YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA TOIVOTTAA VALOISAA KESÄÄ!
TAPAHTUMIA
KESÄKUU
Su 6.6. klo 10.00 Messu Ylö-

järven ja Viljakkalan kirkossa.
Suora nettilähetys.
- klo 13.00 Messu Kurun
kirkossa.
Pe 11.6. klo 19.00 Kurun
kirkossa KuruFest- kamarimusiikkikonsertti. Liput: 10 € +
palvelumaksu, www.lippu.fi
La 12.6. klo 19.00 Ylöjärven
kirkossa KuruFest- kamarimusiikkikonsertti. Liput: 10 € +
palvelumaksu, www.lippu.fi
Su 13.6. klo 10.00 Messu
Ylöjärven ja Kurun kirkossa.
Suora nettilähetys.
- klo 13.00 Messu Viljakkalan
kirkossa.
Su 20.6. klo 10.00 Messu
Ylöjärven kirkossa. Suora
nettilähetys.
Pe 25.6. klo 18.00 Juhannusjuhla Lempiäniemen
leirikeskuksella. Seuraa osallistumisohjeita seurakunnan nettisivuilta ja lehti-ilmoittelusta.
La 26.6. klo 10.00 Juhannuskirkko Ylöjärven ja Kurun
kirkossa. Suora nettilähetys.
- klo 13.00 Juhannuskirkko
Viljakkalan kirkossa ja Pengonpohjan rukoushuoneella.
Su 27.6. klo 10.00 Messu
Ylöjärven kirkossa. Suora
nettilähetys.
- klo 13.00 Messu Aurejärven
kirkossa.
Ke 30.6. klo 12.00 Kirkko

soi –musiikkihetki ja hartaus
Ylöjärven kirkossa. Suora
nettilähetys.

HEINÄKUU
To 1.7. klo 12.00 Kesän mu-

siikkihetki Kurun kirkossa.

Su 4.7. klo 10.00 Messu Ylö-

järven ja Viljakkalan kirkossa.
Suora nettilähetys.
- klo 13.00 Messu Kurun
kirkossa.
- klo 18.00 Hanna Ekolan
”Kaunista kiitosta” –konsertti
Ylöjärven kirkossa. Ohj. 15 €.
Ke 7.7. klo 12.00 Kirkko
soi –musiikkihetki ja hartaus
Ylöjärven kirkossa. Suora
nettilähetys.
- klo 19.00 Kesäkeskiviikko
Pappilan Perhetalolla.
To 8.7. klo 12.00 Kesän musiikkihetki Kurun kirkossa.
Su 11.7. klo 10.00 Messu
Kurun kirkossa. Nettilähetys
päivän aikana.
Ke 14.7. klo 12.00 Kirkko
soi – musiikkihetki ja hartaus
Ylöjärven kirkossa. Suora
nettilähetys.
To 15.7. klo 12.00 Kesän
musiikkihetki Kurun kirkossa.
Su 18.7. klo 10.00 Messu
Ylöjärven ja Viljakkalan kirkossa. Suora nettilähetys.
- klo 13.00 Kuru-päivän
messu Kurun kirkossa.
- klo 19.00 Elias Nummenmaan Marimba-konsertti

Ylöjärven kirkossa. Ohj. 5 €.
Ke 21.7. klo 12.00 Kirkko
soi – musiikkihetki ja hartaus
Ylöjärven kirkossa. Suora
nettilähetys.
To 22.7. klo 12.00 Kesän
musiikkihetki Kurun kirkossa.
La 24.7. klo 21.00 Kesäyön
musiikkia Pengonpohjan
rukoushuoneella. Viljakvartetti
ja Anni Papu, kantele.
Su 25.7. klo 10.00 Messu
Aurejärven kirkossa. Nettilähetys päivän aikana.
- klo 13.00 Messu Viljakkalan
kirkossa.
- klo 13.00 Hautausmaajuhla
Länsi-Teiskon rukoushuoneella.
Ke 28.7. klo 12.00 Kirkko
soi –konsertti Ylöjärven kirkossa. Suora nettilähetys.
To 29.7. klo 12.00 Kesän
musiikkihetki Kurun kirkossa.
La 31.7. klo 21.00 Kesäyön
musiikkia Pengonpohjan
rukoushuoneella. Ilkka Virta,
kitara.

