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Minun paikkani jumalanpalveluksessa
Marjo Mäki

Jokaisella on ”oma paikka”
jumalanpalveluksessa, palvelutehtävissä ja sanankuulijoilla
omansa. Kirkkoherra Jani Laaksonen ja kanttoreita sijaistava
Hilkka Iso-Rautio kertovat, mitä
on olla ”omalla paikallaan” jumalanpalveluksessa.
–Papit istuvat perinteisesti
aivan kirkon etuosassa, mutta
toki jumalanpalveluksen aikana toimitaan monessa paikassa. Alttarilla toimitaan arvokkaasti, kun taas saarnatuolissa
voi joskus puhua vapaammin.
Kaiken aikaa on kaunista se,
että voi olla kirkossa, jossa on
oltu sanan kuulossa ja rukoiltu
jo satojen vuosien ajan. Tuntee
olevansa omalla paikallaan pitkässä ketjussa, joka jatkuu kauas tulevaisuuteen, Jani Laaksonen kertaa.
Hilkka Iso-Rautiolla on ollut monenlaisia tehtäviä seurakunnassa. Alussa hän toimi
vapaaehtoisena lapsityössä ja
siitä vähitellen tie johti myös
kanttorien sijaistamiseen.
–Paikkani on siellä missä
tarvitaan, ja ohjaus siihen missä tarvitaan tulee Herralta, sanoo Hilkka.
–Kanttorina toimiessani olen
kiitollinen siitä, että saan tehdä
työtä, jossa on työn ilo. Kanttorina jumalanpalvelus on omalla tavallaan erilainen kokemus.
Urkuparvelta jumalanpalvelusta seurataan eri näkökulmasta.
Siinä täytyy koko ajan tsempata ja pysyä hereillä, jotta omat
osuudet osuvat kohdalleen.
Samaan aikaan tilanne on kuitenkin yhtä pyhä ja rikastutta-

RAAMATTU- JA
LÄHETYSPIIRIT
Sanasta elämä -raamattupiiri Sinulle aloitteleva raamatunlukija. Parillisilla viikoilla to klo 18–19.30 Huittisten seurakuntakeskuksella.
Aloitus 3.9.
Lähetyspiiri joka toinen viikko to klo 14 Huittisten seurakuntakeskuksella. Seuraava
kerta 9.9.

RUKOUSPIIRIT
JA -HETKET
Yhteiskristillinen rukoushetki Suomen ja Israelin puolesta
ke klo 17–18. Huittisten seurakuntakeskuksella. Seuraa lehtiilmoittelua.
Yhteiskristillinen rukousasema parillisten viikkojen pe klo
18–22 Sleyn rukoushuoneella,

va kuin itse seurakuntalaisena
ollessa.
Jumalanpalveluksessa Hilkka kokee, että kirkko on hänelle pyhä paikka, koti, jossa saa
olla levossa.
Oma paikka kirkon
penkissä tai radion äärellä
Tänä päivänä sanankuulija
voi osallistua jumalanpalvelukseen radion tai television
äärellä tai verkossa. Toiset haluavat hiljentyä Jumalan sanan
ääreen omassa rauhassaan. Jumalanpalvelus voi silti olla yhtä mieleenpainuva kokemus tai
osallisuuden tunteen antavaa
kuin paikan päällä.
Arja Tasala istahtaa sunnuntaisin radionsa äärelle, kun aamuhommat on tehty. Arja on
ollut eläkkeellä jo kohta 20
vuotta. Aiemmin Arja osallistui aktiivisesti moniin toimiin
ja kävi myös säännöllisesti
kirkossa. Liikkumisen vaikeuduttua ja kuulon ja näön heikentyessä on osallistuminen
jumalanpalveluksiin tapahtunut nykyisin pääasiassa radion
äärellä.
–On hyvä istahtaa kuuntelemaan jumalanpalvelusta tutusta kotikirkosta, kertoo Arja.
–Tutut äänet kirkosta tuovat jumalanpalveluksen kotiin, ihan kuin olisi itse kirkossa, vaikka ei ehtoolliselle pääsekään.
Riitta Aaltoselle kirkon penkki on tuttu.
–Aiemmin, ennen puolison
kuolemaa, kävimme yhdessä

Viialankatu 16.
Päivän rukoushetki noin joka
toinen viikko Hilkka Iso-Raution pitämänä, löytyy seurakunnan nettisivuilta ja Facebookista. Aiemmat julkaisut löytyvät YouTubesta hakusanoilla
”huittisten seurakunta tiistain
rukoushetki”.

