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Jumalanpalvelukset
VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA KLO 10.00
ELOKUU
su 15.8.

Itsensä tutkiminen, messu.
Mukana Gideonit.

su 22.8.

Jeesus, parantajamme.
Kouluun lähtevien siunaus.

su 29.8.

Lähimmäinen, messu.
Eläkeväen kirkkopyhä.

su 5.9.

Kiitollisuus, messu.

su 12.9.

Jumalan huolenpito.

su 19.9.

su 26.9.

la 6.11.

Pyhäinpäivän iltakirkko, messu
(huom! klo 18). Kirkkokuoro. Luetaan
vuoden aikana siunattujen nimet ja
sytytetään kynttilät.

su 7.11.

Kahden valtakunnan kansalaisena.
Rippikoulun aloitus.

su 14.11.

Valvomisen sunnuntai.
Isänpäivälounas klo 11-13 srk-talolla
Yhteisvastuun hyväksi.

Jeesus antaa elämän, messu.
50 vuotta sitten ripille päässeet.
Luomakunnan sunnuntai.

su 21.11.

Tuomiosunnuntai, messu.
Mukaan kutsutaan vuoden aikana
80 vuotta täyttävät.

Kristityn vapaus, messu.
Rauhan Sanan kirkkopyhä.
Jatkuu seuroilla srk-talolla. (Seurat
myös la 25.9. klo 17 srk-talolla).

su 28.11.

Kuninkaasi tulee nöyränä.

SYYSKUU

LOKAKUU
su 3.10.

su 10.10.

MARRASKUU

Mikkelinpäivän enkelikirkko
(huom! srk-talolla). Vuoden aikana
kastettujen nimien lukeminen,
päiväkerholaiset, tarjoilu.
Usko ja epäusko, messu,
saarna Pekka Jauhiainen,
evankelinen kirkkopyhä ja
Kyrönmaan evankeliumijuhla.
Lähetysruokailu ja päiväjuhla
srk-talolla.

su 17.10.

Jeesuksen lähettiläät.

su 24.10.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä,
messu.

su 31.10.

Antakaa toisillenne anteeksi.

JOULUKUU
su 5.12.

Kuninkaasi tulee kunniassa,
perhemessu. Päiväkerholaiset.

su 12.12.

Tehkää tie Kuninkaalle.

su 19.12.

(Huom. klo 18) Herran syntymä on
lähellä. Virsien sijaan lauletaan
kauneimpia joululauluja.

pe 24.12.

(Huom. klo 15) Jouluaaton hartaus.
Kirkkokuoro.

la 25.12

(Huom. klo 8) Jouluaamu.
Kirkkokuoro.

su 26.12.

(Huom. klo 18, srk-talo)
Tapaninpäivä, messu.

No joko nyt vihdoinkin, pikkuhiljaa! Tällainen ajatus on takaraivossani, ehkä
myös aika monella muulla. Puolitoista
vuotta on koko maailman ja samalla yksittäisen ihmisen elämä
rampautunut. On tunnettu masennusta, surua, ahdistusta. Suunnitellessamme syksyn toimintaa, olemme koko ajan eläneet sen mukaan, että voimme elää lähes normaalisti. Toivon, että korona-aika
ei jätä meihin sellaisia jälkiä, ettemme enää uskaltaisi kokoontua
yhteen. Kristityn elämään kuuluu yhteys ja yhteisöllisyys. Siitä saa
voimaa ja lohtua.

Seurakunnan yhtenä tavoitteena on näkyä entistä enemmän omien
tilojen ulkopuolella. Jalkaudumme muun muassa matalankynnyksen kahvitteluhetkiin eri puolille Vähääkyröä. Hyviä kokemuksia
tästä saimme keväällä pidetyistä pihakahveista seurakuntatalon
pihalla. Oli hienoa istua ja jutella ihmisten kanssa. ”Kirkko torilla”
teemalla kokoonnumme Tervajoelle Köpingintorille pe 10.9. klo
11-14 välisenä aikana. Tervetuloa piipahtamaan!
Siunattua alkavaa syksyä kaikille!
toivoo Petri Hautala, kirkkoherra
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LAPSET
JA PERHEET

