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SUKUPOLVIEN RUKOUS
100–VUOTIAAN
SUOMEN PUOLESTA

Pyhä Jumala, rukoilemme…
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…pidä Taivaan Isä huolta
karhuista, vesimittareista ja
autoista, niillä ei saa kaahata.
Ja sitte meistä ihmisistä,
ettei satu mitään tai ettei
lintuja kotkat nappaa.
Taivaan Isä kyllä oikeastaan
siunaakin kaiken.

…kiitos, että lapsista
pidetään huolta.

…että oppisimme
kunnioittamaan luontoa,
joka on ollut koti
suomalaisille jo niin
pitkään.

…lastemme puolesta.

…Herra siunaa Suomea.

…rauhan puolesta.

…kiitos rauhasta ja
itsenäisyydestä.

…Isä, auta meitä
rakastamaan niitä, jotka ovat
väliinputoajia, ovat jäämässä
ulkopuolelle.

…Suomen päättäjien
puolesta.

…kiitos, että Suomessa on
rakkautta ja ystävyyttä.
…kiitos itsenäisyydestä.

…pidä huolta niinku
poroista. Ne tarvii
suojelua, ettei tipu
asteroidi päähän.

…luonnon ja sen
puhtauden puolesta.

…anna meille ymmärrystä ja
yhtenäisyyttä.

…Isä, auta meitä olemaan
ylpeitä omista juuristamme
ja kulttuuristamme sekä
kunnioittamaan muiden
juuria ja kulttuuria.

…kyllä mä toivon, että Taivaan
Isä pitää Suomen lisäks koko
maapallosta huolta.
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…kiitos rukouksen
voimasta.

…kiitos rakkaasta
kotimaasta.

...rauhaa maahamme.

...että olisi leipää ja
turvaa kaikille.

…Jeesuksen sanoin: ”Minä
jätän teille RAUHAN.
Oman rauhani minä
annan teille, en sellaista,
jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää
vaipuko epätoivoon.” (Joh.
14:27)

…siunaa ja varjele
maatamme edelleen.

...että hallitus osaisi
tehdä budjetin
oikeudenmukaisesti.

...etteivät isämme ole
turhaan taistelleet.

…anna päättäjille viisautta
tehdä oikeita ratkaisuja.

…Herran Jeesuksen armo
olkoon kaikkien kanssa.
(Ilm. 22:21)

* Rukouksen Suomen puolesta ovat kirjoittaneet itsenäisyytemme
eri vuosikymmenillä syntyneet Ylöjärven seurakuntalaiset.

...Suomen hallituksen
puolesta.
...että pysyisi rauha.

...että lapsemme saisivat
kasvaa vapaassa maassa.
...että kaikilla olisi
hyvä olla.

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

Pyhä arjen keskellä
Piispantarkastukseen liittyen seurakunnan työyhteisö halusi viime keväänä kehittää itseään. Halusimme
oppia tuntemaan yhä paremmin paikkakunnan oloja
ja täällä elävien ihmisten arkea. Emme toki ole olleet
huonoja siinä tähänkään asti. Me työntekijöinä elämme
samaa arkea muiden ylöjärveläisten kanssa.
Nyt jalkauduimme arkeen, jota harvoin näemme.
Meidät toivotti tervetulleiksi lähes 30 ylöjärveläistä
työ-yhteisöä. Olimme liikkeellä oppiaksemme yhteisöjen arjesta. Koska emme kuvittele omistavamme
korkeampaa tietoa tai olevamme jo valmiita. Saimme
paljon, toivottavasti pystyimme jättämään jälkeemme
myös jotakin.
Kuulimme paljon kertomuksia elämästä ja arjesta,
työpaikoilla ja työn keskellä. Samalla tulimme tutuiksi.
Kohtaaminen oudossa paikassa ja ympäristössä luo uutta puhetta ja ajattelua. Saapuminen toisten työpaikoille
ei ollut meillekään helppoa. Mitä sanoa, mitä kysyä…
Niin, ja loppujen lopuksi sekin oli arkea.
100 –vuotiaassa Suomessa on jo aikakin murtaa totuttuja tapoja. Kirkko ei voi olla etäällä ja irrallaan. Eikä

se halua. Näyttää siltä, että kehitys kohti kirkon terävämpiä kannanottoja on peruuttamattomasti alkanut. Se
tulee synnyttämään keskusteluja myös tulevaisuudessa.
Samalla ajattelen, että seurakunta työntekijöiden
luotsaamana yhteisönä on tullut tiensä päähän. Olemme seurakuntalaisten seurakunta, ja vain sillä tavalla
kiinnostava ja merkityksellinen. Toivottavasti osaamme
työntekijöinä tunnistaa tämän jalkautumiskokemuksen jälkeen entistä paremmin tämän päivän ihmisen
tarpeita. Nähdä tavallinen ja osata liittyä hengelliseen.
Tunnistaa Pyhän, joka elää arjen keskellä.
Tämän Kirkko Näkyy –lehden kansikuva on täynnä
rukousta. Hyvin arkista, ja samalla koskettavaa. Elämässä on paljon pyhää. Sille pitää uskaltaa antaa tilaa
tulla näkyviin. Kokonainen ihminen on myös hengellinen ihminen.

PUHEENVUORO

REFORMAATION ÄÄRELLÄ

Analyysi sukupolvien
rukouksesta
”Rukoilemme, että kaikilla olisi hyvä
olla”. Tämä lause tulee esiin kaikissa
rukouksissa, joskin se ilmaistaan rukouksissa eri tavalla , mutta kaikki tuovat
sen esiin omalla tavallaan: kaikilla olisi
hyvä olla.
Eri-ikäisten rukouksista tulee hienosti esille kolme hallitsevaa asiaa taivaan
isälle: pidä huolta, kiitos ja pyyntö.
Rukouksissa tulee näkyvästi esille
rukoilijoiden kokemukset ja ikä, sillä
nuoremmat pyytävät pitämään huolta
esimerkiksi vesimittareista ja poroista. Vanhemmat taas pyytävät pitämään
huolta itsenäisyydestämme, vapaudestamme, läheisistä ja toisistamme.
Yhteistä eri-ikäisten rukouksissa on,
että kaikki pyytävät pitämään huolta
luonnosta ja maapallosta, joka on meidän kaikkien yhteinen koti.
Rukouksissa myös muistetaan kiittää
– kiittää siitä, mitä on ja siitä, mitä on
saatu ja saavutettu, ja myös kiittää hyvin
monelle tärkeästä rukouksen voimasta.
Kiitos ei saisi meiltä unohtua, näinä yl-

täkylläisyydenkään aikoina.
Näissä kaikissa rukouksissa minuun
vaikuttaa voimakkaasti ja toivon, että
se vaikuttaa muihinkin ihmisiin, välittämisen tunne. Rukouksista välittyy aito
välittämisen tunne.
Maailmassa ja ympärillämme tapahtuu niin monenlaista koko ajan. Joihinkin asioihin voimme itse vaikuttaa,
joihinkin emme. Mutta yhdessä voimme
vaikuttaa enemmän ja moniin asioihin.
Toivon, että nämäkin rukoukset antavat
meille ihmisille voimaa ja yhteisöllisyyden tunnetta. Sitä tarvitsemme entistä
enemmän näinä aikoina. Kaikki meidän
tekomme vaikuttavat aina joihinkin ja
johonkin.
Näissäkin eri sukupolvien rukouksissa välittämisen tunne tulee esille ja
100-vuotiaan Suomen sukupolvien ketju
ei katkea. Välittäminen edelleen toisista
ihmisistä ja luonnosta on tärkeää, vaikka iät ja kokemukset näilläkin ihmisillä
ovat varmasti erilaiset.
Toivon ja uskonkin, että ihmiset näitä

Ylöjärveläiset 8-luokkalaiset pohtivat tämän ajan
teesejä ja käsitystä armosta.

Minun teesini

rukouksia lukiessaan huomaavat, kuinka
samankaltaisia pyyntöjä, huolia ja kiitoksen aiheita meillä kaikilla ihmisillä
varmasti on ikään, sukupuoleen ja kansallisuuteen katsomatta.
Etusivun rukouksen analysoi ylöjärveläinen sanoittaja ja kirjailija Timo
Jokinen.
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Vastaava päätoimittaja kirkkoherra Kimmo Reinikainen
Painopinnan valmistus Ylöjärven Uutiset, ilmoitukset@ylojarvenuutiset.fi
Painopaikka Alma Manu, Tampere
Seuraava numero ilmestyy 2018 tammikuussa.

Älkää teeskennelkö, vaan olkaa oma itsenne
ja eläkää omalla tavalla elämäänne.
Jokaista pitää kunnioittaa,
kaikilla on oikeus olla oma itsensä.
Kaikki saavat tehdä virheitä ja heitä kunnioitetaan
silti, ja heille annetaan anteeksi heidän virheensä.
Naisetkin ovat tasa-arvoisia ja meilläkin
on oikeus tehdä ja sanoa asioita,
ilman, että meidät tuomitaan.
Kunnioita jokaista.
Rakasta läheisiäsi.
Opi virheistäsi.
Elä elämääsi.

Minun mielestäni armo
tarkoittaa sitä, että
Pelastusta ei voi ostaa.
Joku antaa
mahdollisuuden.
Pääsee taivaaseen.
Antaa anteeksi kaverille
tai vanhemmille.
Kaikilla on oikeus
ja mahdollisuus.

KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 30. elokuuta 2017

Päiväkerhotoiminnan tarve muuttuu

70-vuotias murroksessa
Seurakunnan päiväkerho kuuluu monen vielä
1990-luvulla syntyneiden
lapsuusmuistoihin.
Kun äidit olivat pidempään
lasten kanssa kotona, tarvittiin kerho, jossa lapsi sai
tavata ikäisiään, ja äitikin
sai omaa aikaa. Nyt, kun
valtaosa lapsista on päivät
hoidossa, päiväkerhoilla on
uudistumisen paikka.

S

eurakunnan päiväkerho on
noin 70-vuotias keksintö.
Pirkanmaalla Tampereen tuomiokirkkoseurakunta aloitti
päiväkerhotoiminnan vuonna 1950, ja
Ylöjärven seurakunta lähti touhuun mukaan vuonna 1962.
– Aloite tuli kotiäideiltä, jotka pyysivät seurakunnalta tällaista toimintaa
saadakseen lapsille seuraa ja itselleen
henkireiän. Ensimmäiset kerhonohjaajatkin olivat vapaaehtoisia kotiäitejä,
joista osa sitten lähti kouluttautumaan
lastenohjaajiksi, Ylöjärven seurakunnan
lapsityönohjaaja Ulla Rapio kertaa historiaa.
– Itse tuli päiväkerhotoiminnan ohjaajan vastaperustettuun toimeen vuonna
1986. Silloin ja etenkin 1990-luvulla
elettiin toiminnan kiihkeän kasvun
aikaa. 1990-luvun alussa yli puolet
4–6-vuotiaista oli päiväkerholaisia. Ylöjärvellä ryhmissä kävi noin 600 lasta.
Päiväkerhopaikkoja jonotettiin!

”Sallikaa lasten
tulla minun tyköni”
Seurakunnan päiväkerho ratkaisi perheissä monta pientä ongelmaa ja oli
usein helpotus myös kasvatuksellisesti.
Jos itselle ei ole luontevaa puhua lapsen
kanssa Jumalasta ja opettaa Raamatun
kertomuksia, päiväkerho hoitaa tehtävän.
– Päiväkerhoissa opetellaan ryhmässä
olemista, yhdessä leikkimistä ja toisten
huomioon ottamista. Tietty hengellinen
herkkyys on suurimmillaan vähän alle
kouluikäisenä, joten päiväkerhoaika on
hyvä vaihe tutustua kristinuskoon, Ulla
Rapio sanoo.
Hän kertoo, että seurakunnan päiväkerhoissa on aina ollut myös kirkkoon
kuulumattomien vanhempien lapsia.
Kerhopaikka on ehkä ollut heille käytännöllinen ratkaisu, mutta samalla se
on osoitus avarakatseisuudesta.
– Kunnioitan vanhempia, jotka antavat lapsilleen tilaisuuden tutustua muihinkin kuin omaan elämänkatsomukseensa. On tärkeää, että päiväkerhon
hakemuslomakkeessa ei ole koskaan
kysytty, kuuluvatko vanhemmat seurakuntaan vai eivät.

Päiväkerhoista
iltakerhoja?
2000-luvulla päiväkerhotoiminta on
muuttunut entistä lapsilähtöisemmäksi
ja osallistavammaksi.
Enää ei ohjaaja jakele puheenvuoroja, vaan lapsilla on aktiivinen rooli
niin hartaushetkissä kuin muussakin
tekemisessä.
Suurin muutos näkyy kuitenkin
kerholaisten määrässä. Tänä syksynä
Ylöjärven seurakunnan päiväkerhoihin
ei ilmoittautunut yli puolet ikäluokasta
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VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRI
✣ SYKSY 2017
JUMALANPALVELUKSET VILJAKKALAN KIRKOSSA

Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12.00 Viljakkalan kirkossa (Kirkkokuja 14).
Tuomasmessut: Su 17.9. ja 26.11. klo 18.00 (tällöin ei aamumessua)
Muita erityisjumalanpalveluksia Viljakkalan kirkossa:
Su 1.10. klo 12.00 Perhekirkko (ei ehtoollista eikä pyhäkoulua)
Ke 6.12. klo 12.00 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. Seppeleenlasku ja kirkkokahvit.

LAPSITYÖ

Pyhäkoulu
jumalanpalveluksen yhteydessä joka sunnuntai (myös Tuomasmessuissa,
mutta ei perhekirkoissa). Uudet pyhäkouluopettajat tervetuloa rinkiin:ota
yhteys Johannes Riuttalaan puh. 044 786 8008.
Päiväkerho
Karhen seurakuntakoti (Kyrönlahdentie 853) ti, pe 12.30-15.30

VARHAISNUORISOTYÖ

Koulupäivystys
Viljakkalan Yhtenäiskoulun alakoulun pihalla tiistaisin klo 11.00-11.30.
Kerhot Viljakkalan koululla (Erlandintie 13) (alk 7.9.)
- Torstaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho 7-10 v. tytöt ja pojat.
- Torstaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho 11-15 v. tytöt ja pojat.
Kerhoihin ilmoittautuminen netissä: www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätietoa: laura.juutilainen@evl.fi, puh. 044 7868 066.

NUORISOTYÖ

Nuortenillat maanantaisin klo 15.00-19.00 Viliksellä (vanha Viljakkala-talo)
Koulupäivystys Viljakkalan Yhtenäiskoulun yläkoulun oppilaskunnan kopissa joka tiistai klo 11.30-12.15. Päivystämässä Mikko.