DIAKONIATYÖ
Tapio Karttunen 044 3427991,
Minna Palonen 044 342 7992,
Kaisa Vehmaa 0440 560 166
Ystävänkamari tiistaisin klo 11
Huittisten seurakuntakeskuksella. Alkaa 14.9.
Keskiviikkokerho aloittaa
15.9. klo 12.30 Huittisten seurakuntakeskuksella.
Diakonian askartelu- ja käsityökerho kerran kuukaudessa lauantaina klo 11 Huittisten
seurakuntakeskuksella. Kulku
kirkkoherranviraston ovesta.

–Kirkko on kirkko. Jo heti kirkkoon astuessa tulee levollinen tunne, sanoo Riitta Aaltonen.
säännöllisesti kirkossa ja istahdimme vierekkäin omalle paikallemme, josta on hyvä näkyvyys niin alttarille kuin saarnatuoliin ja seinällä olevaan krusifiksiin, Jeesukseen, joka on
ristiinnaulittu syntieni tähden,
Riitta kertoo.
Puolison menehdyttyä tuli
lyhyt tauko.
Arja Tasala kiittelee
ystäviä, jotka välillä
kyytivät hänet kirkkoon ja ehtoolliselle.

Ystävänkamari
Yhdessäoloa, ystävyyttä
14.9. alkaen
tiistaisin klo 11
Huittisten seurakuntakeskuksella.
(Huom. päivän ja
ajan muutos)

Tervetuloa!

Alkaa 11.9.
Varttuneen väen kirkkopyhä 26.9. messun jälkeen. Suontaustan diakoniapiiri tarjoaa
kahvit. Ilmoittautumiset 17.9.
mennessä diakoniatyöntekijöille.
Vanhusten viikon juhla 6.10.

MUSIIKKIA
JA KUOROJA
Helena Kivimaa 044 0560173,
Jussi Uutaniemi 044 0560168
Kirkkokuoro harjoittelee Helenan johdolla torstaisin klo 18
Huittisten seurakuntakeskuksen Birgitta-salissa. Alkaa 16.9.
Veteraanien lauluveljet kokoontuu Helenan johdolla keskiviikkoisin klo 11.30 Sleyn Lauttakylän rukoushuoneella.
Vampulan kappelikuoro alkaa harjoitella Jussin johdolla.
Seuraa ilmoituksia.

VAMPULAN
KAPPELI
Messut Vampulan kirkossa joka toinen sunnuntai (pariton
viikko). Seuraa ilmoittelua paikallislehdessä ja seurakunnan
nettisivuilla.

–Tuntui vaikealta lähteä yksin, mutta tarve osallistua jumalanpalvelukseen vei voiton.
Kun tauon jälkeen astuin kirkon ovesta ja istahdin tutulle
paikalle, niin huomasin, ettei
suru tullutkaan niin voimakkaana kuin luulin.
Osallistuminen konkreettisesti on Riitalle tärkeää ja siksi
hän on mieluummin jumalanpalveluksessa paikan päällä.
–Ehtoollisessa tuntee Pyhän Hengen läsnäolon ja saarnaan keskittyminenkin on helpompaa.

PERINTEISET
KEIDASMESSUT
Huittisten kirkossa klo 16
26.9. / 24.10. / 21.11.

Uudenlainen matalan kynnyksen tilaisuus

KESKIVIIKON KEIDASHETKI
Puhetta ja lauluja uskosta ja elämästä Huittisten
kirkossa klo 18. Tilaisuuden jälkeen teetarjoilu.
29.9. Puhujina Leena Räikkä ja Antti Törmä, musiikissa
Hilkka Iso-Rautio.
3.11. Illassa mukana Joki-Erkkilät
TERVETULOA!
1.12.