VARHAISNUORET

Lastenohjaaja

Päiväkerhot

Iltapäiväkerho

Seurakunnan päiväkerhot on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille. Syksyllä
2021 kerhoon voi siis osallistua vuonna 2018 tai aiemmin syntynyt
lapsi. Kerhotoiminta on lapsille ilmaista.
• Päiväkerhoissa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen
koetaan kasvun edellytyksenä. Läsnäolo, nähdyksi ja kuulluksi
tuleminen ovat tärkeitä asioita. Kirkkovuosi siivittää päiväkerhojen
rytmiä. Omat eväät ja kerhotossut ovat tärkeimmät kerholaisen
varusteet!

Siltarannassa 1-3 luokkalaisille maanantaisin 13-16

Kerhot kokoontuvat

keskiviikkoisin klo 16.30-18 Savilahtitalolla

Vähänkyrön seurakuntatalolla tiistaisin 12.30-14.30 		
ja torstaisin 9.30-11.30 (ryhmä täynnä) 			
sekä Merikaarron Siltarannassa tiistaisin klo 9-11. 		
(Mahdollisia muutoksia voi tulla, mikäli ryhmät täyttyvät nopeasti.
Kysy rohkeasti vapaita paikkoja!)
• Kerhot eivät kokoonnu koulujen loma-aikoina.
Tiedustelut 050 354 7817 tai elina.sahlgren@evl.fi
Kerhoilla on omat whatsapp- ryhmät, joihin pääsee mukaan ottamalla
yhteyttä.
•

Näppiskerho
Merikaarron Siltarannassa kokoontuu askartelukerho Näppis, joka
on tarkoitettu 5-9-vuotiaille lapsille. Kerhossa askarrellaan Raamatun
kertomusten pohjalta omaa mielikuvitusta ja luovuutta tukien.
Kerho kokoontuu torstaisin klo 17-18.

Nuorisotyönohjaaja
Matti Järvi
puh. 050 3547 815

Elina Sahlgren
puh. 050 354 7817

Sählykerho pojille
Tervajoen koululla maanantaisin klo 17-18

Iltapäiväkerho
1-3 luokkalaisille srk-talolla tiistaisin klo 12-16

Lennokki- ja elektroniikkakerho
Sählykerho
torstaisin klo 16.30-17.30 Merikaarron koululla

Sählykerho tytöille
perjantaisin klo 16.30-17.30 Tervajoen koululla

Yökirkko
Kouluikäisten yökirkko tulee jälleen.
Olisiko kiva nukkua kirkossa, tutkia kirkkoa
hieman eri näkökulmasta ja syödä iltapala
kirkonpenkissä?
Lähde mukaan yökirkkoon 20.-21.11.
Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivujen
kautta 8.11. mennessä.

Perhekerhot
Perhekerhot kokoontuvat Merikaarron Siltarannassa (Jokivarsitie)
keskiviikkoisin klo 9.30-11.30.
Vähänkyrön seurakuntatalolla (Kirstantie 7) perhekerho kokoontuu
perjantaisin kello 9.30-11.30 (HUOM! muuttunut aika).
Vauvaryhmä, joka on tarkoitettu äideille/isille ja sylivauvoille kokoontuu maanantai-iltaisin Vähänkyrön seurakuntatalolla 17.30-19.30.
Tiedustelut 050 354 7817 tai elina.sahlgren@evl.fi
Kerhoilla on omat whatsapp- ryhmät, joihin pääsee mukaan ottamalla
yhteyttä.

Kaikissa kerhoissa noudatetaan viranomaisten
antamia kokoontumisrajoituksia.
Sallittujen kokoontujien määrä voi vaihdella
ja mukautamme toimintaa rajoitusten
muuttumisen mukaan.

PARTIO

Seurakunta järjestää myös perhekirkkoja ja – jumalanpalveluksia, äitieniltoja, perhe – ja lastenleirejä sekä muuta yhteistä toimintaa, joista
ilmoitetaan ajankohtaisesti.

