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Nuorten
ääni kuuluu!
Nuorten vaikuttajaryhmä
tuo tärkeitä näkökulmia
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Merkityksellistä nyt

Tässä lehdessä

Ulla Ruusukallio
Kirkkoherra

Valoa kohti!
Uusi vuosi, uudet lupaukset ja tulevaisuuteen suuntaavat toivomukset: niiden eteen saamme tänäkin vuonna laittaa sanat ”Jos
Jumala suo”. Nuo sanat eivät ole uhan tai epävarmuuden sanoja,
vaan muistuttavat meitä siitä, kenen käsissä elämämme päivät lopulta ovat. Jokainen saatu päivä on lahja ja jokaiseen niistä saamme
voiman ylhäältä.
Alkanut vuosi tuo meille paljon uutta. Heti alkuvuodesta starttaa
vuonna 2006 syntyneiden ikäluokan rippikouluvuosi. Hiihtolomalla
ensimmäiset heistä pääsevät tutustumaan uudenkarheaan Lempiäniemen leirikeskukseen, jonka pitäisi valmistua helmikuun loppuun
mennessä. Nuorten vaikuttajaryhmä Kellariryhmä aloittaa toimintansa seurakunnan hallinnossa mm. Nuorisotyön ja Lähetystyön
johtokunnissa. Kaikenikäisten monipuolista seurakuntatyötä
toteutetaan Ylöjärvellä seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteistyönä. Kutsumme juuri sinua mukaan tekemään seurakuntamme toiminnasta yhä enemmän jäsentensä näköistä. Voit tulla
mukaan vapaaehtoistyo.fi –sivuston kautta tai ottamalla yhteyttä
tuntemaasi seurakuntamme työntekijään, luottamushenkilöön
tai jo mukana toiminnassa olevaan vapaaehtoiseen.
Tässä Kirkko Näkyy –lehdessä esittelemme keväälle
suunniteltua toimintaa aivan kuten aiempinakin vuosina.
Mitkä toiminnot lopulta toteutuvat ja miten, pitää jokaisen tarkistaa seurakunnan viikoittain päivittyviltä nettisivuilta tai soittamalla kustakin toiminnosta vastaavalle
työntekijälle. Toimintamme puitteita määrittävät vielä
pitkään terveysviranomaisten asettamat rajoitteet,
mutta toivomme kevään aikana voivamme siirtyä
vapaamman kokoontumisen aikoihin. Kaikessa
toimimme edelleen turvallisuusnäkökohdat
huomioiden. Kuljemme yhdessä valoa kohti!

Lempsun leirikeskus uudistui

s. 4-5

Kasteessa on juhlaa
koronaaikanakin
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Diakoniatyössä tuetaan
perheitä, ikäihmisiä
ja vaikeuksissa olevia
myös valtionavustuksella.
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Kirkkoherranvirasto
ensisijaisesti puhelimitse
ma, ti, ke 10.00-15.00,
pe 10.00-13.00 (torstaisin suljettu),
puh. 044 786 8124,
kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi.
Asiakaspalvelu paikan päällä ma ja
ke 10.00–12.00 ja 12.30–15.00
Taloustoimisto
avoinna ma-to klo 10.00-15.00
ja pe klo 10.00-13.00.
ylojarvi.seurakunta@evl.fi
Hautausmaat
puh. 044 786 8132
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Korona vaikuttaa seurakunnan
toimintaan keväällä

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset
sekä sukututkimuspyynnöt:
– nettitilauslomake:
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
– puhelin: 044 7868 118 (ma-ke klo 10-15)
– sähköpostilla kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi
Seurakunnan yhteystiedot:
postiosoite: PL 2, 33471 Ylöjärvi
sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
internet-sivut: www.ylojarvenseurakunta.fi
Facebook: www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
YouTube: @Ylojarvisrk
Instagram: @YlojarvenSrk #ylöjärvensrk
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Nuorten
vaikuttajaryhmä
Kirkolliskokous
teki 7.11.2019 päätöksen,
jonka mukaan jokaiseen
seurakuntaan on perustettava nuorten vaikuttajaryhmä
nuorten osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien
lisäämiseksi.
Vaikuttajaryhmän tehtävänä
on vaikuttaa seurakunnan
hallinnossa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon
sekä osallistua seurakunnan
toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen.
Jemina Sukuvaara, 16, Tuukka Niemelä, 19, ja Peppiina Helin, 17, ovat aktiivisesti mukana vaikuttajaryhmässä.

Uutta näkökulmaa

Teksti ja kuvat:
SANNA HILLBERG

seurakunnan päätöksentekoon

Vuoden 2021 alusta alkaen Ylöjärven seurakunnan nuorilla
on entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman toimintansa suunnitteluun ja toteutukseen.
Kirkkovaltuuston joulukuisella
päätöksellä nuorten vaikuttajaryhmä eli Kellariryhmä tulee
kiinteämmäksi osaksi seurakunnan
toimintaa. Kellariryhmän edustajat
voivat tarvittaessa ja pyydettäessä toimia
nuoria koskevissa asioissa kokemusasiantuntijoina kirkkoneuvostossa ja
kirkkovaltuustossa. Heitä voidaan myös
konsultoida kouluikäisiä lapsia ja nuoria
koskevissa päätöksissä.
Ylöjärven seurakunnassa nuoret
ovat päässeet vaikuttamaan lasten ja
nuorten toimintaan jo alkuvuodesta
2019 lähtien.

– Ensin kysyimme lähtisivätkö nuoret
mukaan ja vähän yllätyimme miten
paljon heitä lähti silloin heti mukaan.
Olimme vähän etujunassa tämän vaikuttajaryhmän kanssa silloin kun laitoimme
sen käyntiin, kertoo nuorisotyönohjaaja
Noora Heikkilä.
Ryhmän toimintaa organisoi hänen
kanssaan nuorisotyönohjaaja Sanna
Leijo. Ryhmän kummina toimii kirkkoneuvoston jäsen Johanna Risku.
– Olemme taustatukena ja nuoret
toteuttavat, Heikkilä täsmentää.
Kellariryhmään kuuluu tällä hetkellä
22 jäsentä. Ryhmä on avoin ja siihen

voivat liittyä konfirmoidut alle 29-vuotiaat seurakunnan jäsenet. Toiminta
perustuu nuorten toiveisiin ja ideoihin,
joita toteutetaan yhteisten päätösten ja
budjetin puitteissa.
– Me teemme sitä mitä nuoret haluavat ja tarvitsevat. Olemme esimerkiksi
tehneet huppareita meidän (Kellarin)
kävijöille, maalasimme ja remppasimme
nuorisotilan ja teimme siellä ison siivousurakan. Olemme järjestäneet isossiunauksen jatkot ja itsenäisyyspäivän
juhlan viime vuonna, vaikuttajaryhmän
jäsen Peppiina Helin kuvailee.
– Osa heistä testasi keväällä etäripariopetuksia ja olivat testiyleisönä,
täydentää Heikkilä.
Kellariryhmän nuoret ideoivat myös
marraskuisen nuorten leirin sisällön ja
aikataulun. Tälle vuodelle suunniteltu
Kellarin 15-vuotisjuhla siirtyy korona-

rajoitusten vuoksi Instagramiin. Sinne
on suunnitteilla kerätä kuvia ja muistoja
Kellarin kävijöiltä vuosien varrelta.
- Katsotaan ensi vuonna voidaanko
juhlat pitää, pohtii Heikkilä.
Ensi vuodelle on suunnitteilla myös
pingis- ja biljardimestaruuskilpailut,
leirejä, nuorisoiltoja ja mahdollisesti
tapaamisia muiden vaikuttajaryhmien
kanssa.
– Leirejä odotellessa. Ei malta odottaa, että pääsee menemään ja tekemään,
Helin ja kellariryhmäläiset Jemina
Sukuvaara ja Tuukka Niemelä innostuvat tulevan vuoden suunnitelmista.
Vuoden 2021 alusta nuoret pääsevät
mukaan myös kahden johtokunnan
työskentelyyn, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkovaltuusto
nimesi Helinin ja Minea Björkmanin
nuorisotyön johtokuntaan, ja Sukuvaaran ja Emma Huuhtasen lähetystyön
johtokuntaan.
– Ensimmäinen kausi kun pääsemme
mukaan ja innolla odotan, että pääsee
vähän sanomaan sellaisiin asioihin, jotka
eivät ole vielä olleet meidän käsissä,
iloitsee Helin.
– On mielenkiintoista nähdä ja kuulla
miten johtokunta toimii, Sukuvaara
sanoo.

