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Kirkkoon kuuluminen
antaa paljon
Parkanon seurakunnan uuteen kirkkoneuvostoon
valittu Janne Penttilä toivoo voivansa vaikuttaa siihen, että seurakunnan toiminta säilyy monipuolisena ja tavoittaa kaikki ikäryhmät. Tärkeää hänelle on myös se, että seurakunnassa on hyvä olla
niin seurakuntalaisilla kuin
työntekijöilläkin.
31-vuotias Penttilä on
osallistunut seurakunnan
toimintaan jo lastenleireillä. Siitä hän kasvoi mukaan
nuorisotoimintaan, toimi
vapaaehtoisena ja oli esimerkiksi isosena leireillä aikuisikään asti. Välillä
hän asui kymmenen vuotta Helsingissä, ja seurakunnassa toimimiseenkin tuli taukoa.
Kirkkoneuvostossa aloittanut Janne Penttilä lisäisi seurakuntaan helposti lähestyttäviä ja vapaamuotoisia tilaisuuksia.

– Nyt löytyy perheestä
osallistuttaja, hän nau-

rahtaa viitaten Maiju-vaimoonsa, joka vastaa seurakunnan varhaisnuorisotyöstä.
Penttilän mielestä kirkkoon kuulumisesta saa
paljon. Parkanon seurakunnassa varsinkin on valtavan monipuolista lapsija nuorisotyötä, ja monet
aikuisetkin tulevat mukaan juuri lasten kautta.
Iäkkäämmät ihmiset kaipaavat keskustelua, ja sitä on onneksi tarjolla monissa eri yhteyksissä. Jos
toimintaa johonkin suuntaisi, niin nuorille aikuisille ja aikuisille.
– Ehkä, jos jotain lisäisin,
niin tilaisuuksia vapaammalla ja helpommin lähestyttävällä tavalla. Oman
ikäluokkani voisi tavoittaa sitä kautta.

Penttilä valittiin neuvostoon kirkkovaltuuston ulkopuolelta, ja hän toteaa lähteneensä mielellään
mukaan, kun kerran pyydettiin.
– Tarkoitukseni on ollut, että pääsisin vaikuttamaan seurakunnassa.
Kirkkoneuvosto on paikka, jossa se todella onnistuu. Siksi Parkanossakin
siinä toiminnassa pitäisi
olla enemmän nuoria, jotta nuorten ääni kuuluisi.

Tiimiin
etsitään
jäsentä
p
Jumalanpalvelustiimiin etsitään yhtä
nuorta tai nuorta aikuista jäseneksi. Jumalanpalvelustiimissä
voi vaikuttaa jumalanpalvelusten sisältöön
ja tehdä niitä yhdessä
työntekijöiden kanssa. Tiimiin kuuluva voi
myös avustaa ehtoollisen jaossa ja jopa tulla mukaan saarnaan.

Kirkkoneuvoston toiminta on pitkälle hallinnollista. Penttilä toivoo voivansa osaltaan vaikuttaa siihen, että siellä keskityttäisiin enemmän myös toimintaan.

Toimintatiimi ideoi kivan ulkoilupäivän
Vastaava lastenohjaaja Eleonora Printz kertoo iloitsevansa jokaisesta ajatuksesta ja pienestäkin vinkistä, joita varhaiskasvatustyöhön tiimiltä saadaan.

Varhaiskasvatuksen tiimin
ideoima ulkoilupäivä kokosi maaliskuisena perjantaina kuutisenkymmentä
lasta, vanhempaa ja päiväkodin henkilökuntaan
kuuluvaa ulkoilemaan seurakuntatalon pihapiiriin.
Yhteisen puuhailun ohessa hiljennyttiin hartaushetkeen ja lämmiteltiin makkaroita paistaen.

– Saimme jo heti ensimmäisessä kohtaamisessa
ideoita hautumaan ja ajatuksia, joilla syventää jo
olemassa olevia toimintoja. Tiimi on meille oikeasti tarpeellinen, vaikka monenlaisia ideoita toiminnan kehittämiseen on
syntynyt omastakin takaa.

