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Tyyny kainaloon
ja 100-vuotiasta
varkkatyötä juhlimaan
Suomen kirkossa juhlitaan tänä vuonna varhaisnuorisotyötä teemalla 100 vuotta iloa. Parkanossa juhlavuoden pääjuttu ovat yö kirkossa ja sitä
seuraava juhlajumis.
– Kutsumme varkkaikäisiä
yöpymään kirkossa, mikä on aika ainutlaatuinen
mahdollisuus. Ajatus on
se, että oma kirkko tulisi
tutuksi vähän eri tavalla.
Kun kirkossa on yötä, se
voi olla kotoisampi paikka tulla vaikka jumikseen,
miettii varkkatyötä ohjaava Maiju Penttilä.
Kirkossa yöpyvät ottavat
mukaan omat patjat, makuupussit ja tyynyt. Yöpymään mahtuu noin 25 lasta, jotta kaikki voivat sijoittua turvallisesti kuoriosaan ja käytäville niin,
että hätäpoistumistiet säilyvät avoimina. Yövahteja
tulee paikalle turvaamaan
rauhaisaa yöunta.

Seuraavana aamuna pidettävässä varkkatyön
100-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa hyödynnetään Laulutuuli-messua.
Kirkossa yöpyvät rakentavat jumista ja voivat ilmoittautua esimerkiksi
laulamaan varkkaikäisten
kuoron kanssa, lukemaan
tekstiä, kirjoittamaan esirukousta tai toimimaan
suntion tehtävissä.
– Innostamme heitä monenlaisiin tehtäviin. Se saa
näkyä ja kuulua, että tämä
on nyt heidän juhlansa.

Menossa oikein
supersyksy
Varkkatyössä on Parkanossa hyvä meininki ja menossa supersyksy. Uutta
porukkaa on tullut mukaan erityisesti viime keväänä aloitettujen Montun avointen ovien myötä. 1.–6.-luokkalaisia on aina parisenkymmentä mu-

kana pelailemassa, hengailemassa ja rupattelemassa
mukavia. Penttilä luonnehtii tätä matalan kynnyksen
nuorisotyöksi.
– Myös tapahtumia riittää. Yökirkon lisäksi on
kummikirkko, perinteiset
kymppisynttärit, syysretki ja vanhempi–lapsi-leiri.
Sellaiset erikoisuudetkin
ovat tulossa marraskuulla kuin isä–tytär-ilta ja äiti–poika-ilta sekä oma ilta isovanhemmille ja lapsenlapsille. Marraskuu on
tänä vuonna perheiden ja
varkkareiden tapahtumakuukausi.
Adventin aikaan pidetään
vielä jouluaskarteluiltama,
johon varkkaikäisten kanssa kutsutaan vanhempia,
isovanhempia ja kummeja.
Kaarna-koululle on myös
tarkoitus mennä viettämään tupareita ja jatkaa
edelleen koulun ja seurakunnan tiivistä yhteistyötä.

Martta Lähdetniemi ja Maiju Penttilä tarkistavat, että makuupussi on kunnossa kirkossa nukkumista varten. Martan kainalossa varkkatyön maskotti Nestori-norsu.

Hyvä kiertoon ja kerho pystyyn nuoremmille
Varkkatyössä alkaa syyskaudella neljä eri teemaista kerhoa. Yksi niistä on
boﬀer-kerho, jota vetävät
Lauri Mäkipää ja Markus
Kuivanen.
– Kun me olimme nuorukaisia, Ville veti meille tällaista kerhoa, ja se
oli todella hauskaa. Päätimme laittaa hyvän kiertoon ja alkaa itse vetää yhtä hauskaa kerhoa, Mäkipää kertoo.
Tälle kaudelle varkkatyön
kerhoihin on löytynyt seitsemän ohjaajaa. Bofferkerhon lisäksi alkamassa
on perinteinen lennokkikerho, pari kokkikerhoa ja
liikuntakerho. Lennokki-

