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VÄHÄNKYRÖN SEURAKUNNAN TOIMINTATIEDOTE

KEVÄT 2021

Jumalanpalvelukset

VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA KLO 10.00
TAMMIKUU
pe 1.1.

Uudenvuodenpäivä.

su 3.1.

Herran huoneessa, messu.

ke 6.1.

Loppiainen.

su 10.1.

Kasteen lahja, messu.
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä,
jatkuu seuroilla srk-talolla.

su 17.1.

Jeesus ilmaisee jumalallisen
voimansa, messu.

su 24.1.

Jeesus herättää uskon, messu.

su 31.1.

Ansaitsematon armo, messu.
HELMIKUU

su 7.2.

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily.

su 14.2. Laskiaissunnuntai, messu.
Take away –lounas noudettavissa
kirkon pihasta 11-12 (ennakkotilaus).
su 21.2. Jeesus, kiusausten voittaja.
su 28.2. Rukous ja usko, messu.
MAALISKUU
su 7.3.

Jeesus, pahan vallan voittaja.

ma 5.4.

Ylösnousseen kohtaaminen, messu.
I-ryhmän konfirmaatio.

su 11.4. Ylösnousseen todistajia, messu.
Evankelinen kirkkopyhä,
jatkuu juhlalla srk-talolla.
su 18.4. Hyvä paimen, messu.
Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhä,
saarna past. Kalle Hiltunen.
Jatkuu seuroilla pappilassa n. 11.30.
su 25.4. Jumalan kansan koti-ikävä. Lasketaan
Veteraanipäivän seppele, partiolaiset.
TOUKOKUU
su 2.5.

Taivaan kansalaisen maailmassa,
messu. 50 vuotta sitten ripille
päässet mukana.

su 9.5.

Rukoussunnuntai.

to 13.5.

Helatorstai, messu.
Mukana 75 vuotta täyttävät.

su 16.5. Pyhän Hengen odotus.
Sotaorpojen kirkkopyhä,
seppeleenlasku, reserviläiset.

su 14.3. Elämän leipä, messu.

su 23.5. Helluntai, messu.

su 21.3. Marianpäivä.

su 30.5. Salattu Jumala, perhejumalanpalvelus.
Päiväkerholaiset laulavat ja
tilaisuudessa siunataan uudet
ekaluokkalaiset koulutielle.
Tarjoilu srk-talolla.

su 28.3. Palmusunnuntai, perhejumalanpalvelus.
HUHTIKUU
pe 2.4.

Pitkäperjantai, Kirkkokuoro.

su 4.4.

Pääsiäinen, messu, Kirkkokuoro.

KESÄKUU
su 6.6.

Katoavat ja katoamattomat aarteet,
messu. Rauhan Sanan kirkkopyhä.
Jatkuu seuroilla srk-talolla.

su 13.6. Kutsu Jumalan valtakuntaan.
su 20.6. Kadonnut ja jälleen löytynyt, messu.
Päivärippikoulun konfirmaatio.
la 26.6.

Juhannuspäivä. (Huom. klo 18!)

su 27.6.

Armahtakaa.
(Huom. hautausmaan kappelilla!)

su 4.7.

Herran palveluksessa.
(Huom. klo 18!).

su 11.7.

Rakkauden laki.

su 18.7.

Kirkastussunnuntai.

su 25.7.

Totuus ja harha, messu.

HEINÄKUU

ELOKUU
su 1.8.

Uskollisuus Jumalan lahjojen
hoitamisessa.

su 8.8.

Etsikkoaikoja, messu.
III-ryhmä konfirmaatio.

su 15.8. Itsensä tutkiminen, messu. Mukana
Gideonit.
su 22.8. Jeesus, parantajamme.
su 29.8. Lähimmäinen, messu. Eläkeväen kirkkopyhä. Tarjoilu ja juhlahetki srk-talolla.

VARHAISNUORET

LAPSET

Nuorisotyönohjaaja
Matti Järvi
puh. 050 3547 815

Päiväkerhot

Kerhot

3-5 vuotiaille: Merikaarto tiistaisin klo 9-11 ja keskusta
klo 12.30-14.30 sekä keskusta torstaisin klo 9.30-11.30.
Vapaita paikkoja voi kysellä: 050 354 7817.

•
•

Perhekerhot

•

maanantaisin ja keskiviikkoisin Merikaarron Siltarannassa
klo 9.30-11.30 (Huom. muuttuneet ajat) sekä keskustassa
keskiviikkoisin klo 13-15 seurakuntatalolla, ei ilmoittautumisia.

