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Jumalanpalvelukset
VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA KLO 10.00
SYYSKUU
su 6.9.

Lähimmäinen, messu.
Mukana 50 vuotta sitten ripille
päässeet.

su 13.9.

Kiitollisuus.

su 20.9.

Jumalan huolenpito, messu.

su 27.9.

Jeesus antaa elämän.
LOKAKUU

su 4.10.

su 11.10.

Mikkelinpäivän enkelikirkko.
Kouluun lähteneet siunataan ja
luetaan vuoden aikana kastettujen
nimet.
Päiväkerholaiset
Rakkauden kaksoiskäsky, messu.
Kyrönmaan evankeliumijuhla.
Juhla jatkuu seurakuntatalolla
lähetyslounaalla ja Siionin kanteleen
seuroilla.

su 18.10.

Usko ja epäusko.

su 25.10.

Jeesuksen lähettiläät, messu.
Rauhan Sanan kirkkopyhä.

la 31.10.

Pyhäinpäivän iltakirkko, messu klo 18.
Luetaan vuoden aikana kuolleiden
nimet ja sytytetään kynttilät.
Kirkkokuoro.

MARRASKUU
su 1.11.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä.

su 8.11.

Antakaa toisillenne anteeksi.

su 15.11.

JOULUKUU
su 6.12.

Valvomisen sunnuntai, messu.
Mukaan kutsutaan vuoden aikana
75 ja 80 vuotta täyttävät.

Itsenäisyyspäivä. Päiväkerholaiset,
Veljeskuoro, partiolaiset, reserviläiset, seppeleenlasku.
Tarjoilu ja juhlahetki srk-talolla.

su 13.12.

Tehkää tie kuninkaalle, messu.

su 22.11.

Tuomiosunnuntai, messu.

su 20.12.

su 29.11.

Kuninkaasi tulee nöyränä.
”Hoosiannaa laulamaan”

(Huom! klo 18) Herran syntymä on
lähellä. Lauletaan virsien sijaan
Kauneimpia joululauluja.

to 24.12.

(Huom! klo 15) Jouluaatto.
Kirkkokuoro

pe 25.12.

Jouluaamu. Kirkkokuoro.

la 26.12.

(Huom! klo 18) Tapaninpäivä,
Kristuksen todistajat, messu.

su 27.12.

Jumala on rakkaus,
apostoli Johanneksen päivä.

Poikkeusoloissa
Kulunut puoli vuotta on ollut meille kaikille hämmentävää aikaa.
Kun seurakunnan tarkoitus on
olla lähellä ihmisiä ja koota heitä
yhteen aivan konkreettisesti, tulikin määräykset, että on pidettävä
etäisyyttä ja kokoontumisiakin rajoitettiin. Yhteiset kokoontumiset
rajoittuivat kirkollisiin toimituksiin
hyvin pienellä joukolla. Monet olisivat halunneet saatella rakkaansa suurella joukolla, mutta
se ei ollut mahdollista. Vihkimisiä on siirretty eteenpäin, kun
hääjuhlia ei voitu pitää. Kasteet toimitettiin pienellä porukalla. Jumalanpalvelukset lähetettiin kuvaruudun välityksellä
ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Ehtoollista ei voitu viettää
kolmeen kuukauteen.
Onneksi näyttää nyt siltä, että tästäkin selvitään. Rajoitukset ovat poistuneet pikkuhiljaa. Toisaalta olemme koettaneet
olla seurakuntalaisia lähellä mm. erilaisten nettihartauksien sekä puhelinsoittojen välityksellä. Uskon, että kriisi avaa
myös uusia toimintamalleja. Ilahduttavaa on myös ollut huomata, ihmisten halu auttaa toisia kriisin keskellä. Se on sitä
oikeaa kristillistä lähimmäisen rakkautta!
Katsotaan tulevaisuuteen rohkeasti! Kaikki on korkiammas
käres, niin kuin Pohjanmaalla on tavattu sanoa. Tervetuloa
mukaan toimintaan ja toimimaan!
Petri Hautala
kirkkoherra
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Kevään toimintatiedote
jaetaan koteihin
joulukuussa 2020