kerhoon otetaan viitisen
rakentelijaa, joten se täyttyy heti. Kokkikerhoihin
haluavat kaikki, eli niihinkin kannattaa ilmoittautua
nopeasti. Boﬀer-kerho on
uudempi suosikki.
– Kerhot ovat varkkatyön
runko edelleen, mutta sellainen muutos on tullut,
että niillä pitää olla selkeä teema. Sellaisia kerhoja, joita muistan lapsuudestani, että askarreltiin,
leikittiin pimeäpiilosta ja
hiljennyttiin hartauteen,
ei enää ole, pohtii Maiju
Penttilä.
Varhaisnuorisotyössä on
vuosikymmenten saatossa tullut ja mennyt erilai-

sia kerhoja mutta yksi on
ja pysyy: lennokkikerho.
Jukka Perälä on pitänyt
sitä jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Joka syksy hän tilaa rakennussarjat Olavi Lumekselta, joka vielä 95-vuotiaana
valmistaa niitä Helsingissä.
– Olen sellainen ilmailun
penkkiurheilija ja rakentanut lennokkeja jo pikkupoikana. Kerhoa olen pitänyt jo niin kauan, etten
osaa enää kieltäytyä. Mukavaahan se on, ja samalla oppii aina itsekin uutta. Vanhassa pappilassa on
meille sopiva tila ja hyvät
työkalut rakentamiseen,
Perälä juttelee.

Lauri Mäkipää (vas.) ja Markus Kuivanen kokivat aikanaan hauskoja hetkiä kerhossa ja haluavat nyt tarjota varkkaikäisille samanlaisia kokemuksia boﬀer-kerhossa.

TAPULI
”Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin,
ettekö huomaa?” Jesaja 43.
Parkanon seurakunnassa
ensimmäinen periaatepäätös siirtymisestä Tampereen hiippakuntaan on
tehty yli 20 vuotta sitten. Nyt se toteutuu vuoden 2020 alussa. Mitä se
tarkoittaa?
Ensinnäkin se tarkoittaa Parkanon rovastikunnan hajoamista. Honkajoen liittyminen Kankaanpään seurakuntaan vuoden 2018 alussa aloitti länsireunan liittymisen arkkihiippakuntaan. Karvia
seuraa sitä vuoden 2020
alussa. Turun suunta on
karvialaisille tuttu jo Turun ja Porin läänin ajoilta
– lukeehan vieläkin suurin osa karvialaisista Satakunnan Kansa -lehteä.
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Ikävä tulee tuttua väkeä.
Olen ollut sitä mieltä, että
rovastikunnastamme olisi
voitu perustaa uusi seurakunta. Tosiasiat eivät ajatustani puoltaneet. Köyhien liittyminen yhteen
ei saa aikaan kannattavaa
kokonaisuutta.
Parkano pysyy rajaseutuna. En tiedä, onko mitään
eroa olla eteläreuna vai
pohjoisreuna. Aina olemme murtovettä. Pirkanmaa
on niin uusi asia, etten tunne ketään, jolla olisi vahvat pirkanmaalaiset juuret.
Mielestäni parkanolaisten
juuret ovat enemmän satakuntalaiset, mutta se voi
johtua omien vanhempien
satakuntalaisuudesta – he
kun tulivat Parkanoon vasta sotien jälkeen sahateollisuuden kasvun mukana.
Lapuan hiippakunnassa on
Parkanon ollut hyvä ol-
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la. Kirkko on monella tapaa seissyt keskellä kylää, kristillisyys on ollut
juurevaa eikä Jumalaa ole
pilkattu. Tampere on moderni teollisuuskaupunki.
Nähtäväksi jää, onko hiippakunta samanlainen.
Yksi ainakin on ja pysyy.