Lempiäniemen leirikeskuksen
uusi päärakennus valmistuu
tammikuun lopulla.

Koko yhteisön

Uudistunut
Lempsu

leiri- ja hengähdyspaikka

Lempiäniemen leirikeskuksen, Lempsun, mittava remontti
valmistuu tammikuun lopulla. Ensimmäinen rippileiri uusitussa leirikeskuksessa järjestetään hiihtolomalla.
Vuonna 2019 alkanut Lempiäniemen leirikeskuksen
remontti on lähes valmis. Vanhan päärakennuksen tilalle on noussut
hirsirakenteinen lähes 700-neliöinen
uusi päärakennus, jonka suuret valoisat
ikkunat tuovat ympäröivän luonnon
lähelle. Energiamuotona on maalämpö.
Uudessa päärakennuksessa on keittiö,
ruokasali, luokkatila, oleskelutilaa, 28
vuodepaikkaa sekä suihkut ja vessat.
Leirikeskuksen majoituskapasiteetti
on nyt kaikkiaan 70 henkilöä. Tämä
mahdollistaa esimerkiksi kahden leirin
järjestämisen samanaikaisesti. Myös
vuonna 2000 valmistuneeseen majoitusrakennukseen tehtiin pintaremontti ja
sänkyjen patjat uusittiin.
– Voimme lisätä ja monipuolistaa
leiritoimintaa. Rippikoulujen osalta

voidaan pitää enemmän oman seurakunnan tiloissa tapahtuvia leirejä. Niistä
se kesä melkein täyttyy. Keittiö pystyy
ruokkimaan 70–80 henkilöä, summaa
seurakunnan tilapalvelupäällikkö Tea
Stenberg.

Saunomaan ja uimaan
Erilliseen saunarakennukseen, jossa on
kaksi saunatilaa ja takkatupa, tehtiin
myös peruskorjaus.
– Kaikki märkätilat on laatoitettu
uudelleen ja saunat uusittu. Takkatuvassa tehdään pintaremontti ja kalustus
uusitaan, Stenberg kertoo.
Takkatuvan ulkoterassi saa lasituksen,
jolloin sen käyttökausi pitenee alkukeväästä loppusyksyyn.
Myös tunnelmallinen rantasauna remontoidaan ja laituri uudistetaan. Ranta
Leirikirkon nuotiopaikka on siistitty ja uusittu talkoovoimin.

Teksti ja kuva:
SANNA HILLBERG
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ruopataan ja sitä reunustava kaislikko
niitetään pois. Rantaan asennetaan suodatinkangas ja tuodaan hiekkaa, jolloin
rannasta saadaan kokonaisuudessaan
mukava oleilualue.
Rannan tuntumassa oleva leirikirkko
nuotiopaikkoineen on myös valmiina
vastaanottamaan leiriläiset. Talkooväki
on poistanut alueella olleen risukon
ja rinteeseen nousevat penkkirivit on
uudistettu.
Rakennustoimikunnan luottamushenkilö Juhani Heino kertoo,
että rakennustoimikunta kokoontuu
myöhemmin keväällä seurakunnan eri
toimialojen edustajien kanssa keskustelemaan piha-alueen remontin viimeistelystä. Iso, osittain luonnontilainen
piha-alue mahdollistaa monipuolisen
käytön hiljentymisestä pihaleikkeihin ja
-peleihin.

KIRKKO NÄKYY
Koivistolle Lempsu on tuttu jo 30
vuoden takaa, jolloin hän toimi siellä
ensi kertaa leiriohjaajana. Hän iloitsee
leirikeskuksen uusista, isommista tiloista
sekä uudelleen avautumisesta.
– Se on ensi vuoden ehdoton kohokohta, hän sanoo ja kertoo, että leirit
ovat tärkeä osa hänen työtään.
Erityisesti koronapandemian keskellä
Lempsun kaltainen paikka mahdollistaa
turvallisen ja luonnonläheisen yhdessäolon.
– Lempsu on paikka, jossa on luonto
ympärillä, siellä on riittävät tilat ja mahdollisuudet erilaisille ryhmille, Koivisto
toteaa.
Koivisto sanoo, että Lempsun voima
on paikassa: se sijaitsee kauniin lahden
rannalla väljässä luontoympäristössä.

Tärkeä hiljaisuus

– Yksinkertaiset asiat ovat hyvin vahvoMyös yksityiskäyttöön
ja tänä päivänä. Se, että laitetaan nuotio
Lempsussa järjestetään rippileirien
ja istutaan nuotiolla on monelle aika iso
lisäksi paljon muutakin leiritoimintaa,
juttu. Erinäköisiin hiljaisuuteen, hiljenesimerkiksi tyttö- poika- ja sekaleirejä
tymiseen, rauhoittumiseen ja lepoon
sekä äiti-lapsi -leirejä. Myös lyhtyleirit
liittyviin juttuihin luontoympäristö
ovat suosittuja. Niille voi osallistua aion ihan olennaisin paikka. Mielemme
kuinen kummi-, lapsenlapsen tai oman
rauhoittuu, alamme katsoa ja kuunnella
lapsensa kanssa.
elämää hieman eri tavalla.
– Vanhusten leiri on ollut tosi suositLeiripalautteissakin luonnon hiljaitu aina kesäisin. Diakonia on järjestänyt
suuden kokemukset nousevat esiin
leirejä vähävaraisille perheille tai syrhienoina hetkinä.
jäytyneille. Maahanmuuttajille on ollut
Korona-aikana ihmiset ovat havahleiripäivä. Musiikkitoiminta järjestää
tuneet huomaamaan lähiluonnon. Leikuoroleirejä, Stenberg kertoo monipuoreillä opetellaan myös pitämään luonto
lisesta leiritoiminnasta.
siistinä ja kunnioittamaan sitä.
Rauhallisessa ja rentouttavassa
– Kun tutustuu lähiympäristöön, ja
maalaisidyllissä sijaitsevia tiloja on
ymmärtää ja seuraa luontoa, siitä pitää
mahdollista vuokrata erilaisiin tapahmyös parempaa huolta.
tumiin seurakunnan omien varausten
Koivisto toivoo, että paikka tarjoaa
ulkopuolella. Tilat taipuvat esimerkiksi
lapsille ja nuorille hyvän tulevaisuuden
leirikouluihin, urheiluseurojen tapahtutoivoa. Lempiäniemen leirikeskuksella
miin, juhlapaikaksi tai vaikkapa
on pitkä historia seurakunyritysten tyky-päiviin.
nan toiminnassa. Sen
– Uuden päärakenperuskorjaus ja uusi
nuksen ruokasalissa
päärakennus ovatkin
– Yksinkertaiset asiat
on viitisenkymsatsaus tulevaisuuovat hyvin vahvoja
mentä paikkaa ja
teen.
tänä päivänä. Se, että
luokkatila. Siellä
– Koko prolaitetaan nuotio ja
voisivat muutkin
jektin kantava
järjestää esimerkikajatus on ollut
istutaan nuotiolla
si erilaisia kokouksia
ympäristöajattelu
on monelle aika
ja seminaareja.
myös toiminnalliiso juttu.
Seurakunnan
sella puolella: siitä ei
ulkopuolisiin tapahtumiin
tehdä temppupuistoa tai
ruokailupalvelut voi tilata esipuuhamaata, vaan toimitaan
merkiksi paikalliselta pitopalvelulta, sillä
luonnossa, Koivisto kertoo remontin
seurakunnan oma toiminta työllistää
periaatteista.
sen oman keittiöhenkilökunnan eikä
– Lempsu on ylöjärveläisille eräänkeittiö myöskään ole omaehtoisessa
lainen käsite. Siihen liittyy monien
käytössä. Myös sauna ja piha-alueet ovat sukupolvien muistoja ja kokemuksia. Se
ulkopuolisten vuokraajien käytössä.
on tämän yhteisön hengähdyspaikka,
sinne on hyvä tulla yhdessä ja siellä on
Luonto lähellä
hyvä olla yhdessä. Se on meitä varten,
Ylöjärven seurakunnan papille Jyrki
että sieltä saa voimaa ja energiaa.