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

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

huittistenseurakunta.fi

Petri Laaksosen
konsertti
Huittisten kirkossa
15.9.2021 klo 19
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu
Afrikan Risti ry:n Okumonaorpokodille Namibiaan.
Järj. Huittisten srk:n
musiikki- ja lähetystyö

LAPSILLE JA
LAPSIPERHEILLE
PÄIVÄKERHOT
3–5-vuotiaille ma, ke ja pe klo
9–11.30.
Lisätietoja lastenohjaajilta 044
0560 175
AAMUTOIMINTAA
1.–2.-LUOKKALAISILLE
Ma-, ke- ja pe-aamuisin klo
6.45–11. Yhteistyössä Lauttakylän koulun kanssa. Sähköinen
ilmoittautuminen on avoinna
seurakunnan verkkosivuilla.
ILTAPÄIVÄKERHO
5–6-VUOTIAILLE
Pienten iltapäiväkerho srk-keskuksella (Papintie 1) to klo 13–
15. Sähköinen ilmoittautuminen on avoinna seurakunnan
verkkosivuilla. Iltapäiväkerho
on maksuton.
KIRJEPYHÄKOULU
Kirjepyhäkoulussa jokaiselle
pyhisläiselle tehdään kerran
kuussa (syyskuu 2021 – toukokuu 2022) pyhispaketti, jonka
voi noutaa Huittisten seurakuntakeskukselta tai Vampulan seurakuntatalolta. Pyhispaketti sisältää monenlaista puuhaa. Kirjepyhikseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella seurakunnan verkkosivuilla.
AVOIN PERHEKERHO-PERHIS
Ti klo 9.30–11.30 srk-keskuksella (Papintie 1). Avoin kohtaamispaikka lapsille ja aikuisille.
Ohjelmassa erilaista toimintaa,
tarjolla pientä välipalaa.
MURUKERHO
Ti kl 9.30–11.30 Vampulan seurakuntatalolla. Avoin kohtaamispaikka lapsille ja aikuisille.
Ohjelmassa erilaista toimintaa,
tarjolla aamupalaa. Lisätietoja
antaa Anu-ohjaaja 040 6203303
LAPSIPARKKI
2 vuotta täyttäneille ja vanhemmille lapsille ma klo 13–15
ja to klo 16–19. Lapsiparkit järjestetään srk-keskuksella (Papintie 1). Ohjaajina lastenohjaajat. Ilmoittaudu ennakkoon
044 0560 175
VAUVAPYSÄKKI
To klo 10–11.30 äitien ja vauvojen yhteinen kohtaamispaikka.
Alkaa 2.9.
TAAPEROKLUBI
Ma klo 10–11.30 aikuisten ja taaperoikäisten avoin kohtaamispaikka. Alkaa 6.9.
METSÄPERHEKERHO
Kerran kuussa sunnuntai-

Huittisten seurakunta
käynnisti prosessin
kiinteistöstrategiaksi
Huittisten seurakunnassa
on aloitettu kiinteistöstrategian laatiminen. Prosessin avulla seurakunta luo kymmenen
vuoden päähän ulottuvan kiinteistövision ja sille laaditaan
toimiva kiinteistöstrategia.
Se on kuvaus konkreettisista keinoista, joilla seurakunnan
kiinteistöjen ja rakennusten
omistamista ja ylläpitoa sekä
tilojen käyttöä voidaan kehittää ja tehostaa kiinteistövisiossa määritellyn tavoitetilan saavuttamiseksi.
Haasteena huomioida
eri näkökantoja
Huittisten seurakunnan
haasteina ovat monien muiden

seurakuntien tapaan kasvavat
ylläpito- ja korjauskulut sekä
kiinteistö- ja rakennuskannan
kasvava korjausvelka.
Lisäksi kaikki seurakunnan
tilat eivät tälläkään hetkellä
täysin vastaa toiminnan tarpeita. Kiinteistöjen ja rakennusten
tulisi vastata paremmin nykyisiä tarpeita, mutta ennen kaikkea ennakoituja tulevaisuuden
tarpeita.
Prosessissa huomioidaan
laaja-alaisesti eri näkökantoja: seurakunnan strategiassa
määritetyt tavoitteet seurakunnan toiminnalle, seurakunnan kulttuuriperintö ja paikallisidentiteetti sekä seurakunnan talous ja sen tulevaisuudennäkymät.