Samaa Jeesusta palvellaan
hiippakuntarajan kummallakin puolella. Samaa Herraa, joka tekee kirkosta
yhden ja pyhän seurakunnan. On aivan sama, mitkä
ovat hallinnolliset rakenteet, niin kauan kuin evankeliumin sanaa julistetaan
oikein ja Jeesuksen aset-

tamat sakramentit toimitetaan evankeliumin mukaan. Sillä meillä on yksi usko, yksi usko ja yksi
Herra Jeesus Kristus.
”Tule kanssamme, Herra
Jeesus.” VK 548

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

Kirkkoherra
Liisa Myyryläinen

Hiippakunta ja rovastikunta vaihtuvat
Parkanon seurakunnassa
valmistaudutaan vaihtamaan ensi vuoden alussa hiippakuntaa. Lapuan
hiippakunnan piispa Simo
Peura tulee 27.9. hyvästelemään parkanolaiset, joiden uusi suunta on Tampere. Myös Parkanon rovastikunta lakkautetaan, ja
sen lopettajaisia kokoonnutaan viettämään 20.10.
Karviaan.

tamissuunnan siirtymisestä Tampereelle tulee nyt
myös kirkollisiin asioihin,
toteaa kirkkoherra Liisa
Myyryläinen.

Parkanon siirtymisestä
Tampereen hiippakuntaan
päätti kirkolliskokous toukokuussa. Päätöksen taustalla vaikuttaa pyrkimys
pitää hiippakunnat suunnilleen samankokoisina
ja taloudellisesti tasa-arvoisina.

Piispan jäähyväiset alkavat
27.9. kirkkoherran kehityskeskustelulla ja jatkuvat työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tapaamisella. Kello 18 alkaa kirkossa viikkomessu, jossa
piispa on mukana.

– Viime vuosikymmenien kehitys asioiden hoi-

– Me seurakunnastakin
olemme ehtineet jo käydä tutustumassa moniin
Tampereen alueen seurakuntiin, kun kutsuja seurakuntakokouksiin on tullut jo parin vuoden ajan.

– Tämä messu sattuu vauvanpäivään, jolloin koko
valtakunnassa kiinnitetään

huomioita vauvoihin ja yhteiseen tulevaisuuteen.
Messun jälkeen nautitaan
kirkkokahvit ja pidetään
piispan kyselytunti, jossa
voi kysellä hiippakunnan
vaihdokseen liittyvistä asioista. Ilta päättyy klo 20.

Rovastikunta
vielä avoin
Rovastikunta lopetetaan
Karviassa piispan perinnemessussa. Tuona sunnuntaina ei Parkanossa järjestetä mitään, vaan seurakuntalaiset matkaavat linja-autokuljetuksella Karviaan.
– Rovastikuntakysymys on
Tampereen hiippakunnassa vielä auki. Parkanon lähin rovastikunta on Hä-

Piispa Simo Peura tulee hyvästelemään Tampereen hiippakuntaan siirtyvät parkanolaiset. Kuva on toukokuulta 2012, jolloin Peura vihki Liisa Myyryläisen
kirkkoherraksi.
meenkyrön rovastikunta,
johon kuuluvat Hämeen-

kyrön lisäksi Ikaalinen,
Ylöjärvi, Nokia ja Pirkka-

la eli useita isoja seurakuntia, Myyryläinen selittää.

Seurakuntalaisuutta juhlimaan
matkataan Keuruulle

Tuija Haukkaluoma
ja Taru Myllymäki
odottavat jo innostuneina kyytiä Seurakuntalaisuuden juhlaan. Lähde sinäkin
mukaan!

Ihmiset tekevät seurakunnan. Siksi seurakuntalaisuutta on tärkeää ja mukavaa juhlia! Näin ajattelivat
diakoniatyöntekijät Tuija
Haukkaluoma ja Taru Myllymäki ja ryhtyivät puuhaamaan parkanolaisille
retkeä Seurakuntalaisuuden juhlaan Keuruun kirkonmäelle.

