KIRKON      KUKKO
LAIHIAN SEURAKUNNAN

TOIMINTATIEDOTE SYKSY 2019

JUMALANPALVELUKSET LAIHIAN KIRKOSSA 2019. Sunnuntaisin klo 10 (ellei toisin mainita)
ELOKUU
4.8.
Ti 6.8
11.8.
18.8.
25.8.

Kirkastussunnuntai. Kesäripari 4 Konfirmaatiomessu
Reppukirkko klo 18. Ekaluokkalaisten siunaaminen
Totuus ja harha, jumalanpalvelus
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa.
Nuukuuren viikon messu pikareita säästellen.
Pystykahvit, hautausmaakierros.
Etsikkoaikoja. Motoristikirkko, saarna Eetu Airevuo.

SYYSKUU
1.9.
8.9.

15.9.
22.9.
29.9.

12 Su hell. Itsensä tutkiminen, messu. Antti Alasaaren ryhmä
13 Su hell. Jeesus parantajamme, jumalanpalvelus.
Saarna: Lasse Pesu. Pauli Leppiniemen ryhmä.
Ruokailu ja ohjelmaa srk-talolla
14.Su hell. Lähimmäinen, messu. Keijo Niemelän ryhmä
15. su hell. Kiitollisuus, messu.
70 ja 75-vuotiaiden kirkkopyhä.
Ruokailu ja juhla srk-talolla
Mikkelinpäivän perhekirkko. Päiväkerholaisia mukana

MARRASKUU
2.11.
3.11.

Pyhäinpäivän iltakirkko klo 18. Sirpa Kannelmaan ryhmä
21. su hell. Jeesuksen lähettiläät, messu. Suntio Markku
Nykäsen eläkkeellejäämisjuhla srk-talolla
10.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä. Isäinpäivän perhekirkko.
Päivi Puskan ryhmä. Lähetyslounas srk-talolla
17.11. Valvomisen sunnuntai, messu
24.11. Tuomiosunnuntai, Kristus kaikkeuden Herra,
jumalanpalvelus. Harri Yli-Huidan ryhmä

JOULUKUU
1.12.

6.12.
8.12.
15.12.
22.12.

LOKAKUU

24.12.

13.10.

25.12.
26.12.
29.12.
31.12.

6.10.

20.10.
24.10.
27.10.

17. su hell. Jeesus antaa elämän, messu.
Eläkeläisten kirkkopyhä. Harri Yli-Huidan ryhmä.
Ruokailu ja ohjelma srk-talolla
18. su hell. Kristityn vapaus, jumalanpalvelus, lähetyspyhä,
mukana nimikkolähetti Merja Kramsu. Pirkko Salon ryhmä
19. su hell. Rakkauden kaksoiskäsky, messu. Antti Salmisen
ryhmä. Sadonkorjuun kiitosjuhla, MTK Laihia.
torstai. YK- päivän viikkomessu klo 18.
Reserviläiset mukana, ym. Seppeleenlasku.
20 su hell. Usko ja epäusko.
Rippikoulun aloitussunnuntai. Isoset avustavat

1. adventin messu. Kuninkaasi tulee nöyränä.
Kirkkokuoro 90-v.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 11. Partiolaiset mukana
2. adventtisunnuntai, kuninkaasi tulee kunniassa.
Perhekirkko. Lapsia mukana
3. adventtisunnuntai, Tehkää tietä kuninkaalle, messu.
Antti Alasaaren ryhmä
4. adventtisunnuntai, Herran syntymä on lähellä, kauneimmat
joululaulut-messu. Sirpa Kannelmaan ryhmä
Jouluaatto. Lupaukset täyttyvät. Jouluhartaus lapsiperheille
klo 14, aattohartaus klo 16, jouluyön messu klo 23.
jouluaamun jumalanpalvelus klo 8. Nyt Betlehemiin!
Tapaninpäivän iltakirkko klo 18, Kristuksen todistajat
1. sunnuntai joulusta, pyhä perhe, messu
uudenvuodenaaton iltakirkko klo 18

TAMMIKUU 2020
1.1.
5.1.
6.1.
12.1.

Uudenvuodenpäivä, Jeesuksen nimessä, jumalanpalvelus
2. su joulusta, Herran huoneessa, jumalanpalvelus
Loppiainen, Jeesus maailman valo, messu
1. su loppiaisesta, kasteen lahja. Vauvakirkko
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Virvoittava tuuli
”Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se
menee” (Joh. 3:8) Luomakunnan ihmeistä tuuli on
yksi moni-ilmeisimpiä - tuuli voi olla lempeästi leyhyttävä ja vilvoittava, lintuja korkeuksiin nostava
lämmin puhuri, tai raivoava, piiskaava myrskytuuli. Sama ilmiö on viljapeltoa heiluttavassa tuulenvireessä kuin nurkissa ulvovassa, pohjoisesta
käyvässä viimassa.  
Riepottelevaa, navakkaakin tuulta on viime
kuukausina käynyt Laihian kirkonmäellä. Toivona
on, että tuuli on myös virvoittavaa, uutta luovaa
tuulta. Pyhän Hengen, Jumalan Hengen yksi vertauskuva onkin juuri tuuli. Se on elämää antava
tuulta, joka kokoaa Jumalan lapset yhteen; se on
rakkauden, uskon ja toivon tuulta.  
Syksy on monesti uuden toiminnan alkua, ja

