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Jumalanpalvelukset
VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA KLO 10.00
MARRASKUU

ELOKUU
su 28.8.

Itsensä tutkiminen, messu.
Eläkeväen kirkkopyhä,
kahvitarjoilu srk-talolla.
SYYSKUU

la 5.11.

(huom. klo 18) Pyhäinpäivän
iltakirkko. Luetaan vuoden aikana
poisnukkuneiden nimet.
Kirkkokuoro.

su 4.9.

Jeesus, parantajamme.

su 6.11.

su 11.9.

Lähimmäinen, messu.
Vapaaehtoisten kiitosjuhla.

Uskon perustus.
Rippikoulun aloitus.

su 13.11.

Valvomisen sunnuntai.

su 18.9.

Kiitollisuus. Liikuntakirkko yhteistyössä Vähänkyrön Viestin kanssa.
Kahvi ja liikuntahetki
kuntoportaissa.

su 20.11.

Tuomiosunnuntai. Alueellinen
omaishoitajien kirkkopyhä,
juhla srk-talolla.

su 25.9.

Jumalan huolenpito, messu.
50 vuotta sitten ripille päässeiden
juhla jatkuu seurakuntatalolla.
LOKAKUU

Seurakuntavaalit,
äänestys kirkossa klo 11-20.
su 27.11.

Kuninkaasi tulee nöyränä,
perhemessu. Päiväkerholaiset.

su 4.12.

Kuninkaasi tulee kunniassa.

ti 6.12.

(huom. klo 11) Itsenäisyyspäivä.
Partiolaiset, reserviläiset,
seppeleenlasku.
Tehkää tie kuninkaalle, messu.

JOULUKUU

su 2.10.

Mikkelinpäivä.
Vuoden aikana kastetut.
Päiväkerholaiset.

su 9.10.

Kristityn vapaus, messu.
Mukana Martat. Kahvi srk-talolla.

su 11.12.

Rakkauden kaksoiskäsky, messu.
Evankeliumiyhdistyksen kirkkopyhä, jatkuu tarjoilulla ja
Kyrönmaan evankeliumijuhlalla
srk-talolla.

la 24.12.

su 16.10.

su 23.10.

Usko ja epäusko, messu. 80 vuotta
täyttävien juhla jatkuu srk-talolla.

su 30.10.

Jeesuksen lähettiläät, messu.
Rauhan sanan kirkkopyhä.
Jatkuu seuroilla srk-talolla.
(huom. seurat myös la iltana).

su 18.12. (huom! klo 18)
Herran syntymä on lähellä.
Käytetään virsien sijaan
Kauneimpia joululauluja.
(huom! klo 15)
Jouluaaton hartaus.

su 25.12. (huom! klo 8)
Jouluaamun kirkko.
su 26.12

(huom! klo 18)
Tapaninpäivä, messu.

Miksi emme osaa elää rauhassa, lähimmäistämme rakastaen ja huomioiden? Tänä keväänä olemme kaikki joutuneet tätä asiaa pohtimaan. Sanoin kuvaamaton on se kärsimys, jota
koetaan tänään sodan takia. Omat murheet tuntuvat pieniltä, vaikka
monella tapaa sekaisin oleva maailma on vaikuttanut meidän jokaisen
elämään enemmän tai vähemmän.
Kristittyinä mietimme, mitä minä voin tehdä. Meillä suomalaisilla on
kevään aikana ollut ennen näkemätön halu auttaa. Koskaan aiemmin
eivät ihmiset ole lahjoittaneet näin paljon rahaa eri järjestöjen kautta
Ukrainan hyväksi. Toki paljon muutakin on tehty. Myös miljoonat rukoukset on lausuttu.
Mitä voin tehdä, kun kaikki ympärillä oleva tuntuu ahdistavan?
Jeesus lupaa meille: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä
annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää
vaipuko epätoivoon.” Saamme luottaa, että Jumalan rauha on suurempaa kuin kaikki se, mitä maailmassa tapahtuu. Toivoa ei julminkaan
maailma voi meiltä viedä.
Tässä lehdessä on taas monenlaista tapahtumaa ja toimintaa kaiken
ikäisille. Lähde rohkeasti mukaan! Seurakunnan jäsenenä saat olla
maailman laajuisen Kristuksen seurakunnan jäsen. Mikään maanpäällinen ei voi antaa meille parempaa turvaa kuin elää kastettuna seurakunnan jäsenenä!
Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä!
toivoo
Petri Hautala
kirkkoherra
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LAPSET
JA PERHEET