Siksi diakoniatoimistossa tartuttiin innostuneina
Keuruulta tulleeseen kutsuun. Nyt päästään samalla retkellä tapaamaan piispaa, kuuntelemaan musiikkia ja seuraamaan vanhan kirkon esittelyä. Messukin järjestetään komeasti läntisen Keski-Suomen
tapaan.

Seurakuntalaiset toivovat
usein seurakuntaretkiä.

Retkelle lähdetään sunnuntaina 8.9. klo 8.30 seu-

rakuntatalolta. Osallistumismaksu 20 euroa henkilöltä sisältää lounaan ja
kahdet kahvit, ohjelman ja
matkan. Kaikki tapahtuu
kirkon pihapiirissä pienellä alueella, joten huonomminkin liikkuvat pärjäävät
mukana.
Retkelle tulee ilmoittautua elokuun loppuun mennessä numeroon 040 804
9654 tai 040 804 9655.
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Kirkkokuorolla 90-vuotisjuhlakonsertti
Parkanon seurakunnan
kirkkokuoro täyttää 90
vuotta ja juhlistaa sitä
kirkkokonsertilla 29.9. klo
18. Kirkkokuoron lisäksi
juhlakonsertissa kuullaan
myös vierailevia esiintyjiä.
Mukaan juhlaan on perinteisesti kutsuttu kuoroa
aiemmin johtaneita kanttoreita, esimerkiksi Jukka
Hovila, Marja-Liisa LatvaKokko ja Stephen Evans.
– Toivomme myös, että
kaikki entiset kuorolaiset
tulevat yhdessä nykyisten
kuorolaisten kanssa laulamaan Mä polvistun, oi Jeesus, sun ristis juureen -laulua, joka on ollut kuoron
ohjelmistossa alusta lähtien. Tämä on perinne, jota haluamme jatkaa, toteaa Anneli Hirvi.
Hän on laulanut kirkkokuorossa alttoa 34 vuoden ajan, mitä voi pitää

melkoisena sitoutumisena. Vielä pidempiaikaisiakin kuorolaisia silti löytyy.
Tuula Pajunen on laulanut
mukana 50 vuoden ajan,
Tuula Tuokko lähes yhtä
pitkään ja Rauha Peltoniemi 42 vuoden ajan.

sinkin äänissä laulaminen
on antoisaa. Olen pienestä
pitäen laulanut kuorossa ja
kirkkomusiikki on sydäntäni lähellä, joten mikäs
sen mukavampaa kuin olla tällaisessa ryhmässä mukana, Anneli Hirvi pohtii.

Vuosikymmenten saatossa monet esiintymisetkin
ovat vakiintuneet perinteiksi. Kiirastorstaina, pitkäperjantaina, pääsiäisenä, pyhäinpäivänä ja jouluaamuna kuoro laulaa aina kirkossa. Joulukuussa
lauletaan Väistössä ja loppiaisena Rauhalassa sekä
Rantakodossa. Adventtivesper oli muutaman vuoden tauolla mutta palautettiin yleisön pyynnöstä.

Hyvässä vireessä

– Kuoro on vähitellen hieman pienentynyt ja esiintymisetkin vähän vähentyneet. Mielelläni olen mukana, sillä kuorossa ja var-

Kirkkokuoroa johtava
kanttori Sami Salomaa
toteaa kunniakkaaseen
ikään ehtineen kirkkokuoron olevan hyvässä
vireessä.
– Kun kaikki naisäänet
ovat paikalla, kuoro soi
oikein hyvin. Miesäänistä
meillä on vähän pulaa, ja
tämä tilanne on vaivannut
jo kymmenkunta vuotta.
– Nykyään on suuntaus,
ettei harrastuksiin enää
niin sitouduttaisi, mutta
kirkkokuorossa huomaa,