Marjo Mäki

Kiinteistöstrategian avulla
seurakunta tulee asettamaan
kiinteistöihin, rakennuksiin ja
tiloihin liittyvät mahdollisimman oikeat ja hyvät tavoitteet
sekä määrittämään niiden saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet.
Seurakuntalaisten osallistaminen ja tiedottaminen
Kiinteistöstrategian hyväksyy aikanaan kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvosto on asettanut
kokouksessaan 20.7.2021 työryhmän valmistelemaan seurakunnalle kiinteistöstrategian.
Lisäksi seurakunta tulee
osallistamaan niin luottamushenkilöitä kuin seurakunta-

Haasteena ovat kasvavat ylläpito- ja korjauskulut. Strategiassa luodaan 10 vuoden päähän ulottuva kiinteistövisio.
laisia kiinteistöstrategian laatimiseen ja sen etenemisestä
tiedotetaan seurakuntalaisia

aktiivisesti. Prosessista on kerrottu laajemmin seurakunnan
kotisivuilla.

kuolinhetkestä hautaamiseen
on pääsääntöisesti muutama
viikko.

taan. Uudet arkkuhautapaikat
otetaan käyttöön järjestyksessä alueittain. Uurnahautapaikkoja on uurnalehdon lisäksi
arkkuhauta-alueiden reunoilla.
Hautausmaiden käyttösuunnitelmassa mainitaan rajoituksia, jotka määrittelevät haudan
ulkomuodollisia seikkoja muun
muassa muistomerkin koko ja
muoto. Aina kannattaa kysyä rajoituksista ennen rakentamista.
Huittisten ja Vampulan hautausmaat sijaitsevat arvokkaassa
ympäristössä kirkon ympärillä,
ja ne palvelevat asiakkaita myös
viihtyisänä kirkkopuistona.
Vuosikymmeniä sitten tehdyt hautausmaan laajennukset varmistavat sen, että viimeinen leposija vainajalle löytyy molemmilla hautausmailla
pitkälle tulevaisuuteen.
Toiveesta hautaustavan ja
hautapaikan suhteen olisi hyvä
keskustella lähiomaisien kanssa tai tehdä hautaustestamentti. Hautapaikkaan liittyvissä asioissa neuvoa voi kysyä seurakunnan puutarhurilta.
Tarja Lehtiö, puutarhuri

Viimeinen leposija
Seurakunnan hautausmaiden toimintaa ohjaavat erilaiset lait ja järjestykset sekä seurakunnan sisällä laaditut ohjesäännöt ja suunnitelmat.
Huittisten seurakunta on
velvoitettu osoittamaan hautapaikka kaikille kuolinhetkellä
huittislaisille uskontokunnasta
riippumatta. 2004 voimaan tulleen hautaustoimilain mukaisesti hautapaikka luovutetaan
vain kuolemantapauksen yhteydessä.
Huittisten seurakunta ylläpitää Huittisten ja Vampulan
hautausmaita. Lisäksi seurakunta tukee rahallisesti Huhtamon hautausmaata ylläpitävää
Seurakuntahuone-yhdistystä.
Keitä hautaan haudataan
Uudesta hautapaikasta sovittaessa tulisi sopia myös siitä, keitä hautaan on tarkoitus
myöhemmin haudata. Jos sopimusta ei ole tehty, hautaustoimilaki määrittää kenellä on oikeus tulla hautaan haudatuksi.
Hautaan saadaan ensisijai-

Huittisten seurakunnan

RIPPIKOULUT

2022

käynnistyvät starttikirkolla 14.10.2021.
Kutsut lähetetään
syyskuun aikana.