Tiimit aloittivat toimintansa Parkanon seurakunnassa vuoden alussa. Varhaiskasvatuksessa kevätkauden suunnitelma oli ehditty jo varhaisessa vaiheessa tehdä niin monipuoliseksi, että tiimi ehdotti mukaan tällä kertaa
lähinnä ulkoilutapahtumaa
ja taaperoleiriä.
Puheenjohtaja Roni Jahila uskoo, että tulevaisuudessa tiimin kautta pystytään hyvinkin vaikuttamaan varhaiskasvatukseen, joka nykyiselläänkin
on Parkanon seurakunnassa erittäin monipuolista.

Varhaiskasvatuksen tiimiin kuuluvat Roni Jahilan lisäksi Kaija Kivelä, Anniina Leppihalme, Maaret
Niemi, Katriina Viinamäki,
Riia Koskela ja Sirpa Heiniluoma. Neuvostokummina toimii Janne Penttilä.y
Päiväkotiryhmät olivat ottaneet mukavasti vastaan kutsun tulla ulkoilemaan seurakuntatalon pihapiiriin. Lisäksi mukaan saapui lapsia vanhempien ja isovanhempien kanssa.
– Meidän tiimimme tuntuu
hyvältä ja ideoita pursuavalta. Ajattelen tiimin ole-

van enemmänkin ideariihen tapainen, eli jokainen
saa kertoa oman ideansa,

jota yleensä muutkin siitä
innostuvat mukaan kehittelemään. Näin saattaakin

parhaimmillaan kehkeytyä
monta uutta ideaa.

Nuorisotyön, jumalanpalveluksen, lähetyksen, musiikin ja diakonian tiimien
toiminnasta kerromme tulevissa Tapuleissa.
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”Sinun kotisi on korkeimman
suojassa.” Ps. 91
Kotoilu on uusi, kultareunainen termi kaikelle sille, mitä voi tehdä kotona saaden samalla sisältöä elämään.
Kotien voima ohjaa yksilön elämää. Perimän kanssa yhdessä koti (= kasvatus) muovaa meidät sellaiseksi kuin olemme. On
mahdotonta vaikuttaa siihen, millaiseen kotiin syntyy. Jos lapsena joutuu kokemaan tunnekylmyyttä
ja hylkäämistä, on aikuisena hyvin vaikea osoittaa tunteitaan ja luottaa.
Epätoivottuna syntynyt
kokee olevansa ei-toivottu koko elämänsä. Korjaavia kokemuksia voi kuitenkin saada.
Kotoa saatu rakkaus ja perusturvallisuus puolestaan
kantavat, vaikka eteen tulisi vaikeuksia. Rakkautta
ja välittämistä voi saada
muualtakin kuin kotoa, ja
sen turvin kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi.
Kotien haasteet muuttu-
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vat. Aineellisesta köyhyydestä ei ole päästy. Oppivelvollisuuden jatkaminen toiselle asteelle ja sen
maksuttomuus auttaisivat
nuoria pysymään yhteiskunnassa mukana. Ihan itsekkäistä syistäkin toivoisin nuorten työllistyvän:
meidän eläkkeemme eivät tule maksetuiksi vain
”olemalla kotona”.
On hienoa nähdä, kuinka
nuori oppii huomaamaan,
että ahkeroimalla saavuttaa tuloksia ja hyvän mielen. Oppimisesta on hyvä olla kiinnostunut, sillä
monet nuorista joutuvat
opiskelemaan useammankin kuin yhden ammatin.
Opiskelu on myös hyvä
vapaa-ajanharrastus.
Kodit joutuvat kamppailemaan vaatimusten alla.
On jaksettavat harrastaa ja
liikkua, ja lapsille on luettava. Nukkua pitäisi kymmenen tuntia yössä. Mistä voimat tällaisen tavoitteen saavuttamiseen, kun
tarvitsisi hetken omaa ai-
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Vanhempien on tärkeää tuoda lapsiaan seurakunnan tapahtumiin.
kaa? Kirkko ottaa vakavasti perheiden tilanteen.
On kerhoja, parkki ja hyvät hetket. Vanhemmat
antavat kristillistä kasvatusta, kun he tuovat lapsiaan seurakunnan tapahtumiin. Jeesuksesta puhuminen omille lapsille on vaikeaa – saarnaaminen ei ainakaan auta.
Iltarukouksen opettaminen on jo iso saavutus.
Vielä suurempi teko on,
jos jaksaa rukoilla lasten-

sa puolesta. Ja jos ei jaksa,
saa Jumalalle sanoa: Herra, kyllä sinä tiedät.
Jo sielun pienikin liikahdus Jumalaa kohti on uskoa, vaikkei sanoja olisikaan. Jumala osoittaa voimansa arjen keskellä, antaa juuri siihen tilanteeseen rakkautta, kun itsellä
ei ole rahtuakaan jäljellä.
Siinä on voimaa koteihin.
Liisa Myyryläinen
kirkkoherra

