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Isosesta nuorisotyönohjaajan sijaiseksi
Isonen, nuorten messun säestäjä, Katu- ja NettiSaapas-päivystäjä ja leirinohjaaja. Näitä
edellä mainittuja asioita yhdistää kaksi asiaa, ensinnäkin se,
että ne ovat vapaaehtoistöitä
Huittisten seurakunnassa ja se,
että nykyisenä nuorisotyönohjaajan viransijaisena olen tehnyt niitä kaikkia.
Kaikki alkoi, kun hain isoseksi rippileirin jälkeisenä syksynä.
En aluksi ajatellut hakea isoseksi, mutta kun ystäväni ilmoittautuivat isoskoulutukseen,
niin lopulta minäkin ilmoittauduin. Tosin oma tekstiviesti ilmoitukseni lähti vasta viimeisenä mahdollisena ilmoittautumispäivänä. Muutaman päivän
päästä tuli vastaus: ”Tervetuloa
isoskoulutukseen! Ensimmäinen tapaaminen on starttileiri
Ylistenrannassa.” Tuolloin sai alkunsa matka, jonka polkua kuljen vieläkin.
Jo isoskoulutuksen aikana
sain paljon eväitä, en pelkästään tulevia rippileirejä varten
vaan myös elämää ylipäätään.
Esimerkiksi nuorten kanssa toiminen, aikataulujen noudattaminen ja uskon asioiden miettiminen ovat kantaneet pitkälle.
Niin pitkälle, että en olisi uskonut hakevani vielä tulevaisuudessa leirin ohjaajaksi ja nuorisotyönohjaajan sijaiseksi.
Isoskesät tarjosivat käytännöntaitojen lisäksi myös uusia
kavereita, ryhmätyötaitoja sekä varmuutta itsestä ja omasta
esiintymisestä.
Isosuus avasi lisäksi portit
seurakunnan tarjoamiin kesätöihin, joita ovat hautausmaan
kesätyöntekijä sekä kirkon
opas. Kirkon oppaana kerroin
kirkossa kävijöille kirkon historiasta ja yhä edelleen paikalla olevista esineistä. Oppaana
en pelkästään esitellyt kirkon
historiaa, vaan myös juttelin
kirkossa kävijöille ja opin, että
kirkon kukat vaihdetaan säännöllisesti.
Seurakunnassa vapaaehtoisuus ei lopu pelkästään kesiin,

Erika Kannisto työskentelee tällä hetkellä seurakunnan vs. nuorisotyön ohjaajana.

vaan syksyisin, talvisin ja keväisin on paljon tehtävää. Yksi
esimerkki muutoin kuin kesäaikaan tehtävästä vapaaehtoisuudesta on Nuorten messut.
Nuorten messut ovat nuorille
suunnattuja messuja perjantaiiltaisin ja niiden tarkoitus olisi,
että messut olisivat nuorten
näköisiä ja mahdollisimman
pitkälle nuorten toteuttamia
Soittotaitoisena ihmisenä
pystyin olemaan mukana monissa messuissa. Messuja säestäessäni tajusin, että messuissa on kaava, jota noudatetaan.
Se loi turvallisuuden tunnetta
ja messu messulta soittaminen oli helpompaa ja rippileireilläkin lauletut laulut tulivat
tutuiksi ja rakkaiksi.
Erittäin hyvä olikin, että laulut tulivat tutuiksi, sillä olin pitkään säestäjänä rippileireillä. Täysi-ikäistymisen

KOULULAISTEN AAMUTOIMINTA
SEURAKUNTAKESKUKSELLA
1-2-luokkalaisille ma, ke ja pe aamuisin
klo 6.45-10.30 välillä 11.8.-17.12.

Lisätietoja antaa
lapsityönohjaaja Silja
044 0560 162

Toiminta on maksutonta, omat eväät mukaan.
Sähköinen ilmoittautumislomake
avoinna seurakunnan nettisivuilla 31.5. asti.

