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Terveiset kirkkoherralta

Kukko kiekuu!
Kirkon kukko on ilmestynyt useamman vuoden Laihialla. Se on saanut nimensä kellotapulin tornissa olevasta kukosta. Voi aiheesta kysyä,
miten se on sinne lentänyt. Miksi kukko katolla?
Aiemmassa työpaikassani työhuoneeni lähettyvillä oli entinen pappila,
sittemmin kunnantalona toiminut iso kiinteistö, jota asutti nyt lapsiperhe. Heillä oli kanoja ja kukko. Melkein jokainen päivä kuulin kukon
kiekuvan. Sillä oli niin kantava ääni, että se kuului hyvin ikkunan läpi
sisälle asti. Kukko on hereillä jo varhain, vartioi ja suojaa laumaansa ja
ilmoittaa olemassa-olostaan komealla äänellään. Sitä oli ilo kuunnella.

Kristushan
sanoi, että ”valvokaa, sillä ette tiedä
aikaa ettekä
hetkeä”.

Kukko on valveilla olon vertauskuva. Kristushan sanoi, että ”valvokaa,
sillä ette tiedä aikaa ettekä hetkeä”. Kukkoa on pidetty myös suoranaisesti symbolina Kristukselle, joka antaa uuden armonpäivän koittaa: jo
aamunkoitteessa se mielellään laulaa. Kiirastorstaina Jeesus sanoi Pietarille tunnetut sanat, että ”ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät
minut”. Ja niin myös tapahtui. Siksipä siis Kirkon kukko.
Kirkon Kukon ulkoasu näyttää uudelta. Vaikka kukon
tehtävä on sama, voi sen sulkia välillä siistiä! Tahdomme tavoittaa paikkakuntalaiset ja luoda edellytyksiä yhteydelle, yhdessä toimimiselle ja kohtaamiselle. Usko,
toivo ja rakkaus syntyvät ja vahvistuvat yhdessä.

Laihialle tultuani olen iloinnut siitä yhteydestä,
jota olen itse saanut kokea seurakuntalaisten kanssa.

Antti Yli-Opas, vt. kirkkoherra
antti.yli-opas@evl.fi
p. 044 477 77 75
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Jumalanpalvelukset

LAIHIAN KIRKOSSA
sunnuntaisin klo 10.00
(ellei toisin mainita)

TAMMIKUU
5.1.
Herran Huoneessa. Jumalanpalvelus, srk-pastori Simo Ylä-Vitelin
tulosaarna. Kirkkokahvit.

23.2.
26.2.

Jumalan rakkauden uhritie,
laskiaissunnuntain messu.
Tuhkakeskiviikon iltakirkko klo 18.

MAALISKUU
6.1.

12.1.
19.1.
26.1.

Jeesus maailman valo, loppiaisen messu,
saarna Marketta Veikkola. SLEY:n lähetyspyhä.
Lähetystilaisuus srk-talolla. Keijo Niemelän ryhmä.
Kasteen lahja, jumalanpalvelus.
Päiväripari avustaa. Klo 16 vauvakirkko srk-talolla.
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa, messu.
Harri Yli-Huidan ryhmä.
Jeesus herättää uskon. Tammisunnuntain
jumalanpalvelus, seppeleenlaskut, reserviläiset.

HELMIKUU
2.2.

9.2.
16.2.

Kynttilänpäivän jumalanpalvelus.
Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Lounas klo 11-13.30 srk-talolla 10€/7€.
Ansaitsematon armo, messu.
Rippikoululaiset mukana.
Jumalan sanan kylvö, jumalanpalvelus.
Pirkko Salon ryhmä.

1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

Jeesus kiusausten voittaja, päiväriparin
konfirmaatio
Rukous ja usko, messu, rippikouluryhmä avustaa.
Lähetyspyhä.
Jeesus, pahan vallan voittaja, jumalanpalvelus,
rippikouluryhmä avustaa.
Marianpäivän perhekirkko, rippikouluryhmä
avustaa.
Kärsimyksen sunnuntai, jumalanpalvelus.
Rippikouluryhmä avustaa.

HUHTIKUU
5.4.