•
•

Näppis-kerho
kokoontuu Merikaarron Siltarannassa torstaisin klo 17-18 (Jokivarsitie
786). Kerho on 5-7 vuotiaille tarkoitettu askartelukerho. Kerhoon voivat osallistua tänä vuonna 5-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat lapset.

Vauvamuskari:

Maanantaisin klo 17.00-18.00 				
Sählykerho pojille Tervajoen koululla.
Tiistaisin klo 12.00 - 16.00 1-3lk 				
Iltapäiväkerho srk-talolla.
Keskiviikkoisin Lennokki- ja elektroniikkakerho 		
Savilahtitalolla klo 16.30 - 18.00.
Torstaisin klo 16.30 - 17.30 Sählykerho 			
Merikaarron koululla.
Perjantaisin klo 16.30 - 17.30 tyttöjen Sählykerho 			
Tervajoen koululla.

PARTIO

seuraa seurakunnan ilmoittelua.

Lasten pääsiäiskirkko
Palmusunnuntain perhekirkko 28.3.2021 klo 10.
Pidetään perhejumalanpalvelus kirkossa.
Päiväkerholaiset laulavat.

Päivähoitolasten pääsiäiskirkko
Kesällä saimme kokea, että elämä palaa ennalleen. Seurakunnan toimintakin
suunniteltiin niin, että voimme jatkaa siitä, mihin keväällä jäätiin. Taas tuli kuitenkin stoppi. Moni tilaisuus
toteutettiin tynkäversioina, moni peruuntui kokonaan. Kevättä
suunnitellessa varaudumme myös siihen, että kaikki ei menen niin
kuin me toivomme. Parasta on kuitenkin toivoa hyvää ja rukoilla!
Joulun alusaikana olemme joutuneet porrastamaan tilaisuuksia
eikä niitä ole pystytty toteuttamaan sellaisina kuin suunnittelimme. Parhaamme olemme kuitenkin koettaneet! Hyvä on muistaa,
että joulu tulee siitä huolimatta, mitä me ehdimme, pystymme ja
osaamme. Joulu on osoitus Jumalan armosta meitä ihmisiä koh-

taan. Jeesus syntyy meidän Vapahtajaksemme! Hän pitää huolen
siitä, että hän ehti, pystyy ja osaa!
Siunattua ja rauhallista joulua 2020 ja tulevaa vuotta 2021!
toivoo
Petri Hautala
kirkkoherra

Sunnuntaina 30.5.2021 klo 10 pidetään perhejumalanpalvelus kirkossa. Päiväkerholaiset laulavat ja samassa tilaisuudessa siunataan
uudet ekaluokkalaiset koulutielle. Tarjoilu seurakuntatalolla.

puh. 050 3547 817

ps. Äitienpäivälauantaina on ”Tyhjän sylin hartaushetki” hautausmaan kappelilla. Se tarkoitettu erityisesti niille, jotka ovat menettäneet lapsensa tai eivät ole lasta saaneet.

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

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

Lapsityön kevätjuhla

Lapsi- ja perhetyön toiminta alkaa viikolla 2.

Kotiseurakunta
Yhteystiedot:

ke 31.3.2021 klo 9.30 Vähänkyrön kirkossa.

Syksyn toimintatiedote
jaetaan koteihin
elokuussa 2021

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

ma 29.3.

klo 19 Iltakirkko, Veljeskuoro.

to 30.3.

klo 19 Iltakirkko, Merikaarron kuoro.

ke 31.3.

klo 9.30 Päivähoitolasten pääsiäiskirkko.

		

klo 19 Iltakirkko, Siltarannassa (Huom. ei kirkossa)

to 1.4. 		

klo 19 Kiirastorstain messu, Familiakuoro.

pe 2.4. 		

klo 10 Pitkäperjantai, Kirkkokuoro.

pe 2.4. 		

klo 13 Pitkäperjantai, Tervajoen rukoushuone.

pe 2.4. 		

klo 18 Ristinjuhla kirkossa.

su 4.4. 		

klo 10 Pääsiäinen, messu, Kirkkokuoro.

ma 5.4.

klo 10 2. Pääsiäispäivänmessu, konfirmaatio.

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
050-3547813 tai sähköpostilla eliisa.siljander@evl.fi

NUORET

Diakoniatoimisto on seurakuntatalolla ja sinne on oma
sisäänkäynti etupihan puolella rakennuksen oikeassa reunassa.

