sillä on siunaus,
rakkauden matkasaarnaaja ravistelee.
Suholan mielestä auttaminen on
parhaimmillaan nopeaa ja käytännöllistä, esimerkiksi kriisiavun kaltaista.
– Pienissä arjen tilanteissa, kun perhe saa kolmoset tai kun auto piiputtaa.
Hänen mukaansa vaikeaa mutta
vähintään yhtä tärkeää on hiljainen,
huomaamaton ja jopa näkymätön auttaminen.
– Siihen luen uskollisen ystävyyden, ehdottoman rakkauden, hiljaisen
läsnäolon, rinnalle suostumisen ja rukouksen.
– On onnellista, jos tiedän, että jossakin on joku, jolle riitän ja kelpaan.
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– Kuinka iloisia ja keveästi löytyneitä ylöjärveläisten kirjoittamat tarinat ovatkaan! Ne eivät olleet suuria ja dramaattisia, kerran elämässä -kokemuksia, vaan pieniä arkisia kertomuksia siitä, että älä hätäile, et ole yksin. Koskettavaa oli myös se, että avun antaja ei jättänyt pulaan joutunutta puolitiehen. Olipa sitten kyse auton toiminnasta,
tapaturmasta toipumisesta tai saattohoidosta, Aino Suhola miettii. (Kuva: Jaana Kautto)

Joka rakastaa minua heikkouksineni,
vikoineni ja virheineni perkaamatta
niitä koko ajan esiin kuin ruotoja kalasta. Ja jopa ristii kätensä puolestani.
Sen suurempaa apua en osaa kuvitella,
Suhola miettii.
Raamattu neuvoo auttamaan. Rakkauden matkasaarnaajan mukaan
kaikki löytyy Rakkauden kaksoiskäskystä ja Jeesuksen vuorisaarnasta.
– Niistä löytyy myös vaikein: rukoilaa vainoojienne puolesta.
Suhola tietää, että esirukouksella on
valtava voima ja siunaus.
– Raamatun kertomus viidestä leivästä ja kahdesta kalasta muistuttaa
jakamisen ihmeestä ja siitä, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Meidän tehtävämme on toimia Kristuksen
käsinä, jalkoina ja suunakin, Suhola
neuvoo.
Hän muistuttaa, että voidaksemme
rakastaa toista, meidän on rakastettava
itseämme.
MATTI PULKKINEN

Matkalla Uumajassa
Noin viisitoista vuotta sitten olin poikani kanssa (hän oli pyörätuolissa) kesämatkalla Vaasan kautta
Uumajaan kulkevalla lautalla. Aamulla, kun lähdimme laivasta, autoni sammui Uumajaan päin
mennessä ensimmäisiin liikennevaloihin. Autossa oli ollut sulakkeissa vikaa ja huollosta huolimatta
se ei ollut korjaantunut. Yritin vaihtaa sulakkeen, mutta siellä olikin oikosulku, joten ei onnistunut.
Hetken ehdin miettiä, mitä voin tehdä. Paikalle käveli aamukaljansa nauttinut ruotsalaismies,
joka ei puhunut suomea, mutta hän ymmärsi, että apua tarvitsen. Olin todella kiitollinen miehelle ja
kännykälle, jonka avulla tämä mies sai yhteyden suomea puhuvaan naiseen paikallisella poliisilaitoksella. Ohi menivät autot, vaikka siinä odottelin auton nokkapelli ylös nostettuna.
Hän sai paikalle hinausauton ja niin me pääsimme paikalliseen Toyota-huoltoon, jossa odotimme
viiden tunnin ajan auton korjausta. Sen jälkeen matkan loppuosa sujui onnellisesti. Tähän sisältyy
vielä rukousvastaus. Tuttu parinkunta kysyi minulta myöhemmin, mitä oli tapahtunut sinä aamuna,
koska he olivat sinä aamuna muistaneet minua ja ymmärtäneet, että tarvitsen apua. Avuntuojana tuli
ystävällinen kesälomaansa viettävä ruotsalaismies.
PIRKKO

Ylöjärveläisten auttamiskertomukset lukenut Suhola:

”Arkista ja elämänläheistä auttamista”
Kirjailija-toimittaja ja puhuja Aino Suhola luki monipuolisen kokoelman ylöjärveläisten kirjoittamia
auttamiskertomuksia. Hänen
mielestään teksteistä paistaa
arkinen ja elämänläheinen
auttaminen.

A

ino Suhola päättelee ylöjärveläisten auttamistarinoinen tiimoilta, että
arjessa ihminen tarvitsee

ihmistä.
– Toisinaan juhlankin valmistamisessa.
– Joskus juhlaksi lasketaan myös
lopen uupuneen auttaminen arkisen
askareen yli, hän sanoo.
Suholan mielestä tärkeintä on kokemus, ettei sittenkään ole yksin.

Hän huomasi joidenkin kertomusten hengellisen ulottuvuuden, itseä
suuremman läsnäolon, lohdun ja toivon.
Suhola päättelee tekstien perusteella, että ihminen kokee oikeaksi
auttamiseksi konkreettisen ja käytännöllisen avun.
– Auttaminen ei tule kuitenkaan
liian lähelle, liikaa iholle.
– Me uskallamme tarvita tekoja,
emme pyytää hyvää sanaa, läsnä ja lähellä olemista tai rinnalle suostumista.
– Olkapäätä, syliä, että joku auttaisi
surun yli, jakaisi iloa.
– Uskaltaisi olla sanoitta ja avuttomana läsnä.
– Tunturiin eksymisen ihminen vielä kestää, mutta haavat nuollaan yksin.
– Potkut saanutta köyhyysloukkuun pudonnutta on vaikea lähestyä.
Häpeän jälkeen rankin tunne on avuttomuus, Suhola avaa.

Hän on havainnut, että ihmisen
hengellinen hätä on kaikkein salatuin .
– Se tunnustetaan vasta kuoleman
kynnyksellä, jos silloinkaan.
– Rukouksen pyytäminen merkitsee
perimmäistä heikkouden tunnustamista, ja se pelottaa.
Aino Suhola tunnisti ylöjärveläisten kokemuksista autetuksi tulemisen
virittämää hyvää oloa ja kiitollisuutta.
– Kirjoituksissa on pelastus- ja
pelastumistarinoita. Niistä kumpuaa
helpotus, ilo, tilanteeseen liittyvä kiitollisuus ja jotakin syvällisempääkin,
hän pohtii.
– Kertomuksista välittyy turvallinen kuva Suomesta ja tästä ajasta.
Meissä on vielä ihmisyyttä, rinnalle
suostujaa ja vaivannäköä kaihtamatonta auttajaa, Aino Suhola kiittelee.
MATTI PULKKINEN

Tuntematon auttoi tunturilla
Olin 1990-luvulla Ylläksellä opiskeluihin liittyen hiihtoreissulla. Porukalla oli vielä puoli tuntia aikaa
yhteiskuljetuksen lähtöön, ja ajattelin kerkiäväni hiihtämään vielä muutaman kilometrin lenkin.
Lähdin lykkimään voimieni tunnossa Äkäslompolon puolelta lähtevää baanaa, kuvitellen kiertäväni neljän
kilometrin lenkin. Missasin kuitenkin yhden risteyksen ja sivakoin menemään aina Ylläsjärvelle saakka.
Siellä huomasin reitin varren latukartasta olevani väärällä puolella tunturia ja auttamattomasti myöhässä yhteiskuljetuksesta. Siinä väsyneenä päivitellessäni, aikana ennen kännyköitä, eräs hiihtäjä pysähtyi
kysymään, onko jokin hätänä. Kerroin tilanteen, ja tämä avulias kanssahiihtäjä pyysi seuraamaan häntä
mökillensä. Sieltä sain autokyydin tunturin toiselle puolelle; tuolloin matkaa kertyi teitä pitkin yli 30
kilometriä. Sen jälkeen olen yrittänyt pysyä paremmin kartalla ja muistanut tarjota omaa apuna muille
hädässäoleville.
TEPPO

VERSO-KUORO (tarkoitettu noin 7-vuotiaista ylöspäin)
– keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 srk-keskuksen salissa (alkaen 31.8.)
– kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
CELESTA-KUORO (n. 10-vuotiaista ylöspäin)
– torstaisin klo 17.30-19.00 srk-keskuksen salissa (alkaen 1.9.)
(Kuoro laulaa 1-4-äänistä musiikkia, joten kaikille uusille laulajille on koelaulu
25.8. klo 17.30 srk-keskuksessa. Syyskuun aikana otetaan vielä uusia laulajia, sovi
koelaulu kuoronjohtajan kanssa.)
– kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
AMOROSO (n. 15-vuotiaista ylöspäin)
– Kuoro kokoontuu sopimuksen mukaan harvemmin kuin 1 krt/vk.
– kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
KAMARIKUORO
– tiistaisin klo 18.00-19.30 srk-keskuksen salissa (alkaen 30.8.)
– kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
TUOMASKUORO
– tiistaisin klo 19.30-21.00 srk-keskuksen salissa (alkaen 30.8.)
– kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
KUOROKOULU
Kaikille laulutaitoisille ja -taidottomille. Yhdessä laulamisen riemua vanhalla
seuriksella (Loilantie 3) maanantaisin 18.00-19.15 (alkaen 19.9.).
– kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
HILJAISEN RUKOUSLAULUN RYHMÄ
Tule löytämään oman äänesi lempeä voima sekä vahvistamaan kehon ja äänen
yhteyttä. Hiljainen rukouslaulun ytimenä on ihmisen kokonaisvaltaisuus - laulu
hoitaa ääntä, ruumista ja sielua. Tämä laulutapa ei edellytä nuotinlukutaitoa eikä
edes niin sanottua hyvää laulutaitoa.
Su 25.9., 2.10., 16.10., 6.11. ja 20.11. klo 16.30-17.45 Ylöjärven srk-keskuksessa
– lauluryhmän johtajana Aija-Leena Ranta, puh. 044 7868 032
RUSKAKUORO
– keskiviikkoaamuisin klo 10.15-11.30 Tähkäpäät-kerhon yhteydessä srk-keskuksessa.
– kuoron johtajana Aija-Leena Ranta, puh. 044 7868 032
VILJAKKALAN SRK-PIIRIN KUOROT (johtajana Heidi Olkinuora, puh. 044
786 8034)
– Nuorten lauluryhmä Junior Gospel Singers (JGS) tiistaisin klo 15.00-16.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 6.9.) (ilmoittautuminen web-lomakkeella)
– Junior Gospel Singers -solistiryhmä tiistaisin klo 16.00-16.30 Viljakkalan srktalossa (alkaen 6.9.)
– Mieslaulajat tiistaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 6.9.)
– Tuomasbändi ja -kuoro, harjoitukset sunnuntaisinklo 17.30-19.30 Viljakkalan
srk-talossa (alkaen 4.9.).
– Viljakaiset lauluryhmä ”Kypsät tähkät” toimii Viljakaiset toimintapäivien yhteydessä (5.9., 3.10., 14.11. ja 12.12.)
KURUN KAPPELISEURAKUNNAN KUOROT (johtajana Sanna Loikas, puh.
044 7868 040)
– Kivitaskut-kuoro (7-v. ylöspäin.) torstaisin klo 14.30-15.20 Kurun srk-talon
salissa (alkaen 8.9.)
– Kurun kirkkokuoro torstaisin klo 18.00-20.00 Kurun srk-talon salissa (alkaen 8.9.)

Toimintaa perheille

syksy
2016

Toiminta käynnistyi pääsääntöisesti viikolla 33
(alkaen 15.8.)

AVOIMET PERHEKERHOT

Perhekerhot keskiviikkoisin klo 9.00-12.00:
- Asuntila (Suolaniityntie 4)
- Haavisto (Lähdevainiontie 21, Haavi)
- Metsäkylä (Taimitie 1 )
- Mutala (Palsintie 11)
- Siivikkala (Salorinne, Siivikkalantie 76) Alkaen 31.8.!
- Takamaa (Hakalantie 5)
- Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27)
Kurun perhekerhot:
- Kurun srk-talo (Kirkkotie 2) tiistaisin klo 17.00–19.00 ja keskiviikkoisin
klo 9.00–12.00
Viljakkalan perhekerhot:
- Karhen srk-kodissa (Kyrönlahdentie 853)
- Viljakkalan srk-talossa
Yhdessäoloa, juttelua, leikkiä, askartelua, hiljentymistä.