Palmusunnuntain messu, Päivi Puskan ryhmä.

Pyhäkoulu su jumalanpalveluksen aikana srk-talolla 12.1.
lähtien, paitsi perhekirkoissa.
Kirkon kukko 3

Ihmistä ei ole luotu olemaan yksin.
Tervetuloa mukaan seuraaviin avoimiin ryhmiin, piireihin, ja tapahtumiin:
Ilosanoma - raamattupiiri kokoontuu seurakuntatalon
kokoushuoneessa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo
18 seuraavasti: 8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 4.3, 18.3, 1.4.
Missiorukouspiiri on yhteiskristillinen ryhmä, joka
kokoontuu vuorotellen seurakuntatalolla ja
helluntaiseurakunnassa kerran kuussa:
27.1 helluntaisrk, 24.2 seurakuntakoti, Kirkkotie,
kokoustila; 30.3. helluntaisrk
Rukouspiiri Visserien kodissa kokoontuu 21.1, 3.3 ja 24.3
klo 18, Länsitie 204.
Laihian medialähetyspiiri kokoontuu 13.1, 10.2, 9.3,
13.4, ja 11.5 seurakuntatalon kokoustilassa klo 18 ja on
avoin ryhmä. Ryhmä tukee Sanansaattajat ry:n monipuolista medialähetystyötä.

Yksinäisten kahvihetki
Yksinäisten kahvihetki kokoontuu parillisen viikon
keskiviikkona alkaen 22.1. klo 13.00 seurakuntatalolla.

Kinkerit ovat edelleen elossa!
Kinkereitä pidetään helmi-maaliskuussa aiheella
“Kristittynä kasvaminen”.
Se on jatkoa edellisvuoden aiheelle “Kaste ja kummius”.
Teemaa voi lähestyä vaikkapa pohtimalla, millaisella hengellisellä polulla kuljen, miten uskoni on saanut alkunsa
ja miten itse olen kasvanut kristittynä.
Su 16.2.
Su 23.2. 		
Su 1.3. 		
Su 15.3.		

Seurakuntatalo klo 13
Perälän koulu klo 13
Jokikylän yhteistalolla klo 13
Isonkylän koulu klo 13

Kinkeripiireissä tapahtuu hienoisia muutoksia: Hulmin
kinkeripiiri yhdistyy Kirkonkylän kinkeripiiriin. Samaten
Ylipään ja Jokikylän kinkeripiirit yhdistyvät, niissä kinkereitä pidetään vuorotellen.

Seurakuntatilaisuudet
18.1.
5.2.

15.2.

Kristittyjen ykseyden rukouspäivän
yhteiskristillinen tilaisuus klo 18 seurakuntatalolla.
Pappi vai lääkäri? -ilta seurakuntatalolla
klo 18. Pastori Lasse Pesu ja lääkäri Pia Lakso
puhuvat aiheesta Elämän voimavarat. Juonto
Pauli Leppiniemi, kahvitus klo 17.30.
Sanan ja rukouksen ilta seurakuntatalolla
klo 18. Yhteiskristillinen tilaisuus, jossa vieraana
Pirkko Vesavaara.
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4.3.

20.3.

Pappi vai Lääkäri? -ilta srk-talolla klo 18. Lasse
Pesu ja Pia Lakso puhuvat aiheesta Kivun ja
kärsimyksen kohtaaminen.
Sanan ja rukouksen ilta kirkossa klo 18.
Vierailevana pastorina Risto-Pekka Alhainen
Ilmajoelta.

Miehet ja naiset
Miesten ja naisten toimikunnat järjestävät aikuisille
aamupaloja, iltatilaisuuksia, retkiä, saunomista ja miehille
talkootoimintaa. Monesti saadaan vierailijan alustus eri
aiheista. Tule rohkeasti mukaan, vaikket olisi koskaan käynytkään. Voit tavata tuttuja ja tutustua uusiin. Seurakuntayhteys vahvistuu hyvässä ilmapiirissä. Seuraa paikallislehteä ja nettisivujamme; www.laihianseurakunta.fi

La 25.1. kello 13.
Maakunnallinen miestapahtuma
“Voimakas, heikko mies”, Ylistaron kirkko
Rovasti Esko Kallio, hiippakuntasihteeri Jukka Helin.
Musiikissa Jukka Salminen. Kahvit srk-talolla, klo 15.30
ehtoollinen kirkossa, Saarna TT Harri Kuhalampi.
Järj. seurakunnan miestyö ja ELY.

