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Jumalanpalvelukset

VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA KLO 10.00
ti 1.1.

Uudenvuodenpäivä

TAMMIKUU

su 31.3. Elämän leipä, messu.
Isoset mukana jumalanpalveluksessa.

su 6.1.

Loppiainen, messu.

HUHTIKUU

su 13.1. Kasteen lahja, messu.
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.
su 20.1. Jeesus ilmaisee jumalallisen
voimansa.
su 27.1.

Jeesus herättää uskon, messu.

su 3.2.

Kynttilänpäivä.

HELMIKUU
su 10.2. Kahdenlainen kylvö, messu.
Uusien luottamushenkilöitten
siunaus. Tarjoilu srk-talolla.
su 17.2.

Ansaitsematon armo, messu.
Rovastikunnallinen miestenpäivä.
Tarjoilu ja juhla srk-talolla.

su 24.2. Jumalan sanan kylvö.
MAALISKUU
su 3.3.

Laskiaissunnuntai, messu. Marttojen
kirkkopyhä. Tarjoilu srk-talolla.

su 10.3. Jeesus, kiusausten voittaja, messu.
Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä.
Tarjoilu ja juhla srk-talolla.
su 17.3.

(Huom. klo 17 srk-talolla).
Rukous ja usko. Tuomasmessu,
mukana Familia –kuoro ja bändi.
Messun jälkeen pieni iltapala.

su 24.3. Marianpäivä, messu. Sleyn kirkkopyhä,
saarna Markku Niemelä.
Tarjoilu ja päiväjuhla srk-talolla.

su 7.4.

(Huom- seurakuntatalolla)
Kärsimyksen sunnuntai.
Ruokailu ja lähetystyön
perhetapahtuma srk-talolla

su 14.4. Palmusunnuntai, messu.
Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhä,
saarna rehtori Jukka Hautala.
Kahvi ja Siionin virsi -seurat
pappilassa n. 11.30 alkaen.
pe 19.4. Pitkäperjantai. Kirkkokuoro.
su 21.4. Pääsiäinen, perhemessu.
Kirkkokuoro.
ma 22.4.

Ylösnousseen kohtaaminen, messu.
Konfirmaatio.

su 28.4. Ylösnousseen todistajia.
Partiolaisten kirkkopyhä.
TOUKOKUU
su 5.5.

Hyvä paimen, messu.
Mukana 50 vuotta sitten ripille
päässeet, juhla jatkuu srk-talolla.

su 12.5. Jumalan kansan koti-ikävä, messu.
Rauhan Sanan kirkkopyhä.
Tarjoilu ja seurat srk-talolla.
(seurat myös la 11.5.)
su 19.5. Taivaan kansalaisena maailmassa,
messu. Sotaorpojen kirkkopyhä.
Seppeleenlasku.
Sotaorpojen juhla jatkuu srk-talolla.

su 26.5. (Huom. seurakuntatalolla).
Sydämen puhetta Jumalan kanssa.
Päiväkerholaiset,
kouluun lähtevien siunaaminen.
to 30.5

Helatorstai, messu.
Mukana 75 vuotta täyttävät,
juhla srk-talolla.

su 2.6.

Pyhän Hengen odotus, messu.

su 9.6.

Helluntai.

KESÄKUU

su 16.6. Pyhä kolminaisuus, messu.
Konfirmaatio.
la 22.6.

(huom. klo 18). Juhannus.

su 23.6. (huom. kappelilla) Katoavat ja katoamattomat aarteet. Kahvi Koivulassa.
su 30.6. Kutsu Jumalan valtakuntaan, messu.
HEINÄKUU
su 7.7.

(huom. klo 18)
Kadonnut ja jälleen löytynyt.

su 14.7.

Armahtakaa, messu.

su 21.7.

Apostolien päivä.

su 28.7.

Rakkauden laki, messu.

su 4.8.

Kirkastussunnuntai.

su 11.8

Totuus ja harha, messu.
Gideonit mukana.

