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Pääsiäisvaellus
2021

Mukana lasten
puuhasivut

Yhteisvastuukeräys pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen
ahdinkoon

Kohti pääsiäistä ja kevättä
Odottaminen on iso osa elämää.
On hienoa tietää, mitä hyvää on
tulossa. Kauheimmillaan odotus on
järkyttymistä vastaansanomattoman
edessä. Jokaisella lienee kokemusta
sekä hyvästä että pahasta
odottamisesta.
Elämään kuuluu ilon ja surun,
elämän ja kuoleman vuoropuhelu.
Saavutukset ja menetykset seuraavat
toisiaan. Jatkuva onnentila on tässä
maailmassa illuusio. Sen perässä
juokseminen voi johtaa myös siihen,
ettei elä tässä hetkessä. Silloin voi
jäädä näkemättä hyvä, jonka on jo
saanut tai mahdollisuudet, jotka nyt
ovat olemassa – ja ne ihmiset, jotka nyt
ovat vierellä. Molemmilla on siis syvä
mielekkyys, läsnäololla tässä hetkessä
ja merkittävien asioiden odottamisella.
Sairauden ja kuoleman mahdollisuus
on nyt joka päivä esillä. Itse asiassa
tilanne ei silti ole siinä suhteessa
juurikaan muuttunut. Huolta ja pelkoa
tulevaisuuden suhteen joudumme
kantamaan monesta muustakin syystä.
Elämä ei ole koskaan itsestäänselvyys.
Sairaus ja kuolema voivat kohdata
meidät monin tavoin. Elämän ihmeen
varjeleminen itsessämme, toisissamme
ja koko luomakunnassa on yhteinen
tehtävämme.

Ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen
ei kertaa vain kaukaisia tapahtumia
vaan kertoo meidän kaikkien elämästä
ja kuolemasta. Kärsimyksen ristiä
kantaa aina joku lähellämme, joskus
saamme sen itsekin olkapäälle.
Kuorma ei ole oikeudenmukainen,
joskus se tuntuu aivan ylivoimaiselta.
Apu ja voima vaikeuksissa on
kuitenkin löydettävissä. Kristus itse
on jokaisen kärsivän vierellä, joka
sitä pyytää. Sairauden, kärsimyksen
ja kuoleman keskellä meillä on myös
hyvää odotettavaa: viimeinen sana
ei ole pahalla eikä kuolemalla vaan
armollisella Jumalalla. Meillä on lupa
odottaa ylösnousemuksen aamua ja
uuden elämän ihmettä, kuin keväisellä
silmulla.
Kristityn perustehtävä on kantaa toinen
toistemme ristiä, palvella ja olla tukena.
Usko on lahja, sydämen luottamusta,
vakuuttumista Jumalan armosta.
Hiljaisella viikolla kutsumme
seurakuntalaisia kiertämään
kanssamme pääsiäisvaelluksella.
Ensimmäisen pääsiäisen tapahtumat
puhuttelevat syvästi yhä edelleen.
Antti Yli-Opas
vt. kirkkoherra

Kirkonkukko 1/2021. Laihian seurakunnan toimintatiedote
JULKAISIJA

Laihian seurakunta
Laihiantie 29, 66400 Laihia
puh. 06 4777 700
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PÄÄTOIMITTAJA
Antti Yli-Opas, 044 477 7775
antti.yli-opas@evl.fi
Laihian seurakunta.fi

PAINO
KTMP Group
Mustasaari, 2020

SEURAA JUMALANPALVELUKSIA SUORANA
LAIHIAN SEURAKUNNAN YOUTUBESTA.
Maaliskuu
21.3. klo 10
28.3. klo 10

Marianpäivän perhekirkko
Palmusunnuntain messu

Huhtikuu
1.4.

klo 16-20 Kiirastorstain
ehtoollishetket,
ennakkoilmoittautuminen
kotisivuilla
2.4. klo 10
Pitkänperjantain
jumalanpalvelus
1. pääsiäispäivän messu
4.4. klo 10
5.4. klo 11
2. pääsiäispäivän
jumalanpalvelus
11.4. klo 10
Messu
Jumalanpalvelus,
18.4. klo 10
rovastikunnallinen
kehitysvammaisten
kirkkopyhä
25.4. klo 10
Perhekirkko, partiolaisten
valtakunnallinen
kirkkopyhä

