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Jumalanpalvelukset

VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA KLO 10.00
ELOKUU
su 25.8.

MARRASKUU
su 1.12.

Kuninkaasi tulee nöyränä, messu.
”Hoosiannaa laulamaan!”
Kirkkokuoro.

pe 6.12.

Huom. klo 11 Itsenäisyyspäivä.
Reserviläiset, partiolaiset,
seppeleenlasku.
Juhla jatkuu srk-talolla.

Valvomisen sunnuntai, messu.
Mukaan kutsutaan vuoden aikana
80 vuotta täyttävät.
Heille juhla jatkuu srk-talolla.

su 8.12.

Kuninkaasi tulee kunniassa.
Perhemessu,
päivä- ja musakerholaiset.

Tuomiosunnuntai.
Kyrönmaan puhaltajat.

su 15.12.

Tehkää tie Kuninkaalle.

su 22.12.

Huom. klo 18 Herran syntymä on
lähellä. Virsien sijaan lauletaan
Kauneimpia joululauluja.

Jeesus antaa elämän, messu.
Rauhan Sanan kirkkopyhä.
Jatkuu seuroilla srk-talolla.
Seurat myös la iltana 5.10. klo 17.

ti 24.12.

Huom. klo 15 Jouluaatto,
Kirkkokuoro.

ke 25.12.

Huom. klo 8 Jouluaamu,
Kirkkokuoro.

su 13.10.

Kristityn vapaus.

to 26.12.

su 20.10.

Rakkauden kaksoiskäsky, messu.
Saarna Lasse Nikkarikoski.
Kyrönmaan evankeliumijuhla
srk-talolla, lähetyslounas.

Huom. klo 18 srk-talolla!
Tapaninpäivä, messu.

su 29.12.

Pyhä perhe, messu.

Huom. srk-talolla
Etsikkoaikoja, messu.
Eläkeväen kirkkopyhä. Kahvitarjoilu.

la 2.11.

Huom. klo 18 Pyhäinpäivä, messu.
Kirkkokuoro. Luetaan vuoden aikana
poisnukkuneiden nimet ja sytytetään
kynttilät.

su 3.11.

Jeesuksen lähettiläät.
Rippikoulun aloitus.

su 10.11.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä.

su 17.11.

su 24.11.

JOULUKUU

SYYSKUU
su 1.9.

Itsensä tutkiminen.

su 8.9.

Jeesus, parantajamme, messu.

su 15.9.

Lähimmäinen, messu.
Vapaaehtoisten kiitosjuhla srk-talolla.

su 22.9.

Kiitollisuus. Liikuntakirkko.

su 29.9.

Huom. srk-talolla
Mikkelinpäivä perhekirkko.
Päivä- ja musakerholaiset. Luetaan
vuoden aikana kastettujen nimet.
Tarjoilu jumalanpalveluksen jälkeen.
LOKAKUU

su 6.10.

su 27.10.

Usko ja epäusko
saarna nimikkolähetti Ilkka Repo.
Ruoka ja lähetysjuhla srk-talolla.

Muutosten keskellä
Kirkko, kuten koko yhteiskunta, elää muutosten
keskellä. Resurssit vähenevät. On luovuttava ja
totuteltava tulemaan toimeen vähemmällä. Se
kirpaisee. Meillä se näkyy mm. siinä, että toimintamäärärahamme ovat pienentyneet, emmekä
pysty täyttämään toista lastenohjaajan paikkaa
kuin pienellä tuntimäärällä.
Ensi vuoden alusta seurakuntamme liittyy
alueelliseen keskusrekisteriin. Sen jälkeen
ei enää ole perinteisiä kirkkoherranvirastoja, vaan seurakuntatoimistoja. Muun muassa
kaikki rekisteröintiin ja sukuselvityksiin liittyvät asiat hoidetaan keskusrekistereistä. Muutoksia tapahtuu myös työntekijärintamalla. Kolmisen
kymmentä vuotta seurakuntaa palvellut Raija Lindgren siirtyy eläkkeelle.
Raijalle toivotamme siunattuja eläkepäiviä runsaitten kiitosten kera! Raijan työtä toimistosihteerinä jatkaa Eija Sanjama, joka on monelle tuttu
LähiTapiolasta. Kiitämme myös Riikka Perälää, joka työskenteli lastenohjaajan sijaisena lähes vuoden verran, Pekka Ylimartimoa vahtimestarin
sijaistamisesta sekä toivotamme tervetulleeksi Osku Vesalan vahtimestarin tehtäviin.
Niin kaikki muuttuu. Eikö mikään voisi säilyä samana? Raamatussa ovat sanat: ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.” Vaikka kaikki tuntuu muuttuvan, myös me ihmiset; synnymme, elämme ja kuolemme, silti Jeesus ja hänen armonsa ovat pysyviä, iankaikkisia.
Tähän mekin saamme turvata muuttuvan maailman keskellä.

