Vauvakirkko ja brunssi
Kolmen vartin vauvakirkko vuonna 2021 kastetuille seurakuntamme uusille jäsenille. Vauvakirkko alkaa brunssilla klo
9–9.50 Vaasan kirkon kryptassa. Vauvakirkossa köröttelemme ja laulamme lastenlauluja ja -virsiä. Kaikki
osallistujat ovat tervetulleita alttarille siunattavaksi.
Tammi-kesäkuussa syntyneet kutsutaan 6.2.
pidettävään vauvakirkkoon. Ilmoittautuminen 11.–26.1. Heinä-joulukuussa syntyneet kutsutaan 20.2. pidettävään vauvakirkkoon. Ilmoittautuminen 17.1.–9.2.
Ilmoittautumiset osoitteessa www.
vaasansuomalainenseurakunta.fi/
ilmoittaudu.
Mukana vauvakirkossa ovat seurakunnan vauva- ja taaperomuskarilaiset.
Muistoksi vauvakirkosta saa oman
kastekyyhkyn kirkon kastepuusta.
Mikäli ei pääse vauvakirkkoon, kastekyyhky on noudettavissa vauvakirkon jälkeen 25.2. saakka kirkkoherranvirastosta Koulukatu 26.

Hääyö 22.2.22
Hääyö-tapahtumassa tiistaina 22.2. vihitään pareja Palosaaren kirkossa puolen
tunnin välein.
Vihkipari käynnistää avioliiton esteiden
tutkinnan vähintään viikkoa ennen Hääyötä.
Ennen vihkimistä pappi keskustelee vihkiparin
kanssa. Hääyössä ei ole pukukoodia, vaan jokainen
saa pukeutua juuri siten kuin itselle hyvälle tuntuu.
Kirkkoon on tervetullut isompi tai pienempi vierasjoukko. Vihkipareille seurakunta tarjoaa tarjoaa kuohuvaa ja
kakkua.
Tiedustelut: kirkkoherranvirasto arkisin klo 9–15 puh. 06 326 1209 ja
pastori Eva Thölix puh. 044 480 8227.

Diakonian juhlavuosi 2022
Diakonia Vaasassa 120 vuotta
1.9.2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan
ensimmäinen diakonissa, Matilda Hoffman. Vuosi on myös seurakunissa tehtävän diakonian juhlavuosi. Vaasassa diakoniatyö täyttää 120 vuotta!
Juhlavuoden aikana Vaasan alueen diakonia näkyy ja kuuluu eri yhteyksissä.
Diakoniatyöntekijät ovat mm. torilla tavattavissa ja kohtaamassa ihmisiä.

Vapaaehtoisena seurakunnassa
Seurakuntalaisten osallistuminen kuuluu seurakunnan perusolemukseen. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kutsuu ihmisiä mukaan. Vapaaehtoisena toimiminen kasvattaa ihmistä ja antaa merkitystä elämään.
Haluamme, että seurakuntalaisella on tilaa toimia ja olla mukana seurakuntayhteisön rakentamisessa. Ilman vapaaehtoisten arvokasta panosta seurakunnan
toiminta olisi nykyistä suppeampaa.
Avoimia vapaaehtoistehtäviä voit löytää sivuilta www.vapaaehtoistyo.fi
Mikäli et juuri nyt löydä sopivaa tehtävää, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi seurakunnan verkkosivuilla kohdassa osallistu/vapaaehtoistyö tai tilaa kuukausittain
ilmestyvä uutiskirjeemme. Voit myös ottaa meidät seurantaan sosiaalisessa
mediassa.
Yhteydenottoasi odotellen!
Vapaaehtoistyön projektityöntekijä
Johanna Yli-Opas,
johanna.yli-opas@evl.fi.
puh. 044 480 8269.