Virsi 831:

TAITTO:
Ylä-Satakunta
PAINO:
I-Print, Seinäjoki 2019

1. Siunaa, Herra, kotini
rauhan, levon paikaksi.
Anna armon valon
loistaa, huolet, murheet
täältä poistaa.
Asu tässä kodissa
voimana ja valona.
2. Siunaa, Herra, kotini
rukouksen paikaksi.
Anna mieltä rakastavaa.
Iloon, onneen ovi avaa,
enkeleitä lähetä.
Siunaa koko elämä.

PÄÄSIÄISEN AIKA KIRKOSSA
Pe 12.4. klo 10 Pikkuväen pääsiäiskirkko
PALMUSUNNUNTAI
Su 14.4. klo 10 Palmusunnuntain messu, 3. rippileiri av.
klo 18 Pääsiäisen kauneimmat laulut
HILJAINEN VIIKKO
Ma 15.4. klo 10 Pääsiäisen taaperokirkko
klo 18 Hiljaisuuden äärellä
Ti 16.4. klo 18 Lohdutuksen lauluja, Mesimeri
Ke 17.4. klo 12 Keskipäivän ehtoollishetki
klo 18 Rakkauden, armon lähde – rukoushetki
Aila Järvirova, Sami Salomaa
To 18.4. klo 12 Alakoulun Pääsiäiskirkko
klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen, kirkkokuoro
Pe 19.4. klo 15 Pitkäperjantain sanajp, kirkkokuoro
PÄÄSIÄINEN KOITTAA…
Su 21.4. klo 10 Pääsiäisen juhlamessu kirkkokuoro, Radio SUN
Ma 22.4. klo 18 Varrella virren – sanajp, lauluryhmä
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Kursiin retkeilevät pääsevät tutustumaan kirkkoherra Esa Luukkalan perheeseen.

Kursiin taas yhdessä retkelle
Kursin ystävyysseurakuntaan Viroon järjestetään
Parkanosta retki 29.6–1.7.
– Kursissa on nyt uusi kirkkoherra Esa Luukkala, jota moni parkanolaisista ei
ole vielä nähnyt. Siinä on
yksi hyvä syy lähteä mukaan retkelle. Luukkala
liittyy sikäli Parkanoon,
että hänen isänsä oli muutama vuosikymmen sitten
Parkanon seurakunnan nimikkolähetti, juttelee Reijo Lempinen.
– Moni aiemmilla retkillä
ollut on tykännyt ja kertonut lähtevänsä uudestaankin mukaan. Meidät

otetaan Kursiin aina ilolla
vastaan, hän jatkaa.
Retkellä tutustutaan seurakuntaan, pappiin perheineen ja osallistutaan
kirkonmenoihin. Sunnuntaina on iltapäivällä yhteinen illanvietto paikallisten
seurakuntalaisten kanssa.

rakunnista tuli virallisesti
ystävyysseurakuntia vuonna 2004. Sen jälkeen ystävyysseurakuntaa on autettu monin tavoin sekä talkootyöllä että lahjoittamalla esimerkiksi ehtoollispikareita ja myös pieniä
rahalahjoituksia.
Ilmoittautumiset retkelle:

Retkeläiset majoittuvat
Pöltsämaalla ja tekevät
maanantaina aamupäivällä
lyhyen tutustumiskierroksen Tarttoon. Retken hinta 200 € sisältää bussi- ja
laivakyydin sekä kahden
yön majoituksen.
Kursin ja Parkanon seu-

Merja Kivelä
040 804 9664
Sirpa Liukonen
040 723 5467
Reijo Lempinen
050 300 3150
Ilmoittaudu viimeistään
24.5.
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Ehtoollinen on keskeistä rippikoulussa
Uuden rippikoulusuunnitelman keskeisin opetus
on ehtoollisessa. Piispainkokouksen pari vuotta sitten hyväksymä suunnitelma toi nuorille mahdollisuuden osallistua ehtoolliselle rippikouluryhmän
kanssa jo ennen konfirmaatiota.
Viime kesänä ripille päässyt Elisa Rinneheimo pitää
käytäntöä hyvänä.

