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Jumalanpalvelukset

VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA KLO 10.00
TAMMIKUU
ke 1.1.

Uudenvuodenpäivä.

su 5.1.

Herran huoneessa. Virsien sijaan
lauletaan Kauneimpia joululauluja.

ma 6.1

Loppiainen, virsien sijaan lauletaan
Kauneimpia joululauluja.

HUHTIKUU
su 5.4.

Palmusunnuntai, messu.
Evankeliumiyhdistyksen kirkkopyhä.
Jatkuu lähetyslounaalla ja juhlalla
srk-talolla.

pe 10.4. Pitkäperjantai. Kirkkokuoro.
ma 13.4. Ylösnousseen kohtaaminen,

su 19.1. Jeesus ilmaisee jumalallisen
voimansa, messu.

su 19.4. Ylösnousseen todistajia, messu.
Päiväkerholaiset.

su 26.1. Jeesus herättää uskon, messu.
Uusien työntekijöiden tehtävään
siunaaminen.

su 26.4. Hyvä paimen, messu.
Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhä,
saarna Kalle Hiltunen.
Veteraanipäivän seppeleenlasku.
Partiolaiset. Jatkuu Siionin
virsi –seuroilla pappilassa.

su 2.2.

Kynttilänpäivä.

su 9.2.

Ansaitsematon armo, messu.

su 16.2. Jumalan sanan kylvö.
su 23.2. Laskiaissunnuntai, messu.
MAALISKUU
su 1.3.

Jeesus kiusausten voittaja.

su 8.3.

Rukous ja usko, messu.

su 15.3. Jeesus, pahan vallan voittaja.
su 22.3. (huom. klo 17, srk-talo)
Marian ilmestyspäivä, VÄHÄKYRÖMESSU! Iltapala messun jälkeen.
su 29.3. Kärsimyksen sunnuntai.

konfirmaatiomessu.

TOUKOKUU
su 3.5.

Jumalan kansan koti-ikävä, messu.
Mukana 50 v sitten ripille päässeet.

su 10.5. Taivaan kansalaisen maailmassa,
messu. Rauhan Sanan kirkkopyhä.
Seurat jatkuvat seurakuntatalolla.
(seurat myös la 9.5. klo 17)
su 17.5.

Sydämen puhetta Jumalan kanssa.
Seppeleenlasku.
Sotaorpojen kirkkopyhä.

Helatorstai, messu.
Mukana 75 v täyttävät.

su 24.5. Pyhän Hengen odotus.
Päiväkerholaiset,
kouluun lähtevien siunaaminen.
su 31.5. Helluntai, messu.

su 12.4. Pääsiäispäivän messu, kirkkokuoro.

su 12.1. Kasteen lahja, messu.
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.
Kahvi ja klo 12 seurat srk-talolla

HELMIKUU

to 21.5.

KESÄKUU
su 7.6.

Salattu Jumala.

su 14.6. Katoavat ja katoamattomat aarteet,
messu. Konfirmaatio II-ryhmä.
la 20.6.

(Huom! klo 18) Juhannuspäivä.

su 21.6. (Huom! Siunauskappelilla)
Kutsu Jumalan valtakuntaan.
su 28.6. Kadonnut ja jälleen löytynyt, messu.
HEINÄKUU
su 5.7.

Armahtakaa.

su 12.7.

Apostolien päivä, messu.

su 19.7.

Rakkauden laki.

su 26.7.

Kirkastussunnuntai, messu.

su 2.8.

Totuus ja harha, messu. Päivärippikoulun konfirmaatio.

su 9.8.

Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Gideoneitten tervehdys.

ELOKUU

su 16.8. Etsikkoaikoja, messu.
su 23.8. Itsensä tutkiminen.