tämä syksy lienee uusien tuulten aikaa erityisesti
meidän seurakunnassamme. Jeesus sanoo: ”
Minä olen viinipuu, te olette oksat. ” Tuuli kulkee
puun oksistossa, mutta puu pysyy, sillä sen juuret
ovat syvällä maaperässä. Kolmiyhteisen Jumalan työ Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä pitää
puun lujana, mitä ympärillä tapahtuukaan. Vahvojen juurten varassa, tuulen kannattelemina saamme aloittaa tämänkin syksyn seurakunnassamme.  
Siunausta syksyyn haluaisin toivottaa kelttiläisen rukouksen sanoin: ”Musta pilvi näyttää jo
väistyvän. Pohjoistuuli taitaa hiukan kääntyä. Rajun myrskyn jälkeen saapuu pian suotuisa saa sieluraukalleni. Mikään ei kestä liian kauan, ei edes
öinen myrsky. Liian kauan ei kenenkään tarvitse
kantaa ristiään. Tuolla jo iloinen sarastus kertoo,
että kohta koittaa suloinen aamu.”

Johanna Tyynelä-Haapamäki
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Helinä eläkkeelle
Toimistosihteeri Helinä Leskinen jää eläkkeelle
1.9.2019. Hän on toiminut Laihian seurakunnan
palveluksessa vuodesta 1983 lähtien, jolloin
vuosia tulee täyteen 36 vuotta. Kirkkoherroina
tuona aikana ovat olleet Eino Rauha, vt kirkkoherrana Tuomo Klapuri, sekä Mertsi Saarela ja
Marja-Liisa Mäki. Helinä on työssään saanut olla
näköalapaikalla kirkkoherranvirastossa kohdaten
monenlaisia ihmisiä heidän iloissaan ja suruissaan. Tämä on ollut suurta rikkautta.
Helinä Leskisen työtehtävät ovat muuttuneet vuosien saatossa. Niihin on kuulunut muun
muassa virkatodistukset ja sukuselvitykset, joita
hän on tehnyt valtavan paljon vuosien saatossa
- todennäköisesti kaikista laihialaisista suvuista.
Niiden kautta hän on nähnyt ihmisen elämänkaaren ja on voinut samalla aavistella millaista
elämä on ollut 1800-luvulla.

Helinän työtilat ovat olleet sekä vanhalla, että
uudella vuonna 2010 valmistuneessa kirkkoherranvirastolla. Muutos toi viraston työntekijät
lähemmäs muita työntekijöitä. Hän on iloinnut
myös uudesta seurakuntatalosta, joka palvelee
seurakuntalaisia monipuolisesti.  Helinä muistaa
hyvin 1990-luvun laman, jolloin piti säästää kaikesta ja virkojakin uhattiin lakkauttaa.
Toimistosihteerin työtehtävät tulevat lähitulevaisuudessa muuttumaan: Vuoden 2020 alusta
on tarkoitus aloittaa uusi keskusrekisteri Lapuan
hiippakunnassa, jonne sukuselvitykset, virkatodistukset, kasteiden ynnä muiden toimitusten
kirjaamiset on tarkoitus siirtää, joten tässä vaiheessa on hyvä jäädä eläkkeelle.
Laihian seurakunta kiittää Helinää menneistä
vuosista ja toivottaa armorikkaita, antoisia eläkevuosia!

100 vuotta iloa!
Vuonna 2019 juhlitaan kirkon
kouluikäisiä 100 vuotta iloa -teemalla. Seurakunnissa juhlavuotta
vietetään eri tavoin. Alkuvuonna
käynnistyi Ttila eli kouluikäisten
oma youtube-kanava, joka lähettää suoria lähetyksiä tiistaisin.
Laihialla on tulossa 7.12 Yö
kirkossa -tempaus, josta on ollut ja tulee olemaan puhetta mm.
Radio Deissä ja kirkon somekanavilla. Varhaisnuoret valvojineen
viettävät yön kirkossa. Kirkkoon
järjestetään kivaa ja hauskaa
tekemistä. Tutustutaan kirkkotilaan ja sen ympäristöön, sekä
valmistellaan seuraavan päivän
jumalanpalvelusta. Sitten ollaan
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Nuukuuren
viikko 2019

yö kirkossa ja herätään aamulla
itse valmistettuun jumikseen ja
nautitaan siitä. Välillä syödään
srk-talolla.
Kirkon
varhaisnuorisotyön
(varkkatyön) perustoimintaa ovat
kerhot, leirit, tapahtumat, retket ja
kouluyhteistyö. Toimintaa on ollut
jo lähes 120 vuotta. Vuonna 1919
perustettiin Poikien ja tyttöjen keskus – nykyinen Nuori Kirkko.

