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Brunssin kautta kirkkoon laulamaan
Kolmen vartin Kauneimpia joululauluja edeltää tänä vuonna brunssi. Kaikille avoimella brunssilla on tarjolla monenlaista suolaista ja makeaa aina sämpylöistä ja riisipuurosta joulutorttuihin.
– Toivotamme kaikki tervetulleiksi seurakuntatalolle viettämään aikaa yhdessä, syömään rauhassa ja
sen jälkeen laulamaan joululauluja kirkkoon. Kirkossa esitetään tuolloin myös
osa lasten joulumusikaalia,
toteaa vastaava lastenohjaaja Eleonora Printz.

Idea seurakunnan järjestämästä brunssista saatiin Vantaalta. Parkanossa se keksittiin yhdistää
Kauneimpiin joululauluihin. Perus brunssivalikoiman lisäksi pöydässä on
tarjolla pieniä yllätyksiä.
Myös maidottomia ja gluteenittomia vaihtoehtoja
on tarjolla.
Brunssi maksaa aikuisille 8 euroa. 5–12-vuotiailta hinta on 5 euroa, ja alle 5-vuotiaat syövät ilmaiseksi.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 2019
su 8.12. klo 13 Kovesjoen kylätalo
la 14.12. klo 13 Parkanon kirkko,
Kolmen vartin Kauneimmat joululaulut
su 15.12. klo 18 Parkanon kirkko, Radio Sun,
perinteiset Kauneimmat joululaulut
ti 17.12. klo 11 Parkanopirtti
ke 18.12. klo 18 Auramo
su 22.12. klo 13 Alaskylän kylätalo
su 22.12. klo 15 Pohjois-Parkanon kylätalo

Seurakuntaemäntä Sarianne Mäki-Mantila sai lastenohjaajista apua joulupuuron keittoon ja sämpylöiden
maisteluun. Johanna Kaunismäki, Merja Kivelä ja Eleonora Printz ovat innoissaan tulevasta brunssitarjoilusta.

Parkissa puuhataan iloista joulua
Iltapäiväkerho Parkissa virittäydytään jo joulutunnelmiin: leivotaan pipareita, askarrellaan joulukoristeita, maistellaan joulupuuroa ja hiljennytään
kuuntelemaan joulun sanomaa.

Seurakunta kutsuu
kaikkia tänä vuonna
kastettuja lapsia läheisineen kirkkoon sunnuntaina 12.1. klo 15.
Kasteensunnuntain
muskarimessussa perheet saavat kastepuussa olleen lapsensa nimilinnun omakseen.

Sadepäivänä saatetaan
hipsiä nuorisotila Monttuun katsomaan jouluelokuvaa ja vähän herkuttelemaankin samalla.

Ennen muskarimessua on seurakuntatalolla tarjolla täytekakkukahvit klo 14.15 alkaen.

– Paljon kyllä ulkoilemme
ja liikumme Parkissa aina
sään salliessa, mutta marraskuun hämärässä on mukava tunnelmoida sisällä,
varkkatyötä ohjaava Maiju Penttilä juttelee.
Seurakuntatalon päiväkerhotiloissa pidettävä Parkki on lapsille turvallinen
pysäkki koulun tai eskarin jälkeen. Siellä nautitaan monipuolista välipalaa, tehdään läksyt pois alta ja puuhaillaan sitten yhdessä monenlaista muka-

Kastelinnut
lennähtävät
koteihin

Messuun voi ottaa mukaan oman helistimen.

Maiju Penttilä etsi Parkkiin tulleiden lasten kanssa esiin joulukyntteliköt ja valmistautui pipareiden leivontaan.
vaa. Lasten mielestä parasta Parkissa on se, että
siellä saa uusia kavereita.
Parkkiin voi mennä vaikka joka päivä maanantais-

ta torstaihin tai vain päivänä tai parina viikossa. Kerhopaikkojen haku kevätkaudelle on avoinna seurakunnan kotisivuilla, joilta
löytyvät myös hintatiedot.