VARHAISNUORET

LAPSET

Nuorisotyönohjaaja

Lastenohjaaja
Sirpa Salonsaari
puh. 050 3547 817

Matti Järvi
puh. 050 3547 815

Päiväkerhot

Kerhot

Päiväkerhoihin voivat syyskaudella osallistua vuonna 2017, 2016 ja
2015 syntyneet lapset. Syksyn aikana 3 vuotta täyttävät voivat myös
päästä kerhoon.
• Päiväkerhoissa tutustutaan Raamattuun, askarrellaan, lauletaan
ja leikitään sekä syödään omia eväitä. Välillä erikoisohjelmaa
esim. retkiä, paloasema-, vanhustentalo-, kirjastovierailuja
• Ilmoittautua voi pitkin syksyäkin, mikäli kerhoissa on tilaa.
Tiedustelut: p. 050-354 7817 tai sirpa.salonsaari@evl.fi
Syyskaudella kerhot uudella seurakuntatalolla (käynti Savilahden
koulun puolelta) alkavat syyskuun alusta ja päättyvät viikolla 51
joulujuhliin.
• Syysloma on viikolla 42, jolloin ei ole kerhoja koko viikolla.
Kaikki ryhmät ovat 3-5-vuotiaille.

•

Päiväkerhoryhmät kokoontuvat seuraavasti:
Merikaarron Siltarannassa
tiistaisin klo 9-11

Keskustassa, seurakuntatalolla:
tiistaisin klo 12.30-14.30
ja torstaisin klo 9.30-11.30
Päiväkerholaiset esiintyvät kirkossa
tai seurakuntatalolla Mikkelinpäivänä ja itsenäisyyspäivänä			

•
•
•
•

Maanantaisin klo 17 Sählykerho pojille 			
Tervajoen koululla.
Tiistaisin klo 12-16 IP-kerho 1-3 lk. seurakuntatalolla.
Keskiviikkoisin klo 16.30-18 				
Lennokki- ja radiokerho Savilahtitalolla.
Torstaisin klo 16.30 Sählykerho Merikaarron koululla.
Perjantaisin klo 16.30 Sählykerho tytöille Tervajoen koululla.

10-synttärit
10-Synttärijuhlat 8.10. klo 18 srk-talolla.
Ohjelmassa mm. konsertti ja kakkutarjoilu.

JOTA-tapahtuma
JOTA tapahtuma 17.10. Lisätietoja Matilta.

Yökirkko
Kouluikäisten yökirkko tulee jälleen. Olisiko kiva nukkua kirkossa,
tutkia kirkkoa hieman eri näkökulmasta ja syödä iltapala kirkonpenkissä?
Lähde mukaan yökirkkoon 14.-15.11.
Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivujen kautta 6.11. mennessä.

Askartelukerho Näppis
On tarkoitettu 5-9 vuotiaille. Kerhossa lapsilähtöisyys ja oma luovuus
on painopisteenä. Raamatunkertomukset ovat pohjana askartelulle.
Näppis-kerho kokoontuu torstaisin Merikaarron Siltarannassa klo 17-18

PARTIO

Perheille
Perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoisin Merikaarron Siltarannassa
(Jokivarsitie) klo 10-12
ja seurakuntatalolla (käynti Savilahden koulun puolelta) klo 13-15
Äitienilta
ke 18.11. VS Relaxissa
Tarkoitettu kaikille Vähäkyröläisille äideille!
Ohjelmassa rentoutumista, uintia, sauna ja hyvää ruokaa, yhteinen hartaus.
Ilmoittautuminen LAPSITYÖN PUHELIMEEN
perjantaina 13.11. mennessä p. 050 354 7817

muuta toimintaa perheille:
Perheleirillä koko perhe viihtyy ohjelman, ruuan ja hiljentymisen äärellä.
Lähtekää perheenne voimin viettämään viikonloppua Österhankmon
leirikeskukseen 24.-25.10. Perheleirin hinta on aikuiset 20€, lapset
10€, max. 50€/perhe. Ilmoittautuminen on sitova ja tapahtuu seurakunnan nettisivujen kautta 12.10 mennessä. Leirille kuljetaan omin
kyydein.