–– Ke 14.8. klo 18 yhteislaulutilaisuus srk-talolla kanttori
Johanna Ristolaisen johdolla.
–– To 15.8. klo 17.30–20.00
pienoisautoilukerhon avoimet
ovet Hoppiksella Pauhunevantie 9 A.  Atte Hietalahti.
–– Pe 16.8. keppihevosrata Hoppiksella Pauhunevantie 9 A.  
Lastenohjaaja ja Paula Atila
–– La 17.8. Nuukat Häät kirkossa, vihkimisiä tunnin välein
alk klo 12.
–– Su 18.8. Nuukuuren
messu pikareita säästellen.
Pystykahvien (kirkkokahvit
kirkossa) jälkeen hautausmaakierros Kiimakankaan
hautausmaalla. Irma Kuusisto
opastaa.

AIKUISET
Laihian seurakunnan musiikkityö

Raamattu- ja rukouspiirit
Kristityn uskonelämän hoitamiselle on tärkeää olla Jumalan Sanan
ääressä ja antaa sen puhutella. Rukous on kuin hengellistä hengittämistä. Raamatun luku antaa hengellistä evästä ja parastahan se
on jaettuna. Silloin löytyy useampia näkökulmia Pyhästä kirjasta. Yhteinen rukous ja yhteys kantavat arjessa. Raamattu- ja rukouspiirejä
pidetään kodeissa ja seurakunnan tiloissa seuraavasti:
Ilosanoma – raamattupiiri kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 18. Paikkana on uuden seurakuntatalon kokoustila. Päivämäärät ovat: 4.9, 18.9, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, ja 11.12. Vetäjänä Katri Lähdesmäki
Kuusistojen kotiraamattupiiri, Valokkitie 4, parillisten viikkojen tiistaina klo 18 ainakin seuraavina kertoina: 6.8, 20.8, 3.9, 17.9.
Missiorukouspiiri on yhteiskristillinen. Se kokoontuu kerran kuussa kuukauden viimeisenä maanantaina klo 18. Uudet ja ennestään
käyneet rukoilijat ovat sydämellisesti tervetulleita.  Päivämäärät ovat:
30.9 luterilaisella srk-talolla, kerhotila 3
25.10 helluntaiseurakunnalla
5.11. luterilaisella srk-talolla, kerhotila 3
Visserien rukouspiiri kokoontuu osoitteessa Länsitie 204 tiistaina
klo 18 seuraavin päivämäärin 20.8, 24.9, 22.10, 19.11

Kirkkomusiikki on soivaa sanaa, soivaa evankeliumia. Musiikki on
jollakin tapaa läsnä jokaisessa tilaisuudessa ja toimituksessa, olipa
kyseessä koko seurakunnan yhteinen kokoontuminen tai yksittäinen
perhejuhla. Musiikki rauhoittaa, lohduttaa, tuo iloa ja virkeyttä, toimii
tunteiden tulkkina, kokoaa yhteen ja hoitaa.
Seurakunnan musiikkityöstä vastaa kanttori, joka toimii yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Laihian seurakunnassa toimii kirkkokuoro, lapsikuoro ja lauluryhmä Vox Humana. Kuorojen harjoitukset ovat joka torstai pääsääntöisin seurakuntatalon salissa ja kuorot
esiintyvät jumalanpalveluksissa ja seurakunnan muissa tilaisuuksissa. Jokainen uusi laulaja otetaan lämmöllä vastaan, sillä kuorolaulussa on voimaa. Kun laulaminen kiinnostaa tai mieltä askarruttaa
mm. jokin tilaisuuksien musiikkiin liittyvä asia, kanttoriin kannattaa
ottaa yhteyttä!
Syyskauden konsertteja ovat muun muassa:
pe 1.11. klo 19 ”Hän hoivan hellän antaa”-kirkkokonsertti. Trio Leena
Kosola, sopraano, Vuokko Saariaho, altto ja Maria Väinölä, urut. Pyhäinpäivän teemasta, ylösnousemuksen toivoa unohtamatta.
pe 13.12. klo 19. Jussit-mieskuoron joulukonsertti kirkossa.
Tervetuloa kuuntelemaan!
Kuorot aloittavat syyskautensa torstaina 29.8. klo 14 Vox Humana,
klo 16 lapsikuoro ja klo 17 kirkkokuoro. Soikoon laulumme ”Jumalan
kunniaksi ja mielen rakennukseksi”!

Menovinkki:
20.09. Vaasan kirkossa rukousilta klo 17.00 ja Häikäisevän kirkas
– Ylistyskonsertti klo 19.00 (maksullinen) Pekka Simojoki & co.  Luvassa on iloa, valoa ja toivoa sisältäviä kohtaamisia pyhän Jumalan
kanssa. Lauletaan yhdessä, ota naapurisikin mukaan! Ennen konserttia yhteiskristillistä rukousta.