PERHEET

– Kenen reppu? On Amanda Rautiaisen vuoro olla Metsäkylän päiväkerhon
järjestäjä. Järjestäjä jakaa kerholaisten reput, joista kaivetaan esiin eväät.

Perhekerho
- Viljakkalan srk-talossa keskiviikkoisin klo 9.00-12.00
- Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 9.00-12.00

AIKUISET

vaan noin 200 lasta.
Lapsityönohjaajan mukaan kyse ei
ole siitä, että nuoret perheet olisivat
vieraantuneet kirkosta vaan äitiyden
muutoksesta talouselämän ehdoilla.
– Perhekerhot, joissa vanhemmat
käyvät alle 2-vuotiaiden lasten kanssa,
pullistelevat. Valtiovalta on kuitenkin
tehnyt parhaansa saadakseen jo 3-vuotiaiden äidit töihin, joten yhä harvempi
valitsee enää kotiäitiyden. Päiväkodit
ovat täynnä, mutta päiväkerhoissa on
tilaa, Ulla Rapio kuvaa tilannetta.

Lapsiperheiden arjen muuttuminen
on tuonut päiväkerhot tilanteeseen, jossa
konseptin on uudistuttava.
– Kirkkoherra Kimmo Reinikainen
ehdotti jo vuosia sitten, että varhaiskasvatustoimintaa siirrettäisiin ilta-aikaan,
ja yksi iltakerho meillä Kurussa onkin.
Itse ajattelen, että kun perheet ovat päivät erillään, ilta olisi hyvä viettää yhdessä. Tähän erilaiset perhekerhot ovat hyvä
ratkaisu, Ulla Rapio visioi.
SUSANNA VILJANEN

Kirkko elää osana yhteiskuntaa
Kirkko on osa suomalaista yhteiskuntaa. Sillä on historiallinen paikka ja
tehtävä. Lakisääteisesti se tehtävä on muuttunut monta kertaa. Yhteisöllisesti vielä useammin. Vain katsomalla historiaa voi ymmärtää kirkon paikkaa
esimerkiksi yhteiskunnan kasvatustyössä ja diakoniassa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
• 1600-luvulla kirkko tarjosi lukuopetusta sekä opetusta Katekismuksesta. *Ruotsin valtakunnan ensimmäinen varsinainen kirkkolaki
säädettiin 1686 ja lopullinen kirkkolaki 1869. Kirkkolain tarkoituksena
oli turvata kirkon sisäinen itsenäisyys ja riippumattomuus suhteessa
valtioon.
• 1700-luvulla puhdasoppisuuden ajalla kirkossa luotiin kasvatusjärjestelmä, joka säilyi aina 1800-luvulle asti, kunnes kunta otti tehtäviä
itselleen. Lukkarinkoulun jatkeena oli kyläkoulu, myöhemmin kiertokoulut ja pitäjänkoulut.
• 1800-luvulla kunnasta alkoi kehittyä (kirkon ja hyväntekeväisyyden
sijasta) alueen vastuunkantaja; tämän henkinen vaivaishoitoasetus säädettiin vuonna 1852 ja se uudistettiin vuonna 1879. Vaikka kirkko oli
vapautettu yhteiskunnallisen lain turvin köyhäinhoidosta, herätti tilanne
katovuosien jälkeen kirkon sisällä pohdintaa, miten se voisi olla apuna
vaikeassa tilanteessa.
Ensimmäinen kuntalaki, asetus kunnallishallituksesta maalla annettiin
1865. ”Kukin seurakunta maalla on itsepäällensä erinäinen kunta.” Kirkon ja kunnan hallinto erotettiin toisistaan.
Hanna Rothman perusti Helsinkiin lastentarhan köyhien perheiden lapsille 1888. Tarhan tarkoituksena oli ”viedä lapset Kristuksen luo”. Työ
oli samalla sekä pedagogisesti toteutettua kristillis-sosiaalista toimintaa
että kristillistä sisälähetystyötä.
• 1900-luvun taitteeseen tultaessa ajatus kirkollisesta köyhäinhoidosta
oli saanut kannatusta niin, että palkattiin diakonissoja tähän tehtävään.
Päiväkerhotyö syntyi sota-ajan jälkeen ja täytti juuri 70 vuotta. Se syntyi
diakonisiin tarpeisiin sota-ajan jälkeen takaamaan yhden atrian ja sosiaalisen kontaktin köyhimmän väestönosan lapsille.
Nämä poiminnat kertovat juurista, jotka ulottuvat jo vuosisatoihin ennen
itsenäisyyttä.
Ja kehitys jatkuu. Minkälaiseksi muodostuu kirkon ja seurakunnan tehtävä yhteisössämme vaikkapa parinkymmenen vuoden päästä, riippuu kovin
monista asioista. Ennustaminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden ennustaminen. Selvää on, että tarpeellista tekemistä on enemmän kuin voimavaroja.
KIMMO REINIKAINEN

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat
Viljakkalan kirkossa la 16.9., 14.10., 18.11. ja 16.12. klo 18.00-21.00
Raamattupiirit
- Viljakkalan srk-talossa kerran kuussa perjantaisin klo 17.00 (alkaen 8.9.)
- Hanna-piiri Viljakkalan srk-talossa kerran kuussa (alkaen 4.9. klo 14.00).
- Pisara Karhen srk-kodissa maanantaisin klo 18.00. Lastenhoito.

DIAKONIATYÖ

Diakoniatyön vastaanotto sopimuksen mukaan, diakoniatyöntekijä puh.
044 786 8058.
Avarit = avoimet ovet
- Karhen srk-kodilla to 14.9., 12.10. ja 16.11. klo 12.30-14.00
- Viljakkalan srk-talossa tiistaisin 19.9., 26.9., 3.10., 24.10., 14.11., 21.11.,
28.11. ja 5.12. klo 11.30-13.00.
Avareissa on pieni hartaus, keskustelua eri aiheista ja niiden vierestä, joskus myös liikunnallinen hetki. Kahvit.
Viljakaiset
Viljakkalan srk-talolla 11.9., 9.10., 6.11. ja 11.12. klo 11.00-14.00.
Tuunattu toimintapäivä, jossa esim. aamuhartaus, tuolijumppa, ohjelmatuokio ja yhteislauluja. Ruokailu ja kahvit.
Arkiateria maanantaisin klo 12.00 (alkaen 11.9.)
Arkiaterian hinta on 4 €, työttömät ja kotiäidit/-isät 2 €, lapset alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Oma Apu –projekti tarjoaa päivätoimintaa eläkeläisille, työllistymismahdollisuutta työttömille sekä talouksille ja yrittäjille aputyövoimaa. Yhteyshenkilö Johannes Riuttala, puh. 044 786 8008.
Lisätietoja diakoniatyöstä: minna-liisa.pajunen@evl.fi, puh. 044 786 8058.

LÄHETYSTOIMINTA

Lähetyspiiri noin kolmen viikon välein kodeissa tai Karhen srk-kodilla
keskiviikkoisin klo 18.00 (alkaen 6.9.).
Su 24.9. klo 13.30 Tasauspäivän lounas lähetykselle Viljakkalan srktalossa.
Ke 29.11. klo 19.00 Lähetysmyyjäiset Karhen srk-kodissa.

MUSIIKKITOIMINTA

Kuorot:
- Junior Gospel Singers minit (1-5-luokkalaiset) keskiviikkoisin klo 17.0017.45, Juniorit (6-9-luokkalaiset) keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 ja solistit
keskiviikkoisin klo 19.00-19.30 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 6.9.)
- Viljakkalan mieslaulajat torstaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srktalossa (alkaen 7.9.)
- Tuomaskuoro ja -bändi ensimmäinen kokoontuminen su 3.9. klo 17.0019.00 Viljakkalan srk-talossa. Lastenhoito.
- Hämeenkyrön kirkkokuoro ensimmäinen kokoontuminen to 7.9 klo
16.30-18.00 Punainen pirtti (Yrjö-Koskisentie 6, Hämeenkyrö). Sovitaan
silloin jatkokokoontumiset - alustavasti parillisilla viikoilla.
- Hämeenkyrön ”Virtaa viisikielisestä yhdessä lauluryhmä” parittomilla
viikoilla keskiviikkoisin klo 12.30-13.30 Torikadun Olohuoneella (Torikatu 8,
Kyröskoski) (alkaen 13.9).
* Huom! Kaikki em. lauluryhmät esiintyvät ja vierailevat Ylöjärven ja Hämeenkyrön seurakuntien kirkoissa ja tilaisuuksissa.
Lisätietoja: kanttori Heidi Olkinuora, puh. 044 724 8355.
Laulun ystävät Viljakkalan srk-talossa joka toinen maanantai klo 16.00
(alkaen 11.9). Laulamme yksiäänisesti hengellisiä lauluja esim Viisikielinenkirjasta. Vetäjänä Kaisu Talosela.
Su 12.11 klo 19.00 Perinteinen Isänpäiväkonsertti Viljakkalan kirkossa.
Järj. srk ja Lions Club Viljakkala.

Viljakkalan jumalanpalvelukset
alkavat klo 12.00
Syyskuun alusta alkaen jumalanpalvelukset Viljakkalan kirkossa alkavat
pääsääntöisesti klo 12.00. Alkamisaika muuttuu siis viime talvikauden klo
11.00:sta tuntia myöhemmäksi. Ansiokkaasti Viljakkalassa toiminut pyhäkoulu
jatkuu kuten ennenkin viikoittain messun yhteydessä.
Jumalanpalveluksen alkamisajan
muutos liittyy Hämeenkyrön ja Viljakkalan yhteiseen kanttorijärjestelyyn,
jossa yhteistyöllä haetaan etuja, jotka
hyödyttävät kaikkia osapuolia. Viljakkalan kanttorina työskennellyt Heidi
Olkinuora toimii syyskuun alusta läh-

tien Hämeenkyrön seurakunnan vs.
kanttorina vuoden 2018 loppuun asti.
Tuttu Heidi-kanttori säilyy kuitenkin
Viljakkalan jumalanpalveluskanttorina
sunnuntaisin sekä seurakunnan kuorojen
johtajana Viljakkalassa. Muissa Viljakkalan kanttoritarpeissa palvelevat Ylöjärven kanttorit.
Muutoksen myötä Hämeenkyrön ja
Viljakkalan kuorot toimivat jatkossa yhdessä, jolloin molempien kuorotoiminta
vahvistuu. Gospel Singers -ryhmät, Viljakkalan mieslaulajat ja Tuomaskuoro
& -bändi kokoontuvat harjoittelemaan
jatkossakin Viljakkalassa.
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Ylöjärven sukupolvien ketju
Suomi 100 -juhlavuosi yhdistää eri sukupolvia myös Ylöjärven seurakunnassa. Ylöjärvellä on monet kasvot. Nuoret ja vanhat. Historiaa
nähneet ja tulevaisuuteen katsovat. 100 eri-ikäistä vauvasta vaariin
katsovat yhdessä tulevaisuutta kohti tämän sivun kuvassa. Kaikki
yhtä arvokkaina ja kaikkia tarviten saamme olla rakentamassa Suomea ja kirkkoa tulevallekin vuosisadalle.
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Suomi 100 & Reformaatio 500

Juhlavuosi huipentuu syksyllä
Vuosi 2017 on suuri juhlavuosi niin kotimaallemme
kuin kirkollekin. Suomi 100
ja Reformaatio –juhlallisuudet näkyvät syksyllä myös
merkittävästi Ylöjärven seurakunnan toiminnassa mm.
konserteissa ja kirjaston teemaviikossa.

Suomi soi
Syksyn aikana kuullaan Suomi 100
–vuotta monivivahteikas ja tasokas

konserttisarja, joka punoutuu Suomen
historiaan ja suomalaisuuteen. Eliisateatterin tuottama musiikkidraama Mannerheim-muistoja autonomian ajalta
22.10. kuljettaa yhden merkkihenkilön
tarinan kautta kuulijat itsenäisyytemme
vaiheisiin. Esitys on myös hyväksytty
valtakunnalliseen Suomi 100-juhlavuoden ohjelmaan.
Joulukonserteissa suomalaisuutta heijastelee vuorollaan mm. niin Maasalon
perinteikäs adventtivesper, Tampere-talon suurilta areenoilta tuttu Tampereen
Filharmoninen kuoro kuin myös tunnettuja suomalaisia jouluisia yksinlauluja

SUOMI 100 -TAPAHTUMAT
To 20.9. ja pe 21.9. klo 18.00 Pappilan illanvietto entisajan tyyliin – Suomi
100 (kaksi kattausta). Millaista oli elämä ennen vanhaan Suomessa, Ylöjärven pappilassa? Tarjottiinko pappilan kahvipöydässä ässiä, tiikerikakkua
vai jotain ihan muuta? Illanvietossa kuulemme tarinoita kansakuntamme
vaiheista, seurakuntaelämästä, ihmiskohtaloista. Laulamme eri aikakausien
lauluja ja nautimme pappilan seitsemän sortin kahvipöydästä. Pukeutuminen
menneen maailman tapaan sallittua. Paikkavaraukset to 14.9. mennessä: puh.
044 7868 174 tai ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Pe 13.10. klo 18.00 Petri Antikaisen lauluoppilaiden Suomi100 -konsertti
Kurun srk-talolla diakoniatyön hyväksi.
Su 22.10. klo 16.00 Mannerheim-muistoja autonomian ajalta –musiikkidraama Ylöjärven kirkossa. Eliisa-teatterin tuottama musiikkidraama, jossa
historiallisten tapahtumien kerronnan ja aikakauteen ja tapahtumiin sopivan
musiikin myötä edetään Mannerheimin lapsuudesta ja nuoruudesta kohti
Suomen itsenäistymistä. Liput 20 €, www.eliisateatteri.com/liput
Su 3.12. klo 18.00 Maasalon adventtivesper Ylöjärven kirkossa. Vapaa pääsy.
Ke 6.12. Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus Ylöjärven kirkossa ja Kurun kirkossa klo 10.00 ja Viljakkalan kirkossa klo 12.00. Itsenäisyysjuhlat
jumalanpalvelusten jälkeen.
Ke 13.12. klo 19.00 “Jo joutuu ilta”, Tampereen filharmonisen kuoron joulukonsertti Ylöjärven kirkossa.
Pe 22.12. klo 18.00 Suomalainen joulu – kanttoreiden joulukonsertti Ylöjärven kirkossa.

(esim. Sibeliuksen viisi joululaulua)
esittelevä kanttorien joulukonsertti.
Aikahypyn menneisyyteen tarjoilee
puolestaan Pappilan illanvietto entisajan tyyliin 20. ja 21.9. Tällöin kuullaan
Pappilan historian ja tarinoiden kautta
kertomuksia ylöjärveläisten elämästä
viimeisen vuosisadan ajalta. Ja perinteitä vaalien toteutettu pappilan seitsemän sortin kahvipöytä ravitsee paikalla
olijat.
Suomen juhlavuosi huipentuu luonnollisesti 6.12. itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksiin ja itsenäisyysjuhliin.

