Kirkonkukko
Laihian seurakunnan hyviä uutisia 4/2020

Adventista jouluun ja uuteen vuoteen
Kuluvan vuoden aikana meitä on kyllä haastettu. Tällaisina
aikoina on upeaa nähdä, kuinka monenlaisia järjestelyitä
ja vapaaehtoisuuden muotoja viriää, joilla voidaan auttaa
lähimmäistä.
Joulua ei peruta. Nyt on erityisen tärkeät viikot edessä, jotka
tarjoavat mahdollisuuden kuulla ja nähdä, muistaa ja pitää
yhteyttä. Vaikka nuorempi sukupolvi ei kortteja enää niin lähettele,
on hyvä muistaa, että moni on kuitenkin iloinnut niistä ja tietysti
kaikista muistamisista.
Olen kantanut huolta vanhimman väestönosan kokemasta
ahdingosta vierailukieltojen ja turvatoimien aikana. Henkinen
kuorma on kasvanut kaikista heikoimmilla. Yksinäisyys on
tuntunut raskaalta. Yhä edelleen tarvitaan monia keinoja, jotta
jaksamme ja selviämme. Yhteisö voi parhaiten silloin, kun se
kantaa heikoimpia jäseniään. Pienetkin yhteydenotot ovat
tärkeitä. Hetkinen lähimmäisen iloksi voi pelastaa hänen päivänsä
– ja vuotensa.
Lasten ja nuorten mieliin painuu tarkasti tunnelma ja ilmapiiri.
He aistivat herkästi, mikä on vanhemmille tärkeää ja mihin he
käyttävät aikansa. Tätä esimerkkiä usein myös noudatetaan
omassa elämässä. Mitkä ovat käytännössä ykkösasioita, mistä
etsitään helpotusta, onko ajatuksena selvitä eteenpäin yksin
vai yhdessä, mitä elämässä tavoitellaan: nämä tulevat kyllä
huomatuksi. Iltarukous, anteeksiantamisen viisaus ja lepopäivän
pyhittäminen ovat edelleen merkittäviä valintoja.
Vaikka vastakkainasettelu lisääntyy ja paljon asetetaan
kyseenalaiseksi, kristillisen uskomme voima ja sen antama toivo
on yhä edelleen vahva. Yhteinen usko kantaa silloinkin, kun oma
luottamus horjuu. Kun joululaulut lauletaan yhdessä, ne antavat
voimaa myös epäilevälle ja kriittiselle. Jeesuksen syntymäjuhla
muistuttaa, että sana tuli kerran lihaksi. Uskon kohde ei ole vain
utuinen kuvitelma vaan ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, lihaa
ja verta, itkevä ja hymyilevä seimen lapsi, joka kasvoi ja varttui
tehtäväänsä. Katsopa uudelleen, mitä Jeesus on oikeasti sanonut
ja opettanut. Yhä vielä hänen sanansa ja tekonsa ovat yhtä aikaa
pysäyttäviä ja uuden toivon antavia.
Yhteyttä luovaa adventin ja joulun aikaa
sekä rauhaisaa uutta vuotta!
Antti Yli-Opas
vt. kirkkoherra
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Adventti ja joulu 2020 Laihian seurakunnassa
Jumalanpalvelukset ja hartaudet Laihian kirkossa,
tilaisuudet katsottavissa myöhemmin myös Laihian seurakunnan
YouTube-kanavalla, linkki kotisivulla: www.laihianseurakunta.fi
29.11. klo 10
6.12. klo 11
13.12.
20.12.

1. adventti, perhekirkko, lapsikuoro, Hoosianna, ohraryynipuuromyyjäiset ja
arpajaiset srk-talolla
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus kirkossa Partiolaiset, reserviläiset,
kirkkokuoro, seppeleen lasku. Juhlakahvit srk-talolla sen jälkeen.
klo 10 3. adventti, messu
klo 10 4. adventti, jumalanpalvelus

24.12. 		 Jouluaaton hartaudet kirkossa
		
klo 13 ulkona, kirkon portailla, omat virsikirjat
		
klo 14 lapsiperheille
		
klo 16 perinteinen aattohartaus
		
klo 23 Jouluyön messu. Nuoret musisoivat
25.12.
26.12.

klo 8
klo 18

Jouluaamun jumalanpalvelus ”Teille on syntynyt Vapahtaja”
Tapaninpäivä, iltamessu. ”Kristuksen todistajat”.

