UUTISKIRJE 2/2022 ELOKUU

TULKOON SYKSY
Syksy on saapumassa ja sen mukana värikkyys lisääntyy
luonnossa. Olen aina pitänyt syksystä - johtunee siitä, että olen
syntynyt syksyllä. Muistan lähtemättömästi ne ajat, jolloin
syntymäpäiväni aamuna äiti tuli laulaen herättämään ja toi
kimpun kehäkukkia huoneeseeni. Toinen varma syksyn merkki
oli koulun alkaminen syyskuun alussa. Se oli aina odotettu ja
mielenkiintoinen päivä. Siihen liittyi paljon jännitystäkin ja
riemua siitä, että tapasi jälleen kaikki koulukaverit menneen
kesän jälkeen. Ja ne uudet kirjat ja muut koulutarvikkeet…
Syksyllä aloitettiin myös aina uusia harrastuksia tai jatkettiin
vanhoja. Niin seurakunnassakin. Monet kerhot ja lauluryhmät
aloittavat jälleen toimintansa. Erityistä huolta kannan
kirkkokuoron toiminnasta. Joukkomme on harvennut
huolestuttavasti. Ikä tekee tehtävänsä eikä kunto enää aina
anna myöten.

TÄSSÄ
KIRJEESSÄ
Seurakuntavaaleista
Kirkon sisätilamuutos
Syysmiete
Miten viestit tavoittavat?
Alkusyksyn tapahtumia
Diakonian juhlavuosi
Vanhusten viikko

Jos omistat laulun lahjan, tule ja ota se käyttöön Luojamme
kunniaksi ja seurakuntaelämän elävöittämiseen kuoromme
riveissä. Laulaminen tuo iloa elämääsi. Syyskausi alkaa 21.9
kello 18 Laukaan seurakuntatalolla.
Seurakunta on avoin ottamaan vastaan myös palautetta ja
kehittämään toimintojaan seurakuntalaisten parhaaksi.
Lähdetään liikkeelle ja tehdään seurakunnasta se paikka,
jossa jokainen löytää oman tehtävänsä ja kokee tulleensa
kotiin.
Siunattua syksyä kaikille!
Eeva-Liisa Kovanen, Viestintätyöryhmän puheenjohtaja
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Seurakuntavaalit marraskuussa,
ehdokkaaksi ehtii vielä
Vaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys on 8.-12.11.
Vaaliyhdistysten perustamisasiakirjat ehdokasasetteluineen
pitää toimittaa kirkkoherranvirastoon 15.9. mennessä.
Joitakin listoja on Laukaassa jo muodostumassa. Niistä tulee
tietoa seurakunnan vaalisivulle heti kun se on mahdollista.
Vaaleissa Laukaaseen valitaan 27 luottamushenkilöä.
Vaalilautakunnan ensimmäinen kokoontuminen
oli toukokuussa. Puheenjohtajana toimii Arvo Tammela ja
sihteerinä Mari Väisänen.
Virallinen vaalikirje ehdokaslistoineen postitetaan
seurakunnan jäsenille lokakuussa. Laukaan seurakunnan
jäsenet voivat äänestää kumman tahansa kunnan (Laukaan
tai Konneveden) ehdokkaita.
Tietoa vaaleista ja ehdokkaaksi ryhtymisestä on jaettu
seurakunnan tilaisuuksissa ja esitteitä sekä julisteita on
esillä toimipaikoissa. Vaaleja on tuotu esille Laukaan
markkinoilla ja muissa tapahtumissa. Paikallislehdessä oli
ehdokkuuteen kannustava seurakunnan oma mainos
heinäkuussa. Valtakunnallisia ja paikallisia ehdokkuuteen
kannustavia mainoksia ja videoita on julkaistu seurakunnan
Facebook-, Instagram- ja YouTube -tileillä. Lisää
vaalinäkyvyyttä on tulossa muun muassa led-valotauluissa
Laukaassa ja Konnevedellä.

Seurakunnan kotisivuille on perustettu oma
vaalisivu laukaanseurakunta.fi/vaalit, jonne
kerätään paikallista aineistoa, muun muassa
videoita ja tietoa listoista ja niiden
yhteyshenkilöistä.
Virallinen kuulutus ehdokasasetteluun liittyvistä
asioista on julkaistu 28.7. Laukaa-Konnevesi NOSTO
lehdessä. Samassa lehdessä julkaistiin
18.8.
kuulutus äänioikeutettujen luettelosta.
Molemmat kuulutukset ovat nähtävinä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä
seurakunnan vaalisivulta.
Kaikki valtakunnallinen tieto löytyy
seurakuntavaalit.fi sivustolta.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja
liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa
sen aukioloaikana. Asiakirjan voi myös tulostaa
itse verkkosivulta Vaaliasiakirjat Seurakuntavaalit-info.
Seurakuntavaaleissa 2018 Laukaan seurakunnan
äänestysprosentti oli 17,5. Laukaan seurakunta
kuuluu Lapuan hiippakuntaan, jossa vuonna 2018
kohokohdat
oli hiippakunnista suurinKesän
äänestysprosentti
19,2.