Perheleiri
Perheleirillä koko perhe viihtyy ohjelman, ruuan ja hiljentymisen äärellä.
Lähtekää perheenne voimin viettämään viikonloppua Österhankmon
leirikeskukseen 18.-19.9. Perheleirin hinta on aikuiset 20 €, lapset 10 €,
max. 50 €/perhe. Ilmoittautuminen on sitova ja tapahtuu seurakunnan
nettisivujen kautta 7.9. mennessä. Leirille kuljetaan omin kyydein.

Päivähoitolasten joulukirkko ke 15.12 klo 9.30

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

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 vietetään suljetuin ovin. Ilta päättyy hartauteen. Ensimmäinen
löytöretki-ilta on to 7.10.

Isoskoulutus(isko)
Iskoon, voivat tulla kaikki rippikoulun käyneet nuoret. Iskon käyminen on edellytys, mikäli haluat toimia leireillä isosena. Koulutusta
pidetään pääsääntöisesti lauantaisin ja syksyn ja kevään aikana.
Lisäksi osallistumme muutamiin tapahtumiin. Isko huipentuu viikonloppuleiriin ensi keväänä. Isoskoulutus alkaa la 4.9. Ilmoittautumiset seurakunnan nettisivuilla 27.8. mennessä.

Merikaarron avoimet ovet
Tarkoituksenamme on yhdessä muiden toimijoiden kanssa aloittaa Siltarannassa avoimet ovet joka perjantai syyskuulta lähtien
yläkouluikäisille. Illoissa on vastuuvuorossa eri yhteistyökumppaneita. Illan aikana voit tulla pelailemaan ja viettämään rentoa
oleilua kavereiden kanssa. Kokoonnumme perjantaisin klo 18-21.

Nuorten syysleiri
Yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille tarkoitettu yhteinen rentouttava viikonloppu Alskathemmetin leirikeskuksessa
8.-10.10. Yhdessäoloa, hiljentymistä, kivaa puuhastelua ja uutta
virtaa arkeen. Viikonlopun hinta 25€/nuppi. Ilmoittautumiset
nettisivujen kautta 26.9. mennessä.
Syksyn ja talven aikana ilmestyy myös paljon muuta toimintaa.
Pidä silmät ja korvat auki!
Mikäli koronarajoitukset tiukkenevat, ilmoitamme peruuntumisista.

Kuinka työntekijän saa kiinni?
Päivin löydät Savilahden yläkoululta kerran viikossa aamutai iltapäivällä. 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

Rippikoulut 2022

Seurakuntapastori
Jouni Viirimäki,
puh. 050 3547 806.
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Nuorisotyöntekijä
Päivi Keränen,
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Syksyllä 2021 rippikoulun voivat aloittaa vuonna 2007 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 7.11.2021 klo 10
Vähänkyrön kirkossa.

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 päivystysaikoja.
Yhteydenotot diakoni Eliisa Siljanderiin
puhelimitse puh. 050 3547813
tai sähköpostilla eliisa.siljander@evl.fi.
Diakoniatoimisto on seurakuntatalolla ja sinne on oma
sisäänkäynti etupihan puolella rakennuksen oikeassa reunassa.

Avustukset

Omaishoitajat

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

Omaishoitajien kirkkopyhä on Laihialla su 21.11.

Diakoniaruokailu
Diakoniaruokailu järjestetään seurakuntatalolla joka torstai klo
12.15. Syksyn ensimmäinen ruokailu on 2.9. Ruokailu on tarkoitettu työttömille, kotiäideille ja –isille lapsineen sekä pienituloisille
eläkeläisille. Vapaaehtoinen ruokamaksu omantunnon mukaan.

Ylijäämäruuan jako
Joka tiistai klo 16.00 srk-talon pihassa jaetaan kauppojen ylijäämäruokia. Niitä saavat hakea kaikki halukkaat, eikä keneltäkään
kysellä, miksi hakee ruokia. Ruokajako tehdään yhteistyössä Via
Dia Kyrönmaan sekä Vaasan ruoka-avun kanssa.