NAISET JA MIEHET
Aamu- tai iltatilaisuuksia on muutaman kerran syyskaudella elämän
eri osa-alueilta. Muista tilaisuuksista ilmoitetaan nettisivuilla ja paikallislehdessä.
Naisten tilaisuudet
Ke 25.9 klo 18, vieraana laihialainen selkokirjailija Sanna-Leena
Knuuttila srk-talolla aiheesta: selkokieli ja tarinoita suomalaisen naisen historiasta. Hartaus, iltapalaa.
To 10.10 klo 17.30 Piristystä syksyyn Asuste Vanessasta, Kauppatie
5. Kahvit. Ilm. 8.10 mennessä kirkkoherranvirastoon.
Miesten tilaisuudet
Pe 13.9. Saunailta Rajavuoressa klo 18
La 7.12. Aamupala klo 8, luento klo 9 srk-talolla. Olli Seppänen puhuu aiheesta “Ratkaisevia käänteitä Suomen sodissa – sattumia
vai ihmeitä”. Seppänen on Ilmavoimissa palvellut opistoupseeri,
nykyään Kansan Raamattuseuran julistustyöntekijä.

Liikuntaryhmät
Miesten sählyä pelataan perjantaisin Laihian monitoimihallilla 23.8.
alkaen klo 20.00-21.30. Vetäjänä Petri Siljander
Miesten jumppaa on 4.9. alkaen keskiviikkoisin klo 18-19 harrastetila Hoppiksella, Pauhunevantie 9 A. Vetäjänä on Matti Kukkola.

Muita tilaisuuksia  
Su 4.8. klo 15 Israel-tilaisuus srk-talolla. Vieraana Antti Lange, aiheena Israelin exodus Egyptistä. Kuvin ja sanoin.
Ke 7.8. Pihaseurat Ulla ja Keijo Niemelällä klo 18. Past. A. Juupaluoma, Krister Koskela.
Su 8.9. Pastori Lasse Pesu iltatilaisuudessa
srk-talolla klo 18
Pe 27.9. Sanan ja rukouksen ilta kirkossa.
Kirkkoherra Matti Salomäki Lapualta puhuu
aiheesta Kiitollisuus.
Ti 15.10. Pastori A. Juupaluoman raamattutunti srk-talolla klo 18
Su 3.11. Sanan ja rukouksen ilta klo 18
srk-talolla kuvin ja sanoin. Aiheena: Mitä vainotut kristityt opettavat
meille. Vieraana Mika Tenetz, Open Doors’n puhujalähettiläs.  
Marraskuussa raamattuopetus aiheesta: Jumalan valitut / Abraham.
Pastori P. Kuismanen
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LAPSET JA PERHEET

Tule mukaan säännölliseen toimintaan!
Päiväkerhot ja kirkkomuskarit käynnistyvät viikolla 34, eli 19.8
alkaen. Kerhopaikkoihin tutustumisillat ovat edellisellä viikolla. Päiväkerhot on suunnattu 3-5 -vuotiaille ja kirkkomuskarit 3-4 -vuotiaille
lapsille. Niihin voi kysellä vapaita paikkoja Paulalta p. 044 477 7778
tai paula.atila@evl.fi
Päiväkerhoryhmien kokoontumispaikkoina toimivat:
– Seurakuntatalo (Kirkkotie 3)
– Hoppis (Pauhunevantie 9), liikuntapainotteinen päiväkerho
– Jokikylä, Jokikylän liikuntasali
– Laihian nuorisoliitto Jakkulassa (Tampereentie 603)
– Hulmin koulu (Hulmintie 28)

Yhteyttä ja yhteisöllisyyttä
Seurakuntatalolla kokoontuvat seuraavat aikuisten ja lasten yhteiset kerhot:
Perhepiiri maanantaisin klo 10-11.30. Se on kotona lasta hoitavien
vanhempien ja isovanhempien kohtauspaikka. Alussa on lyhyt lauluja leikkituokio sekä hiljentyminen. Tarjolla on pientä evästä vapaaehtoisella maksulla.
Avoin päiväkerho tiistaisin klo 9.30-11.30. Aluksi pidetään
yhteinen hartaushetki. Ohjelmassa on myös askartelua, laulua ja leikkiä sekä omien eväiden syöntiä.
Perhepäivähoitajien kerho torstaisin klo 9.3011.30. Hoitajille ja hoitolapsille mahdollisuus kokoontua yhteen viettämään lyhyt hartaushetki,
askartelemaan ja nauttimaan pientä purtavaa
sekä tietysti leikkimään ja jutustelemaan.

