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PARKANON SEURAKUNTA¤
Seurakunta on pontevasti mukana toimintaansa
käynnistelevässä perheiden talossa Parkanossa.
Kosken taloon terveyskeskuksen pihapiiriin siirtyvät seurakunnan iltaperhekerho ja Lauantaipesä.
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Tavataan perheiden talossa!

– Vanhemmat voivat jättää
lapsen Lauantaipesään pariksi tunniksi leikkimään

tien Terveyden työntekijöiden kanssa myös perhekeskusagenttikoulutuksessa.
– On todella iso juttu Parkanolle, että saamme tällaisen matalan kynnyksen
kohtaamispaikan. Toivottavasti siitä muodostuu
olohuonetyyppinen tila
kaikille lapsiperheille. Samalla syntyy lisää hienoja yhteistyökuvioita kaupungin, Kolmostien Terveyden ja järjestöjen välille, hän pohtii.

Perheiden talon toimintaidea on olla lapsiperheille matalan kynnyksen kokoontumispaikka,
jossa monenlaiset palvelut ovat tarjolla saman katon alla. Syyskuun lopulla taloon muuttivat perheneuvola, koulupsykologi ja perhetyöntekijät.
Myös MLL aloittaa tiloissa perhekahvilansa.
Seurakunnan iltaperhekerho kokoontuu talossa torstaisin klo 17.30–19. Birgitta Korpelan ja nuoren ohjaajan pitämän kerhon ohjelmassa on yhdessäoloa,
leikkimistä, askartelua ja
pieni hartaushetki. Lauantaipesä on avoinna noin joka toinen lauantai.
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Perheneuvoja Katri Alamettälä Kolmostien Terveydestä toteaa, että perheiden talon toiminnassa
lähdetään liikkeelle kuulostellen ja katsellen.

Perheiden talon ensimmäisessä iltaperhekerhossa oli täysi touhu päällä. Tervetuloa mukaan toimintaan!
ja askartelemaan ja saada
lauantaiaamuun hengähdystauon tai aikaa vaikka
kaupassa käyntiin. Lauan-

taipesään otetaan ilmoittautumisia aina kunkin viikon keskiviikosta perjantai-iltaan asti. Lapsia on

ohjaamassa on Pirjo Puonti nuorten kanssa, selittää
vastaava lastenohjaaja Eleonora Printz.

Perheiden taloa on synnytetty Lape-hankkeessa. Printz on nyt mukana kaupungin ja Kolmos-

– Kehitämme toimintaa
toiveiden mukaan. Kaikenlainen toiminta on
mahdollista, kunhan se
mahtuu näihin omakotitalon kokoisiin tiloihin.
Saatujen ideoiden pohjalta toimintaa suunnittelee
kymmenhenkinen ohjausryhmä.

Kymppisynttäreillä huima suosio
– Kakku on parasta, vastaa Oona Heino kysymykseen kymppisynttäreiden
kohokohdasta ja lusikoi
tyytyväisenä herkkua suuhunsa.
Lilli Rekon mielestä ihan
kaikki on ollut kivaa, ja
Inka Kuusiluoma iloitsee
siitä, että löysi piilotetun
yksisarvisen ja sai tikkarin palkinnokseen.
Vaihtoehtoja tekemiselle
on illan aikana ainakin riittänyt: on ollut toimintapisteitä askartelusta kauneussalonkiin ja nopeuspelistä
kymppivisaan.
– Erikoisuutena ovat tällä
kertaa rekkasimulaattori ja boﬀermiekat, kertoo
nuorisotyönohjaaja Maiju Penttilä.
Kymmenvuotiaiden unelmien kirkko olisi vaaleanpunainen ja siellä olisi lämpimät ja pehmeät penkit

sekä eläimiä ja mopo. Tämäkin selvisi synttäreillä, kun seinällä oli taulu,
johon unelmiaan sai kirjoittaa. Unelmien kirkossa olisi myös temppurata
ja paljon hienoja valoja eikä siellä tarvitsisi laulaa.
Penttilä lähetti synttärikutsut koko ikäluokalle eli
73:lle kymmenvuotiaalle.
Heistä juhlimaan saapui yli
50, eli näiden juhlien suosio on kyllä melkoinen.