Siunattua loppukesää ja alkavaa syksyä
toivoo

Petri Hautala
kirkkoherra
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Kevään toimintatiedote
jaetaan koteihin
joulukuussa 2019

LAPSET
Päiväkerhot
Päiväkerhoihin voivat syyskaudella osallistua vuonna 2016, 2015 ja
2014 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
• Pitäjinä ammattitaitoiset koulutetut lastenohjaajat.
Ilmoittautua voi pitkin syksyäkin, mikäli kerhoissa on tilaa.
Tiedustelut: p. 050-354 7817 tai sirpa.kannelmaa@evl.fi
Syyskaudella kerhot uudella seurakuntatalolla (käynti Savilahden
koulun puolelta) alkavat viikolla 34 ja päättyvät viikolla 51 joulujuhliin.
• Syysloma on viikolla 42, jolloin ei ole kerhoja koko viikolla.
Kaikki ryhmät ovat 3-5-vuotiaille.
Päiväkerhoryhmät kokoontuvat seuraavasti:

VARHAISNUORET
Kerhot
•
•
•

Nuorisotyönohjaaja
Ti klo 12-16 IP-kerho 1-3 luokkalaisille 				
Matti Järvi,
srk-talolla nuortentilassa
puh. 050 3547 815.
Ke klo 16.30-18 lennokki- 					
ja elektroniikkakerho Savilahtitalolla
Pe klo 18 radioryhmä Savilahtitalolla

Sählykerhot
• Ma klo 17-18 Tervajoen koululla, pojat
• To klo 16.30-17.30 Merikaarron koululla
• Pe klo 16.30-17.30 Tervajoen koululla, tytöt
Syksyllä voi alkaa lisää kerhoja, seuraa ilmoituksia

Keskustassa, seurakuntatalolla:
maanantaisin klo 9-11
tiistaisin klo 12-14

10-synttärit

Merikaarron Siltarannassa
tiistaisin klo 9-11

Musakerhot (muskarityyppinen)
•
•

Kerhoja on kaksi: 3-4-vuotiaiden ja 5-6-vuotiaiden ryhmät.
Musakerhossa kuunnellaan, lauletaan, soitetaan ja käsitellään
musiikkia luovuuden avulla. Myös hengelliset lastenlaulut kuuluvat sisältöön. Musakerholaiset esiintyvät kirkossa tai seurakuntatalolla Mikkelinpäivänä ja 2. adventtisunnuntaina.
• Kerhot kokoontuvat torstaisin seurakuntatalolla
(sisäänkäynti lapsityön puolelta)
3-4-vuotiaiden ryhmä klo 10-10.45 ja 5-6-vuotiaiden ryhmä klo 17-17.45

Perheille
Perhekerhot
Perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoisin Merikaarron Siltarannassa
(Jokivarsitie) klo 10-12 (HUOM! AIKA MUUTTUNUT),
seurakuntatalolla (käynti Savilahden koulun puolelta) klo 13-15
ja iltaperhekerho klo 17-18.30

muuta toimintaa perheille:
Perheretki Power parkiin!

