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Alavuden seurakunta
Töysän alue
Kappelitie 4, 63600 Töysä
puh. (06) 526 1125
Töysän seurakuntatalon tilat suljettu 13.5. 
saakka

Tiedote koronavirusepidemia johdosta
Seurakunta mukauttaa toimintaansa valtioneuvoston ja kirkon ohjeistusten pohjalta
Töysän kirkossa ei järjestetä jumalanpalveluksia 13.5.2020 asti. Jumalanpalveluksiin voi seurakunnassamme osallistua 
ainoastaan netin välityksellä Alavuden tai Töysän kirkosta välitettävän jumalanpalveluksen kautta sunnuntaisin 
klo 10. ( https://www.alavudenseurakunta.fi/  etsi kohta ”verkkokirkko”) sekä seurakunnan Facebook-sivuilla.  
Toimituksiin osallistuvien enimmäismäärä on toistaiseksi 10 henkilöä. Muut seurakunnan tiloissa järjestettävät 
tilaisuudet ja ryhmät perutaan 13.5.2020 asti.
Kirkkoherranviraston asioissa seurakuntalaisia palvelee Alavuden virasto uusien aukiolojen mukaisesti, Töysän 
toimipiste on suljettuna 13.5.2020 asti. Suosittelemme virastoasioiden hoitoa puhelimitse, virkatodistuspyyntöjen 
osalta myös sähköinen lomake on käytössänne (https://www.alavudenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/virkatodistus)
Seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa normaalisti. Sunnuntaina Alavuden tai Töysän kirkko on avoinna klo 
11-13 henkilökohtaiseen hiljentymiseen ja rukoukseen. Kirkossa on paikalla seurakunnan työntekijä keskustelua ja 
sielunhoitoa varten.
Seurakunta tuottaa jatkossa hengellistä sisältöä aikaisempaa enemmän nettiin. Tästä ilmoitetaan erikseen.

Kirkkoherranvirasto puh. 06 5150700, a
Huom! Kirkkoherranviraston poikkeukselliset aukioloajat 26.3. alkaen:
Ma-ti klo 9-14, ke suljettu, to 13-16.30, pe suljettu. Pyydämme virastoasioiden hoitoa puhelimitse,   
virkatodistuspyyntöjen osalta myös sähköinen lomake on käytössänne kotisivuillamme

Kirkkoherra Jussi Peräaho 040 710 4042
Hallintojohtaja Hannele Hannuksela 040 127 3887

Kirkkoherranvirasto
Louontie 1 A 1, 63300 Alavus
puh. (06) 515 0700
Virasto avoinna ma–ti klo 9–14,  
ke suljettu, to klo 13–16.30, pe suljettu.
Diakoniatoimiston vastaanotto ke klo 9-11 
ajanvarauksella 

Töysän alueen työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse.
Töysän alueen kappalainen Juha Martikainen 050 312 1501
Diakoni Merja Krueger 050 312 1504
Lastenohjaaja Virve Myllyaho 050 312 1508

Tilaisuudet jatkuvat tiistaista 14.5 alkaen, jos ei toisin ilmoiteta. Tarkempaa tietoa löytyy seurakunnan nettisivuilta 
sekä Viiskunnan kirkollisista ilmoituksista. 
Su 17.5. Klo 13 Messu kirkossa, Kaatuneitten muistopäivä.
To 21.5. Klo 10 Helatorstain messu Alavuden kirkossa, Vietämme vapaaehtoisten kiitosjuhlaa. Messun 

jälkeen Alavuden srk-talossa Toivon pisara-konsertti. Srk:n työntekijät konsertoivat. 
Su 24.5. Klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Su 31.5. Klo 13 Messu kirkossa.
Ti 2.6. Klo 18 Laavukirkko Isokallion laavulla.
Su 7.6. Klo 10 Messu kirkossa, Töysän-kirkko 220-vuotta. Messun jälkeen rovasti Leo Väyrynen kertoo 

Töysän kirkkoteistä ja Töysän kirkon historiasta.

Muuta: Päiväkerhoihin ilmoittautuminen kerhokaudelle 2020-21 jatkuu. Ilmoittautumislinkki on avoinna 
srk:n kotisivuilla kohdassa Tule mukaan – Lapsille ja perheille – päiväkerho.