jälkeen vaihdoin isosen roolista
ohjaajan rooliin, jolloin kesän
leiristä tuli hieman erilainen,
mutta laulut ja sanoma
pysyivät.
Leirin ohjaajan roolin
jälkeen isosuuteen ei ollut
enää paluuta ja muistankin
joskus ensimmäisen vuoden
jälkeen tiedustelleeni, että
kuinka pitkään voi olla isosena.
En muista tarkkaa vastausta,
mutta jotenkin se meni niin,
että niin pitkään kuin huvittaa.
Se ajatus lohdutti jo, silloin
sillä isosuus tuntui omalta.
Kuvittelin tuolloin, että tulisin
olemaan ikuisesti isonen tai
niin pitkään kuin jaksaisin
leireillä käydä. Nyt kuitenkin
olen ymmärtänyt, että vaikka
en enää ole muutamaan
vuoteen isosena ollut, niin
isosuus on silti osa minua,
mutta miten se näkyy, on

muuttanut muotoaan.
Huittisiin perustettiin KatuSaapas vuonna 2019 ja ilmoittauduin ensimmäiseen koulutukseen. Paljon en ehtinyt
Saappaassa päivystää opiskelujen aloittamisen vuoksi, mutta idea Saapaasta kiehtoi. Sitten tulikin jo korona ja KatuSaapas jäi tauolle, mutta NettiSaapas alkoikin toimia. NettiSaapas päivystäjäksi minua
pyydettiin ja sen jälkeen olinkin jo koulutuksessa. Päivystäjän tehtävänä on jutella nuorten kanssa netissä keskustelu
foorumissa, yhdessä muiden
vapaaehtoisten päivystäjien
kanssa. NettiSaapasta oli helppoa tehdä myös etänä ja tunsin
taas, että teen jotakin tärkeää
ja olen ikään kuin isosena muille nuorille.
Miettiessäni mitä kaikkea
sitä onkaan tullut tehtyä, ymmärsin, että olen jo melkein
kuusi vuotta ollut mukana
Huittisten seurakunnan toiminnassa, milloin vapaaehtoisena ja milloin töissä. Aika tuntuu samaan aikaan sekä pitkältä pätkältä, mutta toisaalta aika on mennyt nopeasti. Minulta on joskus kysytty, että missä
olen ollut töissä kesäisin ja miksi olen edes isonen, kun se on
kerran vapaaehtoista. Isosena
tunsin tekeväni jotakin tärkeää ja merkityksellistä. Löysin
oman paikkani Huittisten seurakunnan nuorisotyöstä ja siellä olen viihtynyt. Isosuuden jälkeen oli helppo lähteä tuttuihin ympäristöihin kesätöihin
samoin kuin nuorisotyönohjaajan sijaisuuteen.
Ja vaikka Huittisten seurakunta ei enää muuton jälkeen
ole kotiseurakuntani, niin vapaaehtoistyötä en täällä silti
aio lopettaa. Seuraavaksi vuorossa on ehtoollisavustajan
koulutus sekä Saappaan päivystysten jatkaminen ja ties
mitä kaikkea muuta, mistä en
vielä tiedä. Niin kuin en tiennyt
silloinkaan, kun isoskoulutukseen ilmoittauduin.

Syksyn 2021
PÄIVÄKERHOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN

kutsuu lapsia ja aikuisia yhdessä
ihmettelemään luontoa, lähestymään uteliaasti pyhää ja kunnioittamaan kokonaisvaltaisesti
luomakuntaa.
Pyhiinvaellus on ikivanha
mutta samalla ajassa elävä perinne. Se tunnetaan kaikista
maailmanuskonnoista. Ihmisellä on luonnollinen kaipuu tehdä
matkaa pyhille paikoille ja etsiä
hiljaisuutta.
Pyhiinvaeltajia yhdistää merkityksen etsiminen ja merkityksen antaminen. Monet etsivät
mahdollisuuksia lähteä matkalle ympäristöä kunnioittaen ja
lähireittejä hyödyntäen. Pyhiinvaellus on aina matka, mutta
matkan pituus ei ole olennaista,
sillä pyhiinvaellus on aina myös
matka sisäänpäin, mielenmatka, jossa rauhoitutaan ja avaudutaan kohti pyhää. Pyhä on salaisuus, pyhä on tässä, maallisen
ja taivaallisen kohtaamispaikassa. Matkan varrella tullaan myös
sinuiksi sen kanssa, ettei kaik-

p. 044 0560 175 / lastenohjaajat
p. 044 0560 162 / lapsityönohjaaja

Polku hiljaisuuteen.
kea voi kontrolloida ja voidaan
päästää irti pyrkimyksistä.
Pieni pyhiinvaellus kulkee
Vanhakosken lehtoalueella
luontopolun varrella 17.6. alkaen ja on kuljettavissa aina heinäkuun loppuun asti.
17.6. klo 12-15 on seurakunnan
työntekijöitä paikalla.