Reformaatio
saapuu kirjastoon
Reformaation (uskonpuhdistuksen)
500-merkkivuotta juhlitaan Ylöjärvellä
erityisesti loka-marraskuussa. Reformaation teemaviikko Ylöjärven Leijakirjastossa järjestetään jokaisena iltana
23.-28.10. Luvassa on reformaation teemoihin liittyvää ohjelmaa mm. luentoja,
Verso-kuoron armo-aiheisia lauluja ja
tarinateatteria.
Marraskuun puolella reformaatio
kuuluu konserteissa: merkkivuoden
Armoa!-teema liittyen kuullaan armoaiheisia lauluja 5.11. Ylöjärven kirkossa. Maailmankuulu urkutaiteilija Kalevi
Kiviniemi saapuu puolestaan pitämään
juhlakonserttia 12.11. Ylöjärven kirkkoon.

V

iron evankelis-luterilaisen
kirkon kaikki seurakunnat
istuttavat omenapuun pihamailleen tänä reformaation
merkkivuonna. Omenapuun istuttaminen symboloi Martti Lutherilta lähtöisin
olevaa lausahdusta ”vaikka tietäisin, että
maailma tuhoutuu huomenna, istuttaisin
tänään omenapuun.”
Tänä vuonna 140-vuotisjuhlaansa
viettävä Tallinnan Pyhän Hengen seu-

rakunta haluaa istuttaa omenapuun
Ylöjärvelle.
– Tallinnalainen ystävyysseurakuntamme haluaa tällä tavalla nostaa esille
Ylöjärven seurakunnan ja Tallinnan
Pyhän Hengen seurakunnan välistä historiaa ja yhteistyötä. Ajatus on hieno,
Ylöjärven seurakunnan diakoniapappi
Jyrki Koivisto sanoo.
Toivon symbolina tunnettu omenapuu
istutetaan sunnuntaina 3.9. jumalanpalveluksen jälkeen. Tallinnalaiset vieraat
tuovat silloin omenapuun Pappilan Perhetalolle.
– Puun istuttamisen jälkeen pidetään
pieni rukoushetki. Sitten juodaan perhetalolla kahvit ja kuullaan, mitä virolaisten ystäviemme elämään ja työhön
kuuluu, Koivisto kertoo.
Vaikka puu tuottaisi omenoita, syömään niitä ei pääse. Istutettava puu on
koristeomenapuu.
– On hauska ajatella, että puun juu-

MIESTENILLAT
Srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)

Klo 17.00 sauna, klo 18.00 Kahvi, klo 18.30–20.00 Ohjelma.
ma 4.9.	Saunailta Lempsussa, Yhteislähtö srk-keskukselta
klo 16.45. ”Toivoton tulevaisuus?”, historian ja yhteiskuntaopin lehtori Jarmo Lehtinen.
ma 2.10.	”Vapaus”, jälkisovittelun läpikäynyt ex-vanki Pauli Joona.
Musiikissa Pertti Kallio.
ma 6.11. ”Paha maailma”, pastori, tutkija Christian Seppänen.
ma 4.12.	Yhteinen miesten- ja naistenilta: ”Kutsuttuna”,
kansanedustaja, evankelista Sari Essayah

Naisten vapaaillat Syksy 2017

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

ma 11.9.	”Kohtaamisia naisen elämän matkalta”, kohtaamisia jakamassa
Ylöjärven papit Hanna ja Terhi sekä Tarinateatteriryhmä.
ma 9.10.	”Miten sisarussuhteet vaikuttavat siihen mitä olemme?”
perheneuvoja, pappi Eeva-Liisa Mäkeläinen
ma 13.11. ”Olen ihme”, kouluttaja, muusikko Kristiina Tanhua-Laiho
ma 4.12.	Yhteinen miesten- ja naistenilta:
”Kutsuttuna”, kansanedustaja, evankelista Sari Esssayah
Tervetuloa!

DIAKONIATYÖ

YLÖJÄRVEN SEURAKUNNASSA SYKSYLLÄ 2017

Diakoniatyöntekijät tavattavissa:

– Ylöjärven diakoniatoimistolla (Lähdevainiontie 21)
tiistaisin klo 9.00-12.00 ja puh. 044 7868 109
– Kurun srk-talolla (Kirkkotie 2) tiistaisin klo 9.00-11.00
– Viljakkalassa sopimuksen mukaan
”Ympäri maailman konsertoiva urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi kuljettaa kuulijat reformaation tunnelmiin
mm. Bachin musiikin sävelin Ylöjärven kirkossa su 12.11.

Omenapuu kertoo yhteisestä työstä
Loilantiellä sijaitseva vireä
Pappilan Perhetalo saa pian
pihamaalleen omenapuun.
Sen lahjoittaa Ylöjärven seurakunnan ystävyysseurakunta Tallinnan Pyhän Hengen
seurakunta.

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

Diakoniatyöntekijät palvelevat yksinäisiä ihmisiä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Diakoniatyössä halutaan
pitää yllä jokapäiväistä toivoa ja uskoa parempaan huomiseen. Keskustelemme mielellään uskoon ja hengelliseen
elämään liittyvistä asioista ja kysymyksistä sekä helpotamme elämäntilannetta Ruokapankin kautta, jos se on yllättäen muuttunut ja kun kaupungin perusturvan antama tuki
ei riitä.
Kukin vuorollaan voi olla tilanteessa, jossa tarvitsee lähimmäisen apua. Näissä tilanteissa myös voit ottaa rohkeasti
yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin. Keskustelut
ja vaikeiden asioiden äärelle pysähtymiset ovat luottamuksellisia ja diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia.

REFORMAATIO 500
-TAPAHTUMAT
23.-28.10. Reformaatio-teemaan liittyvä näyttely
Ylöjärven Leija-kirjastossa. Päivittäin reformaatioon
liittyviä ohjelmatuokioita.
Su 5.11. klo 18.00 “Armoa!” -reformaation juhlavuoden konsertti Ylöjärven kirkossa. Armo –aiheisia lauluja meille esittää Ylöjärveläiset laulajat, sekä
nuorten Amoroso-kuoro. Mukana kanttorit Saara
Syrjäniemi ja Aija-Leena Ranta. Vapaa pääsy.
Su 12.11. klo 19.00 Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi:
Reformaatio 500 v. juhlakonsertti Ylöjärven kirkossa
”J.S. Bach ja muita mestareita”. Kalevi Kiviniemi,
urut. Liput 10 € kirkon ovelta klo 18.00 alkaen.

Rukouskaverit

ret ulottuvat periaatteessa kauemmaksi kuin Ylöjärven omaan multaan. Jos
tulee kaukokaipuu Viroa kohtaan niin
Pappilan Perhetalon pihamaalla voi käydä juttelemassa omenapuulle, Koivisto
naurahtaa.
Ylöjärven seurakunta ja Tallinnan
Pyhän Hengen seurakunta ovat tehneet
yhteistyötä jo yli 40 vuoden ajan.
– Meillä on kaikennäköistä yhteistä
ohjelmaa pitkin vuotta. Yhteistyö on elävää ja vahvaa. Olemme esimerkiksi järjestäneet tallinnalaisten kanssa yhteisiä
rippikoululeirejä jo yli 20 vuoden ajan,
Koivisto kertoo.
Seuraavan kerran ylöjärveläisseurakuntalaiset matkaavat Tallinnaan 6.–8.
lokakuuta.
– Silloin pääsemme tutustumaan Tallinnan vanhan kaupungin keskiaikaisiin
kirkkoihin, Koivisto kertoo.
VILLE MÄKINEN

Syksyn toimintaa diakoniatyössä:

Keskiviikkoisin klo 10.00-13.45 (alkaen 20.9.) Tähkäpäät
Ylöjärven seurakuntakeskuksessa. Päivä on tarkoitettu vanhemmalle väelle ja siihen sisältyy monipuolista ohjelmaa,
iloista yhdessäoloa ja lounas sekä päiväkahvit. Parittomilla
viikoilla toimintapäivässä on mukana iso joukko vapaaehtoisia. Kyytiä tarvitsevat (nykyiset ja uudet taksin käyttäjät)
ilmoittautukaa diakoniatoimistoon puh. 044 7868 109 tai Liisalle puh. 044 7868 044.
Maanantaisin klo 12-13 (alkaen 18.9.) Arkiateria Ylöjärven
srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1). Voit aterioida edullisesti yhdessä toisten seurassa ja vaihtaa kuulumisia. Aterian
hinta työttömiltä 1 € ja eläkeläisiltä 4 €. Arkiaterian jatkoille
klo 13.00-15.00 voi jäädä takkahuoneelle tekemään käsitöitä,
juomaan kahvia ja kohtaamaan toisia!
* Kurun ja Viljakkalan diakoniatyön toiminnasta tietoja alueiden omissa ilmoituksissa.

MAJATALOILTA
Srk-keskuksessa
(Kirkkotanhuantie 1)
maanantaisin
18.9., 16.10. ja 20.11. 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 sekä
yhteistä rukousta. Tervetuloa mukaan!
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Lempsu 5 -leirillä riparilaiset päättivät mennä maahan makaamaan ja muodostaa samalla kuvion. Helikopterikameralla otetussa valokuvassa näkyy, että nuoret muodostivat ristin. (Kuva: Viljami Riuttala)

Rippileireillä otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma

Oppia voi myös Instagramin tai YouTuben kautta
Ylöjärven seurakunta järjesti tänä vuonna kaikkiaan 18
rippikoulua. Viimeinen rippikoulu käytiin elokuussa
Lempiäniemessä 26 riparilaisen voimin.

60.

kertaa rippileirillä mukana oleva
nuorisotyönohjaaja
Mikko Huuhtanen
on juuri saanut päätökseen oppitunnin,
jolla keskusteltiin tänään niin Jumalan
tehtävästä kuin uskon ja tieteen välisestä
suhteesta. Näiden aiheiden kautta päästiin oppitunnin pääaiheeseen, Raamatun
luomiskertomukseen.
– Keskustelimme nuorten kanssa,
miten uskonto ja tiede vaikuttavat käsikädessä, eivätkä sulje pois toisiaan.
Keskustelimme myös ihmisen roolista
maailmassa. Nuorilla oli vaikuttavia näkemyksiä siitä, miten ihminen kohtelee
maailmaa, Huuhtanen kertoo.
Hän esittelee luokkahuoneen seinällä
olevia piirustuksia, jotka liittyvät päivän
aiheeseen. Rippileiriläisten tehtävänä
oli kuvitella itsensä tilanteeseen, jossa
maailma on saanut alkunsa. Tilanteesta piirrettiin paperille valokuva, joka
oli osa nuorten luomaa, kuvitteellista
Instagram-profiilia. Profiilien joukossa
esiintyvät esimerkiksi nimimerkit God,
KadotuksenVartija12 ja Peura666.
– Nuoret saivat itse päättää, kenen
perspektiivistä Jumalan luomistyötä
katsotaan. Lopputuloksista tuli aika
hauskoja ja nuorten näköisiä, Huuhtanen sanoo.

nitelmassa on otettu huomioon nuorten
osallistuminen opetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei opetus ole enää niin
opettajalähtöistä, eikä kaikkea tietoa
vain kaadeta nuorten päälle.
– Asioita käsitellään entistä enemmän
nuorten itsensä kautta ja heidän näkökulmastaan. Esimerkiksi Instagramtehtävä on juuri tätä: opetettavan asian
pyörittelyä nuorten maailman kautta,
Huuhtanen huomauttaa.
Instagramin lisäksi opetusta tapahtuu
muuallakin verkossa. Oppitunneilla katsellaan videoita niin YouTubesta kuin
harjoitellaan ulkoläksyjä erilaisten puhelimeen ladattavien sovellusten avulla.
Huuhtasen mukaan opetuksessa on
otettu huomioon myös sosiaalisen me-

dian kääntöpuoli nuorten elämässä.
– Olemme käyneet läpi oppitunneilla
minäkäsitystä ja omatuntoa ja sitä, miten Jumala on luonut meidät tällaisiksi.
Katsoimme myös videon miehestä, jolta puuttuvat kädet ja jalat, ja joka oli
ajatellut elävänsä loppuelämänsä yksin
ulkonäkönsä vuoksi. Videolla hän kuitenkin kertoi, miten hän on löytänyt
rinnalleen puolison ja elää onnellista
elämää. Tällaiset esimerkit välittävät
tärkeää viestiä nuorille ulkonäkökeskeisessä nykyajassa.

Myös läheiset
mukana rippikoulussa
Uudessa rippikoulun opetussuunnitel-

siitä, mitä haluaisivat oman lapsensa oppivan rippikouluaikana, Törmä kertoo.
Törmä huomauttaa, että osallistamisen lisäksi uudessa rippikoulun opetussuunnitelmassa korostetaan myös
kokonaisvaltaista oppimista, mikä
tarkoittaa oppimista myös oppituntien
ulkopuolella.
– Nuoret oppivat esimerkiksi ehtoollisesta osallistumalla siihen.
Rippikoulun opetussuunnitelmaan
kuuluvat edelleen myös ulkoläksyt,
johon kuuluu esimerkiksi Isä meidänrukous.
– Ulkoläksyt opettelemme sen vuoksi, että nuoret tulevat takuulla tarvitsemaan niitä jossakin kohtaa elämässään,
esimerkiksi ristiäisissä, häissä tai hautajaisissa, Törmä kertoo.

Uutena aktiviteettina
pakohuone
Rippileireillä on huomioitu myös nuorten aktivointi oppimisen ohella. Ripariolympialaisten ja biljarditurnauksen
lisäksi Lempiäniemen vanhan päärakennuksen yläkertaan on rakennettu
pakohuone, jota nuoret voivat käyttää
vapaa-ajallaan. Päästääkseen ulos pakohuoneesta nuorten on ratkaistava joukko
arvoituksia, joita on piilotettu ympäri
huonetta.
– Huoneen seinille on laitettu erilaisia labyrinttejä ja numeroyhdistelmiä,
joiden avulla yritämme seuraavaksi
ratkaista kaapissa olevan lukon koodia,
pakohuoneessa kisaileva ryhmä selittää
pelin kulkua.
Pian lukko aukeaa, ja nuoret huomaavat, ettei peli olekaan vielä pelattu.
Kaapin ovien läpi johtaa tie toiseen huoneeseen, jossa on selvitettävä, mitä suuri
lukittu kirstu kätkee sisälleen.