Puhelimitse sopimalla Parkissa aloittaminen onnistuu vielä myös syyskaudella.
Maiju Penttilän tavoittaa numerosta 040 804
9657 ja Pirjo Puontin numerosta 040 804 9662.
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Juhlimaan tulkaa toivon
täyttymistä, rientäkää,
kutsuu nyt Betlehem!
VK 27:1
Sain ylioppilaslahjaksi
lampaan. Luokkatoverini
emäntäkoulusta antoi sen
minulle. Alkuun se oli hyvin soma. Ajan mittaan siitä kasvoi äkäinen pässi, joka puski kipeästi. Lisäksi
se oli yksinäinen. Se pääsi
loppujen lopuksi hyvään
kotiin: saareen uuhien ympäröimäksi. Se oli arvokas
lahja, sillä se antoi villoja, joista kudoin lämpimiä
saaleja. Kun myin sen, sain
vielä hyvän hinnan. Harmaan villan alle kätkeytyi paljon hyvää.
Ihmiset, jotka tänään lukevat Raamattua, voivat ihmetellä, miksi siellä puhutaan niin paljon lampaista. Tämän päivän Suomessa lampaat ovat harvinainen näky. Lampaisiin liitetyt ominaisuudet eivät
mairittele – lammasta pi-

TAPULI
JULKAISIJA:
PARKANON SEURAKUNTA¤

detään tyhmänä eläimenä. Käsitys voi johtua sen
säikystä luonteesta. Vaaran uhatessa ne pakkautuvat tiiviisti yhteen ja hakevat turvaa toisistaan. Se
on laumaeläin, joka seuraa
johtajaansa sen enempää
ajattelematta.
Jeesus syntyi lampaiden
luo talliin. Juuri siksi ne
kertovat joulun sanomaa.
Kaikille riittää tilaa. Mustakin lammas saa tulla. Jumala haluaa ottaa luokseen sellaisia ihmisiä, joita muut eivät halua luokseen. Jumala etsii kadonneita ja iloitsee heidän löytymisestään. Kaikki ovat
Jumalan luomina ihmisinä saman arvoisia, kukaan
ei ole toista parempi Jumalan silmissä. Kun olen
lammas, täytän paikkani
maailmassa. Jotkut meis-

PÄÄTOIMITTAJA:
Liisa Myyryläinen,
kirkkoherra
TOIMITUS:
Tuuri-Tiedotus
Hanna Tuuri

Kirkkoherra Liisa Myyryläinen kuvattiin lampaiden
kanssa Tilapuoti Dyrfinnan pihapiirissä Vahojärvellä.

Kirkkoherra Liisa Myyryläinen kuvattiin lampaiden kanssa Tilapuoti Dyrfinnan
pihapiirissä Vahojärvellä.
tä syntyvät mustina, jotkut kirjavina. Kaikki ovat
Jumalan lampaita. Kun Jumala loi meidät, hän hymyili. Olemme siunattuja elämään juuri sellaisina, jollaisiksi hän on meidät tehnyt.

den voimasta ja Jumalan
luottamuksesta. Tiedän,
kuka olen, enkä tavoittele muuta. Saan olla minä,
säikky ja hidas. Mutta olen
arvokas juuri sellaisena.

Tallissa on myös arjen juhlaa. Pyhät kestävät hetLammas puhuu heikkou- ken, arkea riittää – siel-

Lapsi on merkki

PAINO:
I-Print, Seinäjoki 2019

Kirkkaana loistaa
meille uusi aamu,
syntymäjuhla on
Jeesuksen.
VK: 27: 4

Iina Matikainen ja Jukka Hautala ovat Parkanon seurakunnan uudet nimikkolähetit. He ovat Suomen Lähetysseuran lähettejä, ja heidän työalueensa on Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka ja tuleva asuinpaikkansa Israel. Ylivieskasta kotoisin olevia Jukkaa ja Iinaa yhdistää mielenkiinto teologiaan, opettamiseen ja kestävään kehitykseen.

Monet maailman tunnetuimmista valokuvista esittävät lapsia sodan uhreina. Jotkut kuvat ovat muodostuneet ikoneiksi maailman epäoikeudenmukaisuudesta. Ne tunkeutuvat mieleen ja jäävät vaivaamaan.
Viattomien kärsimystä katsellessa nousee voimattomuuden tunne.

Jukka tulee työskentelemään Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan aluepäällikkönä. Hän toimii suomalaisten työntekijöiden esimiehenä ja vastaa yhteisötasolta kasvavan ja vahvistuvan rauhantyön toteutumisesta Suomen Lähetysseuran strategian mukaisesti.