– Oli ihan kiva, että ehtoolliselle pääsi jo leirillä.
Asiat osasi sitten paremmin konfirmaatiossa. Poikkeusharjun leirikirkko oli
hieno paikka saada ensimmäisen kerran ehtoollista,
hän juttelee.
Nuorisotyönohjaaja Klaus
Myllymäki näkee ehtoollisen syventävän seurakuntayhteyttä.
– Se, että ollaan siinä yhdessä aterialla, voi sitouttaa toimimaan seurakunnassa rippikoulun jälkeenkin. Toivomme tämän kokemuksen myös madaltavan kynnystä tulla useammin ehtoolliselle.
Ehtoollisen lisäksi Suuri
Ihme -rippikoulusuunnitelma painottaa sitä, että nuoret saavat olla vaikuttamassa rippikoulun
sisältöön.

Poikkeusharjun leirikirkossa on tunnelmallista saada
ensimmäinen ehtoollinen.

Parkanon seurakunta järjestää tänä vuonna Poikkeusharjussa neljä rippilei-

Rippikoululaisten yhteinen ehtoollinen syventää seurakuntayhteyttä. Kuva on viime kesän konfirmaatiosta.
riä, joista ensimmäisessä
on 30 osallistujaa ja muissa noin 20. Kakkosleirillä

Luottamushenkilöille
ansiomerkkejä
arvokkaasta työstä
Parkanon seurakunta on palkinnut luottamushenkilöitään seurakuntatyön kultaisella ansiomerkillä 30-vuotisesta, hopeisella 20-vuotisesta ja
pronssisella 10-vuotisesta työstä. Näin halutaan välittää heille suuret kiitokset Parkanon seurakunnan eteen tehdystä arvokkaasta työstä ja toivottaa siunausta tulevaan!

on mukana myös kihniöläisiä nuoria. Neljäs rippileiri on urheilupainot-

teinen, eli sen painopisteitä kristillisen opetuksen ohessa ovat liikunta,

Lisävihko veisaamalla tutuksi
Kanttori Sami Salomaa tutustutti parkanolaisia virsikirjan
80 uuteen virteen laulattamalla helmikuun puolivälissä
lisävihkon kirkossa kahden illan aikana kannesta kanteen. Seurakuntalaisten veisuuseen
pontta toivat Kirkkokuoro ja Yhteyskuoro.

virren -ilta, jossa lauletaan
lisävihkon virsiä.
– Yksi kanttorin tehtävä
on vaikuttaa siihen, että seurakunta olisi laulava ja että virret osattaisiin, myös uudet, Salomaa toteaa.
Hän miettii, että uusista virsistä osa on hyvinkin yhteislauluja, mutta ihan kaikki niistä
eivät yhdessä veisattaviksi oikein sovi.

Nyt kevätkaudella uusia virsiä lauletaan joka jumalanpalveluksessa yksi tai kaksi, eli
tuttujen joukossa on
aina vähän uuttakin.
Lisäksi toisena pääsiäispäivänä on Varrella

Kultaisen ansiomerkin saaneet Jyrki Uotila ja Helena Ojennus ovat eturivissä vasemmalla. Reijo Lempinen sai hopeisen ja Matti Yläinen pronssisen ansiomerkin.
Takarivissä olevat Saara Kautto (vas.), Aila Sammi ja Paula Oksanen saivat kaikki pronssisen ansiomerkin. Kuvasta puuttuu pronssisen ansiomerkin saanut Lauri Haukkaluoma.

urheilu ja kehonhuoltoon
liittyvät teemat.

YHTEYSTIEDOT:
Vaihde/kirkkoherranvirasto, klo 9–13
Taloustoimisto
Haukkaluoma Tuija, diakoni
Isoaho Teija, toimistonhoitaja
Kivelä Merja, lähetyssihteeri
Kivelä Tapio, srk-puutarhuri
Liikamaa Satu, suntion sijainen
Myllymäki Klaus, nuorisotyön ohjaaja
Myllymäki Taru, diakonissa
Myyryläinen Liisa, kirkkoherra
Mäki-Mantila Sarianne, emäntä
Ojalainen Timo, suntio
Penttilä Maiju, nuorisotyönohjaaja
Printz Eleonora, vastaava lastenohjaaja
Salomaa Sami, kanttori
Silomäki Elina, talouspäällikkö

– Kuten esipuheessakin todetaan,
niin lisävihko on
kokeileva. Rajoja
on haettu ja jossain kohtaa menty ylikin.