Toukokuu
2.5. klo 10
9.5. klo 10
13.5. klo 11
16.5. klo 10
23.5. klo 10
30.5. klo 10

Messu
Messu
Helatorstain
ulkoilmakirkko
Messu, kaatuneitten
muistopäivä
Messu, helluntaipäivä
Messu, pyhän
kolminaisuuden päivä

Kesäkuu
6.6. klo 10
13.6. klo 10
klo 10
20.6. klo 10
27.6. klo 10

Messu
Messu
Rajavuoren kirkko
Seura-Ranta
1 konfirmaatio
Päiväriparin
konfirmaatio

Heinäkuu
4.7. klo 10
11.7. klo 10
18.7. klo 10
25.7. klo 10

Messu
Seura-Ranta
2 konfirmaatio
Messu
Seura-Ranta
3 konfirmaatio

Elokuu
1.8.

klo 10

15.8. klo 10
22.8. klo 10
29.8. klo 10

Seura-Ranta
4 konfirmaatio
Messu
Messu
Messu

Koronarajoitusten jatkuessa joka sunnuntai
mahdollisuus ehtoolliseen messun jälkeen klo 11.30 alkaen.
Ilmoittautuminen p. 06 477 77 00 tai laihian.seurakunta@evl.fi tai papille.
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VUODEN 2021 YHTEISVASTUUKERÄYS PUREUTUU
IKÄIHMISTEN TALOUDELLISEEN AHDINKOON
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen
tuotolla autetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin
Suomessa kuin kehittyvien maiden
kriisialueilla.
Vähävaraiset vanhukset ovat usein
tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat.
Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä
ongelmia, sosiaalista eristäytymistä,
yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.
Maailman katastrofialueilla
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuetaan
arvokkaan vanhuuden mahdollistamista
auttamalla katastrofien, konfliktien ja
luonnonmullistusten aiheuttamissa
hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä,
vanhuksia ja perheitä.
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys alkoi 7.2. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti
ja vuoden 2021 keräyksen esimiehenä Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.
#enitenyllättiköyhyys
#yhteisvastuu2021

Ajankohtaiset tiedot
kaikista
Laihian seurakunnan
tilaisuuksista:
Sururyhmä

Sururyhmä on läheisensä n. 3 kk – 2 v. sitten
menettäneille tarkoitettu vertaistukiryhmä.
Ryhmän osallistujamäärä on 5-8 henkilöä.
Sururyhmä alkaa 4.8. klo 18.
Kokoontumiset kerran viikossa.
ILMOITTAUTUMISET SEURAKUNTATOIMISTOON
PUH. 06-477 7700 VIIMEISTÄÄN 27.7.
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Kyrönmaan
Kirkolliset-palsta
www.laihianseurakunta.fi
Facebook
Instagram
Youtube

YHTEISVASTUU
YHTEISVASTUU 2021 TUKEE VÄHÄVARAISIA IKÄIHMISIÄ
OSALLISTUMALLA YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN OLET TUKEMASSA Hädässä olevIA vanhuksIA
SEKÄ Suomessa ETTÄ maailman katastrofialueilla. Tule mukaan ja lahjoita.
LAHJOITUKSET KÄYTETÄÄN IKÄIHMISTEN AUTTAMISEEN MONIPUOLISESTI
20 % keräystuotosta käytetään omassa seurakunnassamme taloudellisessa ahdingossa olevia ikäihmisiä tukeviin toimiin tai diakonia-avustuksiin.

20 % keräystuotosta jakautuu Suomessa seuraavasti:
Puolet Kirkon diakoniarahastolle heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.

Toinen puolikas ohjataan Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle,
joka toteuttaa vähävaraisille ikäihmisille suunnattuja digitaalisten taitojen maksuttomia kurssituksia vuodesta 2022 alkaen.

60 % keräystuotosta käytetään katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten ai-

heuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineiden ihmisten auttamiseen kehittyvissä
maissa. Tuki keskittyy erityisesti hauraimpiin yhteisöihin, vanhuksiin ja perheisiin.
Avun vien perille Kirkon Ulkomaanapu.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut.

TULE MUKAAN! VALITSE SOPIVA LAHJOITUSTAPA ja ANNA IÄKKÄÄLLE LÄHIMMÄISELLE PAREMPI ELÄMÄ.
lahjoitan MobilePaylla numeroon

27055

LAHJOITAN srk NETTILAHJOITUSSIVULLE

www.yhteisvastuu.fi/laihia

lahjoitan tilisiirrolla:
Saajan
tilinumero

Saaja

LÄMMIN KIITOS!