ELOKUU

su 18.8. Uskollisuus Jumalan lahjojen
hoitamisessa.
su 25.8. (huom. seurakuntatalolla) Etsikkoaikoja, messu. Eläkeväen kirkkopyhä.

Kiitollisin mielin
Tämä syksy on ollut meille seurakuntalaisille
positiivisen muutoksen aikaa. Uusi seurakuntatalo ja virasto palvelevat meitä erinomaisen
hyvin. Toiminta on selvästi myös virkistynyt.
Moneen kertaan syksyn aikana talo on myös
täyttynyt vähintäänkin ääriään myöten. Jos et
vielä ole päässyt käymään, tule vaikka lähetyskahvila Panduun kahville, joka on avoinna
maanantaisin 10-13!
Marraskuussa pidettiin seurakuntavaalit. Uudet luottamushenkilöt valittiin Vaasan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä omaan seurakuntaneuvostoomme. Onnittelut kaikille
valituille ja kiitos kaikille vaaleissa mukana olleille. Tästä lehdestä löydät
uusien luottamushenkilöitten nimet.
Olemme jo monella tapaa valmistautuneet viettämään joulua. Joulu on
juhla, joka saa meidän parhaat puolemme esiin. Muistamme rakkaitamme,
kokoonnumme yhteen, käymme kirkossa, laulamme joululauluja, hiljennymme. Ennen kaikkea jouluna saamme muistaa joulun lasta, Jeesusta. Hän syntyi ihmiseksi, että meistä jokainen voisi kerran päästä taivaan kotiin. Joulua
kannattaa juhlia ennen kaikkea muistaen joulun päähenkilöä, Jeesus –lasta.
Siunattu joulua 2018 ja onnellista uutta vuotta 2019
toivoo
Petri Hautala
kirkkoherra
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Syksyn toimintatiedote
jaetaan koteihin
elokuussa 2019

LAPSET
PÄIVÄKERHOT
•

•
•
•

Vastinetta verorahoillesi! Seurakunnan päiväkerhot ovat ilmaista
seurakunnan toimintaa, jota tarjoaa kirkon kasvatuksen ammattilaiset, lastenohjaajat. Kerhoissa oppii myös sosiaalisia taitoja,
käden taitoja ja musiikkia. Päiväkerhot on tarkoitettu ihan kaikille!
Päiväkerhoryhmiä järjestetään 3-5 vuotiaille. Päiväkerhoon otetaan lapset, jotka kevään tai syksyn aikana täyttävät 3 vuotta.
Joissakin päiväkerhoryhmissä on vielä tilaa, joihin otetaan kevään
kuluessa uusia lapsia.
Päiväkerhot kokoontuvat viikoittain kaksi tuntia lastenohjaajien
johdolla. Tammikuussa kerhot jatkuvat maanantaista 7.1.2019
alkaen. Hiihtolomalla (vko 9) ei ole kerhoja.

PÄIVÄKERHORYHMÄT KOKOONTUVAT SEURAAVASTI:

Perhekirkko ja päiväkerholaisten päätösjuhla
Su 26.5. klo 10 pidetään perhejumalanpalvelus uudella seurakuntatalolla. Päiväkerholaiset laulavat ja samassa tilaisuudessa siunataan
uudet ekaluokkalaiset koulutielle. Tarjoilu.

Kesäkerhot
Kesäkuussa pidetään kesäkerhoja erikseen 3-5 vuotiaille ja alakouluikäisille (1-3 lk.) lapsille. Kesäkerhoista tiedotamme toukokuussa
kirkollisissa ja koulujen sekä päivähoidon kautta.

Perhekerhon retki
Keskiviikkona 5.6. perhekerhojen retki suuntautuu Vöyrin Rasmusmäelle.

Lastenohjaajat

Keskustan alueella uudella seurakuntatalolla
(käynti Savilahden koulun puolelta)
Maanantaisin klo 9-11
2krt viikossa tiistaisin klo 13-15 ja torstaisin klo 12-14

Merikaarron Siltarannassa
Torstaisin klo 9-11

Sirpa Kannelmaa
puh. 050 3547 817

Riikka Perälä,
puh. 044 480 8537

Ilmoittautuminen syksyn päiväkerhoihin
Uudet kerholaiset (2014-2016 synt.) voi ilmoittaa huhtikuusta alkaen
soittamalla tai laittamalla sähköpostia Sirpalle tai noutamalla ilmoittautumislomake kirkkoherranvirastolta. Jo kerhossa oleville jaetaan
kerhon kautta ilmoittautumislomake, jolla voi varmistaa jatkon.