Lapset ja perheet
PERHEKERHOT
Vauva-, taapero- ja perhemuskareissa,
tenavatuokiossa sekä perheiden liikunta- ja luontokerhossa lapset ja aikuiset toimivat yhdessä lastenohjaajien
johdolla. Kerhoryhmissä tapaa muita
lapsiperheitä ja jaetaan yhdessä lapsiarkea kahvi- ja mehuhetken aikana, sekä
hiljennytään yhdessä hartaushetkeen.
Lasten ryhmätoiminta alkaa viikolla 2!
Toimintaa ei ole viikoilla 9. Mukaan voi
liittyä missä vaiheessa kautta tahansa,
tervetuloa! Tiedustelut: lapsityönohjaaja Jaana Lyyski puh. 044 480 8250.
VAUVAMUSKARI
Ei ilmoittautumisia.
• Palosaaren seurakuntatalossa tiistaisin klo 13.30–15.
• Hietalahden seurakuntahuoneistossa, Pitkäkatu 77, perjantaisin klo
13.30–15.
TAAPEROMUSKARI
Ennakkoon ilmoittautuneille 1–3-vuotiaille. Tiedustele vapaita paikkoja puh.
044 480 8258/Seppälinna.
• Hietalahden seurakuntahuoneistossa, Pitkäkatu 77, tiistaisin ja perjantaisin klo 9.30–11.
• Palosaaren seurakuntatalossa maanantaisin ja torstaisin klo 9.30-11.
PERHEMUSKARI
Parillisten viikkojen keskiviikkoina klo
17.30–19 Hietalahden seurakuntahuoneistossa, Pitkäkatu 77.
Ilmoittautumiset ko. viikon tiistaihin
klo 16:een mennessä tekstiviestillä
puh. 044 480 8258/Seppälinna. llmoita osallistujien määrä ja mahdolliset
allergiat. Ryhmään mahtuu mukaan 10
perhettä kerrallaan. Tarjolla iltapala.

Koululaiset
SEURAA LASTEN JA KOULULAISTEN
TOIMINTAA SOMESSA!
Facebook: Vaasan suomalainen seurakunta/lapset, koululaiset ja perheet
Instagram: @Vaasan_koululaiset
PIENOISSÄHKÖAUTORATA
avoimet ovet joka keskiviikko 12.1.
alkaen klo 17.30–18.30 Huutoniemen
seurakuntakeskuksen PSA-ratatilassa, I-krs. Radan vieressä oleva pelitila,
biljardi, ilmakiekko, pöytäfutis ym.,
on auki klo 20:een asti. Tiedustelut:
Tuomo "Tumppi" Iso-Aho, puh. 0400
936 704.
PERHEIDEN TOIMINTAILLAT
torstaisin 27.1., 24.2., 31.3. ja 28.4.
kello 17.30–19.30 Huutoniemen
seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa
askartelua, pienoissähkörata-autoilua,
erilaisia pelejä ja toimintapisteitä sekä
Kiva päivä -toimintoja. Ilta päättyy
hartauteen ja iltapalaan.

TENAVATUOKIOT
• Maanantaisin klo 9.30–11.30 Gerbyn seurakuntakodissa.
• Tiistaisin klo 9.30–11.30 Huutoniemen seurakuntakeskuksessa.
• Keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 Hietalahden seurakuntahuoneistossa.
ILTATENAVATUOKIOT
Ohjelmassa leikkiä, laulua, askartelua,
hiljentymistä sekä iltapala.
Parittomien viikkojen tiistaina klo 17–
18.30 Huutoniemen srk-keskuksessa.
Ilmoittautumiset ko. viikon tiistaina
klo 16:een mennessä tekstiviestillä
puh. 044 480 8243/Koukkari. Ilmoita
osallistujien määrä sekä mahdolliset
allergiat.
PERHEIDEN LIIKUNTA- JA
LUONTOKERHO
tiettyinä tiistaina klo 17.30–19 Vanhan Vaasan pappilassa.
Ilmoittautumiset tekstiviestillä ko. viikon maanantaina klo 16:een mennessä
puh. 044 480 8254/Reinilä.
• ti 8.2. Talven touhuja. Mitä kaikkea
talvella voikaan yhdessä touhuta.
• ti 8.3. Kevään ihmeitä. Miten luonto
herää, voinko auttaa sitä?
• ti 5.4. Metsämörriretki, Vanhan
Vaasan pappilan metsään. Omat eväät
mukaan.
• ti 3.5. Retki Aava Kertun kotitilalle.