Diakoni
Eliisa Siljander

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

Eläkeläiset
Joka toinen keskiviikko on eläkeläisten kerho klo 11.30 srk-talolla
ja klo 13.00 Tervajoen rukoushuoneella. Srk-talolla on avoimet
ovet klo 10.30 alkaen, joten sinne voi tulla hyvissä ajoin viettämään aikaa. Syksyn ensimmäinen kerhopäivä on 25.8.

Kotikäynnit ja syntymäpäivätervehdykset
80-vuotiaille on yhteinen juhla su 21.11.
85- ja 90-vuotiaita sekä sitä vanhempia käydään onnittelemassa
kotona. Jos haluat sopia, milloin työntekijä tulee tai kieltää käynnin, soita etukäteen kirkkoherranvirastolle 044 480 8510
Työntekijät tekevät muitakin kotikäyntejä. Pappi voi antaa kotona
myös ehtoollisen.

Lähimmäispalvelu
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!

Ystäväpiiri
Ystäväpiiri on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu piiri, joka
kokoontuu joka toinen keskiviikko seurakuntatalolla klo 11.30.
Ennen piiriä srk-talolla on avoimet ovet klo 10.30 lähtien, joten
paikalle voi tulla viettämään aikaa hyvissä ajoin ennen varsinaista
piiriä. Ensimmäinen kerta on 18.8. Naapuriseurakuntien kanssa
yhteinen joulujuhla on Vähässäkyrössä to 16.12. klo 15.00.

Kehitysvammaiset
Koivusillassa on kerho kerran kuukaudessa keskiviikkona klo
15.30-17.00. Vähänkyrön, Isonkyrön ja Laihian yhteinen joulujuhla
on 2.12. klo 18 Isossakyrössä. Omat kyydit. Voit auttaa pukkia
tuomalla lahjan läheisellesi.

Hartaudet
Fyrrykartanossa on hartaus kaksi kertaa kuukaudessa.

Surupiiri
Surupiiri on tarkoitettu kaikille, jotka ovat hiljattain menettäneet
läheisensä. Piiri kokoontuu seitsemän kertaa ja se alkaa, kun
riittävä määrä osallistujia on koossa. Ilmoittautumiset Eliisalle.

Yhteisvastuukeräys
Tänä vuonna ei toteutettu ovelta ovelle –
lipaskeräystä. Keräyksen tuotto on jäämässä
pieneksi. Tänä vuonna tilitys tapahtuu vasta
syksyllä, joten keräykseen ehtii vielä osallistua. Tänä vuonna yhteisvastuukeräysvaroilla
autetaan vähävaraisia ikäihmisiä.

Isäinpäivänä su 14.11.klo 11-13
on srk-talolla lounas yhteisvastuun hyväksi.
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LÄHETYS
Kiitos kaikille alkuvuonna lähetystyön hyväksi
toimineille. Moni toimintamme jouduttiin kevään ja
kesän aikana unohtamaan, mutta moni on kuitenkin aktiivisesti
kotona tehnyt käsitöitä tai rukoillut lähetystyön puolesta.
Toivottavasti löydätte jälleen mukaan toimintaamme ja tulette
tukemaan seurakuntamme lähetystyötä.
Tässä on monia suunnitelmia syksylle ja nämä on suunniteltu tämän hetkisen tautitilanteen mukaan. Mikäli tilanteet muuttuvat ja
rajoitukset tiukkenevat, voimme joutua muuttamaan suunnitelmia.
Seurakunnan nimikkolähetit
Johanna Tuominen, Hongkongissa ja Ilkka Repo
Namibiassa 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 juttelemaan
kahvilan pitäjien kanssa.
Vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat kahvilassa myyjinä. Vapaaehtoisen hommana on keittää kahvi, laittaa tarjolle ja myydä. Jos haluat tulla
mukaan rentoon kahvilanporukkaan, ota yhteys Päiviin tai tule paikalle
24.8. klo 14, kun jaamme syksyn vuoroja.
Luontokirkko
Perinteistä luontokirkkoa vietämme Kirkkosaaressa 25.8. klo 18.
Lyhyen hartaushetken lisäksi paistamme makkaraa ja nautimme
pullakahvista. Illassa vapaaehtoinen kahviraha lähetystyölle.