Vähässäkyrössä toimii partiolippukunta
Vähänkyrön eränkävijät (VEK).
www.lpk.partio.fi/epp/vek/

Päivähoitolasten joulukirkko ke 9.12 klo 9.30
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NUORET

Nuortentilat löydät seurakuntatalon takaa, Savilahdentien
puolelta, kirjastoa vastapäätä. Tule rohkeasti mukaan toimintaan!
Avoimet ovet nuorille
Torstaisin koulupäivän jälkeen klo 14-18 nuortentilat ovat avoimena yläkoululaisille. Voit tulla juomaan kupin kahvia, piipahtaa
hetkisen tai viettää aikaa pidempäänkin. Voit tehdä läksyt tai
pelailla kavereiden kanssa pelejä. Voimme myös kehittää uutta
toimintaa yhdessä.
Löytöretki-illat
To avointen ovien jälkeen klo 18-20 on löytöretki-ilta. Iltaan pääsee mukaan olemalla paikalla, ennen klo 18. Ohjelmallinen ilta
iltapaloineen vietetään suljetuin ovin. Ilta päättyy hartauteen.
Ensimmäinen löytöretki-ilta on to 22.10.
Isoskoulutus(isko)
Iskoon, voivat tulla kaikki rippikoulun käyneet nuoret. Iskon
käyminen on edellytys, mikäli haluat toimia leireillä isosena.
Koulutusta pidetään lauantaisin ja arki-iltoina syksyn ja kevään
aikana. Lisäksi osallistumme muutamiin tapahtumiin. Isko huipentuu viikonloppuleiriin ensi keväänä. Isoskoulutus alkaa la
26.9. Ilmoittautumiset sähköisesti seurakunnan nettisivuilla
22.9. mennessä.

Seurakuntapastori
Jouni Viirimäki,
puh. 050 3547 806.
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Nuorisotyöntekijä
Päivi Keränen,
puh. 050 3547 814.
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Rippikoulut 2021
Syksyllä 2020 rippikoulun voivat aloittaa vuonna 2006 tai sitä
aiemmin syntyneet nuoret. Ennen syyslomaa uusia rippikoululaisia lähestytään tiedotteella, joka jaetaan koulun kautta tai
tarvittaessa muuta kautta. Vähänkyrön seurakunnan rippikoulujen yhteinen aloitusjumalanpalvelus on su 1.11.2020 klo 10
Vähänkyrön kirkossa.
Syksyn ja talven aikana ilmestyy myös paljon muuta toimintaa. Pidä silmät ja korvat auki!
Mikäli koronarajoitukset tiukkenevat, ilmoitamme peruuntumisista.
Kuinka työntekijän saa kiinni?
Keskiviikkoisin löydät Päivin koululta klo 9-15. Tuolloin voit käydä juttelemassa ja kysymässä toiminnasta tai asioista jotka
mieltä painavat.
Nuorisotoimistolla ei ole varsinaista päivystysaikaa. Päivin saat
kuitenkin kiinni facebookista, instagramista, sähköpostista, kännykästä ja WhatsApp:sta ja tulemalla mukaan toimintaan. Ota
rohkeasti yhteyttä! Voit myös kertoa ideasi, mitä seurakunnassa
voisi tapahtua!
Nuorisotyönohjaaja- Lähetyssihteeri Päivi Keräsen tehtäväalueena on pääasiassa toimia yläkouluikäisten nuorten parissa sekä
hoitaa lähetykseen kuuluvia käytännön asioita seurakunnassa.
050-3547814/Päivi Keränen

DIAKONIA
Diakoniatyö perustuu kristilliseen lähimmäisenrakkauteen.
Se sisältää monenlaista auttamistyötä, josta keskeisintä on
keskusteluapu. Diakoniin voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee henkistä,
hengellistä tai taloudellista tukea.
Diakoniatoimistossa ei ole toistaiseksi päivystysaikoja.
Yhteydenotot diakoni Eliisa Siljanderiin puhelimitse
puh. 050-3547813 tai sähköpostilla eliisa.siljander@evl.fi.