TOUKKATUPA (alkaen 5.9.!)
Pappilan Perhetalo (Loilantie 3-5) maanantaisin klo 14.00-15.30
Kohtaamispaikka vauvan ensimmäisen vuoden aikana (myös odottaville äideille).
PERHEKAHVILA (alkaen viikolla 36)
Pappilan Perhetalo (Loilantie 3-5)
maanantaisin klo 9.00-13.00 ja torstaisin klo 9.00-12.00
Yhdessäoloa, leikkiä, askartelua. Perhekahvilassa on myös tarjolla maksullinen
lounas. Ilmoittautuminen joka kerralle erikseen Osallistujat.com-verkkopalvelun
kautta (kts. ohjeet www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo).
LAPSIPARKKI (alkaen 8.9.!)
Pappilan Perhetalo (Loilantie 3-5) torstaisin klo 12.30-15.30
Hoitopaikka hetkeksi! Varaukset Osallistujat.com-verkkopalvelun kautta (kts.
ohjeet www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/lapset-ja-perheet/lapsiparkki).
Hinnasto nettisivuilla.
Haavin toimipiste (Lähdevainiontie 21) perjantaisin klo 9.00-11.30
AVOIN KOTIPESÄ (alkaen 8.9.!)
Haavin toimitilassa (Lähdevainiontie 21) tiistaisin klo 9.00-11.00 (alkaen 6.9.)
Lisätietoja: Ulla Rapio, 044 786 8084, ulla.rapio@evl.fi,
www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/lapset-ja-perheet
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KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 24. elokuuta 2016

LÄHETYSTYÖN SYKSY

ISO ILOJUHLA
Su 9.10. Ylöjärven kirkossa ja srk-keskuksessa
Kirkossa klo 10.00 Messu, jonka jälkeen Lähetyksen Ilojuhla jatkuu srkkeskuksessa keittolounaalla ja kahvilla. Vapaaehtoinen maksu lähetystyölle. Ohjelmassa mm. Tuomaskuoro, rovasti Vuokko Lipposen juhlapuhe,
näytelmä ”Lähetysenkelit”, muotinäytös, kiitos Lähetyskirpparin 30 vuoden työstä, arvontaa, onnenpyörä, tervehdys Botswanasta, lapsille omia
juttuja ym. Juhlan juontaa rovasti Risto Takkinen.
JUKKA SALMINEN JA TARINASAFARI-konsertti kaikenikäisille Ylöjärven kirkossa su 18.9. klo 16.00.
LÄHETYSILLAT to 29.9., 27.10. ja 24.11. klo 18.00 srk-keskuksessa.
JOULUMARKKINAT srk-keskuksessa su 11.12.. (Talkoot la 10.12. klo
9.00 alkaen)
UNELMATUPAVARTIT to 8.9., 13.10., 17.11. ja 1.12. klo 14.00 Unelmatuvalla.
KIRPPUTORI srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1) avoinna
pe klo 14.00-18.00 ja la klo 10.00-14.00.
MIESTEN TYÖPAJA srk-keskuksen alakerrassa. Tarkempia tietoja
toiminnasta antaa Pentti Partanen puh. 050 340 4158.

Loilantie 5

KOHTAUSPAIKKOJA

Pappilan päiväkahveilla on tarjolla yhteislaulua, sanaa, seuraa ja kahvia maanantaina 19.9., 24.10. ja 21.11. klo 14.00. Ohjelmasta vastaa Esko Pusa, mukana
Ylöjärven seudun Karjalaiset.
Perhekahvilan ovet ovat auki maanantaisin klo 9.00-13.00 ja torstaisin klo
9.00-12.00. Toiminta alkaa viikolla 36. Kahvila on kohtauspaikka kotona lasta
hoitaville vanhemmille tai isovanhemmille. Ohjelmassa on vapaata leikkiä,
ohjattua askartelua, laulu- ja hartaushetki sekä ruokailumahdollisuus klo 11.00
(4,50 € aikuinen, 50 senttiä lapset). Paikka varataan netissä joka kerta etukäteen
osallistujat.com-verkkopalvelun kautta (ryhmän nimi ”Perhekahvila”, salasana
”perhekahvila”). Tarkemmat ilmoittautumisohjeet nettisivuilla www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo.
Toukkatupa kokoontuu maanantaisin klo 14.00-15.30 (alkaen 5.9.) 0-vuotiaiden oma paikka laululeikeille ja yhdessäololle yhdessä isän tai äidin kanssa.
Mukaan voivat tulla myös vauvaansa odottavat äidit.

APUA ARKEEN

Pappilan piikojen ja renkien toiminnan kautta. Vapaaehtoistyöntekijät auttavat
maksuttomasti kodin pienissä, yksittäisissä hommissa ulkona tai sisällä. Apu on
tarkoitettu vähävaraisille, yksinhuoltajille, vanhuksille. Apua saa kysyä arkisin
klo 9.00-16.00 renkipuhelimesta puh. 040 868 2565. Toiminta on vapaaehtoistyötä, puhelimeen vastataan ja apua annetaan mahdollisuuksien mukaan.
Viestin jättämällä asia etenee.
Lapsiparkki tarjoaa apua lapsen lyhytkestoiseen hoitoon torstaisin klo 13.0015.30 (alkaen to 8.9.) Hoitopaikka varataan etukäteen osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/lapset-ja-perheet/lapsiparkki. Parkkimaksu on 3 €/
kerta (sisaralennus 1,50 €), tutustumiskäynnillä 1h/1€.
Lukupiiri perjantaisin Perhetalon yläkerrassa alkaa 9.9. klo 10.00-12.00. Tule
opettelemaan suomen kieltä eri puolilta maailmaa Ylöjärvelle tulleiden naisten
kanssa. Lapset mukaan!
Puhuminen auttaa. Perhetalolla on mahdollisuus istua ja jutella mieltä askarruttavista oman elämän, perheen ja parisuhteen asioista. Ota yhteyttä ja sovi
aika niin jutellaan.

VAPAAEHTOISTOIMINTAA

Pappilan piiat ja rengit kokoontuvat työkokoukseen maanantaisin klo 13.00
(alkaen ma 22.8.). Piiat ja rengit ottavat tehtäväkseen pienimuotoisia kodintehtäviä sisä- tai ulkotöissä. Maksuton työ palvelee vanhuksia, yksinhuoltajia
ja vähävaraisia. Tule mukaan auttamaan!
Rukousvartti tiistaisin klo 12.30 (alkaen 6.9.). Paikka rukoilla yhdessä toisten
kanssa, hiljaa mielessään tai omin arkisin sanoin. Tuo rukousaiheesi ja puhumme siitä yhdessä Jumalalle.
Äiti Teresan peittotalkoot tiistaisin klo 13.00-15.00 (alkaen 6.9.). Neulotaan
tilkkuja sommitellaan ja kootaan tilkuista peittoja. Työn lomassa seurustellaan,
kahvitellaan ja hiljennytään.

LIIKKUMAAN

Vanhempi-lapsijumppa keskiviikkoisin klo 9.30-11.45 (alkaen 7.9.) kolmessa
eri ryhmässä Perhetalon yläkerrassa. Ilm. Tampereen seudun työväenopistolle.

VERTAISKOKEMUKSIA

Vauvaperheiden kokoontumisajot la 24.9. klo 13.30 Perhetalolla. Kutsuvierastilaisuus perheille, joihin on syntynyt eka lapsi kevään-syksyn 2016 aikana.
Mitä kuuluu vauvaperheeseen? Miten arki ja uusi elämänvaihe ovat lähteneet
sujumaan? Kuulumisia ja kokemusten vaihtoa kotamakkaroitten, kahvin ja teen
ohessa. Ilmoittautuminen tarjoilua varten + ruoka-aineallergiat tiina.nikkinen@
evl.fi tai 044 7868 174.
Lupa tuntea KRITO-ryhmä keskiviikkoisin klo 18.00-20.00 (alkaen 28.9.).
Jos mikään ei tunnu miltään tai tunteet vievät hallitsemattomasti mukanaan voi
tästä ryhmästä olla apua. Luottamuksellisessa, hyväksyvässä vertaisryhmässä
tunnistellaan omia tunteita ja puhutaan niistä ääneen, siinä määrin kuin itselle
sopii. Työskentelyn tavoitteena on parempi itsetuntemus ja toimeen tuleminen
kaikenlaisten omien tunteiden kanssa. Kotona valmistaudutaan viikon teemaan
lukemalla ja pohtimistehtäviä miettien ja niistä nousevia ajatuksia kirjoittaen.
Tiedustelut, ilmoittautuminen ja pienestä haastattelusta sopiminen 14.9. mennessä Perhetalolle.
Illat erityislasten vanhemmille, kun perheessä on lapsi, joka tarvitsee erityistä
tukea. Vapaata tilaa omille kokemuksille ja ajatuksenvaihdolle muiden samassa
tilanteessa olevien kanssa. Kysy erityislasten perheiden aikuisten tapaamisista
Perhetalolta.

PARISUHTEEN PARHAAKSI

Kynttiläillallinen la 12.11. klo 17.00 - parisuhteen paras pikkujoulu Ylöjärven
srk-keskuksella. Romanttinen illallinen sekä Saara ja Panu Rissasen koskettavat
laulut ja omakohtaiset ja asiantuntevat parisuhdeporinat. Illalliskortti kahdelle
sisältää juhlaillallisen ja ohjelman (48 euroa). Varaukset ja illalliskortin lunastus
Perhetalolta 28.10. mennessä.

LISÄTIEDOT

Lisätiedot ja ilmoittautumiset työntekijöille. Huom! Perhetalolla ei ole virastoaikaa, vastaamme puheluihin ja viesteihin muun työn ja ryhmänohjausten
ohessa - jätä viesti, jos et tavoita meitä!
Perhetalon työntekijä Tiina Nikkinen 044 7868 174, tiina.nikkinen@evl.fi
Toiminnanjohtaja Hanna Rienoja 044 7868 020, hanna.rienoja@evl.fi
www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo

Seurakunnasta
apua arkeen
Elämässä on tilanteita, jolloin tarvitsemme apua. Käytännön apua arjen ongelmaan, ammattiapua kriisin
keskelle, keskustelua, kuuntelijaa, rukoustukea, sielunhoitoa – tilanteet vaihtelevat.
Ohessa on esitelty seurakunnan ja kirkon kautta saatavaa
apua. Ota rohkeasti yhteyttä!

Keskusteluapua
ja kuuntelijaa
Päivystävä pappi
Papin kanssa voit keskustella luottamuksella, mistä tahansa mieltäsi askarruttavasta asiasta: surusta, kriisistä,
ongelmasta, hengellisestä pohdinnasta,
vaikeasta päätöksestä. Jos haluat, voit
pyytää pappia myös rukoilemaan puolestasi.
Päivystävä pappi on tavattavissa Ylöjärven srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie
1) arkisin klo 10-15. Päivystävän papin
puhelinnumero on 044 7868 001. Kurussa ja Viljakkalassa voi tavoitella toki
myös oman alueen kappalaista.
Sielunhoito
Sielunhoito on luottamuksellinen kahdenkeskinen keskustelu mistä tahansa
elämän kysymyksistä. Jos haluat keskustelukumppania tai rukousapua, voit
ottaa yhteyttä esimerkiksi julistustyön
koordinaattori Teija Ojalaan, puh. 044
7868 050, pappeihin, diakoniatyöntekijöihin tai Perhetalolle.
Palveleva puhelin
Valtakunnallinen Palveleva puhelin tarjoaa soittajalle mahdollisuuden purkaa
mieltä painavia asioita puhelimitse nimettömänä. Päivystäjä tukee soittajaa
kuuntelemalla ja pyrkii yhdessä löytämään soittajan elämäntilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja. Voit soittaa
Palvelevaan puhelimeen 01019 0071
su-to klo 18.00-01.00, pe-la klo 18.0003.00. Soitto Palvelevaan puhelimeen
maksaa tavallisen paikallispuhelun /
matkapuhelun verran.
Palveleva netti
Palveleva netti osoitteessa www.verkkoauttaminen.fi tarjoaa luottamuksellista
keskusteluapua verkossa. Suojatussa
palvelussa on mahdollisuus keskustella
omasta elämäntilanteesta tai muutoin
mieltä askarruttavista asioista tehtävään
koulutettujen vapaaehtoisten ja kirkon
työntekijöiden kanssa.
Palveleva kirje
Palveleva kirje tarjoaa keskusteluapua
perinteisen postitse lähetettävän kirjeen muodossa. Kirjoittaen voi saada
selkeyttä mieltä vaivaaviin asioihin,
tilaa ajatusten kokoamiseen sekä ymmärrystä itseään ja elämäänsä kohtaan.
Lähetä kirje osoitteella: Palveleva kirje,
PL 210, 00131 Helsinki. Liitä mukaan
osoitetietosi. Kirjeeseen vastataan viikon parin sisällä.
Tekstaritupu
Tekstaritupu on erityisesti kouluikäisille
ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen
yhteydenottotapa jokapäiväisissä ongelmissa. Tekstaritupun Ylöjärven numero
on 040 804 8978. Voit lähettää Tupulle
viestiä myös sähköpostilla tekstaritupu@evl.fi

Taloudellista
apua ja tukea
Ruokakassit
Ruokapankista annetaan tilapäistä apua
elintarvikkeina. Tule diakoniatoimistolle (Lähdetupa, Lähdevainiontie 21) vastaanottoaikana tiistaisin klo 9.00-12.00
tai ota yhteyttä puhelimitse puh. 044 786
8109 (parhaiten arkisin aamupäivisin).
Arkiateria
Arkiateria on diakoniatyön ruokailu
(mm. työttömille, eläkeläisille). Arkiateria on tarjolla maanantaisin klo
12.00-13.00 (alkaen 12.9.) Ylöjärven
srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
ja Viljakkalan srk-talolla (Virkatie 2).
Ateriamaksu 5 €, eläkeläiset 4 €, työttömät 2 €.
Keskusteluapu ja neuvonta
Ota yhteyttä diakoniatoimistoon, puh.
044 7868 109, niin selvitellään asioita
yhdessä.
Avustukset
Erityisissä tilanteissa seurakunta voi
antaa myös avustuksia, jos kunnan toimeentulotuki ei pysty auttamaan. Ota
yhteyttä diakoniatoimistoon puh. 044
7868 109 (parhaiten arkisin aamupäivisin).