27.12.
31.12. klo 18
1.1. klo 11

klo 10 Apostoli Johanneksen päivä, jumalanpalvelus
Uudenvuodenaatto, iltamessu
Uudenvuodenpäivä, jumalanpalvelus

Kauneimmat joululaulut:
Ke 9.12. 		
Su 13.12.
Su 13.12.
Ke 16.12.
Su 20.12.
Su 20.12.

klo 18
klo 15
klo 18
klo 18
klo 15
klo 18

Kapteenintalolla, Hulmilla
Kirkossa ja seurakuntatalossa lapsiperheille, sukunimet A-L
Kirkossa ja seurakuntatalossa, sukunimet A-L
Ylipään Nuorisoseuralla, Tampereentie 1030
Kirkossa ja seurakuntatalolla lapsiperheille, sukunimet M-Ö
Kirkossa ja seurakuntatalolla, sukunimet M-Ö

Max. osallistujamäärä 50 h/tilaisuus, ellei tule toisenlaista ohjeistusta. Pyydämme noudattamaan
sukunimen alkukirjaimen mukaista jakoa niin mahdollisimman moni mahtuu. Pyydämme huomioimaan
koronaohjeet: turvavälit, ja käsihygienian sekä maskit. Viimeisimmät tiedot kotisivuilta ja Kyrönmaasta.

Joulurauhan julistus metsän eläimille ja luonnolle

ma 21.12. Rajavuoressa
klo 17 alk. makkaraa, kahvia, nuotiot
Mieslaulajat, Sauli Tuomela ja Eränkävijät,
vt. kirkkoherra Antti Yli-Opas
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Kevättalven jumalanpalvelukset, sunnuntaisin kirkossa klo 10
Tammikuu
3.1.
6.1. klo 11
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.

Messu, Herran huoneessa
Messu, Loppiainen: Jeesus, maailman valo. Saarna Erja Kalpio Evankelisesta
Lähetysyhdistyksestä. Kirkkokahvit, ohjelmaa, joululauluja srk-talolla.
Jumalanpalvelus, Kasteen lahja
Messu, Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Messu, Jeesus herättää uskon
Messu, Ansaitsematon armo, Tammisunnuntai, seppelten lasku
messun jälkeen kirkkokahvit ja isänmaallisten virsien juhla seurakuntatalolla

Helmikuu
7.2.
14.2.
17.2. klo 18
21.2.
28.2.

Perhekirkko, Kynttilänpäivä, Jeesus, maailman valo
Messu, Laskiaissunnuntai, Jumalan rakkauden uhritie
Tuhkakeskiviikon iltamessu, Katumus ja usko
Messu, Jeesus, kiusausten voittaja
Messu, Rukous ja usko, 50v. sitten ripille päässeiden kutsupyhä

Maaliskuu
7.3.
14.3.
21.3.

Jumalanpalvelus, Jeesus, pahan vallan voittaja
Messu, Elämän leipä
Perhekirkko, Marianpäivä

Tervetuloa kirkkoon hiljentymään – rukoilemaan – kuulemaan Jumalan sanaa –
ylläpitämään yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin.

Seuraamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Vaasan sairaanhoitopiirin suosituksia
koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista. Tarkista tilanne halutessasi Kyrönmaa -lehden
viikkoilmoituksestamme, kotisivuiltamme ja seurakuntatoimistosta p. 06 477 77 00.