Musakerhot 3-6 vuotiaille
•
•
•
•

Syksyllä 2019 musakerhot jatkuvat.
Ryhmiä on kaksi: 3-4 vuotiaiden ja 5-6 vuotiaiden ryhmät.
Musakerhot kokoontuvat keskiviikko iltaisin klo 17.15-18
uudella srk-talolla
musakerhoihin on ilmoittautuminen. Näille ikäryhmille lähetetään
ilm. lomake kotiin tai kerhon kautta

Perhekerhot

VARHAISNUORET
Lennokkikerho
Keskiviikkoisin klo 16.30 Savilahtitalolla

Radiokerho
Perjantaisin klo 18.00 Savilahtitalolla

Merikaarron sählykerho

Perhekerhoihin kutsumme kaikkia isiä, äitejä, mummuja ja paappoja
alle kouluikäisten lasten kanssa. Perhekerhoissa vapaan kahvittelun ja
jutustelun lisäksi on vaihtelevaa ohjelmaa: askartelua, hiljentymistä hartauteen, muskarityyppisiä hetkiä, vierailuja ja vierailijoita. Perhekerhossa
ovat mukana lastenohjaajat. Ilmoittautua ei tarvitse.

Torstaisin Merikaarron koululla klo 16.30.

Perhekerhot kokoontuvat
Keskustassa uudella srk-talolla:

Tiistaisin klo 17.00 seurakuntatalolla.

•
•
•

Tiistaisin klo 10-12
Tiistaisin klo 17-18.30
Keskiviikkoisin klo 13-15

Merikaarron Siltarannassa:
•

Tervajoen sählykerho
Maanantaisin Tervajoen koululla klo 17.00

Tervajoen sählykerho tytöille
Perjantaisin Tervajoen koululla klo 16.30.

Tyttökerho 1-3 luokkalaisille

Nuorisotyönohjaaja
Matti Järvi,
puh. 050 3547 815.

Kerhot aloittavat Tervajoella 7.1. ja 11.1. Muuten kerhot alkavat viikolla 3.

Kerhojen kevätretki
Kaikkien kerholaisten yhteinen kevätretki on lauantaina 4.5.

Tulossa kesällä
•

Keskiviikkoisin klo 9.30-11.30

Perhekerhot jatkuvat tammikuussa. Seuraa kirkollisia ilmoituksia tai
tykkää Facebook sivustostamme (Vähänkyrön seurakunta), jossa myös
kerrotaan seurakunnan toiminnasta.
•

Kesällä järjestetään valtakunnallinen Pisara suurleiri Partaharjulla
24 – 29.7.2019. (Katso Pisara-leiri.fi). Yli 10 vuotiaat lapset voivat
lähteä leirille yksin, tällöin hinta on 130 €, sisarusalennus 120 €.
Leirille voi lähteä myös koko perhe. Perheen mukana olevan alle
10 vuotiaan lapsen hinta on 65 € ja alle 3 vuotiaat lapset
ilmaiseksi. Seurakunta tarjoaa kuljetuksen Pieksämäelle. 		
Sitovat ilmoittautumiset Matille 31.3. mennessä.
Kesäleirit elokuun alussa
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NUORET

Kokoontumispaikkamme löytyy uudelta seurakuntatalolta, osoitteesta Kirstantie 7. Nuortentilaan käynti kuitenkin Savilahdentien
puolelta, kirjastoa vastapäätä. Löytöretki-illat ja muu nuorten toiminta kokoontuvat pääsääntöisesti siellä. Toimintaamme liittyviä
erilaisia tiedotteita nähtävänä myös Vähänkyrön seurakunnan
kotisivuilla, facebookissa ja instagramissa (vahankyronnuoriseurakunta) sekä koulun ilmoitustaululla.