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Kyllä, haluan olla mukana tukemassa vähävaraisten
ikäihmisten elämää Suomessa ja maailmalla!
100 €
50 €

Kirkkopalvelut ry / Yhteisvastuukeräys

25 €

TILISIIRTO

Maksaja

vapaa lahjoitus ................................... €
Käyttämällä viitenumeroa kartutat oman seurakuntamme
ikäihmisten hyväksi tehtävään työhön jäävää tuotto-osuutta.

Allekirjoitus

Seurakunnan viite

Tililtä nro

Eräpäivä

Maksu välitetään saajalle maksuvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

yhteisvastuu.fi

307305
€
PANKKI
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YHTEISVASTUUVILLASUKAT
Suunnittelija: Niina Laitinen
Koko: 39
Lanka ja langankulutus: Novita 7 veljestä
nro 010 Luonnonvalkoinen 65 g
nro 549 Joulu 65 g
Sukkapuikot: nro 3,5
Neuletiheys: 21 s ja 26 krs / 10 cm
Kaavioita luetaan alhaalta ylöspäin, oikealta
vasemmalle.
VARSI
Luo luonnonvalkoisella langalla 50 s. Jaa silmukat
puikoille 14-12-12-14. Aloita joustinneule kaavion A1
mukaan ja neulo krs:t 1-9. Aloita kirjoneule kaavion 10.
krs:lta, lisää samalla 4 s työhön ja jaa s:t 15-12-12-15.
Neulo sukan varsi kaavion mukaisesti. Kavenna
kahden viimeisen krs:n aikana 4 s, jolloimn työhön jää
ennen kantapäätä 50 s (13-12-12-13).
KANTAPÄÄ
Aloita vahvistettu kantalappu pohjavärillä neulomalla 1. puikon s:t oikein 4. puikolle (yht. 26 s).
Jätä muut silmukat odottamaan. Käännä työ ja nosta 1. silmukka nurin neulomatta ja neulo muut silmukat
nurin. Kavenna samalla 2 s, jotta kantalappuun jää jäljelle 24 s.
1. krs (op): Käännä työ ja *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o*, toista *–* loppukrs.
2. krs (np): Käännä työ ja nosta 1 s nurin neulomatta, neulo loput silmukat nurin.
Toista näitä kahta krs:ta, kunnes kantalapun korkeus on 24 krs ja olet viimeiseksi neulonut nurjan krs:n.
Aloita kantapohjan kavennukset: Jatka samaa vahvennettua neuletta. Lähde neulomaan oikeaa puolta,
kunnes puikolla on jäljellä 9 s. Tee ssk- tai ylivetokavennus ja käännä työ. Toiselle puikolle jää 7 s
odottamaan. Nosta 1 s nurin neulomatta ja neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 9 s. Neulo 2 nurin yhteen ja
käännä työ. Nosta 1 s oikein neulomatta ja neulo vahvennettua neuletta, kunnes puikolla on jäljellä 8 s. Tee
ssk- tai ylivetokavennus ja käännä työ. Nosta 1 s nurin neulomatta ja neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 8 s.
Neulo 2 n yhteen ja käännä työ. Jatka samalla tavalla, sivusilmukat vähentyvät joka
krs:lla ja keskisilmukat säilyvät samana (8 s). Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle
(4-4). Siirrä lanka 1. ja 4. puikon väliin neulomalla 4 o.
JALKATERÄ
Nosta 1. puikolle kantalapun reunasta 14 s, ja 4. puikolle kantalapun toisesta reunasta 14 s. Työssä on nyt
60 s. Jalkaterä neulotaan raidoittaen; 3 krs pohjavärillä ja 2 krs kuviovärillä.
Neulo kantalapun reunasta nostetut s:t kiertäen oikein. Tee kiilakavennukset neulomalla 1. puikon lopussa 2
oikein yhteen, ja 4. puikon alussa ssk -tai ylivetokavennuksella joka 2. krs. Jatka kiilakavennuksia, kunnes
työssä on jäljellä 48 s (12-12-12-12).
Kun olet neulonut kannasta laskettuna 44 krs tai kun pikkuvarvas peittyy, tee loppusukkaan pohjavärillä
leveä nauhakavennus:
- Neulo 1. ja 3. puikon lopussa 2 oikein yhteen, 1 o
- Neulo 2. ja 4. puikon alussa 1 o, ssk- tai ylivetokavennus.
Tee kavennukset joka 2. krs. Kun työssä on jäljellä 32 s (8 s /puikko), tee kavennukset joka krs.
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Kun työssä on jäljellä 8 s, katkaise lanka ja vedä jäljellä olevien silmukoiden läpi.
Päättele langanpäät ja höyrytä kevyesti.
Neulo toinen sukka vastaväreillä niin, että punainen on pohjaväri ja valkoinen kuvioväri. Käytä sukan varteen
kaaviota A2.
Kaavio A1