Paineitten keskellä
Tiedotusvälineitä seuratessa tuntuu siltä, että
kaikilla julkisyhteisöillä on paineet säästää. Tätä
samaa on myös meillä Vaasassa niin kaupungin
kuin seurakuntayhtymän puolella. Olemme jo
tälle vuotta leikanneet seurakuntien menoja ja
kiinteistöistä on luovuttu. Nyt näyttää siltä, että
myös seuraavien vuosien aikana tulee lisää leikkauksia seurakuntien toimintaan ja kiinteistökuluihin. Kun määrärahat vähenevät, pitää koettaa katsoa, mikä on tärkeintä
seurakunnan tehtävää. Tämä kuitenkin on äärimmäisen vaikeaa. Kaikki
työalat ovat tärkeitä. Koetamme selvitä, mutta kipeää tulee ottamaan.
Ensi vuoden alusta aloittaa toimintansa alueellinen keskusrekisteri. Se
palvelee seurakuntalaisia kaikissa ns. kirkon kirjoihin liittyvissä asioissa.
Virkatodistukset ja sukututkimukset tehdään siis tulevaisuudessa keskusrekisteristä käsin. Kirkkoherranvirastoon jäävät mm. erilaiset varauksiin
liittyvät asiat. Kirkkoherranviraston aukioloajat tulevat myös muuttumaan.
Enää virasto ei palvele viikon jokaisena päivänä. Asiasta tiedotetaan lisää
myöhemmin.
Kaikkien paineiden ja huolienkin keskellä saamme valmistautua jälleen
joulun, Vapahtajamme syntymäjuhlan viettoon. Aivan jokainen on tervetullut
kuulemaan seurakunnan tilaisuuksiin: ”Meille on syntynyt Vapahtaja!”
Siunattua joulua 2019 ja onnellista uutta vuotta 2020
toivoo
Petri Hautala
kirkkoherra
lääninrovasti

Kotiseurakunta
Vähänkyrön seurakunnan tiedote.
Julkaisija:

Päätoimittaja:

Ulkoasu ja taitto:

Painopaikka:

Vähänkyrön seurakunta
Kirstantie 7
66500 VÄHÄKYRÖ
Puh. 044 4808510
vahankyron.seurakunta@evl.fi

Petri Hautala

Tiina Siika-aho
Haarajoentie 75
66500 Vähäkyrö
puh. 0400 813 128
sähköposti: siikaaho.tiina@gmail.com

KTMP, Mustasaari

2

VÄHÄNKYRÖN SEURAKUNTA

Yhteystiedot:
Petri Hautala
matkapuhelin 050 3547 805
sähköposti: petri.hautala@evl.fi

KEVÄT/2020

Syksyn toimintatiedote
jaetaan koteihin
elokuussa 2020

LAPSET
Päiväkerhot

Perhekerhot

Vastinetta verorahoillesi! Seurakunnan päiväkerhot ovat ilmaista seurakunnan toimintaa, joita tarjoaa kasvatuksen- ja kristillisen kasvatuksen
ammattilaiset, lastenohjaajat. Kerhoissa oppii myös sosiaalisia taitoja,
käden taitoja ja musiikkia. Päiväkerhot ovat tarkoitettu ihan kaikille!
Päiväkerhoryhmiä järjestetään 3-5 vuotiaille. Päiväkerhoon otetaan
lapset, jotka ovat kevään aikana tai täyttävät syksyn aikana 3-5 vuotta.
Joissakin päiväkerhoryhmissä on vielä tilaa, joihin otetaan kevään
kuluessa uusia lapsia.
Päiväkerhot kokoontuvat viikoittain kaksi tuntia lastenohjaajien johdolla. Tammikuussa kerhot jatkavat MAANANTAINA 13.1.2020 LÄHTIEN
Talviloma on viikolla 9, jolloin ei ole kerhoja koko viikolla.

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. Perhekerhot alkavat 15.1.2020.
Seuraa kirkollisia netissä tai Pohjankyrö lehdestä tai tykkää Facebook sivustostamme, jossa ilmoitetaan seurakunnan toiminnasta.
Ilmoittautua ei tarvitse.