Koulupäivystys yläasteella
Joka keskiviikko klo 13 välitunnilla yläasteella on koulupäivystys.
Jouni, Päivi tai Matti on tavattavissa srk:n ilmoitustaulun edessä.
Voit käydä kyselemässä, ilmoittautumassa tai vain muuten juttelemassa.

Avoimet ovet
Nuortentilassa on avoimet ovet joka to klo 14-18 yläkoululaisille.
Voit tulla juomaan kahvia, kuuntelemaan musiikkia, olemaan kavereiden kanssa, pelailla tai vaikka jutella työntekijän kanssa.

Löytöretki-illat
Löytöretki-iltoja järjestetään seurauntakodilla torstaisin klo 18. Iltoihin voi tulla kuka tahansa yläkoululainen tai vähän vanhempikin.
Kevään ensimmäinen löytöretki-ilta on 10.1.

Rovastikunnan nuortenleiri
Rovastikunnalliselle nuortenleirille kerääntyy nuoria Isonkyrön rovastikunnan seurakunnista. Leiri on Österhankmon leirikeskuksessa 1.-3.2. Leirin hinta 25€. Ilmoittautuminen sähköisesti ja linkki
siihen tulee seurakunnan kotisivuille tammikuun aikana.

Isko viikonloppu
Isoskoulutuksen viikonloppuleiri pe 29.3–su 31.3 Alskathemmetissä. Tälle leirille osallistuvat kaikki tulevana kesänä leireille isosiksi
haluavat nuoret. Ilmoittautumiset Päiville ke 20.3 mennessä.

Keskustelua, juttelua, olemista
Päivin löydät kirkkoherranvirastolla olevasta toimistosta. Nuorisotyöllä ei ole varsinaista päivystysaikaa, mutta voit käydä tervehtimässä, juttelemassa ja olemassa toimistolla, nuortentilassa
tai somessa oli asiaa tai ei. Mikäli haluat keskustella rauhassa,
kannattaa sopia etukäteen tapaaminen. Päivin saat kiinni kännykästä 050-3547814, sähköpostitse paivi.keranen@evl.fi, facebook,
WhatsApp. Ota rohkeasti yhteyttä mieltäsi askarruttavissa asioissa.
Ja jos sinulla on ideoita nuorten toimintaan, tule kertomaan niistäkin rohkeasti.

Nuorten jutuista voi kysellä lisää Päiviltä.

Oloilta
Oloilta kokoaa yläkouluikäiset sekä sitä vanhemmat nuoret kerran
kuussa lauantai- illaksi klo 17-21 viettämään aikaa yhdessä nuortentilaan. Ideoita tekemisestä iltoihin voit kertoa Päiville. Kevään
oloillat kokoontuvat: 12.1; 16.2; 23.3; 27.4 sekä 25.5.

Seurakuntapastori
Jouni Viirimäki,
puh. 050 3547 806.

Nuorisotyöntekijä
Päivi Keränen,
puh. 050 3547 814.

ma 15.4. klo 19 Iltakirkko, Jeesus Getsemanessa. Veljeskuoro.
ti 16.4.

klo 19 Iltakirkko, Jeesus tutkittavana. Merikaarron kuoro.

ke 17.4

klo 17-19 Pääsiäisvaellus seurakuntatalolla (vaellus ryhmittäin alkaen klo 17)

to 18.4. klo 19 Kiirastorstain iltakirkko, messu. Familiakuoro.
pe 19.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus. Kirkkokuoro.
pe 19.4. klo 13 Pitkäperjantain jumalanpalvelus Tervajoen rukoushuone.
pe 19.4. klo 18 Ristinjuhla kirkossa. Ari Juupaluoma.
su 21.4. klo 10 Pääsiäisen perhemessu. Kirkkokuoro.
ma 22.4. klo 10 Ylösnousseen kohtaaminen, konfirmaatiomessu.
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DIAKONIA
Diakoniatyö perustuu kristilliseen lähimmäisenrakkauteen.
Se sisältää monenlaista auttamistyötä, josta keskeisintä on
keskusteluapu. Diakoniin voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee henkistä,
hengellistä tai taloudellista tukea erilaisissa
elämäntilanteissa.
Diakoniatoimisto on seurakuntatalolla, jossa diakoni Eliisa
Siljander on varmimmin tavattavissa maanantaisin ja torstaisin klo 10-11. Silloin voi tulla käymään ilman ajanvarausta. Myös muina aikoina voi soittaa puh. 050-3547813
Diakoni Eliisa Siljander
Avustukset