Lastenohjaaja

VARHAISNUORET

PÄIVÄKERHOT
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!
• Päiväkerho on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille.
• Merikaarron päiväkerho kokoontuu tiistaisin Siltarannan
seurakuntakodilla klo 9-11.30
• Vähänkyrön seurakuntatalon ryhmä kokoontuu torstaisin seurakuntatalon päiväkerhotilassa klo 9-12. (HUOM! muuttunut aika).
• Kerhot eivät kokoonnu loma-aikoina.
Kerhoilla on omat whatsapp – ryhmät, joissa ilmoitellaan
yksityiskohtaisempia infoja kerhokertoja koskien.
Päiväkerhoon voi ilmoittautua suoraan lastenohjaajalle 0503547817
tai elina.sahlgren@evl.fi
PERHETOIMI
Perhekerhot on tarkoitettu lapsille vanhempineen.
Merikaarron Siltarannassa perhekerho kokoontuu maanantaisin
klo 9.30-11.30. Tarjolla puurolounas.
Vähänkyrön seurakuntatalolla perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin
klo 18-20 sekä perjantaisin klo 9.30-11.30.
Perjantaisin tarjolla puurolounas.
Tenavaparkki joka tiistai seurakuntatalon päiväkerhotilassa
klo 13-15. Voit tuoda lapsen leikkimään ilman ennakkoilmoittautumista vaikkapa kauppareissun ajaksi!
Muskari joka toinen keskiviikko Merikaarron Siltarannassa
klo 10-11. Kokoontumispäivät ovat; 24.8, 7.9, 21.9, 5.10, 26.10, 9.11,
23.11 sekä 7.12
Kotikäynnin voit varata lastenohjaajalta, kun sinä ja lapsesi kaipaatte
seuraa, mutta muu perhetoiminta ei sovi aikatauluunne.
Kotikäyntiaikoja on tarjolla keskiviikosta perjantaihin klo 13-15.
Voit varata käynnin suoraan lastenohjaajalta.

Läksyparkki
Siltarannassa maanantaisin klo 13-15.30
Iltapäiväkerho
Seurakuntatalolla tiistaisin 12-16
Sählykerhot
Merikaarron koululla torstaisin klo 16.30-17.30
Tervajoen koululla tytöille perjantaisin klo 16.30-17.30
Tervajoen koululla pojille maanantaisin klo 17-18.
Lennokki - ja elektroniikkakerho
Savilahtitalolla keskiviikkoisin klo 16.30-18.00.
Askartelemme muutakin ja teemme retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin
esimerkiksi kesäkuun 2023 juniorilmailutapahtuma Jämijärven
harrasteilmailukentälle.
Kouluikäisten yökirkko
Olisiko kiva nukkua kirkossa ja tutkia kirkkoa hieman eri näkökulmasta? Yökirkko on tällä kertaa 16.-17.10. Yökirkko alkaa sunnuntaiiltana ja päättyy maanantai-iltana. Monenlaista puuhaa ja tekemistä
luvassa. Osan ajasta olemme myös
seurakuntatalolla. Yökirkon hinta 10€
(sis. maanantain ruuat ja askartelumateriaalit).
Ilmoittautuminen seurakunnan
nettisivujen kautta 7.10. mennessä.

PARTIO

Surulaatikon voit lainata, kun perheessänne kohdataan kuolemaa.
Laatikossa on materiaalit muistopöydän tekemiseen, lastenkirjoja,
jotka käsittelevät lapsentasoisesti kuolemaa sekä ohjemateriaalia
aikuiselle surunkäsittelyyn lapsen kanssa. Surulaatikosta voi kysyä
lisää lastenohjaajalta.
Seurakunta järjestää myös perhekirkkoja ja – jumalanpalveluksia,
äitien iltoja, perhe – ja lastenleirejä sekä muuta yhteistä toimintaa.
Seuraa ilmoittelua lehdessä ja sosiaalisen median kanavissa!
Perheleiri
Perheleirillä koko perhe viihtyy ohjelman, ruuan ja hiljentymisen äärellä.
Lähtekää perheenne voimin viettämään viikonloppua Österhankmon
leirikeskukseen 17.-18.9. Perheleirin hinta on aikuiset 20€, lapset 10€,
max. 50 €/perhe. Ilmoittautuminen on sitova ja tapahtuu seurakunnan
nettisivujen kautta 4.9. mennessä. Leirille kuljetaan omin kyydein.
Varhaiskasvatuksen löydät instagramista nimellä @vahiksenmuksut
Lastenohjaaja Elina Sahlgren 0503547817 elina.sahlgren@evl.fi

Nuorisotyönohjaaja
Matti Järvi
puh. 050 3547 815

Elina Sahlgren
puh. 050 354 7817

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. Iltapäivät kuluvat nuorten
ideoiden pohjalta.
Löytöretki-illat
Torstaisin 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 6.10.
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 3.9. Ilmoittautumiset seurakunnan nettisivuilla 26.8. mennessä.

