SYKSY 2016

Ilo palata menneeseen syksyyn näin uuden vuoden alkaessa. Kiitollisena taaksepäin katsoen
jätämme syyskauden 2016, niin monenlaista hyvää on tapahtunut.
Seurakuntatalon remontti antoi aihetta mietiskelyyn kerho- ja harrastuspaikkojen suhteen, mutta
pikaisesti valinnat tuli tehtyä. Suurin osa kerhoista ja pyhäkouluista toimi vanhassa pappilassa.
Lasten musaryhmät toimivat kirkossa. Mikäs sen luontevampi paikka musiikille, kun
alkulaulussakin sanotaan, että Lau-lau-lauletaan nyt alkaa kirkon muskari. Yksi kerhoryhmistä oli
vakituista kerhopaikkaa vailla perjantaisin, joten suuri kiitos siitä myönteisyydestä, että lapset ovat
kokoontuneet vähän siellä sun täällä. Kerhopaikkoina ollut leirikeskus ja kirkko, olimme myös
Hesburgerissa ja Kunnonliikkeelläkin.
Syksyllä aloitettiin tauon jälkeen LAUANTAIPESÄ
JA PUUKÄSSÄPYHIS. Nämä
pyhäkoulut toimivat parin
viikon välein. Lauantaipesään
lapset voidaan tuoda vaikka
vanhempien lenkin tai
kauppareissun ajaksi.
PUUKÄSSÄPYHIKSESSÄ on
syksyn aikana valmistunut
monenlaista työtä näppärissä
käsissä.

TANSSIPYHIS on kokoontunut syksyn ajan kirkossa. Tanssipyhiksen syksyyn on kuulunut monien
tanssien harjoituksia, sillä kausi päättyi adventin ajan juhlaan,
jossa tanssit esitettiin. Rauhalan palveluksen väki sai nauttia
myös lasten esityksistä.

UUSI PYHÄKOULU KERRO KÄSIN aloitteli myös syksyn aikana. 18-vuotiaat nuoret antoivat
panoksensa pyhäkoulutyölle päättäessään apuopehommat ja siirtyivät siis vastaamaan omasta
pyhäkoulusta. Pyhäkoulussa
syntyivät käsinuket ja niiden
avulla kerrottiin raamatun
kertomuksia.
Viinikan pyhäkoulussa apuopet
ottivat lisää vastuuta
ohjelmasta ja mm
rukoushelmet tuli
pyhäkoululaisille tutuksi.
Touhupyhis kokoontui joka
viikko vanhassa pappilassa.
Heillä ohjelmassa vuoroviikoin
oli leipomista, musisoimista ja
askartelua tai ulkoilua. Jokainen nuori ohjaaja sai käyttää omia vahvuuksiaan pyhäkoulun pidossa.
”Pienen pieni enkeli etsi pientä mummoa. Siunauksen silitteli. Kulki yhtä matkaa. Pienen pieni
enkeli rakkautta antaa.”(Katia Rautasuo) Vuorovaikutusta satuhieronta-menetelmällä
LASTEN JA VANHUSTEN YHTEISESSÄ PYHÄKOULUSSA.

PERHEKERHOJA on tarjolla kolmena päivänä. Taaperokerhossa maanantaisin taapertavat 12vuotiaat vanhempineen. Nyyttikerho kutsuu alle yksivuotiaita vanhempineen keskiviikkoisin.
Samana päivänä tarjolla myös ruokaperhekerho
ja kerhosta voi sitten lähteä täysin vatsoin
päivän muihin toimiin. Perjantaisin väkeä
kutsutaan myös perhekerhoon, tammikuussa
alamme taas kokoontumaan tämän kerhon
aluksi yhteiseen musisointihetkeen yhdessä
pallero- ja päiväkerhon kanssa.