Diakoniapiirit

Seurakunnasta voi saada pientä taloudellista apua. Useimmiten
se on muutaman kympin arvoinen ostokortti, jolla saa kaupasta
ruokaa tai ruokapankin ruokakassi. Taloudellinen apu on tarkoitettu satunnaiseksi hätäavuksi. Avustusasioissa otetaan yhteyttä
diakoniin.

Diakoniapiirejä ja diakonia- ja lähetyspiirejä kokoontuu eri kylillä.
Pohjankyrö -lehden kirkollisista ilmoituksista voi seurata koska
piirit kokoontuvat.

Diakoniaruokailu
Helmi-toukokuussa kuukauden viimeisenä torstaina klo 12 on ruokailu työttömille, kotiäideille ja -isille lapsineen sekä pienituloisille
eläkeläisille. Ruokailu on seurakuntatalolla, Kirstantie 7.
Vapaaehtoinen maksu omantunnon mukaan!
Vuoden 2019 ensimmäinen ruokailu on 13.2.

Päihdetyö
Päihdekuntoutujien leiri on Österhankmon leirikeskuksessa
20.-26.5. Leirille tulee osallistujia monen seurakunnan alueelta.
Kysy lisää diakonilta!

Lähimmäispalvelu
Seurakunnassa toimii pieni lähimmäispalveluryhmä. Jokaisella on
oma lähimmäinen, jota he käyvät tapaamassa säännöllisesti.

Ystäväpiiri
Ystäväpiiri on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu piiri, joka
kokoontuu joka toinen torstai 7.2. alkaen seurakuntatalolla klo
11.30. Ystäväpiirissä keskustellaan, hiljennytään, juodaan kahvit
ja joskus retkeillään. Ti 4.6. on retki naapuriseurakuntien kanssa.
Ilmoittaudu diakonille.

Kehitysvammaiset
Seurakunnan pitämä kehitysvammaisten kerho on kerran kuussa
Koivusillassa keskiviikkoisin klo 15.30-17.00.
Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä on tänä vuonna
Vähänkyrön srk-talolla su 10.3 alkaen klo 10. Seurakunta järjestää kyydin. Kehitysvammaisten kesäpäivä yhdessä laihialaisten
kanssa on la 8.6. Laihian srk-talolla. Ilmoittaudu diakonille viimeistään 29.5. Omat kyydit.

Omaishoitajat

Eläkeläiset
Eläkeläisten kerhot kokoontuvat joka toinen keskiviikko kirkolla
seurakuntatalolla klo 11.30 ja Tervajoen rukoushuoneella
klo 13.00. Kevätkauden ensimmäinen kerho on 23.1. Kerho alkaa
kahvitarjoilulla (hinta 1-2 €), jonka jälkeen on noin tunnin mittainen ohjelma, joka sisältää vaihtelevasti mm. laulua, hartauden,
keskustelua ja jumppaa sekä aivoille että keholle. Kerhossa on
mukana seurakunnan eri työntekijät vuorotellen. Jos vähänkin
kiinnostaa, tule paikan päälle katsomaan! Ei ole merkitystä, millä
kylällä asut, vaan kumpaankin kerhoon ovat kaikki tervetulleita.