Diakoni
Eliisa Siljander
Avustukset

Diakoniapiirit

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

Diakoniapiirejä kokoontuu muutamalla kylällä. Pohjankyrö -lehden
kirkollisista ilmoituksista näet kulloisetkin ajat ja paikat.

Avustuksia pystytään antamaan, vaikka koronatilanne
pahenisikin syksyn mittaan. Tilaisuudet pidetään,
jos koronatilanne sen sallii.

Eläkeläiset
Joka toinen keskiviikko on eläkeläisten kerho klo 11.30 srk-talolla
ja klo 13.00 Tervajoen rukoushuoneella. Syksyn ensimmäinen
kerhopäivä on 2.9.

Kotikäynnit ja syntymäpäivätervehdykset
Kotikäyntejä voidaan tehdä heti, kun koronarajoitukset sallivat sen.

Diakoniaruokailu
Diakoniaruokailu järjestetään seurakuntatalolla joka toinen keskiviikko klo 12.15. Syksyn ensimmäinen ruokailu on 9.9. Ruokailu
on tarkoitettu työttömille, kotiäideille ja –isille lapsineen sekä
pienituloisille eläkeläisille. Vapaaehtoinen ruokamaksu omantunnon mukaan.

75- ja 80-vuotiaille järjestetään yhteisjuhlat su 15.11.
Päivänsankarit seuralaisineen kutsutaan juhlaan kirjeellä.

Lähimmäispalvelu

Koronarajoitusten aikana 85- ja 90-vuotiaille sekä sitä vanhemmille soitetaan syntymäpäivänä ja tuodaan muistaminen postilaatikkoon tai portaille. Kun rajoitukset poistuvat, käydään onnittelemassa kotona.

Seurakunnassa toimii lähimmäispalveluryhmä. Jokaisella on
oma lähimmäinen, jota he käyvät tapaamassa säännöllisesti. Jos
haluat tuoda iloa jonkun yksinäisyyteen, ota yhteyttä, niin etsitään
sinulle sopiva paikka palvella!

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 kirkkoherranvirastolle.

Syksyllä järjestetään lähimmäispalvelukurssi. Kokoontumiset ovat
ti 15.9. ja 22.9. ja 6.10. klo 18.00-20.00. Kurssin pitää Eliisa
Siljander. Ilmoittautumiset hänelle puh. 050-3547813.

Yhteydenotot puhelimitse

Ystäväpiiri
Ystäväpiiri on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu piiri, joka
kokoontuu torstaisin 3.9. alkaen seurakuntatalolla klo 11.30.
Mielenterveyskuntoutujien joulujuhla järjestetään Vaasassa 8.12.

Myös muihin juttukaveria tarvitseviin voidaan pitää yhteyttä.
Ilmoitathan toiveestasi diakonille. Voit myös itse soittaa
työntekijöille sekä diakoniatyön vapaaehtoisille:
Ilmo Eerola 044 090 9784 ja Leea Jukkara 044 571 4129.

Kehitysvammaiset

Surupiiri

Koivusillassa on kerho kerran kuukaudessa keskiviikkona
klo 15.30-17.00.
Vähänkyrön, Isonkyrön ja Laihian yhteinen joulujuhla on 9.12.
klo 18 Isossakyrössä. Omat kyydit. Voit auttaa pukkia tuomalla
lahjan läheisellesi.

Surupiiri on tarkoitettu kaikille, jotka ovat hiljattain menettäneet
läheisensä. Piiri kokoontuu seitsemän kertaa. Piiri alkaa to 5.11.
klo 18.00 srk-talolla. Vetäjinä Eliisa Siljander ja Jouni Viirimäki.
Ilmoittautumiset Eliisalle.

Työntekijät ja vapaaehtoiset jatkavat keväällä aloitettua yhteydenpitoa puhelimitse erityisesti seurakunnan vanhimpiin jäseniin.