PÄIVÄHOITO kutsutaan syksykaudella kaksi kertaa kirkkoon.
Syksy aloitellaan kirkossa syysylistyksellä ja päätetään
adventtikirkkoon. Päivähoidossa muuten pyritään käymään Hyvän
hetken kanssa kerran kuukaudessa. Lapset siunataan kirkossa
laululla Olkoon ylläsi siunaava käsi.
PÄIVÄKERHOLAISET nauttivat syksyllä ulkoilmasta, tutustuvat
kerhokavereihin ja oppivat ehkä muutaman uuden laulun tai
leikkaamaan saksilla. Päiväkerholaiset avustivat tänä syksynä
Mikkelinpäivän kirkossa. ”Herran enkeli on asettunut vartioon.”
Kerholaiset olivat taiteilleet monenlaista taidetta kirkkoon, myös
lasten ajatuksia oli kerätty esirukoukseen.

Syksyllä jo perinteeksi on
ekaluokkalaisilla tullut tapa poiketa
kirkossa. He tutustuvat suntion
kanssa kirkkoon, kirkosta löytyy
myös Naakka Naksuttaja urkujen
luota ja Kirkonrotta kertoo vanhasta
alttaritaulusta.

”Mikä se onkaan se sana, joka
meidät pelastaa? Auringon laittaa se
paistamaan ja sydämen pelastaa.
A-R-M-O, armo se on. Ansioton
rakkaus minun osakseni Jeesuksella
on.” (Heini Kataja-Kantola)

LAULULEIRI MUSAPYHIKSELLE JA MUSARYHMIEN
lapsille kokosi noin 70 lapsen ja nuoren joukon seurakuntatalolle. Laululeiri aloiteltiin perjantaina
ja päättyi lauantain konsertteihin. Martin laulut lapsille sisälsivät lapsille suunnattuja lauluja, joihin
pastori Riina Nieminen puheillaan aina johdatteli. Näin tuli sana reformaatio tutummaksi.
Reformaatiota työstettiin myös leirillä lasten kanssa.
Kaikelle kansalle lauloimme vielä toisen konsertin verran samaisena lauantaina. Martin lauluissa
kaikelle kansalle lauloivat ryhmien isommat lapset ja nuoret ja saimme iloksemme
yhteistyökumppaneiksi Korsukuoron, jonka laulajat ilahtuivat lasten kanssa laulamisesta. Jälleen
Riina johdatteli kuulijat reformaation pariin laulujen välissä.

Ja ei nämä konsertit tähän päättyneet, vaan saman viikonlopun sunnuntai-iltana saatiin myös itse
”Martti” mukaan. Kirkko soikoon-tapahtumassa ”Martti” kuunteli pyhisnuorten musiikista ja
pyhisopejen ja Riinan kerronnasta.
KIITOS TÄSTÄ MAHTAVASTA REFORMAATIOVIIKONLOPUSTA!

Yhteistyö Korsukuoron ja pyhisnuorten kanssa jatkui vielä 4vuotiaiden omissa synttärijuhlissa
Mikä-Mikä-Maassa. Monenlaiset Mikä-Mikä-Maan asukit saapuivat juhliin, joissa
Korsukuorolaiset esittivät aiheeseen sopivia lauluja. Herkuttelun ja leikin lomassa parituntinen juhla
meni nopeasti.

KANTELERYHMÄ löysi syksyllä mukavan yhteistyökumppanin, nimittäin 1C-luokan Katri
Kallion johdolla. Projekteja tehtiin syksyn aikana kaksi. Ensimmäiseksi kulku suuntasi
Elofestareille koululle, jossa kanteleet säestivät 1C-luokan lasten laulua. Ohjelmaan oli valittu
tuttuja, perinteisiä lastenlauluja. Toinen projekti oli joulun alla. Jouluntupa rakennettiin
seurakuntatalon alakertaan, johon sitten kutsuttiin eskarilaiset vierailulle. Kymmenen
kantelesäestyksellistä laulua ja muutama runo toivat terveisiä tontuilta ja päädyttiin viimeiseksi
vielä talliin seimen ääreen. Tämä porukka kävi myös ilahduttamassa Kultaisen iän kerholaisia
heidän joulukerhossaan.
PARKANON SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUS NÄKYI VAHVASTI TÄNÄ VUONNA
PARKANON JOULUNAVAUKSESSA TORILLA. Enkeli-tähtipoikakuoro lauloi ihmisten iloksi
tulevan musikaalin lauluja. Laulukeikalle tuloa kysellessä, joulunavaukseen luvattiin kyllä tulla,
mutta seurakunnan puolesta ihan 70 lasta lupailtu, niin kuin oli Paroonin markkinoilla ollut. Mutta
todellakin, torilla joulunavauksessa oli noin 70 lapsinen kuoro. Ylä-Satakuntalehden kanssa teimme
yhteistilauksen ja jaoimme torilla enkeliheijastimia lahjaksi lapsille.