Muita tilaisuuksia
–– Reppukirkko, eli tulevien ekaluokkalaisten
siunaaminen Laihian Kirkossa tiistaina 6.8 klo
18.00, tarjoilu lopuksi seurakuntatalolla.
–– Mikkelinpäivän perhekirkko Laihian Kirkossa 29.9
klo 10.00 Päiväkerholaiset mukana toteuttamassa.
–– Perheiden puuhapäivä Hoppiksella lauantaina 9.11, kello 10-12.00.
–– 5v-synttärit seurakuntatalolla keskiviikkona 20.11 klo 18.00. Mukaan kutsutaan vuonna 2014 syntyneet lapset perheineen. Ilmoittaudu ennakkoon Paula Atilalle.
–– Jouluaskarteluillat seurakuntatalolla ti 26.11 klo 18-19:30 ja Jakkulan nuorisoliitolla ke 27.11 klo 18-19.00.
–– Lasten joulukirkko Laihian kirkossa keskiviikkona 18.12 klo 9.00 ja
10.00. Joulun sanomaa lapsenmielisille.
Lisätietoja: Kasvatuksen lähiesimies Paula Atila 044 477 7778, paula.
atila@evl.fi tai lastenohjaajilta
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TYTÖT, POJAT, NUORISO JA PARTIO
Pyhäkoulu

Rippikoulutyö

Pyhäkoulussa lapsi saa turvallisessa ilmapiirissä yhdessä toisten
lasten kanssa oppia elämän perusasioita; kiitollisuutta, toisen kunnioittamista, itsensä arvokkaaksi kokemista ja Jumalan huolenpitoon
luottamista. Pyhäkoulussa eläydytään raamatun kertomuksiin kuuntelemalla, laulamalla, leikkimällä, tekemällä – yhdessä ihmettelemällä!
Pyhäkouluja pitävät vapaaehtoiset aikuiset ohjaajat ja pyhäkoulu
on kaikille 3–12-vuotiaille lapsille avoin ja ilmainen hetki.
Syyskuussa alkaa kaksi pyhäkoulua, toinen kokoontuu sunnuntaisin jumalanpalveluksen ajan ja toinen parkkipyhäkoulu perjantai-iltaisin seurakuntatalolla. Aloituksesta tiedotetaan myöhemmin. Tervetuloa mukaan!
Pyhäkoulutyö muistaa seurakuntaan kuuluvia 3–4-vuotiaita onnittelukortilla.

Rippikoulu on seurakunnan kaste- ja ehtoollisopetusta. Sen tavoite
on auttaa nuorta kasvamaan siinä uskossa, johon hänet on kastettu.
Tänä syksynä rippikouluun kutsutaan erityisesti vuonna 2005 syntyneitä laihialaisnuoria. Rippikouluun ovat toki tervetulleita hekin, joilta
rippikoulu on jäänyt käymättä. Rippikouluinfo lähetetään kotiin kirjeen
muodossa nuoren nimellä. Kirjeestä löydät ohjeistuksen ilmoittautumiseen sekä ryhmävaihtoehdot,
joita Laihian Seurakunta tarjoaa. Rippikoulusunnuntaita vietetään lokakuun viimeisenä
sunnuntaina, eli 27.10 klo 10.00 Laihian
Kirkossa, tervetuloa koko perhe!
Rovastikunnallisesta erityisrippikoulusta kehitysvammaisille lisätietoja saat Arja
Heikfolkilta puh. 044 477 7770 tai arja.
heikfolk@evl.fi

Varhaisnuorisotyö
Seurakunnan kerhotoiminta alakouluikäisille
sekä 7-luokkalaisille alkaa syyskuussa. Kerhoissa opetellaan uusia taitoja, pidetään hauskaa
sekä hiljennytään hartauteen kiireisen arjen keskellä. Kerhoja järjestetään Seurakuntatalon kerhohuoneissa, sekä liikuntapainotteiset kerhot kokoontuvat seurakunnan omassa liikuntatilassa Hoppiksella.
Kerhonohjaajina toimivat rippikoulun käyneet vapaaehtoiset nuoret,
joille järjestetään kerhonohjaajakoulutusta. Kerhot siis vaihtelevat
nuorten omien kiinnostustenkohteiden mukaan näyttelemisestä, kädentaidoista ja ruoanlaitosta aina monipuoliseen liikuntaan. Kerhonohjaajaksi voi ilmoittautua ja kouluttautua kuka tahansa rippikoulun
käynyt seurakunnan jäsen.

Nuorisotyö

Elokuussa jatkuu myös alakoululaisille tarkoitetut torstain tuokio-illat.
Tuokiot ovat ohjattua oleilua ja tekemistä kello 17-18 Seurakuntatalon kerhohuoneessa 2 ja 3 aikuisen johdolla. Iltoihin ei tarvitse ilmoittautua, voit tulla mukaan toimintaan silloin kun siltä tuntuu. Tuokiot
alkavat 15.8.

Koulujen alkaessa myös uusi kausi seurakunnan nuorisotoiminnassa pyörähtää käyntiin. Kristityn nuoren elämän eri puolia ihmetellään
mm. nuortenilloissa, leireillä ja retkillä, kerhonohjaaja- sekä isoskoulutuksessa. Jokaisella nuorella on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan nuorisotyön toimintaan! Nuorteniltojen aloituksesta tiedotetaan
myöhemmin.