Diakoni
Eliisa Siljander

Kokoontumispaikkamme löytyy seurakuntatalolta, osoitteesta
Kirstantie 7. Nuortentilaan käynti 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.
Avoimet ovet
Nuortentilassa on avoimet ovet joka to klo 14-18 yläkoululaisille.
Voit tulla syömään välipalan, kuuntelemaan musiikkia, olemaan
kavereiden kanssa, pelailla tai vaikka jutella työntekijän kanssa.
Kevään ensimmäinen avoimet ovet ovat 14.1.
Löytöretki-illat
Löytöretki-iltoja järjestetään nuortentilassa torstaisin klo 18. Iltoihin voi tulla kuka tahansa yläkoululainen tai vähän vanhempikin.
Löytöretki-iltoihin tullaan tällä hetkellä ilmoittautumisten kautta.
Ilmoittautumislinkin löydät seurakunnan facebookista, instagramista ja kotisivuilta. Kevään ensimmäinen löytöretki-ilta on 14.1.
Rovastikunnan nuortenleiri
Rovastikunnalliselle nuortenleirille kerääntyy nuoria Isonkyrön
rovastikunnan seurakunnista. Leiri on Österhankmon leirikeskuksessa 29.-31.1. Leirin hinta 25 €. Ilmoittautuminen sähköisesti
tammikuulla.

Isko viikonloppu
Isoskoulutuksen viikonloppuleiri pe 16.4. –su 18.4. Alskathemmetissä. Tälle leirille osallistuvat kaikki tulevana kesänä leireille
isosiksi haluavat nuoret. Ilmoittautumiset sähköisesti maalishuhtikuulla.
Keskustelua, juttelua, olemista
Päivin löydät koululta keskiviikkoisin koulupäivän aikana. Lisäksi
Päivin toimisto on kirkkoherranvirastolla. 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.

Avustukset

Kotikäynnit ja syntymäpäivätervehdykset

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.

Kotikäyntejä voidaan tehdä, jos koronarajoitukset sallivat.
Koronarajoitusten aikana 85- ja 90-vuotiaille sekä sitä vanhemmille soitetaan syntymäpäivänä ja tuodaan muistaminen postilaatikkoon tai portaille. Kun rajoitukset sallivat, käydään onnittelemassa
kotona. Jos haluat sopia syntymäpäiväkäynnistä tarkemmin etukäteen tai haluat kieltää sen, soita siitä kirkkoherranvirastolle.

Avustuksia pystytään antamaan, vaikka koronatilanne olisikin huono. Tilaisuudet pidetään, jos koronatilanne sen sallii.
Diakoniaruokailu
Seurakuntatalolla on työttömille, kotiäideille ja –isille lapsineen
sekä pienituloisille eläkeläisille tarkoitettu ruokailu joka toinen
keskiviikko klo 12.15, 13.1. alkaen. Vapaaehtoinen maksu.

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
torstaisin 7.1. alkaen seurakuntatalolla klo 11.30.
Ti 11.5. on retki naapuriseurakuntien kanssa ja to 10.6. leiripäivä
Seura-Rannassa laihialaisten kanssa. Ilmoittaudu diakonille.

Kehitysvammaiset
Koivusillassa on kerho kerran kuukaudessa keskiviikkona
klo 15.30-17.00.
Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä on Laihialla
su 18.4. klo 10. Seurakunta tarjoaa kyydin.
Kehitysvammaisten kesäpäivä yhdessä laihialaisten kanssa on
su 13.6. Laihian srk-talolla. Omat kyydit.

Omaishoitajat
Virkistyspäivä omaishoitajille on Österhankmon leirikeskuksessa
la 21.8. Mukana omaishoitajia koko rovastikunnasta, yhteiskyyti.
Ilmoittaudu diakonille.

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

Seurakuntapastori
Jouni Viirimäki,
puh. 050 3547 806.
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Nuorisotyöntekijä
Päivi Keränen,
puh. 050 3547 814.
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Eläkeläiset
Joka toinen keskiviikko on eläkeläisten kerho klo 11.30 srk-talolla
ja klo 13.00 Tervajoen rukoushuoneella. Aloitetaan 20.1.
Ti 25.5. Eläkeläisten kevätretki Österhankmon leirikeskukseen.
Ilm. diakonille viim. 14.5.

75 vuotta täyttäville järjestetään yhteinen syntymäpäiväjuhla
helatorstaina 13.5. alkaen messulla kirkossa ja jatkuen juhlalla
srk-talolla. Päivänsankarit seuralaisineen kutsutaan juhlaan kirjeellä.
80-vuotiaille järjestetään yhteinen juhla marraskuun lopulla.
70-vuotiaille lähetetään kirje kotiin vuoden alussa. Jos haluat,
että seurakunnan työntekijä tulee käymään syntymäpäivänä,
voit kutsua hänet.

Hartaudet
Jos koronatilanne sallii, Fyrrykartanossa on ehtoollishartaus
kuukauden ensimmäisenä torstaina ja hartaus kolmantena
torstaina klo 13.30.