Luonto on Lempsussa lähellä.

Pastori Jyrki Koivistolle luonto on tärkeä hengähdys- ja retkeilypaikka.

Rantasauna ja sen ympäristö uusitaan kesäksi.
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Kastejuhla

meidän kesken

Koti on vastasyntyneen koko
maailma. Kun vieraita ei kutsuta
kovin paljon, myös kastejuhlaa
on luontevaa viettää kotona.
Roosa Kuhnan ja Markus Kärkelän toinen lapsi
kastettiin lempeän hämäränä
joulukuun päivänä Eeva Leena Loviisaksi. Rauhallisen ja tyytyväisen oloinen
pienokainen sai nimensä kotona pienen
lähipiirin läsnäollessa.
– Koti on aina koti. Tuntuisi hassulta,
että lapsi pitäisi viedä muualle kastettavaksi, kun koti on kuitenkin hänen
elämänsä keskiössä. Meillä on suvussa
ollutkin aina tapana kastaa lapset kotona, Roosa Kuhna kertoo.
– Myös esikoisemme Aino on
kastettu kotona, joskin minun vanhempieni kotona. Vieraita oli sen verran,
että emme olisi mahtuneet silloiseen
kaksioomme.
Kotikasteessa syntyy helposti rauhalli-

Pastori Leena Jalkaselle jokainen
kastejuhla on ainutlaatuinen,
vaikka niitä on jo takana satoja.

Teksti ja kuvat:
SUSANNA VILJANEN

nen ja intiimi, vastasyntyneen maailmaan sopiva tunnelma. Roosa Kuhna
kertoo nauttivansa erityisesti hetkestä,
jolloin salaisuus paljastuu eli vastasyntyneen nimi sanotaan ensimmäistä kertaa
ääneen.
– On myös hienoa laulaa yhdessä
läheisten kanssa. Eevan kastejuhlassa
siskoni säesti laulua kitaralla.
Se, että lapset ylipäätään liitetään
kasteella osaksi seurakuntaa ja kirkkoa,
on aina ollut perheessä itsestäänselvää.
Roosa on ollut mukana isostoiminnassa
ja Markus käynyt pienenä seurakunnan
kerhoa.
– Seurakunnassa pääsee osaksi
sellaista yhteisöllisyyttä, mitä on missään
muussa yhteydessä tosi vaikea löytää.
Aino ja Eeva saavat varmasti seurakunnasta elämäänsä paljon hyvää, Roosa
Kuhna uskoo.

Vieraat tulkoot
lapsen luo
Roosa Kuhna ja Markus Kärkelä ovat
kokeneet, että perheen kannalta kotona
vietettävä kastejuhla on yksinkertaisempi tapahtuma kuin tilan
vuokraaminen. Jos ei ota liikaa
paineita siivouksesta ja tarjoiluista, kotona on helppo
keskittyä itse tapahtumaan.
– Ei tarvitse miettiä
imetyksiä ja aikatauluja, lähteä kotoa ja olla
paikalla tietyllä kellonlyömällä. Jos pöytäliinalle kaatuu kahvia,
napataan kaapista
toinen. Eikä tarvitse
siivota vuokrattuja tiloja
jäkikäteen, Roosa Kuhna
luettelee kotikasteen etuja.
Eevan kastejuhlan alkaessa
päivänsankari heräili juuri päiväuniltaan, kun pappi saapui. Lapsi söi
sillä aikaa, kun pappi tutustui juhlavä-

Kesällä rippikoulun käynyt Markus-isän sisko Emilia Kärkelä (vas.) pääsi joulukuussa tositoimiin
Eeva-tytön sylikummiksi. Kastepappina toimi Leena Jalkanen. Kuva: Pilvi Kärkelä

keen, ja sitten aloitettiin.
Papin puheesta äidin mieleen jäi
erityisesti se, että pappi oli oivaltanut
Loviisa-nimeen sisältyneen viittauksen
Niskavuori-näytelmiin.
– Hän sanoi, että ihmisillä, jotka
arvostavat taidetta ja kulttuuria, kauneus
asuu usein myös sydämessä. Se oli ihanasti sanottu, Roosa Kuhna kiittää.
Toisen nimensä Leenan Eeva sai
isänäitinsä mukaan. Kastepappi toivoi,
että lapsi saisi nimien mukana niiden
esikuvien parhaat ominaisuudet.

Ainutlaatuisia
hetkiä papillekin
Eevan kastepappina toiminut kappalainen Leena Jalkanen kertoo, että
kotikasteperinne ei kirkon tasolla ole
kovin pitkä. Aiemmin, kun juhlaan kutsuttavia omaisia oli nykyistä enemmän,
oli luontevaa kerääntyä kirkolle tai seurakuntatalolle, jossa on valmiina puitteet
isommallekin juhlaväelle. Nykyään
Ylöjärven kirkossa kastetaan lapsia jo
harvakseltaan.

Papillekin kaste on aina hieno hetki
syntymän ihmeen äärellä ja liikuttava
tilanne.
– Ehkä juhlavin tämäkin toimitus on
kirkossa, jossa ollaan selkeästi Jumalan
kasvojen edessä ja Pyhän läsnäolo on
ainutlaatuista, Jalkanen sanoo.
– Lapsen kotona vietettävä tilaisuus on aivan yhtä liikuttava tilanne,
mutta papilta se vaatii vähän enemmän tuntosarvien virittelyä. Perheen
kotona olen heidän vieraanaan. Yritän
olla herkkänä sen suhteen, mitä perhe
ja heidän vieraansa toivovat. Ennen
tilaisuutta pidettävä kastekeskustelu on
tärkeä tilanne, jossa kuulostelen, kuinka
kodikasta tai juhlavaa kastejuhlaa he
odottavat, Jalkanen sanoo.
Papin tehtävää helpottaa etukäteen
käytävä kastekeskustelu. Leena Jalkanen
kertoo tekevänsä siinä muistiinpanoja
puhettaan varten. Lopullisesti kastepuhe kuitenkin muotoutuu paikan
päällä läsnäolevien ihmisten tunnelman
mukaan. Kahta samanlaista puhetta ei
siis ole, kuten ei ole kahta samanlaista
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kastettavaakaan.
– Haluan puheessa tavoittaa perheen
elämäntilanteen ja heidät ihmisinä. On
tärkeä tuoda esiin, että nyt on juuri
tämän perheen juhlahetki ja tuomme
juuri tämän lapsen Jumalan huomaan
kasteen kautta.
Kastekeskustelussa voi myös nousta
esiin tarve saada tukea vanhemmuuteen
vauvaperheessä. Kastepappi voi ohjata
perhettä hakemaan apua ja itsekin
antaa eväitä arkeen, jos perhe tuntuu
kaipaavan kannustusta.