To 24.10 klo 18 10-synttärit srk-talolla. Ensin kympeille askartelua ja
samaan aikaan vanhemmille ajatuksia kasvatuksesta.
Tarjoilun jälkeen Matin ja Leevin konsertti.

JOTA-tapahtuma
La 19.10 Jota-tapahtuma Savilahtitalolla

Isänpäiväaskartelu
Lauantaina 9.11. kaikki alakoululaiset saavat tulla askartelemaan srktalolle jotain pientä isänpäiväksi.

Kaikkien aikojen yökyläily
Oletko koskaan nukkunut kirkossa, siis muulloin kuin saarnan aikana?
Nyt sinulla on mahdollisuus tulla nukkumaan kirkkoon ihan luvan perästä.
Viikonvaihteessa 16.-17.11.2019 Vähänkyrön kirkossa järjestetään kaikkien
alakouluikäisten yhteinen yökyläily. Aikataulu ja tarkemmat ohjeet syksyllä.

PARTIO

la 24.8. Retki on tarkoitettu vanhemmille lapsineen tai jonkun muun
aikuisen kanssa. Hinta ja muut lisätiedot tulevat myöhemmin.
Seuraa nettisivujamme, facebookia ja kirkollisia.

Nikkaroi isänpäiväksi!
La 9.11. teemme pienimuotoisen lahjan isälle. Tule äidin tai vaikka
molempien vanhempien kanssa srk-talolle. Mukana Sirpa Kannelmaa
ja Matti Järvi sekä vapaaehtoisia.

Äitienilta

Lastenohjaaja

ke 20.11. seurakuntatalolla.
Tarkoitettu kaikille äideille!
Ohjelmassa rentoutumista, hyvää ruokaa,
käsillä tekemistä ja yhteinen hartaus.
Ilmoittautuminen Sirpa Kannelmaa
p. 050 354 7817

Joulujuhla (jouluaskarteluilta)

Sirpa Kannelmaa
puh. 050 3547 817

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

Nuortentilat löydät seurakuntatalon takaa, kirjastoa
vastapäätä. Tule rohkeasti mukaan toimintaan!
Festa(ri)pari
Kaikkien tänä vuonna rippikoulun käyneiden ja isosena olleiden
yhteistä iltaa vietämme pe 23.8. klo 18 nuortentilassa. Luvassa
on leppoisaa meininkiä, herkuttelua ja syksyn tuulahduksia.
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. Avoimet ovet alkavat 15.8.
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 3.10.
Jäljissä nuortenleiri Alskatissa
6.-8.9. (pe-su) pidetään viikonloppuleiri. Leirille voivat lähteä
kaikki vähintään yläasteikäiset sekä sitä vanhemmat nuoret.
Luvassa jälleen jotain uutta ja innostavaa sekä vanhaa ja tuttua!
Ilmoittautumiset sähköisesti 27.8. mennessä.

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 2019
Syksyllä 2019 rippikoulun voivat aloittaa vuonna 2005 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 3.11.2019 klo 10 Vähänkyrön kirkossa.

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 28.9.
Ilmoittautumiset sähköisesti 24.9. mennessä.
Oloilta
Oloilta kutsuu noin kerran kuussa nuoria lauantaisin klo 17-21
oleskelemaan nuortentilaan. Se mitä oloillassa tapahtuu, on paljon kiinni sinusta. Ovet ovat auki illan ja tarjolla milloin mitäkin.
Mitä sinä haluaisit? Syksyn ensimmäinen oloilta la 14.9.
Kuinka työntekijän saa kiinni?
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.
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Seurakuntapastori
Jouni Viirimäki,
puh. 050 3547 806.

Nuorisotyöntekijä
Päivi Keränen,
puh. 050 3547 814.

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 ottaa yhteyttä
puh. 050-3547813 tai eliisa.siljander@evl.fi.
Diakoni
Eliisa Siljander

Avustukset

Eläkeläiset

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

Eläkeläisten kerhot kokoontuvat joka toinen 			
keskiviikko seurakuntatalossa klo 11.30 			
ja Tervajoen rukoushuoneella klo 13.00. Syyskauden ensimmäinen kerho on 4.9. Kerho alkaa kahvitarjoilulla (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. Ei ole merkitystä, millä kylällä asut, vaan kumpaankin kerhoon
ovat kaikki tervetulleita.