Päiväkerhoryhmät kokoontuvat seuraavasti:
•
•

Merikaarron Siltarannassa				
Tiistaisin klo 9-11 (3-5v)
Keskustan alueella seurakuntatalolla 			
(käynti Savilahden koulun puolelta)
		
Maanantaisin klo 9-11 (3-5v) 				
Tiistaisin klo 12-14 (3-5v)

Perhekerhot kokoontuvat
keskiviikkoisin klo 10-12 Merikaarrossa, Siltarannassa
(Jokivarsitie 786) ja keskustassa seurakuntatalon lapsityön tiloissa
keskiviikkoisin klo 13-15 ja klo 17-18.30.

Päiväkerholaisten juhlapyhä
Su 24.5. vietetään kaikkien päiväkerholaisten yhteistä juhlapyhää kirkossa.

Ilmoittautuminen syksyn kerhoihin
Syksyllä päiväkerhot alkavat elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa seurakunnan nettisivujen kautta (www.vahankyronseurakunta.fi) sähköisesti. Seuraa kirkollisia, nettisivuja ja facebook-sivuja.
Lisätietoa Sirpalta 050 354 7817.
Syksyn päiväkerhoihin voi ilmoittautua 3-5 vuotiaat 		
(joulukuuhun mennessä 3 vuotta täyttävistä lähtien)

MUSAKERHO
Tule mukaan lastenohjaajien vetämään 3-5 vuotiaiden Musakerhoon!
Musakerhossa lauletaan, liikutaan, soitetaan, lorutellaan ja kuunnellaan musiikkia ja käytetään myös kädentaitoja musiikin avulla.
Musakerhossa lapsi tutustuu musiikin peruselementteihin laulaen,
leikkien, rytmi- ja kehonsoittimia soittaen, liikkuen, luovuutta käyttäen
ja kuunnellen. Musakerho tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua,
muun muassa kielellistä kehitystä ja motorisia taitoja. Seurakunnan
muskarissa lasten hengelliset laulut ovat osa toimintaa.

Musakerho toimii torstaisin seurakuntatalon lapsityön tiloissa
klo 10-10.45
UUTTA! NÄPPIS-KERHO
16.1. Alkaa uusi kerhomuoto, näppis-kerho joka on 5-7 vuotiaille
tarkoitettu askartelukerho. Kerhoon voi ilmoittautua ennen toukokuuta
5-vuotta täyttävät ja siitä ylöspäin.
Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujemme
kautta (www.vahankyronseurakunta.fi)
2.12. alkaen.
Kerhoon otetaan 15 lasta. Askartelemme
raamatun teemojen mukaan.
Näppis-kerho kokoontuu Merikaarron
Siltarannan tiloissa torstaisin kello 17-18
(Jokivarsitie 786)

Lastenohjaaja
Sirpa Kannelmaa
puh. 050 3547 817

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot alkavat viikolla 3.
•
•
•
•
•

Maanantaisin klo 17 Sählykerho pojille
Tervajoen koululla.
Tiistaisin klo 12-16 iltapäiväkerho 			
1-3 luokkalaisille nuortentilassa.
Tiistaisin klo 16.30 Lennokki- ja radiokerho
Nuorisotyönohjaaja
Savilahtitalolla.
Matti Järvi
Torstaisin klo 16.30 Sählykerho 		
puh. 050 3547 815.
Merikaarron koululla.
Perjantaisin klo 16.30 sählykerho tytöille Tervajoen koululla

Yökirkko

Kerhojen kevätretki

Suosittu yökirkko tulee taas.
Syksyn yökirkko saa jatkoa.
Yökyläilemme kirkossa
7-13-vuotiaiden kanssa 18.-19.4.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset huhtikuulla.

Kaikkien kerholaisten yhteinen
kevätretki on lauantaina 16.5.
ja kohteena on Powerpark.

PARTIO

Vähässäkyrössä toimii partiolippukunta
Vähänkyrön eränkävijät (VEK).
www.lpk.partio.fi/epp/vek/
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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 vahankyronnuoriseurakunta instagramissa 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. Kevään ensimmäinen avoimet ovet on 9.1.
Löytöretki-illat
Löytöretki-iltoja järjestetään srk-talolla torstaisin klo 18. Iltoihin
voi tulla kuka tahansa yläkoululainen tai vähän vanhempikin.
Kevään ensimmäinen löytöretki-ilta on 16.1.