Kotikaste
korona-aikaan

Lapsen tärkeät
läheiset
Kastejuhlaan syntyy eroja myös
sen mukaan, miten lapsen perhe ja
sisarukset osallistuvat toimitukseen.
Leena Jalkanen kertoo, että jo parivuotias sisarus osaa kuivata vauvan pään.
Isommat sisarukset voivat lukea jonkun
tekstinpätkän tai esirukouksen, laulaa tai
vaikkapa sytyttää kastekynttilän.
Sisarusten ohella kastejuhlassa erityisroolissa ovat kummit. Eevan kastejuhlassa yksi kummeista piti lasta sylissään
toimituksen ajan. Kummit siunaavat
lapsen ja voivat myös osallistua rukousten tai tekstien lukuun.

“Koti on aina koti.
Tuntuisi hassulta,
että lapsi pitäisi viedä
muualle kastettavaksi,
kun koti on kuitenkin
hänen elämänsä
keskiössä.”

Markus Kärkelän ja Roosa
Kuhnan lapset 2,5-vuotias Aino
ja lokakuussa syntynyt Eeva on
molemmat kastettu kotona.

Kotikasteiden määrä on korona-aikana lisääntynyt. Kokoontumisrajoitusten myötä kastejuhlat ovat pienentyneet, jolloin juhlaväki mahtuu tavalliseen kotiinkin.
Kotonakin on pystyttävä noudattamaan turvavälejä
ja käytettävä tarpeen mukaan maskeja. Roosa Kuhna
kertoo, että Eevan kastejuhlassa pidettiin maskeja niin
kauan kuin ainoa perhepiirin ulkopuolinen vieras eli
pappi oli paikalla. Jopa 2,5-vuotias Aino halusi maskin,
kun kaikilla muillakin oli.
– Papin lähdettyä olimme omalla porukalla ilman
maskeja. Olemme muutenkin jatkuvasti tekemisissä Eevan isovanhempien ja meidän sisarustemme
kanssa, joten emme kokeneet maskeja tarpeellisiksi,
Roosa Kuhna toteaa.
Eevan kastejuhlan aikaan voimassa olleiden
kokoontumisrajoitusten takia tilaisuuteen ei kutsuttu
kuin läheisimmät ihmiset. Lopulta edes kaikki kummit
eivät olleet mukana, kun heistä kaksi odotteli samaan
aikaan koronatestin tuloksia. Iäkkäät isoisovanhemmat
jäivät myös kotiin ja seurasivat juhlaa videopuhelun
välityksellä.
Koronariskin takia pappi viipyy kodissa vain sen
ajan, minkä itse toimitus vaatii eli puolisen tuntia.
Kasteperheen ja vieraiden kanssa kahvittelu on siis
toistaiseksi tauolla.
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Korona on koetellut monen taloutta.
Diakoniatyöntekijä Mikko Huuhtanen
vei joulun alla ruoka-apukassin joululahjoineen Macy Niemelle.

Teksti ja kuvat:
SUSANNA VILJANEN

Kuka tahansa

voi tarvita apua

Koronapandemian aiheuttamaa ahdinkoa paikkaillaan
vielä pitkään. Diakoniatyö on saanut valtionavustusta, jolla
tuetaan perheiden hyvinvointia, ikäihmisten jaksamista ja
taloudellisissa vaikeuksissa olevia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Ylöjärven
seurakunnalle 26 600 euron
valtionavustuksen kompensoimaan
koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä. Summa pitää käyttää
kesäkuun loppuun mennessä.
– Epidemia on aiheuttanut sekä
taloudellista että henkistä hätää. Ihan tavalliset perheet ovat joutuneet tukalaan
tilanteeseen, kun on tullut lomautuksia
ja irtisanomisia. Rajoitukset ovat eri
tavoin koetelleet kaikenikäisiä, johtava
diakoniatyötntekijä Eliisa Ala-Kuusisto kuvaa tilannetta.
Iso osa valtionavustuksesta
meneekin ruoka-apuun, vaatelahjakortteihin sekä hävikkiruokajaon
kehittämiseen. Seurakuntakeskusessa sijaitsevaan ruoanjakopisteeseen aiotaan hankkia jäähdytyslaite,
jolla hävikkiruoka saadaan säilymään
tuoreena lautaselle asti.
Rahalla jaetaan myös lahjakortteja
paikallisiin hyvinvointipalveluihin. Näin
pystytään tukemaan samalla pienyrittäjiä.

Tukea
vanhemmuuteen
Suurin yksittäinen siivu eli 10 000 euroa
käytetään vanhemmuuden tukemiseen
pikkulapsiperheissä. Rahalla järjestetään
keskustelu- ja lastenhoitoapua perheille,
joiden voimavarat ovat lopussa.

Apua kaipaavat lapsiperheet voivat ottaa
yhteyttä lastenohjaaja Sirpa Aholaan.

– Etsimme parhaillaan perhetoiminnan työntekijälle palkkioperusteista
työparia, joka kävisi hänen mukanaan
kodeissa. Perhetyöntekijä keskittyy
vanhempiin, ja työpari hoitaa sillä aikaa
lapsia, varhaiskasvatuksen työalajohtaja
Minna Hietala kertoo.
Lapsiperheiden yhteydenotot seurakuntaan ovat tuoneet esiin valtavia arjen
paineita ja epätoivoa.
– Työttömyys, erityislasten tarpeet ja
ylipäätään stressaava perhetilanne, jossa
vanhemmat uupuvat, voi kohdata ketä
tahansa. Ahdinkoa syntyy myös epärealististen odotusten ja liian korkealle
asetettujen rimojen vuoksi. Kun suoritetaan kiireistä arkea, vanhemmuutta ja
parisuhdetta omilla äärirajoilla, pienikin
tuki arjessa voi olla iso apu. Jo tieto
tuen saamisesta rohkaisee, keväästä asti
lapsiperheiden keskustelu- ja ulkoiluapua hoitanut lastenohjaaja Sirpa Ahola
kertoo.
Lapsiperheitä tuetaan myös järjestämällä Lempiäniemessä perheiden
virkistystapahtumia, esimerkiksi 13.5.
Vanhemmille on tarjolla muun muassa
vertaistukea ja lapsille omaa puuhaa.
– Tavoite on, että näihin päiviin voisi
osallistua kaikkiaan satakunta vanhempaa, Minna Hietala suunnittelee.

Virkistystä
yksinäisille
Osa korona-avustuksesta käytetään
rajoitusten myötä aivan yksin jääneiden ikäihmisten auttamiseen. Heille
on tiedossa sekä keskusteluapua että
siivousseteleitä, taksikyytejä ja ruoka-avustuksia.
Asumisyksiköt saavat kevään ajaksi
palkkiotoimisia ulkoiluttajia. Ulkoiluapu
helpottaa sekä vanhusten yksinäisyyden
tunnetta että henkilökunnan työpaineita.
– Ikäihmisten yksinäisyys on nyt
todellinen ongelma. Jos ei ole keväästä
asti nähnyt omaisiaan, omasta terveydestä on ollut huoli eikä ole päässyt
tapahtumiin ja tilaisuuksiin, mieli
voi olla todella matalalla. Puhelinsoitto, postikortti tai mikä tahansa
pieni muistaminen on iso juttu,
Eliisa Ala-Kuusisto toteaa.
Hän toivoo, että kun ikäihmisten rokotukset saadaan käyntiin ja
rajoituksia voidaan purkaa, kaikki väliin
jääneet lastenlasten syntymäpäivät
ja muut merkkitilaisuudet otettaisiin
isovanhempien kanssa uusiksi mahdollisimman pian.
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Yhteisvastuulla
apua
ikäihmisille
● Kriiseillä on taipumus kolahtaa erityisesti heihin, jotka ovat jo
entuudestaan heikoimmilla, eikä koronapandemia ei tee poikkeusta. Yksinäiset, vähävaraiset vanhukset ovat
Suomessa seurakuntien ruoka-avun
suurin asiakasryhmä. 40 prosenttia
eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1
250 euroa kuukaudessa.
Viime vuoden aikana esimerkiksi
sosiaalinen eristäytyminen, lääkärikäyntien lykkääntyminen ja maailman siirtyminen nettiin eli monen
ulottumattomiin kärjistivät ongelmia.
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä
Suomessa ja kehittyvien maiden
kriisialueilla.
– Omaan seurakuntaan jäävä
osuus käytetään vähävaraisten
ikäihmisten tukemiseen ja auttamiseen. Ostamme heille esimerkiksi
paikallisilta yrittäjiltä palveluita, jotka
helpottavat heidän arkeaan, tukevat
ja virkistävät, Ylöjärvellä Yhteisvastuukeräystä organisoiva diakoni
Marika Rajala kertoo.
Sunnuntaina 7. helmikuuta alkava
keräys näkyy jumalanpalveluksissa, ja
suunnitteilla on myös Yhteisvastuuaiheinen verkkolähetys. Keräys näkyy
ja toteutuu aiempaa selvemmin Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa sekä seurakunnan verkkosivuilla.
Perinteinen lipaskeräys kauppojen
yhteydessä on myös suunnitteilla,
mutta sen toteutuminen on vielä
erittäin epävarmaa.
Yhteisvastuu.fi