Sururyhmä
Sururyhmä on läheisensä
n. 3 kk – 2 v. sitten menettäneille
tarkoitettu vertaistukiryhmä.
Ryhmän osallistujamäärä on
5-8 henkilöä.
Sururyhmä alkaa 3.2.
Kokoontumiset n. kerran viikossa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
diakoniatyöntekijä Mari Lintala
p. 044 477 7783, viimeistään 27.1.
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Pyhä joulu
Joulun aika on tullut. Joulu on hiljentymistä
Pyhän äärelle. Saatat miettiä, mikä on sinulle
pyhää? Arvokkaana pidettävästä asiasta voi tulla
itselle pyhää. Aikuinen saattaa huomaamattaan
välittää pyhinä pidettäviä arvoja lapsilleen. Kun
pysähdyt ihastelemaan kaunista hengellistä
joulukorttia tai upeaa maisemaa, jotakin voi
sydämessä sykähtää. Onko se pyhyyden tunne,
joka koskettaa?
Pyhä hetki ei tule pakottamalla minnekään.
Sen sijaan pyhä voi yllättäen tulla minne
vain. Ihmisellä on synnynnäinen kyky aistia
pyhä. Sen kokeminen syntyy pysähtymisestä,
hiljentymisestä, ihmettelystä, ilosta, joskus
surustakin.
Pyhyyden kokeminen voi tulla elämyksestä
vaikkapa luonnon keskellä. Kimaltelevassa
lumikiteessäkin voi nähdä Jumalan
luomistyön tuloksen: tulee tunne jostain itseä
suuremmasta, viisaammasta. Arkitodellisuuden
lisäksi on muutakin.
Kirkko on Pyhän kokemisen paikka. Aina eivät
sanat pysty välittämään kokemusta Pyhästä,
mutta tunnelman voi aistia. Pyhän kokemus
jouluna syntyy, kun rauhoitutaan rakkaiden
ihmisten kanssa. Jos heitä ei ole, tai he ovat
kaukana, voi tuntua yksinäiseltä. Joulun lapsi,
Jeesus, tietää mitä se on.
Pyhyyttä voi kokea jouluseimen äärellä. Sen
merkitys on siinä, että Jumala tuli ihmiseksi
Jeesuksessa Kristuksessa. Pyhä Jumala, joka
on hyvä ja rakastava Taivaan Isä, tuli meidän
tasollemme Jeesuksessa. Jeesus tapasi ihmisiä
monenlaisissa elämäntilanteissa – ei aina niin
pyhissä - eikä mikään inhimillinen ollut hänelle
vierasta.

Hän tuntee ihmisen, eikä hän syntynyt
tänne löytääkseen täydellisiä ihmisiä. Hän
tuli luoksemme, koska tiesi, millaisia me
ihmiset olemme: vajavaisia ja monin tavoin
särkyneitä. Hän tahtoo kohdata sinut siinä
elämäntilanteessa, missä ikinä oletkin. Siinä oli
syy syntyä seimen lapseksi, Vapahtajaksi.
Jumalan siunaamaa adventin- ja joulun aikaa.
Anne Visser-Keltto
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Aikuistyö kevät 2021
Naiset
Naisten porukka järjestää tilaisuuksia muutaman kerran vuodessa.
Tilaisuuksissa voi perehtyä kiinnostavaan aiheeseen joltakin elämän osaalueelta, johon tulee vierailijan alustus. Voit tavata tuttuja ja tutustua uusiin
naisiin. Seurakuntayhteys vahvistuu hyvässä ilmapiirissä.

To 21.1. klo 18
naisten ilta
seurakuntatalolla

Ke 17.3. klo 18
naisten ilta
seurakuntatalolla

Vieraana Johanna Yli-Opas
Suomen Ladusta.
Puhumme liikunnallisen
elämäntavan
omaksumisesta.
Kahvit alussa, ja hartaus
lopussa.