Oppimista
nuorten kautta
Rippikoulun uudistetussa opetussuun-

massa myös vanhemmat ja läheiset on
huomioitu osana rippikouluja. Esimerkiksi rippileirien vierailupäivä on otettu
uudelleen käyttöön.
– Vierailupäivän tarkoituksena on
tutustua paremmin itseensä ja toisiin.
Päivän ohjelma painottuu yhdessä olemiseen ja luvassa on niin lauluja, leikkejä kuin visailuakin, Huuhtanen kertaa.
Rippikoulun papin Terhi Törmän
mukaan vanhemmat ja kummit osallistuvat rippileiritoimintaan myös muilla
tavoin.
– Vanhemmat ja kummit ovat usein
mukana myös konfirmaation suunnittelussa. Joskus he ovat mukana niin, että
kirjoittavat omalle nuorelleen leirille
kirjeen tai kertovat muuten toiveitaan

Lempiäniemessä uusi riparipäivä avataan aina lipunnostolla.

VILMA KAURA
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Luovan ilmaisun rippikoulu esittää:

Näe tulevaisuuden kirkko
tämän päivän nuoren silmillä

Improvisaatioteatterilla tarkoitetaan
teatteriesitystä tai sketsiä, joka luodaan
yleisön edessä ilman käsikirjoitusta.

Ke 20.9. klo 18.00 Nuotiotarinoita Afrikasta Perhetalon Kodalla (Loilantie 3-5).
Nuotiotarinoita kertovat mm. Eija Palmi, Venla Kurki, Matti Mikkola, Risto Takkinen, Jaana
Skyttä ja Jii-Pee Skyttä. Tule viettämään kanssamme tunnelmallista iltaa tarinoita ja musiikkia kuunnellen ja laulaen. Tarjoiluna mehua ja makkaraa.
Ke 29.11. klo 18.00 Sano se kiinaksi? Värikkäitä tilanteita kiinalaisen Raamatun äärellä
Ylöjärven srk-keskuksella (Kirkkotanhuantie 1). Tule tutustumaan kiinankieliseen Raamattutyöhön. Mukana erityisesti seurakunnassa kokoontuvia raamattupiirejä, Mikko Huuhtanen, Teija Ojala.

Lähetysväen tapaamiset

Unelmatupavartit

To 14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12. klo 14.00 Unelmatuvalla. Tule viettämään pieni hetki
sanan ääressä.

Raamattupiiri Unelmatuvalla

Joka toinen tiistai klo 18.00 (alkaen 13.9.) lähetyksen Raamattupiiri Unelmatuvalla (Kirkkotanhuantie 1). Sisältää helppotajuista Raamatun tutkimista, lähetystyöhön tutustumista ja
esirukousta. Ohjaajana toimii Kylväjän kotiseutulähetti Oili Pääkkönen (040 757 0121).

Miesten työpaja

Srk-keskuksen alakerrassa. Tarkempia tietoja Pentti Partanen puh. 050 3404 158.

Lähetysillat Kurussa

Kurun srk-talossa (Kirkkotie 2)
Ke 27.9. klo 18.00 Lasarus - Herran herättämä. Näyttämöllinen kertomus suomalaisen
miehen kamppailusta itsensä ja Jumalan kanssa. Riitta ja Timo Lappalainen sekä Erkki
Kolehmainen.
Ke 25.10. klo 18.00 Terveisiä Hongkongista. Nuorisotyöntekijä Mikko Huuhtanen sekä
julistustyön koordinaattori Teija Ojala.
Ke 22.11. klo 18.00 Azerbaidzhan - tuntematon maa? Lähetyssihteeri Anne Sihvonen
Pirkkalasta.

L

Moka on lahja

Lähetysillat Ylöjärvellä

Ti 26.9. ja to 16.11. klo 16.15-19.15 Ylöjärven srk-keskuksella (Kirkkotanhuantie 1). Puhutaan yhteisistä ajankohtaisista asioista, suunnitellaan tulevia tapahtumia ja vietetään yhteinen hetki Unelmatuvan, Kirpputorin ja muiden tärkeiden asioiden äärellä. Tervetuloa!

Riparilaiset penkovat innolla
pajaohjaajien esiin nostamia
laatikoita. Yksi sovittelee
päähänsä vihreää huopahattua. Toinen hihkuu löytäneensä elämänsä mekon
ja vetää päälleen valkoista
loimusamettia. Muutama
tyttö tirskuu ystävänsä asukokonaisuutta, johon kuuluu
mikroshortsit ja nunnamainen pään peittävä kaapu.
Ilmaisupaja rippileirillä on
vauhdissa.
uovaan ilmaisuun painottuvia
rippikoululeirejä on järjestetty Ylöjärven seurakunnassa
2000-luvun alusta lähtien.
Aluksi ryhmä oli nimeltään taiderippikoulu. Muutamia vuosia sitten ryhmä
nimettiin Luovan ilmaisun rippileiriksi,
koska taide-sanan miellettiin liittyvän
liikaa pelkästään kuvataiteisiin.
Leirillä luovaa ilmaisua on päivittäin
muun rippikouluohjelman lisäksi kolmisen tuntia. Tänä kesänä muun muassa
tuunattiin rippiraamattuja, tehtiin positiivisten tulevaisuuden visioiden naamioita, piirrettiin muotokuvia, maalattiin
ja keskityttiin nuorten elämään liittyviin
teemoihin teatterin keinoin.
Tänä vuonna leiri pidettiin Virossa,
lähellä Sakun kuntaa, Looritsin perheen
maatilalla.

LÄHETYSTYÖSSÄ TAPAHTUU

Lähetyspiiri Viljakkalassa

Lähetyspiiri noin kerran kuussa keskiviikkoisin klo 19.00 Karhen alueella.

SYKSYN 2017 MUITA TAPAHTUMIA

Su 17.9. klo 15.00 Jakarandan konsertti Kurun kirkossa (Kirkkotie 1). Ylöjärveltä lähdetään kimppakyydein klo 14.00 srk-keskuksen pihasta. Autolliset tulkaa sitä kautta! Kolehti
senegalilaisen teologian opiskelijan tukemiseksi Suomen Lähetysseuran kautta.
La 30.9. Syksyinen päiväpatikointi Riuttaskorven virkistysmetsään Kurun maisemiin.
Lähtö kimppakyydeillä Ylöjärven srk-keskukselta 9.00 ja Kurun srk-talolta 9.45 Omat
eväät. Reitin pituus tilanteen mukaan 10-15 km. Lisätietoja Matti Mikkolalta, puh. 044
7868 014 tai matti.mikkola[ät]evl.fi
Su 5.11. klo 10.00 Sanna Erelän lähtöjuhla. Lähetyspyhä ja Kirkkokahvit Ylöjärven kirkossa ja Ylöjärven srk-keskuksella. Luento aiheesta ”Usko Puhdistui, miten kävi Juutalaisten juurien?”, Sanna Erelä.
To 7.12. klo 18.00 Seurakunnan vapaaehtoisten joulujuhla Ylöjärven srk-keskuksessa.
Su 17.12. Suuret joulumarkkinat Ylöjärven srk-keskuksella samaan aikaan Ylöjärven
kirkossa olevien Kauneimmat joululaulut tilaisuuksien kanssa. Markkinatalkoot la 16.12. klo
9.00 alkaen.

Improvisaatiota tehdessä tärkeää on
”joo-asenne”, jota noudatettaessa hyväksytään kaikki toisen näyttelijän
ideat. Muita perusperiaatteita improteatterin luomiseen ovat ennakkosuunnitelmista vapautuminen ja virheiden
arvostaminen. Improvisaatiolla voidaan
tutkia erilaisia asioita, kuten vaikka sosiaalisia ilmiöitä.
Rippikouluryhmä sai tehtäväkseen
käyttää improvisaation tekniikoita tut-

Nuorten videovisioita tulevaisuuden kirkosta

kiakseen nuorten ajatuksia tulevaisuuden kirkosta.
Jokainen neljästä pienryhmästä valmisti oman sketsinsä, jotka videoitiin.
Videot ovat nähtävissä seurakunnan
Instagram-tilillä (www.instagram.com/
ylojarvensrk). Ohessa yhdestä videosta
pysäytyskuva ja muun ryhmän kommentteja sketsistä.
HELI AIRIKKA

Nuorten
kommentteja
tulevaisuuden
kirkon
kohtaamista
haasteista
Ilmastonmuutoksesta:
”Voitaisiinko se pysäyttää, jos
kaikki olisivat valmiita tekemään
jotain pientä ilmaston hyväksi?”

Videot ovat nähtävissä seurakunnan Instagram-tilillä (www.instagram.com/
ylojarvensrk)

Kauhuskenaario (Video 1)
– Mitä jos raha ottaa vallan kirkossa?
”Ihmisen arvo määrättäisiin rahan mukaan – et voi olla kirkossa, jos et maksa tarpeeksi.”
”En usko, että näin tapahtuu, mutta on se ihan mahdollista.”
”Historiassa on ollut monesti näin. Esimerkiksi anekauppa.”
”Tää on kaupallinen uhkakuva. Läpinäkyvä, julkinen toiminta vois auttaa.”
”Mitä sitten, jos Jeesus unohtuu?”

Rennompi avioliitto (Video 2)
– Haaveissa vähemmän pönöttävämpi kirkko
”Ei vanhaa kunnon rituaalia.”
”Tulevaisuuden kirkossa saa olla lippiksessä.”
”Kirkkomusiikki tulee vapautumaan uruista.”
”Hääpari saa päättää itse.”
”Ei pönötystä.”
”Pitää kattoa myös, ettei kirkko menetä omaa ydintään.”
”Ois kiva, jos kirkko ois vähän rennompi. Vaikka diskobileet pääsiäisenä!”

Eutanasiasta:
”Ois kiva, jos on tuskallinen ja
kivulias sairaus, sais helpotusta,
eikä tarvis omaistenkaan katella
kärsimystä.”
Maahanmuuttajista
ja pakolaisista:
”On ikävää, että toiset joutuu
olemaan siirtolaisia ja toisilla
on paremmat olot jo alun perin.”
Kirkon tehtävästä
ja tarkoituksesta:
”Synninpäästö helpottaa rikollista.”
”Kirkko voi auttaa köyhiä.”
”Kirkko on turhaa, jos ei usko.”

RETKIÄ 2018
Matka Israeliin 23.2.-3.3.2018

Vietämme neljä yötä Betlehemissä Paradise-hotellissa ja kolme yötä Tiberiaksessa Leonardo Club-hotellissa Tiberiajärven rannassa. Kuljemme Raamatusta tutuilla paikoilla
mm. Öljymäellä, Getsemanessa, Puutarhahaudalla, Jerikossa, Nasaretissa. Tutustumme
Suomen Lähetysseuran ja Lähetysyhdistys Kylväjän tekemään työhön Israelissa. Alustavan
ohjelman mukaan käymme Qumranissa, Yad Vashemissa ja Israelin kansallismuseossa.
Vierailemme mm. Caspari-keskuksessa, Shalhevetyah-keskuksessa, tapaamme työtoverimme Sanna Erelän, tutustumme kummikouluihimme Betlehemissä ja Pohjois-Israelissa
sekä vierailemme Tyttöjen talossa Accossa. Tapaamme paikallisia kristittyjä ja mahdollisesti osallistumme etiopialaisten messiaanisten juutalaisten jumalan-palvelukseen. Hinta
1199 € + retkipaketti n. 390 € + mahdollinen kuljetus Ylöjärveltä. Matkan hintaan sisältyy
majoittuminen kahden hengen huoneissa puolihoidolla. Matkanjohtajina toimivat (Jerusalemissa 90-luvulla asunut) lähetyksen ja kansainvälisen työn sihteeri Jaana Skyttä 044
7868 094, jaana.skytta@evl.fi ja pastori Matti Mikkola 044 7868 014, matti.mikkola@
evl.fi. Ilmoittautumiset ja tiedustelut matkanjohtajilta 30.10.2017 mennessä. Vastuullinen
matkanjärjestäjä on Toiviomatkat.

Ruskaretki Rovaniemelle 8.-14.9.2018

Majoitus Norvajärven leirikeskuksessa kahden hengen huoneissa. Teemme lähes päivittäin
eripituisia, eri kuntoisille sopivia vaelluksia Lapin kauniissa luonnossa. Retken alustava
hinta on n. 550-650 €. Matkanjohtajina toimivat Risto Takkinen, Jaana Skyttä ja Elisabet
Waldolin. Tiedustelut: Risto Takkinen (puh. 040 551 9182) ja Jaana Skyttä (puh. 044 7868
094).

LÄHETYKSEN KIRPPUTORIT

KIRPPUTORI Ylöjärven srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1) avoinna pe klo
14.00-18.00 ja la klo 10.00-14.00.
KIRPPUTORI KURUSSA (Virastotie 1-3, K-markettia vastapäätä) avoinna syyskuun loppuun saakka ma, pe ja la klo 12.00-16.00. La 30.9. klo 12-16 kesän loppurysäys tarjoilun
ja arpajaisten kera.

LÄHETYSKAHVILA UNELMATUPA

Ylöjärven kirkon vieressä (Kirkkotanhuantie 1). Avoinna ma-pe klo 11.00-16.00 ja la 11.0015.00. Unelmatupa ottaa jatkuvasti uusia vapaaehtoistyöntekijöitä. Kysele tuvan toiminnasta ja mahdollisuudesta toimia vapaaehtoisena Elisabet Waldolinilta puh. 044786 8098.

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
12.9.-28.11. (ei 17.10. eikä 21.11.). Ilta alkaa aina ruokailulla
klo 18.00 ja päättyy klo 20.30.
Ilmoittautumiset: Teija Ojala, 044 786 8050, teija.ojala@evl.fi

VIIKKORUKOUSHETKI
Maanantaisin klo 11.00-12.00 (alkaen 5.9.)
seurakuntakeskuksen ”Levähdyspaikassa” (Kirkkotanhuantie 1)
Tule levähtämään ja kantamaan rukouksessa yksityisiä ja yhteisiä asioita
Taivaalliselle Isälle. Paikalle voit tulla joko vain hetkeksi tai koko tunniksi.
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Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto arvostaa seurakunnan
tekemää hyvinvointityötä.

Kuvassa taustalla pilkottava
Ylöjärven kirkko on Jaana
Lammisen kaste-, rippi ja vihkikirkko.

Kirkkoon kohdistuu
ristiriitaisia odotuksia

Toiveiden
tynnyrinä
Vaikka suomalaiset ovat keskimäärin melko passiivisia
seurakuntalaisia, jokaisella
tuntuu olevan jokin mielipide siitä, mihin suuntaan
luterilaista kirkkoa pitäisi
luotsata ja millainen rooli kirkolla 100-vuotiaassa
Suomessa pitäisi olla. Yhteiskunnan moniarvoistumista ei seurakunnissa voi
sivuuttaa.