Muita tapahtumia:
–– Äiti-lapsiretki 21.9. Härmän kylpylään. Ilmoittautumiset Paulalle
6.9. mennessä.
–– 10-synttäreitä vietetään 20.11. seurakuntatalolla.
–– Big Night Seurakuntatalolla 22.11. klo 18–n. 20.30.
–– Isä-lapsiretki Duutsonit activity park, Seinäjoelle 23.11. Ilmoittautumiset Paulalle 8.11 mennessä.
–– Yö kirkossa 7.12. klo 18.00 ja päättyy 8.12. klo 12. (Ks 2.sivu)
–– Perinteinen kuusenhakuretki isille ja lapsille 21.12.
Lisää tapahtumia seurakunnan facebookissa (@LaihianSeurakunta),
Instagramissa (@laihianseurakunta) sekä nettisivuilla (www.laihianseurakunta.fi)

Muita tapahtumia:
–– Rovastikunnallinen kerhonohjaajakoulutus lauantaina 7.9. klo 10–
15, Laihian seurakuntatalolla
–– Isosten starttileiri Seura-Rannassa 14.–15.9.
–– Riparien yhteiset muistelot keskiviikkona 18.9., kello 18. (seurakuntatalon kerhohuoneissa 2 ja 3, käynti nuorisotoimiston ovesta)
–– Nuorisotyön avoimet ovet keskiviikkona 25.9., kello 18. Tule tutustumaan työntekijöihin, tiloihin ja tuo ideasi toimintaan!
–– Maata Näkyvissä-festarit Turussa 15.–17.11.
Lisää tapahtumia seurakunnan facebookissa (@LaihianSeurakunta),
Instagramissa (@laihianseurakunta) sekä nettisivuilla (www.laihianseurakunta.fi)

PARTIO Laihian Eräpojat ja – tytöt
Partio on monipuolinen harrastus, jossa pääsee tekemään paljon erilaisia asioita, lapsen ikäkaudesta ja ryhmästä riippuen. Partiolaisten aktiviteetteja ovat esimerkiksi suunnistus, ensiapu, retkeily, toisten huomioiminen, leikkiminen, kokkailu, kädentaidot ja liikunta.
Laihialla toimi keväällä 2019 viisi eri-ikäisten partiolaisten ryhmää. Ryhmät kokoontuvat viikoittain ja ryhmät retkeilevät oman aikataulunsa mukaan silloin tällöin. Partioryhmiä on juuri sen verran, kuin mitä meillä on vetäjiä ryhmille.
Ryhmän vetäminen ei vaadi suuria erätaitoja tai valtaisaa kokemusta – into ja halu riittää :) Tervetuloa siis joukkoon
mukaan!
Lippukunnanjohtaja Hanna Ristimäki, 050-364 9824, ristimaki.hanna@gmail.com
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LÄHETYSTYÖ
Lähetyssoppi Vaasassa

Toimintaa  

Lähetystyön kauppa Lähetyssoppi on muuttanut Kauppapuistikko
4:een Vaasassa nuorisotila Cross:iin, joka on keskellä kaupunkia ja
sijaitsee lähellä kirjastoa. Avajaisjuhla on to 12.9. klo 13, mikäli remontti on siellä valmis. Soppi on Vaasan suomalaisen seurakunnan
ylläpitämä. Laihialaisia käsityötuotteita on siellä myynnissä.

Lähetystyön hyväksi on toimintaa myös seuraavasti:  
Seurakuntalaisten kodeissa kokoontuu lähetys- ja diakoniapiirit
Jakkula-Allisissa, sekä Jokikylässä. Jokikylän piirin kokoontuu kerran
kuussa tiistaisin päivämäärin: 13.8 ja 10.9 klo 18. Myöhemmin 8.10 ja
12.11 klo 13. Paikka kerrotaan Kyrönmaa-lehden kirkollisissa.
Ompeluseuran kokoontumisista ilmoitellaan myöhemmin. Kokoonnutaan yhteiseen toimintaan, esimerkiksi askarrellaan kortteja
lähetystyön hyväksi. Kaiken ikäiset uudet askartelijat ja ideat ovat
tervetulleita!  
Kirkkoherranvirastoon voi tuoda käsitöitä tai muita tuotteita myytäväksi lähetystyön hyväksi. Kirkkoherranvirastossa on pöytä, josta
voit ostaa tuotteita, esimerkiksi villasukkia ja lapasia. Seuraavien
kanavien kautta voit tukea lähetystyötä: tuomalla vanhat sanomalehdet ja paperisi
Meijerin parkkipaikan paperinkeräyskonttiin, sytyttämällä kynttilän
kirkon lähetyskynttelikköön, liittymällä nimikkolähettien kannatusrenkaaseen, keräämällä
postimerkkejä ja tuomalla ne
kirkkoherranvirastoon.