ELOKUU
(* poimintoja, elokuun tapahtumat tarkentuvat myöhemmin)

LAPSIPERHEILLE

KESÄKESKIVIIKOT
Kesäkeskiviikko on kaikenlaisten ihmisten
kohtauspaikka. Tarjolla on tuokio yhdessäololle, sanalle, sävelille ja lähetystyölle.
7.7. klo 19.00 Pappilan Perhetalolla (Loilantie 3-5)
Heinä-elokuussa tulossa myös muutama
muu kesäkeskiviikkoilta, niiden ajankohdat
ja paikat varmistuvat myöhemmin kesällä.

Suloisen
suven
tarinoita

L

ipruttelen varpaitani rantavedessä auringon paahtaessa kasvoihin. Poljen vesisateessa korkeata
kasvustoa pikkuruisten männyntaimien
ympäriltä. Hyttysten ininä on viedä hermot ja ilon leirin makkaranpaistoillasta.
Päiväunet riippukeinussa hellehatun ja
ohuen viltin alla. Päätettiin metsäretkellä vähän oikaista ja samalla eksyttiin
tunneiksi pois kartalta. Särkevä selkä ja
pakottavat polvet mansikoita poimiessa,
mutta makoisaa marjaa maukkaampaa
on vaikea kuvitella. Vihdan tuoksu
iholla ja saunan jälkeinen raukeus. Tätä

MUSIIKKIELÄMYKSIÄ

kaikkea ihanaa on kesä!
Tänä kesänä voimme taas tauon
jälkeen kokoontua yhteen. Seurakunnan
kesän tarjonnasta eri ikäisille voit lukea
tältä aukeamalta. Lähempänä tilaisuutta
kannattaa seurakunnan nettisivuilta
tarkistaa ajan tasalla olevat kokoontumistiedot. Iloitaan suvesta ja sen
mahdollisuuksista!
Sinua ja kesääsi siunaten,
kirkkoherra
Ulla Ruusukallio

Ke 4.8. klo 12.00 Kirkko

soi – musiikkihetki ja hartaus
Ylöjärven kirkossa. Suora
nettilähetys.
To 5.8. klo 12.00 Kesän musiikkihetki Kurun kirkossa.

Su 15.8. klo 10.00 Koulu-

tielle siunaaminen Perhemessussa Viljakkalan kirkossa.
- klo 13.00 Koulutielle

siunaaminen messussa Kurun
kirkossa.
- klo 18.00 Koulutielle siunaaminen Ylöjärven kirkossa.

Su 29.8. klo 13.00 50 vuotta

sitten rippikoulunsa Kurussa
käyneiden kutsumessu Kurun
kirkossa.

Koronapandemian vaikutuksia seurakunnan kesän toimintaan
Koronaviruspandemia
vaikuttaa edelleen Ylöjärven
seurakunnankin toimintaan.
Seurakunnassa seurataan tilannetta ja viranomaisten ohjeita
tiiviisti. Toimintaa järjestetään
kesällä viranomaisten linjausten mukaisesti. Seurakunta
antaa koronatilanteessakin
monenlaista apua ylöjärveläisille.
Suositukset ja rajoitukset
päivittyvät touko-kesäkuun
vaihteessa, juuri tämän lehden
mennessä painoon. Tämän
vuoksi tässä tiivistetysti ohjeita
ja tietoa toimintatavoista.
Yleisötilaisuuksista ja yksityistilaisuuksista on poistumassa
osallistujamäärärajoitukset
Pirkanmaan alueella – tilakohtaisia rajoituksia on kuitenkin
noudatettava turvaetäisyyksien
säilyttämiseksi. Tarkempia
ajankohtaisia ohjeita löytyy
mm. seurakunnan nettisivuilta
www.ylojarvenseurakunta.fi