Yhteisvastuu
on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja
kirkon vuosittainen suurkeräys. Yhteisvastuu
auttaa hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa.
Vuonna -21 tuotosta jää 20 % oman seurakunnan ahdingossa olevien ikäihmisten
tukemiseen.
20% tuotosta jakautuu koko Suomeen: vähävaraisten vanhusten
auttamiseen sekä ikäihmisten digitaalisten taitojen kurssien
järjestämiseen.
60% tuotosta auttaa kehittyvissä maissa katastrofien ja konfliktien
aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä.
V. -21 tuki keskittyy Ugandaan ja erityisesti hauraimpiin
yhteisöihin, vanhuksiin ja perheisiin.
Osallistu yhteisvastuukeräykseen lahjoittamalla varoja tai tulemalla kerääjäksi. Keräys toteutetaan tammi-huhtikuussa. Ovelta ovelle
–keräys toteutetaan, jos korona sallii. Seurakunnan nettisivuilta
löytyy ohjeet, jos haluat lahjoittaa suoraan pankkiin.
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TAPAHTUMIA JA PIIREJÄ

LÄHETYS
Kiitos jokaiselle lähetyksen vapaaehtoiselle!
Vuosi 2020 oli hyvin erilainen lähetystyön osalta.
Moni asia jäi tapahtumatta tai tapahtui uudella tavalla.
On ilo ollut vuoden aikana huomata, että intoa olisi toimia,
kun toiminnalle löydettäisiin mahdollisuudet.
Olette tehneet Kristuksen rakkautta jälleen todeksi monella tapaa.
Seurakunnan nimikkolähetit
Nimikkolähetteinämme ovat 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.

Lähetyskahvila Pandu
Pandu on avoinna maanantaisin 18.1. alkaen 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.

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

Take away –lounas
Ystävänpäivälounas ja laskiaispullat voit tilata etukäteen ja
noutaa kirkon pihasta su 14.2. klo 11-12. Lisätietoja
tästä ilmestyy tammikuulla.
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.

Käsityökökkä
Käsityökökkä kokoontuu Siltarannassa tiistaisin
19.1. 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.

Kinkerit
Mikäli kylällä halutaan järjestää kinkerit, ottakaa yhteyttä
kirkkoherranvirastoon ja sopikaa aika. Koronatilanteen aikana
on toivomus, että kinkerit järjestettäisiin jossakin yhteisessä
tilassa yksityiskodin sijaan. Esimerkiksi seurakuntataloa ja
Siltarantaa voivat käyttää kaikki kylät.
Siltarannan miestenpiiri
Kokoontuu Siltarannan srk-kodilla seuraavina torstai-iltoina
klo 18.30: 21.1., 18.2., 25.3., 15.4. ja 20.5.
Tervajoen miestenpiiri
Kokoontuu Tervajoen rukoushuoneella seuraavina
torstai-iltoina klo 19: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2.,
11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5. ja 20.5.
Johanneksen evankeliumi.

Nuorisotyönohjaaja - Lähetyssihteeri Päivi Keränen 050 3547 814

MUSIIKKI

Sairaalapapit

Vaasan seurakuntayhtymän
sairaalapapit palvelevat ihmisiä
Vaasan sairaaloissa.
Puh. 044 331 1084
www.vaasaevl.fi/sairaalapapit

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

Juurileipää Raamatusta
Kokoontuu Ari Juupaluoman vetämänä
Tervajoen rukoushuoneella seuraavina maanantai-iltoina:
11.1., 15.2., 15.3., 19.4. ja 17.5.
Raamattupiiri seurakuntatalolla
Ari Juupaluoman vetämänä kokoontuu seuraavina
maanantai-iltoina klo 18: 1.2., 1.3., 29.3., 3.5. ja 31.5.
Siionin kanteleen lauluillat
Siionin kannelta lauletaan sunnuntaisin seurakuntatalolla
klo 17 seuraavasti: 17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 23.5.
Kappelin virsilauluillat
Virsiä lauletaan hautausmaan kappelilla keskiviikkoisin
klo 19 kesäkuun alusta elokuun loppuun.

Tyhjän sylin
hartaushetki

Hautausmaan siunauskappelilla
la 8.5. klo 14.
Tarkoitettu erityisesti niille,
jotka ovat menettäneet lapsensa
tai eivät ole saaneet lasta.

Familia –kuoro
Harjoittelemme torstaisin seurakuntatalolla klo 18–19.30. Aloitamme tammikuussa. Kuoroon mahtuu uusia laulajia. Jos haluat tulla
kokeilemaan laulamista, ota yhteyttä Marika-kanttoriin.

Perheasiainneuvottelukeskus

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071
Kanttori
Marika Myllymäki,
puh. 050 3547 809
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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 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
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