040 804 9650
040 804 9666
040 804 9654
040 804 9660
040 804 9664
040 804 9671
040 804 9669
040 804 9656
040 804 9655
040 804 9651
040 804 9668
040 804 9670
040 804 9657
040 804 9659
040 804 9658
040 804 9665

PALVELUAJAT
TOIMISTOISSA:
Kirkkoherranvirasto ja
taloustoimisto
ma–pe klo 9–13.
Toimistojen
puhelinpäivystys
ma–pe 9–13.
Diakoniatoimisto
ti ja to klo 9–11.
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SEURAKUNNASSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET
Messu sunnuntaina klo 10, ellei toisin mainita.
MK = Marianne Kyrönviita, LM= Liisa Myyryläinen,
SS= Sami Salomaa.
Su 28.4.
Su 5.5.
Su 12.5.
Pe 17.5. klo 10
Su 19.5.

Su 26.5.
Su 30.5.
La 1.6. klo 9
Su 2.6.
Su 9.6. klo 12
Su 16.6.
La 22.6. klo 16
Su 23.6.
Su 30.6. klo 12
Su 7.7. klo 12
Su 14.7.
21.7.
Su 28.7.
Su 4.8.
Su 4.8. klo 16
Su 11.8.
Su 18.8.
Su 25.8.

4. rippileiri avustaa. LM ja SS.
Eläkkeensaajat avustavat. MK ja SS.
Äitienpäivän sanajp. MK ja SS.
Päivähoidon kevätkirkko. LM, SS
ja varhaiskasvatus.
Kaatuneitten muistopäivän sanajp.
Seppeleen lasku, sotaorvot
sytyttävät kynttilän isiensä
muistolle. LM ja SS.
KEVA avustaa. Pirjo Tuiskunen
(Pirkanmaan kehitysvammapappi),
LM ja SS.
Sanajp. Aikuistyön kevätkauden
päätös. Kirkkokuoro, MK ja SS.
Alakoulun kevätkirkko. LM, SS
ja Maiju Penttilä.
Riemuylioppilaat avustavat.
MK ja SS.
1. rippileirin konfirmaatio.
LM, MK, SS ja Maiju Penttilä.
Sanajp. LM ja kesäkanttori.
Kansanlaulukirkko. MK ja
kesäkanttori.
Messu. MK ja kesäkanttori.
3. rippileirin konfirmaatio.
Marja Tuomi, MK, Maiju Penttilä
ja kesäkanttori.
4. rippileirin konfirmaatio.
MK, Klaus Myllymäki ja
kesäkanttori.
Messu. MK ja kesäkanttori
Josefiina Varis .
Riemurippikoululaiset (50 v. sitten
ripille päässeet) LM ja SS.
Messu. MK ja SS.
Jumalanpalvelustiimi avustaa.
LM ja SS.
Uusien 1-luokkalaisten siunaaminen koulutielle. LM, SS ja
Maiju Penttilä.
Päiväkerhon aloituskirkko.
Erkki Hirvi, SS ja varhaiskasvatus.
Messu. LM ja SS.
Vanhusten kirkkopyhä. LM,
kesäkanttori ja diakoniatyö.