sin Kännölän Leijonalaavulla,
12.9., 17.10. ja 21.11. klo 12–13.30.
Lasten ja aikuisten yhteinen
luontohetki. Pieni hartaushetki, makkaranpaistoa ja puuhaa
lapsille.
PERHEIDEN LAAVUAAMU
Ti 26.10. klo 10–12 Kännölän Leijonalaavulla

Tuhka mieluisaan paikkaan

Huittisten ja Vampulan hautausmailta löytyy viimeinen leposija vainajalle pitkälle tulevaisuuteen.
sesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten
mukaisessa järjestyksessä etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso.
Jos tällaista sukulaista ei ole
tai jos hautaoikeuden haltija
siihen suostuu, hautaan saa-

daan haudata vainajan sisar ja
veli sekä heidän lapsensa puolisoineen.
Hautaoikeuden haltijan
suostumuksella voi hautatoimesta vastaava seurakunnan
viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen
syy. Tällaiset erityiset syyt tulisi
selvittää etukäteen, sillä aikaa

SYKSYN LASTEN KIRKOT
Ti 14.9. klo 9.30 lasten aamukirkko
Pe 24.9. klo 17–17.30 vauvakirkko
Su 3.10. Mikkelinpäivän perhekirkko
Ke 13.10. klo 9.30 lasten aamukirkko
Ke 27.10. klo 18 Nallekirkko
Ke 17.11. klo 18 Enkelin siivin -iltalaulukirkko

4.10. Vampulan kirkossa klo
14–18
1.11. Huittistenkirkossa klo 14–
18. Seuraa ilmoittelua!

LEIKKIPUISTOILLAT
Huittisissa 25.8., 20.10. ja 24.11.
klo 18–19.15
Yhteistyössä Mll:n ja PeLa:n
kanssa.
Vampulassa 13.9., 11.10., 8.11. klo
17.30–19
LASTEN AVOIMET OVET
HUITTISTEN KIRKOISSA
6.9. Huhtamon kirkossa klo
14–18

Hautapaikka voi olla arkkutai uurnahauta tai muistolehto.
Arkku- ja uurnahautoja on erikokoisia, riippuen siitä kuinka monelle vainajalle hauta on suunniteltu. Uurnan voi haudata myös
arkkuhautaan. Muistolehtoon
vainajan tuhkat voidaan sirotella tai haudata uurnassa.
Maanomistajan luvalla voi
uurnan tai tuhkan haudata
vainajalle mieluisaan paikkaan
muuallekin kuin seurakunnan
ylläpitämille hautausmaille.
Aikoinaan tehdyistä hautapaikkavarauksista on pidetty
kiinni, jos tieto varauksesta on
helposti seurakunnasta löydettävissä. Omaiselta tarvitaan vähintään tieto siitä, mille alueelle varaus on aikoinaan tehty.
Suurin osa Huittisten seurakunnan hautausmaille haudatuista vainajista haudataan
olemassa olevaan sukuhau-

KOULUIKÄISILLE
KERHOJA
KULMAN NUORISOTILA,
Papintie 1
Tiistain, keskiviikon ja torstain
kerhot yhteistyössä Lauttakylän koulun kanssa. Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot
koulun kautta.
KOULUILLA
Palojoen entinen koulu ti
(kerran kuukaudessa) eskariik.–7.lk klo 17.30–19. Alkaa 7.9.
Loiman koulu pe (joka toinen
vk) 1.–6.lk klo 12.30–13.30. Alkaa
10.9.
Suttilan koulu pe (joka toi-

Maksetut Viulut
Huittisten kirkko 24.9.2021 klo 19
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

nen vk) 1.–6.lk klo 12.30–13.30.
Alkaa 17.9.
Tiedustelut Marjo Mäki 044
3698125 tai marjo.maki@evl.fi.

NUORILLE
Nuorisotyön toiminnasta tie-

toa https://www.huittistenseurakunta.fi/tule-mukaan/nuoret
ja Instagramissa huittistenseurakunnannuoret
Nuorten messu kerran kuukaudessa pe klo 19–20 Huittisten seurakuntakeskuksen Birgitta-salissa. Syksyn kerrat 3.9.,
1.10., 5.11. ja 3.12.