J

os lööppijulkisuuteen olisi uskominen, luterilaisen kirkon
tärkein tehtävä 100-vuotiaassa
Suomessa olisi vihkiä samaa
sukupuolta olevia pareja avioliittoon.
Samaan aikaan iso osa seurakuntalaisista toivoo kirkon säilyvän vakaana
turvasatamana muuttuvassa maailmassa.
– Kaupungin näkökulmasta kirkolla
on merkittävä isänmaallinen ja konservatiivinen tehtävä. Valtiollisiin juhlapäiviin liittyy kirkollisia seremonioita,
jotka ovat edelleen monelle hyvin tärkeitä, kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto
arvioi.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
ja kirkkovaltuutettu Jaana Lamminen
muistuttaa, että valtiopäivien avajaisiin
kuuluu edelleen jumalanpalvelus ja kirkolliskokouksessa on mukana hallituksen edustaja.
– Minusta tämä on linjassa sen kanssa, että kirkko tekee paljon yhteiskunnallista työtä, ensimmäisen kauden
kirkkovaltuutettu pohtii.
Kansankirkko on ollut merkittävä tekijä suomalaisen hyvinvoinnin rakentamisessa aina lukukinkereistä alkaen.

Reformaation hengessä kirkko ja valtio
ovat yhdessä rakentaneet tasa-arvoista
ja demokraattista yhteiskuntaa.
Edelleen seurakunnilla on suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävä hyvinvointitehtävä. Ylöjärvellä kaupunki
ja seurakunta tekevät laajaa yhteistyötä
esimerkiksi varhaiskasvatuksen, vanhustyön ja diakonian merkeissä. Sorvanto toteaa, että jos seurakunta yhtäkkiä
lakkaisi tuottamasta omia hyvinvointipalvelujaan, se jättäisi valtavan aukon
tarjontaan ja kaupunkiin kohdistuisi
suuria paineita.
– Kirkon perustehtävä on tarjota hengellistä ravintoa. Jo pelkästään sillä on
valtavan suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille, Jaana Lamminen muistuttaa.

Kaikille oltava
tilaa kirkossa
Tällä vuosituhannella yhteiskunnassa on
tapahtunut valtava muutos, joka näkyy
myös luterilaisessa kirkossa. Kirkko ei
enää merkitse kaikille samaa.
– Yhteiskunnan muutokset ja moninaistuminen haastavat kirkkoa, johon
kohdistuu nyt hyvin monenlaisia toiveita. Osa odottaa tiukkaa sanan tulkintaa,
osa toivoo aktiivista ja moniarvoista
kirkkoa. Tavallista ylöjärveläistä kiinnostaa varmasti eniten seurakunnan arkinen toiminta, kerhojen ja muiden palveluiden jatkuminen, kaupunginjohtaja
Jarkko Sorvanto arvioi.
– Itse toivon, että nämä kaikki erilaiset ihmiset ja heidän monenlaiset odotuksensa mahtuisivat luterilaisen kirkon
huomaan.
Tampereen seurakuntayhtymän vs.
kehitysjohtaja Jussi Laine toivoo samaa.
Hän sanoo, että kirkon on nyt hyväksyttävä yhtenäiskulttuurin hajoaminen ja

Tampereen seurakuntien vs. kehitysjohtaja Jussi Laine kannustaa seurakuntia kokeilemaan rohkeasti uudenlaisia toimintamuotoja.

se, ettei kirkolla ole enää samaa auktoriteettia kuin ennen. Jos kirkko haluaa tavoittaa suomalaiset laajamittaisesti, sen
on tarjottava erilaisia mahdollisuuksia ja
annettava jokaiselle lupa olla kristitty
itselleen merkityksellisellä tavalla.
– Jollekin se tarkoittaa ruokakassien
jakamista räntäsateessa, toiselle iskelmämessua Pyynikin kesäteatterissa,
kolmannelle jotain muuta. Kristittynä
eläminen ei enää kohdistu kirkkorakennukseen tai tiettyihin rituaaleihin,
Laine toteaa.
Kirkonkaan on mahdotonta tarjota jokaiselle jotakin, mutta silti on yritettävä
kuunnella seurakuntalaisia ja tarjota sellaisia toimintoja, kanavia ja palveluita,
joita ihmiset kaipaavat.
Kaikessa moninaisuudessa on vielä
pidettävä mukana 2000 vuotta vanha
perussanoma. Muodot ja traditiot muuttuvat, mutta uskon ydin pysyy.
– Edelleen kirkon on muistutettava
siitä, että elämällä on tarkoitus ja merkitys. Mielipiteistä riippumatta jokainen
ihminen on tärkeä ja kelpaa Jumalan
valtakunnassa, joka toteutuu ihmisten
välisessä kanssakäymisessä, Jussi Laine

sanoo.
Yksi muoto ja traditio, joka on säilyttänyt voimansa, on rippikoulu. Se tavoittaa yhä lähes koko ikäluokan, usein
myös kirkkoon kuulumattomien vanhempien lapset. Laine arvioi, että rippikoulun salaisuus on aito vuorovaikutus, joka syntyy tiiviissä yhdessäolossa
nuorten kanssa. Rippikoulu myös vastaa
edelleen nuorten tarpeeseen harjoitella
itsenäistymistä vanhemmista ja pohtia
elämän isoja kysymyksiä.

Vapaaehtoista
voimaa
Sekä poliittisessa että kirkollisessa
päätöksenteossa mukana oleva Jaana
Lamminen tietää, että verkostojen ja vapaaehtoistyön vahvistaminen on tärkeää
molemmille instituutioille. Hän iloitsee
siitä, että seurakunta ja kaupunki ovat
alkaneet tehdä yhteistyötä vapaaehtoisten houkuttelemiseksi molemmille
tärkeisiin toimintoihin.
– Diakoniatyön Ikään katsomatta
-projekti aloitti vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistyön, jossa

etsitään yhdessä uusia tapoja kohentaa ikäihmisten ja vähäosaisten asemaa
sekä tuoda heidän
ääntään kuuluviin. Toinen yhteistyöprojekti on Arkeen voimaa, jossa
pyritään kasvattamaan kaupunkilaisten
elämänhallintaa ja hyvinvointia. Tällainen yhteistyö on valtavan tärkeää ja
hyödyttää kaikkia, Lamminen sanoo.
Jussi Laine kannustaa hänkin yhteistyöhön muiden organisaatioiden ja
yhteisöjen kanssa. Seurakunnat tarvitsevat jatkossa yhä enemmän vapaaehtoistyöntekijöitä, mutta heitä ei voi omia
itselleen.
– Ei ole mitään järkeä yrittää korvata seurakuntien niukkenevia resursseja
vapaaehtoistyöllä siten, että pidettäisiin
kiinni kaikista nykyisistä työmuodoista.
Seurakuntien on uskallettava rohkeasti
heittäytyä ja kokeilla uudenlaisia toimintatapoja. On luotettava ihmisiin
ja yhteisöihin,vapautettava luovuus ja
voimavarat. Vanha tapa ei aina ole ainoa oikea tai paras tapa, Laine rohkaisee
uudistumaan.
SUSANNA VILJANEN
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Yhteistyö ja verkostot korostuvat yhä enemmän

Piispantarkastus tähyää tulevaisuuteen
Tampereen hiippakunnan
piispa Matti Repo saapuu
marraskuussa piispantarkastusvisitaatiolle Ylöjärven seurakuntaan. Kokonaisuutena piispantarkastus
on koko vuoden mittainen
kehitysprosessi.

Y

löjärven seurakunta saa
marraskuun 17.–19.
päivänä arvovaltaisia
vieraita, kun Tampereen
hiippakunnan piispa esikuntineen saapuu tekemään piispantarkastusta. Kolmipäiväinen vierailu sisältää näillä näkymin vierailut Puolustusvoimien tutkimuslaitokselle, Akun tehtaalle, koulutuskeskus Valoon ja Avant
Tecno Oy:lle. Piispanmessu pidetään
sunnuntaina 19. marraskuuta kello 10,
minkä jälkeen piispa siunaa käyttöön
hautausmaan uuden uurna-alueen ja on
seurakuntalaisten tavattavissa kaikille
avoimilla kirkkokahveilla.

Dynaaminen
mallioppilas
Piispan visiitti huipentaa piispantarkastusvuoden. Seurakunnan kannalta nykyaikainen piispantarkastus on ennen
kaikkea kehittämisprosessi, jossa omaa
seurakuntaa ja toimintatapoja tarkastellaan yhdessä hiippakunnan asiantuntijoiden kanssa. Hiippakunnan määritelmän mukaan kyseessä on kymmenen
vuoden välein tehtävä hengellinen matka, jolla piispa ja kapituli kulkevat hetken aikaa yhdessä seurakunnan kanssa.
Piispan vierailun aikana pohditaan
Ylöjärven seurakunnan vahvuuksia
ja haasteita yhdessä työyhteisön ja
luottamushenkilöiden kanssa. Hiippakuntadekaani Ari Hukari kertoo, että
Tampereen hiippakunnassa ollaan yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä Ylöjärven
seurakuntaan.
– Ylöjärven seurakunta on monella
tavalla malliesimerkki dynaamisesta
ja kehittyvästä seurakunnasta. Siellä
on tehty paljon rohkeita innovaatioita
ja seurakuntalaisten uudenlaista osallistamista. Ylöjärven seurakunnalla on
myös perinteisesti vahvat verkostot, ja
nyky-yhteiskunnassa, jossa kirkko on
yksi toimija muiden joukossa, hyvän
tekeminen edellyttää hyvää verkostoitumista, Hukari sanoo.
Verkostoilla ja erilaisilla yhteistyökumppanuuksilla saavutettavien
etujen merkitys korostuu jatkossa yhä
enemmän. Hiippakuntadekaani kehuu
Ylöjärven ja Hämeenkyrön seurakuntia
taloushallinnon yhdistämisestä ja uskoo,
että piispantarkastuksen yhteydessä keskustellaan yhteistyön tiivistämisestä
edelleen.
– Tuomiokapitulissa on pohdittu paljon taloudellisia ja hallinnollisia yhteistyömahdollisuuksia. Hyviä esimerkkejä
ovat kirkonkirjojen alueellinen keskusrekisteri ja yhteiset taloustoimistot,
jollainen Ylöjärven ja Hämeenkyrön
seurakunnilla on. Kun yhteys on jo nyt
hyvä ja toimiva, piispantarkastuksen
keskusteluissa nousee varmasti esiin
myös seurakuntaliitoksen mahdollisuus,
Ari Hukari ennakoi.
Hän kertoo, että hiippakunnan näkökulmasta katsoen Ylöjärven seurakun-

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo vihkii marraskuussa hautausmaan
uuden uurna-alueen. (Kuva: Juha Valkeajoki)

Hiippakuntadekaani Ari Hukari on piispantarkastusvuoden merkeissä perehtynyt Ylöjärven seurakunnan vahvuuksiin ja haasteisiin. (Kuva: Juha Valkeajoki)

nan olisi hyvä lisätä yhteistyötä myös
Ikaalisten, Jämijärven, Parkanon ja Kihniön seurakuntien suuntaan.

lapsiperheitä kaupungissa riittää, mutta
heidän sitouttamisensa seurakuntaan on
haastavaa.
– Seurakuntien suuri kehityshaaste on
se, miten tavoittaa kirkosta etääntyneet
ja siihen löyhästi sitoutuneet seurakuntalaiset. Tulevaisuudessa seurakuntalaisuuden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen korostuu, koska koko kirkon talous
kiristyy ja seurakuntien henkilöstö-

Aktiivisempaa
seurakuntalaisuutta
Hiippakuntadekaanin mielestä Ylöjärven seurakunnan henkilöstömäärä on
tällä hetkellä lähes ihanteellinen ja va-

paaehtoisia ihailtavan paljon. Jatkossa
toimintaa joudutaan kuitenkin rakentamaan yhä enemmän vapaaehtoisuuden
varaan, joten vallitsevaan hyvään tilanteeseen voi tuudittautua.
Tuomiokapitulin edustajana hiippakuntadekaani on huolissaan siitä, että
ylöjärvelläkin aktiivisten seurakuntalaisten joukko on ikääntymään ja
pienenemään päin. Nuoria aikuisia ja

resurssit pienenevät, Ari Hukari sanoo.
– Uskonpuhdistuksen perusviesti oli,
että armo kuuluu kaikille ja Raamattu
kansan käsiin. Näin reformaation juhlavuonna viesti saa uudenlaista merkitystä, kun koko kirkko etsii uudenlaista, aktiivisempaa seurakuntalaisuutta ja
osallisuutta, Hukari toteaa.
SUSANNA VILJANEN

Kirkko kuuluu raviradallekin
Ylöjärvellä raveissa voi
nähdä papin palkitsemassa
loimilähdön voittajan tai
seurakunnan lastenohjaajan
askartelemassa lasten kanssa
ja tekemässä kasvomaalauksia. Ravikatsomossa pappia
tai diakoniatyöntekijää on
helppo lähestyä.
Osana piispantarkastukseen liittyvää
kehittämisprosessia seurakunta on tänä
vuonna jalkautunut ylöjärveläisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Vierailuilla on
haluttu selvittää, mitä paikkakuntalaisille kuuluu sekä oppia toinen toisiltaan.
Samalla on kehitelty uudenlaisia yhteistyön muotoja.
Jalkautumisen tuloksena on syntynyt
esimerkiksi uudenlaista yhteistyötä seurakunnan ja Teivon ravikeskuksen kesken. Monen mielestä kirkko ja rahapelit
sopivat huonosti yhteen, mutta Teivon
ravikeskuksen toimitusjohtaja Päivi
Lehtonen muistuttaa, että ravikisojen
tuotolla on perinteisestikin tehty paljon
hyväntekeväisyyttä.
– Teivossakin on hyväntekeväisyysra-

veilla kerätty rahaa esimerkiksi Taysin
lasten- ja syöpäosastoille sekä ylöjärveläisiin nuorisokoteihin. Voisimme myös
vaikkapa tarjota virkistymispäiviä diakoniatyön asiakkaille, Lehtonen ideoi.
– Lapsiperheiden palveleminen on
ravikeskuksessakin haaste, joten seurakunta on hyvin tervetullut esittelemään
lapsille suunnattua toimintaansa ravipäiviin.
Seurakunnasta voi tulla ravitapahtumiin myös esiintyjiä. Syyskuun puolivälissä Teivossa järjestettävässä Suomi
100 -tapahtumassa juhlitaan suomenhevosta, joita on kantakirjattu jo 110 vuotta. Katrillien, perinnetykkivaljakoiden,
poniratsastuksen ja maalaismarkkinatunnelman lomassa esiintyy myös seurakunnan kuoro.
– Seurakunnan tulo raviradalle on
rohkea ja uudenlainen avaus, joka
osoittaa, että Ylöjärven seurakunta on
ennakkoluulottomasti ajassa mukana,
Päivi Lehtonen sanoo.
– Yhteisissä keskusteluissa opimme,
että tapahtumajärjestäjinä seurakunnalla ja raviradalla on tosi paljon yhteistä.
Molemmilla on aktiiviset kanta-asiakkaansa sekä haasteena saada uudet ihmiset ja etenkin lapsiperheet lähtemään

Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja Päivi Lehtosen ”seurakuntaan” kuuluu
myös nelijalkaisia jäseniä. Kuvassa mukana lämminveriruuna Too Big to Fail,
tuttujen kesken Topi.
tapahtumiin. Molemmilla on myös tietty
kaava, miten asiat on perinteisesti tehty,
ja sitä pitää uudistaa varovasti ja taiten.
Ravikeskuksen lisäksi seurakunnan
työntekijät kävivät ”työssäoppimassa”
muun muassa kaupungintalolla, Seitse-

misen luontokeskuksessa, Kurun metsäoppilaitoksessa, Viljakkalan Marttojen luona sekä lukuisissa paikallisissa
yrityksissä.
SUSANNA VILJANEN
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Pirjo Torn-Lettoniemi (vas.), Päivi Parviainen ja Kristiina Holm nauttivat käsitöiden teosta hyvällä porukalla sekä antamisen ilosta.