Jumalanpalvelukset
Messuja vietetään pääsääntöisesti kolmessa kirkossa joka
sunnuntai. Koska konfirmaatiot täytyy toteuttaa rajallisin
osallistujamäärin, ne on tarkoitettu vain leiriläisten läheisille
ja näinä pyhinä voi avoimia
jumalanpalveluksia olla rajoitetummin. Kaikille avoimet
jumalanpalvelukset löytyvät
mm. oheisessa tapahtumakalenterissa ja nettisivuilla.
Jumalanpalveluksiin voi osallistua tilakohtaisten rajoitusten
maksimimäärä (rajoitukset
jäljempänä).
Rippikoulut
Suurin osa rippikouluista
järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Joitain
leirejä on siirretty paikan tai/
ja ajan suhteen. Kaikkiin riparille ilmoittautuneisiin on oltu
henkilökohtaisesti yhteydessä,
toiveita on kysytty ja rippikoulumuutoksista on infottu
ripariperheitä.
Konfirmaatiot
Konfirmaatio-ohjeet viestitään
suoraan riparilaisten perheille. Riparilaisille ja heidän

www.ylojarvenseurakunta.fi

vanhemmilleen on jaettu myös
linkki konfirmaation suoraan
nettilähetykseen. Rippijuhlia
voidaan varata seurakunnan
tiloihin, näissä on noudatettava tilakohtaista henkilömäärärajoitusta.
Kasteet
Kasteita voidaan varata niin
koteihin kuin seurakunnan tiloihin. Molemmissa
on pystyttävä järjestämään
turvallisuusohjeiden mukaiset
turvavälit. Seurakunnan tiloissa on noudatettava tilakohtaista henkilömäärärajoitusta
(jäljempänä). Papit osallistuvat
vain kastetoimitukseen, eivät
terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti jää juhlaan.
Vihkimiset
Kirkkotilassa toteutettavia vihkimisiä koskee tilan enimmäisosallistujarajoitus (jäljempänä).
Hautajaiset
Hautaan siunaamisen saattoväen määrää ei enää rajoiteta
(tilakohtainen henkilömäärärajoitus kts. jäljempänä).
Toimituksen jälkeen perheen
järjestämä muistotilaisuus

SANAA JA MUSIIKKIA

on yksityistilaisuus. Vastuu
yksityistilaisuuden turvallisesta toteutuksesta on sen
järjestäjällä. Muistotilaisuuksia
voidaan järjestää seurakunnan
tiloissa tai esimerkiksi kotona.
Papit ja kanttorit eivät terveysviranomaisten ohjeistuksen
mukaisesti osallistu muistotilaisuuteen ainakaan kesä-heinäkuussa– elokuun tilanne
arvioidaan heinäkuussa.
Seurakunnan tilojen vuokraaminen
Seurakunnan tilavarauksia
tehdään ensisijaisesti kasteiden, avioliittoon vihkimisten ja
muistotilaisuuksien järjestämiseen. Muita tilavarauksia
otetaan vastaan kesäajalle,
syksylle vasta lähempänä syksyä. Seurakunnan tilojen max.
väkimäärät jäljempänä.
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 (Kirkkotanhu-