Yhteisvastuukeräys
Omaishoitajat
Omaishoitajien kirkkopyhä on Vaasassa 22.11.

Suuret kiitokset kaikille yhteisvastuutalkoolaisille sekä lahjoittajille! Keräys tuotti 1875,46 €. Tänä vuonna yhteisvastuukeräysvaroilla tuetaan vanhemmuutta.
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LÄHETYS
Kiitos kaikille alkuvuonna lähetystyön hyväksi toimineille. Moni toimintamme jouduttiin kevään ja kesän
aikana perumaan, mutta moni on kuitenkin aktiivisesti kotona
tehnyt käsitöitä tai rukoillut lähetystyön puolesta.
Toivottavasti löydätte jälleen mukaan toimintaamme ja tulette
tukemaan seurakuntamme lähetystyötä.

Siltarannan kirpputori
Paljon hyvää ja edullista vaatetta ja tavaraa myytävänä lähetyksen
hyväksi. Avoinna la klo 10.00-14.00 ja ke klo 12.00-15.00.
Otamme vastaan myytäväksi puhdasta ja ehyttä tavaraa.
Tule tekemään löytöjä!

Käsityökökkä
Tässä on monia suunnitelmia syksylle ja nämä on suunniteltu tämän
hetkisen tilanteen mukaan. Mikäli tilanteet muuttuvat ja rajoitukset tulevat
uudelleen, ilmoitamme peruuntumisista.

Seurakunnan nimikkolähetit
Jukka Hautala ja Iina Matikainen, Israelissa, Suomen
Lähetysseuran kautta, Pekka Jauhiainen Venäjällä Suomen
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta sekä SAT-7
satelliittitelevisiotyö Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueella,
Sanansaattajien kautta. Lisäksi seurakunnalla on nimikkokohteena TCRS Morogoron kylän kehittämisohjelma
Tansaniassa.

Lähetyskahvila Pandu
Seurakuntatalon aulassa kokoontuu lähetyskahvila Pandu maanantaisin
klo 10-13. Kahvilaan voit tulla piipahtamaan kahville, käydä ostamassa
käsitöitä tai tulla istumaan pidemmäksi aikaa tikuten sukkaa tai jutelleen
kahvilan pitäjien kanssa.
Vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat kahvilassa myyjinä.
Vapaaehtoisen hommana on keittää kahvi, laittaa tarjolle ja myydä.
Jos haluat tulla pyörittämään kahvilaa, ota yhteys Päiviin

Käsityökökkä kokoontuu Siltarannassa tiistaisin. Kökkään voit
tulla tikkuamaan sukkia, tekemään kortteja tai kehittämään uusia
käsitöitä. Teemme myytävää ja jaettavaa lähetys- ja diakoniatyön hyväksi. Syksyllä käsityökökkä kokoontuu ti 6.10.
alkaen klo 14-16.

Myytävää lähetyksen hyväksi
Seurakuntatalolla on jatkuvasti lähetyksen myyntipiste, josta voit käydä ostamassa villasukkia, koruja,
kasseja, kortteja ja monia muita tuotteita. Tervetuloa
ostoksille ja ilahduttamaan itseäsi tai ystäviä! Mikäli
haluat lahjoittaa käsitöitä myytäväksi, voit tuoda niitä
lähetyssihteerille. Seurakunnalta on saatavana myös lankoja
ja kankaita erilaisia tuotteita varten. Valmistettuasi tuotteet, voit
tuoda ne myyntiin.
Osallistumme lähetyksen myyntipöydällä myös erilaisiin tapatumiin. Pidä silmät auki ja tule ostoksille!
Ota rohkeasti yhteyttä mikäli sinulta löytyy ideoita. Vapaaehtoisia
vastuunkantajia tarvitaan aina! Olisitko sinä yksi heistä?

Kaikki tämä ja paljon muuta, mikäli koronatilanne sen sallii.
Leipomakökkä
Leipomakökkää on tarjolla jauhopeukaloille. Leivomme lähetyskahvilaan
ja myytäväksi myyjäisiin erilaisia tuotteita. Päivämäärät tarkentuvat syksyn
aikana. Jos tykkäät leipoa ja haluat lahjasi laittaa käyttöön,
ota yhteyttä Päiviin.