Meidän jengi neuloo antamisen ilosta

Pehmeitä paketteja
ajatuksella
Kukapa ei ilahtuisi ajatuksella neulotuista villasukista tai lämpöisestä kaulahuivista. Meidän jengi neuloo
yhdessä pehmeitä paketteja,
jotka jaetaan diakoniatyön
kautta niitä kaipaaville.

K

eskiviikkoisin seurakuntatalon alakerrasta kuuluu
iloinen puheenporina ja
neulepuikkojen kilinä, kun
meidän jengiksi itseään kutsuva porukka
kokoontuu neulomaan. Kymmenkunta
taitavaa käsityöläistä neuloo sekä tekemisen että antamisen ilosta: valmiit
käsityöt jaetaan diakoniatyön kautta
tarvitsijoille.
– Villasukat, tumput ja pipot tulevat
aina tarpeeseen. Jos ei itse osaa neuloa,
valmiit käsityöt ovat sen verran arvokkaita, etteivät diakoniatyön asiakkaat
malta niitä hankkia. Usein neuleet myös
tehdään niin, että saaja on – toki nimettömänä – jo etukäteen neulojan tiedossa.
Tuntuu tosi hyvältä, kun saa lahjan, joka
on neulottu varta vasten minulle, diakoniatyöntekijä Marika Rajala sanoo.
– Kun on vaikkapa pitkään työttömänä ja kaikki omat ja lasten vaatteet hankitaan kirpputoreilta, on mukava saada
jotain ihan uutta ja käyttämätöntä, juuri
minulle tehtyä, meidän jengin perustajajäsen Pirjo Torn-Lettoniemi täydentää.
Jengi on neulonut sukkia, tumppuja,
huiveja ja pipoja vanhainkotiin, ensi- ja
turvakotiin sekä nyt diakoniatyön asiakkaille muun muassa syntymäpäivälahjoiksi. Jouluksi neulottiin perheille yhteensopivia sukka- ja tumppupaketteja.

– Perheet olivat neulepaketeista todella kiitollisia. Myös vanhainkotiin
on mukava viedä neuleita, sillä ne ilahduttavat vielä siinäkin vaiheessa, kun
ei dementian takia pysty nauttimaan
vaikkapa lukemisesta, Marika Rajala
huomauttaa.
– On ihanaa saada auttaa, vaikkei
henkilökohtaisesti lahjan saajaa tapaakaan. Olen joskus itse saanut apua vaikeassa tilanteessa, ja nyt haluan maksaa
sitä takaisin auttamalla muita, Kristiina
Holm kertoo.

Huutava pula
7 veljeksestä
Neulejengiläisten käsityötausta vaihtelee tekstiiliartesaanin tutkinnosta
viimeksi kansakoulussa neuloneisiin.
Jengissä on hyvä kokeilla oman osaamisensa rajoja, sillä aina löytyy joku,
joka osaa auttaa tiukan paikan ohi.
Paitsi aikaansa jengiläiset antavat
diakoniatyölle usein myös neuleissa
tarvittavat langatkin. Lankalahjoitukset ovat erittäin tervetulleita. Varsinkin
sukkalangasta kuten 7 veljeksestä on
kuulema huutava pula.
– Meille kelpaavat myös jämälangat.
Niistä tekeminen on oikeastaan kaikkein
inspiroivinta, kun saa suunnitella, mitä
näistä voisi saada aikaan, Päivi Parviainen sanoo.
Antamisen ilon ohella neulojat saavat vertaistukea toisiltaan. Jokainen
tarvitsee jonkun viiteryhmän, jota tapaa
säännöllisesti, ja jos ei työ tai opiskelu
sellaista tarjoa, porukka on löydettävä
tai perustettava itse.
– On tärkeää päästä kotoa pois ja
tavata säännöllisesti tuttuja ihmisiä.
Uusiakin tuttuja ryhmään kyllä mahtuu. Kaikki ovat tervetulleita, kun vain
neulominen kiinnostaa, Päivi Parviainen

kutsuu.

”Hiljaa me ei
osata olla”
Meidän jengi sai alkunsa, kun työ- ja toimintakeskus lakkautti työkyvyttömyyseläkeläisille suunnatun toiminnan. Tyhjän päälle jääneet naiset eivät halunneet
olla toimettomina vaan perustivat oman
käsityöryhmän. Alkuun kokoonnuttiin
kodeissa, sitten Risteys-kahvilassa ja
Leija-kirjastolla. Vuosi sitten keväällä
seurakunnan diakoniatyöntekijät löysivät porukan, ja puikkojen kilinä siirtyi
seurakuntatalon alakertaan.
– Leijassakin viihdyimme, mutta siellä piti olla hiljaa, ja sitähän me ei osata,
Pirjo Torn-Lettoniemi tunnustaa.
– On ihanaa, että meillä on nyt tila,
jossa meitä ei hyssytellä! Saamme rauhassa keittää kahvit ja höpötellä kaikesta
maan ja taivaan välillä. Eikä tule kukaan
saarnaamaan, vaikka seurakunnan tiloissa ollaankin, Kristiina Holm heläyttää.
Yhdessä on käyty myös käsityömessuilla ja kävelyillä. Diakoniatyöntekijä
Aino Kivelä lupaa, että tänä vuonna
porukka saa käsityömessujen liput seurakunnalta – he ovat ahkeruudellaan
ansainneet vähintään sen verran tunnustusta.
Aluksi neulojia oli meidän jengissä
neljä, nyt heitä kokoontuu jo kymmenkunta. Elämäntilanteet ovat erilaisia,
mutta kaikilla on aikaa tulla päiväsaikaan neulomaan ja vaihtamaan kuulumisia. Jos tykkää tehdä käsitöitä yksin
kotona, sekin käy: ryhmään tuodaan
myös valmiita töitä diakoniatyön kautta jaettavaksi.
Omat käsityö- ja lankalahjoitukset
voi tuoda keskiviikkoisin seurakuntatalon takkahuoneelle tai muina aikoina
diakoniatoimistoon Lähdevainiontielle.

Kirkkopyhä
neulojille
Neulojien kirkkopyhänä
22. lokakuuta messussakin
kuuluu hillittyä puikkojen
kilinää. Silloin Ylöjärven
kirkossa kannustetaan
neulomaan.
Käsitöiden tekeminen on aina kuulunut seurakunnan arkeen. Lokakuussa
pidettävä neulekirkko tuo lankakerät
ja neulepuikot myös messuun, jossa
saa tuolloin neuloa. Samalla kerätään villasukkakolehti, jonka tuotolla
ilahdutetaan diakoniatyön asiakkaita.
Messun jälkeen neulomista jatketaan
vielä kirkkokahvien merkeissä iltapäivään asti.
– Erilaisille ihmisille ja kohderyhmille on omia kirkkopyhiään. Neulominen on nyt kovassa nousussa ja
tosi suosittua, joten uskon, että neulekirkko kiinnostaa monenlaisia ja
eri ikäisiä ihmisiä. Haluamme koota
neulojia yhteen, johtava diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto kertoo
neulekirkon taustoista.
Itsekin vapaa-ajallaan paljon neulova Ala-Kuusisto muistuttaa, että nykyajan ihmiselle neulominen on rentoutumista ja vapaa-ajan viettoa, mo-

nelle myös yksi rukoilemisen muoto.
Sunnuntain messussa neulominen ei
siis riko lepopäivän pyhittämistä.
– Joskus, kun olen neulonut lahjasukkia, olen sanonut saajalle, että
jokainen silmukka on siunattu.
Viikonloppu
villasukissa
Neuleteema jatkuu tammikuussa,
kun Lempiäniemessä pidetään villasukkaviikonloppu. Viikonlopun
aikana neulotaan ja rentoudutaan
villasukissa, vaihdetaan lankoja ja
neuleohjeita. Paikalle toivotaan paljon neulojia, ja erityisen tervetulleita
ovat ne, jotka tarvitsevat vähän apua
kantapään neulomisessa.
– Neulomisesta on tullut myös
nuorten keskuudessa suosittu harrastus, ja ymmärrän hyvin, miksi.
Neuloessa pääsee irti stressistä ja
näkee koko ajan etenevän tuotoksen.
Villa lämmittää käsiä jo tehdessä,
ja erityisesti lahjaksi kutoessa tulee
myös hyvä ja lämmin mieli, Eliisa
Ala-Kuusisto kehuu harrastusta.
– Neuleet ovat myös ekologisia ja
yksilöllisiä vaatteita, joiden suunnittelussa saa käyttää luovuuttaan.
SUSANNA VILJANEN
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KURUN KAPPELISEURAKUNTA
✣ SYKSY 2017
JUMALANPALVELUS

-K
 urun kirkossa pääsääntöisesti joka sunnuntai klo 10.00 (paitsi 24.9.
klo 18.00 Kellarimessu ja su 5.11. sekä 19.11. ei messua Kurun kirkossa)
-A
 urejärven kirkossa su 3.9. klo 13.00, su 15.10. klo 13.00 ja su 5.11.
klo 10.00 (viime vuonna kuolleiden aureslaisten muistaminen),
-L
 änsi-Teiskon rukoushuoneella su 10.9. klo 13.00, su 22.10. klo
13.00, su 12.11. klo 13.00 ja su 10.12. klo 13.00.

LAPSET JA PERHEET

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

KOULUIKÄISET

Kerhot: (alkaen vko 37)
- Kokkikerho 10-13 -vuotiaille tiistaisin kello 14.30-15.30
- Kitarakerho tiistaisin 10-13 -vuotiaille kello 16-17
- Pelikerho 7-10- vuotiaille keskiviikkoisin kello 14:30-15:30
10-leiri Lammasniemen leirikeskuksessa 28.-29.10. Hinta 15 €.
Miesten ja lasten retki Pohjanmaalle 7.10. Hinta aikuisilta 40 € ja
lapsilta 35 €.
Ilmoittautuminen kerhoihin ja retkille: www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen

MUSIIKKI

Kuorot:
-K
 ivitaskut -kuoron (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille) harjoitukset
torstaisin klo 14.30-15.20 Kurun srk-talolla (alkaen 7.9.).
-K
 urun kirkkokuoron harjoitukset Kurun srk-talolla torstaisin klo
18.00-20.00 (alkaen 7.9.).
Lisätietoja: kanttori Sanna Loikas, puh. 044 786 8040
Perhemuskari:
-P
 erhemuskari torstaisin klo 13.00-13.45 Kurun srk-talossa. Hinta 75
€/kausi. Lisätiedot: maria.joutsi-laine@evl.fi, puh. 044 7868 036.

LÄHETYSTYÖ

Lähetysillat Kurun srk-talossa
-K
 e 27.9. klo 18.00 Lasarus-Herran herättämä. Näyttämöllinen kertomus suomalaisen miehen kamppailusta itsensä ja Jumalan kanssa.

SIIONINVIRSISEURAT

Riitta ja Timo Lappalainen sekä Erkki Kolehmainen.
- Ke 25.10. klo 18.00 Terveisiä Hongkongista. Nuorisotyöntekijä Mikko
Huuhtanen sekä Julistustyön koordinaattori Teija Ojala.
- Ke 22.11. klo 18.00 Azerbaidzhan - tuntematon maa? Lähetyssihteeri
Anne Sihvonen Pirkkalasta.
- Kirpputori: Lähetyksen kirpputori (Virastotie 1) auki syyskuun
loppuun saakka maanantaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 12.0016.00. La 30.9. klo 12.00-16.00 kesän loppurysäys tarjoilun ja arpajaisten kera.

DIAKONIATYÖ

Diakonian vastaanotto
Ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9.00-11.00 diakoniatoimistolla Kurun
srk-talolla (Kirkkotie 2). Muina aikoina sopimuksen mukaan. Anneli
Tirkkonen puh. 044 786 8056
Diakonian kerhot
- Keskiviikkokerho Kurun srk-talossa (Kirkkotie 1)
Ke 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11. klo 11.00-14.00.
Kerhossa on hartaus ja lauluhetki. Lounas n. klo 11.45., ohjelmahetki, jumppa ja arpajaiset. Keittolounas ja kahvi 3 €.
- Etelä-Kurun tiistaikerho
Ti 19.9., 10.10. ja 7.11. klo 12.00-14.00 Länsi-Teiskon kirkossa (LatoValkamantie 9).Kerhossa hartaus, ohjelmaa, arpajaiset ja kahvit.
-P
 ohjois-Kurun torstaikerho
To kodissa Pohjois-Kurussa. Kerhossa hartaus, ohjelmaa, arpajaiset
ja kahvit.
To 7.9. klo 12.00-14.00 Anni ja Rauno Vastamäellä Raita-Ahossa
(Luoteentie 1226).
To 5.10. klo 12.00-14.00 Eila ja Reijo Ilomäellä (Anttilanperäntie 172).
To 2.11. klo 12.00-14.00 Anni ja Rauno Vastamäellä Raita-Ahossa
(Luoteentie 1226).
- Omaishoitajat
Pioni ry:n ohjaama omaishoitajien ryhmä ma 18.9., 23.10. ja 20.11.
klo 12.00-14.00 Kurun srk-talossa. Ryhmä on tarkoitettu sekä
omaishoitajille että niille, jotka hoitavat omaistaan kotona tai laitoksessa. Kahvitarjoilu.
- Ystäväpalvelu
Ystävät toimivat ulkoiluttajina ja/tai seurana vanhuksille Palvelukeskuksessa tai käyvät kodeissa. Seurakunta kouluttaa ystäväpalvelun
ystävät, tarjoaa retkiä, yhteisiä juhlia ja muuta virkistystoimintaa. Jos
olet kiinnostunut ystäväpalvelusta voit ottaa yhteyttä diakonissa Anneli Tirkkoseen puh. 044 786 8056.
Huom! Kaikkiin kerhoihin kyytiä tarvitsevat ilmoittautukaa viikkoa
ennen tapahtumaa puh. 044 786 8056. Kyydin omavastuu on 6 € menopaluu.
Diakonian tapahtumia
Su 1.10. klo 10.00 isovanhempien ja lastenlasten kirkkopyhä vanhusten viikolla Kurun kirkossa. Ohjelmahetki srk-talolla.
Ke 29.11. klo 11.30–14.00 Kerhojen, ystäväpalvelun ja omaishoitajien

joulujuhla Kurun seurakuntatalolla.
Su 3.12. klo 10 Ensimmäisen adventtisunnuntain perhemessu Kurun
kirkossa ja adventtimyyjäiset srk-talolla.
Joulukuussa joulukonsertti diakoniatyön hyväksi.