Diakoniaruokailu uudistuu
Diakoniaruokailu järjestetään seurakuntatalolla joka toinen keskiviikko klo 12.15. Ensimmäinen kerta on 11.9. Ruokailu on tarkoitettu työttömille, kotiäideille ja –isille lapsineen sekä pienituloisille
eläkeläisille. Vapaaehtoinen ruokamaksu omantunnon mukaan.

Päihdetyö
Päihteistä kuntoutuvien miesten leiri järjestetään 22.-25.8.
Österhankmon leirikeskuksessa. Kysy lisää diakonilta.

Kotikäynnit ja syntymäpäivätervehdykset
Voit soittaa diakonille, jos toivot hänen tulevan kotikäynnille.
Myös papit tekevät kotikäyntejä. Heitä voi pyytää kotiin myös
antamaan ehtoollisen.

kolmena peräkkäisenä tiistai-iltana klo 18-20.
Päivät ovat 24.9 ja 1.10. ja 8.10. Kurssin vetää
diakoni Eliisa Siljander. Osallistuminen ei velvoita sinua mihinkään. Ilmoittaudu diakonille viimeistään ma 23.9.

70-vuotiaille lähetetään kirje kotiin vuoden alussa. Jos haluat,
että seurakunnasta tullaan käymään syntymäpäivänä,
voit ilmoittaa siitä kirkkoherranvirastolle.
75-vuotiaille järjestetään yhteisjuhlat keväällä ja 80-vuotiaille
su 17.11. Päivänsankarit seuralaisineen kutsutaan juhlaan
kirjeellä.
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
kirkkoherranvirastolle.

Ystäväpiiri

Hartaudet

Ystäväpiiri on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu piiri, joka
kokoontuu joka toinen torstai 12.9. alkaen seurakuntatalolla
klo 11.30. Mielenterveyskuntoutujien joulujuhla järjestetään
Vaasassa 3.12.

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

Kehitysvammaiset

Surupiiri

Koivusillassa on kerho kerran kuukaudessa keskiviikkona
klo 15.30-17.00.
Vähänkyrön, Isonkyrön ja Laihian yhteinen joulujuhla on 11.12.
klo 18 Vähässäkyrössä.
Voit auttaa pukkia tuomalla lahjan läheisellesi.

Surupiiri on tarkoitettu kaikille, jotka ovat hiljattain menettäneet
läheisensä. Piiri kokoontuu kuusi kertaa. Piiri alkaa to 7.11. klo 18
srk-talolla. Ilmoittautumiset diakonille.

Lähimmäispalvelu
Seurakunnassa toimii lähimmäispalveluryhmä. Jokaisella on oma
lähimmäinen, jota he käyvät tapaamassa säännöllisesti.
Jos haluat tuoda iloa jonkun yksinäisyyteen, tule mukaan!

Syksyllä järjestetään lähimmäispalvelukurssi

Omaishoitajat
Omaishoitajien kirkkopyhä 24.11. järjestetään Isossakyrössä.

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

Yhteisvastuukeräys
Suuret kiitokset kaikille yhteisvastuutalkoolaisille sekä lahjoittajille! Keräys tuotti 3764,86 €. Tänä vuonna yhteisvastuukeräysvaroilla autetaan vähävaraisia opiskelijoita. Omaan seurakuntaan jäävä
osuus jaetaan avustuksina tänä vuonna peruskoulunsa päättäville
syksyllä uusissa kouluissa opintonsa aloittaville vähäkyröläisnuorille. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella koulussa
jaetun tiedotteen mukaisesti. Lisätietoja saa diakonilta.
VÄHÄNKYRÖN SEURAKUNTA
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LÄHETYS
Kiitos kaikille keväällä ja kesällä lähetystyön toimintaan
osallistuneille ja talkoissa olleille, olette korvaamattomia!
Kiitos myös kaikille lahjoittajille: arpavoittoista, käsitöistä yms.
Seurakunnan nimikkolähetit

Päivi 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 kehittämisohjelma Tansaniassa sekä nimikkostipendiaatti Jean Birame Faye Marokossa.