RIPPIKOULUT 2023
Syksyllä 2022 rippikoulun voivat aloittaa vuonna 2008 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 6.11.2022 klo 10
Vähänkyrön kirkossa.

Siltarannan nuortenillat
Siltarannassa nuortenilta joka perjantai 7.10. lähtien yläkouluikäisille. Iltoja järjestämässä yhteistyössä seurakunta, MLL, Vaasan
kaupungin nuorisopalvelut sekä Vähänkyrön aluepalvelut. 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 7.-9.10.
Yhdessäoloa, hiljentymistä, kivaa puuhastelua ja uutta virtaa arkeen. Viikonlopun hinta 25€/nuppi. Ilmoittautumiset nettisivujen
kautta 25.9. mennessä.
Syksyn ja talven aikana ilmestyy myös paljon muuta toimintaa.
Pidä silmät ja korvat auki!
Kuinka työntekijän saa kiinni?
Päivin löydät Savilahden yläkoululta kerran viikossa aamu- tai iltapäivällä. Tuolloin voit käydä juttelemassa ja kysymässä toiminnasta tai asioista, jotka mieltä painavat.
Nuorisotoimistolla ei ole varsinaista päivystysaikaa. Päivin saat
kuitenkin kiinni Instagramista, sähköpostista, kännykästä,
WhatsApp:sta ja Facebookista sekä tulemalla mukaan toimintaan.
Ota rohkeasti yhteyttä! Voit myös kertoa ideasi, mitä seurakunnassa voisi tapahtua!

Seurakuntapastori
Jouni Viirimäki,
puh. 050 3547 806.
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Nuorisotyöntekijä
Päivi Keränen,
puh. 050 3547 814.
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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 päivystysaikoja. Yhteydenotot diakoni Eliisa
Siljanderiin puhelimitse puh. 050-354 7813
tai sähköpostilla eliisa.siljander@evl.fi.
Diakoniatoimisto on seurakuntatalolla ja sinne on oma
sisäänkäynti etupihan puolella rakennuksen oikeassa reunassa.

Diakoni
Eliisa Siljander
Vietämme tänä vuonna diakonian 150-vuotisjuhlavuotta.
Diakonian juuret ovat kristinuskon alkuajoissa, mutta Suomen
kirkon ensimmäinen diakonissa Matilda Hoffman vihittiin Viipurin
diakonissalaitoksen palvelukseen 1.9.1872. Sen vuoksi siis
juhlimme tänä vuonna.
Avustukset
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.
Ylijäämäruuan jako
Joka tiistai klo 16.00 srk-talon pihassa jaetaan kauppojen ylijäämäruokia. Niitä saavat hakea kaikki halukkaat, eikä keneltäkään
kysellä, miksi hakee ruokia. Ruuat tulevat Vaasan ruoka-avusta.
Diakoniaruokailu
Diakoniaruokailu järjestetään seurakuntatalolla joka torstai
klo 12.15. alkaen 11.8.
Diakonian 150v. juhlavuoden kunniaksi juhla-ateria 22.9.
Ruokailu on tarkoitettu työttömille, kotiäideille ja –isille lapsineen
sekä pienituloisille eläkeläisille. Vapaaehtoinen ruokamaksu
omantunnon mukaan.
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!
Mielenterveyskuntoutujat
Ystäväpiiri on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu piiri, joka
kokoontuu seurakuntatalolla joka toinen keskiviikko 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 17.8.
Naapuriseurakuntien kanssa yhteinen joulujuhla on Laihialla
ke 14.12. klo 12.
Kehitysvammaiset
Koivusillassa on kerho kerran kuukaudessa keskiviikkona
klo 15.30-17.
Diakoniatyö tarjoaa Koivusillan väelle Pekka Laukkarisen konsertin ke 5.10. klo 10.15 Diakonian 150v. juhlavuoden kunniaksi.