Merkkien selitykset:
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PÄÄSIÄISVAELLUS 28.3-31.3.2021
Ilmoittaudu mukaan kulkemaan
pääsiäisvaellus hiljaisella viikolla.
Kierros kestää noin 30 minuuttia.
Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, 6 henkilöä/ryhmä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
www.laihianseurakunta.fi
Su 28.3.		 klo 14:00, 14:15, 14:30, 14:45,
		 15:00, 15:15, 15:30, 15:45
Ti 30.3. 		 klo 18:00, 18:15, 18:30, 18:45

Erityisesti vanhemman väen
pääsiäisvaellus
Ke 31.3. klo 16:30 ja 16:45
Ilmoittautuminen: 044 477 7770

Ikoninäyttely pääsiäisviikolla
Ikonitaiteilija Anneli Ojanperän ikonit näyttelyssä
palmusunnuntaista pääsiäiseen.
Laihian kirkossa seuraavasti:
Su 28.3. klo 15-19
To 1.4. klo 12-15
Pe 2.4. klo 12-15
La 3.4. klo 12-15
Su 4.4. klo 12-15
Ikonimaalaus on oma taiteenlajinsa, joka ankkuroituu kristilliseen
uskoon. Ikonit ovat näkyvimmin osa ortodoksista kirkkoa ja
kulttuuria, mutta niiden käyttö on laajentunut moniin kirkkokuntiin
ja yksityiskoteihin alttareille ja rukouksen paikoiksi. Kirkkovuoden
tapahtumat ja henkilöt ovat keskeisessä roolissa ikonien aiheena.
Tervetuloa harvinaiseen näyttelyyn.
Vapaa pääsy.

8  Kirkon kukko

Jumala,
sinä tulit Pojassasi jakamaan
meidän elinehtomme
ja elämämme kriisitilanteet.
Me kiitämme sinua tästä ja pyydämme:
Anna meille anteeksi,
kun väistämme vastuumme
ja petämme luottamuksesi.
Kuule rukoushuutomme
ja salli meidän kokea
kaikessa pimeydessä ja taistelussa
läsnäolosi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
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Mikä ihmeen
appari?
Viime syksynä kahdeksan
innokasta seiska- ja
kasiluokkalaista aloitti
seurakunnan ensimmäisen
Appari-kurssin. Kurssi
kestää vuoden ja sen
aikana opetellaan erilaisia
ohjaamiseen liittyviä taitoja,
esimerkiksi hartauden
pitämistä ja leikin ohjaamista.
Mahdollisimman paljon nuoret saavat itse suunnitella ja toteuttaa erityisesti
kouluikäisten tapahtumia. Apparit voivat toimia jo ennen rippikoulun käymistä
kerhoissa ja lasten leireillä apuohjaajina, olla mukana Big Night -illoissa ja oikeastaan
kaikessa, mitä seurakunnassa tapahtuu.

Appareitten omia ajatuksia:

”Monipuolista ja muutenkin kivaa. Ei ole samanlaista kuin koulussa, eli ei ole pelkkää
teoriaa.”
”Hauskaa ja tekemistä riittää. Ja pystyy vaikuttaan seurakunnan tapahtumiin.”
”Pääsee ohjaamaan leireille ja pääsee pitämään Big Night -iltoja.” ”Suunnitellaan ja
toteutetaan asioita, pidetään hauskaa ja harjoitellaan kaikenlaista.”
Seuraava appari-kurssi alkaa syksyllä.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki seiska- ja kasiluokkalaiset.