Rovastikunnan nuortenleiri
Rovastikunnalliselle nuortenleirille kerääntyy nuoria Isonkyrön
rovastikunnan seurakunnista. Leiri on Österhankmon leirikeskuksessa 31.1.-2.2. Leirin hinta 25€.
Ilmoittautumisesta lisätietoja tammikuulla.
Isko viikonloppu
Isoskoulutuksen viikonloppuleiri pe 27.3–su 29.3 Alskathemmetissä. Tälle leirille osallistuvat kaikki tulevana kesänä
leireille isosiksi haluavat nuoret. Ilmoittautumiset sähköisesti
maaliskuulla.
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: 18.1; 15.2; 14.3; 25.4 sekä 16.5.
Seurakuntapastori
Jouni Viirimäki
puh. 050 3547 806.

Nuorisotyöntekijä
Päivi Keränen
puh. 050 3547 814.

Pääsiäisviikko
ma 6.4.
ti 7.4.
ke 8.4.
ke 8.4.

klo 19 Iltakirkko, Veteraanien veljeskuoro
klo 19 Iltakirkko, Merikaarron kuoro.
klo 9.30. Päivähoitolasten pääsiäiskirkko.
klo 19 Iltakirkko Siltarannassa. Kirkkokuoro.		
(huom. ei kirkossa).
to 9.4. klo 19 Iltakirkko, kiirastorstai. Familia –kuoro.
pe 10.4. klo 10 Pitkäperjantai. Kirkkokuoro.
pe 10.4. klo 13 Pitkäperjantai, Tervajoen rukoushuone.
pe 10.4. klo 18 Ristinjuhla kirkossa.
su 12.4. Pääsiäisen messu, kirkkokuoro.
ma 13.4. Messu, konfirmaatio.
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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.
Diakoniatoimistoon on oma sisäänkäynti etupihalta katsottuna oikealla.
Avustukset
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.
Diakoniaruokailu
Seurakuntatalolla on työttömille, kotiäideille ja –isille
lapsineen sekä pienituloisille eläkeläisille tarkoitettu ruokailu
joka toinen keskiviikko alkaen 8.1. klo 12.15.
Vapaaehtoinen maksu.
Lähimmäispalvelu
Seurakunnassa toimii lähimmäispalveluryhmä.
Keväällä järjestetään myös lähimmäispalvelukurssi.
Kysy tarkemmin diakonilta.
Ystäväpiiri
Ystäväpiiri on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu piiri, joka
kokoontuu seurakuntatalolla joka toinen torstai 16.1. alkaen
klo 11.30. Ystäväpiirissä keskustellaan, hiljennytään, juodaan
kahvit ja retkeillään.
Ti 12.5. on retki naapuriseurakuntien kanssa ja ma 15.6.
leiripäivä Seura-Rannassa laihialaisten kanssa.
Ilmoittaudu diakonille.
Kehitysvammaiset
Seurakunnan pitämä kehitysvammaisten kerho on kerran
kuussa Koivusillassa keskiviikkoisin klo 15.30-17.00.
• Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä on
Isossakyrössä su 24.5. alkaen klo 10. 		
Seurakunta järjestää kyydin.
• Kehitysvammaisten kesäpäivä yhdessä laihialaisten
kanssa on su 7.6. Laihian srk-talolla. Omat kyydit.