Tapahtumat  
La 5.10. Elomarkkinat Vaasassa  
Su 13.10. Lähetyspyhä. Nimikkolähetti Merja Kramsu kertoo kuulumisiaan lähetystilaisuudessa
Su 10.11. Isänpäivälounas seurakuntatalolla  
Su 8.12. klo 14 Kauneimmat joululaulut Ylipään nuorisoseuralla  
Su 15.12. Kauneimmat joululaulut Kirkossa klo 15 ja klo 19  

Kiitos!
Kiitos kaikille, jotka lahjoittavat tuotteitaan myyntiin ja antavat vapaaehtoispanoksen.    
Lisätietoja kertovat: lähetyssihteeri Paula Atila, puh. 044 477 7778 ja kappalainen Anne Visser-Keltto, puh 044 477 7776.  

Lähetystyön asialla
Ilosanoma Jeesuksesta kuulu kaikille kansoille. Kirkko on oikeastaan liikkeelle lähetettyä
Jumalan kansaa, joka ilmentää kaikkialla samaa uskoa – vähän erinäköisenä kulttuurista
riippuen. Lähetystyön perusteet löytyvät kaikista evankeliumeista. Yksi niistä on Johanneksen evankeliumissa (Joh 20:21), jossa Jeesus toivottaa rauhaa ja sanoo: ”Niin kuin
Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.”
Jokainen voi löytää tehtävää lähetystyön parista. Laihian seurakunnassa on tuettavanaan useita nimikkolähettejä ja -kohteita Venäjällä, Suomessa, Pakistanissa ja Keniassa. Lähetystyön puolesta rukoillaan ja sitä pidetään esillä lähetyskasvatuksen muodossa
lasten ja nuorten keskuudessa. Sanoilla ja teoilla välitämme yhteisen todistuksen Jumalan rakkaudesta. Kirkko ei vain osallistu lähetykseen, vaan on olemassa sitä varten.
Kirkko on siis lähetetty kirkko.
Lähetystyötä ja kansainvälistä avustamista toteutetaan ennen kaikkea kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Niiden toimintaa ohjaa peruslinjaus ”Yhteinen
todistus”, joka löytyy netistä tai voit saada sen luettavaksi lähetystyöstä vastaavilta.
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Kotikäynnit ja syntymäpäiväkäynnit
Voit soittaa diakoniatyöntekijälle, jos toivot hänen tulevan kotikäynnille. Papit tekevät myös kotikäyntejä ja pyydettäessä tulevat antamaan
ehtoollisen.
Syntymäpäiväkäyntejä tehdään 80-, 85, ja 90-vuotiaiden ja sitä vanhempien luo. Käynnistä voi sopia myös etukäteen. Käyntejä tekevät
papit ja diakoniatyöntekijät. 70- ja 75-vuotiaille järjestetään yhteinen
syntymäpäiväjuhla 22.9.

Torstaipiiri

D IA K ON IAT Y Ö
Diakoniatyön tehtävä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen.
Apua voivat hakea kaikenikäiset ihmiset erilaisissa elämäntilanteissa. Voit
tulla keskustelemaan kanssamme, jos koet esimerkiksi yksinäisyyttä, masennusta, surua tai jos sinulla on taloudellisia vaikeuksia. Toimintamme on
luottamuksellista ja maksutonta.
Diakoniatyöntekijät ovat tavattavissa seurakuntatalolla ilman ajanvarausta
ma, ti ja to klo 9-11.  Pidempää keskustelua varten toivomme, että varaat
ajan jo etukäteen Arja Heikfolk 044-477 7770 ja Mari Lintala 044-477 7783.

Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu piiri kokoontuu seurakuntatalolla
kerran kuussa. Piirissä keskustellaan, hiljennytään ja juodaan kahvit.
Rovastikunnallinen joulujuhla on Vaasassa 3.12.

Yksinäisten kahvihetki
Yksinäisten kahvihetki kokoontuu parillisen viikon keskiviikkona alkaen 4.9. klo 13 seurakuntatalolla.

Kehitysvammaiset
Keva-kerho kokoontuu seurakuntatalolla joka toinen viikko. Kehitysvammaisten ja heidän perheittensä joulujuhla on Vähänkyrön seurakuntatalolla 11.12. klo 18.

Diakoniapiirit
Diakonia- ja lähetyspiirit kokoontuvat kylillä, tarkemmat tiedot kirkollisissa ilmoituksissa.

Ystävätoiminta
Vapaaehtoiset käyvät sovittaessa tervehtimässä mm. ikäihmisiä. Ota
yhteyttä diakoniatyöntekijä Arja Heikfolkiin, jos toivot vapaaehtoisen
käyntiä. Uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan!  
Ystävätoimintaa järjestetään yhteistyössä SPR:n kanssa. Ystävätoiminnan vapaaehtoisten kokoontuminen on 8.10. klo 18 seurakuntatalolla.

Sururyhmä
Sururyhmä on läheisensä noin 3kk – 2 v. sitten menettäneille tarkoitettu ryhmä. Ryhmä alkaa 15.8. ja kokoontuu viitenä perättäisenä
torstaina. Seuraava ryhmä alkaa kevätkaudella. Ilmoittautuminen diakoniatyöntekijä Mari Lintalalle.

Ateriapalvelu ja päivähartaus
Ateriapalvelu (7 €) ja päivähartaus klo 12 tiistaisin kerran kuukaudessa seurakuntatalolla:
17.9., 15.10., 19.11.