Käsityökökkä
Syksyllä jatkuu käsityökökkä Siltarannassa. Kökkään voit tulla
tikkuamaan sukkia, tekemään kortteja tai kehittämään uusia
käsitöitä. Teemme myytävää ja jaettavaa lähetys- ja diakoniatyön
hyväksi. Syksyllä käsityökökkä kokoontuu tiistaisin 1.10. alkaen
klo 14-16.
Luontokirkko
Luontokirkko kutsuu ti 17.9. klo 18.30 Kotkannevan partiomajalle. Luvassa pieni hartaushetki, yhteistä juttelua ja makkaran
paistoa. Tarjoilusta vapaaehtoinen maksu lähetystyölle.

Lähetyslounas ja Revon vierailu
Tänä syksynä nimikkolähettimme Ilkka Repo vierailee seurakunnassamme. Su 27.10. hän saarnaa klo 10 jumalanpalveluksessa. Tämän jälkeen lähetyslounas seurakuntatalolla sekä kuulemme kuulumisia Eteläisen-Afrikan
alueelta.

Elomarkkinat
Perinteiset rovastikunnalliset elomarkkinat 5.10.
Vaasassa isossa seurakuntasalissa, Koulukatu
28, klo 11-13.30.

Lähetyskahvila Pandu
Seurakuntatalon aulassa kokoontuu lähetyskahvila 2.9.
lähtien, joka maanantai klo 10-13. Vapaaehtoisia seurakuntalaisia
on myymässä kahvia, pullaa sekä käsitöitä lähetystyön hyväksi. Vapaaehtoisen hommana on keittää kahvi, laittaa tarjolle ja myydä. Jos haluat
tulla pyörittämään kahvilaa, tule vuorojen jakoon ke 21.8 klo 15. Ja toki
kahvilaan kaivataan asiakkaita. Tule piipahtamaan kahville tai istumaan
kutimen kanssa pidemmäksikin aikaa.
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!

Lähetysarpajaiset
Perinteiset lähetyksen syysarpalistat kiertävät kylillä syksyn aikana. Arpojen hinta on 2€/kpl. Arpavoittoja otetaan vastaan kirkkoherranvirastolla.
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?

Nuorisotyönohjaaja - Lähetyssihteeri Päivi Keränen 050 3547 814

MUSIIKKI
Uusi kuoro!
Kuoroon kutsutaan erityisesti niitä, jotka eivät omasta mielestä
osaa laulaa ja haluavat oppia käyttämään ääntä paremmin.
Kuoro on tarkoitettu kaikenikäisille eikä mitään lauluvaatimuksia
ole. Harjoituksissa tehdään hengitys- ja ääniharjoituksia sekä
lauletaan tuttuja, yksiäänisiä melodioita. Ensimmäinen kerta on ke
11.9. klo 18 seurakuntatalolla.
Kuoro kokoontuu yhteensä neljä kertaa. Tule rohkeasti mukaan!

Harjoittelemme keskiviikkoisin seurakuntatalolla klo 18.30-20.
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.
VÄHÄNKYRÖN SEURAKUNTA

Urkukonsertti
Jimi Järvinen soittaa urkuja Vähänkyrön kirkossa
to 15.8. klo 18. Konsertti kuuluu osana
Vaasan seurakuntayhtymän iltamusiikkisarjaan.
Vapaa pääsy.

Joulukonsertti
Sekakuoro Sirpaleet konsertoi
Vähänkyrön kirkossa su 8.12. klo 18.
Ohjelmamaksu.

Kanttori
Marika Myllymäki

Yhteislauluilta

Kirkkokuoro
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To 19.9. klo 19 seurakuntatalolla.
Mukana laulattamassa kirkkokuoro. Vietetään valtakunnallista
kirkkomusiikin päivää.