VERTAISTUKEA

Löytöretkiä henkiseen kasvuun ryhmä. Tommy Hellstenin ja Tiina Tuomikosken kirjaa: ”Minuiksi - löytöretkiä henkiseen kasvuun” 12 kerran
viikottainen vertaistukiryhmä. Aloitus kirkkokahvien jälkeen kokoushuoneessa 10.9. n. klo 11.30, jolloin sovitaan tarkemmin jatkosta.
Tiedustelut: Asta puh. 046 565 2428

RAAMATTUPIIRIT

- Raamattupiiri Kurun srk-talossa joka toinen keskiviikko (parilliset
viikot) klo 16.00-17.15 (alkaen 6.9.).
- Raamattua sanoin ja kuvin Kurun srk-talossa joka toinen keskiviikko
(parittomat viikot) klo 16.00 (alkaen 13.9.).

TAPAHTUMIA JA KONSERTTEJA

Su 3.9. klo 13.00 Messu ja 50-v. sitten konfirmoitujen aureslaisten
kutsujumalanpalvelus. Kahvit ja ohjelmahetki Salosella (Itä-Aureentie
1081).
Su 17.9. klo 15.00 Jakarandan konsertti Kurun kirkossa. Vapaa pääsy.
Su 24.9. klo 18.00 Kellarimessu Kurun kirkossa.
Su 1.10. klo 10.00 Vanhemman väen, isovanhempien ja lastenlasten
kirkkopyhä Mikkelin päivänä Kurun kirkossa. Lounas ja ohjelmaa Kurun srk-talolla.
Su 8.10 10.00 Messu ja Tuottajien kirkkopyhä Kurun kirkossa. Juhla
Kurun srk-talolla.
Pe 13.10. klo 18.00 Petri Antikaisen lauluoppilaiden Suomi100-konsertti Kurun srk-talolla.
La 28.10 klo 19.00 Uskon yö –tapahtuma. Klo 19.00 Edu Kettusen ja
Markus Vuorisen ”Ihminen” -konsertti. Vapaaehtoinen ohjelma 10 €.
Klo 20.30 Markuksen evankeliumi -esitys. Iltapala.
La 4.11. klo 10.00 Pyhäinpäivän messu Kurun kirkossa. Viime vuonna
kuolleiden kurulaisten muistaminen. Messun jälkeen juhla, kahvit ja
ohjelmahetki Kurun srk-talolla. Mukana Naapurin Onni.
- klo 18.00 Pyhäinpäivän iltamusiikki Tammikankaan kappelissa.
Su 19.11. klo 10.00 EI Messua Kurun kirkossa. Piispantarkastuksen
tiimoilta messu Ylöjärven kirkossa. Sinne yhteislähtö klo 9.00 Kurun
kirkon pihasta.
La 25.11. klo 16.00 Joulukonsertti Aurejärven kirkossa. Sami Penttilä
sekä Juuso ja Otto Veikkola.
Su 3.12. klo 10.00 Messun jälkeen Kurun kaikkien työmuotojen myyjäiset Kurun srk-talolla.
Ke 6.12. klo 10.00 Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus Kurun
kirkossa, jonka jälkeen kunniakäynti ja seppeleenlasku Kurun sankarihautausmaalla sekä juhla Kurun srk-talolla
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Pappilan perhetalolla (Loilantie 3-5)
ma 28.8., 18.9., 23.10. ja 20.11 klo 18.00.
Mukana mm. Jaakko Löytty ja Jyrki Koivisto.
Viljakkalan kirkossa Herättäjän pyhä su 29.10. klo 12.00.
Kirkkokahvit ja seurat Viljakkalan srk-kodilla messun jälkeen.
Saarnaa Jaakko Löytty.

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

Vapaita paikkoja
esim. Kurun ja
Viljakkalan muskareissa.
Katso tarkemmin
www.ylojarvenseurakunta.fi/muskari

KOULULAISILLE - varhaisnuoret 7-14v.
KERHOT
Syksyn 2017 kerhot aloittavat toimintansa pääsääntöisesti viikolla 36 ja päättävät viikolla 48 tai 49. Kerhoja ei ole syyslomaviikolla
(vko 42). Kerhot ovat maksuttomia. Kerhoihin ilmoittaudutaan
nettilomakkeella www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

SEKAKERHOT
Asuntilan toimitila (Suolaniityntie 4)
Maanantaisin klo 17.00-19.00 Luonto- ja kädentaitojen kerho,
7-10 v.
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
Tiistaisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
Haavi (Lähdevainiontie 21)
Keskiviikkoisin klo 18.00-20.00 Kokki- ja askartelukerho, 7-12 v.
Kurun srk-talo (Kirkkotie 2)
Tiistaisin klo 14.30-15.30 Kokkikerho, 10-13 v.
Tiistaisin klo 16.00-17.00 Kitarakerho, 10-13 v.
Keskiviikkoisin klo 14.30-15.30 Pelikerho, 7-10 v.
(Huom! Kurun kerhot alkavat viikolla 37.)
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Kokki- ja ohjelmakerho, 7-12 v.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Maanantaisin klo 17.30-19.30 Liikuntakerho, 7-13 v.
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Ohjelmakerho, 7-12 v.
Siivikkalan Salorinteen srk-talo (Siivikkalantie 76)
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho 7-12 v.
Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Maanantaisin klo 16.30-18.00 Kitarapaja, 7-15 v.
Torstaisin klo 15.00-16.30 Ohjelmakerho, 7-12 v.
Srk-keskuksen parkkipaikka (Kirkkotanhuantie 1)
Tiistaisin klo 17.30-19.15 Mikroautokerho (toimii 17.5.-20.9. välisenä aikana). Osallistuminen huoltajan kanssa. Lisätietoja: Olli
Viitaluoto, puh. 044 972 2166 tai Erkki Fred 044 704 4364.
Takamaan koulu (Hakalantie 5, koulun sali)
Joka toinen maanantai klo 17.30-19.30 Pikkutakis, alakouluikäiset
(14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja
18.12.)
Vahannan nuorisoseurantatalo (Kuruntie 779)
Torstaisin klo 16.30-18.00 Ohjelmakerho, 7–9 v.
Vanha srk-talo (Loilantie 3-5, Kirkonseutu)
Torstaisin klo 17.30-19.30 Kokki- ja askartelukerho, 7-13 v.
Viljakkalan koulu (Erlandintie 13)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Sählykerho 7-10 v.
Torstaisin klo 17.00-18.00 Sählykerho 11-15 v.
Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27)
Tiistaisin klo 17.00-19.00 Kokki- ja puuhakerho, 7-13 v.

POIKAKERHOT

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 17.00-18.30 Ohjelma- ja pelikerho, 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.

TYTTÖKERHOT

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 Ohjelmakerho, 7-9 v.
Vahannan nuorisoseurantalo (Kuruntie 779)
Torstaisin klo 18.00–19.30 Ohjelmakerho 9-13 v.
Veittijärven koulu (Keskivainiontie 5, liikuntasali)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho 7-12 v.
Vuorentaustan koulu (Välimäenkuja 5, liikuntasali)
Perjantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho, 7-12 v.
* ABC-KURSSI kerhonohjaajaksi tai isoseksi haluaville tytöille
ABC-kurssi on tarkoitettu 11–14-vuotiaille luoville ja innostuneille
tytöille. Niille, jotka ovat joskus haaveilleet toimivansa kerhossa ohjaajana tai leirillä isosena. ABC-kurssille kannattaa lähteä
mukaan, koska kurssilla saa uusia kavereita, saadaan pitää yhdessä hauskaa, opitaan uutta, puhutaan Jumalasta, touhutaan
kaikenlaista mukavaa ym. Kokoonnumme noin kerran kuussa
keskiviikkoisin 30.8., 20.9., 11.10., 1.11. ja 22.11. klo 16.00–17.30
Ylöjärven srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1).

LEIRIT

Ilmoittautumiset web-lomakkeella: www.ylojarvenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen
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KOULUIKÄISILLE:

16.-18.10. Tyttöjen syyslomaleiri Lempiäniemessä 7-12-vuotiaille tytöille. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset 29.9. mennessä netissä.
1.-3.12. Tyttöjen advettileiri Lempiäniemessä 9-14-vuotiaille
tytöille. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset 10.11. mennessä netissä.
Lisätiedot: laura.juutilainen@evl.fi, puh. 044 786 8066.

LASTEN JA AIKUISTEN YHTEISET
LEIRIT JA TAPAHTUMAT:

Ti 10.10. ja ti 21.11. klo 18.00-20.30 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 aina viimeistään viikkoa
aiemmin netissä. Mukaan pääsevät kaikki miehet lapsen kera,
myös kummin kaimat käyvät tähän eikä välttämättä tarvitse olla
oma lapsi. Lisätietoa: juha.seppanen@evl.fi, puh. 044 786 8064.
Ti 3.10. ja 28.11. klo 18.00-20.00 Aikuisten ja lasten peli- ja
kokkausilta Viljakkalan srk-talossa (Virkatie 2). Ideana on pelailla lasten kanssa kunnon lautapelejä ja kokkailla herkullista
syötävää. Ilta on tarjoiluineen ilmainen. Ilmoittautuminen aina
viimeistään viikkoa aiemmin netissä. Lisätietoa: juha.seppanen@
evl.fi, puh. 044 786 8064.
9.12. klo 10.00-15.00 Perheiden askartelupäivä Haavilla (Lähdevainiontie 21). Hinta 2 €/hlö sis. materiaalit ja kahvin+mehun.
Ilmoittautumiset 1.12. mennessä netissä. Lisätiedot: laura.juutilainen@evl.fi, puh. 044 786 8066.
12.12. klo 17.00-19.30 Perheiden askartelupäivä Metsäkylän
srk-talolla. Hinta 2 €/hlö sis. materiaalit ja kahvin+mehun. Ilmoittautumiset 5.12 mennessä netissä. Lisätiedot: laura.juutilainen@
evl.fi, puh. 044 786 8066.
24.2.-4.3.2018 Laskettelu- ja hiihtoleiri Åressa
Lapset ja nuoret pääsevät mukaan aikuisen kanssa (ei välttämättä oma vanhempi) ja aikuiset ilman lapsiakin. Matkan alustava
hinta: aikuiset ja 13 v. täyttäneet 470 €, 6-12 v. noin 380 € ja alle
6 v. lapset 220 €. Sisältää matkat tilausbussilla, majoituksen Åre
Björnenin tasokkaissa Vargenin mökeissä, ruoat perillä, ohjelmat,
tapaturmavakuutuksen, laivamatkat Turku - Tukholma - Turku,
laivamatkalla yksi ruokailu per suunta. Hisseille matkaa n. 150
m, lastenhisseille sama matka. Nettisivut www.skistar.com. Laskettelulippujen hinnat (6 päivää ma-la): Aikuiset (16-64 v.) 195
€, nuoret 8-15 v. ja yli 65 v. 160 €, alle 8 v. kypärällä varustetut
lapset ilmaiseksi.
Tarkempia tietoja saat matkanjohtajilta Juha Seppäseltä, juha.
seppanen@evl.fi, puh. 044 7868 064 ja Ilpo Tolvaselta 044 9793
572.
Ilmoittautuminen netissä.
* Ilmoittautumiset web-lomakkeella: www.ylojarvenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen
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KIRKKO NÄKYY

Keskiviikko 30. elokuuta 2017

SEURAKUNNAN YHTEYSTIEDOT
Loilantie 5

KOHTAAMISPAIKKOJA

Perhekahvilan ovet ovat auki maanantaisin klo 9.00-13.00
ja torstaisin klo 9.00-13.00. 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
hobbydeed.com-verkkopalvelun kautta (tarkemmat tiedot
www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo)
Toukkatupa kokoontuu maanantaisin klo 14.00-15.30 ja
torstaisin klo 14.00-15.30. Torstain ryhmä lähtökohtaisesti
vanhemmille vauvoille ja maanantai pienemmille. 0-vuotiaiden oma paikka laululeikeille ja yhdessäololle yhdessä
isän tai äidin kanssa. Mukaan voivat tulla myös vauvaansa
odottavat äidit.
Pappilan päiväkahveilla on tarjolla yhteislaulua, sanaa, seuraa ja kahvia maanantaina 18.9., 23.10. ja 20.11. klo 14.00.
Ohjelmasta vastaa Esko Pusa, mukana Ylöjärven seudun
Karjalaiset.
Rukousvartti tiistaisin klo 12.30. Kerätään rukousaiheita ja
puhutaan niistä yhdessä Jumalalle.
Lukupiiri perjantaisin Perhetalon yläkerrassa klo 10.0012.00 (alkaen 28.9.). Suomenkielen opiskelupaikka eri puolilta maailmaa tuleville naisille. Vauvat saa ottaa mukaan!

SUOMI 100 -JUHLINTAA

Pappilan illanvietto entisajan tyyliin - kaksi kattausta: to
20.9. ja pe 21.9. klo 18.00. Millaista oli elämä ennen vanhaan Suomessa, Ylöjärven pappilassa? Tarjottiinko pappilan
kahvipöydässä ässiä, tiikerikakkua vai jotain ihan muuta?
Illanvietossa kuulemme tarinoita kansakuntamme vaiheista,
seurakuntaelämästä, ihmiskohtaloista, elämänkokemuksista.
Laulamme eri aikakausien lauluja ja nautimme pappilan monen sortin kahvipöydästä. Pukeutuminen menneen maailman
tapaan sallittua. Paikkavaraukset tunnelmalliseen illanviettoon Terhiltä to 14.9. mennessä (puh. 044 7868 174, terhi.
frimodig-takala[ät]evl.fi).

APUA ARKEEN

Pappilan piikojen ja renkien toiminnan kautta. Vapaaehtoistyöntekijät auttavat maksuttomasti kodin pienissä, yksittäisissä hommissa ulkona tai sisällä. Apu on tarkoitettu
vähävaraisille, yksinhuoltajille, vanhuksille. Työtoiveita voi
jättää arkisin klo 9.00-16.00 renkipuhelimeen puh. 040 868
2565. Toiminta on vapaaehtoistyötä, puhelimeen vastataan ja
apua annetaan mahdollisuuksien mukaan. Viestin jättämällä
asia etenee.
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. Piiat ja rengit ottavat tehtäväkseen pienimuotoisia kodintehtäviä sisä- tai ulkotöissä. Maksuton
työ palvelee vanhuksia, yksinhuoltajia ja vähävaraisia. Tule
mukaan auttamaan!
Äiti Teresan peittotalkoot tiistaisin klo 13.00-15.00. Peittotalkoot on avoin käsityön, seurustelun ja yhteisen päiväkahvin paikka. Kokoontumisissa neulotaan, sommitellaan ja
kootaan tehdyistä tilkuista peittoja. Työt aloitetaan laululla
ja rukouksella.