Juhliva kirkkokuoro kuvattiin pari vuotta sitten, jolloin se sai uudet kuoropuvut.
että mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä varmemmin hän on paikalla. Monelle kuoron harjoitus on
samalla sosiaalinen tapaaminen. Ja kyllä me Whats-

Minifestarit tulossa taas!
Pari vuotta sitten Parkanon ensimmäiset Minifestarit saivat niin hyvän
vastaanoton, että perinnehän niistä piti tehdä.
– Saimme kiitosta hyvästä
musiikista, lasten puuhapisteestä ja siitä, että tapahtuma sisälsi kaikille jotain kivaa. Onnistuimme
luomaan kunnon festarimeininkiä äänentoistoineen ja valoineen omalle
urheilutalolle, joten siitä
on hyvä jatkaa. Toimintatiimiltä olemme saaneet
myös uusia ideoita, toteaa Eleonora Printz.

MINIFESTARIT
La 14.9. klo 17 –22 Parkanon urheilutalolla
VAPAA PÄÄSY! TERVETULOA!
Pääjärjestäjä: Parkanon seurakunnan pyhisnuoret
FESTAREITA TUKEMASSA: KORJAAMO JUHANI KORPELA,
SUOMEN PYHÄKOULUN YSTÄVÄT, IKITAITO, LUONNONLINJA, HIUSPAJA

Minifestarit tuovat Parkanoon taas bändejä, jotka
ovat tuttuja esimerkiksi Maata näkyvissä -festareilta. Paikallista väriä
tuo IG-bändi ja se, että
oman seurakunnan lapset
ja nuoret laulavat yhdessä bändien kanssa muutaman laulun.
Festareilla on myös pyhisnuorten ideoimia pisteitä. Laulavat perheet
eli musapyhisläisten ja
musaryhmäläisten vanhemmat laittavat pystyyn
kahvilan. Ihan parasta on
se, että festareille on vapaa pääsy. Tämän mahdollistavat mm. paikalliset yritykset, jotka ovat
tukeneet tapahtumaa.

App-ryhminemme olemme myös ajan hermolla.
Kirkkokuoro perustettiin
Parkanon seurakuntaan
virallisesti vuonna 1929,

mutta tiedetään, että jo
salamaniskuun juhannuspäivänä 1928 keskeytyneessä jumalanpalveluksessa lauloi kuoro kanttori Matti Roihan johdolla.

Lapsille ehtoollista
varkkatyön juhlamessussa
Varkkatyön Laulutuulimessussa on katettu ehtoollispöytä myös lapsille. Samalla juhlistetaan
sitä, että lasten ehtoollinen mahdollistettiin kirkkolaissa 40 vuotta sitten.
Lapset voivat tulla ehtoolliselle aikuisen kanssa.

koherra Liisa Myyryläinen.

– Lasten evankeliumissa
Jeesus sanoo: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni.”
Siksi koen lasten ehtoollisen tärkeäksi, pohtii kirk-

Lisätietoa löytyy netistä hakusanoilla ”lapsi ehtoollisella Parkanon seurakunta”.

– Vanhempien ei tarvitse
olla huolissaan, ymmärtääkö lapsi ehtoollisen salaisuuden. Eihän sitä aikuisenkaan järki ymmärrä mutta usko pystyy sen
ottamaan vastaan.

YHTEYSTIEDOT:
Vaihde/kirkkoherranvirasto, klo 9–13
Taloustoimisto
Haukkaluoma Tuija, diakoni
Isoaho Teija, toimistonhoitaja
Kivelä Merja, lähetyssihteeri
Kivelä Tapio, srk-puutarhuri
Kyrönviita Marianne, kappalainen
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
PALVELUAJAT TOIMISTOISSA:
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
ma–pe klo 9–13.
Toimistojen puhelinpäivystys
ma–pe 9–13.
Diakoniatoimisto ti ja to klo 9–11.