Liikuntaryhmät
Miesten jumppa jatkuu keskiviikkoisin Hoppiksella klo 1819. Vetäjänä Matti Kukkola.
Miesten sähly jatkuu perjantaisin monitoimihallilla klo 2021.30, paitsi 10.4. Vetäjänä Petri Siljander.

Naisille tilaisuuksia
To 30.1. Iltapalatilaisuus seurakuntatalolla klo 18. Esillä
Toivoa naisille –toiminta, josta kertoo medialähetysjärjestö Sanansaattajien koordinaattori Satu Hauta-Aho.
To 12.3. Iltapalatilaisuus seurakuntatalolla klo 18. Familia-kuoro Vähästäkyröstä vierailee.

Pariskunnat
Parisuhteestasi voit jutella ottamalla yhteyttä seurakunnan pappiin, tai toimituskeskustelun yhteydessä. Perheasian neuvottelukeskukset sekä Vaasassa että Seinäjoella ottavat vastaan pariskuntia yhdessä tai yksittäin.
Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut ovat kaikille
maksuttomia.

Tule mukaan
toimintaan!

Lapset ja perheet
Seurakuntatalolla kokoontuu viikoittain ryhmiä, jotka on
tarkoitettu kotona lasta hoitaville vanhemmille ja isovanhemmille:
Perhepiiri maanantaisin klo 10-11.30
Avoin päiväkerho tiistaisin klo 9.30-11.30, ota omat
eväät mukaan
Perhepäivähoitajien kerho torstaisin klo 9.30-11.30
Kahvia ja pientä purtavaa on tarjolla vapaaehtoisella
maksulla.
Päiväkerho- ja kirkkomuskariryhmät jatkavat kokoontumisia viikolla 2. eli 7.1. alkaen. Päiväkerhot on tarkoitettu 3-5 –vuotiaille lapsille. Vapaita paikkoja voi kysellä
päiväkerhotyönohjaajalta Paula Atilalta 044 477 77 78.

Tilaisuuksia ja tapahtumia lapsiperheille
su 12.1. Vauvakirkko viime vuonna kastetuille vauvoille
perheineen klo 16 seurakuntatalolla. Tarjoilua ja tilaa
leikkiä tilaisuuden jälkeen
ti 18.2. Perheiden talvitapahtuma seurakuntatalolla
Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi klo 17.30
ke 25.3. Pääsiäisaskarteluilta lapsiperheille seurakuntatalolla klo 18-19.30. Vapaaehtoinen materiaalimaksu

Yhteisvastuukeräys

alkaa 2.2.2020
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike
ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittain järjestämä
suurkeräys. Vuoden 2020 keräysvaroilla tuetaan
vanhemmuutta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräystuotosta 40 % jää Suomeen. Avun perille viemisessä
keskeisinä toimijoina ovat valtakunnalliset lasten,
nuorten ja perheiden tukemiseen erikoistuneet MLL
ja Pelastakaa Lapset ry. Toinen puolikas kotimaahan
jäävästä osuudesta käytetään Laihian seurakunnan
kautta vanhemmuutta tukeviin toimintoihin.
60 % keräysvaroista ohjataan kehitysmaihin, esimerkiksi naisten ja äitien koulutukseen ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen. Avun vie perille
Kirkon Ulkomaanapu.
Seurakunnassamme on suuri joukko lista -ja lipaskerääjiä liikkeellä hyvän asian puolesta helmi–huhtikuun
aikana. Kerääjäksi voi ilmoittautua diakoniatyöntekijöille.
Yhteisvastuu -tapahtumia:
Ke 29.1.		
Infoilta kello 18.00 seurakuntatalolla
		
kerääjille ja muille aiheesta
		kiinnostuneille.
Su 2.2. 		
Yhteisvastuulounas 10 €,
		
seurakuntatalolla klo 11–13.30
Ti 18.2. 		
Talvitapahtuma perheille
		
seurakuntatalolla klo 17.30
Ti 25.2.		
Hernekeittomyyjäiset
		
seurakuntatalolla klo 11–13
To 23.4. 		
Valoa kohti –konsertti kirkossa klo 19.
		