Huittisten Pyhän Katariinan kirkko ja Vampulan kirkko ovat avoinna kesällä 2021.
Kirkoissa noudatetaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.
Kirkot toimivat alla mainittuina aikoina Tiekirkkoina, mikäli Tiekirkkokausi
on mahdollista aloittaa normaalisti. Mahdollisista muutoksista aukiolossa ja
aukioloajoissa tiedotetaan seurakunnan verkkosivuilla.

Huittisten kirkko ma-pe klo 11–17 ja su klo 11–17
ajalla 7.6.-30.7.2021.
Vampulan kirkko ma-pe klo 11–15 ja su klo 11–15
ajalla 27.6.-18.7.2021.

KESÄILLAN HARTAUDET
Keskiviikkoisin klo 18

Huittisten seurakuntakeskuksen sisäpihalla.
Sateen sattuessa katoksen alla. Oma virsikirja mukaan.
Noudatamme voimassa olevia rajoituksia.
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seurakunnan
verkkosivuilla ja paikallislehden kirkollisissa ilmoituksissa.

2.6. / 9.6. / 16.6. / 23.6. / 30.6. / 7.7. / 14.7. / 21.7.

HUITTISTEN
SEURAKUNTA
Papintie 1, 32700 Huittinen
huittinen.srk(at)evl.fi
puh. 02 5601 600
avoinna ma–to klo 9–12

Sähköinen ilmoittautumislomake on avoinna
verkkosivuilla 1.3.-31.5.
Lisätietoja
www.huittistenseurakunta.fi

Pieni pyhiinvaellus
Vanhakosken
lehtoalueella

VAMPULAN
KAPPELISEURAKUNTA
Virpitie 2 A 1, 32610 Vampula
huittinen.srk(at)evl.fi
puh. 02 5601 600
avoinna torstaisin klo 9–11

huittistenseurakunta.fi

Seurakunnan asialla koronasta huolimatta
– vuosi tuoreen pastorin ja lapsityönohjaajan silmin
Lapsityönohjaaja Silja Haavisto aloitti työnsä Huittisten seurakunnassa 10.3.2020 ja pastori Maire Lampikoski noin kaksi kuukautta myöhemmin 3.5.
Heillä on nyt vuosi takana seurakuntatöitä poikkeusoloissa.
Silja ehti olla kaksi päivää
töissä ennen kuin kaikki toiminta lopetettiin kiristyneiden
rajoitusten tähden. Hän kertookin, että aloitus Huittisten
seurakuntatyössä oli mieleenpainuva.
Molemmat kuitenkin kokevat vallitsevan tilanteen antaneen heille rauhan perehtyä
kunnolla uusiin töihin ja miettiä tulevaa toimintaa ja sen kehittämistä. Samaan aikaan he
ovat saaneet mahdollisuuden
tutustua seurakuntaan työympäristönä -ja yhteisönä. Silja on
käyttänyt aikaa verkostoitumiseen Huittisten kaupungin ja
eri tahojen kanssa.
Toki korona on hankaloittanut seurakuntalaisiin tutustumista, ja esimerkiksi Mairelle on
päänvaivaa tuonut rippikoulujen toteutus poikkeusoloissa.
Papin työnkuva on siinä mielessä erilainen, että koronasta
huolimatta ihmisiä haudataan,
kastetaan ja vihitään, ja rippikoulutkin pyörivät, mutta lapsityönpuolella on jouduttu etsimään kokonaan uusia tapoja
kohdata seurakuntalaisia.

Mairesta parasta papin työssä on työn monipuolisuus ja
lähtökohtaisesti ajatus siitä,
että Jumala on kutsunut pappeuteen.
”Saan tavata erilaisia ihmisiä
erilaisissa elämäntilanteissa.
Samankin päivän aikana voin
auttaa kantamaan surevien
omaisten raskaitakin taakkoja,
ja sen jälkeen nähdä vanhempien ilon juuri kastettu vauva
sylissään. Saan ylistää Jumalaa
ja eri tavoin palvella seurakuntaa työkseni. Toki paljon on tietokoneella istumista ja kirjoittamista, puhelimessa puhumista ja sen sellaista. Onneksi saan tehdä etätöitä ja usein
juuri etäpäivinä hoidan kaikkia sellaisia asioita, jotka eivät
vaadi ajamista Huittisiin” , Maire kertoo. Etäpäivätkin auttavat jaksamaan, koska työmatkaa kertyy päivässä yhteensä
270 km.
Rippikoulussa nuorten kanssa työskentely on hienoa. Maire haluaakin omalta osaltaan
olla mukana kannustamassa
kristilliseen elämään ja luottamukseen Jumalaa ja seurakuntaa kohtaan.
Intohimo työtä kohtaan on
voimavara myös koronan tuomassa epävarmuudessa. Samoin auttaa tulevan suunnittelu, sillä sitten on jotakin, mitä odottaa. Sormet syyhyävät

