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Päivä sarastaa
Tuleva sunnuntai on ensimmäinen
adventtisunnuntai. Kuukauden päästä
juhlimme joulua, Vapahtajan syntymäjuhlaa.
Adventti on siis odotuksen aikaa, ja
siitä meille puhuvat tulevan sunnuntain
pyhäpäivän tekstit. Yö on kulunut pitkälle ja päivä sarastaa. Jeesus, kuningas, on
tulossa.
Ensimmäisen adventin ja joulun sanoma ei ole ainoastaan kuninkaan saapumisen ja Vapahtajan syntymisen sanomaa, vaan myös nöyryyden peräänkuuluttamista.
Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin.
Hän ei saapunut kuninkaallisessa loistossaan taivaalliset pasuunat soiden,
vaan työmiehen juhdalla. Hän syntyi
tallissa eläimien keskellä naisesta, joka
oli tavallinen kansalainen. Hän ei syn-

Omaishoitajien joulujuhla
pe 3.12. klo 12–14

RAAMATTU- JA
LÄHETYSPIIRIT
Sanasta elämä -raamattupiiri parillisten viikkojen torstai,
syyskauden viimeinen kerta
2.12. klo 18 Huittisten seurakuntakeskuksella. Jatkuu 13.1.2022.
Lähetyspiiri parillisten viikkojen torstai, syyskauden viimeinen kerta 2.12. klo 14 Huittisten seurakuntakeskuksella. Seuraa ilmoituksia kevään
aloituksesta.

DIAKONIATYÖ
Tapio Karttunen 044 3427991,
Minna Palonen 044 342 7992,
Kaisa Vehmaa 0440 560 166
Ystävänkamari tiistaisin klo
11 Huittisten seurakuntakeskuksella, syyskauden viimeinen kerta 7.12. Jatkuu 11.1.2022
Keskiviikkokerhon syyskauden viimeinen kerta joulujuhlan
merkeissä 8.12. klo 11 Huittisten
seurakuntakeskuksella.
Diakonian askartelu- ja käsityökerho kerran kuukaudessa lauantaina klo 11 Huittisten
seurakuntakeskuksella. Kulku
kirkkoherranviraston ovesta.
Jatkuu 5.2.2022

Tervetuloa omaishoitajien yhteiseen jouluiseen
tapaamiseen Huittisten seurakuntakeskukseen!
Joulupuuroa, joululauluja ja mukavaa yhdessäoloa
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viim. 26.11.
mennessä Minna Palonen puh. 044 342 7992

RUKOUSPIIRIT
JA -HETKET
Yhteiskristillinen rukoushetki Suomen ja Israelin puolesta
ke klo 17–18 Huittisten seurakuntakeskuksella. Seuraa lehti-ilmoittelua.
Yhteiskristillinen rukousasema parillisten viikkojen pe klo
18–22 Sleyn rukoushuoneella,
Viialankatu 16.
Päivän rukoushetki, noin joka toinen viikko Hilkka Iso-Raution pitämänä, seurakunnan
nettisivuilla ja facebookissa.

MUSIIKKIA
JA KUOROJA
Helena Kivimaa 044 0560173,
Jussi Uutaniemi 044 0560168
Kirkkokuoro harjoittelee He-

Jouluyön hartaus
24.12.2021
Huittisten kirkossa
klo 23
Tervetuloa!

Toukomettiset,
joht. Hilkka Iso-Rautio
Minna Palonen

lenan johdolla torstaisin klo 18
Huittisten seurakuntakeskuksen Birgitta-salissa.
Veteraanien lauluveljet
kokoontuu Helenan johdolla keskiviikkoisin klo 11.30
SLEY:n Lauttakylän rukoushuoneella.
Vampulan kappelikuoro alkaa harjoitella Jussin johdolla.
Seuraa ilmoituksia.

VAMPULAN
KAPPELI
Seuraa ilmoittelua paikallislehdessä ja seurakunnan nettisivuilla.
Messut Vampulan kirkossa
joka toinen sunnuntai klo 13
(pariton viikko).