Ihmissuhteisiin
liittyvä tuki
Vertaisryhmät
Ylöjärven seurakunnassa kokoontuu
monia erilaisia vertaisryhmiä (esim.
erityislasten vanhemmat, yksinhuoltajaperheet ja adoptioperheet). Näiden kokoontumisista löydät tietoa nettisivuillamme: www.ylojarvenseurakunta.fi/
perhetalo
Parisuhteen parhaaksi
Parisuhteen Solmu -neuvonta voi olla
avuksi parisuhteen kriisissä, kun kum-

pikin haluaa tehdä töitä kriisin selvittämiseksi. Solmu on kahdeksan kokoontumiskerran työskentely, jossa katsotaan
parisuhteen historiaa, sitä mistä on tultu, missä ollaan nyt ja mitä kumpikin
tahtoo ja tarvitsee. Solmu-menetelmä
edellyttää pariskunnalta halua sitoutua
lukien, keskustellen ja uusia rakentavia
vuorovaikutustaitoja harjoitellen työskentelyyn parisuhteen hyväksi. Parit
haastatellaan ennen aloitusta. Lisätietoja Perhetalolta: hanna.rienoja@evl.fi.
Suhdeklinikka netissä
Kirkon perheneuvonnan Suhdeklinikka
www.city.fi/blogit/suhdeklinikka vastaa
City.fi:n palvelussa parisuhteiden ja ihmissuhteiden kysymyksiin.
Perheneuvonta
Perheneuvonnasta voit hakea apua
esim. jos parisuhteessa on ristiriitoja,
perheenjäsenten väliset riidat raastavat
perhettä tai tarvitset tukea kasvatuspulmissa. Perheneuvontaan voit tulla yksin,
yhdessä puolison kanssa tai perheenä.
Perheneuvonta on Tampereen seurakuntayhtymän ja Tampereen ympäristöseurakuntien ylläpitämää ja kustantamaa
palvelua ja on kaikille asiakkaille maksutonta ja luottamuksellista. Yhteydenotot puh. 040 8048 100 (varmimmin
ma-pe klo 9-11 sekä ma ja ke 13-15).
Toimiva Perhe -kurssi äideille ja isille
Kurssilta voit saada käytännöllisiä työkaluja niihin tilanteisiin, kun itseltä ja/
tai lapselta meinaa katketa pinna. Kurssilla harjoitellaan lapsen kuuntelemista,
omien toiveiden ja tarpeiden ilmaisemista, ristiriitojen ratkaisemista sekä
lapsen ongelmissa ja lasten välisissä riidoissa auttamista. Kurssin aikataulu: La
10.9. ja 8.10. + 4 kurssi-iltaa (to 15.9.,
ke 21.9., to 29.9. ja to 6.10.) Pappilan
Perhetalolla (Loilantie 3-5). Tuettu kurssimaksu on 35 €/hlö. Tiedustelut puh.
044 786 8048 / Riina ja ilmoittautumiset
viimeistään 1.9. www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Ystäväpalvelu - seuraa yksinäisille
Seurakunnan Ystäväpalvelu toimii yhteistyössä SPR:n kanssa. Vapaaehtoistoiminnan muotoina järjestetään: henkilökohtaisia ystäviä, ulkoilutusystäviä,
ystävien vierailuja laitoksiin, saattajapalvelua ja lehden lukemista näkövammaisille. Mikäli toivot itsellesi ystävää
ystäväpalvelun kautt, ota yhteyttä: dia-

koni Aino Kivelä puh. 044 786 8054,
aino.kivela@evl.fi
Omaishoitajat
Ylöjärven seurakunta järjestää keväisin virkistyspäivän omaishoitajille.
Omaishoitajakerhoja järjestetään yhteistyössä Pioni ry:n kanssa Ylöjärven
srk-keskuksella sekä Kurun srk-talolla.
Lisätietoja kokoontumisajoista löydät:
www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/
vertaisryhmat-ja-auttaminen/omaishoitajat

Apua kodin arjen
askareisiin
Pappilan Piiat ja Rengit
Pappilan Piiat ja Rengit on joukko ylöjärveläisiä, luotettavia vapaaehtoisia,
jotka tarjoavat veloituksetta apua kodin pieniin, tilapäisiin töihin. Apu on
tarkoitettu pääsääntöisesti ikäihmisille,
yksinhuoltajille ja vähävaraisille. Piian
tai rengin voit tilata palvelukseesi puh.
040 8682 565 (arkisin klo 9.00-16.00).
Pappilan piiat ja rengit tarjoavat veloituksetta apuaan ikäihmisille ja yksinhuoltajille Ylöjärvellä kodin pieniin
tehtäviin eli esimerkiksi palovaroittimen
asennuksiin ja pieniin pihatöihin.
Pappilan apupata Kurussa
Kappelin apupata koostuu joukosta ku-

rulaisia, jotka antavat oman osaamisensa
vapaaehtoistyöhön. Kappelin apupata
tarjoaa veloituksetta apuaan ikäihmisille, yksinhuoltajille ja vähävaraisille
kodin pieniin tehtäviin Kurun alueella.
Toimenkuvaan kuuluvat esimerkiksi
pienet kodin aputyöt, pihatyöt, pienimuotoinen leivonta ja lapsen vahdinta
huoltajan käydessä kaupalla. Kappelin
piian tai rengin voit tilata palvelukseesi
Apupadan päivystäjältä ma, ke, pe klo
9.00–10.00 Mirkka Asp, puh. 044 7868
181.

Työttömille
mahdollisuuksia
Vapaaehtoistoimintaa ja tukea omaan
elämäntilanteeseen
Vapaaehtoistyön mahdollisuuksista voi
kysyä tarkemmin diakoniatoimistosta
(puh. 044 7868 109). Arkiaterialla srkkeskuksella maanantaisin klo 12.0013.00 työttömät voivat ruokailla edullisesti 2 eurolla. Diakoniatoimistosta saat
myös keskusteluapua ja tukea omaan
elämäntilanteeseen.
Oma Apu -projekti
Oma Apu –toiminta tarjoaa päivätoimintaa eläkeläisille, työllistymismahdollisuutta työttömille sekä talouksille
ja yrittäjille aputyövoimaa. Lisätietoja:

Viljakkalan kappalainen Johannes Riuttala, puh. 044 786 8008.

Päihteet, sairaudet
ja suru
Apua päihdeongelmiin
Päihdetyön miesten saunailtoja vietetään Lempiäniemessä noin kerran kuukaudessa. Armopiiri-ryhmä kokoontuu
puolestaan Sinivainiolla 2-3 kertaa kuukaudessa torstaisin klo 14.00. Tiedustelut: diakoniapappi Jyrki Koivisto, puh.
044 7868 012
Sairaalapapit ja sairaalasielunhoito
Sairaalasielunhoito ja sairaalapapit palvelevat Tampereen alueen sairaaloissa.
Ylöjärven terveyskeskuksessa ovat vastaavasti käytettävissä oman seurakuntamme papit ja diakonit.
Sururyhmät
Sururyhmä on paikka, jossa sinulla on
tilaa ja lupa jakaa suruasi ja ilmaista surun tunteita läheisesi kuoleman jälkeen.
Sururyhmiä järjestetään useita vuoden
varrella. Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/apua-ja-tukea/suru-ja-kriisit

Rukouksesta
tukea ja apua
Lähetä rukouspyyntö
Rukouspyyntöjä voit lähettää seurakunnan nettisivuilla www.ylojarvenseurakunta.fi/rukouspyynto. Voit myös jättää
esirukouspyynnön kirkon eteisessä olevaan laatikkoon. Rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan jumalanpalveluksissa ja
pienryhmissä.
Rukouskaveri voi rukoilla puolestasi
Rukouskaverin kanssa voit rukoilla
minkä tahansa asian puolesta, joka on
sinulle tärkeä juuri nyt (terveys, elämäntilanne, ihmissuhteet tms.). Rukouskaverit palvelevat Ylöjärven kirkossa joka
sunnuntai messun jälkeen kirkon eteisen
morsiushuoneessa.

Arkiaterialla on tarjolla edullinen lounas maanantaisin klo 12.00 Ylöjärven
srk-keskuksessa ja Viljakkalan srk-kodilla. (Kuva: Aarne Ormio)

SAKARI VANHANEN

Apua ihmiseltä ihmiselle

Kristinuskon ytimessä

Toisen ihmisen auttaminen
on kristinuskon ydintä, johon ei välttämättä tarvita seurakuntaa tai mitään
muutakaan organisaatiota.
Kaveria autetaan, kun hän
apua tarvitsee.

L

Jouluna seurakunnan diakoniatyöntekijät jakavat erityisiä jouluisia ruokakasseja tarvitseville. (Kuva: Aarne Ormio)
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ähetyspappi Matti Mikkolan mielestä lähimmäisen
auttaminen on tavattoman
yksinkertainen asia, jonka
voi tiivistää muutamaan sanaan: kaveria
autetaan, kun hän apua tarvitsee. Kun
sitten itse on pulassa, on myös lupa
pyytää apua.
– Lähimmäisen auttaminen on ihan
oleellinen osa kristinuskoa ja elämää
ylipäätään. Ihminen haluaa tuntea itsenä
tarpeelliseksi, ja toisen auttaminen luo
tätä tunnetta, Mikkola sanoo.
– Meillä on olemassa paljon hyviä
järjestöjä, joiden kautta apua voi antaa
ja pyytää. Seurakunnassakin tehdään
paljon vapaaehtoistyötä eli toinen toisensa auttamista, mutta iso osa ihmisten
välisestä avusta tapahtuu kaikkien organisaatioiden ulkopuolella. Auttamiseen
ei tarvita mitään virallista leimaa päälle.
Pakolaiskriisin aikana lähetyspappi on
ollut iloinen siitä, että suuret kriisit edel-

leen herättävät ihmisissä halun auttaa.
Toisesta kulttuurista tulleiden vastaanottamiseen on löytynyt käsipareja, kuuntelevia korvia ja vaatteiden lahjoittajia,
jopa niitä, jotka ovat avanneet kotinsa
ovet turvapaikanhakijoille.
– Suurin taistelu käydään oman pään
sisällä, kun punnitaan halua auttaa ja
sitä, miten suhtautuu vieraaseen ihmiseen. Kannattaa nujertaa omat ennakkoluulonsa, sillä toisen auttamisesta tulee
aina itselle hyvä mieli, Matti Mikkola
rohkaisee.
Myös diakonissa Riina Viitala on kii-

tollinen viime syksynä esiin nousseesta
halusta kantaa vastuuta.
– Aivan uusia ihmisiä tuli mukaan
vapaaehtoistyöhön, ja moni heistä on
osallistunut auttamiseen sen jälkeenkin.
Heille kaikille kuuluu iso kiitos, Viitala
painottaa.

Käsin tai
korvilla
Seurakunnassa hyvää mieltä voi hankkia
hyvin monenlaisissa vapaaehtoistehtävissä. Jotkut vaativat pidempää sitou-

Pappilan Piiat ja Rengit on joukko seurakuntalaisia, jotka auttavat kodin pienissä käytännön töissä maksuttomasti vähävaraisia, yksinhuoltajia ja vanhuksia.
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Pienpiirit