VERTAISKOKEMUKSIA

Vauvaperheiden kokoontumisajot ma 25.9. klo 17.3019.00 Perhetalolla. Kutsuvierastilaisuus perheille, joihin on
syntynyt ensimmäinen lapsi kevään-kesän 2017 aikana. Mitä
kuuluu vauvaperheeseen? Miten arki ja uusi elämänvaihe
ovat lähteneet sujumaan? Kuulumisia ja kokemusten vaihtoa
kotamakkaroitten, kahvin ja teen ohessa. Ilmoittautuminen

KUOROT
VERSO-KUORO (tarkoitettu noin 7-vuotiaista ylöspäin)
- keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 srk-keskuksen salissa (alkaen ke 30.8.)
- uusia kuorolaisia otetaan syyskuun ja tammikuun ajan
- kuoron johtajana Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038
CELESTA-KUORO (n. 10-vuotiaista ylöspäin)
- torstaisin klo 17.30-19.00 srk-keskuksen salissa (alkaen to
31.8.)
(Kuoro laulaa 1-4-äänistä musiikkia, joten kaikille uusille
laulajille on koelaulu. Sovi koelaulusta erikseen syyskuun
aikana kuoron johtajan 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
8.8., uudet laulajat tervetuloa 19.9.)
- kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
TUOMASKUORO
- tiistaisin klo 19.30-21.00 srk-keskuksen salissa (alkaen
8.8., uudet laulajat tervetuloa 19.9.)
- kuoron johtajana Sari Oksavuori, puh. 044 7868 030
KUOROKOULU
Kaikille laulutaitoisille ja -taidottomille. Yhdessä laulamisen
riemua vanhalla seuriksella (Loilantie 3) maanantaisin 18.1519.30 (alkaen 18.9).
- 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.

ma 18.9. mennessä tarjoilua varten + ruoka-aineallergiat: puh.
044 7868 174, terhi.frimodig-takala@evl.fi
Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien vertaisryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo
18.00-19.30 Päivätoimintakeskus Huiskeessa (Koivumäentie
1). Syksyn 2017 tapaamiset 16.8., 20.9., 18.10., 22.11. ja
20.12. Ryhmän sisältö muodostuu aina osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ryhmä voi pitää sisällään myös
harrastustoimintaa, asiantuntijavierailuja ja muuta yhteistä
tekemistä. Keskustelu ja keskinäinen tuki on kuitenkin aina
toiminnan ytimessä. Ryhmän vetäjänä toimii Elli Helén, elina.helen@treomaishoitajat.fi, puh. 040 354 6176. Yhteistyössä Perhetalon kanssa.
Erosta eteenpäin - voimaa arkeen. Eroryhmä Nokian
Kanttorilassa vertaistukiryhmä eron kokeneille miehille ja
naisille. Kokoontumiset kuutena tiistaina 31.10.-5-12. klo
18.00-20.00 + yksi tapaaminen keväällä. Ryhmä kootaan
henkilökohtaisen haastattelun perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän koko 6-8 osallistujaa. Ilmoittautumiset
23.10. mennessä Merja Heinilä puh. 050 430 7172 (Nokia)
tai Hanna Rienoja, puh. 044 786 8020.
Krito-ryhmä Pappilan Perhetalolla keskiviikkoisin 20.9.29.11. klo 18.00-20.00 voi olla avuksi, jos elämää haittaa,
voimia vievä paha olo tai ahdistus. Luottamuksellinen, ohjattu vertaisryhmä on yksi turvallinen tapa saada apua elämää
varjostavien kokemusten ja hankalien tunteiden käsittelyyn.
Ryhmässä opetellaan omaan tahtiin puhumaan siitä, mistä
usein vaietaan, oman elämän kivuista ja niihin liittyvistä tunteista. Työskentelyn tavoitteena on parempi itsetuntemus ja
voimavarojen vapautuminen elämään tässä ja nyt. Ryhmän
työskentely perustuu Toiveena sisäinen paraneminen-kirjaan.
(Työkirjan saa ostaa tai lainata Perhetalolta.) Kokoontumisiin valmistaudutaan tehtäviä tekemällä. Ryhmässä jokaiselle
varataan yhtä paljon aikaa puhua itselle tärkeistä, teemaan
liittyvistä asioista. Toisten ajatuksia ja kokemuksia kuunnellaan kyselemättä ja neuvomatta. Krito-ryhmä on suljettu
ryhmä, johon halukkaat haastatellaan. Ryhmään tulijan täytyy
sitoutua kokoontumisiin. Tiedustelut ja ilmoittautuminen ma
4.9. mennessä: Tiina Nikkinen puh. 044 7868 126 tai Hanna
Rienoja puh. 044 7868 020.

LIIKKUMAAN:

Vanhempi-lapsijumppa keskiviikkoisin klo 9.15-11.30 (alkaen 6.9.) kokoaa kolme eri ryhmää Perhetalon yläkertaan.
Aikuisten ja vauvojen/taaperoikäisten hauskaa ja reipasta
yhdessäoloa tarjoaa Tampereen seudun työväenopisto (ilmoittautumiset ja tarkat ajat sieltä). Jumppa auttaa äitiä palautumaan raskaudesta ja synnytyksestä sekä tukee vauvan
kehitystä. Mukaan peitto/pyyhe vauvalle.

PARISUHTEEN AVUKSI

Perheneuvontaa saatavilla myös ylöjärveläisille pareille
maksuttomasti ja luottamuksellisesti Tampereen seurakuntien Perheasian neuvottelukeskuksesta puh. 03 219 01 111.
Parisuhteen Solmu -neuvonta voi olla avuksi parisuhteen
kriisissä, kun kumpikin haluaa tehdä töitä kriisin selvittämiseksi. Solmu on kahdeksan kokoontumiskerran työskentely.
Kiinnostuneet parit haastatellaan kirjallisesti ennen työskentelypäätöksen aloittamista. Lisätietoja Hannalta.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Perhetalon työntekijät Terhi Frimodig-Takala puh. 044 7868
174, terhi.frimodig-takala@evl.fi ja Tiina Nikkinen puh. 044
7868 126, tiina.nikkinen@evl.fi. Toiminnanjohtaja Hanna
Rienoja puh. 044 7868 020, hanna.rienoja@evl.fi.
Perhetalolla ei ole toimistoaikaa, vastaamme puheluihin ja
viesteihin ryhmänohjausten ja muun työn ohessa.
www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo

- syksyn aikataulu vielä avoinna
- lauluryhmän johtajana Aija-Leena Ranta, puh. 044 7868
032
RUSKAKUORO
- keskiviikkoaamuisin klo 10.15-11.30 Tähkäpäät-kerhon
yhteydessä srk-keskuksessa (20.9. alkaen).
- kuoron johtajana Aija-Leena Ranta, puh. 044 7868 032
VILJAKKALAN SRK-PIIRIN KUOROT (johtajana Heidi
Olkinuora, puh. 044 724 8355)
- Junior Gospel Singers minit (1-5-luokkalaiset) keskiviikkoisin klo 17.00-17.45, Juniorit (6-9-luokkalaiset) keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 ja solistit keskiviikkoisin klo
19.00-19.30 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 6.9.)
- Viljakkalan mieslaulajat torstaisin klo 18.30-20.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 7.9.)
- Tuomaskuoro ja -bändi ensimmäinen kokoontuminen su
3.9. klo 17.00-19.00 Viljakkalan srk-talossa. Lastenhoito.
Ryhmän laululeiri Lempiäniemessä 19.-20.8., mukaan mahtuu vielä, ilmoittautuminen Heidille.
- Hämeenkyrön kirkkokuoro ensimmäinen kokoontuminen
to 7.9 klo 16.30-18.00 Punainen pirtti (Yrjö-Koskisentie 6,
Hämeenkyrö). Sovitaan silloin jatkokokoontumiset - alustava ajatus kokoontumisista parillisilla viikoilla.
- Hämeenkyrön ”Virtaa viisikielisestä yhdessä lauluryhmä”
parittomilla viikoilla keskiviikkoisin klo 12.30-13.30 Torikadun Olohuoneella (Torikatu 8, Kyröskoski) (alkaen 13.9).
* Huom! Kaikki em. lauluryhmät esiintyvät ja vierailevat
Ylöjärven ja Hämeenkyrön seurakuntien kirkoissa ja tilaisuuksissa.
KURUN KAPPELISEURAKUNNAN KUOROT (johtajana
Sanna Loikas, puh. 044 7868 040)
- Kivitaskut -kuoron (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille)
harjoitukset torstaisin klo 14.30-15.20 Kurun srk-talolla
(alkaen 7.9.)
- Kurun kirkkokuoron harjoitukset Kurun srk-talolla torstaisin klo 18.00-20.00 (alkaen 7.9.)

Kirkkoherranvirasto avoinna ma klo 9.00-15.00 sekä ti, ke 10.00-15.00, pe
10.00-13.00 (torstaisin suljettu), puh. 044 786 8124, kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi
Seurakunnan yleiset yhteystiedot:
postiosoite: PL 2, 33471 Ylöjärvi
sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
internet-sivut: www.ylojarvenseurakunta.fi
Facebook: www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
Twitter: @YlojarvenSrk
Instagram: @YlojarvenSrk #ylöjärvensrk

Toimintaa perheille

YLÖJÄRVEN¤
SEURAKUNTA

syksy
2017

AVOIMET PERHEKERHOT
-K
 eskiviikkoisin klo 9.00-12.00 Asuntilassa, Haavistossa, Kurussa (myös ma klo
17-19) Metsäkylässä, Mutalassa, Siivikkalassa, Takamaalla, Viljakkalassa ja Vuorentaustassa.
- Maanantaisin klo 9.00-12.00 Karhella.

AVOIN KOTIPESÄ

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

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

PERHEKAHVILA

Maanantaisin ja torstaisin klo 9.00-13.00 Pappilan Perhetalossa (Loilantie
3-5). Ilmoittautumiset www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo.

KONSERTIT
Su 17.9. klo 15.00 Jakarandan konsertti Kurun kirkossa. Vapaa pääsy.
Kolehti.
Pe 13.10. klo 18.00 Petri Antikaisen lauluoppilaiden Suomi100 -konsertti Kurun srk-talolla diakoniatyön hyväksi.
Su 22.10. klo 16.00 Mannerheim-muistoja autonomian ajalta –musiikkidraama Ylöjärven kirkossa. Eliisa-teatterin tuottama musiikkidraama,
jossa historiallisten tapahtumien kerronnan ja aikakauteen ja tapahtumiin sopivan musiikin myötä edetään Mannerheimin lapsuudesta ja
nuoruudesta kohti Suomen itsenäistymistä. Liput 20 €. Lippujen myynti: www.eliisateatteri.com/liput tai info@eliisateatteri.com tai puh. 045
895 6152 (jätä viesti).
La 28.10 klo 19.00 Edu Kettusen ja Markus Vuorisen ”Ihminen” –konsertti Uskon yö –tapahtumassa Kurun kirkossa. Vapaaehtoinen ohjelma
10 €. Klo 20.30 Markuksen evankeliumi -esitys. Iltapala.
La 4.11. klo 18.00 Pyhäinpäivän iltamusiikki Tammikankaan kappelissa.
Su 5.11. klo 18.00 “Armoa!” -reformaation juhlavuoden konsertti Ylöjärven kirkossa. Armo-aiheisia lauluja meille esittää Ylöjärveläiset laulajat, sekä nuorten Amoroso-kuoro. Mukana kanttorit Saara Syrjäniemi ja
Aija-Leena Ranta. Vapaa pääsy.
Su 12.11 klo 19.00 Perinteinen Isänpäiväkonsertti Viljakkalan kirkossa. Järj. srk ja Lions Club Viljakkala.
Su 12.11. klo 19.00 Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi: Reformaatio 500
v. juhlakonsertti Ylöjärven kirkossa. ”J.S. Bach ja muita mestareita”.
Kalevi Kiviniemi, urut. Liput 10 € kirkon ovelta klo 18.00 alkaen.
La 25.11. klo 16.00 Joulukonsertti Aurejärven kirkossa. Sami Penttilä
sekä Juuso ja Otto Veikkola.
Su 3.12. klo 18.00 Maasalon adventtivesper Ylöjärven kirkossa. Vapaa
pääsy. Kolehti Ylöjärven srk:n kuorotoiminnan tukemiseen.
Ke 13.12. klo 19.00 “Jo joutuu ilta”, Tampereen filharmonisen kuoron
joulukonsertti Ylöjärven kirkossa.
Pe 22.12. klo 18.00 Suomalainen joulu – kanttoreiden joulukonsertti
Ylöjärven kirkossa.

PARISUHTEEN
PARHAAKSI

Kynttiläillallinen – parisuhteen juhlaa pe 6.10. klo
18.00 Ylöjärven srk-keskuksella (Kirkkotanhuantie
1). Romanttinen illallinen, Pekka ja Arja Simojoen
elämänmakuiset laulut ja valittuja ajatuksia hyvän
parisuhteen avaimista. Illalliskortti kahdelle sisältää
juhlaillallisen ja ohjelman (50 euroa). Varaukset ja
ruoka-aineallergiat to 21.9. mennessä Perhetalolta tai
kirkkoherranvirastosta. Illalliskortin lunastus kirkkoherranvirastosta.
Parisuhteen pikkujouluperjantai 10.11. klo 18.00 Perhetalolla. Biisilistan laativat
muusikot Peter ja Laura Joukainen sekä Mikko Huuhtanen, suhdeasioissa haastateltavina parisuhteen kokemusasiantuntijat ja ihmeteltävänä Parisuhteen palikkatalo.
Avoin parisuhdeilta, johon sokerihäitään (6 v.) v. 2017 viettävät kutsutaan kunniavieraiksi. Pizza ja limumaksu muilta pariskunnilta 10 euroa/pari. Paikkavaraukset pe
3.11. mennessä web-lomakkeella (www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen)

PYHÄKOULUT

– 	Mutalan toimitilassa (Palsintie 11) sunnuntaisin klo 12.00 (alkaen 17.9.)
– Viljakkalan kirkossa (Kirkkotie 14) sunnuntaisin jumalanpalveluksen yhteydessä
Pyhäkoulussa hiljennytään, rukoillaan, lauletaan, leikitään ja askarrellaan. Lisätietoja: terhi.pellinen@evl.fi, puh. 044 7868 086