Vieraana
psykoterapeutti
Tuula Pukkala

Miehet
Miesten porukka järjestää miesten aamupaloja, retkiä, saunomista
ja talkootoimintaa. Seuraa Kyrönmaa-lehden kirkollisia ilmoituksia,
sekä nettisivujamme. Tule rohkeasti mukaan vaan.
Seurakuntayhteys vahvistuu hyvässä ilmapiirissä.
Miesten jumppa jatkuu Hoppiksella alk. 13.1. ke klo 18.30-19.30.
Vetäjänä Matti Kukkola.
Miesten sähly jatkuu monitoimihallilla pe klo 20-21.30, paitsi 2.4.
Vetäjänä Petri Siljander.
Miesten aamupala, hotelli Kantri: kiinnostava alustus, keskustelua ja hartaus aamupalan ohessa:
La 23.1. klo 8.30-10
Vieraana toimittaja Virpi Niemistö: ”Maaseutu tiedotusvälineiden
ilmastokeskustelun altavastaajana”. Loppuhartaus Antti Yli-Opas
La 13.2. klo 8.30-10
”Vuorovaikutus lähisuhteissa”, Antti Yli-Opas

Pariskunnat
Parisuhteen palikoista toteutetaan yhdeksän illan sarja:
”Rakkautta rakentamassa” keskiviikkoisin klo 18 seurakuntatalolla alk. 13.1. Tervetuloa!
Illoissa ei käsitellä kriisejä vaan mahdollisuuksia. Voit osallistua silloin kun pääset,
yksin tai yhdessä. Lastenhoito järjestetty, ilmoittautuminen 8.1. mennessä p. 044 477 77 75.
Illan sisällöstä vastaa vt. kirkkoherra Antti Yli-Opas, joka on kouluttautunut parisuhderyhmien
ohjaaja ja kouluttaja.
’Parisuhteen palikat’ on käytännöllinen väline parisuhteen tärkeimpien ulottuvuuksien
käsittelyyn. Se on laajasti käytössä seurakunnissa, neuvoloissa ja eri järjestöissä.
Kriisitilanteissa Vaasan ja Seinäjoen perheasian neuvottelukeskukset ottavat vastaan
pariskuntia yhdessä tai yksittäin. Palvelut ovat maksuttomia.
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Diakoniatyö
Diakoniatyön tehtävä on kristilliseen rakkauteen perustuva
avun antaminen. Apua voivat hakea kaikenikäiset ihmiset eri
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
ajanvarauksella diakoniatoimistossa:
Anne Kinnunen 044 477 77 70 ja Mari Lintala 044 477 77 83.

Tapahtumia 2020
Su 29.11.
Ke 2.12. ja
to 3.12.
Ke 2.12.

Ohraryynipuuromyyjäiset ja arpajaiset srk-talolla jumalanpalveluksen jälkeen.
Eläkeläisten adventtijuhla seurakuntatalolla klo 12, puuro- ja kahvitarjoilu ja ohjelmahetki.
Ilmoittautuminen viim. 30.11. p. 06 477 77 00
Laihialaisten kehitysvammaisten ja heidän läheisten joulujuhla seurakuntatalolla klo 17.30.
Ilmoittautuminen viim. 30.11. Marille 044 477 77 83.
Ke 16.12. Työttömien ja vähävaraisten puurojuhla seurakuntatalolla klo 12.
Ilmoittautuminen viim. 10.12. Annelle 044 77 77 70.

Ateriapalvelu ja päivähartaus
Ateriapalvelu (7 €) ja päivähartaus klo 12 tiistaisin kerran kuukaudessa
seurakuntatalolla
19.1. Rippikoulu tänään - nuorisotyönohjaajat Minna Koskela ja Henna Nortunen
23.2. Yhteisvastuukeräys – diakoniatyöntekijät Anne Kinnunen ja Mari Lintala
16.3. Lähetys – lähetyssihteeri Paula Atila

Torstaipiiri
Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu piiri kokoontuu klo 14 seurakuntatalolla kerran kuussa.
Piirissä keskustellaan, hiljennytään ja juodaan kahvit. Kokoontumiset: 28.1., 25.2., 25.3.

Yhteisvastuukeräys 2021
Yhteisvastuukeräys alkaa 7.2.2021. Keräystuotolla tuetaan taloudellisessa
ahdingossa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailman katastrofialueilla.
Su 7.2.
Yhteisvastuulounas klo 11-13.30 seurakuntatalolla. Hinta 10 €.
Ti 16.2.
Hernekeittomyyjäiset klo 11-13 srk-talolla. Keitto, kahvi ja
laskiaispulla 5 € tai mahdollisuus ostaa hernekeittoa kotiin 5 €/litra.
Ti 16.2.
Laskiaistapahtuma perheille klo 17.30-19.30 alkaen hartaudella
Seurakuntatalolla.