PÄIVÄKERHOT
Kaipaako lapsesi ikäistään seuraa ja
lapsilähtöistä tekemistä? Tarvitsetko omaa aikaa jaksaaksesi arjessa?
Seurakunnan päiväkerhoryhmissä on
ohjattua toimintaa 2–3 päivänä viikossa 2–3 tuntia kerrallaan 2–5-vuotiaille
lapsille. Mukana myös teemaryhmiä,
kuten muskaripäiväkerho liikunta- ja
luontokerho. Tiedustele vapaita paikkoja lapsityönohjaajalta puh. 044 480
8250.
PARKKIPÄIVÄKERHO
Voit tuoda 2–6-vuotiaan lapsesi parkkipäiväkerhoon silloin, kun tarvitset hetken omaa aikaa virkistyäksesi, hoitaaksesi asioita, tai lapsesi kaipaa muiden
lasten seuraa ja tekemistä.
• Torstaisin Huutoniemen seurakuntakeskuksessa klo 13–15.30. Ilmoittautuminen ko. viikon maanantaisin
klo 16:een mennessä puh. 044 480
8291.
• Perjantaisin Hietalahden seurakuntahuoneistossa klo 13–15.30. Ilmoittautuminen ko. viikon torstaisin klo
16:een mennessä puh. 044 480 8256.

ARKIAPU – UUTTA!
Lapsiperheiden arkea helpottamaan!
Seurakunta tarjoaa perheille lasten
ulkoilua tai yksilöllisempää kerhoilua ja
kohtaamista varten arkiapua maanantaisin klo 13–16 ja torstaisin klo 9–12 (ei
viikoilla 9 ja 5).
Arkiavun ajat varaat tekstiviestillä
edellisen viikon keskiviikkona klo 16:een
mennessä numerosta 044 480 8256
(Häggblom). Tämän jälkeen lastenohjaaja
ottaa yhteyttä ja sopii Arkiavusta.
Arkiapu-palvelun järjestää Vaasan suomalaisen seurakunnan varhaiskasvatus.

KOULULAISTEN
LEIRIT
Leireillä on yhteisiä leikkejä ja pelejä,
askartelua, Raamattuun tutustumista,
sekä syödään hyvin ja usein. Leirit pidetään Österhankmon leirikeskuksessa,
jonne on bussikuljetus Vaasasta. Ilmoittautuminen osoitteessa www.vaasansuomalainenseurakunta.fi/ilmoittaudu
Leirit 5.–8.-luokkien tytöille ja pojille.
• pe–la 4.–5.2.
• la-su 5.–6.2.
Valitse leiri, jolle haluat osallistua.
Leirin hinta 16 €. Ilmoittautuminen
12.–26.1. srk:n verkkosivuilla.
Hiihtolomaleirit HUOM. 4.-luokkalaiset saavat valita kumpaan osallistuvat.
• 1.–4.-luokkalaisille ma-ke 28.2.–2.3.
• 4.–8.-luokkalaisille ke-pe 2.–4.3.
Leirin hinta 32 €. Ilmoittautuminen
3.–17.2. srk:n verkkosivuilla.
Leirit 1.–4.-luokkien tytöille ja pojille.
• pe–la 8.–9.4.
• la–su 9.–10.4.
Valitse leiri, jolle haluat osallistua.
Leirin hinta 16 €. Ilmoittautuminen
17.–31.3. srk:n verkkosivuilla.

PYHÄKOULUT
Seurakunnan monipuoliset ja toiminnalliset pyhäkoulut kokoontuvat eri puolilla
kaupunkia. Lue lisää seurakunnan verkkosivuilta www.vaasansuomalainenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille/
pyhakoulu
HUUTONIEMEN
KIRKKOPYHÄKOULU
sunnuntaisin 16.1. alkaen klo 10.
Kirkkopyhäkoulussa lapset kokoontuvat aluksi jumalanpalvelukseen, josta
he lähtevät pyhäkouluun yhdessä
ohjaajan kanssa. Lapset palaavat jumalanpalvelukseen ennen ehtoollista.
TARINAPYHÄKOULU
maanantaisin 31.1., 14.2. ja 28.2. klo
18–19 Gerbyn seurakuntakodissa.
Tervetuloa Raamatun tarinoiden äärelle! Tarinapyhäkoulussa kokoonnutaan
kuulemaan raamatunkertomuksia sekä
muita kristiLllisiä kertomuksia lapsille.
Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan
lastensa kanssa. Isommat lapset voivat
osallistua myös ilman vanhempaa.
LUONTOPYHÄKOULU
su 13.2. ja 27.3. klo 15 Suvilahdessa
Appelsiinimäen juurella. Pakkaa eväät
reppuun ja lähde mukaan, lapset ja
aikuiset yhdessä! Pyhiksessä on pieni
hartaushetki, luontoleikkejä sekä
omien eväiden herkutteluhetki. Ota
mukaan omat eväät ja istuinalusta
(vaikkapa sanomalehti + muovipussi).
Vaatetus sään mukaan!
PERHEMESSUT JA
PUUHAPÄIVÄT
• su 30.1. klo 17 Gerbyn seurakuntakodissa.
• su 10.4. klo 10 Vaasan kirkossa.
• su 17.4. klo 10 Huutoniemen kirkossa.