Virpi Miettinen, 74, kertoo ikäihmisen
elämästään Yhteisvastuu-dokumentissa
ja -lehdessä. Kuva: Amanda Aho.
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Taidot käyttöön
vapaaehtoisena
Jos kaipaat päiviisi lisää mielekästä tekemistä, ilmianna itsesi vapaaehtoistyö.fi-sivulla. Kaikenlaisille
taidoille on käyttöä. Tehtävä voi olla pidempiaikainen tai voit lähteä avuksi yksittäiselle keikalle.

Koronavirus erilaisine rajoituksineen on vapauttanut monen
ihmisen kalenterista aikaa. Sitä
olisi kiva täyttää mielekkäällä tekemisellä, jossa on hyödyksi muille ja saa
itsellekin hyvän mielen. Samaan aikaan
moni perinteinen vapaaehtoistyön muo-
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to kuten palvelutalojen asukkaille seuran
pitäminen on jäänyt tauolle.
Seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattori Soila Simola vakuuttaa, että
vapaaehtoistyötä on edelleen runsaasti
tarjolla. Helpoin tapa etsiä itselle sopivaa puuhaa on surffata netissä vapaa-

Vapaaehtoistyo.fi
-sivustolta
alkuun
ehtoistyo.fi -sivustolle,
jossa seurakunnat, kunnat
ja yhdistykset ilmoittavat
vapaaehtoistyön tarpeestaan.
Sivustolla voit tehdä tarkan
haun sen mukaan, minkä tyyppistä tehtävää kaipaat tai hakea kaikki
Ylöjärvellä tarjolla olevat tehtävät.
Sivulla etsitään muun muassa askartelunohjaajia, ulkoilukavereita ikäihmisille,
lapsiperheille varaisovanhempia ja muusikoita seurakunnan tilaisuuksiin.
– Tehtävät vaihtelevat nopeasti, joten
sivustolla kannattaa käydä usemmankin
kerran. Erityisesti kampanjatyyppisissä
jutuissa kuten joulu- tai pääsiäistervehdysten jaossa ei tarvitse sitoutua
toistuvaan toimintaan, joten sellainen
sopii kenelle tahansa, vapaaehtoistyö.
fi-sivustoa Ylöjärvellä koordinoiva Soila
Simola kannustaa.
– Olen myös etsinyt siellä avustajia
vaikkapa yksittäiseen lasten leikki-iltaan.

Lähtökohdaksi
omat taidot

Ylöjärveläinen Siru Kulmala oli Perhetalolla joulukorttitalkoissa osana työnantajansa hyväntekeväisyyskampanjaa. ICT-alan yritys CGI kannustaa työntekijöitään viettämään yhden palkallisen päivän tekemässä hyvää. Kuva: Soila Simola

Teksti ja kuvat:
SANNA HILLBERG

Jos mitään itseä kiinnostavaa ei löydy,
vapaaehtoistyö.fi-sivulla voi täyttää ”Ilmoittaudun vapaaehtoiseksi seurakuntaan” -lomakkeen, jossa kertoo itsestään
ja taidoistaan. Yhdessä vapaaehtoiskoordinaattorin kanssa mietitään, mistä
oma vapaaehtoistyön paikka löytyisi.
Ihan kaikenlaisille taidoille ja ominaisuuksille on käyttöä ja tarvetta, vaikka
sitä ei olisikaan vielä oivallettu.
– Kerran minuun otti yhteyttä ihminen, joka kertoi, ettei hänellä ole mitään
erityisiä taitoja, mutta hän on kyllä hyvä
järjestämään asioita kuten kaappeja.
Niinpä hän kävi järjestämässä monta
kaappia ja säilytystilaa seurakunnan
tiloissa, mikä ilahdutti valtavasti seurakunnan työntekijöitä ja muita tilojen
käyttäjiä. Hänellä oli taito ja aikaa tehdä
sellaista, mihin muut eivät ehtineet,
Soila Simola kertoo.

Seurakunnan vapaaehtoistyön
koordinaattori Soila Simola

Kaupunki, järjestöt
ja yritykset yhdessä
Ylöjärven vapaaehtoistyö.fi-sivulla
tehtävistään voivat ilmoittaa kaupunki, seurakunta, yhdistykset, seurat ja
muut toimijat. Soila Simola kertoo, että
ainakin seurakunnassa painopistettä
halutaan selkeästi siirtää vapaaehtoisen
tekemisen suuntaan.
– Seurakuntalaisia ja minkä tahansa
yhteisön jäseniä tarvitaan aktiivisiksi
toimijoiksi, jotka järjestävät sellaista
toimintaa, johon haluavat itse osallistua.
Näin jokainen voi oikeasti vaikuttaa
yhteisössä, Simola korostaa.
Myös Ylöjärven kaupunki käyttää
aktiivisesti sivuston ja vapaaehtoistyön suomia mahdollisuuksia. Hyvä
esimerkki kaupunkilaisten näköisestä
toiminnasta olivat viime kesän suositut
puistojumpat, jotka järjestettiin vapaaehtoistyö.fi-sivulta löydettyjen vapaaehtoisten ohjaajien voimin.
Aktiivinen toimija voi olla myös
yritys. Ylöjärvellekin on pikku hiljaa
rantautumassa työnantajan kustantama vapaaehtoistyö: yritys voi antaa
työntekijänsä vapaaehtoiseksi johonkin
tapahtumaan tai kampanjaan. Tällaiselle
yhteistyölle on nyt varmasti tilaa, kun
monessa yrityksessä pohditaan, miten
voitaisiin välttää työntekijöiden lomauttaminen.
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Seurakunnassa
tapahtuu!
La 9.1. klo 18.00 Jumalan kohtaamisen ilta srk:n Facebook-sivulla.
Su 7.2. Yhteisvastuun avaustapahtuma suorana nettilähetyksenä srk:n
Facebook-sivulla ja YouTube-kanavalla.
Ma 8.2. klo 18.30 Toivon ilta
srk-keskuksessa. ”Valoksi elämäsi polulle!” Illan musiikkivieraana evankelista
Jaana Pöllänen säestäjänään puolisonsa
Ville Uusitalo.
La 13.2. klo 18.00 Jumalan kohtaamisen ilta Viljakkalan kirkossa.
Ti 16.2. klo 17.00-20.00 Yhteisvastuutapahtuma Kurun kirkon
pihapiirissä.
Ma 8.3. klo 18.30 Toivon ilta
srk-keskuksessa. ”Antisemitismi Euroopassa ennen ja nyt - miksi?”, Olli
Seppänen.
La 13.3. klo 18.00 Jumalan kohtaamisen ilta Ylöjärven kirkossa.
Su 21.3. klo 18.00 Rinki-yhtyeen
konsertti Viljakkalan kirkossa.
Ti 23.3. klo 18.00 Paastonajan
kertomukset maalauksin Viljakkalan
srk-talossa. ”Jeesuksen elämä ja sovitus
Marian silmin”, taiteilija Annukka Laine.
Ti 30.3. klo 18.00 Paastonajan
kertomukset maalauksin Viljakkalan
srk-talossa. ” Jumalan rakkauden uhritie”, taiteilija Annukka Laine.
La 10.4. klo 18.00 Jumalan kohtaamisen ilta Viljakkalan kirkossa.
La 8.5. klo 18.00 Jumalan kohtaamisen ilta Ylöjärven kirkossa.
Pe 14.5 klo 18.00 Pieni iltasoitto
chimes käsikelloilla Ylöjärven kirkossa.