Eläkeläiset
Eläkeläisten kerhot kokoontuvat joka toinen keskiviikko
seurakuntatalolla klo 11.30 ja Tervajoen rukoushuoneella
klo 13.00. Kevätkauden ensimmäinen kerho on 15.1. Kerho
alkaa kahvitarjoilulla (2e), jonka jälkeen on noin tunnin mittainen ohjelma.
Kerhossa on mukana seurakunnan eri työntekijät vuorotellen.
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.
•

•

•

•

85- ja 90-vuotiaita sekä sitä vanhempia käydään onnittelemassa syntymäpäivänä kotona. 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.
70-vuotiaille lähetetään kirje kotiin vuoden alussa. 		
Jos haluat, että seurakunnan työntekijä tulee käymään
syntymäpäivänä, voi kutsua hänet.
75 vuotta täyttäville järjestetään yhteinen syntymäpäiväjuhla srk-talolla helatorstaina 21.5. Päivänsankarit
seuralaisineen kutsutaan juhlaan kirjeellä
80-vuotiaille järjestetään yhteinen juhla syksyllä.

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

Omaishoitajat
Virkistyspäivä omaishoitajille on Österhankmon leirikeskuksessa la 23.5. Mukana omaishoitajia koko rovastikunnasta,
yhteiskyyti. Ilmoittaudu diakonille.
Diakoniapiirit
Muutamalla kylällä toimii diakoniapiiri.
Kirkollisista ilmoituksista voi seurata koska piirit kokoontuvat.

Diakoni
Eliisa Siljander
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LÄHETYS
Kiitos jokaiselle lähetyksen vapaaehtoiselle!
Vuoden 2019 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!

Simaa ja munkkeja
Lähetystyö myy simaa ja munkkeja
tilauksesta 29.4. Tilaukset otetaan
vastaan huhtikuulla.
Valmiita simoja ja munkkeja saa
noutaa tekopäivänä klo 12-18 välisenä
aikana.

Seurakunnan nimikkolähetit
Nimikkolähetteinämme ovat Ilkka Repo, tällä hetkellä kotimaanjaksolla
Namibiassa sekä Iina Matikainen ja Jukka Hautala Lähi-Idän työssä,
asuinpaikkana Jerusalem, Suomen Lähetysseuran kautta. Pekka Jauhiainen Venäjällä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta.
Nimikkokohteitamme ovat SAT-7 satelliittitelevisiotyö Lähi-Idässä,
Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa sekä Tansaniassa TCRS Morogoro –yhteisön kehittämisohjelma.
Käsityökökkä
Käsityökökkä kokoontuu Siltarannassa tiistaisin 14.1 lähtien
klo 14-16. Tule neulomaan sukkaa, askartelemaan kortteja
tai pujottelemaan helmiä. Jokainen voi laittaa lahjansa käyttöön.
Siltarannan kirpputori
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.
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. Otamme mielellämme vastaan myytäviä tuotteita. Mikäli
koet kutsumusta olla yksi kahvittajista, ota rohkeasti yhteyttä.

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

Kanttori
Marika Myllymäki

Familia –kuoro
Harjoittelemme torstaisin seurakuntatalolla klo 17.30–19.
Aloitamme tammikuussa. Kuoroon mahtuu uusia laulajia.
Jos haluat tulla kokeilemaan laulamista, ota yhteyttä
Marika-kanttoriin.
Kirkon urkujen esittely
Vähänkyrön kirkon urkuparvelle voi tulla tutustumaan
urkuihin maaliskuussa kahtena sunnuntaina.
Tule kuuntelemaan ja katsomaan mitä kaikkea
urkufasadin takaa löytyy.
Marika-kanttori esittelee urkuja
heti jumalanpalveluksen jälkeen su 8.3. ja su 29.3.
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Kirkkokahvit Cafe Kanttorilassa
Kesällä sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen
kirkkokahvit Cafe Kanttorilassa.
Nuorisotyönohjaaja- Lähetyssihteeri Päivi Keräsen tehtäväalueena on pääasiassa toimia yläkouluikäisten nuorten parissa
sekä hoitaa lähetykseen kuuluvia käytännön asioita seurakunnassa.
Ota rohkeasti yhteyttä mikäli haluat toimia lähetyksenkin
parissa vapaaehtoisena seurakunnassamme!
050-3547814/Päivi Keränen.