Ylöjärven seurakunnassa toimii lukuisia seurakuntalaisten itse järjestämiä avoimia pienpiirejä. Kysy yhteyshenkilöltä kokoontumisajoista ja
paikoista - lähde rohkeasti mukaan!
Miesryhmä ”Karahkat”
Raamattupiiri kolmen viikon välein torstaisin seurakuntakeskuksen
alakerrassa (saunomismahdollisuus) yhteyshenkilö: Matti Heinonen,
puh. 050 516 9085
Unelmatuvan raamattupiiri (naisten)
Kolmen viikon välein maanantaisin Unelmatuvalla klo 18.30 (alkaen
5.9.)
yhteyshenkilö: Leena Mattila, puh. 040 720 3635
Avoin rukouspiiri
maanantaisin klo 19.00
yhteyshenkilö: Tapio Saarijärvi, tsaarija@hotmail.com
Vuorentaustan raamattupiiri
Vuorentaustan srk-kodilla kuukausittain.
yhteyshenkilö: Risto Holma puh. 0400 795 743
Raamattupiiri Pisara
Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 18.00 (alkaen 5.9.) Lapsille omaa
ohjelmaa.
yhteyshenkilö: Johanna Kivimäki puh. 045 678 3208
Raamattupiiri Karhella (kodeissa)
kerran kuussa (perjantai tai sunnuntai) osoitteessa Nopanperäntie 260
yhteyshenkilö: Päivi Salminen, puh. 050 546 8008
Raamattupiiri Viljakkalan srk-talolla
Kerran kuukaudessa sunnuntaina klo 17.00 (alkaen 9.9.)
yhteyshenkilö: Kaisu Talosela, puh. 040 539 2334.
Raamattupiiri Kurun srk-talolla
parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 12.00 (myös kesällä)
yhteyshenkilö: Ulla Pohja 050 433 4676
Naisten raamattupiiri ”Uusi viinipuu”
kolmen viikon välein torstaisin klo 18.15 Perhetalon yläkerrassa (Loilantie 3-5). Syksyn kokoontumiset ovat: 22.9., 13.10., 24.10. ja 15.12.
Yhteyshenkilöinä: Satu Varis 040 576 0413 ja Eija Palmi 044 281 9997
Työikäisten naisten päiväpiiri
Raamattupiiri, jossa myös rukousta toinen toistemme puolesta. Kokoonnumme kahden viikon välein kodeissa (alkaen 30.8. klo 9.00)
yhteyshenkilö: Teija Ojala puh. 044 7868 050, teija.ojala@evl.fi
Hanna-piiri Ylöjärven keskustassa
Mitä kuuluu maailman naisille ja itsellemme. Piirissä on myös rukousta, Raamatun tutkistelua ja keskustelua. Piiri kokoontuu Kaija Luoman
(puh. 050 525 1126) luona os. Keihäsniement. 1 B 15 kuukauden viimeinen maanantai klo 19.00.
Hanna-piiri Siivikkalassa
Piirissä jutellaan uskosta ja elämästä, luetaan Raamattua ja rukoillaan
toistemme ja maailman naisten puolesta.
Piiri kokoontuu kuukausittain sunnuntaisin klo 18.30-20.30 Salorinteen
toimitilassa (Siivikkalantie 76): 21.8., 18.9., 16.10., 27.11. ja 11.12.
yhteyshenkilö: Johanna Obisike puh. 040 506 3848
Hanna-piiri Viljakkalassa
Rukousta maailman naisten ja toinen toistemme puolesta. Piirissä
jaetaan myös ajatuksia uskosta ja elämästä. Piiri kokoontuu kerran
kuukaudessa alkaen 1.9. klo 14.00.
yhteyshenkilö: Kaisu Talosela puh. 040 539 2334 ja Pirkko Vuolle 040
516 4023
Pienpiireihin osallistumisesta voit tiedustella julistustyön koordinaattori Teija Ojalalta, puh. 044 7868 050. Voit myös ilmoittaa avoimesta
pienpiiristä, joka ei ole vielä listalla.

tumista, mutta on myös lyhytaikaista
työtä kuten tapahtumien tai vaikka
Yhteisvastuu-keräyksen järjestelyihin
osallistumista.
Ne, jotka ovat luonteeltaan tekijöitä,
valitsevat auttamisen muodoksi konkreettista käytännön työtä.
– Unelmatuvalla tai Pappilan piiat ja
rengit -ringissä pääsee tekemään töitä käsillään. Mieluista puuhaa löytyy
myös autoilusta pitäville: Tähkäpäätkerholaisten kuljetuksissa ja diakonian
ruokaringissä tarvitaan kuljetusapua,
diakonissa Riina Viitala luettelee käytännönläheisiä vapaaehtoistehtäviä.
Niille, jotka saavat omassa arjessaan
tarpeekseen leipomisesta tai autolla
ajamisesta, on tarjolla monenlaista
ystävätoimintaa. Yhteiskunnassamme
elää yllättävän paljon yksinäisiä, jotka
kaipaavat kuuntelijaa, kahviseuraa tai
kaveria kävelylle.
– Tänä syksynä diakoniatyössä on alkamassa uusi vanhustyön projekti, jossa
etsitään ystäviä ikäihmisille. Toiminta
on niin aluillaan, että sen sisältöön ja
käytäntöihin pääsee vielä vaikuttamaan.
Kannattaa lähteä mukaan, Riina Viitala
kutsuu.
– Ylöjärvellä, jossa on paljon muualta muuttaneita lapsiperheitä, tarvitaan
myös varamummoja, varavaareja ja
muita tukihenkilöitä, jotka voivat rikas-

tuttaa ja helpottaa lapsiperheiden arkea.
Useimmiten seurakunnan vapaaehtoistyö on jonkinlainen yhdistelmä käytännön työtä ja seurustelua. Toisen ihmisen
kohtaaminen on tärkeä osa auttamista
silloinkin, kun paikalle on varsinaisesti
tultu vaihtamaan palovaroittimen patteria tai siivoamaan vaatekaappeja.

Ohjenuorana oma
jaksaminen
Spontaani ihmisten välinen auttaminen
on ihana ja tärkeä asia, mutta organisoidussa auttamisessakin on puolensa.
Seurakunnassa ja järjestöissä useimpiin
vapaaehtoistöihin saa jonkinlaisen koulutuksen tai perehdytyksen sekä neuvoja
ja vertaistukea, kun tulee pulmatilanteita. Jos jollain kerralla ei pääsekään
paikalle tai väsyy hommaan, organisaatiosta löytyy yleensä tuuraajakin.
– Valitsipa minkä tahansa vapaaehtoistyön tavan, tärkeää on, että työ on
itselle mielekästä ja sitä saa tehdä juuri
sen verran kuin jaksaa. Kannattaa miettiä, millaista kokemusta ja taitoa itsellä
on, jota haluaisi hyödyntää ja josta olisi
iloa muillekin, Riina Viitala opastaa.

SUSANNA VILJANEN
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Seurakunta ja Suomen Punainen Risti kohtaavat usein

wanaan, jossa sillä autetaan vammaisia
koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa, kodeissa ja paikallisilla klinikoilla. Moni
vammainen on saanut paitsi apua jokapäiväiseen elämään jopa koulutuksen
ammattiin.
– Kirppiksen tuotosta ei pidätetä mitään
kuluja tai palkkoja, vaan kaikki menee
lyhentämättömänä lähetystyöhön, Anja
Mäkinen kertoo.
– Itselläni ei ole antaa suuria summia
rahaa lähetystyölle, joten teen lahjoitukseni olemalla täällä vapaaehtoisena,
kolme vuosikymmentä kirppiksellä puuhannut Mäkinen hymyilee.

Yhdessä lähimmäisen asialla
Lähimmäisen auttaminen
on niin kristillisen kirkon
kuin Punainen Risti -järjestönkin perustyötä. Ylöjärvellä yhteistyön toimivuus
on todettu ensiluokkaiseksi
erityisesti viime syksyn hätämajoitusoperaatioissa.

S

uomen Punaisen Ristin Ylöjärven osaston sihteeri Raija
Iivainen jäi viime syksynä
eläkkeelle. Samaan aikaan
Euroopan yli vyörynyt pakolaisaalto
järjesti hänelle vähän erilaisen laskeutumisen oloneuvoksen rooliin.
– Aloitin eläkepäivät paiskimalla 16
vuorokautta töitä Lammasniemessä turvapaikanhakijoiden hätämajoituksessa.
Työ oli intensiivistä ja rankkaa, mutta
valtavan palkitsevaa. Työkavereinani
oli seurakunnan diakoniapuolen väkeä,
ja meistä muodostui todella hyvä tiimi,
Iivainen kehuu.
– Viime syksyn kokemusten pohjalta
väitän, että nyt saisimme milloin tahansa
vuorokaudessa pystyyn hätämajoituksen
kymmenille ihmisille.
Lähimmäisen asialla olevat luterilainen seurakunta ja Suomen Punainen
Risti tekevät usein yhteistyötä erilaisissa auttamistehtävissä. Monesti mukana
on vielä myös kaupunki tai muu viranomaistaho. Yhdessä saadaan enemmän
vapaaehtoisia liikkeelle ja näyttävämpiä

Raija Iivainen kannustaa erityisesti miehiä mukaan kaikenlaiseen vapaaehtoistyöhön. – Jos kerran äideilläkin on aikaa olla mukana SPR:ssä, miksei
myös isillä olisi. Tämä voi hyvin olla koko perhettä yhdistävä harrastus siinä
missä lasten urheiluharrastuksetkin.

tuloksia.
Usein joku osapuoli tarjoaa tilat ja
laitteet, toiset työntekijät. Esimerkiksi
näkövammaiset saavat joka viikko Ylöjärven Uutisensa äänitiedostona, koska
seurakunnan ja SPR:n vapaaehtoiset lukevat lehden ääneen ja kaupunki tarjoaa

työhön tarvittavat tilat ja tietokoneen
kirjastolla.
– Seurakunta ja SPR edistävät yhdessä myös maahanmuuttajanaisten
kotoutumista kansainvälisissä naisten
illoissa, jotka pidetään vanhalla seurakuntatalolla. Kesällä käymme Lempiä-

niemessä uimassa afgaaninaisten kanssa. Siellä he voivat uida rauhassa ilman
pelkoa miespuolisista katsojista, Raija
Iivainen kertoo.
– Teemme yhdessä myös piilotyötä
eli järjestämme kriisiapua perheille, joita kohtaa jokin äkillinen katastrofi kuten
vaikka tulipalo kotona. Jatkuvana katastrofiapuna toimitamme ruokatarvikkeita, joiden jakamisesta tarvitseville seurakunnan diakoniatoimi sitten huolehtii.
Liki kolmekymmentä SPR:n vapaaehtoista työllistävä avun muoto Ylöjärvellä
on vanhusten ulkoiluttaminen. Huonosti
liikkeelle pääsevät vanhainkodin asukaat ulkoilevat vapaaehtoisten avulla
turvallisesti viikoittain.
– Itse käyn joka viikko Perhetalolla
auttamassa maahanmuuttajien kielten
opiskelussa. SPR tekee hyvin monenlaista vapaaehtoistyötä sen mukaan,
mihin kullakin paikkakunnalla löytyy
vapaaehtoisia. Jokainen varmasti löytää
toiminnasta jotain, mihin olisi mukava
osallistua, Raija Iivainen houkuttelee.

Aitoa ystävyyttä
Raija Iivainen on todellinen vapaaehtoistyön konkari ja aktiivi. Hän kertoo
olleensa SPR:n Ylöjärven osaston hallituksen kokouksista vuosikymmenten
aikana poissa vain kerran, vuonna 1990,
kun oli synnytyslaitoksella.
Iivainen sanoo, että vaativaakin vapaaehtoistyötä jaksaa, koska se on niin
palkitsevaa.
– SPR:n vapaaehtoisena olen päässyt

käymään monenlaisissa paikoissa ja
tutustunut valtavaan määrään ihmisiä.
Olen saanut käydä hyödyllisiä kursseja, saanut yleistietoa ja avartanut maailmankuvaani, Raija Iivainen luettelee
harrastuksensa tuottoja.
– Olen kiitollinen erityisesti ensiaputaidoista. Ikinä ei tiedä, mitä vaikkapa
läheisille voi sattua. On tärkeää osata
toimia hätätilanteessa oikein ja hätääntymättä itse.
Kaikkein paras anti ovat kuitenkin ystävät. Iivainen kertoo, että SPR:n väki
halaa aina tavatessa, ja kun he kysyvtä
toistensa kuulumiset, kysymys tehdään
tosissaan ja siihen saa vastata kertomalla
kuulumisistaan rehellisesti ja kaunistelematta.
– Ystävistä tulee tavallista läheisempiä, kun heidän kanssaan tekee työtä
hankalissakin tilanteissa. SPR:n riveissä
autetaan muita, mutta saadaan tarvittaessa itsekin monenlaista apua.
Vapaaehtoistyön konkari sanoo itse
välttyneensä kovin raskailta tilanteilta
kuten vaikkapa ruumiin löytämiseltä
etsintöjen yhteydessä. Tähän mennessä ehkä raskainta on ollut kuulla Irakin
pakolaisten kertomuksia kohtalostaan.
– Raskaat kokemukset puretaan aina
jälkikäteen porukalla, jotta ne eivät jää
kummittelemaan auttajan mieleen. Pitää
olla empaattinen, mutta toisen hätää ei
lopulta saa ottaa oman sydämen päälle.
Kun tilanne on ohi, on osattava jatkaa
omaa elämää, Raija Iivainen toteaa.
SUSANNA VILJANEN

Tukea, kun maailma romahtaa
Yksi seurakunnan ja kaupungin yhteistyön muoto on kriisiryhmä. Ryhmän päivystäjät auttavat silloin, kun hätä on
suurin, eli äkillisen, poikkeuksellisen järkyttävän tapahtuman sattuessa.

Y

löjärven kriisiryhmästä
vastaava perhekeskuksen
psykologi Jaana RoviolaLehtonen kertoo, että ryhmän apua tarvitaan puutarhakaupungissa 15–20 kertaa vuodessa.
– Yleensä kyse on äkillisestä, ennalta
arvaamattomasta ja syvästi elämää järkyttävästä menetyksestä tai uhkatilanteesta. Näitä ovat esimerkiksi läheisen
äkkikuolema tai itsemurha, vakavat onnettomuudet, tulipalot tai läheltä piti -tilanteet – tapahtumat, joissa järkytys on
niin suuri, että tarvitaan ammattilaisen
apua, Roviola-Lehtonen kertoo.
Perhekeskuksen alaisuudessa toimivaan ryhmään kuuluu 12–16 päivystäjää. Osa heistä on kunnan työntekijöitä,
osa seurakunnan. Kriisiryhmän jäsenillä
on oltava sosiaali- tai terveysalan, diakoniatyön tai muu soveltuva koulutus.
– Ryhmään haluavat haastatellaan, ja
heidän oma psyykkinen kestävyytensä
kartoitetaan. Ensimmäiseksi he saavat
peruskoulutuksen tehtävään, ja jatkossa
heitä koulutetaan säännöllisesti
lisää. Työnohjauksella varmistetaan, että
päivystäjät pysyvät itse kunnossa.