Vain sen verran olemme
niitä muuttaneet, että mukaan kutsutaan nykyään
vain sankarit eikä heidän
perheitään, kertoo vastaava lastenohjaaja Eleonora Printz.
Nelivuotiaiden omissa juhlissa on ohjelmaa, askartelua ja vapaata leikkiä ja
tietenkin synttäriherkkuja tarjolla.

Nelivuotiaiden
synttärit tulossa
Samansuuntaista suosiota
odotetaan myös marraskuun lopulla pidettäville
4-vuotissynttäreille, joiden teemana on tällä kertaa prinsessa ja ritari. Kutsukirjeitä lähti matkaan
viitisenkymmentä.
– Nelivuotissynttäreillä
on seurakunnassa vuosikymmenten perinteet.

Kymppisynttäreillä oli rennon letkeä meininki.
Ja ihan parasta käärmekakkua!
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Ennakkoäänestys
seurakuntavaaleissa
Seurakuntatalolla (Kirkkopolku 3) 6.–10.11.2018
joka päivä klo 9–18
Rantakodossa (Niementie 2) 7.11.2018 klo 9–11
Terveyskeskuksessa (Parkanontie 48) 7.11.2018
klo 12–14
Rauhalan palvelukeskuksessa (Pentintie 8)
8.11.2018 klo 9–11
Lukiolla (Koulukuja 2)
8.11.2018 klo 12–14
Kirjastossa (Parkanontie
57) 9.11.2018 klo 10–14

Nea Tanskanen ja Aaro Potila toivovat voivansa äänestämällä vaikuttaa siihen, että seurakunnan lapsija nuorisotyö säilyy yhtä aktiivisena ja innostuneena
kuin se nyt on.

Nuorten ääni
kuuluu näissä
vaaleissa
Seurakuntavaalit ovat siitä poikkeukselliset vaalit,
että niissä voi äänestää jo
16-vuotiaana. Parkanon
lukiota käyvät 17-vuotiaat Nea Tanskanen ja Aaro Potila pitävät ikärajaa
sopivana.
– Mielestäni on hyvä, että
nuorempienkin ääni kuuluu seurakunnassa ja heidän mielipiteensä nousevat esiin, Nea pohtii.
– Nuoret tuovat esiin erilaisia näkökulmia ja asioita kuin vanhemmat, jatkaa Aaro.
Molemmat nuoret aikovat
ilman muuta äänestää seurakuntavaaleissa. Kun kerran on mahdollisuus vaikuttaa, se toki kannattaa
käyttää.
– Lapsi- ja nuorisotyö on
minulle erityisen tärkeää.

Haluan vaikuttaa siihen,
että se säilyy yhtä hyvänä kuin se on minun lapsuudessani ja nuoruudessani ollut, Aaro juttelee.
Niin Aaro kuin Neakin
ovat myös töissä seurakunnalla. Aaro pitää musiikkikerhoa pikkupojille Eleonora Printzin kanssa. Nea on aiemmin vetänyt useitakin erilaisia kerhoja ja auttaa tällä kertaa
musapyhiksessä, jota pidetään Eleonoran kotona. Molemmat ovat myös
usein leireillä isosina.
Lukio on seurakuntavaaleissa yksi ennakkoäänestyspaikoista. Nean ja Aaron mielestä se on hyvä
ratkaisu. On hyvin todennäköistä, että se lisää nuorten äänestysintoa, kun ei
tarvitse lähteä mihinkään
kauemmas ääntään antamaan.

Vaalikone auttaa valinnassa
Seurakuntavaaleissa on käytössä vaalikone, joka löytyy osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone
Jos et tiedä, ketä äänestäisit, voit vaalikoneella testata, miten omat näkemyksesi sopivat yhteen vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden kanssa. Kysymykset käsittelevät olennaisia ajankohtaisia asioita liittyen
luottamushenkilön tehtäviin, arvoihin ja kirkon suuntaan. Mukana on myös paikallisten seurakuntien omia
kysymyksiä. Minkälainen on sinun kirkkosi?

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa
ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja
esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Kotona äänestämisen ohjeet
Äänioikeutettu voi seurakuntavaaleissa äänestää kotonaan, jos hänen
kykynsä liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestystai ennakkoäänestyspaikkaan.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan
ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä
seurakunnassa hänet on
15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan
jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen).

Kotiäänestyspyyntö on
ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai
puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen
kello 16.

Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa
äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun
seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää
oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta
seurakuntavaalit.fi.

ta on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.
Kirkkoherranvirasto on
2.11.2018 avoinna kello 16:een saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 804
9667.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää
myös omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkei-

EHDOKASLISTOJ
Parkanon seurakunnan kirkkovaltu

I

II

III

KRISTILLISTEN
PERUSARVOJEN
PUOLESTA EHDOKASLISTA

YHTEISVASTUUN
KIRKKO
EHDOKASLISTA

HERÄÄ
SEURAKUNTA
EHDOKASLISTA

2
HOTARI
Kalevi
yrittäjä
4
MAJURI
Jani
yrittäjä
6
TOIVANENMAJURI
Liisa
dipl.kielenkääntäjä

3
KOVESJÄRVI
Perttu
diplomiinsinööri
5
SIVULA
Armi opiskelija,
henkilökohtainen
avustaja

7
HUUSKONEN
Susanna
koneistaja

8
KURONEN
Joni
tarjoilija

16
YLÄINEN
Matti
eläkeläinen

17
SAMMATTI
Jari
yrittäjä

9
LAHTINEN
Marja-Leena
lähihoitaja

10
OJANEN
Marjo
lähihoitaja

18
SIRO
Sami
opiskelija

19
KASTULA
Timo
sähköasentaja

11
OKSANEN
Paula
eläkeläinen

12
PIILOLA
Erkki
luontovalvoja

20
LAATU
Pertti
ammattimies

13
RISTAMÄKI
Tapio pääluottamusmies/työsuojeluvaltuutettu
15
UUSILUOMALAHTI
Virpi
kuntohoitaja

14
UOTILA
Jyrki
eläkeläinen
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Muista äänestää!
Marraskuussa äänestetään
seurakuntaamme uudet
päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. He päättävät siitä, millaisia linjauksia seurakunnassa seuraavina vuosina tehdään
ja mihin varoja käytetään.
Luottamushenkilöt valitsevat myös jäseniä kirkollis-

kokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista.
Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on
18.11.2018. Seurakuntavaaleissa saavat äänestää
viimeistään vaalipäivänä
16 vuotta täyttävät evan-

kelis-luterilaisen kirkon
jäsenet. Rippikoulua tai
konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

taa varata myös hieman
rahaa mukaan, sillä seurakunnat toteuttavat tälläkin
kertaa perinteisen vaalikeräyksen. Vaalikeräyksen
tuotto käytetään lasten ja
nuorten sekä naisten koulutukseen ja syrjäytymisen
ehkäisemiseen Suomessa
ja kehitysmaissa.

Vaalikeräys
tärkeällä asialla
Äänestyspaikalle kannat-

Keräyksen järjestäjinä
ovat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura ja Kirkkopalvelut, ja se
toimitetaan lipaskeräyksenä sekä ennakkoäänestysviikolla että varsinaisena vaalipäivänä.
Kuva on viime seurakuntavaaleista vuodelta 2014.
Kirkkoherra Liisa Myyryläinen seuraa, kun Tanja
Mäkelä ja Elina Silomäki Katriina Viinamäki ei ole enää ehdokkaana seurakunlaskevat annettuja ääniä. tavaaleissa mutta vaikuttaa äänestämällä ja on vahvasti mukana toiminnassa, esimerkiksi Kastehelmien
musiikkiryhmässä ja Taaperokerhossa, joihin hän on
tässä matkalla Martta-tyttärensä kanssa.

EN YHDISTELMÄ

uston jäsenten vaalissa 18.11.2018

IV

V

VI

KIRKKO ON MEITÄ
JOKAISTA VARTEN
EHDOKASLISTA

KESKIRYHMIEN
EHDOKASLISTA

ITSENÄINEN
SEURAKUNTAMME
EHDOKASLISTA

41
MYLLYNIEMI
Reetta
myyjä

46
AALTIOJÄRVIROVA
Aila
eläkeläinen
48
HELLGRÈN
Sari
sosionomidiakoni
50
OJENNUS
Helena
eläkeläinen

47
HAAPAMÄKI
Tuula
henkilökohtainen avustaja
49
KOSKELA
Riia
kotiäiti,
suurtalouskokki
51
PAJUNEN
Kati
kirjanpitäjä

42
MÄKINEN
Arto
yrittäjä

43
PERKIÖ
Leo
eläkeläinen

52
PENTTILÄ
Janne
myyjä

44
TAANILA
Matti
eläkeläinen

45
VIITASALO
Taisto
yrittäjä

54
RINTALA
Jesse
opiskelija

53
PERÄLÄ
Matti
yrittäjä,
kuntohoitaja
55
SAMMI
Aila lasten ja
nuorten
erityisohjaaja
57
SIRKIÄ
Ira
teologian
opiskelija
59
VALLI
Hannu
eläkeläinen