KOULULAISTEN
KERHOT
KOULULAISTEN KERHO
1.–6.-luokkalaisille tiistaisin 18.1.
alkaen klo 13–16 Vanhan Vaasan
pappilassa. Tiedustele vapaita paikkoja arjariitta.iilahti@evl.fi.
HERKKUKERHO
1.–4.-luokkalaisille tiistaisin 18.1.
alkaen klo 15 Palosaaren seurakuntatalolla. Tiedustele vapaita paikkoja
jenni.lyyski@evl.fi.
KEPPIHEVOSKERHOT
1.–6.-luokkalaisille torstaisin 20.1
alkaen klo 15 ja klo 16.15 Gerbyn
seurakuntakodissa. Tiedustele vapaita
paikkoja jenni.lyyski@evl.fi.
HUUTONIEMEN KIRKON KERHO
1.–6.-luokkalaisille torstaisin 27.1. alkaen klo 12–16 Huutoniemen seurakuntakeskuksessa. Tiedustele vapaita
paikkoja tomi.hakkarainen@evl.fi tai
arjariitta.iilahti@evl.fi.

SÄHLYKERHO
1.–6.-luokkalaisille tiistaisin 1.2. alkaen klo 17–18 Ristikassa, Jyrsijänkatu 2. Tiedustele vapaita paikkoja tomi.
hakkarainen@evl.fi.
MINECRAFT-KERHO
• Osallistu kotoasi omalla koneella
keskiviikkoisin 2.2. alkaen, klo 15–16
pelataan konsoleilla, mobiililaitteilla
ja Windows 10 -versiolla, klo 16–17
pelataan Java-versiolla. Java-versio
toimii vain tietokoneella. Lisätietoja:
tomi.hakkarainen@evl.fi.
ILON ASKELEET
Ilon askelten toiminta on perhetyötä,
johon osallistuvat lapset, nuoret ja
aikuiset sekä yhdessä että omissa ryhmissään. Kevätkauden alussa sovitaan
toiminnan eri muodoista ja ajoista.
Perjantaisin 14.1. alkaen klo
17–18.30 Vaasan kristillisen koulun
salissa, Sepänkyläntie 4, käynti Varastokadun puolelta.
Tiedustelut: arjariitta.iilahti@evl.fi.

TAPAHTUMAT
JA ILLAT
Huom. Kaikkiin tapahtumiin ja iltoihin
on ilmoittautuminen. Seuraa toimintakalenteria www.vaasansuomalainenseurakunta.fi/tule-mukaan
ISIEN JA LASTEN ILLAT
tiettyinä tiistaina kerran kuukaudessa
klo 17.30–19. Ilmoittautumiset tekstiviestillä ko. viikon maanantaisin klo
16:een mennessä puh. 044 480 8254/
Reinilä.
• ti 25.1. Valmistetaan pizza ja pelataan pelejä.
• ti 22.2. Seikkailu Vanhan Vaasan pappilassa, salaperäinen pulmatehtävä.
• ti 22.3. Temppurata, miten onnistuu
tasapainoilu ja hyppely yhdessä.
• ti 19.4. Nikkarointia, autetaan pörriäisiä valmistamalle niille pesätaloja.
PERHEIDEN ULKOILULEIRI
la-su 26.–27.2. Österhankmon
leirikeskuksessa. Leirin ohjelmassa on
ulkoilun lisäksi mm. askartelua, leirikirkko ja muuta yhteistä puuhaa koko perheelle. Aikuiset 25 € ja yli 3-v. lapset
15 €. Sisarusalennus, mikäli samasta
perheestä osallistuu vähintään kolme
lasta. Etusija vaasalaisilla perheillä.
Mikäli leirillä on tilaa, mukaan voidaan
ottaa myös muualta tulevia. Tarvittaessa leirille järjestetään bussikuljetus,
joka lähtee kaupungista lauantaina klo
10.
Ilmoittautuminen 11.2. mennessä
verkkosivujemme kautta.
Tiedustelut: Monika Heinonen puh.
044 480 8241 / monika.heinonen@
evl.fi tai Jaana Lyyski puh.
044 480 8250 / jaana.lyyski@evl.fi