Apua järkytyksen
käsittelemiseen
Tieto avun tarpeesta tulee kriisiryhmään
ensilinjan auttajilta eli terveyskeskuksen lääkäriltä, Acutasta, poliisilta tai
pelastuslaitokselta. Ennen kuin nämä
ensilinjan auttajat voivat välittää tiedon
kriisiryhmälle, heidän on pyydettävä
asianosaisilta lupa yhteystietojen antamiseen.
Kun lupa ottaa yhteyttä on saatu,
kriisiryhmän päivystäjä soittaa avun
tarvitsijalle. Kriisi-istunto eli
tapahtuman psykologinen läpikäynti
järjestetään siinä vaiheessa, kun ensivaiheen shokki alkaa helpottaa ja tapahtuman psyykkinen prosessointi on mahdollista eli 2–4 vuorokauden kuluttua
tapahtumasta.
– Otamme asianosaisiin yhteyttä puhelimitse mahdollisimman pian tiedon
saatuamme. Kysymme, onko tukena
ystäviä tai sukulaisia, miten voidaan ja
sovimme kriisi-istunnon järjestämisestä. Kriisiapu suunnitellaan yksilöllisen
tilanteen mukaan: istuntoja voidaan järjestää tarpeen mukaan 2–4. Jos omaiset

tarvitsevat tukea tapahtuman käsittelyyn
jatkossakin, heidät ohjataan sopivien
palveluiden piiriin, Jaana Roviola-Lehtonen kuvaa prosessia.
Erityisen rankassa tilanteessa paikalle voidaan hankkia rinnalle kulkijaksi
päivystävä pappi tai diakoni jo ensimmäisenä päivänä.
Suuronnettomuustilanteessa terveyskeskukseen perustettaisiin kriisikeskus,
jossa kriisiryhmän päivystäjät osallistuvat jo ensimmäisten tuntien aikana
annettavaan psyykkiseen ensiapuun.

Rinnalla kulkijan ei tarvitse osata puhua lohduttavia sanoja tai antaa neuvoja,
sillä tärkeintä on olla levollisesti läsnä
ja kuunnella. Fyysinen kosketus on hyväksi, sillä se rauhoittaa ja tuo turvaa.
– Myös ihan konkreettista apua tarvitaan: laita ruokaa tai vie lapset pariksi
tunniksi ulos, jotta vanhemmat voivat

levähtää. Tärkeää on myös muistaa, että
kriisi on harvoin ohi parissa viikossa.
Läheisensä menettänyt tarvitsee tukea
ja kuuntelijaa vielä pitkään hautajaisten
jälkeenkin, psykologi sanoo.

SUSANNA VILJANEN

Ihminen on
selviytyjä
Psykologi Jaana Roviola-Lehtonen sanoo, että äkillisen kuolemantapauksen
sattuessa on tärkeintä pitää yllä omaisten toivoa ja uskoa siihen, että tästäkin
selviydytään.
– Oikein järkyttävässä tilanteessa
usko omaan selviytymiseen katoaa ja
sen tilalle tulee syvä toivottomuuden
tunne. Rinnalla kulkijan, olipa hän sitten sukulainen, ystävä tai ammattiauttaja, tärkein tehtävä on välittää uskoa
siihen, että tästäkin selvitään. Se pitää
sanoa ääneen. Ihminen on ihmeellinen
selviytyjä, psykologi muistuttaa.
– Auttaja ei saa säikähtää autettavansa reaktioita, vaan tälle on annettava
tilaa kertoa kaikkein synkimmätkin ja
vaikeimmatkin ajatuksensa. Kriisin keskellä mikä tahansa reaktio on normaali,
Jaana Roviola-Lehtonen huomauttaa.

Kun tapahtuu äkillinen, järkyttävä onnettomuus tai kuolemantapaus, läheiset
saavat apua kriisiryhmän ammattilaisilta.
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Ainoa Jeesuksen
antama käsky

Kurun lähetyskirpputori on iloinen tapaamispaikka, vakuuttavat Eija Multanen (vas.), Katri Siukola, Sirkka Ohra-aho, Eini Törmä ja Laura Kapee-Kylmäniemi.

Lähetyskirpputorin apu ulottuu lähelle ja kauas

Kohtaamisia ja hyvän tekemistä
Lähetystyön kirpputoritoiminnasta on iloa niin tavaran lahjoittajalle, ostajalle, sitä myyvälle vapaaehtoiselle kuin tuotosta tai lahjoituksista nauttivalle avun saajallekin.

H

arva vapaaehtoistyön ja
auttamisen muoto on niin
moniulotteista kuin lähetystyön kirpputoritoiminta.
Ilon ja hyvän mielen tuotto alkaa jo siitä,
kun tavaraa tuodaan kirpputorille.
– Saamme lahjoituksia todella paljon,
välillä jopa ylenpalttisesti. Moni ei halua viedä itselle tarpeettomaksi käynyttä
tavaraa minnekään muualle kuin juuri
lähetyksen kirppikselle, koska täällä
voi luottaa siihen, että tavaroista saatava tuotto menee hyvään tarkoitukseen.
Siitä tulee lahjoittajalle hyvä mieli, vapaaehtoisena Ylöjärven seurakuntatalon
alakerrassa sijaitsevalla lähetyskirppiksellä toimiva Heidi Suorsa tietää.
Seuraava hyvän mielen aalto syntyy
siinä vaiheessa, kun lahjoituksia vasta
perataan ja lajitellaan. Osa tavarasta –
vaatteita ja taloustavaraa – lähtee nimittäin avustuksiksi vaikkapa Baltian maiden tai Romanian sosiaalikeskuksiin,
päihdehuoltoon ja pakolaiskeskuksiin.
– Näihin kohteisiin kelpaavat muutkin kuin viimeisimmän muodin mukaiset vaatteet. Kaikki puhtaat ja ehjät tekstiilit saadaan käytettyä hyödyksi. Kovin
kuluneet tekstiilit kierrätämme tekstiilipaja Nextiiliin Nekalassa, joten roskiin
menee tosi vähän tavaraa, Marja-Riitta
”Marru” Vaitti iloitsee.
Merkittävää on myös lähetyskirpparin diakoninen tehtävä, jolla autetaan
oman paikkakunnan vähävaraisia. Diakoniatoimistosta voi saada ”maksumääräyksen” perheen vaatehankintoihin,
kun tulot eivät muuten riitä vaikkapa
talvivaatteiden hankkimiseen.

Hinta ei ole
kynnyskysymys
Lähetyksen kirpputorilla vähävaraisenkin on helppo tukea lähetystyötä. Lahjoituksina saatu tavara myydään hyvin
edulliseen hintaan ja kaikki myynnistä
kertyvä raha menee hyvään tarkoitukseen. Asiakkaaksi lähetyskirppikselle
tuleva voikin iloita sekä omasta puolestaan tehdessään edullisia ostoksia
että rahan päätymisestä toiselle tarvitsevalle.
– Hintataso pyritään pitämään sellaisena, että kaikilla on mahdollisuus ostaa

tarvitsemansa, Marru Vaitti sanoo.
Pojanpoikansa Akun kanssa lähetyksen kirppiksellä usein poikkeava
Marjatta Outavaara vahvistaa Vaittin
väitteen.
– Täältä saa kaiken melkein kiitoksella. Käyn kirppiksellä usein samalla reissulla, kun käyn hautausmaalla
kastelemassa kukkia ja Unelmatuvalla kahvilla. Ikinä en ole tainnut täältä
ihan tyhjin käsin lähteä Outavaara
juttelee.
– Erityisen mielissäni olen, kun löydän lapsenlapsille sopivia vaatteita.
Heillä kun niitä kuluu.
Lähetyskirppiksen väki kertoo, että
vaikka paikan päällä kävijät ovat usein
keski-ikäistä ja vanhempaa väkeä, lastenvaatteekin kiertävät hyvin: Marjatta
Outavaara ei ole ainoa mummu, joka ei
voi vastustaa suloisia lastenvaatteita.
Toki nuoret perheet käyvät välillä
itsekin tutkimassa lähetyskirppiksen
valikoimia.

Lähetyksen kirpputorilta saa pikkurahalla muodikasta päällepantavaa niin aikuisille kuin lapsillekin.

Täällä vaihtuvat
kuulumisetkin
Edullisten löytöjen tuottaman ilon ja
kiitollisuuden lisäksi kaupanteko lähetyskirppiksellä tuottaa molemmille osapuolille sosiaalista mielihyvää. Harva
asiakas käy pelkästään ostoksilla.
– Kyllä tämä on monelle tärkeä tapaamispaikka. Meillä on paljon kantaasiakkaita, joita alamme aika äkkiä
kaivata, jos heitä ei hetkeen näy, Heidi
Suorsa kertoo.
– On tämä itsellekin parempi vaihtoehto kuin istua yksin kotona, Ylöjärven
lähetyskirppiksellä aivan alusta asti eli
kohta 30 vuotta häärinyt Anja Mäkinen
tuumaa.
Kun tavara on vaihtanut omistajaa,
kirppikselle kertyneet eurot päätyvät
lopulta helpottamaan jonkun tarvitsevan ahdinkoa Suomen Lähetysseuran
välityksellä. Tällä hetkellä Ylöjärven
lähetyskirppiksen tuotto menee Bots-

Kurun lähetyskirpputori on pari vuotta
nuorempi kuin Ylöjärven kirppis. Vanhan pappilan aitassa toimintansa alkanut
kirpputori sijaitsee tällä hektellä tiloissa,
joissa ei ole kunnon lämmitystä, joten
se on auki toukokuun alusta syyskuun
loppuun. Talon kohtalo on epävarma,
mutta toiminta on ennenkin jatkunut,
vaikka osoite on vaihtunut.
Kesäkuukausina kirppiksellä riittää
vilinää talvikaudenkin edestä.
– Heti kun valot saa päälle ja oven
auki, täällä on ihmisiä, lähetyssihteeri
Eija Multanen myhäilee.
Kurun lähetyskirppiksen tuotolla
tuetaan muun muassa diakoniatyötä,
koulutusta, medialähetystä ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta Senegalissa, Israelissa, Kyproksella ja Suomen
lähialueilla.
Lähetyskirppiksellä on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, mutta he asuvat
hajallaan pitkin pitäjää. Koska tavaran
lajitteleminen teettää paljon työtä, kirppiksellä on tällä hetkellä yksi työntekijä,
jonka palkkaukseen saadaan työllisyystukea.
Kurun lähetyskirppiksellä on paljon
myös vakiasiakkaita, mutta kesälomalaiset, ohikulkijat ja metsäopiston opiskelijat takaavat, että kaikenlainen tavara
vieraskielisiä kirjoja myöten kiertää.
Myytävästä ei täälläkään ole pula, ja
saadut lahjoitukset ovat yleensä hyväkuntoista tavaraa.
– Lahjoittamisen ja vapaaehtoistyön
ilo ja siunaus syntyvät lähetyskäskyn
noudattamisesta. Sehän on ainoa käsky, jonka Jeesus antoi, alusta asti Kurun
lähetystyön kirpputorin toimintaan osallistunut Eini Törmä muistuttaa.
Ylöjärven lähetyksen kirpputorin
30-vuotisjuhlia vietetään ISO ILOJUHLA -nimisen lähetystilaisuuden
yhteydessä 9. lokakuuta.Juhla alkaa
kirkossa kello 10 ja jatkuu seurakuntakeskuksessa keittolounaan sekä ohjelman merkeissä.
SUSANNA VILJANEN

Väinö-vauva on käynyt Ylöjärven lähetystyön kirpputorilla viikon ikäisestä
asti. Marru Vaitin syli on jo tuttu paikka.
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KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 24. elokuuta 2016

Paikallisella työllä on maailmanlaajuista merkitystä

klo 17.00 sauna, klo 18.00 Kahvi, klo 18.30-20.00 Ohjelma
5.9. Saunailta Lempiäniemen leirikeskuksessa. Esa Järnvall.
Yhteislähtö Ylöjärven kirkon parkkipaikalta klo 16.45.
3.10. srk-keskuksessa ”Laulukuvia miehille”, Pertti Kallio ja yhtye.
7.11. srk-keskuksessa ”Kutsuttuna”, kansanedustaja, evankelista Sari Essayah
5.12. kotailta Perhetalolla (sauna srk-keskuksella)

JUMALANPALVELUKSET

Sunnuntaisin klo 10.00 pääsääntöisesti Kurun kirkossa (ei
30.10., 6.11 eikä 4.12.).
Aurejärven kirkossa 11.9. klo 13.00, 16.10 klo 13.00 ja 6.11.
klo 10.00.
Länsi-Teiskon rukoushuoneella 25.9. klo 13.00 ja 4.12. klo
13.00.