toukokuun loppuun mennessä.
Kesän suurleiri Partaharjulla Pieksämäellä. Kysy
paikkoja laululeirille 23.–27.7. (et tarvitse kuorokokemusta, into lauluun piisaa). Laululeirille voivat lähteä kouluikäiset ilman vanhempia. Perheleirille 23.–
27.7. myös paikkoja vapaana. Lisätietoa Eleonoralta,
ilm. 10.5. mennessä.
Puuhaleirit Poikkeusharjun leirikeskuksessa klo 10–
16. Ensisijaisesti 3–6-v. Vapaita paikkoja jaetaan vanhemmille leiriläisille. I-leiri 31.7. ja 1.8., II-leiri 2. ja
5.8. ja III-leiri 6.-7.8. Ilmoittautuminen kotisivuilla viikolla 21. Leireille pääsystä ilmoitetaan kesäkuussa.
Syksyn harrastuksiin ilmoittautuminen 1.–2.8. Tarjolla mm. pyhäkouluja ja musiikkikerhoja. Harrastuskirje ilmestyy kesän aikana kotisivuille.
Tulossa MiniFestarit 14.9.
VARHAISNUORET JA NUORET
Avoimet ovet varhaisnuorille Montussa 26.4. ja 17.5.
klo 13–16.
Powerpark-retki 4.5. (Ilmoittautuminen 14.4. mennessä netissä).
ETT-ilta (Erityistä tukea tarvitsevat perheet) 13.5. klo
18 Poikkeusharjussa. Saunotaan ja nautitaan keväästä.
Varhaisnuorten kesäleiri Poikkeusharjussa 1–7-luokkalaisille 17–19.6. Ilmoittautuminen nettisivuilla huhtikuussa.
Koulutielle siunaaminen 4.8. klo 16 Parkanon kirkossa. Erityisesti tulevat 1-luokkalaiset tervetuloa siunattavaksi. Myös kaikki muutkin koululaiset ovat tervetulleita siunattavaksi!
Kerhonohjaajakoulutuspäivät srk-talolla 10–11.8.
Ilmoittautuminen elokuun alussa.
Kirkkopuistorock 17.8. koko päivän ajan. Tapulin
liepeillä nuorison toiveesta esiintymässä useita eturivin gospelbändejä, kuten KLS, Vanamo ja Bigbless.
Ilmaiskonsertin järjestävät yhdessä nuorisotyö ja diakonia. Luvassa myös oheisohjelmaa.

LAPSET

Tulossa syksyllä: Yö kirkossa -leiri ja Varhaisnuorisotyö 100-v. juhlajumalanpalvelus.

Lastenilta srk-talolla 6.5. klo 17–19, ilm. Eleonoralle.

DIAKONIA JA AIKUISTYÖ

Kesäkerho 3–6-v. klo 9.30–11.30
srk-talon pihamaalla 3.–5.6. ja 10.–12.6.
Vanhan pappilan pihassa 7. ja 14.6.

Hiljaisuuden päivä la 4.5. klo 11–18 Poikkeusharjun
leirikeskuksessa suo mahdollisuuden vetäytyä hetkeksi kiireisestä elämänrytmistä ja arjen vaatimuksista.
Mukaan mahtuu kymmenen ensimmäistä 26.4. mennessä ilmoittautunutta. Ruokamaksu 10 €. Ilmoittautuminen Marianne Kyrönviidalle.

Ulkoiluaamu koko perheelle klo 9–11.30
srk-talolla 6. ja 13.6.
Kesäkerho 3–12-v. klo 13–15 Pohjois-Parkanon kylätalolla 4. ja 11.6.
Lapsiparkki tarjolla Pirkanmaan Erämessuilla 7.–9.6.

Maksuton kuljetus Harjun hautausmaalle tiistaisin
18.6, 2.7., 23.7. ja 6.8. Lisäksi ”kanervanistutuskäynti” ti 1.10. Lähtö srk-talolta klo 12. Kierretään Rauhalan ja Rantakodon kautta. Paluu klo 13.30 mennessä.

Hiekkalaatikkopyhikset klo 13–15 yli 3-v. voi jäädä itsekseen, alle 3-v. vanhempien kanssa
3.6. Kaunismäen pihassa Kastulantie 4
5.6. Viinikan leikkikenttä Viinikantie 5
6.6. Kiviniitunpuiston leikkikenttä Asemankatu 12
10.6. Santalan pihassa Vatulantie 72
12.6. Tuomikadun leikkikenttä
13.6. Pikkumikonkadun leikkikenttä
14.6. Laivapuistossa Kirkkopolku 7

Vanhemman väen kirkkopyhä su 25.8. Messun jälkeen keittolounas srk-talolla. Osallistujat saavat tilata itselleen taksin srk:n laskuun.

Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen 22.4.–
24.5. kotisivuilla. Kerhoja tarjolla 2014–16 syntyneille. Kerhot kokoontuvat ti ja to. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kerhopaikat ilmoitetaan

Kehitysvammaisten ja heidän läheistensä rovastikunnallinen leiripäivä ma 19.8. klo 10–14. Lisätiedot
Taru Myllymäeltä.

Diakonian ja aikuistyön leiripäivät Poikkeusharjun leirikeskuksessa. HUOM! Ilmoittautumiset
10.8. mennessä 040 804 9650. Ilmoita myös mikäli tarvitset kuljetuksen. Diakonian leiripäivien
hinta 5 €/hlö.