Viime vuonna
kastetuille vauvoille
perheineen tulee
henkilökohtainen
kutsukirje
seurakunnasta
vauvakirkkoon.
Samoin reppukirkkoon
eli kouluun lähtevien
siunaamiseen
lähetetään kutsukirje
kotiin.
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Ilmoittautuminen syksyllä 2021
alkaviin päiväkerhoihin ja muskareihin aukeaa keväällä.
Lisätiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen
www.laihianseurakunta.fi
Hei! Nimeni on Merja ja olen
seurakunnan uusi lastenohjaaja.
Valmistuin joulukuussa 2020 Lapuan
seurakuntaopistolta lastenohjaajaksi
ja työt aloitin tammikuussa 2021 täällä
omassa kotiseurakunnassa.
Seurakuntatyö on minulle aivan uutta,
sillä olen aiemmin työskennellyt
Laihian kunnan palveluksessa liki 20vuotta. Silloin tein työtä vanhusten,
lasten, nuorten ja perheiden parissa.
Minulla on ollut tässä tukena aivan
upea työyhteisö, josta löytyy vankkaa
osaamista, ammattitaitoa ja kokemusta.
Tähän tiimiin minulla oli hyvä ja
turvallinen tulla.
Olen todella tyytyväinen tänään siihen,
että päätin lähteä opiskelemaan vielä
jotain uutta ja uskalsin irrottautua
vanhasta työstäni. Tein silloin suuria
päätöksiä ja nyt puhaltavat uudet tuulet.

Koen, että lastenohjaajina teemme
arvokasta ja laadukasta työtä
seurakunnissa juurikin niiden
pienempien hyväksi.
Minulla on ollut aina lapset ja perheet
lähellä sydäntäni ja juuri tässä työssäni
saan mahdollisuuksia heitä kohdata
ja tukea. Minut on otettu todella
lämpimästi vastaan tähän työyhteisöön
ja olen kiitollinen, että saan tehdä
tänään työtäni seurakunnassa lasten ja
perheiden parissa.
Hymyillään,
kun tavataan,
terveisin
Merja Tammela
lastenohjaaja

Miesten toimintaa myös koronan aikana:
Antti Salmisen esitys, "Metsä, ilmasto ja tulevaisuus" tulee katsottavaksi
seurakunnan kotisivujen linkistä 25.3.
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ONKO REILUA, ETTÄ TOISELLA ON ENEMMÄN KUIN TOISELLA?

ONKO REILUA,
ETTÄ TOINEN OSAA JA
TOINEN EI?

Jaa vihannekset tasan tutkimuspartiolaisille.
Miten ratkaiset, jos kaikkea ei riitä kaikille?

Taitoja oppii harjoittelemalla.
Ympyröi välineet, joita osaat
käyttää.

PALJONKO KELLO ON?
Piirrä kellotauluun viisarit näyttämään oikea aika.

Hei, minä olen Tuuli. Olen
muiden tutkimuspartiolaisten
kanssa keksinyt sinulle tehtäviä
paastonaikaan.
Kirjoita tähän nimesi ja ikäsi, niin
tutustumme paremmin.
__________________________
___________

Moneltako yleensä
heräät?

Mihin aikaan menet
iltapesulle?

Minä olen Taito. Meitä
tutkimuspartiolaisia on neljä.
Kuinka monta sormea meillä
on yhteensä?

Osaatko laskea?
4
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x

=

Mihin asti
haluaisit valvoa?

NÄYTÄ MINKÄ VÄRINEN OMA KIRKKOSI ON!
JAA KUVA SOMESSA
#laihiankirkko
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Tilaa herkkuja lähetystyön hyväksi!
Herkkuja voi tilata pääsiäiseksi, äitienpäiväksi ja
juhannukseksi.
Lisätiedot, vaihtoehdot ja tilaukset:
paula.atila@evl.fi tai viraston puh. 06 477 7700