Kotikäynnit ja syntymäpäivätervehdykset
Voit soittaa diakonille, jos toivot hänen tulevan kotikäynnille.
Myös papit tekevät kotikäyntejä. Heitä voi pyytää kotiin myös
antamaan ehtoollisen.
70-vuotiaille lähetetään kirje kotiin vuoden alussa. Jos haluat
että seurakunnan työtekijä tulee käymään, voi hänet halutessasi kutsua. 75- ja 80-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhla
srk-talossa. 85- ja 90-vuotiaita sekä sitä vanhempia käydään
onnittelemassa syntymäpäivänä. Jos haluat kutsua käymään juuri
tietyn työntekijän tai varmistaa, mihin aikaan työntekijä on tulossa
tai toivoa onnittelukäynnin eri päivälle tai haluat kieltää sen, soita
etukäteen.
75 vuotta täyttäville järjestetään yhteinen syntymäpäiväjuhla
helatorstaina 30.5. Päivänsankarit seuralaisineen kutsutaan
juhlaan kirjeellä

Hartaudet
•
•

Kotoluhdan kerhohuoneella on hartaus joka kuukauden
viimeisenä torstaina klo 14.00.
Fyrrykartanossa on ehtoollishartaus joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 13.30 ja hartaus klo 13.30 joka
kuukauden kolmantena torstaina.

Virkistyspäivä omaishoitajille on Österhankmon leirikeskuksessa torstaina 25.4. Mukana omaishoitajia koko rovastikunnasta,
yhteiskyyti. Ilmoittaudu diakonille viimeistään 17.4.
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LÄHETYS
Pandu - Kiitos! Vuoden 2018 aikana te seurakuntalaiset olette eläneet
todeksi Kristuksen rakkautta. Auttaen, palvellen, tehden: laittaen omat
lahjanne käyttöön. Jokainen voi olla lähetystyön vastuunkantaja omalla
paikallaan: rukoillen, kutoen, kahvittaen, myyden, leipoen tai vaikka
askarrellen. Jokainen työ on yhtä tärkeä. Aina voimme kehittää uusia
tehtäviä, jos sellaisia kaivataan! Toivottavasti innostus säilyy ja vastuunkantajia löytyy lisää!
Seurakunnan nimikkolähetit
Nimikkolähetteinämme ovat Päivi ja Ilkka Repo Namibiassa Suomen
Lähetysseuran sekä Pekka Jauhiainen Venäjällä Suomen luterilaisen
evankeliumiyhdistyksen kautta. Nimikkokohteitamme ovat SAT-7
satelliittitelevisiotyö Lähi-Idässä, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa sekä
Tansaniassa TCRS Morogoro –yhteisön kehittämisohjelma. Lisäksi seurakunnalla on nimikkostipendiaatti Senegalissa Jean Birem Faye.

Otamme mielellämme vastaan myytäviä tuotteita. Mikäli koet kutsumusta olla yksi kahvittajista, ota rohkeasti yhteyttä.

Lähetystyön perhetapahtuma

Kokoontuu Siltarannassa tiistaisin 15.1 lähtien klo 14-16. Tule neulomaan
sukkaa, askartelemaan kortteja tai pujottelemaan helmiä. Jokainen voi
laittaa lahjansa käyttöön.

Su 7.4 Lähetystyön perhetapahtuma jumalanpalveluksen
yhteydessä seurakuntatalolla. Klo 10 olevan jumalanpalveluksen
jälkeen luvassa lounas sekä erilaisia lähetystyöaiheisia rastipisteitä. Lähtekää koko perheellä lähetystyön äärelle.

Siltarannan kirpputori

Tapulikahvio

Paljon hyvää ja edullista vaatetta ja tavaraa lähetyksen hyväksi. Avoinna la
klo 10.00-14.00 ja ke klo 12.00-15.00. Kevään pussipäivät ovat maaliskuussa ja toukokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Kirpputorilla voit
käydä ostoksilla tai tuoda puhdasta ja ehyttä tavaraa myytäväksi.

Tapulikahvio avoinna kesällä sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen

Käsityökökkä

Nuorisotyönohjaaja- Lähetyssihteeri Päivi Keräsen tehtäväalueena
on pääasiassa toimia yläkouluikäisten nuorten parissa sekä hoitaa
lähetykseen kuuluvia käytännön asioita seurakunnassa.

