Ylivieskan seurakunta -villasukat
Mallin suunnittelu: nuorisotyöohjaaja Sanna Vähäkangas
Lanka: Seitsemän veljestä luonnonvalkoinen, vaaleanvihreä ja oranssi (1 kerä/väri)
Puikot 3,5 tai oman maun mukaan
Neulekaaviossa resorin alta löytyvät kaaviossa käytettyjen merkkien selitykset.

Tervetuloa kutomaan/neulomaan yhdessä Ylivieskan seurakunta -villasukat. Näissä sukissa toistuu Ylivieskan seurakunnan logon ja kirkkotalakoitten värit, seurakunnalliset
ja kirkolliset teemat sekä symbolit. Sukka tehdään ylhäältä alaspäin ja silmukoiden määrää ja kuvioiden määrää voi oman maun mukaan vaihdella. Sukkaa kudotaan
pikkuhiljaa pienissä osissa, jokaisella osalla on oma nimi, joka kertoo jotakin Ylivieskan seurakunnasta. Neulekaaviota luetaan alhaalta ylöspäin, oikealta vasemmalle.

Kirjoneuleessa pitkät lankajuoksut (4 silmukkaa ja enemmän) kannattaa sitoa joko tikapuutekniikalla tai kieputustekniikalla. Myös lankadominanssi (kuviolangan
ottaminen taustavärilangan alitse) helpottaa kuvioiden selkeyttä ja lankojen pysymistä sotkeutumatta. Lankoja ei tarvitse katkaista ennen kantapäätä, voit kuljettaa niitä
mukana kieputtamalla aloituskohdassa langat keskenään muutamien kerrosten välein. Jos haluat katkaista langat välissä, kannattaa päätellä kutoessa.

Sukan koko on. 39-40, normaalille pohkeelle. Sukasta tulee polvisukka.

Osa 1: Aloitus ja resori (kerrokset 1-20)
Aloita sukka luomalla 72 silmukkaa (1-3 puikoilla 16 silmukkaa, 4.puikolla 24 silmukkaa). Kerroksen vaihtumiskohta on 1. ja 4. puikon välissä
(neulekaaviossa eroteltu punaisella viivalla). Kudo ohjekuvan mukaan resori TAI haluaamasi joustinneuletta 7-10 cm. Resorin lopuksi kudotaan vielä yksi
kerros valkoisella. Tasaa sitten silmukat niin, että joka puikolla on 18 silmukkaa.

Osa 2: Mä taimi olen sun tarhassas’ (kerrokset 21-38)
Villasukassa toistuu seurakunnan logosta tuttu pilkkukuvio raitamaisessa muodossa (kerrokset 21-23).

Seurakunnan kaikki työ lähtee ajatuksesta, että olemme Jumalan lapsia, Hänen rakkaita luotujaan, taimia Hänen tarhassaan. Seurakunnassa saa kasvaa ja
kehittyä, oppia ja oivaltaa. Seurakunnan arki on kasvun ja uusien ihmeiden arkea (kerrokset 26-38).

Osa 3: Jumala on rakkaus (kerrokset 39-51)
Jumala on rakkaus, se on Raamatussa meille kerrottu kiistaton tosiasia. Jumalan sydän on niin suuri, että sinne mahtuvat kaikki maailman
ihmiset eikä hänen armonsa lopu koskaan.
Villasukassa toistuu myös kirkkotalakoitten logosta tuttu pilkkukuvio raitamaisessa muodossa (kerrokset 47-49).

Osa 4: Muistokirkon raunioilla (kerrokset 52-64)
Vuonna 2016 palanut Ylivieskan kirkko ja sen vanhat rauniot muistuttavat meitä siitä, että Jumala ei asu seinissä ja ikkunoissa, vaan jokaisen häneen
uskovan sydämissä. Muistokirkon hiiltynyttä ristiä katsoessaan voi olla kiitollinen kaikista niistä menneistä sukupolvista, jotka saivat vanhassa kirkossa tulla
kastetuiksi, konfirmoiduiksi, vihityiksi ja siunatuiksi.