36
HEINILUOMA
Sirpa
tradenomi(yamk)
toimistosihteeri
38
KUUSIKKO
Marianna Liik-

37
KAUTTO
Saara
esiopettaja

21
HUMALA
Anneli
eläkeläinen

22
KOHTALA
Pertti
eläkeläinen

23
KUKKOLA
Anne
vt. luokanopettaja
25
LEMPINEN
Reijo
yrittäjä

24
KYLÄ-UTSURI
Minna
lääketyöntekijä
26
LÄHTEENMÄKI
Sari
sairaanhoitaja

40
MARTTILA
Jouko
liikennöitsijä

27
OJALAINEN
Hanna
yrittäjä

28
PELTOLA
Karoliina
merkonomi

29
RANTALA
Riikka
operaatiovastaava
31
SAARELA
Heikki
yrittäjä

30
RANTANEN
Minna
toimistosihteeri
32
SEILO
Seppo
asiantuntija,pti

56
SAMMI
Marianna
lähihoitaja

33
SYNGELMÄ
Ville
yritysmyyjä

34
VIINAMÄKI
Toini
kehittämispäällikkö,eläkeläinen

58
TAIPALE
Veikko
putkiasentaja

35
VIITASALO
Pasi
rak.ins, yrittäjä

kuva koulu-koordinaattori, yrittäjä

39
LINNA
Maija
yo-merkonomi

60
YLITÖRMÄ
Matti
opiskelija

Äänestämällä
voi vaikuttaa
isoihin asioihin
– Seurakuntavaaleissa kannattaa äänestää, sillä kirkkovaltuusto päättää isoista asioista, kuten kirkollisveron suuruudesta, seurakunnan toiminnasta ja
työntekijöiden valinnoista, kannustaa Katriina Viinamäki.
Hän ehti itse olla valtuutettuna kaksi kautta, mutta ei enää asettunut ehdolle näissä vaaleissa. Kahdeksan vuotta tuntui sopivalta ajalta, ja nyt on hyvä päästää muita ääneen.
– Elämme perheessä todella kiireistä aikaa, kun
Martta on pieni ja meillä
on rakennusprojekti meneillään. Katsotaan nyt,
pääsemmekö jouluksi
kotiin. Myös näistä syistä valtuustopaikasta luopuminen tuntui hyvältä
ratkaisulta.
Katriina Viinamäki oli valtuustokausien ajan jäsenenä myös kasvatustyön
johtokunnassa. Siellä työskentelyn hän koki valtuustovaikuttamista käytännönläheisemmäksi ja ehdotusten tekemisen sekä
kommentoimisen taval-

laan helpommaksi. Tosin,
kasvatustyö on seurakunnassa hänen mielestään
niin hyvässä hoidossa, että eipä siihen juuri mitään
tarvinnut ehdottaa.
Viinamäki lähti aikanaan
ehdokkaaksi, kun keskustapuolueesta sitä pyydettiin ja rohkaistiin mukaan.
Hän ei aiemmin ollut kiinnostunut poliittisesta vaikuttamisesta, mutta kirkkovaltuusto tuntui toiminnalta, joka oli häntä itseään lähellä, olihan hän laulanut pitkään seurakunnan
nuorisokuorossa ja ollut
muutenkin seurakunnan
toiminnassa mukana.
Juuri nyt valtuustopaikasta luopuminen tuntuu vähän haikealta.
– Meitä oli valtuustossa
kaikenikäisiä, ja osalla oli
paljonkin kokemusta siellä
työskentelystä. Silti meillä oli yhteen puhaltamisen henki ja kaikki pääsivät ääneen. Koin, että todellakin pystyin vaikuttamaan ja jopa todella isoihin asioihin, jotka liittyivät esimerkiksi budjettiin
ja hallintopuoleen.
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Minun kirkkoni
”Yhtä ainoaa minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon: että saisin asua Herran temppelissä kaikki
elämäni päivät!” ps.27:4
Väki on kokoontunut pyhäaamun messuun. Katselen heitä omalta paikaltani, lukupulpetin takaa,
kun toivotan tervetulleeksi messuun. Monella heistä
on oma paikka, ollut jo ehkä vuosikymmeniä. Peritty
kenties vanhemmilta. Ennen vanhaan kirkossa paikat määräytyivät sen mukaan, olitko rikas tai köyhä, nainen tai mies. Nyt ei
enää ole niin. Saat istua aivan missä haluat. Ja vaikka sattuisi niin, että istuisit sellaiselle paikalle, jolla joku istuu mielellään,
kukaan ei aja sinua pois.
Joskus ennen niinkin on
käynyt.