Pientä muutosta messuun
Kirkonmenoihin on tullut rajoitusten vuoksi
paljon tavallista pienempi joukko. Ehtoolliselle
voi kuitenkin ilmoittautua messun jälkeen
niin halutessaan. Sitä mahdollisuutta on
aika monet jo käyttäneetkin. Myös radion,
television ja internetin välityksellä on voinut
osallistua jumalanpalveluksiin.
Kaiken keskellä on jäänyt vähälle huomiolle, että jotakin on tehty Laihian kirkossa eri tavoin kuin aikaisemmin. Jumalanpalveluksen
kulku on vähän muuttunut. Muutos koskee
synnintunnustusta ja synninpäästöä. Yleensä ne ovat olleet alkupuolella. Viime adventista lähtien ne on siirretty saarnan jälkeen.
Messun alussa on puolestaan nyt esirukous,
jossa kirkkoon tulija voi tuoda oman ja läheistensä elämän rukoillen Jumalan eteen.
Muutoksen taustalla on kokemus, että
muutettu järjestys vastaa ehkä paremmin
sitä, mitä ihmisen mielessä tapahtuu.
Ensin hiljennytään ja rukoillaan, sitten kuunnellaan Raamatun sanaa ja saarna. Niiden
jälkeen mielessään voi liittyä todellisemmin
myös synnintunnustukseen ja ottaa vastaan

!

synninpäästön. Tämä järjestys on vaihto
ehtona aina ollut olemassa, mutta sitä on
harvemmin seurakunnissa käytetty. Muutama kommentti asiasta on jo saatukin ja ne
ovat olleet positiivisia. Samalla tuo yhteinen
rippi, eli synnintunnustus ja -päästö, on siirtynyt lähemmäksi ehtoollista ja se valmistaa
mieltä ottamaan vastaan anteeksiantamuksen aterian.
Asia on olennainen siksi, että syntiin liittyy
monia väärinkäsityksiä. Taipumus ja kyky
itsekkyyteen ja lähimmäisen loukkaaminen
onnistuu jokaiselta. Kirkon ei ole tarvinnut
keksiä syntiä: se on asiain tila, joka on ollut
aina olemassa. Miten sen kanssa toimitaan,
onkin sitten ihan arkipäivän kysymys. Terve
taju omista asenteista, sanoista, teoista ja
laiminlyönneistä on enemmän kuin tärkeää,
ettei aiheuta enempää vahinkoa. Rehellinen
tunnustaminen on parempi kuin asian
kiertely. Niin vääriä tottumuksia ja tapoja
voidaan myös kitkeä – ja etupäässä itsestä
eikä toisista. Anteeksisaaminen Jumalalta
ohjaa meitä myös armahtamaan toisiamme.

Seurakuntaan valitaan kirkkoherra keväällä 2021. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat
Laihian vt. kirkkoherra Antti Yli-Opas ja Laihian seurakunnan kappalainen Anne Visser-Keltto.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on haastatellut ehdokkaat helmikuussa ja tuomiokapituli
tulee antamaan oman lausuntonsa hakijoista maaliskuussa.
Voit seurata kirkkoherranvaalia osoitteessa www.laihianseurakunta.fi ja paikallislehdessä.
Seurakunnan nettisivuilta löydät ehdokkaiden esittelyt ja haastattelut. Vaalitilaisuudet toteutetaan
ajantasaisten koronarajoitusten puitteissa ja tilaisuuksia voit seurata seurakunnan Youtubekanavalta. Seuraa ilmoittelua tilaisuuksien ajankohdista nettisivuilla ja kirkollisissa ilmoituksissa.
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran toukokuun puolivälissä pidettävässä kokouksessaan.
Mitä haluat kysyä ehdokkailta?
Lähetä kysymyksesi 5.4. mennessä osoitteeseen eija-maria.tuomela@evl.fi.
Saaduista kysymyksistä valitaan kysymyksiä sekä verkkosivuille että haastatteluihin.
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Raamattu suomen suvulle -lähetystyön hanke
Yksi nimikkokohteemme on tukea Raamatun
kääntämistä suomen sukuisille kansoille Venäjällä. Siellä asuu noin 2,7 miljoonaa kielisukulaistamme, jotka puhuvat 12 eri suomen sukuista kieltä. Tavoitteena on kääntää ja julkaista
Raamattu tai osa siitä. Hanke alkoi v 2001 ja
päättyy viimeistään 2024.
Seitsemän kielen osalta sovittu tavoite on jo
saavutettu! Koko Raamattu on nyt olemassa
hantin, mansin, aunuksenkarjalan, vepsän, vienankarjalan, vuorimarin sekä udmurtin kielellä.
Muiden osalta vähän vielä puuttuu: mokšamordvan, komipermjakin, ersämordvan, komin ja
niittymarin kielten osalta. Koko Raamattu saadaan näillekin kielille 2020-luvun alkupuolella.
Kääntäjät ovat alan asiantuntijoita: kielentutkijoita, toimittajia, kirjailijoita ja opettajia –
tämän päivän Agricolia.Tukena on käännöstarkastajia, sekä Suomesta Raamatunkäännösinstituutti ja Pipliaseura.
Venäjällä Raamattuja tarvitaan. Ne vastaavat seurakuntalaisten hengelliseen tarpeeseen. Niitä käytetään sukukielten oppikirjoina,
koska muuta kirjallisuutta ei välttämättä ole
olemassa - jopa kouluissa! Käännökset tukevat
sukukieltemme säilymistä ja vahvistavat niiden
asemaa.
Raamattu Suomen Suvulle -hanke auttaa
sukukansojamme säilyttämään hengellisen ja
kulttuurisen identiteettinsä. Hankkeessa on julkaistu tekstejä, Raamattuja, Uusia Testamentteja, raamatunosia ja lastenraamattuja.
Miksi? Koska Raamatusta löydämme iankaikkisen elämän sanat. Haluamme saattaa
sen sukulaiskansojemmekin luettavaksi. Jumalan sana ohjaa meitä oikeaan suuntaan ja valaisee tietämme, kuten Psalmi 119:105 sanoo: ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni,
se on valo minun matkallani.”