Ohjelma 5 €.
Ti 30.4. 		
Rinkulamyyjäiset, tilaukset
		22.4. mennessä
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Diakonia ja lähetystyö
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. Anne Kinnunen 044-477 77 70 ja
Mari Lintala 044-477 77 83.

Torstaipiiri
Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu piiri kokoontuu
seurakuntatalolla kerran kuussa. Piirissä keskustellaan,
hiljennytään ja juodaan kahvit.

Kehitysvammaiset
Keva-kerho kokoontuu seurakuntatalolla joka toinen
viikko.

Diakoniapiirit
Ateriapalvelu ja päivähartaus
Ateriapalvelu (7 €) ja päivähartaus klo 12 tiistaisin kerran
kuukaudessa seurakuntatalolla
21.1.
		
		
		
18.2.
17.3.

Terveiset Ugandasta
Kirkon Ulkomaanavun
työstä- Eija-Maria
Tuomela
Kanttori laulattaa
Yhteisvastuu

Ystävätoiminta
Ota yhteyttä vs. diakoniatyöntekijä Anne Kinnuseen, jos
toivot vapaaehtoisen käyntiä. Uudet vapaaehtoiset ovat
tervetulleita mukaan toimintaan! Toimintaa järjestetään
yhteistyössä SPR:n kanssa.

Sururyhmä
Sururyhmä on läheisensä n. 6 kk – 2 v. sitten menettäneille tarkoitettu vertaistukiryhmä. Ryhmän osallistujamäärä on 5-8. Sururyhmä aloittaa ma 20.1. klo 18
seurakuntatalon kokoushuoneessa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 16.1. mennessä
p. 044 477 77 75 tai antti.yli-opas@evl.fi.

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 myös sopia etukäteen. Käyntejä
tekevät papit ja diakoniatyöntekijät. 70- ja 75-vuotiaille
järjestetään yhteiset juhlat syksyllä.

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

Lähetystyö
Keräämme varoja nimikkolähettien ja –kohteiden työn
tukemiseen erilaisilla tapahtumilla. Jos olet kiinnostunut
toimimaan vapaaehtoisena esimerkiksi lähetyslounaan
valmisteluissa, innostunut leipomaan myyjäisiin tai
tekemään käsitöitä Lähetyssoppeen, niin ota yhteyttä
lähetyssihteeriin Paula Atila, 044-477 7778.
Kevätkauden tapahtumia:
su 8.3.
Leipä- ja pullamarkkinat
		
seurakuntatalolla, kello 11-14
to 19.3. 		
klo 18 Lähetystilaisuus srk-talolla. Juuri
		
eläkkeelle jääneet nimikkolähetit
		
Marja-Liisa ja David Ezzine kertovat
		
kuulumisiaan ja työstään Sat 7 -TV:n
		parissa
pe 20.3. 		
Tasauspäivän lipaskeräys, kauppojen
		
edustalla, kello 14-18

Uusi Lähetyssoppi
Lahjatavarakauppa Lähetyssoppi muutti Vaasassa osoitteeseen Kauppapuistikko 4.
Lähetyssopessa on käsintehtyjä tuotteita: sukkia, lapasia,
myssyjä, huiveja ja vauvannuttuja. Lisäksi lahjatavaraksi sopivia tuotteita, kuten pussukoita, lämpöeristettyjä
pieniä eväskasseja ja muuta kivaa. Tuotteet ovat vapaaehtoisten käsin tekemiä ja valmistuksessa käytettävät
materiaalit ovat uusia. Myynnissä on myös laihialaisia
tuotteita.
Tuotto menee kokonaisuudessaan lähetystyön tukemiseen kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Lähetyssoppi on
avoinna ti-pe klo 10-17.