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

TAPAHTUMIA JA PIIREJÄ

Siltarannan miestenpiiri
Kokoontuu seuraavina torstai-iltoina
Siltarannassa klo 18.30: 23.1., 20.2., 19.3.,
23.4. ja 14.5.

Siionin kanteleen lauluillat
Siionin kannelta lauletaan seurakuntatalolla klo 17 seuraavina sunnuntaina: 12.1.,
16.2., 8.3., 26.4. sekä 24.5.

Tervajoen miestenpiiri
Kokoontuu seuraavina torstai-iltoina
rukoushuoneella klo 19: 9.1., 23.1., 6.2.,
20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4.
ja 30.4. Johanneksen evankeliumi.

Kappelin virsilauluillat
Virsiä lauletaan hautausmaan kappelilla
keskiviikkoisin klo 19 kesäkuun alusta
elokuun loppuun.

Raamattupiiri seurakuntatalolla
Piiri kokoontuu seuraavina maanantai-iltoina
klo 18 Ari Juupaluoman vetämänä: 6.1.,
3.2., 2.3., 30.3. ja 27.4.

Naisten tilaisuudet
Naisten kesken –iltapäivät järjestetään
seurakunnan ja Kansanlähetyksen
yhteistuumin srk-kodilla kahtena sunnuntaina klo 16.00.
Ohjelma sisältää runoja, puheita ja
musiikkia. Aluksi on kahvitarjoilu.
Tarkemmat tiedot myöhemmin kirkollisissa.

Pvm. ja klo

Kylä

Kinkeripaikka ja osoite

Su 12.1. klo 13

Haarajoki

Johanna ja Arto Yrjölä
Haarajoentie 112

Pe 17.1. klo 19

Hyyriä

Juhani Ojala
Jokivarsitie 117

Su 26.1. klo 13

Merikaarto

Siltaranta, Jokivarsitie 786
kylätoimikunta kahvittaa

To 30.1. klo 19

Tervajoki

Rukoushuoneella, Toivonkuja
kylätoimikunta kahvittaa

Su 9.2. klo 13

Hiiripelto

Markku Alanen
Hälväntie 275

Su 9.2. klo 15

Tapoila

Leena ja Esko Nikko
Trontilantie 28

Su 16.2. klo 13

Saarenpää-Mullola

Armi Kotoneva ja Asko Luhtanen
Mullolantie 40

Yhteisvastuukeräys 2020
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike
ja kirkon vuosittainen
suurkeräys. Yhteisvastuu auttaa hädänalaisia
Suomessa ja kehitysmaissa. Vuonna 2020 keräys
täyttää 70 vuotta.
40 % keräystuotosta jää Suomeen.
Tästä puolet käytetään vanhemmuutta sekä
lapsen ja vanhemman välistä suhdetta
vahvistaviin tukitoimiin eri puolilla Suomea.
Apu on esim. vertaistukea, harrastusmahdollisuuksia tai luotettavan aikuisen tuki
kuormittuneille perheille. Toinen puolikas
käytetään oman seurakunnan kautta paikallisiin vanhemmuutta tukeviin toimintoihin ja
perheiden avustamiseen.
60% tuotosta ohjataan kehitysmaihin,
joissa autetaan katastrofien ja konfliktien
aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. V.-20 tuki keskittyy
vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin,
kuten naisten ja äitien koulutukseen ja
toimeentulon parantamiseen.
Tue maailman tärkeimmän työn tekijöitä
– isiä ja äitejä – Suomessa ja maailman
katastrofialueilla. Osallistu yhteisvastuukeräykseen lahjoittamalla varoja tai tulemalla
kerääjäksi. Keräys toteutetaan tammihuhtikuussa.

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 9.00-14.00, pe klo 9.00-13.00
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
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
Päivystys ma ja to klo 10.00-11.00
Nuorisotyö
Nuorisotyönohjaaja Matti Järvi, 050 3547 815
Lähetystyö
Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Päivi Keränen,
050 3547 814
Lapsityö
Lastenohjaaja Sirpa Kannelmaa, 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