 Hiljentymiskuvia aikuisille ja lapsille esillä Töysän seurakuntatalon etupihan puoleisilla ikkunoilla 
toukokuun loppuun saakka. Tervetuloa ulkoilemaan, hiljentymään sekä katselemaan ikkunoiden 
vaihtuvia kuvia ja teemoja!

Lisätietoja tapahtumista osoitteesta www.alavudenseurakunta.fi ja Facebookista. Alavuden seurakunta
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Tiedotteen ilmestyminen tarkistetaan heinäkuussa.
Mahdolliset tiedustelut:
Lisätietoja toysa.4h.fi/toysatiedote/ tai 044 544 4180

Elokuun Töysätiedote ilmestynee 
viikolla 31. (27.7.–31.7.2020)

HUOM: Töysätiedotteen julkaisu on 
tauolla kesä- ja heinäkuun, alustavasti 
tiedote jatkuu elokuussa.

Kirjastot tiedottavat:
Koronapandemian aiheuttama palvelusulku kirjastoissa jatkuu ainakin 13.5. saakka (22.4.hetkisen 
tiedon mukaan). Muistathan verkkokirjaston eepos.finna.fi sisältämät e-palvelut. Osa on 
käytettävissä kirjautumatta, osaan tarvitset kirjastokortin numeron ja pin-koodin. Pandemian takia 
myönnetään myös väliaikaisia tunnuksia, jotka saa soittamalla kirjastoon (päiväaikaan)

Uutuutena Kirjastokino: elokuvia katsottavissa maksutta verkossa,     
www.kirjastokino.fi –vaatii kirjautumisen kirjastokortilla ja pin-koodilla

Yhteystiedot Alavuden pääkirjasto puh. 06 2525 1594. Email:

Töysän kirjasto & Asiointipiste 06 2525 5590 tai 044 5501 141 t   

	

Keskustie 8, 63600 Töysä | 050 376 4319 |      | toysa.4h.fi |
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Töysä-viikko ja Töysä-Seuran järjestämät tapahtumat 
siirtyvät koronaviruksen vuoksi heinäkuulle.   
Myös museot ovat suljettuna koko kesäkauden. 

Kotiseudun kasvot -lehti nro. 14 ilmestyy toukokuun 
puolivälin paikkeilla. Lehteä voi sitten ostaa Töysän 
kirjastosta, Töysän apteekista ja OmaSP:stä Tuurista.    

Tarkemmat tiedot tapahtumista, museoiden 
tilanteesta ja lehdestä ilmoitetaan Töysä-Seuran 
kotisivuilla www.toysa-seura.fi.

Sepänniemen lomakylä tiedottaa
Noudatamme poikkeustilaa, joten kahvila on suljettuna toukokuun loppuun 2020.

Näinollen myös perinteinen Ponnenjärvi Nonstop on peruttu. Kuitenkin ulkoilla ja lenkkeilllä saa ja on myös suotavaa 
pitää huolta kunnostaan. Joten haastetaan kaikki omaehtoisesti kiertämään omalla porukalla turvavälit huomioiden 

Ponnenjärven ympäri pe.22.- la 23.5. 2020 aikana jolloin Nonstop oli tarkoitus järjestää. Kaikki järven kiertäneet jotka 
ilmoittavat suorituksensa Lissulle numeroon 0400 900173 tai facebookin kautta (Voit myös laittaa kuvia), osallistuvat 

arvontaan ja yhteismäärä kertyneistä kilometteistä ilmoitetaan lehdistölle. 

Kahviosta voi ostaa take away kahvia sekä pizzoja mukaan viikonloppuisin. Myynnissä myös raakapakasteita, joista 
saa helposti itse paistamalla tarjottavaa kahvipöytään. Pakasteita tilataan asiakkaiden toiveiden.mukaisesti ja ne 
pakataan pienempiin eriiin asiakkaan toivoman kappalemäärä mukaisesti. Nouto ja kotiinkuljetus mahdollinen. 

Tilaukset numerosta 0400 900173..

Mökkejä, saunoja ja vaunupaikkoja voi vuokrata. Noudatamme erityisen tarkasti hygieniaohjeita poikkeustilan aikana