Siionin kanteleen lauluillat
Siionin kannelta lauletaan sunnuntaisin seurakuntatalolla klo 17
seuraavasti: 1.9., 13.10., 10.11. ja 29.12.

TAPAHTUMIA JA PIIREJÄ

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

Naisten tilaisuudet

Liikuntakirkkoa vietetään su 22.9. klo 10
alkaen. Jumalanpalveluksen jälkeen mahdollisuus pieneen liikunnalliseen hetkeen sekä
kahvitteluun. Mukana Vähänkyrön viestin
toimijoita.

Naisten kesken –iltapäivät järjestetään
seurakunnan ja Kansanlähetyksen
yhteistuumin srk-talolla.
22.9. Puhujavieraana on Eija Suominen.
3.11. Soili Jaakkola puhuu aiheesta
”Opeta meitä laskemaan päivämme oikein”.
Tilaisuudet alkavat klo 16 ja aluksi on
kahvitarjoilu.

Raamattupiiri
Kokoontuu seurakuntatalolla seuraavina
maanantai-iltoina klo 18 Ari Juupaluoman
vetämänä: 30.9., 28.10. ja 25.11.
Käsitellään toista Tessalonikalaiskirjettä.

Kauneimmat joululaulut
Su 15.12. klo 18.00 kirkossa.

Tervajoen miestenpiiri

Metsäkirkko Saarenpäässä

Kokoontuu rukoushuoneen kahviossa
seuraavina torstai-iltoina: 5.9., 19.9., 3.10.,
17.10., 31.10., 14.11. 28.11. ja 12.12.
Käsitellään Johanneksen evankeliumia.

To 19.12. klo 18.30 Jouluinen hartaushetki ja
joulurauhanjulistus metsäneläimille Saarenpään ampumaradan tuntumassa.
Makkaraa, glögiä.
Yhteistyössä Vähänkyrön metsästysseura ja
Saarenpään kyläyhdistys.

Siltarannan miestenpiiri
Kokoontuu seuraavina torstai-iltoina klo 18.30
19.9., 17.10. ja 14.11. Keskustellaan asioista
maan ja taivaan välillä.

Vapaaehtoisten kiitosjuhlaa vietämme
su 15.9. klo 10. alkavalla messulla kirkossa.
Messun jälkeen katettuna juhlalounas seurakuntatalolla.
Klo 12.30 kaikille seurakuntalaisille avoin konsertti
Missa Concordiae Sing The Joy – kuoron esittämänä.

VAPAAEHTOISILLE

Vapaaehtoisia pyydetään ilmoittamaan tulostaan
4.9. mennessä kirkkoherranvirastoon,
allergioiden kera.

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

KOKO SEURAKUNNAN
PUUROPÄIVÄÄN
Vietämme koko seurakunnan
puuropäivää 4.12. klo 11-19.
Päivän aikana laulamme kauneimpia
joululauluja useaan otteeseen ja seurakunnan eri kerhot ja ryhmät kutsutaan
myös päivään.
Seurakuntatalolla on monenlaista toimintaa mm. askartelua, käsitöiden myyntiä ja
puuroa aivan jokaiselle.
Päivän ohjelma tarkentuu lähempänä.
Tämä puurohetki on tarkoitettu jokaiselle
seurakuntalaiselle.

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:

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

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

Musiikkityö
Marika Myllymäki, 050 3547 809

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

Nuorisotyö
Nuorisotyönohjaaja Matti Järvi, 050 3547 815

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

Diakoniatyö
Diakoni Eliisa Siljander, 050 3547 813
Päivystys ma ja to klo 10.00-11.00

Lähetystyö
Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Päivi Keränen,
050 3547 814
Lapsityö
Lastenohjaaja
Sirpa Kannelmaa, 050 3547 817

Toimistosihteeri
Emäntä
Vahtimestari
Eija Sanjama
Sanna Ruuska
Osku Vesala
puh. 044 480 8510 puh. 044 4808 440 puh. 044 4808 426
Vähänkyrön seurakunnan Facebook sivut löytyvät
nimellä Vähänkyrön seurakunta