Viikkoja ryhmätoimintaa
LAPSIPERHEILLE
PÄIVÄKERHOT
Monipuolisia, toiminnallisia päiväkerhoryhmiä 2-5-vuotiaille 14 eri ryhmän
verran. Kerhot jatkavat toimintaansa
aikaisintaan 18.1. alkaen koronarajoituksista riippuen. Ryhmiin otetaan uusia
lapsia, jos ryhmässä on tilaa. Kerhopaikat ja -ajat: www.ylojarvenseurakunta.fi/
paivakerho
PERHEKERHOT
11 avointa perhekerhoa aloittavat
toimintansa aikaisintaan 18.1. koronarajoituksista riippuen. Kerhoajat ja
-paikat: www.ylojarvenseurakunta.fi/
perhekerho
TOUKAT JA TAAPEROT
0-2-vuotiaiden lasten ja heidän äitiensä
tai isiensä oma kohtaamispaikka.
Kevään toiminta alkaa aikaisintaan 18.1.
koronarajoituksista riippuen.
www.ylojarvenseurakunta.fi/toukkatupa

PERHETALO
Viikkotoimintaa (alkaen aikaisintaan
18.1.)
–P
 appilan piiat ja rengit, ma klo 13-14
–P
 eittotalkoot, ti klo 13-15
Kausitoiminta (alkaen aikaisintaan
18.1.)
–P
 arisuhdeporinat 11.2., 11.3. ja 8.4.
Vapaaehtoiset pariskunnat johdattelevat alustuksen kautta pohtimaan
omaa parisuhdetta. Työskentelyt tehdään vain oman parin kanssa. Lapsille
omaa ohjelmaa.
–P
 appilan päiväkahvit 18.1., 15.2.,
15.3., 8.4. ja 17.5. klo 14.00. Ohjelmasta vastaa Esko Pusa, mukana
Ylöjärven seudun Karjalaiset. Yhteis-

Varmista
tapahtuma-ajat nettisivuilta!
Koska epidemiatilanne ja osallistumisohjeistukset
voivat muuttua kevään aikana, kannattaa aktiivisesti
seurata seurakunnan verkkopalvelua

www.ylojarvenseurakunta.fi

ja varmistaa ennen tilaisuuteen tai tapahtumaan
osallistumista viimeisimmät tiedot ja ohjeet.

laulua, sanaa ja seuraa ja kahvia.
– Perheilta 27.1., 17.3. ja 14.4. Tarjolla
on lautapelejä monenikäisille, vapaata
leikkiä ja mukavaa seurustelua kahvikupin ääressä. Tervetuloa yksin, kaksin tai vaikka koko perheen voimin.
– Krito (suljettu ryhmä 10 kertaa)
alkaen 4.2. Kts. erillinen mainos.
Yksittäiset tapahtumat:
– Äitien virkistyspäivä (päivämäärä
selviää myöhemmin)
– Perheiden päivä Lempiäniemen leirikeskuksessa to 13.5.
– Leikki-ilta Perhetalolla ke 19.5.

KOULUIKÄISILLE
KERHOTOIMINTA
Kokkikerhoa, sählykerhoa, ohjelmakerhoa, mikroautokerhoa, metsäkerhoa,
futsalkerhoa, kitarapajaa… seurakunta
järjestää useita kymmeniä, maksuttomia
harrastuskerhoja kouluikäisille lapsille.
Uusina kerhoina aloittavat Siivikkalan
Salorinteen kokkikerho maanantaisin
klo 17.00-19.00 ja Viljakkalan Mannissa
Onnimannin päiväkodilla varhaisnuorten kerho torstaisin klo 17.00-18.00.
Mainiosti on tilaa esim. Asuntilan
kokki-ja puuhakerhossa tiistaisin klo
16.30-17.55 ja Metsäkylän koululla tanssikerhossa perjantaisin klo 16.00-17.30.
Kevään kerhokausi alkaa aikaisintaan
18.1. koronarajoituksista riippuen. Katso koko kerhotarjonta nettisivuiltamme
ja ilmoittaudu, jos et ole vielä mukana!
www.ylojarvenseurakunta.fi/koululaiset
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koulupäivinä ma-pe klo 12.00-17.00.
Tutustu tarkemmin: www.ylojarvenseurakunta.fi/iltapaivatoiminta

AIKUISILLE
RUKOUSHETKET
Zoom-rukoukset helmi-huhtikuussa
parittomien viikkojen keskiviikkoina klo
16.00 netissä Zoom-sovelluksen kautta.
Voit liittyä rukoursryhmään seuraavan
linkin kautta:
https://zoom.us/j/96837055868
(Meeting ID: 968 3705 5868).
Lisätietoja teija.ojala@evl.fi
Viikkorukoushetki maanantaisin klo
11.00-12.00 Perhetalossa.
(alkaen aikaisintaan 18.1.) Paikalle
voit tulla joko vain hetkeksi tai koko
tunniksi.
HILJAISUUDEN JOOGA JA HILJAISUUDEN ILTAHETKET
– Perhetalossa (Loilantie 3-5) perjantaisin klo 17.00-18.30.
– Vuorentaustan srk-kodilla (Mastontie
27) keskiviikkoisin klo 18.00-19.30.
Hiljaisuuden joogat alkaa aikaisintaan
18.1. alkaen koronarajoitusten vuoksi.
Hiljaisuuden jooga® on meditatiivinen
harjoituskokonaisuus, miniretriitti. Hil-
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jaisuuden joogaharjoituksissa yhdistyvät
lempeät, kehoa hoitavat liikkeet ja hiljentyminen sekä rukoukset, joiden sanat
nousevat kristillisestä perinteestämme.
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/
hiljaisuuden-jooga
ELÄKELÄISTEN KERHOT
Tähkäpäät-kerho Ylöjärvellä ke klo
10.00, Avarit Viljakkalassa ja Karhella,
Keskiviikkokerho Kurun srk-talolla,
Etelä-Kurun tiistaikerho ja Pohjois-Kurun torstaikerho.
Ikäihmisten kerhot alkavat aikaisintaan
18.1. koronarajoitusten vuoksi. Kerhoissa voi olla paljon poikkeusjärjestelyitä.
Lisätietoja puh. 050 533 6509 (Ark. klo
10-13) ja www.ylojarvenseurakunta.fi/
ikaihmiset
SIIONINVIRSISEURAT
Ma 18.1., 21.3. ja 19.4. klo 18.00 Ylöjärven srk-keskuksella
Su 21.3. klo 13.00 Herättäjän pyhän
jumalanpalvelus Viljakkalan kirkossa ja
RiNKI –yhtyeen konsertti
Ma 3.5. klo 18.00 kotiseurat Malkamäellä Karhella (Nopanperäntie 9 E)
Päivitetyt tiedot www.ylojarvenseurakunta.fi ja FB-ryhmässä Tampereen
seudun körtit.