Silja Haavisto (vas:) ja Maire Lampikoski iloitsevat työstään ja toisistaan työkavereina.
päästä tekemään isommille
porukoille toimintaa ja tapahtumia.
Silja yhtyy Mairen sanoihin,
sillä työtä tehdään intohimolla
myös lapsityössä. Vaikka puhutaan lapsityöstä, on hienointa
se, että työtä tehdään kuitenkin monenlaisten ja eri ikäisten
ihmisten ja perheiden kanssa.
Mikään päivä ei toista itseään
ja aina ei voi tietää mitä päivän
aikana tulee vastaan.

Mukavinta työssä on se, että
saa suunnitella ja kehittää seurakunnan toimintaa ja paras
peili omalle työlle onkin seurakuntalaiset. Lapsityönohjaaja
vastaa lapsityön toiminnasta,
joten niin kuin Mairellakin, ihmisten kohtaamisen lisäksi toimistohommia riittää Siljallakin.
Seurakuntien lapsityö on ollut jo jonkin aikaa murrosvaiheessa ja uudenlaisia toimintatapoja seurakuntalaisten koh-

taamiseen on kehitettävä. Tärkeintä kehitystyössä on, että
Huittisten seurakunta on juuri
huittislaisten näköinen kohtaamispaikka jonne on helppo tulla ja se, että voimme olla mukana ihmisten arjessa.
Syksyllä lapsityön arki täyttyy liikunnasta ja katsomuskasvatuksesta. Kevään aikana
on kovaa vauhtia suunniteltu
erilaisia kirkkoseikkailuita, joita yhteistyötahot voivat varata

ryhmille. Välillä ollaan piilosilla nallen kanssa ja välillä suunnistetaan valokuvien mukaan,
joiden avulla tutustutaan kotikirkkoon.
Kevään Kummipäivän perheliikuntatapahtuma on siirretty koronarajoitusten vuoksi
elokuun lopulle. Liikkuminen
jatkuu vielä mm. 5-vuotiaden
kanssa, kun kaikkien yhteisiä
syntymäpäiviä juhlitaan yhdessä lasten liikuttaja SuperSamin
kanssa syyskuussa.
Pastorin syksyyn kuuluu perustyön lisäksi jälleen uuden
rippikoulukauden aloitus sekä
mahdollisesti toimintaa myös
varttuneemmille seurakuntalaisille.
Maire pyörittelee mielessään isoa projektia, jonka päivämääriä ei ole voinut lyödä
lukkoon. Katsotaan syksyllä,
millaisten koronarajoitusten
kanssa pelataan…
Sekä Siljalle että Mairelle
seurakunnan tavoitettavuus
on merkityksellistä. Molemmat ovat olleet perustyönsä lisäksi esimerkiksi kirkossa päivystämässä ovien ollessa auki.
Avoimet kirkon ovet symboloivat seurakunnan läsnäoloa ihmisten elämässä.
Haasteista huolimatta vuosi
on mennyt nopeasti ja mukavasti. Iloitsemme toisistamme
ja työstämme!

Kirkkoherranviraston palvelut muuttuvat
KIVAA YHDESSÄ OLEMISTA, TEKEMISTÄ JA KOKEMISTA
UINTIA, PELAILUA, LAULUA, RAAMIKSIA JA PALJON MUUTA
TEEMOINA RAUHA, KAVERUUS JA
“YHDESSÄ OLLAAN ENEMMÄN”

LOISKIS-LEIRI 8–14 -VUOTIAILLE 27.-30.7.2021
Neljän vuoden välein tapahtuva Turun arkkihiippakunnan
alueen yhteinen hiippakuntaleiri tulee taas.
Lähde mukaan telttaleirille Loimaan Kalikan upeisiin maisemiin!
Kustannukset: 75 € (sis. vakuutukset, ruokailut, muun materiaalin).
Paikanpäälle saavutaan omalla kyydillä ja mukana on hyvä olla
apua teltan pystytykseen.
Ilmoittautuminen:
Sitova ilmoittautuminen 30.6. mennessä.
Ilmoittautumislomake löytyy 17.5. alkaen seurakunnan nettisivuilta
www.huittistenseurakunta.fi/tule-mukaan/tytot-ja-pojat/leirit.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Marjo Mäki 044 3698125
tai marjo.maki@evl.fi
Yhteistyökumppanit: Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri ry, Turun
arkkihiippakunta, Lasten ja nuorten keskus ry ja Suomen Lähetysseura