040 804 9650
040 804 9666
040 804 9654
040 804 9660
040 804 9664
040 804 9671
040 804 9652
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
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SYYSKAUSI PARKANON SEURAKUNNASSA
22 nuorisotila Montussa.
Maata näkyvissä -festarit 15.–17.11. Ilm. Klasulle
24.10. mennessä.

JUMALANPALVELUKSET
Messu sunnuntaina klo 10, ellei toisin mainita.
25.8. Vanhemman väen kirkkopyhä. Liisa Myyryläinen ja Sami Salomaa. Keittolounas ja kirkkokahvit.
1.9. Sanajumalanpalvelus. Myyryläinen ja Stephen
Evans. Rauhanyhdistys avustaa.
8.9. Erkki Hirvi ja Stephen Evans. Parkano-seura avustaa.
15.9. Sadonkorjuun kiitos. Myyryläinen ja Salomaa.
Maanviljelijät avustavat.
22.9. Varhaisnuorisotyön 100-v.juhlamessu. Myyryläinen ja Salomaa. Yö kirkossa -leiriläiset avustavat.
27.9. klo 18 viikkomessu. Piispanmessu, Simo Peura.
29.9. Mikkelinpäivän perhekirkko. Myyryläinen, Marianne Kyrönviita ja Salomaa. MLL Parkanon yhdistys
avustaa. RADIO SUN radioi.
6.10. Myyryläinen ja Salomaa.
13.10. Kyrönviita ja Salomaa. Eläkeliitto avustaa.
20.10. EI Parkanossa jumalanpalvelusta. Bussikuljetus lähtee klo 9.15 Karvian kirkkoon. Parkanon rovastikunnan lopetus, piispa Simo Peura.
27.10. Yhteiskristillisen viikon messu. Myyryläinen,
Salomaa ja Yhteys-kuoro. Avustajat Helluntaiseurakunnasta, Pelastusarmeijasta ja Vapaakirkosta.
La 2.11. klo 15 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus.
Myyryläinen, Salomaa ja kirkkokuoro. Luetaan viime
pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden nimet
3.11. Kyrönviita ja Salomaa. Avustamassa Seppo Myyryläinen, Herättäjä-yhdistys.
10.11. Isänpäivän sanajumalanpalvelus. Myyryläinen
ja Salomaa. Isänpäivälounas srk-talolla.
17.11. Kyrönviita ja Salomaa. Kokoomus avustaa.
24.11. Myyryläinen ja Salomaa. Musiikkitiimi avustaa.

MUSIIKKI
29.9. klo 18 Parkanon kirkkokuoron 90-vuotisjuhlakonsertti kirkossa.
13.10. klo 18 kirkossa Ritva Kotanen, sopraano, Keijo Kuivanen, tenori ja Tuomas Honkkila, piano.
LÄHETYS
Vahojärven Lähetysseurat su 25.8. klo 13. Kuljetus
lähtee klo 12.30 srk-talolta ja kiertää Rantakodon kautta. Mukana Pekka Mäkipää Lähetysyhdistys Kylväjästä.
Kaﬀetupa keskiviikkoisin srk-talon kirjastossa klo
13–15.
Käsityöpiiri kokoontuu noin joka toinen tiistai srktalon takkahuoneessa klo 9.30–11
alkaen 3.9., 17.9., 1.10., 22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12.
Isänpäivälounas srk-talolla su 10.11. klo 11–13.
Käsityöpiirin tuotteita voi ostaa seurakuntatalolta.
Tapulikoruja on myynnissä kirkkoherranvirastossa.
DIAKONIA
Kuva on Kirkkopuisto Soi -tapahtumasta.

Tervetuloa mukaan
seurakunnan
syyskauden toimintaan!