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

Tervetuloa uuteen tapahtumaan!
Tiistaikeitto (5 €) seurakuntatalolla klo 12-13.
26.1., 23.3., 13.4. ja 25.5. Tilaisuus alkaa päivän sanalla, jonka jälkeen keittolounas ja kahvi.
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Koululaiset ja nuoret
Vuosi 2020 jää varmasti monen mieleen yhtenä isona
poikkeuksena ja muutoksena.
Tapahtumia, perhejuhlia ja harrastuksia on peruttu,
siirretty ja tehty etänä.
Seurakunnassa otimme ison loikan
jumalanpalvelusten striimaamiseen ja
rippikoululaisten etätehtäviin.
Mutta onneksi pahin pelko ei käynyt toteen, ja
pääsimme kesällä viettämään suunnitellut leirit.
Vaikka jouduimme muuttamaan alkuperäisiä
ajankohtia, niin oli ilo huomata, että niin lapset kuin
nuoret uskalsivat lähteä leirille.
Kesällä pidimme neljä leirimuotoista rippikoulua
Seura-Rannassa ja kaksi tyttöleiriä elokuun
viikonloppuina.
Ensimmäistä kertaa pidettiin ”mummoleiri”
varttuneille naisille ja perheleiri.
Kauniilla paikalla sijaitseva leirikeskus tarjosi jälleen
uusia ystäviä ja unohtumattomia auringonlaskuja.
Mutta nyt nuoret on konfirmoitu ja kuningatar
Esteristä oppineet tytöt ovat vieneet kruunut kotiin ja
leirikeskus hiljenee hetkeksi, kunnes taas ensi kesänä
se saa täyttyä ilosta, laulusta ja hyvistä muistoista.

8  Kirkon kukko

Lapset ja perheet
Jouluaskarteluillat korvataan nyt näin:
Voit hakea pienen jouluaskartelupussin
päiväkerhon eteisestä viikolla 49.

Su 29.11. klo 10

1. adventin perhekirkko, tervetuloa
laulamaan hoosiannaa!
Su 10.1. klo 16.00 Vauvakirkko viime vuonna kastetuille
vauvoille perheineen seurakuntatalolla.
Tarjoilua ja tilaa leikille tilaisuuden
jälkeen.
Su 21.3
Marian ilmestyspäivän perhekirkko,
mukaan kutsutaan erityisesti
päiväkerholaisia.
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Ryhmät ja piirit
Ihmistä ei ole luotu olemaan yksin. Tervetuloa mukaan seuraaviin avoimiin ryhmiin
ja tapahtumiin keväällä 2021. Seurakunnassa tapahtuu!

Raamattu- ja rukouspiirit:

Ilosanoma - raamattupiiri kokoontuu seurakuntatalon
kokoushuoneessa salissa parillisten viikkojen
keskiviikkoina klo 18 seuraavina kertoina:
13.1, 27.1, 10.2, 24.2, 10.3, 24.3, 7.4, 21.4,
5.5 ja 19.5.2021.
Missiorukouspiiri on yhteiskristillinen ryhmä, joka kokoontuu vuorotellen seurakuntatalolla ja
helluntaiseurakunnalla klo 18 kerran kuussa tiistaisin:
19.1. seurakuntatalolla
16.2. helluntaiseurakunnalla
23.3. seurakuntatalolla
13.4. helluntaiseurakunnalla
Porinakeskiviikko kokoontuu parillisen viikon
keskiviikkona klo 13 seurakuntatalolla.
Kokoontumiset: 27.1., 10.2., 24.2. ja 10.3.

Muut tilaisuudet:

La 30.1. Evankeliumin ja arabityön ilta srk-talolla klo 18.
Vieraana arabityön johtaja Aaron. Yhteiskristillinen.