Sotainvalidien, -veteraanien, lottien ja sotapoikien
kesäpäivä Poikkeusharjun leirikeskuksessa ti 20.8. klo
10–13. Päivä on maksuton, ja osallistujat saavat tilata
itselleen taksin srk:n laskuun.
Seurakuntaväen leiripäivä eli seurakunnassa toimivat aikuisten piirit, kerhot & ruokailut, eläkejärjestöt
ja yhdistykset sekä muu srk-väki ke 21.8. klo 10–15.
Mielenterveysväen leiripäivä pe 23.8. klo 10–14.
Lisätiedot Taru Myllymäeltä.
Saunaillat tiistaisin 30.4.–31.5. sekä 23.7. ja siitä eteenpäin syyskuun loppuun Poikkeusharjun leirikeskuksessa klo 17. Omat makkarat mukaan ja jotain pientä
tuomista yhteiseen kahvipöytään.
Rovastikunnallinen miesten iltapäivä 18.8. klo 15
Poikkeusharjun leirikeskuksessa. Vierailijana näyttelijä Ahti Jokinen.
Diakonian toimintapiirit jatkuvat kesän jälkeen
4.9. alkaen.
MUSIIKKI
Konsertti kirkossa 28.4. klo 18. Tuomas Laatu, laulu ja Sami Salomaa, urut.
Äitienpäiväkonsertti 12.5. klo 16 kirkossa. Emmi
Uusitalo, Katriina Viinamäki, Maiju Penttilä, Riina
Nieminen, Nuorekkaat miehet sekä laulavat lapset ja
nuoret, säestys Kari Kierikka. Ohjelma 5 €, sis. kakkukahvit. Kolehti lasten musatoimintaan.
Konsertti kirkossa 19.5. klo 18. Seeli Toivio, sello.
Iltamusiikit Harjun kappelissa
31.7. klo 19 Ulla Törmä, mezzosopraano ja Sami Salomaa, urut.
7.8. klo 19 Heini Lappalainen-Nykänen, koloratuurisopraano, Ulla Törmä, mezzosopraano ja Sami Salomaa, urut.
LÄHETYS
Äitienpäivälounas 12.5. klo 11–13. Aikuiset 15 €,
7–12-v. 5 €, alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Kirkkoherranvirastossa on myynnissä koruja, joiden malli on otettu Parkanon kirkon tapulin rististä.
Ketjussa oleva kotikirkon tapulin risti on kaunis lahja
esimerkiksi ripille pääsevälle tai ylioppilaalle.
Ketjussa olevaa ristiriipusta on saatavana hopeisena
50 €:n hintaan. Kultaristi ilman ketjua maksaa 90 €.
Pronssisen ristin hinta on ilman ketjua 20 € ja ketjulla 30 €. Pronssinen pinssi maksaa 13 €. Ristit myydään lähetyksen hyväksi.
Vahojärven lähetysjuhlaa vietetään perinteisesti elokuussa. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
KESÄSEURAT
Parkanon seurakunta järjestää kesäseuroja yhdessä
kyläseurojen kanssa. Kiitos kyläseuroille tarjoiluista!
Kylvön siunaaminen lauantaina 25.5. klo 12 Pertti Runsaan tilalla, Tervakuja 59. Eläkeliiton Parkanon
yhdistys, Maataloustuottajien Parkanon yhdistys ja
seurakunta.
Aureessa 18.7. klo 18 Auramolla.
Res. Aliupseerien kesäseurat su 21.7. klo 13 Röhönrannassa. Erkki ja Anneli Hirvi.
Alaskylän kesäseurat 25.7. klo 18 Alaskylän kylätalolla.
Kallion kesäseurat to 1.8. klo 18 Vanhassa pappilassa. Kirkkokuoro, Sami Salomaa ja Erkki Hirvi.
Eräseurat 16.8. klo 18 Lapinnevan metsästysmajalla. Ev.lut. seurakunta, Helluntaiseurakunta, Pelastusarmeija ja Vapaakirkko järjestävät yhdessä Lapinnevan
Eränkävijät ry:n kanssa. A. Lamminmäki Oy kuljettaa.
Vahojärven lähetysseurat su 25.8. klo 13 Vahojärven
leirikeskuksessa. Kuljetus lähtee klo 12.30 seurakuntatalolta ja kiertää Rantakodon kautta.