Tapahtumia
6.10. Eläkeläisten kirkkopyhä
23.10. Suruilta klo 18 seurakuntatalolla
24.11. Omaishoitajien rovastikunnallinen
kirkkopyhä Isossakyrössä
1.12. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit, ohranryynipuuromyyjäiset ja
arpajaiset seurakuntatalolla
4.12. Eläkeläisten adventtijuhla klo 12 seurakuntatalolla
12.12. Työttömien ja vähävaraisten joulujuhla klo 16 seurakunta
talolla

LAIHIAN SEURAKUNTA
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Hautausmaalla kuulutetaan
hoitamattomia
hautoja
  

ADVENTTI & JOULU 2019
LAIHIAN KIRKOSSA:

Kirkkolain mukaisesti haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos
haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi.
Laihian seurakunnassa hoitamattomia hautoja kartoitetaan vuosien 2018 – 2019 aikana.
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti ollaan
yhteydessä niiden hautojen haltijoihin, joiden
osalta on huomautettavaa. Yhteystietojen puuttuessa haudalle asetetaan yhteydenottopyyntö.
Hoitamattomat haudat vaikuttavat negatiivisesta hautausmaan yleisilmeeseen ja vaarantavat hautausmaalla työskentelyä. Hoitamattomuutta kuvaavia piirteitä ovat vaarallinen
kallistuskulma muistomerkissä, rikkaruohojen
levittyminen, tekstin näkymättömyys sekä yleinen hoitamattomuus.
  
Eija-Maria Tuomela
Talouspäällikkö  

1.12. Ensimmäisen adventtisunnuntain messu
kirkossa klo 10. Kirkkokuoro 90-v. Srk-talolla
puuromyyjäiset, arpajaiset.
1.12. Kuorojen adventti – konsertti kirkossa klo 18
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
8.12. Ylipään nuorisoseuralla klo 14
15.12. Laihian kirkossa klo 15 lapsiperheille, sekä
kaikille klo 19. Kolehti Suomen Lähetys
seuralle.
JOULUN AIKA
6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 11.
Partiolaiset mukana
8.12. Toisen adventtisunnuntain perhekirkko
15.12. Kolmannen adventtisunnuntain messu.
Antti Alasaaren ryhmä
22.12. Neljännen adventtisunnuntain ”Kauneimmat
joululaulut” -messu. Sirpa Kannelmaan ryhmä
24.12. Jouluaaton hartaus lapsiperheille klo 14,
aattohartaus klo 16, jouluyön messu klo 23.
25.12. Jouluaamun jumalanpalvelus klo 8
26.12. Tapaninpäivän iltakirkko klo 18 srk-talolla
29.12. Messu
31.12. Uudenvuodenaaton iltakirkko srk- talolla
klo 18
TAMMIKUU 2020
1.1. Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus klo 11
5.1. Jumalanpalvelus
6.1. Loppiaisen messu

KIRKON      KUKKO
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Seurakunnan Yhteystiedot:

Kirkkoherranvirasto, Laihiantie 29, 66400 Laihia
puh. 06 477 7700. Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Virasto on avoinna ma-pe klo 9-13 ja lisäksi maanantaisin klo 15-17.
Kirkkoherra, vt

Krister Koskela 31.8. asti
Antti Yli-Opas 1.9. alkaen

044 477 7775

Kappalainen

Anne Visser-Keltto

044 477 7776

Seurakuntapastori

Päivi Kuismanen

044 477 7779  

Kanttori

Johanna Ristolainen

044 477 7781

Suntio

Markku Nykänen

044 477 7780

Emäntä

Jaana Lähdesmäki

044 477 7789

Talouspäällikkö

Eija-Maria Tuomela

044 477 7784

Toimistosihteeri

Marjo Peltonen

Toimistonhoitaja

Virpi Koskenranta

Diakoniaviranhaltija

Arja Heikfolk

044 477 7770

Diakoniaviranhaltija

Mari Lintala

044 477 7783

Hautausmaanhoitaja

Matti Tapiala

044 477 7782

Nuorisotyönohjaaja
(varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö)

Henna Nortunen

044 477 7787

Nuorisotyönohjaaja
(varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö)

Minna Koskela

044 477 7771

Kasvatuksen lähiesimies, lähetyssihteeri

Paula Atila

044 477 7778

Lastenohjaaja

Katariina Niemelä-Piirainen

044 477 7774

Lastenohjaaja

Ella Karjamäki

044 477 7773

Lastenohjaaja

Jaana Vuorenmaa

044 477 7772

06 477 7700
06 477 7714

Julkaisija:

Päätoimittaja:

Taitto:

Painopaikka:

Laihian seurakunta
Laihiantie 29, 66400 LAIHIA
puh. 06 4777 700

Anne Visser-Keltto, 044 477 7776
anne.visser-keltto@evl.fi
Laihian seurakunta.fi

Grano Oy
Kuopio
grano.fi

Grano Oy
Vaasa
grano.fi