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.
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
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 5.10.-30.11. klo 14-16.
Elomarkkinat
Perinteiset rovastikunnalliset elomarkkinat 2.10.
Vaasassa isossa seurakuntasalissa, Koulukatu 28,
klo 11-13.30.
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
tapahtumiin. Pidä silmät auki ja tule ostoksille!

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulta löytyy ideoita. Vapaaehtoisia vastuunkantajia tarvitaan aina! Olisitko sinä yksi heistä?

Nuorisotyönohjaaja - Lähetyssihteeri Päivi Keränen 050 3547 814

MUSIIKKI
Kirkkokuoro
Harjoittelemme keskiviikkoisin kirkossa klo 18-19.30.
Kuoro alkaa elokuussa. Mukaan mahtuu uusia laulajia.

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

Kanttori
Marika Myllymäki,
puh. 050 3547 809
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TAPAHTUMIA JA PIIREJÄ

Haluatko liittyä kirkkoon?
Se onnistuu osoitteessa
www.liitykirkkoon.fi

Tervajoen miestenpiiri

Siionin kanteleen lauluhetket

Tervetuloa tutkimaan Raamattua Tervajoen rukoushuoneelle
seuraavina torstai-iltoina klo 18: 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.,
18.11., 2.12. ja 16.12.

Seurakuntatalolla seuraavina sunnuntaina klo 17: 5.9., 3.10.,
28.11. ja 2.1.

Juurileipää Raamatusta Tervajoen rukoushuoneella
Siltarannan miestenpiiri
Miestenpiiri kokoontuu Siltarannan seurakuntakodilla seuraavina
torstai-iltoina klo 18.30: 9.9., 14.10. ja 11.11.

Alustuksia ja keskustelua Vanhan testamentin henkilöhahmoista
Ari Juupaluoman vetämänä seuraavina maanantai-iltoina klo 18:
16.8., 13.9., 18.10. ja 15.11.

Raamattupiiri seurakuntatalolla

Metsäkirkko

Kokoontuu seuraavina maanantai-iltoina klo 18 Ari Juupaluoman
vetämänä: 30.8., 20.9., 25.10. ja 22.11.

Merikaarron metsästysmajan pihapiirissä to 16.12. klo 18.30.
Yhteislaulua, joulurauhan julistus metsäneläimille. Makkaraa,
glögiä. Mukana järjestelyissä Merikaarron metsästysseura.

Tule tapaamaan Vähänkyrön seurakunnan työntekijöitä
ja vapaaehtoisia

Tervajoelle Köpingintorille
pe 10.9. klo 11-14 välisenä aikana.

Tarjoilemme päiväkahvit ilmaiseksi,
lähetystyön hengessä jaamme niin sanallista
kuin aineellista leipää sekä myymme erilaisia käsitöitä
nimikkolähettiemme työn tukemiseksi.
Vietämme koko seurakunnan puuropäivää
to 2.12. klo 12-19.
Päivän aikana laulamme kauneimpia joululauluja
useaan otteeseen, seurakunnan eri kerhot ja ryhmät
kutsutaan myös tähän 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.

Perheasiainneuvottelukeskus

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

Vaasan seurakuntayhtymän perheasiain
neuvottelukeskus palvelee tämän alueen
ihmisiä. Neuvottelut ovat maksuttomia ja
luottamuksellisia. Puh. 044 480 8491

www.vaasaevl.fi/perheneuvonta

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

Jokivarsitie 786, 66510 MERIKAARTO
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, 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 Elina Sahlgren, 050 354 7817
Vahtimestari
puh. 044 4808 426

Toimistosihteeri
Eija Sanjama
puh. 044 480 8510

Emäntä
Sanna Ruuska
puh. 044 4808 440
Vähänkyrön seurakunnan Facebook sivut löytyvät
nimellä Vähänkyrön seurakunta