Voidaan kysyä, onko oikein levittää kuvia lasten ahdingosta. Eikö sekin ole puolustuskyvyttömän käyttämisestä hyväksi hänen heikkoudessaan? Ainakin kuva pysäyttää ja riisuu aseista vahvankin.

Iinan tuleviin tehtäviin aluetiedottajana ja Lähi-idän
kummilapsityön yhdyshenkilönä kuuluu viestiminen
työalueen kuulumisista ja työn tuloksista sekä huolehtiminen työalueelle tulevista vapaaehtoisista.

Lapsi voi olla merkki, aikuisille osoitettu viesti. Liikennemerkissä lapsen kuva muistuttaa: sinä olet joskus ollut kuin minä, yhtä riippuvainen isompien kyvystä ottaa huomioon. Ethän aja päälle.

Piispa Matti Repo toivottaa parkanolaisille siunattua
joulujuhlaa. (Kuva: Juha Valkeajoki)

Paimenet lähetetään Betlehemiin. Ehkä siellä on paljon lapsia? Missä on oikea paikka ja miten se yöllä löytyy? Miten eri lapsista tunnistaa, kuka on Vapahtaja,
Kristus, Herra? Ovathan kaikki vauvat saman näköisiä vieraan silmiin. Onko kuningas Daavidin jälkeläinen kovin erilainen kuin muut? Ehkä hän on jossain
kartanossa ellei peräti palatsissa?

ja ja hän lainaa eläinten syöttökaukaloa. Siinä on Jumalan ilosanoma.

Mutta ilosanoman merkkinä on vain lapsi kapaloituna seimessä. Kapalot ja seimi. Kumpaakaan sanaa tuskin tuntee nykysuomalainen. Ei ole meillä paljon paimeniakaan.

Tämä pieni lapsi on sinun pelastajasi. Tunnistat hänet
siitä, että hän ei etsi valtaa eikä loistoa. Hän pelastaa
sinut tekemällä sinustakin pienen, sellaisen, joka luottaa Jumalaan eikä omaan suuruuteensa. Siunatkoon
hän sinun joulujuhlasi.

Aikoinaan yksinkertaisille paimenille riitti yksinkertainen merkki: tämä lapsi näyttää yhtä pieneltä ja köyhältä kuin teidän lapsenne. Häntä ei ole kääritty silkkiin
eikä laitettu kultavuoteelle. Hänellä on yllään riepu-

TAITTO:
Ylä-Satakunta

Uudet nimikkolähetit
Israeliin

Hiippakuntaa vaihtavien parkanolaisten
uuden piispan tervehdys:

***
Jouluevankeliumissa enkeli kertoo paimenille ilosanoman. Pelastaja on syntynyt. Missä hän on? ”Tämä
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”

läkin Jeesus on meidän
kanssamme joka päivä.
Kirkkoherra
Liisa Myyryläinen

TYÖRYHMÄ:
Teija Isoaho
Klaus Myllymäki
Eleonora Printz
Elina Silomäki

Työnteko yhdessä ei ole tälle pariskunnalle uutta: he
ovat kollegoita Raudaskylän Kristillisellä Opistolla,
jossa Iina työskentelee projektipäällikkönä ja Jukka
rehtorina. Aikaisemmin he ovat tehneet töitä yhdessä
Botswanassa Suomen Lähetysseuran kautta.

***
Lapsi on merkki. Pieni lapsi kertoo: minussa on tulevaisuus. Suojele minua. Jumala antaa merkin: hänenkin poikansa on pieni, heikko ja köyhä.

Tampereen piispantalossa adventtiviikolla 2019
Matti Repo

Iina Matikainen ja Jukka Hautala ovat Parkanon seurakunnan uudet nimikkolähetit.