ALKUVUODEN
2022
TILAISUUKSIA
Pimeä seikkailu Huittisten
kirkossa (lapsityö) 7.1. klo 17.
Seurakuntakerho Vampulan
srk-talolla 12.1. klo 10.
Iltakirkko Huittisten kirkossa
12.1. klo 18.
Keidashetki Huittisten kirkossa 19.1. ja 9.2. klo 18.
Huittisten kirkko avoinna
26.1. klo 18.
Keidasmessu Huittisten kirkossa 30.1. klo 16.
Seuraa ilmoittelua lehdessä
ja nettisivuilla.

tynyt kuningattaresta komeassa palatsissa. Ja tästä kaikesta huolimatta, Jeesus on kuninkaiden kuningas. Miten ihmeessä?
Hän nöyrtyi ja tuli ihmiseksi. Jumala nöyrtyi ja tuli ihmiseksi voidakseen
näyttää esimerkkiä meille kaikille viettäessään aikaa niiden kanssa, joita muut
hyljeksivät, joita muut pitivät syntisinä ja
vähempiarvoisina. Se on todellista kuninkuutta.
Nöyrtyminen alkaa siitä, kun ihminen ymmärtää, ettei ole sen parempi
kuin muutkaan. Se ei kuitenkaan merkitse oman arvon jatkuvaa alentamista.
On tärkeää muistaa, että jokainen on yhtä arvokas, sinä olet yhtä arvokas kuin
muutkin Herran silmissä.
Adventinaika voi olla meille hyvää aikaa harjoitella nöyrtymistä monen eri

asian edessä. Meidän on hyvä muistaa,
että olemme rajallisia olentoja. Jaksamisemme on rajallinen. Samoin on aikamme. Tehdään itsellemme siis hyvää
ja otetaan enemmän aikaa itsellemme
ja läheisillemme. Tehdään asioita, joista
tulee hyvä mieli.
Hyvä on nöyrtyä myös sen tosiasian
edessä, että me tarvitsemme toisiamme, toisia ihmisiä. Hymyillään kun nähdään. Kysytään, mitä kuuluu, tai voinko
olla avuksi.
Annetaan toisen ihmisen nähdä, että
hänet on toden totta nähty. Pienistäkin
kohtaamisista syntyy sellainen sarastus,
joka voi valaista koko päivän.
Hyvää ja siunattua joulunodotusta sinulle toivottaa
Maire Lampikoski, seurakuntapastori
Huittisten seurakunta

Huittisissa vireää
lähetyskannatusta
Lauttakylän lähetyspiiri kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa tutkimaan Sanaa ja keräämään varoja lähetystyön
hyväksi. Marraskuun lopussa
pidetään perinteiset lähetystyön adventtimyyjäiset.
Maanantaina 29.11. 2021 kello 16–18 Huittisten seurakun-

takeskuksella tuotteita ovat
myymässä Lauttakylän lähetyspiiri, Lähetysystävät La Roca, Lähetysyhdistys Kylväjä ja
Afrikan Risti. Myynnissä on ainakin kirjoja, käsitöitä ja leivonnaisia.
Lisätietoja lähetyssihteeri
Petri Sorva 044-5312625

Huittisten Saapas
pian kaksi vuotta
Kirkon erityisnuorisotyön
Saapas-toiminta täyttää 50
vuotta vuonna 2022. Huittisten seurakunnan Saapas-ryhmä puolestaan viettää 2-vuotispäiväänsä tammikuussa NettiSaappaan merkeissä.
2022.
Saapas-toimintaan otetaan
Saapas kohtaa nuoria kadul- mielellään uusia vapaaehtoisia
la, festareilla, Kauneimmat
verkossa ja koulumukaan.
Lisätietoja saa nuoriJoululaulut
tukee
maailmassa. Huittisten
Saapas
sotyönohjaaja Petri Sorvalta
kehitysmaiden
heikoimmassa
olevia
on toiminut asemassa
KatuSaappaan
ja lapsia.
044-5312625.

To 9.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
lapsiperheille kutsuu
mukaan myös varhaisnuoria ja partiolaisia.
Puurotarjoilu
seurakuntakeskuksella
tilaisuuden jälkeen.
Su 12.12. klo 18
Vampulan kirkossa
Su 12.12. klo 19
Huittisten kirkossa
Ke 15.12. klo 18
Huhtamon kirkossa
Lauletaan lahjaksi
maailman lapsille.

Osallistu keräykseen laulutilaisuudessa tai osoitteessa
www.kauneimmatjoululaulut.fi

Huittisten Eränkävijät ry:n perinteinen
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

Itsenäisyyspäivän
soihtukulkue klo 17

Kulkueen jälkeen seppeleenlasku
sankarihaudoilla, hartaushetki ja
lupauksenanto kirkossa.
Kahvitarjoilu seurakuntakeskuksella.

Tervetuloa!

JOULUNAJAN TAPAHTUMIA
HUITTISTEN SEURAKUNNASSA
Lauantaina 27.11.
Klo 10–14 Jouluaskartelupaja
srk-keskuksessa. Pajassa on erilaisia askartelupisteitä, joissa voi
kiertää omaan tahtiin. Tapahtuma
on maksuton ja sen järjestää yhteistyössä Huittisten seurakunta,
MLL ja Pelastakaa Lapset ry.
Sunnuntaina 28.11.
Klo 10 1. Adventtisunnuntain
messu Huittisten kirkossa, Kultalahti, Kivimaa ja Kirkkokuoro.