Nuorisotyönohjaaja - Lähetyssihteeri Päivi Keränen 050 3547 814

MUSIIKKI
Kirkkokuoro
Harjoittelemme keskiviikkoisin seurakuntatalolla klo 18-19.30.
Kuoro alkaa syyskuussa. Mukaan mahtuu uusia laulajia.

Familia –kuoro
Harjoittelemme torstaisin seurakuntatalolla klo 17.30–19.
Aloitamme syyskuussa. Kuoroon mahtuu uusia laulajia. Jos haluat
tulla kokeilemaan laulamista, ota yhteyttä Marika-kanttoriin.

Tulossa:
Valtakunnallinen kirkkomusiikin päivä pe 11.9. 		
Virsilauluilta kirkossa klo 18.
Lapsikuorokonsertti Vähänkyrön kirkossa
su 25.10. Mukana laulamassa rovastikunnan
alueen lapsikuoroja.

Kanttori
Marika Myllymäki
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Hartaudet
Jos koronatilanne sallii, Fyrrykartanossa on ehtoollishartaus kuukauden ensimmäisenä torstaina ja
hartaus kolmantena torstaina klo 13.30.
Kotoluhdan kerhohuoneella ei toistaiseksi pidetä hartautta.

TAPAHTUMIA JA PIIREJÄ

Surupiiri
Surupiiri on tarkoitettu kaikille, jotka ovat hiljattain menettäneet läheisensä. Piiri kokoontuu
seitsemän kertaa. Piiri alkaa to 5.11. klo 18.00 srk-talolla. Vetäjinä Eliisa Siljander ja Jouni
Viirimäki. Ilmoittautumiset Eliisalle.
Yhteisvastuukeräys
Suuret kiitokset kaikille yhteisvastuutalkoolaisille sekä lahjoittajille! Keräys tuotti 1875,46 €. Tänä
vuonna yhteisvastuukeräysvaroilla tuetaan vanhemmuutta.
Tapahtumia ja piirejä –otsikon alle:

Haluatko liittyä

Naisten tilaisuudet
Naisten kesken –iltapäivä järjestetään seurakunnan ja Kansanlähetyksen yhteistuumin srk-talolla.
kirkkoon?
onnistuu
osoitteessa
www.liitykirkkoon.fi
4.10. klo 16.00Se
”Lupausten
kannattelemana”,
Eliisa
Siljander ja Soili Jaakkola. Aluksi kahvitarjoilu.

Raamattupiiri
Kokoontuu Ari Juupaluoman vetämänä
srk-talolla maanantaisin 28.9., 26.10.
ja 23.11. klo 18.

Siltarannan miestenpiiri
Kokoontuu Siltarannan seurakuntakodilla
torstaisin 24.9., 22.10. ja 19.11. klo 18.30.

Tervajoen miestenpiiri
Kokoontuu rukoushuoneen kahviossa
seuraavina torstai-iltoina klo 19: 3.9., 17.9.,
1.10., 15.10.,29.10, 12.11., 26.11. ja 10.12.

Juurileipää Raamatusta
Raamattuluento Tervajoen rukoushuoneella,
Ari Juupaluoma. Seuraavina maanantaina
klo 18: 14.9., 5.10., 9.11. ja 7.12.

”Ä
Älä pelkää”
Isonkyrön rovastikunnan yhteinen

naistenpäivä la 21.11.2020
klo 10.00-15.00
Vähänkyrön srk-talolla, Kirstantie 7
Mukana terapeutti Elina Pajunen,
diakoni Eliisa Siljander sekä
kanttori Marika Myllymäki ja
Familia-kuoro
Päivän hinta 10 €, sisältää lounaan,
kahvin ja ohjelman.
Ilmoittautuminen
Vähänkyrön virastolle
puh. 044-4808510 tai
eliisa.siljander@evl.fi

KOKO SEURAKUNNAN
PUUROPÄIVÄÄN

ke 2.12. klo 12-19.