2 / 2019

PARKANON SEURAKUNTA¤

TAPULI

Joulu on täällä!
Seurakunnan musisoivat
lapset ja nuoret luovat tänä vuonna joulutunnelmaa
musikaalin voimin. Joulu on täällä -musikaalissa kuullaan pienempiä ja
isompia lauluja pienempien ja isompien laulajien ja
soittajien esittäminä. Sopivat laulut valitsi mukaan
Elenonora Printz.
Musikaalin käsikirjoitus
on mielenkiintoinen kudelma. Ensin lapset Musapyhiksessä antoivat ajatuksiaan joululauluista, ja
sitten Riina Taavitsainen
kirjoitti niiden pohjalta käsikirjoituksen.
– Viime vuonna meillä
oli joulukonsertti, jossa
oli useita soolo-osuuksia.
Tällä kertaa kaikki laulavat
yhdessä. Pienemmät laula-

vat kertosäkeitä ja pieniä
lauluja. Isojen osuutta ovat
isot laulut ja säestykset.
Jokaiselle siis riittää haastetta, joka pitää mielenkiinnon yllä, Printz pohtii.
Musikaalissa on mukana
noin 60 lasta 2-vuotiaista aina täysi-ikäisiin nuoriin. Sitä esitetään tiistaina 10.12. klo 9 eskareille
Keskustan koululla, klo 10
Kuttikallion päiväkodissa
ja keskiviikkona 11.12.
klo 9.30 Kallion päiväkodissa.
Yleisö on kaikkiin esityksiin tervetullutta!
Osia musikaalista esitetään myös Kolmen vartin
Kauneimmissa joululauluissa kirkossa lauantaina
14.12. klo 13.

Moottorit-musaryhmä harjoittelee Aaro Potilan ja Miro Ranta-Knuuttilan kanssa musikaalia varten.

Kerho kutsuu aikuisväkeä
Kultaisen iän kerho lähtee
uudelle vuosikymmenelle uuden nimen voimin ja
kohdistaa toimintansa laajemmin kaikille aikuisille.
Sopivaa nimeä on pohdittu, mutta sitä ei ole vielä
löytynyt. Ideoita otetaan
vastaan!

me, että nimen on aika
uudistua. Toki kerho edelleen toimii lähinnä eläkeikäisten kohtauspaikkana,
koska kokoontumiset ovat
keskellä päivää, juttelevat
Tuija Haukkaluoma ja Taru Myllymäki diakoniatoimistosta.

alkavaan Keskiviikkoruokailuun. Kerhon ohjelmassa on aina hartaus, ja sen
lisäksi esimerkiksi visailua muistin virkistämiseksi, tuolijumppaa ja yhteislaulua. Vieraita käy paljon
erilaisista yhdistyksistä ja
yrityksistäkin.

– Kun jopa yli 90-vuotias
seurakuntalainen ei kokenut elävänsä vielä kultaista ikää, niin totesim-

Aikuisväen kerhon ohjelmallinen osuus alkaa kello 12. Sitä ennen on mahdollista osallistua klo 11

Diakoniatyöntekijät toteavat, että kerhossa on osallistava ote eli kerholaisten
toivotaan tuottavan itse-

kin ohjelmaa ja olevan tässä mahdollisimman omaaloitteisia.
– Väki on aina kovin iloista, kun joku omasta joukosta tuottaa ohjelmaa.
Sellainen on siis hyvin tervetullutta. Mitään ei kuitenkaan vaadita keneltäkään. Aina on paljon heitäkin, jotka haluavat vain
istua ja kuunnella, ja sekin
on aivan sallittua.

Parkanolaislähtöinen ja aikanaan
Parkanon seurakunnassa
seurakuntaharjoittelussa ollut
teologian tohtori Terhi Törmä on
valittu Tampereen hiippakunnan
hiippakuntadekaanin virkaan.

Parkanon seurakunta
onnittelee lämpimästi
Terhi Törmää!
Kultaisen iän kerho muuttaa nimeään ja kohdentaa toimintaansa aiempaa laajemmin aikuisväestölle.

Suomen kirkossa on nyt ensimmäistä
kertaa sen historiassa kaksi
naispuolista dekaania.