Osa 5: Mua siipeis suojaan kätke (kerrokset 65-75)
Psalmista 91: ”Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.” Jumalan siipien
suojassa olemme turvassa ja sitä seurakunta tarjoaa: turvaa ja suojaa elämän myrskyissä, apua ja palvelua lähimmäistemme hyväksi.

Osa 6: Pyhän Hengen tulta (kerrokset 76-86)
Kynttilän lämmittävä liekki on rukouksen ja hiljentymisen merkki, Pyhän Hengen symboli. Siitä heijastuvat Valo, Ilo, Voima ja Pyhyys. Pyhän Hengen voi
tuntea niissä hetkissä, kun taivas koskettaa maata.

Osa 7: Lähimmäinen (kerrokset 87-97)
Jumala on rakkaus ja sitä samaa rakkautta meidän tulisi jakaa lähimmäisimmelle. Jokainen voi toimia Jumalan käsinä ja jalkoina täällä maan päällä ja rakentaa
yhdessä parempaa maailmaa ja tulevaisuutta, jokaiselle ihmisille, kaikkialla. Meitä ei ole tarkoitettu elämään yksin, vaan yhdessä, toisiamme tukien ja
auttaen.

Osa 8: Toivo elää! (kerrokset 98-108)
Heprealaiskirjeestä: ”Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa
paenneita, ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen.”
Toivo kantaa meitä läpi haasteiden, läpi vaikeuksien ja läpi surujen. Toivo on uskoa ja luottamusta siihen, että Jumalalla on meille suunnitelma.

Osa 9: Kantapää
Kun olet kutonut kerrokset 108, kudo vielä 4. puikolle 1. puikon silmukat (13 +13 silmukkaa) ja jätä 2. puikon ja 3. puikon silmukat odottamaan (13 +13
silmukkaa). Tee haluamasi kantapää, esimerkiksi perinteinen vahvistettu kantapää:

Aloita kantalappu. Käännä työ ja kavenna 1 silmukka kutomalla 2 silmukkaa nurin yhteen, kudo nurin 22 silmukkaa + kavenna 1 silmukka kutomalla 2
silmukkaa nurin yhteen, nyt kantalappupuikolla on 24 silmukkaan. Käännä työ. Nosta ensimmäinen silmukka, kudo seuraava oikein ja jatka näin puikon
loppuun asti. Käännä työ. Nosta ensimmäinen silmukka, kudo loput silmukat nurin. Käännä työ. Jatka näitä kahta kerrosta 10-12 kertaa (kunnes kantalappu
tuntuu sopivan korkealta). Kun olet jälleen oikean puolen kerroksella, kudo puikon alusta 15 silmukkaa ja kudo sitten 2 silmukkaa yhteen takareunoistaan.
Käännä työ. Nosta 1 silmukka, kudo 6 silmukkaa ja kudo 2 nurin yhteen. Käännä työ. Vahvistettua neuletta jatkaen (nostettu silmukka, oikea silmukka,
nostettu silmukka…) jälleen 7 silmukan jälkeen kudo 2 silmukkaa oikein yhteen takareunoistaan. Jatka näitä kahta kerrosta, kunnes reunasilmukat ovat
kaventuneet pois ja sinulla on vain 8 keskisilmukkaa jäljellä. Nurja kerros on viimeinen kavennuskerros.

Kantapään jälkeen kudo puikolla olevat 8 silmukkaa ja poimi valkoisen langan avulla kantalapun reunasta 15-16 silmukkaa. Tässä kohdassa aloitetaan uudet
jalkaterän kerrokset ja kerrosten vaihtumiskohta on jalkapöydän ensimmäinen puikon (entinen 2. puikko) ja jalkapohjan toisen puikon välissä jalan sivulla.
Jatka nyt neulekaavion mukaan.