Vähänkyrön, Isonkyrön ja Laihian yhteinen joulujuhla on 7.12.
klo 18 Laihialla. Omat kyydit. Voit auttaa pukkia tuomalla lahjan
läheisellesi.
Omaishoitajat
Omaishoitajien alueellinen kirkkopyhä on Vähässäkyrössä su
20.11. Jumalanpalvelus klo 10, jonka jälkeen tarjoilua ja ohjelmaa
srk-talolla. Ilmoittauduthan tarjoilujen vuoksi viim. 7.11. puh.050354 7813.
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. Aloitetaan 7.9.
Kotikäynnit ja syntymäpäivätervehdykset
• 85- ja 90-vuotiaita sekä sitä vanhempia käydään onnittelemassa kotona. Jos haluat sopia, milloin työntekijä tulee tai
kieltää käynnin, soita etukäteen kirkkoherranvirastolle.
• 80-vuotiaille on yhteinen juhla su 23.10. Päivänsankarit
seuralaisineen kutsutaan juhlaan kirjeellä.
• 70-vuotiaille lähetetään onnittelukortti
Työntekijät tekevät muitakin kotikäyntejä. Pappi voi antaa kotona
myös ehtoollisen.
Diakonian 150 v. juhlavuoden kunniaksi vapaaehtoiset
vierailevat seurakunnan vanhimpien luona viikolla 39.
Fyrrykartanon hartaudet
Eeva-, Eetu- ja Edith-kodeissa on hartaushetket kuukauden
ensimmäisenä ja kolmantena torstaina.
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.
Diakonia 150 v. juhlavuosi – pop up –kahvila
Tervetuloa ilmaiselle kahville ja munkille S-marketin pihaan
ma 29.8. klo 13-15. Tavattavissa lähialueen diakoniatyöntekijöitä.
Ti kahvila pystytetään Laihialle, ke Mustasaareen ja to ja pe
Vaasaan.
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LÄHETYS
Seurakuntamme lähetystyön porukka on iloista
joukkoa ja lähetystyön asioiden ympärillä jokainen saa
laittaa omat lahjansa käyttöönsä.
Kiitos kaikille teille, jotka olette aktiivisesti mukana. Kiitos myös teille
jotka rukouksin olette viemässä lähetystyön ilosanomaa eteenpäin.
Seurakunnan nimikkolähetit
Elina Mikkola, Hongkongissa, 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 Hosainan kuurojenkoulu, Etiopiassa.
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 mukaan rentoon
kahvilanporukkaan, ota yhteys Päiviin tai tule paikalle
ti 30.8. klo 14, kun jaamme syksyn vuoroja.

Siltarannan kirpputori
Paljon hyvää ja edullista vaatetta ja tavaraa myytävänä lähetyksen
hyväksi. Avoinna la klo 10-14 ja ke klo 12-15. 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. Voit tulla myös ideoimaan Herättäjäjuhlille 2024 		
Vaasaan, myytäviä tuotteita. Kökässä teemme myytävää ja jaettavaa
lähetys- ja diakoniatyön hyväksi. Syksyllä käsityökökkä
kokoontuu ti 4.10.-29.11. klo 14-16.
Elomarkkinat
Perinteiset rovastikunnalliset elomarkkinat
la 1.10. Vaasassa isossa seurakuntasalissa,
Koulukatu 28, klo 11-13.30.

Luontokirkko
Perinteistä luontokirkkoa vietämme tällä kertaa Merikaarron kuntoradalla 24.8. klo 18. Lähtö radalle Kisanmajan luota. Laavulla luvassa pieni
hartaushetki, makkaranpaistoa ja pullakahvit. Tarjoilusta vapaaehtoinen
kahviraha lähetystyölle.

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!

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.

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 kirkossa keskiviikkoisin
klo 16.00 alkaen. Mukaan mahtuu uusia laulajia.
Familia –kuoro
Harjoittelemme kirkossa torstaisin klo 17.30 alkaen.
Kuoroon mahtuu uusia laulajia.
Jos haluat tulla kokeilemaan laulamista,
ota yhteyttä Marika-kanttoriin.
Lapsikuoro
Harjoittelemme seurakuntatalolla keskiviikkoisin
klo 17.30 - 18.00. Aloitamme syyskuussa.

Kanttori
Marika Myllymäki,
puh. 050 3547 809
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Haluatko liittyä kirkkoon?
Se onnistuu osoitteessa
www.liitykirkkoon.fi

TAPAHTUMIA JA PIIREJÄ
Liikuntakirkko
Su 18.9. klo 10. Kahvit ja liikuntaa sakastinrannan kuntoportaissa.
Yhteistyössä Vähänkyrön viesti.

Raamattupiiri
Seurakuntatalolla Ari Juupaluoman vetämänä maanantaisin
klo 18: 29.8., 26.9., 31.10., 28.11.