Sunnuntaina 19.12.
Klo 10 4. Adventtisunnuntain
messu Huittisten kirkossa, Laaksonen, Kultalahti, Kivimaa.
Klo 13 Vanhan ajan joulukirkko
Huittisten kirkossa, jonka jälkeen
kirkkokahvit srk-keskuksessa.
Klo 14 Rekikosken lähetyspiirin
joulujuhla Eija Aaltosella.
Klo 18 Taivas sylissäni -joulukonsertti Huittisten kirkossa, Aarne
Pelkonen, Marzi Nyman ja Jukka
Perko. Vapaa pääsy.

Tiistaina 30.11.
Klo 17.30 Kehitysvammaisten
joululaulut srk-keskuksessa.

Maanantaina 20.12.
Klo 18 ”Joulusäveliä sydämiin”
-kolehtikonsertti Huhtamon
kirkossa Huittisten srk:n kautta
Keskiviikkona 1.12.
huittislaisten lapsiperheiden
Klo 10 Lasten adventtikirkko,
lasten ja lapsiperheiden oma pieni hyväksi.
Klo 19 Jouluinen metsäkirkkirkkohetki Huittisten kirkossa.
ko Kännölän Leijona-laavulla,
Laskeudutaan joulutunnelmaan
Laaksonen.
ja ihmetellään joulun ihmettä
seimen äärellä.
Keskiviikkona 22.12.
Klo 18 Jouluyö-nukketeatteriesitys Huittisten kirkossa. Mukamaksen perinteinen Jouluyö tuo
mukavan, rauhallisen hetken sekä
Sunnuntaina 5.12.
pienille että isoille kiiruhtajilKlo 10 2. Adventtisunnuntain
le. Nukketeatteriesitys kertoo
messu Huittisten kirkossa, Lampi- joulukuvaelman uskollisen aasin
koski, Smolander, Hilkka Iso-Rau- näkökulmasta. Vapaa pääsy!
tio ja lauluryhmä Toukomettiset.
Perjantaina 24.12.
Maanantaina 6.12.
Klo 12 Jouluaaton perhekirkko
Klo 10 Itsenäisyyspäivän sanaju- Huittisten kirkossa, Kultalahti,
malanpalvelus Huittisten kirkos- Taina Mäkinen.
sa, Laaksonen, Hilkka Iso-Rautio
Klo 16 Jouluaaton hartaus
ja Veteraanien Lauluveljet.
Huittisten kirkossa, Kultalahti,
Klo 17 Partiolaisten perinteinen
Kivimaa ja Kirkkokuoro.
soihtukulkue, seppeleenlasku
Klo 23 Jouluyön hartaus
sankarihaudoilla, hartaus ja luHuittisten kirkossa.
pauksenanto kirkossa, Laaksonen,
Lauantaina 25.12.
Hilkka Iso-Rautio.
Klo 5 Jouluaamun sanajumaKeskiviikkona 8.12.
lanpalvelus Huhtamon kirkossa,
Klo 11 Keskiviikkokerhon jouluLaaksonen, Kivimaa.
juhla srk-keskuksessa.
Klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Huittisten kirkossa,
Torstaina 9.12.
Klo 18 Lasten kauneimmat joulu- Laaksonen, Kivimaa, Kirkkokuoro.
laulut Huittisten kirkossa, jonka
Sunnuntaina 26.12.
jälkeen puurotarjoilu srk-keskuk- Klo 10 Tapaninpäivän messu
sessa.
Huittisten kirkossa, Lampikoski,
Uutaniemi.
Sunnuntaina 12.12.
Klo 10 3. Adventtisunnuntain
Perjantaina 31.12.
messu Huittisten kirkossa,
Klo 23 Uudenvuodenaaton
Smolander, Kultalahti, Kivimaa.
hartaus Huittisten kirkossa,
Klo 19 Kauneimmat joululaulut
Lampikoski, Uutaniemi.
Huittisten kirkossa.
Lauantaina 1.1.2022
Tiistaina 14.12.
Klo 10 Uudenvuodenpäivän
Klo 18 Koko perheen nuotioilta
sanajumalanpalvelus Huittisten
Kännölän Leijona-laavulla. Ohjel- kirkossa, Laaksonen.
massa lasten jouluinen metsähartaus klo 18.15, makkaranpaistoa Sunnuntaina 2.1.
Klo 10 Messu Huittisten kirkossa,
ja muuta jouluista puuhaa
Lampikoski, Laaksonen.
lapsille.
Perjantaina 3.12.
Klo 12 Omaishoitajien joulujuhla
srk-keskuksessa.

Keskiviikkona 15.12.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut
Huhtamon kirkossa.