Syyskauden toimintaa
seurakunnassa
JUMALANPALVELUKSET
Messu sunnuntaina klo 10, jollei toisin mainita.
Su 21.10. Varhaisnuorten messu. Radiointi Radio Sun.
Su 28.10. Ekumeenisen vastuuviikon messu. Ulkopuoliset avustajat pelastusarmeija, helluntaiseurakunta ja vapaakirkko.
Ke 31.10. klo 18 Varrella virren -messu.
La 3.11. klo 15 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus. Luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden nimet.
Su 4.11. Herättäjän kirkkopyhän messu.
Su 11.11. Isänpäivän sanajumalanpalvelus.
Su 18.11. Valvomisen sunnuntain messu.
Su 25.11. Tuomiosunnuntain messu.
Pe 30.11. klo 10 Päivähoidon adventtikirkko.
LAPSET JA PERHEET
4-vuotissynttärit 29.10. klo 17–19, ennakkoilmoittautuminen 24.10. mennessä numeroon 040 804 9659.
Lauantaipesä Kosken talossa lauantaisin 3–12-v. klo
9.30–11.30, kokoontuu 27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12.
Ilmoittautuminen kokoontumisviikon ke–pe numeroon 040 804 9662.

Huomaan myös, että yhden hartaan kirkkovieraanvieraan paikka on
tyhjä. Vaikka hänen rukoukseen painunutta päätään tuskin näkyi seuraavan penkin takaa, hän oli
siellä joka sunnuntai. Niin
innokas kirkkovieras hän
oli, etteivät kirkon ovet
aina olleet aukikaan, kun
hän oli jo tulossa kuulemaan Jumalan sanaa. Hän
on nyt päässyt Herransa
iloon. Toivottavasti hänen
paikkansa kirkossa täyttyy
toisella innokkaalla kirkkovieraalla.
Jaamme kiihtelysvaaralaisten surun kotikirkon

Avoimet ovet Kosken talossa 2.11. Tervetuloa mukaan!
Lapsenoikeuksien päivän juhlaa seurakuntatalolla
20.11. klo 17–19. Ohjelmassa on monenlaista mukavaa touhua koko perheelle. Siinan Taikaradio konsertoi klo 18, konsertissa mukana Kastehelmet-musaryhmät.Yhteistyössä Parkanon kaupunki ja MLL.
Kastehelmet I -musiikkiryhmä n. 2-v. taaperot + sisarusryhmä yhdessä vanhemman kanssa klo 9.15–10.
Taaperokerho maanantaisin srk-talolla 10–11.30.
Kastehelmet II -musiikkiryhmä alle 1-v.–1-v. yhdessä vanhemman kanssa klo 10–10.45.
Nyyttikerho maanantaisin srk-talolla klo 10.45–11.45.
Perhekerho keskiviikkoisin srk-talolla klo 9.30–11 +
ruokailumahdollisuus klo 11.
Iltaperhekerho Kosken talossa torstaisin klo 17.30–
19 (ei 18.10.).
DIAKONIA
Kultaisen iän kerho joka toinen keskiviikko klo 12
seurakuntatalolla. Ohjelma klo 12 ja kahvit klo 13.
Ruokailumahdollisuus ennen kerhoa työttömien ja
eläkeläisten ruokailussa klo 11–12 välisenä aikana,
hinta 5 €/hlö.
Keskiviikkoruokailu työttömille ja eläkeläisille
seurakuntatalolla keskiviikkoisin. Hartaushetki klo
10.45 ja ruokailu klo 11–12, hinta 5 €/hlö.