Osa 10: Musiikin lahja (jalkaterän kerrokset 1-9)
Kudo puikot 1 ja 2 valkoisella. Poimi sitten kantalapun toisesta reunasta 15-16 silmukkaa ja kudo 4. puikon silmukat kiertäen oikein valkoisella. Olet
neulonut nyt jalkaterän 1. kerroksen. Mikäli sinun tarvitsee kaventaa pois poimimiasi liikasilmukoita, tee kavennukset 3. puikon alussa (nosta vasemman
puikon ensimmäinen silmukka neulomatta oikealle puikolle, kuten olisit neulomassa oikeaa silmukkaa. Nosta toinen silmukka samalla tavalla. Nosta
silmukat takaisin ja kudo ne takareunoistaan yhteen) ja 4. puikon lopussa (2 oikein yhteen). 1. puikolla ja 2. puikolla tulisi olla 13 silmukkaa/puikko ja 3. ja
4. puikoilla tulisi olla 15 silmukkaa. Jatka kaavion mukaan kerroksesta 2.

Musiikki on Jumalan lahja ihmiselle ja musiikki kaikuu halki koko seurakunnan: jumalanpalvelusten virrenveisuussa, iltahartauksien gospelbiiseissä,
kirkkokonserteissa, juhlissa, ilon ja surun hetkinä. Musiikki antaa voimaa, lohduttaa ja rukoilee meissä. Kun sanat loppuvat, musiikki kantaa.

Osa 11: Leipä ja viini (jalkaterän kerrokset 10-17)
Ehtoollisella saamme konkreettisella tavalla maistaa palan taivasta ja uskoa syntimme anteeksi. Ehtoollisella saamme jakaa yhteyden jo edesmenneisiin
rakkaisiimme. Ehtoollisen rauha sydämessä jaksaa jatkaa arjen kiireissä.

Osa 12: Uusi kirkko (jalkaterän kerrokset 18-30)
Huom! Koska kerroksen vaihtumiskohta on jalan sivussa, kirkkokuvio näyttää kaaviossa olevan sivussa.

Ylivieskan seurakunta sai uuden kirkon ja uusi kirkko on seurakunnan uusi koti. ”Kirkon tärkein rakennuselementti on valo” ja sitä valoa heijastavat paitsi
kattoikkunat myös jokainen hymyllä kohdattu seurakuntalainen.

Osa 13: Iktys (kerrokset 31-38)
Kala on vanha kristittyjen symboli, joka tulee kreikankielisen kala-sanan kirjaimista ”Jeesus, Kristus, Jumalan Poika, Pelastaja”. Sanotaan myös, että vain
kuolleet kalat uivat myötävirtaan, joten meidän tulisi olla eläviä jäseniä ja osia seurakunnassa. Sillä seurakunnassa jokaiselle on paikka, jokaista tarvitaan,
jokaiselle on tehtävä: toisen tehtävä on opettaa, toisen kuunnella, kolmannen auttaa. Ja Jumalan pelastava armo Jeesuksessa Kristuksessa riittää heistä ja
meistä jokaiselle.

Osa 14: Kärkikavennukset ja viimeistely
Kudo vielä yksi kerros oikein valkoisella. Tee haluamasi kärkikavennus tai perinteinen nelitahokavennus:
Kavenna jokaisella puikolla tasavälein silmukoita niin, että jokaisella puikolla on 10 silmukkaa. Tee välikerros ilman kavennuksia. Kavenna sitten joka
puikon lopussa 2 silmukkaa oikein yhteen. Tee välikerros. Jatka näitä kahta kerrosta niin kauan, että jokaisella puikolla on jäljellä 6 silmukkaa. Tee sitten
kavennukset joka kerroksella, kunnes joka puikolla on jäljellä enää 2 silmukkaa. Katkaise lanka ja vedä kaikkien 8 silmukan läpi.

Päättele ja viimeistele haluamallasi tavalla.