antie 1) on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10.0012.00 ja 12.30-15.00.
Ylöjärven seurakunnan
tilojen max. väkimäärät
– Ylöjärven kirkko 180
henkilöä
– Kurun kirkko 120
– Viljakkalan kirkko 120
– Aurejärven kirkko 50
– Tammikankaan kappeli 25
– Pengonpohjan rukoushuone
40
– Ylöjärven seurakuntakeskus:
• Sali: 50 (srk-keskuksessa
käytetään pitopalvelua
– • Takkahuone: 10
– Viljakkalan srk-koti, Sali: 30
– Kurun srk-talo
• Sali: 40
– • Alakerran kerhohuone: 20
– Vuorentausta seurakuntakoti
(sali): 30
– Vanha seurakuntatalo: 20
– Metsäkylän srk-talo (sali): 20
– Asuntila: 15
– Siivikkala: 20 koko tila (10
sali)
– Mutala: 15
– Kellari-nuorisotila: 50
– Länsi-Teisko: 20
-– Karhe: 10
– Perhetalo:

• alakerta 20
– • yläkerta 20
Tilaisuudet, konsertit,
tapahtumat ja muu toiminta
Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on turvallisuus.
Toimintaa järjestetään niissä
puitteissa ja tavoin kuin siihen
on tänä kesänä mahdollisuus. Koska epidemiatilanne
ja osallistumisohjeistukset
voivat muuttua kesän aikana

kannattaa aktiivisesti
seurata seurakunnan
verkkopalvelua
www.ylojarvenseurakunta.fi ja varmistaa
ennen tilaisuuteen tai
tapahtumaan osallistumista viimeisimmät
tiedot ja ohjeet.
Tälle aukeamalle on koottu
tietoa tässä vaiheessa suunnitellusta kesän toiminnasta
– painottuen vielä kesä- ja
heinäkuuhun.

PAPPILAN KESÄPIHA
LAPSIPERHEILLE
Perhetalon puutarhassa (Loilantie 5)
7.6.-18.7. välisenä aikana
ma-pe klo 10.00-15.00.
Tervetuloa viettämään aikaa perheenä ja
tapaamaan tuttuja! Kesäpihassa on erilaisia
toimintaratoja, ohjelmaa, laulua ja leikkiä.
Ota oma viltti piknikiä varten mukaan.
Pihassa toimii myös takeaway kahvio ja
korttimaksu. Lisätietoja ja ajankohtaiset
tiedot löydät nettisivuilta www.ylojarvenseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille sekä sosiaalisesta mediastamme
Mukulamenoa-sivulta.
KESÄKERHOJA KOULULAISILLE
– Mikroautokerho aloitti toimintansa tiistaina 18.5. Kerhoaika on klo 17.30-19.30.

Tarvittaessa jaetaan kahteen ryhmään.
– ”Istutuskerho” to 3.6 klo 17.30 alkaen
Vanhalla seuriksella (Loilantie 3-5) sekä
sen pihapiirissä. Kerhossa pääset mm.
tutustumaan ja istuttamaan syötäväksi
kelpaavia kasveja, siihen miten multaa
tulee sekä luontoa hyödyttäviin pieneliöihin. Kerho kokoontuu 3.6- 24.6 sekä
29.7-26.8.
Lue tarkempia tietoja ja ilmoittaudu:
www.ylojarvenseurakunta.fi/koululaiset
NUORILLE KOKOONTUMISIA
KesäRaamikset Kellarilla keskiviikkoisin
2.6.–4.8. klo 17.00–19.30. Raamiksiin mahdollisuus osallistua myös etänä.
Kesänuortenillat Kellarilla torstaisin
3.6.–5.8. klo 18.00–22.00

LEIREJÄ JA RETKIÄ
RUSKARETKI ENONTEKIÖLLE
VUONTISPIRTILLE 11.-18.9.2021
Lähde sielun ja ruumiin virkistysmatkalle!
Teemme eri pituisia 5-15 km päiväretkiä
vaihtelevassa maastossa. Lisäksi päivämatka
Altaan (lisämaksu 10-15 €). Matkan hinta
565 € sisältää bussimatkat, päiväretket ja
täysihoidon Vuontispirtillä kahden hengen
hotelllitason huoneissa tai neljässä 3-4
henkilön mökeissä. Matka toteutuu, jos
koronatilanne sallii. Matkan käytännön
järjestelyissä huomioidaan ajankohtaiset
koronaturvallisuusohjeet. Ilmoittautuminen
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen tai suoraan vetäjille 12.5.-10.7.2021.
Lisätiedot:
– matkanjohtajilta: Eija Multanen
puh. 044 786 8108 (lomalla 14.5.– 8.6.)
ja Kaija Luoma puh. 050 525 1126
– www.ylojarvenseurakunta.fi/leirit
(sis. peruutusehdot)