Lähetyskahvila Pandu
Pandu on avoinna maanantaisin klo 10-13 seurakuntatalon aulassa. Voit
tulla kahvittelemaan, ostamaan lähetyksen käsitöitä tai vaikka tikkuamaan
sukkaa. Käsitöitä voi ostaa myös kirkkoherranviraston aukiolo aikoina.

Ota rohkeasti yhteyttä mikäli haluat toimia lähetyksenkin parissa
vapaaehtoisena seurakunnassamme!
050-3547814/Päivi Keränen.

Nuorisotyönohjaaja - Lähetyssihteeri Päivi Keränen 050 3547 814

PARTIO
MUSIIKKI
Kirkkokuoro
Harjoittelemme keskiviikkoisin seurakuntatalolla
klo 18.00-19.30. Kuoro alkaa tammikuussa.
Mukaan mahtuu uusia laulajia, tervetuloa!

Kanttori
Marika Myllymäki

Familia –kuoro
Harjoittelemme torstaisin seurakuntatalolla klo 17.30 – 19.00.
Aloitamme tammikuussa. Kuoroon mahtuu uusia laulajia.
Jos haluat tulla kokeilemaan laulamista, ota yhteyttä Marika-kanttoriin.
Tule mukaan seurakunnan musiikkitoimintaan. Jos haluat soittaa tai
laulaa tilaisuuksissa, ota rohkeasti yhteyttä puh. 050 3547809.
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Vähässäkyrössä toimii partiolippukunta
Vähänkyrön eränkävijät (VEK).
www.lpk.partio.fi/epp/vek/

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071
VÄHÄNKYRÖN SEURAKUNTA
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TAPAHTUMIA JA PIIREJÄ

Haluatko liittyä kirkkoon? Se onnistuu osoitteessa www.liitykirkkoon.fi
Rovastikunnallinen miestenpäivä
Su 17.2. klo 10 messu kirkossa, jonka jälkeen
ruoka srk-talolla. Pastori Stephanos Khalifa
kertomassa Sudanin kouluprojektista.

kunnan ja Kansanlähetyksen yhteistuumin srktalolla kahtena sunnuntai-iltapäivänä: Kevään
2019 ajankohdista ilmoitetaan Pohjankyrölehdessä ja seurakunnan facebook-sivustolla.

Tervajoen miestenpiiri

Siionin kanteleen lauluillat

Kokoontuu seuraavina torstai-iltoina klo 19
Tervajoen rukoushuoneella: 3.1., 17.1., 31.1.,
14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4. ja 9.5.
Käsitellään Luukkaan evankeliumia.

Siionin kannelta lauletaan seurakuntatalolla
klo 17 seuraavina sunnuntaina: 13.1., 17.2.,
31.3., 28.4. ja 26.5.

Siltarannan miestenpiiri
Kokoontuu seuraavina torstai-iltoina Siltarannassa klo 18.30: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 9.5.

Virsiä lauletaan hautausmaan kappelilla
keski-viikkoisin klo 19 kesäkuun alusta elokuun
loppuun.

Raamattupiiri seurakuntatalolla

Nuorten soittajien konsertti

Piiri kokoontuu seuraavina maanantai-iltoina
klo 18 Ari Juupaluoman vetämänä: 7.1., 4.2.,
4.3., 1.4. ja 29.4. Käsitellään 1. Tess.

järjestetään seurakuntatalossa sunnuntaina
24.3. klo 15. Tilaisuudessa kerätään kolehti
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kappelin virsilauluillat

Huom! Ilosanomapiiri ei kokoonnu kevätkaudella.

Naisten tilaisuudet
Naisten kesken –iltapäivät järjestetään seura-

Hyväntekeväisyyskonsertti
Kristoffer Streng esiintyy säestäjineen su 7.4.
klo 15 kirkossa. Ohjelma 10 e. LC ja srk.