Pikkujoululaulukeikkoja tehtiin muutamia. Poutapilvet
kävivät laulamassa Rantakodossa pikkujouluissa.
Pyhäkoulunuorisoa poikkesi Raijanholvissa laulamassa
pikkujouluissa, Aattoyön joulukirkon musisoiva väki ilahdutti
laulullaan Rauhalan palvelukeskuksen väkeä aatonaattona.

Kirkko tulee tutuksi monella tapaa. Lasten lempileikki
kirkkotilassa on kirkonrotan piilotus. Saa luvan kanssa mennä kirkonpenkin alle ja tai nousta
tuolille. Voi sitä jännitystä. Kirkko on aivan ihana kerhotila. 2,5h kerhossa on aikaa ihmetellä
kaikkea, kolehtihaaveja, alttaritaulua, saarnatuolia, virsikirjoja… Virret kajahtavat mukavasti
kirkossa. Tilaa on kaikille. Miten lasten onkaan mukava tulla tuttuun tilaan kun lapset tulevat sitten
jumalanpalvelukseen tai muuhun kirkossa järjestettävään tilaisuuteen.

PYHÄKOULUNUORISO ON SAANUT LISÄYSTÄ
VAPAAEHTOISJOUKKOIHIN
SEURAKUNTANUORISTA. Heidän työskentelyään on
ilo seurata. Tänä vuonna varhaiskasvatus hoiti
joulunaikaan mm Kolmen vartin kauneimmat joululaulut
ja nämä nuoret pääsivät juonto- ja soittohommiin. He
olivat myös suureksi avuksi joulumyyjäisissä.

IHMEELLINEN JOULUYÖ-MUSIKAALI
– idea oli saatu Espoosta. Musikaali sitten muokattiin parkanolaisille sopivaksi. Alkuperäinen esitys
oli aikuisten esittämä lapsille, mutta Parkanossa käsikirjoitus ja laulut muokattiin niin, että lapset ja
nuoret esittivät musikaalin kaikelle kansalle. Musikaalissa oli monia solisteja, puherooleja sekä
kuoro ja soittajat. Nuorimmat olivat kaksivuotiaita ja vanhimmat 17vuotiaita. Nuoret soittajat olivat
myös osasta ensimmäistä kertaa soittimien kanssa esiintymässä. Esimerkiksi viulun ja sellon
vapaaäänten soitto sopiviin lauluihin mahdollisti juuri soittamaan aloittaneiden keikalle pääsyn.
Melkein 500 kävijää oli kirkossa. Saimme myös mahdollisuuden ikuistaa tämän musikaalin, siis
pienen osan siitä. Lastenkirkko.fi teki tilauksen joulukalenteriinsa ja siellä nyt olemme lastenkirkon,
Juha Anttilan ja Kauko Karhuluoman ansiosta lastenkirkon youtubessa.

Pyhisopeilla oli projekteja syksyllä, jotka päättyivät tämän kauden osalta Jouluyö soi – aattoyön
kirkkoon. Avasimme ovet myös muille vapaaehtoisille ja niin kirkossa oli melkein 30 vapaaehtoista
antamassa aikaa omasta joulustaan.
Remontti antoi aihetta ajatteluun ja iloon, mutta tammikuussa toimintamme alkaa uusituissa tiloissa.

TERVETULOA MUKAAN
SEURAKUNNAN
JOKAVIIKKOISEEN
TOIMINTAAN!
POIKKEA TAPAHTUMISSA!
TULE VAPAAEHTOISEKSI,
MIETITÄÄN MIKÄ ON
SINUN JUTTUSI!
NYT SUUNTA KOHTI
JUHLAVUOTTA!