TAPAHTUMIA JA KONSERTTEJA

Su 2.10. klo 10.00 Mikkelinpäivän messu Kurun kirkossa.
Isovanhempien ja lastenlasten kirkkopyhä.
Su 9.10. klo 10.00 Messu Kurun kirkossa. Tuottajien kirkkopyhä. Juhla ja ohjelmahetki srk-talolla.
La 29.10. klo 19.00 Uskon Yö -tapahtuma Kurun kirkossa.
Klo 20.00 Papas No Mamas –lauluyhtyeen konsertti Kurun
kirkossa
Su 30.10. klo 16.00 Junior Gospel –messu Kurun kirkossa.
Mukana Kivitaskut ja JGS Viljakkalasta.
La 5.11. klo 10.00 Messu Kurun kirkossa. Pyhäinpäivä. Kuluneena vuonna kuolleiden vainajien muistaminen. Messun
jälkeen kahvi- ja ohjelmahetki seurakuntatalolla.
La 5.11. klo 18.00 Pyhäinpäivän iltamusiikki Tammikankaan
kappelissa. Sanna Loikas.
Su 6.11. klo 10.00 Messu Aurejärven kirkossa. Viime vuonna kuolleiden aureslaisten muistaminen.
La 26.11. klo 18.00 Joulukonsertti Aurejärven kirkossa, musiikinopiskelijat Juuso ja Otto Veikkola sekä Sami Venttilä
(Pohjois-Kurun kylien yhteisen joulujuhlan konsertti).
Su 27.11. klo 10.00 1. Adventtisunnuntain perhemessu Kurun kirkossa. Adventtimyyjäiset seurakuntatalolla
Ke 30.11. klo 11.30-14 Diakonian kerhojen ja ystäväpalvelun joulujuhla Kurun srk-talossa.
Su 4.12. klo 18.00 Kellarimessu Kurun kirkossa
Ti 6.12. klo 10.00 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
Kurun kirkossa. Itsenäisyyspäivän juhla Kurun srk-talolla.
Ke 7.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Länsi-Teiskon
seuratalolla.
La 10.12 klo 18.00 Joulukonsertti Satu Suhonen (laulu) Kurun kirkossa.
Su 11.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Aurejärven
kirkossa.
Su 18.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Kurun kirkossa.

A

Rahallista tukea
ja ystävyyttä
Yksi kirkon kansainvälisen työn muoto
on ystävyysseurakuntatoiminta. Ylöjärven seurakunnalla on ollut aktiivista
ystävyyttä Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan kanssa jo 1980-luvulta. Seurakuntakotia on kunnostettu talkoovoimin
1990-luvulla, myöhemmin on jatkettu
rippileiri-, nuoriso-, talkoo- ja kuorotoimintaa.
– Tällä hetkellä käynnissä oleva lasimaalausten restaurointi on yksityisten ylöjärveläisten lahjoittajien kautta
tapahtuvaa ystävyysseurakuntatyötä,
mitä on ollut hieno saada todistaa. Seurakunnissa tilat ja toiminta liittyvät aina
yhteen, Jyrki Koivisto sanoo.
– Suuri kysymys Tallinnassa on, miten seurakunta toimii suurkaupungissa.
Vanhassa kaupungissa on paljon vanhaa kulttuuria ja turisteja, jotka tulevat
matkoillaan hakemaan myös henkistä ja
hengellistä ulottuvuutta. Pyhän Hengen

KOULUIKÄISET

Ylöjärveläiset ojensivat viime talvena auttavan kätensä Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnalle. Seurakunta sai tilata puuttuvan lyijylasityön lasitaiteilija Dolores Hoffmannilta (vas.) Puheenjohtaja Ülle Gynin iloitsee avusta, joka mahdollistaa historiallisen hankkeen loppuun saattamisen. (Kuva: Matti Pulkkinen)
– Vaikka seurakunta on pieni – sillä
on vain pari työntekijää – sillä on merkittävä rooli kylässä ja alueella laajemminkin.
Koivisto kertoo, että Venäjällä 400
vuotta toimineella Inkerin kirkolla on
maassa juridinen asema historiallisena
kirkkona. Silti syksyllä pidettävät duuman vaalit tuovat oman jännityksensä
myös Kaukolan seurakunnassa. Venäjällä poliittinen tilanne voi vieläkin
helposti muuttaa kirkon asemaa yhteiskunnassa.
– Suomalaisittain Kaukola on myös
ikkuna Kannakselle. Kaukolan seurakunta pyrkiikin järjestämään matkailijoille kahvituksia ja opastuksia, joista se
myös saa vähän rahaa oman toimintansa
rakentamiseen.
Niin Tallinnaan kuin Kaukolaankin
lähetetään tarpeen mukaan Ylöjärveltä
monenlaista materiaalista apua vaatteista ja huonekaluista rahaan. Ystävyys on
kuitenkin tasa-arvoista.
– Ystävyysseurakuntatoiminnan ydin

ovat ihmisten väliset kohtaamiset. Nehän meitä muuttavat, ei tavaran kuljettaminen tai rahan kerääminen.

Alttarikynttilöitä
ja virsikirjoja
Kurun kappeliseurakunnan ystävyys
Pietarin tuntumassa sijaitsevan Hatsinan
inkeriläisen seurakunnan kanssa on perua kirkkoherra Jaakko Uskin ajalta eli
vuosituhannen vaihteesta. Viime vuosina yhteyshenkilö on vaihtunut useampaan kertaan. Nyt yhteydestä huolehtii
kappalainen Leena Jalkanen.
– Kävin Hatsinassa ensimmäisen
kerran viime pääsiäisenä. Tapasin siellä
tosi paljon suomea puhuvia mummoja ja
pappoja. Erityisesti ihailin kahta ahkeraa vanhaa naista, jotka tuntuivat olevan
seurakunnan kantavat voimat, Jalkanen
kertoo.
– Toki jumalanpalveluksessa näkyi
myös nuoria pariskuntia eli seurakunnalla näyttäisi olevan tulevaisuuttakin.

Pienellä kirkolla
iso rooli
Karjalan Kannaksella Ylöjärven ystävyysseurakunta on Kaukola, jossa on
viime vuosina kunnostettu kirkkorakennusta. Seurakunta on tähän asti kokoontunut kerrostalohuoneistossa.
– Kirkkorakennus on tärkeä. Hienoa
on se, että seurakunta on saanut kirkon
kunnostamiseen paikallista tukea ja työvoimaa. Ylöjärven seurakunnan vuotuinen tuki on puolestaan mahdollistanut
seurakunnan toiminnan ja erilaiset työmuodot, Jyrki Koivisto sanoo.

Ylöjärveläisillä on rajat ylittävää ystävyyttä Kaukolan suuntaan. Venäläläisen
ystävyysseurakunnan kirkkoherrana toimiva Viktor Ruzhinsky ja hänen Valjavaimonsa ovat todellisia Suomen ystäviä. (Kuva: Matti Pulkkinen)

nuorteniltoja, isoskoulutusta,
raamista, retkiä, koulupäivystystä – Ylöjärvellä,
Kurussa ja Viljakkalassa.

Maanantaisin klo 11.00-12.00 (alkaen 29.8.)
srk-keskuksen ”Levähdyspaikassa” (Kirkkotanhuantie 1)
Tule levähtämään ja kantamaan rukouksessa yksityisiä ja yhteisiä asioita
Taivaalliselle Isälle. Paikalle voit tulla joko vain hetkeksi tai koko tunniksi.

www.kellarille.net!

KURUN KAPPELISEURAKUNTA ✣ SYKSY 2016

Lähetyskäskyn ansiosta kristillinen kirkko on aina tehnyt
samaan aikaan sekä paikallista että maailmanlaajuista
työtä. Esimerkiksi ystävyysseurakuntatoiminnassa Ylöjärvellä tehtävä työ kantaa
hedelmää Kaukolassa, Tallinnassa ja Hatsinassa.

kirkossa vierailee suuri määrä turisteja
joka vuosi. Kirkko on keskellä Tallinnan
kaupallista keskusta, jossa vauhti on kovaa ja pinnalisuuden, ahneuden ja rahan
korostaminen näkyy monin tavoin, Koivisto kuvaa Pyhän Hengen seurakunnan
toimintaympäristöä.
Paitsi Ylöjärven seurakunnassa tehtävällä vapaaehtoistyöllä kuka tahansa
voi tukea Tallinnan Pyhän Hengen seurakuntaa myös yöpymällä Tallinnanmatkallaan seurakunnan vierasmajassa.
Se sijaitsee vanhan kaupungin sydämessä, ja sen tuotto käytetään seurakunnan
hyväksi.
– Ystävyysseurakunnat ja vaikkapa
merimieskirkot ovat yleensäkin hyviä
majakoita matkoilla. Kun ihminen irtautuu arjesta ja lähtee matkalle, hänellä
on tilaisuus pohtia muitakin kysymyksiä
kuin missä on lähin ranta tai ravintola,
Jyrki Koivisto kannustaa.
Hän sanoo, että Viron kirkko toipuu
edelleen neuvostoajan koettelemuksista.
Säännöllinen viikkotoiminta, joka meillä on seurakunnissa tärkeää, on naapurissa vasta aluillaan.
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Työmaana maailma
merikkalaisen ystävyyshiippakunnan luterilaisissa seurakunnissa sanotaan kirkon
olevan ”glocal”, yhtä aikaa
globaali eli maailmanlaajuinen ja lokaali eli paikallinen. Suomeksi sanaleikki
toimii huonommin, mutta meilläkin
seurakunnissa tehtävällä työllä on vaikutusta sekä paikan päällä että tuhansien
kilometrien päässä.
– Hyvä esimerkki on vuodesta 1950
lähtien järjestetty yhteisvastuukeräys.
Siinä suomalaisten vapaaehtoisten keräämällä rahalla on autettu hätää kärsiviä sekä kotimaassa että ulkomailla,
yleensä jossain kaukana Afrikassa tai
Aasiassa, diakoniapappi Jyrki Koivisto toteaa.
– Jokapäiväisempiä hankkeita ovat
aikanaan olleet vaikkapa kehitysmaakaupat ja Tampereen kehitysmaakaupan
kahvipaahtimo Africafe, jotka edelsivät
Reilun kaupan tuotteita. Niiden kautta
kuluttajan arjessaan tekemillä valinnoilla voi olla toivoa antava ja kannustava
vaikutus kaukana Suomesta asuvan
ihmisen arkeen. Ne mahdollistavat
toimeentulon oikeudenmukaisemman
ansion pohjalta.
Koivisto korostaa, että on olemassa
hyvin vähän neutraaleja tekoja, joilla
ei olisi mitään vaikutusta kehenkään
muuhun. Olisikin hyvä laatia hiilijalanjäljen tapaisia mittareita myös eettisin
perustein.
– Ihmiset ovat ottaneet omakseen
luonnonvarojen suojeluun tähtääviä
periaatteita kuten kierrätyksen suosimisen. Uskon, että kuluttajat tekisivät
aktiivisesti myös oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan tähtääviä valintoja, jos
heille annettaisiin siihen mahdollisuus,
diakoniapappi sanoo.

KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 24. elokuuta 2016

Nuorempi väki ei kuitenkaan puhu
suomea.
Naispappina Leena Jalkanen oli erityisen iloinen siitä, miten mutkattomasti
seurakuntalaiset ottivat hänet vastaan.
Inkerin kirkko ei nimittäin virallisesti
hyväksy naispappeutta, mutta Hatsinassa kirkkoherrakin oli lähinnä pahoillaan
siitä, ettei suomalainen naispappi voinut
osallistua ehtoollisen jakamiseen.
Aikoinaan Kurun seurakunta on ollut rakentamassa Hatsinan seurakunnan
kirkkoa muun muassa hankkimalla sinne urut.
Nykyisellään seurakunnan ulkoiset
puitteet ovat paremmassa kunnossa ja
kirkolliset tarpeet pienempiä. Leena Jalkanen kertoo, että hatsinalaiset toivoivat
tuliaisiksi esimerkiksi alttarikynttilöitä.
Seuraavalla matkallaan hän aikoo viedä
mukanaan myös virsikirjoja – ja kahvia,
joka on Venäjällä edelleen luksustuote.
– Tämä kertoo siitä, miten vähillä varoilla seurakunta siellä joutuu tulemaan
toimeen. Takavuosina kurulaiset kävivät
useamman kerran Hatsinassa vieden sinne vaateapuakin. Kaikkein eniten heille
tuntuu kuitenkin merkitsevän, se, että
joku täällä Suomessa ajattelee heitä ja
rukoilee heidän puolestaan, kappalainen
Leena Jalkanen sanoo.
Hän toivoo voivansa kutsua Hatsinan
seurakuntalaisia Kuruun seuraaville lähetysjuhlille.
– Siten syntyisi aitoja kontakteja ja
yhteydenpito ystävyysseurakuntien välillä voisi olla arkista ja välitöntä. Sitähän ystävyysseurakuntatoiminta on,
yhdessä Kristuksessa elämistä.Yhtä
kirkkoa tässä ollaan.