ISOVANHEMMAT JA
LAPSENLAPSET
• la 12.3. klo 10–12 Vanhan Vaasan
pappilassa. Ohjelmassa perinneleikkejä- ja lauluja. Mukana seurakunnan
lapsikuori Piccoli Gaudium Sonos.
Keittolounas.
• ti 24.5. klo 17.30–19 Vanhan
Vaasan pappilassa toiminnallinen ilta
askarrellen, musisoiden ja satuillen.
AAMUKASTE
la 26.3. klo 12–16 Huutoniemen
kirkossa. Vaasan suomalainen seurakunta kutsuu jokaista kastamatonta
lasta, pientä ja suurta, Aamukasteelle.
Aamukasteessa kaikki on tehty valmiiksi perheen puolesta kakkukahveista kirkon koristeluun. Aamukaste on
helppo, mutta yhteisöllinen ja juhlallinen tilaisuus kastaa perheen pienempi
tai isompi lapsi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 23.1.–1.3. www.vaasansuomalainenseurakunta.fi/aamukaste

LASTENKUOROT
Kuoroharrastus antaa lapselle mahdollisuuden kokea riemullista yhdessäoloa
ja laulamisen iloa sekä opetella äänenkäyttöä ja esiintymisiä.
PICCOLI GAUDIUM SONOS
4–7-vuotiaille
GAUDIUM SONOS 8–12-vuotiaille
torstaisin 13.1. alkaen klo 17–17.45
Huutoniemen skeskuksessa.
Tiedustelut:
• Gaudium Sonos: Jimi Järvinen, puh.
044 480 8234.
• Piccoli Gaudium Sonos: Johanna
Välimäki, puh. 044 480 8232.

Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia
YHTEISLAULUILLAT
On sydäntälämmittävää laulaa yhdessä! Yhteislauluiltoja pidetään
tiettyinä torstaina klo 18, vetäjinä Leena Lohikoski-Ojala ja Maaria
Perälä.
Koululauluja eri vuosikymmeniltä:
• 20.1. Huutoniemen kirkossa
• 3.2. Ristinummen seurakuntakeskuksessa.
Siionin Virsiä:
• 24.3. Huutoniemen kirkossa
• 7.4. Ristinummen seurakuntakeskuksessa
• 7.4. Huutoniemen kirkossa.
LUOJAN LINNUT | GUDS FÅGLAR -KONSERTTI
su 6.2. klo 18 Vaasan kirkossa.
Johanna Välimäki laulu, Tarja Viitanen laulu, Erica Nygård huilu,
Leena Lohikoski-Ojala piano ja Jimi Järvinen urut.
Liput 10 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
YHDESSÄ YSTÄVÄN KANSSA -KONSERTTI
su 13.2. klo 18 Vaasan kirkossa.
Järj. Lions Club Family Vaasa ja seurakunta.
ISÄNMAALLISIA LAULUJA JA VIRSIÄ
pe 11.3. klo 19 Palosaaren kirkossa.
Yhteislauluja ja musiikkiesityksiä. Mukana Vaasa Brass,
joht. Tarja Viitanen. Kolehti yhteisvastuulle.
SUOMALAISEN KUOROMUSIIKIN HELMIÄ CANTICUM MARIS JA VAASAN OOPPERAKUORO
su 27.3. klo 18 Vaasan kaupungintalossa.
Joht. Tarja Viitanen, Anton Ylikallio piano.
DOMINO FIGURES -KITARAKONSERTTI
la 2.4. klo 16 Huutoniemen kirkossa.
Vaasan ja Pietarsaaren musiikkiopistojen oppilaat,
amatöörikitaristit ja opettajat.
SIMON KYRENELÄINEN -MUSIKAALI
la 9.4. klo 18 Hansa-kampuksella, Ruutikellarintie 2.
Järj. srk ja musiikkiteatteri Valkia.