Kinkerit

Kinkereitä pidetään sunnuntaisin klo 13 helmi-maaliskuussa aiheella ’Kristityn voimavarat’.
Kinkeripaikkoja ovat seurakuntatalo, Perälän- ja Isonkylän koulut, sekä Ylipään Nuorisoseura ja
Jokikylän kylätalo vuorovuosin.
14.2
Srk-talolla
21.2
Perälän koulu
7.3
Isonkylän koulu
14.3
Ylipään Nuorisoseuralla. Jokikyläläiset mukaan

Lähetyspiiri

Medialähetyspiiri eli “Sansa-piiri” kokoontuu seurakuntatalolla kerran kuussa maanantaisin
klo 18 päivämäärin: 11.1, 8.2, 8.3, 12.4, 10.5.

Seuraa nettisivujamme ja Kyrönmaa-lehden kirkollisia ilmoituksia

Mitä se usko oikein on?

Elämässä on paljon asioita, jotka eivät avaudu järjelle ja logiikalle. Järkeä - eikä varsinkaan maalaisjärkeä - silti
pidä hylätä vaan käyttää yhdessä ja rinnakkain muiden ulottuvuuksien kanssa.
Yhtä lailla sanat ovat riittämättömiä täysin tavoittamaan vaikkapa haltioitumisen kokemusta luonnosta,
musiikista tai ystävyydestä. Yritäpä todistaa tieteellisesti, että rakastat jotakuta. Tai kertoa toiselle, miltä läheisen
menettäminen tuntuu. Ne ovat silti kokemuksina ja tunteina täyttä totta.
Uskon kieli muistuttaa musiikkia ja runoutta. Ne kaikki puhuttelevat mieltä, tunteita ja ajatuksia. Kristillinen
usko ei tarkoita vain johonkin näkymättömään uskomista. Pikemminkin hyvin näkyvään ja tuntuvaan: Jeesus
oli tavattavissa ja kuultavissa. Hän teki lähtemättömän jäljen maailmanhistoriaan. Täysin riippumatta meidän
mielipiteistämme tai uskostamme hänen sanansa ja tekonsa ovat vaikuttaneet jo 2000 vuotta.
Kristillinen usko syntyy vastauksena - kuin vastarakkautena – siitä kokemuksesta, että Jumalan rakkaus koskee
minuakin, että minutkin otetaan vastaan, kutsutaan peremmälle ja hyväksytään. Jeesuksen sanat ja teot voivat
tehdä sellaisen vaikutuksen.
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Lähetystyön asialla
Ilosanoma Jeesuksesta kuuluu kaikille kansoille.
Sanoilla ja teoilla jokaista kristittyä kutsutaan välittämään
Jumalan rakkautta. Kirkko on oikeastaan liikkeelle
lähetettyä Jumalan kansaa, joka ilmentää kaikkialla samaa
uskoa – vähän erilaisena tavoiltaan ja toteutukseltaan.
Lähetystyön perusteet löytyvät kaikista evankeliumeista.
Johanneksen evankeliumissa (Joh 20:21) Jeesus toivottaa
rauhaa ja sanoo:
”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.”
Jokainen voi löytää tehtävää lähetystyön parista.
Voi esimerkiksi tulla mukaan tapahtumiin,
joissa kerätään varoja lähetystyön tukemiseen.
Jos kulkee Vaasassa, voi poiketa Lähetyssoppeen,
Kauppapuistikko 4, jonka myyntituotto menee
lyhentämättömänä lähetystyön tukemiseen.
Laihian seurakunta tukee useita nimikkolähettejä
ja kohteita eri puolilla maailmaa, esim. Venäjällä,
Suomessa, Pakistanissa ja Keniassa. Lähetystyön
puolesta rukoillaan ja sitä pidetään esillä eri
muodoissa - myös lasten ja nuorten keskuudessa.
Lähetystyötä ja kansainvälistä avustamista
varten kirkolla on lähetysjärjestöjä sekä Kirkon
Ulkomaanapu.