SUSANNA VILJANEN

Kerhot Kurun srk-talolla (Kirkkotie 2)
- Maanantaisin klo 14.30-16.00 Video- ja RC-kerho, 10-13
v. tytöt ja pojat.
- Tiistaisin klo 14.30-16.00 Kokkikerho, 10-13 v. tytöt ja
pojat.
- Torstaisin klo 14.30-15.30 Puuha- ja pelikerho, 7-10 v.
tytöt ja pojat.
Kurun kerhot alkavat viikolla 36. Ilmoittautuminen www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

Leirit ja retket
- 10-leiri Lammasniemessä 24.-25.9.
- Miesten ja lasten retki Jyväskylän seudulle 1.10.
Ilmoittaudu www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

NUORET

- Peli-illat Kurun srk-talolla maanantaisin klo 19.00-21.00
(alkaen 5.9.)
- Nuorisotyön ohjaaja tavattavissa koululla torstaisin kello
10.45-11.30
- Nuorten pelileirit Lammasniemessä 26.-28.8. ja 28.-30.10.
- 3.–4.12. musaviikonloppu Lammasniemessä

DIAKONIA

KESKIVIIKKOKERHO
Parillisen viikon keskiviikkona klo 12.00-14.00 Kurun srktalolla (Kirkkotie 2)
21.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja 16.11.
Kerhossa hartaus ja ohjelmaa. Keittolounas ja kahvi 3 €.
ETELÄ-KURUN TIISTAIKERHO
Kerran kuukaudessa tiistaina klo 12.00-14.00 Länsi-Teiskon
kirkossa (Lato-Valkamantie 9).
13.9., 11.10. ja 8.11.
Kerhossa hartaus, ohjelmaa ja kahvit.
POHJOIS-KURUN TORSTAIKERHO
Kerran kuukaudessa torstaina klo 12.00-14.00 kodissa
Pohjois-Kurussa. Kerhossa hartaus, ohjelmaa ja kahvit.
22.9. Eila ja Reijo Ilomäellä (Anttilanperäntie 172),
20.10. Ritva ja Tuomo Anttilalla (Riuttasentie 565),
17.11. Anni ja Rauno Vastamäellä (Luoteentie 1226)
Kerhojen ja ystäväpalvelun joulujuhla 30.11. klo 11.30
-14.00
YSTÄVÄPALVELU
Ystävät toimivat ulkoiluttajina tai ovat seurana vanhuksille
Kurun Palvelukeskuksessa tai kodeissa. Seurakunta kouluttaa ystäväpalvelun ystävät, tarjoaa retkiä ja muuta yhteistä
ohjelmaa. Lisätiedot: Anneli Tirkkonen, puh. 044 786 8056.
OMAISHOITAJIEN VERTAISRYHMÄ
Pirkanmaan Omaishoitajat ry Pioni ohjaa omaishoitajien
vertaisryhmää, joka kokoontuu kerran kuukaudessa maanantaina 19.9., 17.10., 21.11. ja 19.12. klo 12.00-14.00
kokoushuoneessa Kurun srk-talossa. Kahvitarjoilu.
TAPAHTUMIA:
su 2.10. klo 10.00 Isovanhempien ja lastenlasten kirkkopyhä Kurun kirkossa. Vanhusten viikon aloitus ja ohjelmaa
srk-talolla.
su 27.11. klo 10.00 Ensimmäisen adventtisunnuntain perhemessu Kurun kirkossa ja adventtimyyjäiset srk-talolla.
ke 30.11. klo 11.30–14.00 Kerhojen ja ystäväpalvelun jou-

lujuhla Kurun srk-talossa. Joululounas ja ohjelmaa. Ota
mukaan halutessasi pieni paketti.
Kaikkiin kerhoihin kyytiä tarvitsevat ilmoittautuminen viikkoa ennen puh. 044 786 8056. Kyydin omavastuu 6 €.
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

KURUN KAPPELISEURAKUN
Kesä 2016 - Tapahtumat

Messu sunnuntaisin Kurun kirkossa klo 10.00. (ei 26.6. eikä 31.7.)
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin myös:
RAAMATTUPIIRI
- Länsi-Teiskon
kirkossa 26.6.
klo 10.00 japa31.7. klo 11.00.
Joka toinen keskiviikko
klo 12.00-13.15
alkusyksystä
- Aurejärven
19.6. viikoilla
klo 13.00Kurun
ja 21.8. klo 13.00.
rillisilla viikoilla ja 28.9.
lähtien kirkossa
parittomilla
- Riuttasten koulunmäellä (Riuttasentie 565) 26.6. klo 13.00.
srk-talossa.

LÄHETYSTYÖ

KESÄKUU

Pe 10.6.jaklo
20.00 Kurufest-konsertti
Kurun kirkossa. Ohj. 15 €.
26.8. saakka Postimerkkilähetysnäyttely
Kurun kirjasKe 22.6. klo 18.00 Metsäkirkko Parkkuun metsästysseuran majalla.
tossa (Kauppatie 7-9)

La 25.6. klo 10.00 Juhannuspäivän jumalanpalvelus Kurun kirkossa.

Su 18.9. klo 16 Tarinasafari
Ylöjärven
kirkossa.
Su 26.6. klo
18.00 Koop
ArponenJukka
& Flute of Shame Aurejärven kirko
Salmisen havainnollinen
konsertti,
jossa
on mukana
toivon
To 30.6.
klo 18.00
Kesäillan
hartaushetki
Aurejärven kirkossa. Uotila
tarinoita ja uusia, tarttuvia lauluja lähetystyön arjesta ja
HEINÄKUU
unelmista. Esitys sopii erinomaisesti
alle 10-vuotiaille sekä
aikuisille. Ilmainen bussikuljetus:
Lähtö
klo 15.00
Su 3.7. klo 10.00
Messun
jälkeenKurun
Sanna srkErelän tulojuhla Kurun srktalolta. Ilm. kyytiin 9.9.
mennessä
kerhojen
kautta
tai Eija kirkossa. Eija Multanen ja
Ke 6.7.
klo 19.00
Konsertti
Länsi-Teiskon
Multaselle puh. 044 786 8108 / eija.multanen@evl.fi

Riihimäki (laulu), Marja Turu ja Makiko Oba (kantele). Ohj. 10

Su 17.7. klo1)18.00
Runojen
ja rakkaimpien
virsien ilta Aurejärven kir
Lähetyskirpputori (Virastotie
avoinna
syyskuun
loppuun
Susanna Palmi, Anu Mätäsniemi, Eija Multanen.
saakka ma, pe ja la klo 11.00-15.00.
Su 24.7.
klo 10.00
Kansanlaulukirkko
Kurun kirkossa. Kuru-viikon ju
La 1.10. klo 11.00-15.00
Kurun
lähetyskirpputorin
syksyn
LoppuRysäys. Tyhjennetään
talveksi
Su 31.7. klo
11.00 varastoja.
Messu, hautausmaajuhla ja rukoushuoneen 50-v.
vihkimisjuhla Länsi-Teiskon kirkolla.

Lähetysillat loka- ja marraskuussa ilmoitetaan myöhemELOKUU
min. Seuratkaa kirkollisia
ilmoituksia.

Ti 9.8 Diakonian kerhojen ja ystäväpalvelun kesäretki Kangasalle.
Ke 10.8. klo 19.00 Kesäkeskiviikko Lammasniemessä. Sauna.
- Kivitaskut -kuoronSu
(kuoro
tytöille
ja pojille)
14.8. yli
klo7-vuotiaille
10.00 Kouluun
lähtevien
siunaus messussa Kurun kirkos
harjoitukset torstaisin klo 14.30-15.20
Kurun srk-talolla
(alklo 18.00 Konsertti
Aurejärven kirkossa.
Totisten poikien so
kaen 8.9.). Kaikki laulamisesta
innostuneet
Tervetuloa!
yhtye
Naapurin Onni.
Ohj. 10 €.
- Kurun kirkkokuoron harjoitukset Kurun srk-talolla torstai21.8. 8.9.).
klo 15.00
Konsertti
Kurunkuorolaisrk-talossa. Jukka Kallio (laulu) ja
sin klo 18.00-20.00 Su
(alkaen
Uudet
ja entiset
Laura Piirto (piano). Ohj. 5 €.
set tervetuloa!
Su 28.8.
10.00 50 v. sitten
konfirmoitujen
- Perhemuskari torstaisin
kloklo
13.30-14.15.
alkaen
viikolla kirkkopyhä Kurun kirk

MUSIIKKITYÖ

34. 75e/kausi. Ilmoittautumiset
Lähetyksenmaria.joutsi-laine@evl.fi,
kirpputori (Virastotie 1) ma, pe ja la klo 11.00-1
044 786 8036.
Myytävänä huonekaluja, astioita, vaatteita, leluja, kirjoja ym. Vastaan
käyttökelpoista tavaraa (esim. lastenvaatteita, keittiötavaraa).

Kurun kirkko tiekirkkona

KURUN¤
KAPPELIwww.ylojarvenseurakunta.fi/kuru
SEURAKUNTA
avoinna 20.6.-30.7. joka päivä klo 11.00-17.00.
Katso lisätietoja Kurun tapahtumista:

KOULUIKÄISILLE KERHOJA JA LEIREJÄ
Syksyn 2016 kerhot aloittavat toimintansa pääsääntöisesti
viikolla 35 ja päättävät viikolla 48. Suurimpaan osaan kerhoista
on erikseen ilmoittautuminen web-lomakkeella (www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen). Kerhot ovat maksuttomia.

Sekakerhot tytöille ja pojille

Osaan kerhoista on ennakkoilmoittautuminen web-lomakkeella: www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Asuntilan toimitila (Suolaniityntie 4)
Maanantaisin klo 17.00-19.00 Luonto- ja kädentaitojen kerho,
7-10 v.
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
Tiistaisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
Haavi (Lähdevainiontie 21)
Keskiviikkoisin klo 18.00-20.00 Kokki- ja askartelukerho, 7-12 v.
Kurun srk-talo (Kirkkotie 2)
Maanantaisin klo 14.30-16.00 Video- ja RC-kerho, 10-13 v.
Tiistaisin klo 14.30-16.00 Kokkikerho, 10-13 v.
(ilmoittaudu web-lomakkeella)
Torstaisin klo 14.30-15.30 Puuha- ja pelikerho, 7-10 v.
(ilmoittaudu web-lomakkeella)
Kurun kerhot alkavat viikolla 36.
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja ohjelmakerho, 7-12 v.
Keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja ohjelmakerho, 7-12 v.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Maanantaisin klo 17.30-19.30 Kokki- ja liikuntakerho, 7-13 v.
Siivikkalan Salorinteen srk-talo (Siivikkalantie 76)
Tiistaisin klo 17.00–19.00 Toimintakerho, 7-12 v.
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 14.30-16.30 Ohjelmakerho, 7-12 v.
Srk-keskuksen parkkipaikka (Kirkkotanhuantie 1)
Tiistaisin klo 17.30-19.15 Mikroautokerho (toimii 17.5.-20.9.
välisenä aikana). Osallistuminen huoltajan kanssa. Lisätietoja:
Olli Viitaluoto, puh. 044 972 2166 tai Erkki Fred 044 704 4364.
Takamaan koulu (Hakalantie 5, koulun sali)
Joka toinen maanantai klo 17.30-19.30 Pikkutakis, alakouluikäiset tytöt ja pojat (15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10.,
7.11., 21.11., 5.12. ja 19.12.)
Vanha srk-talo (Loilantie 3-5, Kirkonseutu)
Torstaisin klo 17.30-19.30 Kokki- ja askartelukerho, 7-13 v.
Viljakkalan koulu (Erlandintie 13)
Perjantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho 7-10 v.
Perjantaisin klo 18.00-19.00 Liikuntakerho 11-15 v.
Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27)

Tiistaisin klo 17.30-19.30 Kokkikerho, 7-13 v.

Tyttökerhot

Kaikkiin tyttökerhoihin on ennakkoilmoittautuminen weblomakkeella: www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Metsäkylän koulu (Metsäkyläntie 32)
Torstaisin klo 16.00-17.00 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 17.30-19.30 Näytelmäkerho, 7-9 v.
Vahannan nuorisoseurantalo (Kuruntie 779)
Torstaisin klo 16.30–18.00 Ohjelmakerho 7-12 v.
Torstaisin klo 18.00–19.30 Ohjelmakerho 7-12 v.
Veittijärven koulu (Keskivainiontie 5, liikuntasali)
Torstaisin klo 16.30-17.30 Liikuntakerho 7-12 v.
Vuorentaustan koulu (Välimäenkuja 5, liikuntasali)
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho, 7-12 v.

Poikakerhot

Poikakerhoihin ei ennakkoilmoittautumista!
Haavi (Lähdevainiontie 21)
Maanantaisin klo 17.30-19.00 Kokki- ja puuhakerho,
7-12 v.
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Maanantaisin klo 17.30-19.00 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)
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Liikunta- ja ohjelmakerho, 7-12 v.
Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Tiistaisin klo 17.30-19.00 Avoimet ovet, 7-13 v.
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 16.00-17.30 Sähly ja ohjelmakerho 7-12 v.