”Raamattua tarvitaan, kovasti tarvitaan!”
Buranovon udmurttikylän mummot lauloivat
Euroviisuissa 2012, jotta he saisivat kotikyläänsä oman kirkon. Mummot lähettivät Euroviisujen kynnyksellä tervehdyksensä Suomen
Pipliaseuraan. “Raamattua tarvitaan, kovasti
tarvitaan. Ymmärrämme Raamattua paljon
paremmin udmurtiksi kuin venäjäksi, painotti
Olga Tuktarjova. “Haluamme opettaa nuorille
Jumalan tietä omalla kielellämme, se on meidän, mummojen tehtävä!” Käännös valmistui
vuonna 2016. Nyt jumalanpalveluksissa käytetään udmurtin kieltä.

Jeesus puhuu myös Vepsää
“Kuka on antanut teille luvan kääntää Uusi
testamentti vepsäksi? Jeesushan puhui vain
venäjää”. Tällaista kritiikkiä sai osakseen käännöksen julkaisu viisi vuotta sitten. Sittemmin
vepsäksi käännetty Lastenraamattu ja Uusi testamentti vakuuttivat kielen rikkaudesta ja elävyydestä. Kirjoja käytetään kouluissa ja yliopistossa kielen oppikirjoina”, raamatunkääntäjä,
vepsäläinen kielentutkija Nina Zaiceva kertoo.
”Suomalaisten tuki vepsän raamatunkäännöstyölle ja muun kirjallisuuden julkaisemiselle
auttaa vepsän kielen säilymistä”, painottaa
Zaiceva.
Kiitos sinulle, joka olet mukana tukemassa tätä
työtä!
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Seurakunnan yhteystiedot
Seurakuntatoimisto

Laihiantie 29, 66400 Laihia
Puh. 06 477 7700
laihian.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherra, vt.
Antti Yli-Opas
044 477 7775

Toimistosihteeri
Marjo Peltonen
044 477 7788

Kappalainen
Anne Visser-Keltto
044 477 7776

Toimistonhoitaja
Virpi Koskenranta
044 477 7785

Seurakuntapastori
Päivi Kuismanen
044 477 7779

Diakoniatyöntekijä, vs.
Anne Kinnunen
044 477 7770

Seurakuntapastori
Simo Ylä-Viteli
044 752 2339

Diakoniatyöntekijä
Mari Lintala
044 477 7783

Kanttori
Johanna Ristolainen
044 477 7781

Kasvatuksen lähiesimies,
lähetyssihteeri
Paula Atila
044 477 7778

Suntio
Rami Toivola-Ruismäki
044 477 7780
Emäntä
Jaana Lähdesmäki
044 477 7789
Talouspäällikkö
Eija-Maria Tuomela
044 477 7784
Hautausmaanhoitaja
Martti Tapiala
044 477 7782

Aluekeskusrekisteri
puh. 041 730 2591

Nuorisotyönohjaaja
Minna Koskela
044 477 7787
Nuorisotyönohjaaja
Henna Nortunen
044 477 7771
Lastenohjaaja
Ella Karjamäki
044 477 7773
Lastenohjaaja
Jaana Vuorenmaa
044 477 7772
Lastenohjaaja
Merja Tammela
044 477 7774
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