Kuorot ja Vaasa Brass

Nuoret
SEURAA NUORTEN TOIMINTAA
SOMESSA!
IG: @nuorisotilacross

KONSERTTI
Ihastuttava laulaja-lauluntekijä
Juhani Tikkanen sekä poprockhenkinen Kotiinpalaajat
musisoivat 10.2. klo 18 Vaasan
kirkossa. Konsertti on avoin kaikille,
kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

NUORTENMESSUT
perjantaina 21.1., 18.2. (huom. Palosaaren kirkossa), 18.3. ja 29.4. klo 18
Vaasan kirkossa. Miten nuortenmessu
pitäisi toteuttaa? Voisitko antaa omat
lahjasi käyttöön? Tule suunnittelemaan ja valmistelemaan klo 17 alkaen
messua tai vaikka kertomaan ideasi
tuleviin messuihin.

Seurakunnassamme kokoontuu erityyppisiä kuoroja sekä
vaskiyhtye, jotka ilomielin ottavat mukaansa uusia laulajia tai
soittajia milloin vain. Aluksi voi tulla vaikka vain seuraamaan
ja kuuntelemaan harjoituksia tarvitsematta olla täysinoppinut
stemmalaulaja. Nuotinlukutaitoakaan ei kaikissa kuoroissa
välttämättä vaadita.
Lisätietoja: www.vaasansuomalainenseurakunta.fi/musiikki

NUORTEN LEIRI
28.–30.1. Vaasan, Mustasaaren ja Vähänkyrön yhteinen 13–20-vuotiaiden
nuortenleiri Österhankmon leirikeskuksessa. Leirin hinta 25 €. Ilmoittautudu verkkosivuilla 17.1. mennessä.
Tiedustelut: Lotta Fredman puh. 044
480 8248.
NUORISOKUORO MERINA
Merinaan voivat pyrkiä kaikki musikaaliset, nuotinlukutaitoiset, laulamista
rakastavat 11–18-vuotiaat nuoret.
Merina ottaa uusia laulajia - sovi oma
aika tai tule koelaulutilaisuuteen ke
12.1. klo 15 urkuparvelle.
Harjoitukset keskiviikkoisin 12.1.
alkaen klo 16–17.30 Vaasan kirkon
urkuparvella.
Helmikuussa 2022 Merina osallistuu
Suomen nuorisokuorojen yhteiseen
tapahtumaan Hämeenlinnassa.
Yhteystiedot: tarja.viitanen@evl.fi,
puh. 044 480 8231.

CROSS
NUORTENILTA
keskiviikkoisin 19.1. alkaen klo 18–21
nuorisotila Crossissa. Tervetuloa
pelailemaan, olemaan, juttelemaan ja
suunnittelemaan toimintaa yhdessä!
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN
NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN
ILLAT lauantaisin 22.1., 19.2., 12.3. ja
14.5. klo 16 nuorisotila Crossissa. Ilta
on suunnattu erityisesti kehitysvammaisille ja autistisille nuorille ja nuorille
aikuisille. Vaihtuvan ohjelman lisäksi
hartaus ja pieni iltapala. Tiedustelut:
Tiia Tervonen 044 4808246.

Pyhän kosketus
JUMALANPALVELUS
• Messu joka sunnuntai klo 10 Vaasan
kirkossa ja Huutoniemen kirkossa.
• Messu joka toinen sunnuntai klo 13
Ristinummen seurakuntakeskuksessa.
• Arabiankielinen jumalanpalvelus klo
15 Ristinummen srk-keskuksessa.
• Sunday Service or Sunday Prayer at
1 pm. in Palosaari Church.
• Tuomasmessu su 13.2. klo 17 Palosaaren kirkossa.
• Juhlamessu su 6.3. klo 13 Palosaaren kirkossa.
• Ilta lähteellä la 12.3. klo 18 Palosaaren kirkossa.
• Messu su 13.3. klo 17 Gerbyn seurakuntakodissa.
• Ilmastomessu la 26.3. Vaasan kirkossa.
• 70-vuotiaiden kirkkopyhä su 27.3.
klo 10 Huutoniemen kirkossa.