LAPSET
Perheille, ei ennakkoilmoittautumista
Vauva-ja taaperomuskari Kastehelmet ma klo 9.15–
10 srk-talo, lorukerho yli 3-v. muskarilaisten sisaruksille samaan aikaan.
Karuselli-kaﬃla srk-talolla ma klo 10–12 kaikenikäisille lapsiperheille.
Perhekerho ke klo 9.30–11, ruokailumahdollisuus klo
11–11.30, ulkoilumahdollisuus klo 13 asti.
Iltaperhekerho Perheiden talossa to klo 17.30–19.
Hyvä hetki kotona, lastenhoitoapua kotiin, seuraa
ilmoittelua Facessa.
Päiväkerhot srk-talolla, kysy vapaita paikkoja:
Pallerokerho 3-v. ti/to klo 9–10.30.
Tahtitossut 4–5-v. ti/to klo 9–11.30.
Taiteillen 3–5-v. ti/to klo 12.30–15.
Lastenillat 3–6-v. noin joka toinen ma klo 17–19.
Pyhäkoulut, kysy vapaita paikkoja:
Vauhtipyhis 3–10-v. ma klo 16.15–17.
Touhupyhis 3–7-v. ti 16.15–17.30.
Musapyhis 2-v. ylöspäin, sopii myös kouluikäisille
Ratisenkatu 8 ke klo 17–18 ja 18.15–19.15
Viinikan pyhis 3-v. ylöspäin, sopii kouluikäisille. Kausenkatu 6, 13.9., 25.10., 7.11. ja 22.11. klo 18.
Lauantaipesä 3–12-v. Perheiden talolla klo 9.30–
11.30 la 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 26.10., 9.11., 23.11.
ja 14.12. Ilm. numeroon 040 804 9662.
Vanhusten ja lasten yhteiset pyhäkoulut Rauhalassa ja Rantakodossa ke klo 9.30, päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.
Musaryhmät, kysy vapaita paikkoja:
Kuoro Poutapilvet yli 9-v. to klo 15–15.45.
Muskarikuorot Kastepisarat & Pilvenhattarat 3–8v. to klo 16.30–17.15.
Musaryhmä Moottorit 3–7-v. pojat klo 17.15–18.
Tapahtumia
Koko perheen Minifestarit urheilutalolla la 14.9. klo
17–22, mainos toisaalla.
Vauvanpäivä Parkanon kaupunginkirjastossa 27.9.
klo 10.

Tapuli-markkinat kirkkopuistossa pe 4.10. klo 16–19.
Syysloma toiminnassa viikko 42.
Nelivuotissynttärit 28.10. klo 17 srk-talolla, ilmoittautuminen.
Lapsen oikeuksien päivän juhlaa srk-talolla ke 20.11.
klo 17–19, yhteistyössä MLL Parkano ja kaupungin vapaa-aikapalvelut.
VARHAISNUORET
Kokkikerho ma ja ti klo 15.30–17 srk-talon alakerta.
Lennokkikerho ke klo 18–19 Vanha pappila.
Liikuntakerho to klo 16.30–17.30 srk-talon alasalissa sekä pihamaastossa.
Boﬀer-kerho to klo 16.30–17.30 srk-talon nuorisotila Montussa sekä pihamaastossa.
Liikuntakerho aloittaa viikolla 35 ja muut kerhot viikolla 36. Ilmoittautuminen kerhoihin nettisivujen kautta.
Avoimet ovet nuorisotila Montussa
6.9. klo 15–16 sekä 25.10. ja 22.11. klo. 15–17.
20.9., 4.10., 8.11. ja 29.11. klo 13–16.
Kummikirkko 7.9. klo 12 Messukalliolla.
Yö kirkossa -leiri 21.–22.9.
ETT-ilta 23.9. klo 18.
Kymppisynttärit 8.10.
Syysretki 18.10.
Vanhempi–lapsi-leiri 19.–20.10.
ETT-ilta 21.10. klo 18.
Isä–tytär-ilta 5.11.
Isovanhempien ja lapsenlasten ilta 12.11.
ETT-ilta 18.11.
Äiti–poika-ilta 26.11.
NUORET
Isoskoulutus alkaa 8.9. klo 12 nuorisotila Montussa.
Rippikoulu alkaa 9.10. klo 18 messulla, jossa on ehtoollisopetusta. Vanhemmat mukaan.
Nuorten leiri Poikkeusharjussa 25.–27.10. Ilm. Klasulle 18.10. mennessä.
Nuortenillat nuorisotila Montussa perjantaisin klo 19.
Lauantain nuortenillat 7.9., 12.10. ja 9.11. klo 19–