Ekumeeninen viikko kokoaa seurakunnat yhteen
Parkanossa vietetään neljän seurakunnan yhteistä
ekumeenista yhteysviikkoa lokakuun toiseksi viimeisellä viikolla.
Tapahtumia vietetään
seuraavasti:
25.10. Helluntaiseurakunnassa klo 18.
26.10. Pelastusarmeijalla klo 17.
28.10. Parkanon kirkossa klo 10.
Kaikissa ekumeenisen viikon tilaisuuksissa esiintyy Yhteys-kuoro. Kuva on kuoron ensimmäisistä harjoituksista, joihin ehti mukaan vain noin puolet koko kokoonpanosta.

28.10. Vapaakirkossa
klo 14.

menettämisestä, vähän
omasta kokemuksestammekin. Leirikeskuksen palo ja pääsiäisaamuna kirkon pihassa leimunnut tulipalo saivat aikaan sen,
ettemme enää koskaan voi
suhtautua ulkopuolisina
niiden ihmisten hätään,
jotka ovat joutuneet tulipalon aiheuttaman vahingon kohteiksi.
Isänpäivänä saamme taas
äänestää kirkkoon luottamushenkilöitä. Kirkkomme tarvitsee eri-ikäisiä
päättäjiä, jotka kokevat
seurakunnan omakseen.
Tervetuloa luomaan tulevaisuuden kirkkoa, jossa
kaikki voivat löytää oman
paikkansa!
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PÄÄTOIMITTAJA:
Liisa Myyryläinen,
kirkkoherra
TOIMITUS:
Tuuri-Tiedotus
Hanna Tuuri
TYÖRYHMÄ:
Teija Isoaho
Klaus Myllymäki
Eleonora Printz
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TAITTO:
Ylä-Satakunta
PAINO:
I-Print, Seinäjoki 2018

Liisa Myyryläinen
kirkkoherra

Muistatko vielä? -muistelupiiri kerran kuukaudessa
alkaen tiistaina 30.10. klo 13 srk-talon takkahuoneessa.
Omaistaan tai läheistään hoitavien vertaisryhmä/
musiikkiterapia kerran kuukaudessa srk-talolla.
Työelämästä poisjääneiden ryhmä kerran kuukaudessa erikseen sovitusti.
LÄHETYS
Isänpäivä lounas sunnuntaina 11.11. seurakuntatalolla klo 11–13.
AIKUISTYÖ
Löytöretki-ryhmä aloitti uutena lokakuussa ja jatkaa
to 1.11. ja siitä eteenpäin joka toinen viikko. Mukaan
mahtuu vielä!
Vanhanliiton miehet ke 7.11. ja 5.12. klo 18 srk-talon kirjasto, Seppo Myyryläinen.
Luukaspiiri ma 12.11. ja 3.12. klo 18.30 Yliskyläntie
910, Veikko ja Sirpa Liukosella, Erkki Hirvi.
Etsijät-ryhmä ma 12.11. ja 10.12. klo 14 srk-talon
takkahuone, Kauko Karhuluoma.
Hiljaisuuden ryhmä ma 22.10., 19.11. ja 10.12. klo
18.30 srk-talon kirjasto, Kyrönviita.
40 + +, hoitoalan naisten keskusteluryhmä ti 23.10,
20.11 ja 11.12. klo 18, Kyrönviita.
Naisten raamattupiiri to 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.
ja 13.12. klo 15 Rantakodossa, Paula Hallikas.

Muistatko vielä -piiri
kertaa menneitä
Muistatko vielä? -piiri kutsuu muistelemaan lapsuusmuistoja ja kouluaikoja. Piirissä katsellaan
esimerkiksi vanhoja esineitä ja valokuvia ja luetaan vanhoja tekstejä ja lehtiä. Jokaisella kerralla on oma teemansa.
– Ajatuksena on, että saa oikein luvan kanssa
muistella menneitä. Keitämme muistelua siivittämään pannukahvia ja nautimme yhdessä nisupullaa, myhäilee diakonissa Taru Myllymäki.
Muistelupiirin ensimmäinen kokoontuminen on
seurakuntatalon takkahuoneella tiistaina 30.10.
klo 13. Sen jälkeen kokoonnutaan kerran kuussa. Mukaan leppoisaan jutusteluun ja muistelun
iloon ovat tervetulleita kaikki hengellisestä muistelupiiristä kiinnostuneet.