Seuraavassa Kukossa kerromme uusista nimikkoläheteistämme.
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Liikettä niveliin ja iloa elämään!
Kerhot alkavat viikolla 3 eli 13.1.
Tuokio-illat torstaisin srk-talolla klo 17-18.30

Kuva: Suomen partiolaiset, Susanna Oksanen

Koululaiset kevät 2020

Laihian eräpojat ja -tytöt
Partio
Partio on hauska ja monipuolinen harrastus.
Se on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä ja seikkailuja. Partiossa voit
oppia yhdessä tekemistä, suunnistusta, yhteistyötaitoja, ensiapua, kokkailua, yhteisöllisyyttä ja
vaikka mitä muuta! Partio on hauskanpitoa, jolla
on tarkoitus.

25.-26.1. Lumileiri Saukkorannassa
Lumileiri järjestetään jälleen tänä talvena 7-14 vuotiaille
tytöille ja pojille Kurikan Saukkorannassa.
Leirillä on tekemistä niin sisällä kuin ulkona, askarteluja,
hartaushetkiä sekä lumileikkejä. Hinta 30€.
Ilmoittautuminen 15.1. mennessä bit.ly/lumileiri20
La 1.2. Perheretki Jyväskylään katsomaan Ella ja
Paterock -näytelmää. Retken hinta 25 €/osallistuja (sis.
matkat, yhden ruokailun ja teatterilipun).
Sitovat ilmoittautumiset ke 22.1. mennessä
laihianseurakunta.fi/tapahtumat. Retki toteutuu vähintään 20 osallistujalla.

Tällä hetkellä Laihialla toimii kuusi eri-ikäisten
partioryhmää sekä perhepartio. Uusia ryhmiä
on mahdollisuus laittaa pystyyn, mikäli saadaan
ryhmille vetäjiä.
Mikäli olet kiinnostunut partioryhmän
vetämisestä, otathan yhteyttä.
Lippukunnan johtaja, Hanna Ristimäki
puh. 050-364 9824

14.2. Big Night ilta klo 18-20.30
24.- ja 25.2. Kerhopäivät hiihtolomalla.

Nuorisotyö kevät 2020
Nuortenillat keskiviikkoisin srk-talolla 18-21.
Alkaa viikolla 2.
19.1. 		
Rippikoulukonsertti srk-talolla klo 15
7.-8.3. 		
Isosleiri Saukkorannassa
21.3.
Nuorten EA- ja alkusammutus-kurssi,
		
lisätiedot päivitetään Instagramiin:
		@laihiannuorisrk

Vauvakirkko srk-talolla
12.1. klo 16
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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
Antti Yli-Opas 044 477 7775

Diakoniaviranhaltija
Mari Lintala 044 477 7783

Kappalainen
Anne Visser-Keltto 044 477 7776

Hautausmaanhoitaja
Matti Tapiala 044 477 7782

Seurakuntapastori
Päivi Kuismanen 044 477 7779

Nuorisotyönohjaaja
(pyhäkoulut, rippikoulut, nuorisotyö)
Henna Nortunen 044 477 7771

Seurakuntapastori
Simo Ylä-Viteli 044 752 2339
Kanttori
Johanna Ristolainen 044 477 7781
Suntio
Rami Toivola-Ruismäki 044 477 7780
Emäntä
Jaana Lähdesmäki 044 477 7789
Talouspäällikkö
Eija-Maria Tuomela 044 477 7784
Toimistosihteeri
Marjo Peltonen 06 477 7700
Toimistonhoitaja
Virpi Koskenranta 06 477 7714
Diakoniaviranhaltija
Arja Heikfolk (äitiysvapaalla) sijainen
Anne Kinnunen 1.1.2020 alkaen
044 477 7770

Nuorisotyönohjaaja
(partio, varhaisnuoret, rippikoulut)
Minna Koskela 044 477 7787
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

Seuraava Kukko
kiekuu kevättä ja
pääsiäistä huhtikuun
ekalla viikolla.

Tarkempaa tietoa ja ajankohtaisia päivityksiä internetissä:
www.laihianseurakunta.fi
Seuraa myös Facebook -sivujamme:
https://www.facebook.com/LaihianSeurakunta
Tykkää ja kommentoi!