Siionin kanteleen lauluillat
Seurakuntatalolla seuraavina sunnuntaina klo 17: 4.9., 9.10., 6.11.
ja 1.1.

Juurileipää Raamatusta
Tervajoen rukoushuoneella maanantaisin klo 18: 19.9. ja 14.11.

Siltarannan miestenpiiri
Kokoontuu seuraavina torstai-iltoina Siltarannassa klo 18
(huom. aika): 8.9., 13.10. ja 17.11. Keskustellaan ajankohtaisista
aiheista kristillinen näkökulma huomioiden.
Tervajoen miestenpiiri
Kokoontuu Tervajoen rukoushuoneella seuraavina torstai-iltoina
klo 18: 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.

Isänpäivälounas
Su 13.11. lounas yhteisvastuun hyväksi srk-talolla.
Rauhanyhdistyksen seurat
Kirkossa su 13.11. klo 16.
Metsäkirkko
Ke 21.12. klo 18.30 vietetään metsäkirkko Saarenpään
ampuradan tuntumassa. Laulua, puheita, joulurauhan julistus
metsäneläimille. Glögiä, makkaraa.

Vapaaehtoisten kiitosjuhla on jouduttu siirtämään monta kertaa koronarajoitusten vuoksi.
Toivottavasti nyt saisimme mahdollisuuden kiittää teitä.
Kutsumme siis sinut, seurakunnan vapaaehtoinen, missä tehtävässä oleva tahansa, yhteiseen kiitosjuhlaan,

lähimmäisen sunnuntaina 11.9. klo 10 olevaan messuun Vähänkyrön kirkkoon.
Messun jälkeen on vapaaehtoisille katettuna juhlalounas seurakuntatalolla.
Jotta lounasta riittää kaikille ja allergioiden mukaista syötävää löytyy,
pyydämme ilmoittautumaan juhlaan 2.9. mennessä kirkkoherran virastolle 044 4808510.

Tule tapaamaan
Vähänkyrön seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia

Tervajoelle Köpingintorille

pe 9.9. klo 11-14 välisenä aikana.
Tarjoilemme päiväkahvit ilmaiseksi
ja juhlistamme Diakonian 150-vuotista taivalta.
Vietämme koko seurakunnan puuropäivää

to 8.12. 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.

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

Jokivarsitie 786, 66510 MERIKAARTO
Siltarannan talonmies:
Jarkko Ylimartimo, 045 1747 831
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/Suntio, 044 480 8426
Hautausmaan toimisto, 06 326 1471
Haudankaivaja, 050 354 7816
Hautausmaan työntekijät 044 4808 272

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/Suntio
puh. 044 4808 426
Emäntä
puh. 044 4808 440

Aluekeskusrekisteri
Virkatodistukset ja sukuselvitykset:
luovutus.akrlapua@evl.fi, p. 041 730 2591

Vähänkyrön seurakunnan Facebook sivut löytyvät
nimellä Vähänkyrön seurakunta

uskottu
toivottu
rakastettu

Toimistosihteeri
Eija Sanjama
puh. 044 480 8510

SEURAKUNTAVAALIT
Seurakuntavaaleissa valitaan edustajat
Vähänkyrön seurakuntaneuvostoon
ja seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Varsinainen äänestyspäivä on
su 20.11. klo 11-20.

# S E U R A K U N TAVA A L I T

Ennakkoon voi äänestää:
kirkkoherranvirastossa ti 8.11. – la 12.11. klo 9-18.
Tervajoen rukoushuoneella ke 9.11. klo 16-18.
Siltarannassa to 10.11. klo 16.-18.

Tulevaisuuden kirkko

Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 20.11.2022
16 vuotta täyttävät Vähänkyrön seurakunnan jäsenet.

Maailman myllerrysten keskellä kirkkoa tarvitaan. Seurakuntavaaleissa
valittavat luottamushenkilöt vaikuttavat siihen, mitä seurakunnassasi
tulevina vuosina tapahtuu. Mistä säästetään, mitä toteutetaan. Avaa
ovet tulevaisuuteen. Vaikuta seurakuntavaaleissa, sellaisena kuin olet.

Äänestyspaikat ja vaalikone: seurakuntavaalit.fi
ENNAKKOÄÄN ESTYS 8.– 12.11.20 22
VAAL IPÄIVÄ 2 0.11.20 22

Ehdokkaan täytyy olla konfirmoitu
Vähänkyrön seurakunnan jäsen,
joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.
Lisätietoa vaaleista saa kirkkoherranvirastolta sekä
info.seurakuntavaalit.fi.