LEIRIT JA TAPAHTUMAT
Kouluikäisille:

24.-25.9. Kurun kappeliseurakunnan 10-leiri Lammasnie-

messä. Lisätiedot: Martti Kauppinen puh. 044 786 8078.
15.-16.10. Sekaleiri Lempiäiniemessä 7-12-vuotiaille tytöille
ja pojille. Hinta 20 €. Ilm. 16.9. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Noora Paananen puh.
044 786 8066
17.-19.10. Syyslomaleiri Lempiäniemessä 7-12-vuotiaille
tytöille. Hinta 25€. Ilm. 16.9. mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Noora Paananen puh.
044 786 8066
25.-27.11. Adventtileiri Lempiäniemessä 9-14-vuotiaille tytöille. Hinta 25 €. Ilm. 4.11 mennessä www.ylojarvenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: Noora Paananen puh. 044 786
8066

Kouluikäisille ja aikuisille:

2.-4.9. Äiti-tyttöleiri kouluikäisille tytöille Lempiäniemessä.
Hinta äideille 30 € ja tytöille 25 €/tyttö. Kysy vapaita paikkoja.
Lisätiedot: Noora Paananen puh. 044 786 8066
La 1.10. Miesten ja lasten retki Kurusta Jyväskylän seudulle.
Lisätiedot: Martti Kauppinen puh. 044 786 8078.
Ke 26.10. ja 30.11. klo 18.00 Miesten ja lasten pizza- ja peli-ilta srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1). Ideana on pelailla
lasten kanssa kunnon lautapelejä ja tehdä yhdessä pizzaa. Ilta
on tarjoiluineen ilmainen. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa
aiemmin www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätietoa: Juha Seppänen, puh. 044 786 8064.
Ti 29.11 ja to 1.12. klo 17.00-19.30 Joulukerho perheille
Haavilla (Lähdevainiontie 21). Jouluista askartelua ja kokkausta. Tule tekemään joulukoristeet ja –kortit jouluisia herkkuja
herkutellen. Hinta 2 €/hlö/krt (sis. kaikki materiaalit ja välipalan). Ilmoittautumiset 18.11. mennessä Noora Paananen puh.
044 786 8066.
25.2.-5.3.2017 Laskettelu- ja hiihtoleiri Åressa
Lapset ja nuoret pääsevät mukaan aikuisen kanssa ja aikuiset
ilman lapsiakin. Matkan alustava hinta: aikuiset ja 13 v. täyttäneet noin 470 €, 6-12 v. noin 380 € ja alle 6 v. lapset noin
220 €. Sisältää matkat tilausbussilla, majoituksen tasokkaissa
Vargenin mökeissä, ruoat perillä, ohjelmat, tapaturmavakuutuksen, laivamatkat (laivamatkoilla yksi ruokailu). Hisseille matkaa n. 150 m, lastenhisseille sama matka. Tutustu www.skistar.
com. Lasketteluliput (6 päivää ma-la) arviolta:
Aikuiset (16-64 v.) 195 €, Nuoret 8-15 v. ja yli 65 v. 160 €
Alle 8 v. kypärällä varustetut lapset ilmaiseksi.
Hintaan sisältyy sirukortti. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä,
otatko 6 päivän laskettelukortin.
Lisätietoja matkanjohtajilta Juha Seppänen puh. 044 7868 064,
Ilpo Tolvanen 044 7906 450 ja Juha-Pekka Haavisto 044 786
8004. Ilmoittaudu www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
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Keskiviikko 24. elokuuta 2016

Luukas 10 -tapa elää

L10T-treffit ti 6.9. klo 18.00 Perhetalon kodalla
Kokoonnumme kertaamaan keväällä opittua ja vaihtamaan ajatuksia
kokemastamme. Tule virkistämään ajatuksiasi L10T:stä!

PYHÄKOULUT

- Ylöjärven kirkko (Kirkkotanhuantie 1) sunnuntaisin klo 10.00
messun yhteydessä (alkaen 11.9.)
- Mutalan toimipiste (Palsintie 11) sunnuntaisin klo 12.00
(alkaen 11.9.)
- Viljakkalan kirkko (Kirkkokuja 14) sunnuntaisin
jumalanpalveluksen yhteydessä
Lisätietoja: terhi.pellinen@evl.fi, 044 786 8086

VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRI
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

Joka sunnuntai Viljakkalan kirkossa pääsääntöisesti klo
11.00 (su 28.8. vielä kesäajassa eli 10.00)
Tuomasmessut: Su 23.10., 20.11. ja 18.12. klo 18.00 (tällöin ei aamumessua)
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat
Viljakkalan kirkossa la 3.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. klo
18.00-21.00
Raamattupiirit
- Viljakkalan srk-talossa kerran kuussa perjantaisin klo
17.00 (alkaen 9.9.)
- Hanna-piiri Viljakkalan srk-talossa kerran kuussa torstaisin klo 14.00 (alkaen 1.9.) srk-talossa.
- Pisara Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 18.00 (alkaen 5.9.)
Perhekerhot:
- Viljakkalan srk-talossa keskiviikkoisin klo 10.00-13.00
(alkaen 7.9.)
- Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 10.00-13.00 (alkaen 5.9.)

MUSIIKKITYÖ

Kuorot ja bändit:
- Junior Gospel Singers kouluikäisille tiistaisin klo 15.0016.00, solistiryhmä klo 16.00-16.30 Viljakkalan srk-talossa
(alkaen 6.9.)
- Viljakkalan mieslaulajat tiistaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 6.9.)
- Tuomaskuoro ja -bändi ensimmäinen kokoontuminen su
4.9. klo 17.30-19.30 Viljakkalan srk-talossa
- Lauluryhmä ”Kypsät tähkät” kokoontuu toimintapäivä
Viljakaisten yhteydessä
Laulun ystävät Viljakkalan srk-talossa joka toinen torstai
klo 16.00 (alkaen 22.9.)

VARHAISNUORISOTYÖ

Donkkis Big Night -toimintaillat
1-6 luokkalaisille keskiviikkoisin 21.9., 19.10., 23.11. ja
14.12. klo 18.00-20.00 Viljakkalan srk-talossa. Luvassa
reipasta musiikkia, raamattuopetus, Saku ja Ruut, erilaisia
toimintapisteitä, nyyttärit.
Koulupäivystys
Viljakkalan Yhtenäiskoulun alakoulun pihalla joka tiistai klo
10.45-11.15. Päivystämässä Mikko.

”Hiljaisuuden
viljelyä”
Pieni
iltakirkko

Ylöjärven kirkossa
ke 5.10. ja 2.11. klo 19.00
Yhdessä jaettua
hiljaisuutta, yksinkertaisia
lauluja ja ehtoollinen.

Lisätietoja:

terhi.torma@evl.fi,
puh. 044 786 8016

Syksy 2016

Kerhot Viljakkalan koululla (Erlandintie 13) (alk. 2.9.)
- Perjantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho 7-10 v. tytöt
ja pojat.
- Perjantaisin klo 18.00-19.00 Liikuntakerho 11-15 v. tytöt
ja pojat.
Kerhoihin ilmoittautuminen: www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen

DIAKONIATYÖ

Avarit = avoimet ovet
- Karhen srk-kodilla to 22.9., 27.10. ja 24.11. klo 12.0014.00
- Viljakkalan srk-talossa tiistaisin klo 11.00-13.00 (alkaen
16.8., jatkuen 29.11. asti, poikkeuspäivät jolloin emme
kokoonnu: 6.9, 27.9, 4.10, 18.10, 15.11)
Avarit on tarkoitettu kaikille, ”matalankynnyksen” paikka
osallistua seurakunnan toimintaan. Avareissa on pieni
hartaus, keskustelua eri aiheista ja niiden vierestä, joskus
myös liikunnallinen hetki. Kahvit.
Viljakaiset
Viljakkalan seurakuntatalolla 5.9., 3.10., 14.11. ja 12.12.
klo 10.00-14.00.
Tuunattu toimintapäivä, joka alkaa aamuhartaudella. Toimintaa esim. pelailua, kuorossa laulamista tai vain ajan
viettoa yhdessä. Ruokaillaan yhdessä ja iltapäivällä on
vielä yhteistä ohjelmaa tai iltapäivävieras. Päätämme päiväkahviin.
Arkiateria maanantaisin klo 12.00 (alkaen 5.9.)
Arkiaterian hinta on 4 €, työttömät ja kotiäidit/-isät 2 €,
lapset alle kouluikäiset ilmaiseksi.

LÄHETYSTYÖ

Lähetyspiirit ke 14.9. (Malkamäellä, Nopanperäntie 9 E),
5.10. ja 26.10. klo 19.00 Karhen srk-kodissa (tai muussa
ilmoitetussa paikassa).
Tasauspäivän lounas Viljakkalan srk-talossa su 25.9.
Lapset ilmaiseksi. Arvontaa.
Suomi Rukoilee –tapahtuma Viljakkalan kirkossa la 8.10.
klo 18 sanan, rukouksen ja ylistyksen illassa. Mukana
Ilkka Päiväsaari ja Lasse Jussila.
Lähetysmyyjäiset SLS:n hyväksi Karhen srk-kodissa ke 6.11.
Kansanlähetyksen lähetysmyyjäiset Karhen srk-kodissa
pe 2.12. klo 19.00.

www.ylojarvenseurakunta.fi/viljakkala

DIAKONIATYÖN SYKSY 2016
Apua ja tukea arkeen

Diakoniatyö palvelee yksinäisiä ihmisiä ja
perheitä erilaisissa elämäntilanteissa tarjoten
apua ja tukea:
- Ruokapankin kautta helpotusta elämäntilanteeseen, jos se on yllättäen muuttunut ja kun
kaupungin perusturvan antama tuki ei riitä.
- Keskusteluapua ja neuvontaan, kun elämäntilanteesi on hankala
- Keskustelua uskoon ja hengelliseen elämään
liittyvistä asioista ja kysymyksistä

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 10.00-12.00 (alkaen 5.9.)
Kurun srk-talo (Kirkkotie 1)
puh. 044 786 8056
VILJAKKALASSA
sopimuksen mukaan
puh. 044 786 8058
Syksyn toimintaa:
Tähkäpäät – vanhemman väen
toimintapäivä
Keskiviikkoisin klo 9.30-14.00 Ylöjärven srkkeskuksessa (alkaen 7.9.)
Päivä on tarkoitettu vanhemmalle väelle ja

siihen sisältyy monipuolista ohjelmaa, iloista
yhdessäoloa ja lounas sekä päiväkahvit. Parittomilla viikoilla toimintapäivästä vastaa iso
joukko vapaaehtoisia. Kyytiä tarvitsevat (nykyiset ja uudet taksin käyttäjät) ilmoittautukaa
puh. 044 786 8109 tai puh. 044 786 8042.
Arkiateria – edullinen ateria yhdessä
Maanantaisin klo 12.00-13.00 Ylöjärven srkkeskuksessa (alkaen 12.9.)
Voit aterioida edullisesti yhdessä toisten seurassa ja vaihtaa kuulumisia. Aterian hinta työttömiltä 2 € ja eläkeläisiltä 4 €.
Kymppikahvit – kiinnostavia teemoja kahvikupin äärellä
Maanantaisin parillisilla viikoilla klo 10.00
Voimavara Ry:n tiloissa, Murtomäentie 4 (alk.
3.10.).
Alustuksia erilaisista teemoista ja keskustelua
sen pohjalta, mutta myös aiheen vierestä kahvikupin ääressä vapaamuotoisesti.
Su 18.9. Kehitysvammaisten kirkkopyhä Nokialla. Ilm. 8.9. mennessä puh. 044 786 8054.
Oma apu -toiminta. Auta omaa toimeentuloasi auttamalla muita. Työllistymis- ja kuntoutuspolkuja työttömille, toimeentuloapua ja
vastavuoroista auttamistyötä vapaaehtoisille.
Tied. kappalainen Johannes Riuttala puh. 044
786 8008.
Toimiva perhe -kurssi äideille ja isille. Lisätiedot 044 786 8048, riina.viitala@evl.fi

SIIONINVIRSISEURAT
ma 5.9. klo 18.00
ma 3.10. klo 18.00
ma 31.10. klo 18.00
su 27.11. klo 18.00

SYKSY 2016

Perhetalossa (Loilantie 1-3)
Perhetalossa (Loilantie 1-3)
srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
Karhen srk-koti (Kyrönlahdentie 853)

Lisäksi su 25.9. klo 11.00 Herättäjän kirkkopyhä
Viljakkalan kirkossa. Lähetyksen Tasaus-lounas. Safari-kuoro.

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

Naisten vapaaillat

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

ma 12.9. ”Armon monet kasvot”
psykologi, teol.maist. Marjo Tavast
ma 10.10. ”Elämän tienristeykset”
teologian maisteri Marianne Jansson
Yhteinen miesten- ja naistenilta
ma 7.11. ”Kutsuttuna”
kansanedustaja, evankelista Sari Essayah
Lastenhoito ohjelman aikana.
Tervetuloa!

Seurakuntanyyttärit
Srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
maanantaisin 19.9., 24.10. ja 21.11. klo 18.00
Tule yhdessä rakentuvaan iltaan, jossa jokaisella on jotain annettavaa. Tuomisesi voi olla väliajalla syötävä naposteltava tarjoilupöytään, sana, laulu tai oma lahjasi. Illan aikana myös musiikkia
Housebandin johtamana sekä yhteistä rukousta.
Tervetuloa mukaan!

KONSERTTEJA
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. Liput: 24€ / 18€ / 10€ / 2€ / 6€
/ 6€. Lippuja saatavilla Tampere-talon Lipputoimisto
ja Kulttuurimyymälä Aplodi sekä Lippupiste.
Su 18.9. klo 16.00 Jukka Salmisen tarinasafarikonsertti Ylöjärven kirkossa.
La 29.10. klo 20.00 Papas No Mamas –lauluyhtyeen konsertti Kurun kirkossa.
La 26.11. klo 18.00 Joulukonsertti Aurejärven
kirkossa. Musiikinopiskelijat Juuso ja Otto Veikkola.
Su 27.11. klo 18.00 Adventtikonsertti
Ylöjärven kirkossa.
La 10.12 klo 18.00
Joulukonsertti Satu Suhonen (laulu) Kurun kirkossa.

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