ELÄKELÄISTEN LOUNAS
torstaisin 13.1. alkaen klo 11.30–13
isossa seurakuntasalissa Koulukatu
28. Lounasannos 7,50 €. Tiedustelut:
Tiina Vähämaa, puh. 044 480 8264.
PERJANTAIKÄVELY
Reipas ja rento kävelyporukka kokoontuu kaupunginkirjaston kahvilassa
14.1. alkaen joka toinen perjantai klo
10.10–10.35, minkä jälkeen lähdetään
kävelylenkille. Liity seuraan! Virtahepolipas Kreikan pakolaisleirillä olevien
lasten ja nuorten urheilutoimintaan,
toteuttajana lähetystyöntekijä Niko
Ijäs.
MIESTEN SAUNAILLAT
kerran kuukaudessa tiettyinä ke 26.1.
alkaen Alskathemmetin leirikeskuksessa. Sauna 16.30 alkaen, iltapala klo
18 3,50 €, vierailijan alustus. Tarvittaessa kuljetus klo 16.45 Kouluk. 26:n
edestä, paluu tilaisuuden jälkeen.

RUKOUSHETKET
• Arkipäivän rukoushetki tiistaisin
11.1. alkaen klo 12 Vaasan kirkossa.
• Hiljainen rukoushetki tiettyinä
torstaina 13.1. alkaen klo 18 Vaasan
kirkossa.
• Rukous- ja ylistysilta tiettyinä torstaina 6.1. alk. klo 18 Vaasan kirkossa.

NAISTEN JA MIESTEN LOUNAAT
tiettyinä perjantaina klo 11.45–13.15
isossa seurakuntasalissa Koulukatu
28. Naisten lounaat 28.1. alkaen, prof.
Ilkka Virtanen: Sankarihautojen kertomaa. Miesten lounaat 11.2. alkaen.
Lounas 7,50 e. Tervetuloa maistuvalle
lounaalle kiinnostavan aiheen pariin.

EKUMEENINEN KIRKKOILTA
ke 19.1. klo 17 alkaen. Alkuhartaus
Vaasan kirkossa, ristisaatto katoliseen
kappeliin, isä Tri. Klo 18 Ekumeeninen
kirkkoilta ortodoksisessa kirkossa,
isä Andrei Sotsov. Musiikki Vaasan,
Huutoniemen ja ortodoksisen seurakunnan kirkkokuorot. Ekumeeniset
iltakahvit ortodoksisessa seurakuntasalissa.

PAPPI VAI LÄÄKÄRI?
-KESKUSTELUSARJA
tiistaina 15.2., 15.3. ja 5.4. klo 18 Vaasan kirkon kryptassa. Pappi vai lääkäri? on keskustelusarja, joka porautuu uskoon ja terveyteen liittyviin kysymyksiin.
Järj. srk ja Suomen Raamattuopisto.

Kohtaamisia
aikuisille
Ajankohtaista tietoa kevään aikuisten
ryhmätoiminnasta ja muista tapahtumista työntekijöiltä ja verkkosivuilta
www.vaasansuomalainenseurakunta.fi

LÄHETYSSOPPI
Avoinna ti-pe klo 10–17 osoitteessa
Kauppapuistikko 4.
SINUA VARTEN!
Seurakunnan työntekijät ovat sinua varten! Ota yhteyttä, yhteystiedot löytyvät:
www.vaasansuomalainenseurakunta.fi/
yhteystiedot

KIRJAPIIRI
Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät kirjapiiriin!
Kuukauden toinen maanantai 10.1.
alkaen pienessä seurakuntasalissa
Koulukatu 26. Tiedustelut: Mirjam
Kallio puh. 040 717 3489 tai mirjam.
kallio55@gmail.com

Yhteisvastuu
LAHJOITA MULLE HUOMINEN
Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen
tuotolla autetaan koronapandemian
seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria.
Kampanjassa huomioidaan erityisesti
noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista
löytyy merkittävä määrä etäopiskelun
ja eristäytymisen haasteista kärsineitä
sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen voit
antaa kasvavalle ikäpolvelle valoisamman tulevaisuuden.
• 60 % keräystuotosta Kirkon Ulkomaanavun kautta kehittyvien maiden
auttamiseen.
• 20 % kotimaassa ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään
työhön, diakonia-avustuksiin ja 20 %
etsivän nuorisotyön Saapas-toiminnan kehittämisen Lasten ja nuorten
keskuksen kautta.
STARTTIMESSU
su 6.2. klo 10 Huutoniemen kirkossa.
Tietoa Yhteisvastuun keräyskohteesta,
yhteisvastuutuotteita myynnissä.
JUMALAN LINNUT | GUDS FÅGLAR
-KONSERTTI
su 6.2. klo 18 Vaasan kirkossa. Ohjelma 10 e Yhteisvastuun hyväksi.
LIPASKERÄYS YHTEISVASTUULLE
viikolla 6 eri puolilla kaupunkia.
Ilmoittaudu kerääjäksi osoitteessa
vapaaehtoistyo.fi tai suoraan seurakunnan diakoniatyöntekijöille.
PERHEIDEN ULKOILUTAPAHTUMA
Gerbyn kuntoportailla, Gerbynmäellä
su 13.2. klo 13–15 Yhteisvastuun
hyväksi.
LAHJOITA APUA!
• Verkossa osoitteessa www.yhteisvastuu.fi tai
• mobiilisti MobilePay 85050, Siirto
040 700 9902.