80-vuotiaille oma juhla
Seurakunta on aiemmin järjestänyt kutsujuhlat 70
vuotta ja 75 vuotta täyttäneille seurakuntatalolla, ja
80-vuotissankareita papisto on käynyt tervehtimäs-

sä merkkipäivänä kotona. Nykyään 80-vuotiaat ovat
yhä useammin yhtä virkeitä tulemaan kirkonmäelle kuin vähän nuoremmatkin ikäluokat, joten myös
heille järjestetään vastedes yhteinen syntymäpäiväjuhla seurakuntatalolla.
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JOULUNAIKA PARKANON SEURAKUNNASSA
JUMALANPALVELUKSET
Messu tai sanajp. klo 10, ellei toisin mainita.
1.12. 1. adventtisunnuntai. Hoosianna! Liisa Myyryläinen, Sami Salomaa ja kirkkokuoro.
6.12. Itsenäisyyspäivä. Sanajumalanpalvelus. Myyryläinen, Salomaa ja kirkkokuoro. Seppeleenlasku.
8.12. 2. adventtisunnuntai. Marianne Kyrönviita ja
Salomaa.
15.12. 3. adventtisunnuntai. Kyrönviita ja Salomaa.
Rahtarit avustavat. Kirkkokahvit.
22.12. 4. adventtisunnuntai. Myyryläinen ja Salomaa.
24.12. klo 13.30 Perhehartaus. Myyryläinen ja Salomaa. Vilma ja Sanni Autio.
klo 15 Harjun kappelin jouluhartaus. Kyrönviita ja
Salomaa.
klo 16 Jouluhartaus kirkossa. Myyryläinen, Eetu Haukkala, Salomaa ja kirkkokuoro.
klo 22 Jouluyön kirkko. Kyrönviita, Josefiina Varis
ja nuoret.
25.12. klo 8. Huom. aika! Jouluaamun sanajp. Myyryläinen, Salomaa ja kirkkokuoro.
26.12. Sanajp. Kyrönviita ja Varis.
29.12. Messu. Kyrönviita ja Varis.
1.1.2020 Sanajp. Myyryläinen ja Salomaa.
5.1. Messu. Myyryläinen ja Salomaa.
6.1. Sanajp. Loppiainen. Myyryläinen ja Salomaa.
12.1. klo 15 Kasteensunnuntain juhla. Kyrönviita,
Salomaa ja varhaiskasvatus. Kakkukahvit alkaen klo
14.15 srk-talolla, muskarimessu klo 15 kirkossa. Kastepuun linnut jaetaan messun päätyttyä.
19.1. Piispanmessu. Tampereen piispa Matti Repo ja
seurakuntalaiset vauvasta vaariin.
26.1. Messu. Kyrönviita ja Varis. Lions Club Parkano avustaa.
2.2. Messu. Yhteisvastuukeräyksen aloitus.

”Anna joulu jokaiselle, anna rauha sydämiin. Näytä valo eksyneille, uskoa luo unelmiin.
Anna joulu jokaiselle, jotka muuten yksin ois. Kynttilöitä nukkuneille, jotka matkanneet on pois.”
(Jori Nummelin)
Parkanon seurakunta toivottaa siunattua joulua!

kuten pesuaineita. Ruokatarvikkeet toivotaan mielelVarhaisnuorisotyö jää joululomalle 16.12 alkaen.
ETT-illat jatkuvat tammikuussa seurakuntatalolla ker- lään 5.12. mennessä. Vaatteita, leluja ym. tavaraa emran kuussa maanantaisin klo 18–19.30. Aloitus ma 13.1. me voi ottaa vastaan.
AIKUISTYÖ

LAPSET
Varhaiskasvatus mukana joulunavauksessa torilla
29.11. klo 17.30.
Kastehelmet joulutunnelmissa to 5.12. Rauhalassa,
ma 9.12. Rantakodossa ja to 12.12. Väistössä klo 9.30.
Brunssi la 14.12. alkaen klo 11 srk-talolla, josta jatketaan Kolmen vartin Kauneimpiin joululauluihin kirkkoon klo 13. Brunssi aik. 8 €, 5–12-v. 5 € ja alle 5-v.
ilmaiseksi.
Kerhot päättyvät viikolla 50 ja alkavat jälleen viikolla 2.