- Mielenkiintoista ja haastavaa, kuvailee 40 vuotta
Laukaan seurakunnan luottamushenkilönä
palvellut Ulla Tarvainen.
Hän rohkaisee kaiken ikäisiä ryhtymään ehdolle
seurakuntavaaleihin.
- Luottamustehtävä opettaa ja palkitsee,
Se auttaa ymmärtämään muidenkin julkisten
organisaatioiden toimintaa ja avaa näkökulman
koko yhteiskuntaan.
Lue koko haastattelu tai katso video Ullasta:
laukaanseurakunta.fi/vaalit
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Laukaan kirkon sisätilamuutoksen
hyväksymisprosessi loppusuoralla
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.6. 2022 hyväksyä
kirkkoneuvoston esityksen Laukaan kirkon
sisätilamuutoksesta ja lähettää sen edelleen kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Muutoksen tavoitteena on muuttaa Laukaan kirkkotilaa
toiminnallisesti monipuolisempaa suuntaan säilyttäen tilan
sakraaliluonne. Sisätilan muutokset nostavat kirkon arvoa.
Arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen Oy on laatinut ehdotuksen
sisätilojen muutoksista. Sen mukaan kirkon takaosaan
urkuparven alle rakennetaan kaksi toimitilaa. Toinen tiloista
palvelisi erityisesti lasten parissa tehtävää työtä ja toinen tila
mahdollistaisi pienet kokoontumiset ja auttaisi mm.
kirkkokahvitusten järjestämisessä. Museovirasto on antanut
puoltavan lausunnon kirkkotilanmuutoksesta 24.4.2022.
Seurakuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa hankkeesta
palautetta. Kirjallisessa palautteessa (1 kpl) puollettiin
kirkkotilamuutosta. Lisäksi saatiin palaute, jossa ei otettu
kantaa kirkkotilamuutokseen, vaan pyydettiin huomioimaan
esteetön liikkuminen pyörätuolilla tai rollaattorilla kirkon
sivulaivojen ja keskiosan penkkien välissä ehtoolliselle
siirryttäessä. Facebookissa annettiin yksi kriittinen palaute
muutokseen.

Taidemessu 30.10.
Leppäveden
seurakuntakodissa 30.10.
kello 14
Mukana juhlassa ovat
alttaritaulut maalannut
Henna Jousmäki, Karita
von Gross alttaritaulutyöryhmästä sekä Hannu
Tervo lapsikuoron
kanssa.
Luvassa on taidetta
kaikille aisteille.
Jumalanpalveluksen
jälkeen on tarjoilua ja
erilaista taiteeseen
liittyvää puuhaa
kaikenikäisille

Syksy on jollakin
tavalla hyvin
pysäyttävä ja ehkä
jopa pyhän
tuntuinen.
Syksy on yksi
Jumalan taidonnäyte
täällä maan päällä.

Näkymä kirkkosaliin toisesta
suunnitellusta tilasta.
KATSO: MINÄ LUON UUTTA. NYT SE PUHKEAA ESIIN – ETTEKÖ HUOMAA?
MINÄ TEEN TIEN AUTIOMAAHAN JA JOET KUIVUUDEN KESKELLE. JESAJA 43:19

Henna Jousmäki
Laukaan seurakunnan
nuorisotyönohjaaja
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MITEN VIESTIMME
TAVOITTAVAT IHMISET?
Seurakunnat järjestävät ja mahdollistavat valtavan
määrän tapahtumia ja toimintaa. Seurakunnat
tuottavat myös kulttuuria, kuten konsertteja.
Mutta kuinka kaikki tarjonta löytää tien ihmisten
tietoisuuteen? Siinä on iso haaste. Uusia
viestintäkanavia syntyy teknologian ja
digitaalisuuden ansiosta koko ajan uusia. Iso osa
mainoksista ja muista viesteistä hukkuu
infokohinaan.
Tämä uutiskirje on yksi tapa viestiä seurakuntaan
sitoutuneille ihmisille. Heidät tavoittaa hyvin myös
perinteinen media, kuten paikallislehti.

KERRO AJATUKSESI MEILLE!
Kaikkien ryhmien tavoittaminen ei aina onnistu edes
sosiaalisen median kautta. Nuoret käyttävät Instagramia
ja monia uusia pikaviestikanavia, joista vanhemmat eivät
useinkaan pysy kärryillä.
NOSTO
Laukaan seurakunnan Facebook-sivulla on noin 1 400
"tykkääjää", mutta seurakunnan viestit tavoittavat heistä
vain osan Fb:n käytäntöjen vuoksi.

Haluamme palvella seurakuntalaisia
mahdollisimman hyvin. Mikä on sinulle tärkein
viestintäkanava?
Kerro se meille: laukaan.seurakunta@evl.fi
tai viestintätyöryhmän puheenjohtaja Eeva-Liisa
Kovanen: eevalkovanen@gmail.com.

POIMINTOJA ALKUSYKSYN TAPAHTUMISTA
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Uutta toimintaa!
Yhteinen iltarukous
Uuden Iltarukous-ryhmän ensimmäinen
kokoontuminen on perjantaina 30.9. kello 18
Laukaan seurakuntatalossa.
NOSTO
Jatkossa kokoontumiset ovat perjantaisin noin
kerran kuussa.
Iltarukous-ryhmässä etsitään yhteyttä ja apua
ylhäältä. Ilta alkaa yhteisellä iltapalalla ja jatkuu
rukouksen, sanan ja kohtaamisen äärellä,.

Perheparkki koko
Kesänperheelle
kohokohdat

Tilaa sähköpostiisi
uutiskirje:
laukaan.seurakunta.fi

Seurakunnalta on toivottu perheille
suunnattua
toimintaa
ilta-aikaan.
Perheparkki on vastaus toiveeseen.
Perheparkki kokoontuu 29.8. ja seuraavaksi
maanantaina 12.9. kello 17-19 Leppäveden
seurakuntakodissa, Tiituspohjantie 50 C.
Perheparkissa on vaihtuvat teemat ja niihin
liittyvät tekemiset. Päivällinen on tarjolla
kello 17. Hinta on aikuisilta 3 ja lapsilta 1,5
euroa.

Seurakunnan toiminta eri kohderyhmille sekä tapahtumat löytyvät
verkkosivuilta: laukaanseurakunta.fi
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