RENKAIDENVAIHTOTEMPAUS
Renkaidenvaihtotempaus
yhteistyössä Vamian kanssa
tulee taas, seuraa ilmoittelua!
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Kirkko Vaasassa on myös nuorten aikuisten oma yhteisö. Tule mukaan säännölliseen
toimintaan tai kehittämään jotakin aivan uutta. Olet lämpimästi tervetullut sellaisena kuin olet!
VIIKKOTOIMINTA
torstaisin klo 18 Crossissa, Kauppapuistikko 4. Ohjelmassa on niin
peli-iltoja, rukoushetkiä kuin rentoja
sanajumalanpalveluksia eli Säkkituolikirkkoja. Kevätkaudelle suunnitelmissa on mm. peliviikonloppu ja
retkipäivä lähiseudulle.
IG: @nuoriaiset_vaasa
SÄHLY
tiistaisin klo 18.30–19.30 Hietalahden koulun liikuntasalissa, Ravikatu
9, ovi C.

OPISKELIJOIDEN JA NUORTEN
AIKUISTEN JUMALANPALVELUS
15.3. Palosaaren kirkossa klo 18.
Messu järjestetään Meidän illan yhteydessä.
PAPIT OPISKELIJOIDEN JA
NUORTEN AIKUISTEN TUKENA
• Vaasan yliopistolla tiistaisin klo
13–15, Fabriikissa, F116, Yliopistonranta 10.
• VAMK:ssa keskiviikkoisin klo 13–15,
WA1128, Wolffintie 30.
Voit myös sopia ajan luottamuksellista keskustelua varten kampuksella,
seurakunnan tiloissa tai Zoomin tai
Teamsin välityksellä.

Multicultural
activities
MULTICULTURAL COMMUNITIES
Missing Christian fellowship? Looking
for a place of worship? Or do you need
help and support in your life? Welcome
to the Lutheran International Church
in Vaasa! If you’re interested in
Christian Faith we are happy to help
you to learn more. We also happily
receive new volunteers for Sunday
Prayers, kids’ activities and church
coffee.
INTERNATIONAL WINTER CAMP
21.–23.1. Welcome to beautiful
Österhankmo campground for a
weekend of rest, fellowship and great
food for the body and the Spirit.
Young and old, families and students everyone can come.
Price: 50 € (including lodging, food
and program), children age 4–14 the
fee is 25 €. Under 4 years old attend
for free. Sign up by 6.1.2022.
SUNDAY SERVICE IN ENGLISH
starting 6.1. with an Epiphany Prayer
at 1 pm in Palosaari church. After that
we gather every Sunday, same time
and place. Kids' Corner at the back of
church with books, toys and a small
altar. Refreshments and fellowship
after the service.
BIBLE STUDY
starting 12.1. at 6.30 pm in Palosaari
Church. We gather every second week
to read the Bible, discuss, question
and pray together.
SERVICE AND SUNDAY SCHOOL IN
ARABIC
Sundays at 3 pm. in Ristinummi
Chapel, Kappelinmäentie 8. Contact:
Stephanos Khalifa +358 40 577 7995.
SIGNING UP & QUESTIONS
If you have got any questions or wish
to sign up to an event be in contact
with Immigrant Worker Jessica Emaus,
jessica.emaus@evl.fi, +358 44 480
8280 or Pastor Timo Kaukomaa +358
44 480 8218, timo.kaukomaa@evl.fi

Yhteystiedot:
Korkeakoulupappi Timo Kaukomaa,
timo.kaukomaa@evl.fi, puh. 044 480
8218, Instagram: @timokaukomaa.
Nuorten aikuisten pappi Alma Tuiskula, alma-helena.tuiskula@evl.fi, puh.
044 480 8224.