HILJAISUUDEN JOOGA
-RETRIITTI 8.-10.10.2021
METSÄKESTILÄSSÄ
Retriitissä liitytään kristilliseen perinteeseen
päivittäisillä rukoushetkillä, Raamatun teksteillä ja virsien sanoilla. Retriitissä on lisäksi
mukana lempeitä kehoa kuuntelevia liikkeitä
ja rentoutusharjoituksia. Retriitti antaa tilaa
hiljentymiselle, kehon kuuntelemiselle ja
Jumalan läsnäolon kokemiselle.
Ohjaajina Hanna Tamminen ja Anneli
Tirkkonen. Hinta 130 € sisältää ohjelman, ateriat ja majoituksen yhden hengen
huoneessa omin liinavaattein. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen puh. 044 7868 056, anneli.
tirkkonen@evl.fi tai puh. 0447868183, hanna.tamminen@evl.fi. Retriittipaikkana on
Metsäkestilä, hiljaisuuden talo Itä-Ikaalisissa,
Poikeluksentie 1622. Retriitti on tarkoitettu
ensisijassa Ylöjärvellä asuville.

TULE MUKAAN
AUTTAMAAN!
Vapaaehtoistehtäviä
Erilaisia vapaaehtoistehtäviä löydät
www.vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi
Keräyksiä paikalliseen auttamiseen
Osallistu keräyksiin ylöjärveläisten paikalliseen
auttamiseen diakoniatyön kautta:
www.kotimaanapu.fi/paikalliset-keraykset

Kirkko soi -musiikkihetket
– Ylöjärven kirkossa
30.6. klo 12.00 Maria Joutsi-Laine, laulu
Jatkuen viikoittain eri esiintyjilä 7.7., 14.7.,
21.7., 28.7. ja 4.8. Vapaaehtoinen kolehti
yhteisvastuun hyväksi. Konsertin jälkeen
hartaus. Tilaisuudet striimataan. Esiintyjät
päivittyvät nettisivuille.
– Kurun kirkossa
Kesän musiikkihetket torstaisin klo 12.0012.30. Vapaaehtoinen kolehti yhteisvastuun hyväksi. Ei hartautta eikä striimausta
Kurusta.
1.7. Lauri Voipio, sello ja Eija Multanen,
piano
8.7. Päivi Vartija piano
15.7. Susanna Palmi laulu ja harmonikka
22.7. Leena Riihimäki laulu ja Helena
Kallio piano
29.7. Anne Viljamaa laulu ja Päivi Vartija
Piano
5.8. esiintyjät avoinna
KONSERTTEJA
Su 4.7. Klo 18.00 Kaunista kiitosta –konsertti Ylöjärvne kirkossa. Hanna Ekola, laulu Virpi Salo, piano ja laulu. Ohjelma 15€.
Su 18.7. klo 19.00 Elias Nummenmaa,
Marimba Ylöjärven kirkko. Ohjelma 5€.
La 24.7. klo 21.00 Kesäyön musiikkia Pengonpohjan rukoushuoneella (Korpulantie
203). Viljakvartetti ja Anni Papu, kantele.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