Kinkerit 2019
Pvm. ja klo

Kylä

Kinkeripaikka ja osoite

to 10.1. klo 19

Tervajoki

Rukoushuoneella, Toivonkuja
Kylätoimikunta kahvittaa

pe 18.1. klo 19

Haarajoki

Arja ja Reino Paloniemi
Haarajoentie 101

su 20.1. klo 13

Järvenkylä

Kylätalolla, Kaisa ja Vesa Syri
Kristiina Uusitalo

su 27.1. klo 13

Saarenpää-Mullola

Leea ja Juho Jukkara
Jokivarsitie 210

su 3.2. klo 13

Merikaarto

Siltaranta, Jokivarsitie 786
Kylätoimikunta kahvittaa

su 17.2. klo 15

Hiiripelto

Leena ja Taito Tapio
Hiiripellontie 676

Yhteisvastuukeräys 2019
2019 vuoden yhteisvastuukeräyksen aiheena
on lasten ja nuorten
koulutuksen tukeminen
Suomessa ja ulkomailla
erityisesti katastrofialueilla.
Keräys käynnistyy
sunnuntaina 3.2.2019.
Ovelta ovelle –yhteiskeräyspäivät
järjestetään la 9.2. klo 12.30 alkaen
ja ke 13.2. klo 17.00 alkaen.
Merikaarrossa ei järjestetä lainkaan ovelta
ovelle keräystä. La 16.2. klo 13-15 on
Siltarannassa yhteisvastuumyyjäiset ja
arpajaiset.
Kerääjiä tarvitaan paljon, tule mukaan
talkoisiin! Ole arkienkeli.
Osallistu Yhteisvastuukeräykseen.

Seurakunnan luottamushenkilöt
Vaasan seurakuntayhtymän yhteisessä
kirkkovaltuustossa:

Marja Aurala, Ilmo Eerola,
Kaija Kellokoski-Pakkala,
Marja Korkeamäki ja Jaana Puskala
Vähänkyrön seurakuntaneuvostossa:

Marja Aurala, Ilmo Eerola,
Jorma Halonen, Hannu Härö,
Toivo Ikonen, Kaija Kellokoski-Pakkala,
Marja Korkeamäki, Mariia Nuuja,
Jaana Puskala ja Matti Talonen

Perheasiainneuvottelukeskus
Keskusteluapua yksilön, parisuhteen ja
perheen ristiriitoihin.
Neuvottelut ovat maksuttomia ja
luottamuksellisia.
Puh. 044 480 8491

Vähänkyrön seurakunnan Facebook sivut löytyvät
nimellä Vähänkyrön seurakunta

Seurakunnan toimitilat
Virastot/työtilat
Kirstantie 7
66500 VÄHÄKYRÖ

Seurakuntakoti Siltaranta:

Papit
Kirkkoherra Petri Hautala, gsm 050 3547 805
Seurakuntapastori Jouni Viirimäki, gsm 050 3547 806

sähköpostiosoite: vahankyron.seurakunta@evl.fi
työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kotisivut: www.vähänkyrönseurakunta.fi
keskus: 044 480 8510
faksi: 06 4785920

Musiikkityö
Marika Myllymäki, gsm 050 3547 809

Jokivarsitie 786, 66510 MERIKAARTO
talonmies Heikki Hautamäki, 040 5860 823

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma,ti,to,pe klo 9.00-13.00, ke klo 12.00-17.00
toimistosihteeri Raija Lindgren, 044 480 8510
vahtimestari Heikki Valli, 044 4808 426
haudankaivaja Seppo Korpi, 050 3547 816
hautaustoimeen liittyen ota yhteyttä 044 480 8471

Toimistosihteeri
Raija Lindgren, puh. 044 480 8510

Diakoniatyö
Diakoni Eliisa Siljander, gsm 050 3547 813
Päivystys ma ja to klo 10.00-11.00
Nuorisotyö
Nuorisotyönohjaaja Matti Järvi, gsm 050 3547 815
Lähetystyö
Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Päivi Keränen,
gsm 050 3547 814
Lapsityö
Lastenohjaajat
Sirpa Kannelmaa, gsm 050 3547 817
Riikka Perälä, gsm 044 480 8537

Emäntä
Sanna Ruuska, gsm 044 4808 440