Omaishoitajien olohuone, ryhmä omaistaan tai läheistään hoitaville alkaa ti 27.8. klo 12 srk-talolla.
Kultaisen iän kerho, aikuisväen kerho, aloittaa syyskautensa ke 4.9. srk-talolla ja kokoontuu joka toinen
tiistai. Ohjelma klo 12–13 ja kahvit kerhon päätteeksi.
Keskiviikkoruokailu työttömille ja eläkeläisille srktalolla jatkuu ke 4.9. Sanan ravintoa -hartaus klo 10.45
ja ruokailu klo 11–12, hinta 5 €/hlö.
Seurakuntalaisuuden juhlaa vietetään 8.9. Keuruun
kirkonmäellä. Katso tiedot tämän lehden jutusta!
Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa ti 17.9.
klo 18 srk-talolla. Olet lämpimästi tervetullut tähän
vertaisryhmään.
Työelämästä poisjääneiden ryhmän syyskaudesta ilmoitetaan myöhemmin kirkollisissa.
Saunaillat tiistaisin klo 17 Poikkeusharjun leirikeskuksessa syyskuun loppuun saakka. Omat makkarat mukaan.
Maksuton kuljetus Harjun hautausmaalle ti 1.10.
Lähtö srk-talolta klo 12. Kierretään Rauhalan ja Rantakodon kautta. Paluu klo 13.30 mennessä.
Tapuli-markkinat pe 4.10. klo 16–19 korvaavat perinteiset joulumyyjäiset. Tervetuloa kirkkopuistoon markkinapolulle!
Syksy innoitti järjestämään syysmarkkinat, joihin
toivotaan myyntiin laajalti eri tuoteryhmiä: lähiruokaa, leivonnaisia ja käsitöitä sekä esimerkiksi tuotteita jo hyvissä ajoin joululahjoja hankkiville. Myyjiä odotellaan mukaan läheltä ja etäämpää – yhdistyksiä, koululuokkia, seuroja, yksityisiä sekä yrittäjiä, kuten lähiruoan tuottajia. Mukana lähetyskahvila ja musiikkia pop up -lavalla. Kotiseutumuseokin
avoinna. Myyntipaikka 10 €, oma pöytä mukaan.
Varaukset p. 040 804 9650.
AIKUISTYÖ
Vanhanliiton miehet 18.9. (aiheena Joonan kirjat),
16.10. (Miika, Naahum, Habakuk, Sefanja, Haggai.) ja
13.11. (Sakarja ja Malakia) klo 17.30 srk-talon kirjasto.
Luukaspiiri ma 16.9. klo 18.30 Anneli ja Erkki Hirvellä, Tupalankatu 7.
Hiljaisuuden ryhmä ma 23.9. klo 18.30 srk-talon kirjasto, Kyrönviita.
Naisten raamattupiiri to 5.9. klo 15 Rantakoto, Paula Hallikas.
Etsijät-ryhmä ma 16.9. klo 14 srk-talon takkahuone,
Kauko Karhuluoma.
Sanan ja rukouksen äärellä ti 10.9. klo 18 srk-talon
kirjasto, Liisa ja Hannu Valli sekä Matti Perälä.
Hiljaisuuden päivä la 5.10. Poikkeusharjun leirikeskus.