Siionin kanteleen lauluillat
Seurakuntatalolla seuraavina sunnuntai-iltoina
klo 17: 20.9., 18.10., 15.11. ja 27.12.

Naisten tilaisuudet
Naisten kesken –iltapäivä järjestetään
seurakunnan ja Kansanlähetyksen yhteistuumin srk-talolla. 4.10. klo 16.00
”Lupausten kannattelemana”,
Eliisa Siljander ja Soili Jaakkola.
Aluksi kahvitarjoilu.

Metsäkirkko
Metsäkirkkoa vietetään to 17.12. klo 18.30
Merikaarron metsästysmajan pihalla
Kotkannevalla. Yhteislaulua, joulurauhan
julistus metsäneläimille, hartaus, makkaranpaisto, glögiä.
Järj. Merikaarron metsästysseura ja srk.

Ruokatarvikekeräys
diakonia-avustuksina jaettavaksi
Otamme vastaan lämpimässä
säilyviä ruokia kuten muroja,
hiutaleita, munia, säilykkeitä,
ketsuppia, hilloa, näkkileipää,
keksejä, mehua ym.
Voit tuoda lahjasi srk-talon
eteiseen kuusen alle tai
diakoniatoimistoon
puuropäivänä 2.12. tai
myöhemmin 21.12. asti.
”Joka köyhää armahtaa,
lainaa Herralle.”
Kiitos lahjastasi!

•

•

•
•

Päivän aikana laulamme kauneimpia
joululauluja useaan otteeseen ja		
seurakunnan eri kerhot ja ryhmät
kutsutaan myös päivään.
Seurakuntatalolla on monenlaista
toimintaa mm. askartelua, käsitöiden
ja joululaatikoiden myyntiä sekä puuroa
aivan jokaiselle.
Päivän ohjelma tarkentuu lähempänä.
Tämä puurohetki on tarkoitettu 		
jokaiselle seurakuntalaiselle.

Kirkossa

su 13.12. klo 18
sekä
su 20.12. klo 18
jumalanpalvelus, jossa käytetään kauneimpia
joululauluja virsien sijaan.

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

Perheasiainneuvottelukeskus

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

Seurakunnan toimitilat
Seurakuntatalo
Virastot/työtilat
Kirstantie 7
66500 VÄHÄKYRÖ
Seurakuntakoti Siltaranta:

Jokivarsitie 786, 66510 MERIKAARTO
talonmies Heikki Hautamäki, 040 5860 823
sähköpostiosoite: vahankyron.seurakunta@evl.fi
työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kotisivut: www.vähänkyrönseurakunta.fi
keskus: 044 480 8510
Kirkkoherranvirasto
Avoinna ma, ke klo 9 -14, pe klo 9 - 13
Toimistosihteeri Eija Sanjama, 044 480 8510
Emäntä Sanna Ruuska, 044 480 8440
Vahtimestari Osku Vesala, 044 480 8426
Haudankaivaja Seppo Korpi, 050 354 7816
Hautausmaan toimisto, 06 326 1471
Aluekeskusrekisteri
Virkatodistukset ja sukuselvitykset:
luovutus.akrlapua@evl.fi, p. 041 730 2591
Papit
Kirkkoherra Petri Hautala, 050 3547 805
Seurakuntapastori Jouni Viirimäki, 050 3547 806
Musiikkityö
Kanttori Marika Myllymäki, 050 3547 809
Diakoniatyö
Diakoni Eliisa Siljander, 050 3547 813
Nuorisotyö
Nuorisotyönohjaaja Matti Järvi, 050 3547 815
Lähetystyö
Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Päivi Keränen,
050 3547 814
Lapsityö
Lastenohjaaja Sirpa Salonsaari, 050 3547 817

Toimistosihteeri
Eija Sanjama
puh. 044 480 8510

Emäntä
Sanna Ruuska
puh. 044 4808 440

Vähänkyrön seurakunnan Facebook sivut löytyvät
nimellä Vähänkyrön seurakunta

Vahtimestari
Osku Vesala
puh. 044 4808 426