NUORILLE
Nuorten illat, raamikset, isoskoulutukset, koulupäivystykset yms. Paljon toimintaa myös verkossa. Tiedot löytyvät:
www.kellarille.net

MUSIIKKI
MUSKARI
Musiikkileikkikoulut lapsille ja vauvoille.
www.ylojarvenseurakunta.fi/muskari
KUOROT
– Ylöjärvellä lapsikuorot Verso ja Celesta, nuorisokuoro Amoroso, aikuisille
Tuomaskuoro, Kamarikuoro, Ruskakuoro ja Kuorokoulu
– Viljakkalassa lapsille MiniGospelSingers ja JuniorGospelSingers
(Hämeenkyrön puolella), aikuisille
Tuomaskuoro ja –bändi sekä Laulun
Ystävät
– Kurussa lapsikuoro Kivitaskut ja
aikuisille Kurun kirkkokuoro
Kevään harjoitukset alkavat aikaisintaan 18.1. koronarajoitusten vuoksi.
Harjoitusajat ja –paikat löydät nettisivuiltamme:
www.ylojarvenseurakunta.fi/kuorot.
Kiinnostuneet uudet laulajat ottakaa
yhteyttä kuoronjohtajiin!
CHIMES-KÄSIKELLOLEIRIPÄIVÄT
13.-14.5. Ylöjärven srk-keskuksella.
Leiri päätetään pieneen iltasoittoon
Ylöjärven kirkossa pe 14.5. klo 18.00.
23.-24.7. Ylöjärven srk-keskuksella.
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Leiri päättyy la 24.7. klo 21.00 Pengonpohjan rukoushuoneella järjestettävään
kesäyön musiikkia konserttiin.
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä ja
lisätiedot: Heidi Olkinuora, puh. 044
7868 034 tai heidi.olkinuora@evl.fi

LÄHETYSTYÖ
UNELMAKAHVILA
Kahvila ja lahjasoppi avoinna ma-pe klo
11.00-16.00 srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1). Aukeaminen aikaisintaan
18.1. Poikkeusaukioloajat mahdollisia.
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/
unelmakahvila
KIRPPUTORI
srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
– toistaiseksi tauolla.
LÄHETYSPIIRI
Lähetyspiiri kokoontuu klo 16.00. Paikka on Ylöjärven kirkko, paitsi toukokuussa Lempiäniemen leirikeskus.
To 28.1. Kaikkialta kaikkialle, hiippakuntadekaani Terhi Törmä
To 18.2. Ekoteologia ja lähetys, pastori

Leirit
Teemapäivät
Retket
Ilmoittautumiset:
www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.

KOULUIKÄISILLE
1.-3.3. Koululaisten hiihtolomaleiri
Lempsussa 7-14 v.
8.5. 10-synttärit vuonna 2011 syntyneille. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet
lähetetään huhtikuun aikana postitse.
15.-17.6. Koululaisten kesäleiri tytöille ja
pojille Lammasniemessä 7-14 v.
22.-24.6. Koululaisten kesäleiri tytöille
Lempsussa 7-14 v.
28.-30.6. Koululaisten kesäleiri tytöille
Lempsussa 7-14 v.
1.-3.7. Koululaisten kesäleiri pojille
Lempsussa 7-14 v.
Lisätietoja:
www.ylojarvenseurakunta.fi/leirit

PERHEILLE
20.3. klo 10.00-14.00 Pääsiäisaskarteluja
perheille srk-keskuksella.
26.1., 16.3., 11.5. klo 18-20 Miesten ja
lasten pizza- ja peli-ilta srk-keskuksella.
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Riitta Sandberg, SLS
To 18.3. Urheilulähetystyö - mitä se on,
lähetystyöntekijä Niko Ijäs, Kylväjä
To 15.4. Asaria - Lahja Jumalalta,
toiminnanjohtaja Pertti Palomäki, avustusjärjestö Asaria ry
To 20.5. Alkaen Ambomaalta, entiset
Namibian lähetit Marja ja Jussi Hankela,
SLS. Huom. Lempiäniemen leirikeskuksessa (Kimppakyyti Ylöjärven kirkon
parkkipaikalta klo 15.30)
Lisätietoja, Marja-Riitta Vaitti, puh. 040
708 3480.

Avuksi
arkeen!

JUMALANPALVELUKSET
Sunnuntaisin ja juhlapyhinä messut Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan kirkossa.
Jumalanpalvelusten aikataulut riippuvat
koronarajoituksista. Joka sunnuntai vähintään yksi striimattu jumalanpalvelus
srk:n Facebook-sivulla.
Teho-messu Ylöjärven srk-keskuksella
joka toinen sunnuntai klo 17.00 (kevään
ensimmäinen kerta riippuu koronarajoituksista). Lapsille omaa ohjelmaa,
iltapala.

23.-25.4. Vanhempi-lapsi leiri Lempsussa.
13.5. Perheiden päivä Lempiäniemen
leirikeskuksessa
6.-8.8. Perheleiri Lempsussa
27.-29.8. Äiti-tyttöleiri kouluikäisille
tytöille Lempsussa
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.
fi/leirit

AIKUISILLE
LÖYDÄ LAHJASI -KURSSI 30.1.
Taivaan Isän yksi keskeinen ominaisuus
on rakkaus. Raamatun mukaan Hän
on myös varannut erilaisia armolahjoja
meille jokaiselle. Pyhä Henki jakaa niitä
itse kullekin niin kuin tahtoo. Ketään ei
jätetä osattomaksi, sillä kaikkia tarvitan.
Kun löydät lahjasi, tiedät missä Herra
haluaa sinua käyttää. Kurssin vetäjinä
toimivat Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä.
Alustuksissa käsitellään mm. Mitä ovat
armolahjat, mikä on niiden merkitys ja
terve käyttö? Varaa kurssia varten koko
päivä. Osallistumismaksu 25 euroa/
hlö. Ilmoittautumiset viimeistään 25.1.
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätietoja: teija.ojala@evl.fi, puh. 044
7868 050 tai esa.jarnvall@evl.fi, puh.
044 7868 006
RUSKARETKI 11.-18.9.
Vuontispirtille Enontekiölle
Hinta 500-550 € lähtijämäärästä ja majoitustyypistä riippuen. Retken vetäjinä
diakoniatyöntekijä Anu Tassberg 044
786 8044 ja kanttori Eija Multanen 044
786 8108. Retkestä tarkempaa tietoa
lähempänä ajankohtaa.

KRITO – KRISTILLINEN
TOIPUMISRYHMÄ
Pappilan perhetalolla torstaisin
4.2.-6.5. klo 10.00-12.00. Krito
on sielunhoidollinen vertaisryhmä, joka tarjoaa mahdollisuuden
kertoa omasta elämästä, käsitellä
sen kipuja, kuunnella toisia ja jättää
asiat rukouksessa Jumalan käsiin.
Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
on tärkeä ja tarpeellinen kokemus
meille jokaiselle. Krito on suljettu
vertaisryhmä ja osallistujien kanssa
keskustellaan henkilökohtaisesti
ennen ryhmän alkamista. Ryhmään
voidaan ottaa rajallinen osallistujamäärä. Tiedustelut ja ilmoittautuminen haastatteluineen 22.1. mennessä
Tiina Nikkinen tiina.nikkinen@evl.
fi, puh. 044 7868 126 tai Teija Ojala
teija.ojala@evl.fi, puh. 044 7868 050
PAPPILAN PIIAT JA RENGIT
Veloituksetta apua kodin pieniin,

tilapäisiin töihin pääsääntöisesti
ikäihmisille, yksinhuoltajille ja vähävaraisille. Ota yhteyttä puh. 040 8682
565 (arkisin klo 9.00-16.00).
ARKIATERIA – DIAKONIATYÖN RUOKAILU
Ylöjärvellä srk-keskuksella maanantaisin klo 12.00-13.00 (alkaen
aikaisintaan 18.1. koronarajoituksista
riippuen)
Viljakkalan srk-talossa parittomin
tiistaisin klo 12.00-13.00 (alkaen
aikaisintaan 19.1. koronarajoituksista
riippuen)
DIAKONIATYÖN
VASTAANOTTO
– ajanvarauksella (Ylöjärvi, Kuru,
Viljakkala) arkisin klo 10.00-13.00
puh. 050 533 6509.
– Digi-Diakoniatyöntekijä tavattavissa: WhatsApp-videopuheluvastaanotto diakoniatyöntekijälle on
mahdollista. Varaa videopuheluaika soittamalla diakoniatyön päivystysnumeroon 0505336509 ma-pe
klo 10.00-13.00 välisenä aikana.
YHTEISVASTUUKERÄYS 2021
Keräys käynnistyy su 7.2. Vuoden
2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon. Haluatko olla vapaaehtoisena
keräyksessä tavalla tai toisella? Jos
vastasit kyllä, niin ota rohkeasti
yhteyttä Marika-diakoniin puh. 044
7868 052.