La 31.7. klo 21.00 Kesäyön musiikkia
Pengonpohjan rukoushuoneella (Korpulantie 203). Ilkka Virta, kitara. Vapaaehtoinen
ohjelmamaksu.
KESÄKÄVELYT IKÄIHMISILLE
Keskiviikkoisin klo 13.30 Ylöjärven
srk-keskukselta (Kirkkotanhuantie 1)
9.6., 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7.,
28.7., 4.8., 11.8., 18.8. ja 25.8.
Lähdemme pienissä porukoissa. Kuljemme
pienen matkan tai kierrämme kauempaa.
Jokainen saa mennä oman kunnon mukaan.
Noin tunnin päästä palaamme vielä yhdessä
juomaan kesämehut ja juhannusviikolla
jäätelöt! Lopuksi siunaamme itsemme ja
toisemme kotimatkalle. Johdattamassa tutut
diakoniatyöntekijät ja seurakuntalaiset.
Menoksi siis keskiviikkoisin:
VERKOSSA TAPAHTUU
Suoria lähetyksiä, välähdyksiä kesästä, hartauksia, musiikkia ja paljon muuta.
Seuraa www.facebook.com/ylojarvenseurakunta ja www.youtube.com/ylojarvisrk
Sieltä löydät suven aikana mm.
– Jumalanpalvelusten nettilähetykset sunnuntaisin pääsääntöisesti klo 10.00.
– Kirkko soi –musiikkihetkiä suorana lähetyksenä keskiviikkoisin klo 12.00
– Lauantain iltahartaus klo 18.00 (Iltahartaudet heinäkuun tauolla.)
TULOSSA VAPAAEHTOISILLE:
Ke 8.9. Vapaaehtoisten retki Lempiäniemeen
Su 19.9. Vapaaehtoisten sunnuntai
Lisätietoja alkusyksystä.
TIEKIRKOT AVOINNA
Ylöjärven kirkko 28.6.-6.8. ma-pe klo 11-17.
Kurun kirkko 28.6.-6.8. joka päivä klo 1117. Molemmissa opas paikalla.

VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRI
– Jumalanpalvelukset Viljakkalan kirkossa joka pyhä joko klo 10.00 tai 13.00.
Jumalanpalveluksien jälkeen kirkkokahvit
museolla (kirkon parkkipaikan tuntumassa
ulkona) lähetyksen hyväksi.

– Viljakkalan lähetyspiirit ke 2.6. (Karhen
srk-koti), 23.6., 14.7., 4.8. ja 25.8. klo
19.00. Paikka on joko kodeissa tai Karhen
srk-kodissa. Paikka ilmoitetaan lähempänä.

AVUKSI ARKEEN
APUA ARKEEN:
– Diakoniatyön
päivystyspuhelin
puh. 050 533 6509
arkisin klo 10.0013.00 (vain puhelut,
ei tekstiviestejä). Neuvomme
ja autamme ruokahuollossa
ja kotona selviämisessä. Annamme henkistä ja hengellistä
tukea erityisesti ikäihmisille.

RUOKA-APUA:
– Seurakunta antaa diakonisin perustein
ruoka-apua esim. yksinhuoltajille ja isoille
lapsiperheille. Yhteydenotot puh. 050 533
6509 arkisin klo 10.00-13.00.
KESKUSTELUAPUA:
– Seurakunnan työntekijät tarjoavat
keskusteluapua. Yhteystiedot
www.ylojarvenseurakunta.fi/yhteystiedot.
– Koko kirkon tasolla palvelee
www.kirkonkeskusteluapua.fi

KIRKKOHERRANVIRASTO JA TALOUSTOIMISTO
Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse ma, ti, ke 10.00-15.00, pe 10.00-13.00 (torstaisin suljettu),
puh. 044 786 8124 ja sähköpostitse kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi.
Paikan päällä asiointi onnistuu ma ja ke klo 10.00-12.00 ja 12.30-15.00.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset:
– puhelin: 044 786 8125 (ma-ke klo 10-15)
– henkilökohtainen asiakaspalvelu: sähköpostilla kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi
– nettitilauslomake: tilaavirkatodistus.fi
Seurakunnan yleiset 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