Esittelyvuorossa on nimikkolähettimme Ari Salminen
Ari oli perheineen vuodesta 1996 alkaen pitkään Turkissa ja Saksassa
lähetystyössä turkkia puhuvien keskuudessa. Muutama vuosi sitten
perhe palasi Suomeen, mutta työ ei suinkaan loppunut: Ari jatkaa
sitä Suomesta käsin ja Suomessa. Hän tekee maahanmuuttajatyötä
Suomessa ja turkkilaistyötä Saksassa ja Etu-Aasiassa. Arilla on vahvaa
osaamista islaminuskoisten tavoit-tamisessa ja niinpä hän voi vahvistaa
islamin kohtaamisen valmiuksia niille, jotka sitä tarvitsevat, esim.
kouluttamalla muita. Ari osallistuu edelleen Istanbulin Luterilaisen
kirkon toimintaan.
Hänellä on poikkeuksellisen pitkäaikainen kokemus turkkilaistyössä ja
hyvä turkin kielen taito, jota hän käyttää turkkilaisten kohtaamisissa
ja teologisessa koulutuksessa. Arin aikaansaannosta on mm.
turkinkielinen katekismus. Maahanmuuttajien parissa tehtävä työ
Suomessa on lähetystyötä. Ari on Suomen ev. lut. Kansanlähetyksen
työntekijä.

Tapahtumia:
Ari Salminen on tavattavissa su 24.1.2021 klo 18 srk-talolla.

11  Kirkon kukko

Seurakunnan yhteystiedot:
Seurakuntatoimisto
Laihiantie 29, 66400 Laihia
puh. 06 477 7700
Sähköposti: laihian.seurakunta@evl.fi
Toimisto on avoinna
maanantaisin klo 9–17
tiistaisin ja torstaisin klo 9–13
Virastosta toimistoksi
1.12.2020 alkaen kirkkoherranvirasto saa uuden nimen:
seurakuntatoimisto. Nimenmuutos kertoo siitä, että
kirkonkirjojenpidon päävastuu on siirtynyt alueelliseen
keskusrekisteriin ja virkatodistukset sekä monet muut asiat
hoituvat nyt siellä kuten esimerkiksi avioliiton esteiden
tutkinta, sukuselvitykset, kirkkoon liittyminen ja kastettujen
merkitseminen seurakunnan jäseniksi. Alueellisen keskusrekisterin yhteystiedot ovat alla.
Aluekeskusrekisteri
puh. 041 730 2591
Tarkempaa tietoa ja ajankohtaisia päivityksiä nettisivuilta
www.laihianseurakunta.fi tai kirkollisista ilmoituksista.

Seuraa myös Facebook-sivujamme.
Tykkää ja kommentoi!

Kirkkoherra, vt
Antti Yli-Opas
044 477 77 75

Toimistosihteeri
Marjo Peltonen
044 477 77 88

Kappalainen
Anne Visser-Keltto
044 477 77 76

Toimistonhoitaja
Virpi Koskenranta
044 477 77 85

Seurakuntapastori
Päivi Kuismanen
044 477 77 79

Diakoniaviranhaltija vs.
Anne Kinnunen
044 477 77 70

Seurakuntapastori
Simo Ylä-Viteli
044 752 23 39

Diakoniaviranhaltija
Mari Lintala
044 477 77 83

Kanttori
Johanna Ristolainen
044 477 77 81

Hautausmaanhoitaja
Matti Tapiala
044 477 77 82

Suntio
Rami Toivola-Ruismäki
044 477 77 80

Nuorisotyönohjaaja
Henna Nortunen
044 477 77 71

Emäntä
Jaana Lähdesmäki
044 477 77 89

Nuorisotyönohjaaja
Minna Koskela
044 477 77 87

Talouspäällikkö
Eija-Maria Tuomela
044 477 77 84

Kasvatuksen lähiesimies,
lähetyssihteeri
Paula Atila
044 477 77 78

Seuraava Kukko
ilmestyy
vko 12 / 2021.

Lastenohjaaja
Ella Karjamäki
044 477 77 73
Lastenohjaaja
Jaana Vuorenmaa
044 477 77 72