Mistä voimavaroja perheelle?
Kysely seurakunnan perhe- ja paritoiminnan asiakkaille!
Kyselyllä kartoitetaan, mitä toiveita juuri sinulla on koskien
seurakunnan vertaistoimintaa, ammattilaisten apua ja
apua arjessa selviämiseen.
Kaikkien vastaajien kesken arvotaan 2 lahjakorttia
perheen virkistystoimintaan Ylöjärvellä.
Vastaa kyselyyn osoitteessa:
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
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Torstai 7. tammikuuta 2021

Koronapandemian
vaikutuksia
seurakunnan toimintaan
Koronaviruspandemia vaikuttaa laajasti Ylöjärven seurakunnankin
toimintaan. Toistaiseksi toiminta toteutuu pääsääntöisesti verkkolähetyksinä kuten nettijumalanpalveluksina. Pirkanmaan alueen
suositusten ja rajoitusten myötä suurin osa säännöllisestä toiminnasta
ei ala ainakaan ennen 17.1. Kirkollisissa toimituksissa noudatetaan
viranomaisten linjaamia kokoontumisrajoituksia ja -suosituksia eli
max. 10 henkilöä. Kaikessa toiminnassa huomioidaan turvallisuus.
Seurakunta myös suosittelee kasvomaskin käyttöä tilaisuuksissa ja
kohtaamisissa. Seurakunta on panostanut tässä tilanteessa entistäkin laajemmin diakoniseen apuun sekä henkiseen että hengelliseen
tukeen ja palveluihin verkossa.
Seuraavaan on koottu tiiviisti listaa tammikuun alkupuolella
voimassa olevista toimintatavoista. Tarkempia ohjeita löytyy mm.
seurakunnan nettisivuilta www.ylojarvenseurakunta.fi

Kirkolliset toimitukset
Kirkollisia toimituksiakin koskeva väkimäärärajoitus ainakin 17.1. asti on
sekä sisällä että ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa max. 10 henkilöä mukaan
lukien työntekijät.
Varattaessa toimituksia 17.1. jälkeiseen aikaan on syytä huomioida, että
rajoitukset voivat jatkua nykyisenlaisina tai muuttua. Teemme varaukset tällä
hetkellä voimassa olevien koronarajoitusten mukaan (2.12. alkaneet rajoitukset) ja olemme yhteydessä varaajiin, mikäli koronarajoituksiin tulee muutoksia
ennen kastejuhlaa, avioliittoon vihkimistä tai hautaan siunaamista. Tällöin
asiasta sovitaan toimituksessa mukana olevan papin kanssa.

Kasteet

Jumalanpalvelukset
17.1. asti jumalanpalvelukseen voi osallistua vain verkossa suorassa lähetyksessä (kirkoissa ei avoimia jumalanpalveluksia kasvokkain). Jumalanpalvelukset
videoidaan suorana lähetyksenä srk:n Facebook ja YouTube-kanavalla. Ajantasaiset tiedot striimattavista messuista löydät www.ylojarvenseurakunta.fi.

Tilaisuudet, konsertit ja tapahtumat
17.1. asti kaikki yli 10 henkilön yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä. Näin ollen
seurakunnan järjestämät tilaisuudet, tapahtumat ja konsertit siirtyvät joko
pelkästään verkkoon seurattaviksi tai ne perutaan. Ajantasainen tieto verkkolähetyksistä - sekä aikanaan rajoitusten hellittäessä käynnistyvästä toiminnasta
- löytyy srk:n nettisivuilta: www.ylojarvenseurakunta.fi/tapahtumat

Tilojen vuokraaminen
Seurakunnan tiloihin tehdään varauksia 17.1. asti ainoastaan kasteiden, avioliittoon vihkimisten ja muistotilaisuuksien järjestämiseen. Kevättä koskevia
muita tilavarauksia otetaan vastaan aikaisintaan 18.1.2021 alkaen.

Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranvirasto palvelee ensisijaisesti puhelimitse ma-ke 10-15 ja pe
10-13, puh. 044 7868 124 ja sähköpostilla ylojarvi.seurakunta@evl.fi. Henkilökohtainen asiakaspalvelu paikan päällä Ylöjärven srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1) on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00-12.00 ja
12.30-15.00

Kasteita voi siirtää perheen niin halutessa kirkkoon, seurakunnan
muihin tiloihin tai myöhempään ajankohtaan keväälle.
Seurakunnan tiloista käytössä ovat:
• Vanha seurakuntatalon sali
• Vuorentaustan seurakuntakodin sali
• Metsäkylän seurakuntakodin sali
• Pappilan Perhetalo/alakerta
• Kurun seurakuntatalon sali
• Viljakkalan seurakuntakodin sali
10:n hengen väkimäärärajoitukseen liittyen kummien ei tarvitse olla paikalla
kasteessa. Kotikaste on mahdollinen, jos työntekijän turvallisuus voidaan
taata.

Avioliittoon vihkiminen

Väkimäärärajoitus 10 henkeä. Voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan.

Hautaan siunaamiset

Siunaustilaisuuksissa on voimassa 10 hengen väkimäärärajoitus. Poikkeustapauksissa voivat läsnä olla vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä
ylittäisi annetun 10 hengen rajan muutamalla hengellä. Väkimäärärajoituksesta on aina ensin keskusteltava hautauksen toimittavan papin kanssa.
Papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuteen ainakaan 17.1. asti
ulottuvien rajoitusten aikana. Muistotilaisuuksien järjestäminen seurakunnan
tiloissa voi tapahtua myöhemmin, kun koronarajoitukset ovat lieventyneet.
Muistotilaisuutta varten seurakunnan tiloista ovat vuokrattavissa (10 hengen väkimäärärajoitus huomioiden):
• Vanha seurakuntatalon sali
• Vuorentaustan seurakuntakodin sali
• Metsäkylän seurakuntakodin sali
• Pappilan Perhetalo/alakerta

Toiminnan periaatteet korona-aikana
Seurakunnan kaikessa toiminnassa lähtökohtana on turvallisuus. Toimintaa järjestetään niissä puitteissa ja tavoin kuin siihen on viranomaisohjeistusten ja turvallisuusnäkökohtien mukaan mahdollisuus. Jokainen seurakunnan säännöllinen toiminto tai yksittäinen tilaisuus arvioidaan erikseen turvallisuusnäkökulmasta. Koska epidemiatilanne
ja osallistumisohjeistukset muuttuvat ajan myötä, kannattaa aktiivisesti seurata seurakunnan verkkopalvelua www.ylojarvenseurakunta.fi ja varmistaa ennen tilaisuuteen tai
tapahtumaan osallistumista viimeisimmät tiedot ja ohjeet. Tämän Kirkko Näkyy -lehden sivuille 10-11 on koottu tietoa tässä vaiheessa suunnitellusta kevään toiminnasta.