Kirkkoherranviraston palveluihin tulee muutoksia, kun seurakunnan kirkonkirjojenpito ja jäsenrekisterin hoitaminen siirretään 1.5.2022 alkaen Porin aluekeskusrekisteriin. Muutos johtuu kehityksestä, jossa Suomen
ev.lut. seurakunnat kuuluvat
viimeistään vuoden 2022 alusta alkaen johonkin aluekeskusrekisteriin.
Tällä on kuitenkin joitain vaikutuksia siihen, miten kirkkoherranvirasto jatkossa seurakuntalaisia palvelee. Tuttuun
tapaan tilaisuuksia järjestettäessä käännytään tulevaisuudessakin oman seurakunnan viraston
puoleen, joko kasvokkain seurakuntakeskuksessa, tai esimerkiksi sähköpostilla. Kirkkoher-

Jumalanpalvelus

Kirkon vuosi
Valokuvahaaste

Huittisten seurakunta kokoaa
valokuvia Huittisten kirkoista.
Valokuvista tehdään kooste
vuoden jokaiselta päivältä keväällä 2022.
Myös vanhoja ja historiallisiakin kuvia voi lähettää.
Merkitse kuvia lähettäessäsi koska kuva on otettu ja kuka kuvan
on ottanut. Mikäli kuva ei ole itsesi ottama, muistathan pyytää
kuvan ottajalta julkaisuluvan.
Valokuvat lähetetään sähköpostilla silja.haavisto@evl.fi

Huittisten
kirkosta
sunnuntaisin
klo 10
Toistaiseksi vain radion
välityksellä Iskelmä
Satakunnan taajuudelta
93,0 MHz tai nettiradiosta.

ranvirastossa neuvotaan muutenkin tilaisuuksien järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä ja
tehdään tarvittavat tilavaraukset ja katsotaan ketkä seurakunnan työntekijöistä tulevat vaikkapa kirkolliseen toimitukseen.
Virkatodistuksiin ja sukuselvityksiin liittyen jatkossa ollaan
kuitenkin yhteydessä suoraan
aluekeskusrekisteriin.
Toki kirkkoherranvirastosta
voi kysyä neuvoa sen suhteen,
millaisia todistuksia tarvitaan,
mutta usein on parempi kysyä
siltä taholta, jota varten todistusta tarvitaan. Tilaukset tällaisten toimittamisesta tehdään
jatkossa aina suoraan aluekeskusrekisteriin.
Sähköisesti virkatodistusti-

Kirkkoherranvirasto
palvelee edelleen maanantaista torstaihin
kello 9–12.
lauksen voi tehdä seurakunnan
verkkosivuilla olevasta linkistä
tai osoitteesta tilaavirkatodistus.fi. Virkatodistuksen voi tilata myös aluekeskusrekisteristä
p. 044 7309 605.
Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaamisen kannalta
muutos helpottaa seurakunta-

laisen arkea siten, että jatkossa
kaikki virkatodistukset voi tilata
yhdestä paikasta, kun aikaisemmin ne on pitänyt tilata erikseen
jokaisesta seurakunnasta, jossa
henkilö on asunut täytettyään
15 vuotta.
Tämän muutoksen myötä
myös kustannukset todistuksia
tilattaessa pienenevät, kun jokaisesta todistuksesta ei tarvitse maksaa erikseen.
Sukututkimusta tekevien palvelut pysyvät pääosin ennallaan. Yli sata vuotta vanhempia
kirkonkirjoja voi jatkossakin tulla tutkimaan kirkkoherranvirastoon. Digitoinnin myötä niitä on
mahdollista tutkia myös verkossa, esimerkiksi osoitteessa sukuhistoria.fi.

Ehtoolliselle
Huittisten kirkosta radioidun messun jälkeen ehtoolliselle kutsutaan
- Huittisten kirkkoon Su 9.5. ja 23.5.
klo 11–14 välisenä aikana

- Vampulan kirkkoon Su 9.5. ja 23.5.
klo 11–13 välisenä aikana

Huomioithan, että kirkon ovet avataan vasta kun messun radiointi on
päättynyt. Noudatamme voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