Naisten raamattupiiri to 9.1. klo 15 Rantakodossa,
Paula Hallikas.
Etsijät-ryhmä ma 20.1. klo 14 srk-talon takkahuoneella, Kauko Karhuluoma.
Hiljaisuuden ryhmä ma 20.1. klo 18.30 srk-talon kirjastossa, Kyrönviita.
Luukaspiirin ja Vanhanliiton miesten aloitusaika
kerrotaan kirkollisissa ilmoituksissa tammikuussa.
DIAKONIA

LÄHETYS
Käsityöpiiri ti 3.12. klo 9.30–11. Tammikuulla jatkuu ti 14.1.
Kaﬀeetupa ke 11.12. klo 13–15. Seuraavan kerran
ke 8.1.
Loppiaisena 6.1. kirkkokahvit srk-talolla.
Lähetyksen hyväksi myydään kirkkoherranvirastossa tumppuja, sukkia ja koruja, joiden kuvio on otettu
Parkanon kirkon tapulin rististä.
MUSIIKKI

VARHAISNUORET
Avoimet ovet -toiminnan pikkujoulut 29.11. klo.
13–16. Sen jälkeen joulutauko.
2.12. Adventtiaskarteluilta varhaisnuorille ja heidän
perheilleen, isovanhemmille tai kummeille seurakuntatalolla klo 18–20. Ilm. Maijulle 040 8049657 mahdollisimman pian!
5.12. Alakoulun adventtikirkko klo 9.
9.12. ETT-iltojen pikkujoulut klo 18–19.30 seurakuntatalolla.
10.1. Avoimet ovet Montussa klo 15–17.
17.1. Kid’s action night urheilutalolla klo 18–21.
24.1. Avoimet ovet Montussa klo 13–16.
28.1. Tyttöjen ilta seurakuntatalolla klo 18–20.
Varhaisnuorten kerhot jäävät joulutauolle viikon 49 jälkeen. Viimeinen kerhokerta on nyyttärikerta kaikissa
kerhoissa. Kerhot jatkavat taas tammikuussa viikolla 3.

Kultaisen iän kerhon joulujuhla srk-talolla ke 11.12.
alkaen ohjelmalla klo 12. Kerhon päätteeksi joulukahvit. Kokoontumiset jatkuvat joulun jälkeen ke
15.1.2020.
Keskiviikkoruokailun jouluateria ke 18.12. klo 11–
12 syksyn aikana ke-ruokailussa käyneille ja lipun etukäteen ostaneille. Lippuja ei myydä enää jouluruokailussa. Sana jouluksi -hartaus klo 10.45. Ruokailut jatkuvat joulun jälkeen ke 15.1.2020.
Työelämästä poisjääneiden kevätkausi aloitetaan ma
13.1. klo 10 srk-talon takkahuoneessa.
Kirkon Ulkomaanavun toisenlainen lahja. www.kua.fi
Ruokatarvikkeita ja hygieniatuotteita otetaan tänäkin
jouluna vastaan diakoniatoimistossa annettavaksi vähävaraisten parkanolaisten jouluiloksi. Voit tuoda hyvin säilyviä ruokatarvikkeita, kuten kahvia, riisiä, leipomatarvikkeita ja säilykelihaa, tai hygieniatuotteita,

Kirkkokuoro vierailee palvelukeskuksissa:
15.12. klo 13 Väistössä
6.1. klo 13 Rantakodolla
6.1. klo 14 Rauhalassa
Konsertit kirkossa:
30.11. klo 18 Vivaldin Gloria, Riemua D-duurissa,
Projektikuoro Kosketus ja orkesteri, johtaa Marko
Koskinen. 20 €
8.12. klo 14 Joulun hehku sininen, Duo SeMi: Senja
Wallin ja Mika Sihvonen. 10 €
12.12. klo 18.30 Ylä-Satakunnan musiikkiopiston
kynttiläkirkko.
14.12. klo 17 Talvi-iltana, Riiarinna. 10€
19.12. klo 18 Hellyydellä jouluun, Eila Pienimäki. 10 €
21.12. klo 18 Joulun tunnelmaa, Sami Penttilä ja
Klaus Myllymäki.

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

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

Myllymäki Taru, diakonissa
040 804 9655
Myyryläinen Liisa, kirkkoherra
040 804 9651
Mäki-Mantila Sarianne, emäntä
040 804 9668
Ojalainen Timo, suntio
040 804 9670
Penttilä Maiju, nuorisotyönohjaaja
040 804 9657
Printz Eleonora, vastaava lastenohjaaja040 804 9659
Salomaa Sami, kanttori
040 804 9658
Silomäki Elina, talouspäällikkö
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.

www.parkanonseurakunta.fi