Torstaina 6.1.
Klo 10 Loppiaisen sanajumalanpalvelus Huittisten kirkossa,
Kultalahti, Kivimaa.

JOULUNAJAN TAPAHTUMIA
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNASSA
Sunnuntaina 28.11.
Klo 10 Adventtikirkko Vampulan
kirkossa, jonka jälkeen joulujuhla
srk-talolla. Ohjelmassa mm. nukketeatteriesitys ja puurotarjoilu,
Smolander, Vehmaa, Uutaniemi.
Maanantaina 29.11.
Klo 17–19 Koko perheen jouluaskartelupaja srk-talolla. Tapahtuma on maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.
Maanantaina 6.12.
Klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Vampulan
kirkossa ja kunniakäynti
sankarihaudoilla, Lampikoski,
Uutaniemi.
Sunnuntaina 12.12.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut
Vampulan kirkossa.
Perjantaina 17.12.
Klo 15 Lähetysmyyjäiset srk-talolla LaRocan hyväksi.

Sunnuntaina 19.12.
Klo 13 Messu Vampulan kirkossa,
Laaksonen, Kivimaa.
Perjantaina 24.12.
Klo 15 Jouluaaton hartaus
Vampulan kirkossa, Smolander,
Uutaniemi.
Klo 22 Jouluyön messu Vampulan
kirkossa, Smolander, Uutaniemi.
Lauantaina 25.12.
Klo 7 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Vampulan kirkossa,
Smolander.
Sunnuntaina 26.12.
Klo 10 Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus Kukonharjan kylätalolla, saarna Veikko Rantanen.
Lauantaina 1.1.2022
Klo 19 Lapsuuden kirkko
-konsertti Vampulan kirkossa.
Torstaina 6.1.
Klo 15 Loppiaisen metsäkirkko
Ulkoilumajalla, Smolander,
Vehmaa.

Huom! Tilaisuuksien ajat, paikat ja järjestämistavat voivat
muuttua vallitsevan tilanteen mukaan.
Ajantasaiset tiedot ja ohjeet löytyvät seurakuntatiedoista
ja kotisivuilta www.huittistenseurakunta.fi

Joulunodotus on jännittävää
Joulunodotus ja siihen liittyvä jännitys ja perinteet liittyvät tänäkin vuonna monen perheen elämään. Missä mahtaa kurkistaa tonttu ja
millä joulupukki tänä vuonna
pääsee tuomaan lahjoja? Entä mikä on joulun ihme?
Päiväkerholainen Emma
Dada paljastaa, että äiti Veera on heidän perheen jouluihminen. Joulu on tärkeää
aikaa myös muulle perheelle,
ja Emma kertookin joulukuusen koristelun olevan kaikkein kivoin asia. Emma kertoo
myös, että hänen lempi koristeensa on lumisadepallo, jonka sisällä on seimi ja joulun
tärkein henkilö eli Jeesus. Äidin omasta lapsuudesta oleva tonttu otetaan myös joka
vuosi esille.
Jouluperinteinä Dadan
perheeseen kuuluu kauneimmissa joululauluissa ja joulukirkossa käyminen jouluaattona. Tärkeintä on perheen
yhdessäolo, lasten kanssa leipominen sekä kynttilät.
”Joulussa mukavaa on

LAPSILLE JA
LAPSIPERHEILLE
Jouluaskartelupaja Huittisten seurakuntakeskuksella lauantaina 27.11. klo 10–14, järjestää Huittisten seurakunta, Mll
ja PeLa.
Jouluaskartelupaja Vampulan seurakuntatalolla maanantaina 29.11. klo 17–19, järjestää
Huittisten seurakunta ja Vampulan Mll.
Jouluparkit
Vampulan seurakuntatalolla maanantaina 20.12. klo 15–19
Huittisten seurakuntakeskuksella tiistaina 21.12. klo 15–19
Jouluparkit tarjoaa lastenhoitoapua jouluvalmisteluihin.
Parkki on tarkoitettu 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.
Ilmoittaudu numeroon 044
0560 175 pe 17.12. mennessä!
Lapsityön toiminta joulutauolla 22.12.2021–9.1.2022. Toiminta alkaa jälleen maanantaina 10.1.2022. Seuraa ilmoittelua!

KOULUIKÄISILLE
KERHOJA – KULMAN NUORISOTILA, Papintie 1
Tiistain ja keskiviikon kerhot
yhteistyössä Lauttakylän koulun kanssa. Ilmoittautuminen
ja tarkemmat tiedot koulun
kautta. Syyskausi päättyy viikolla 50 ja jatkuu ensi vuonna
viikolla 2.
KOULUILLA
Palojoen entinen koulu ti
(kerran kuukaudessa) eskariik.–7.lk klo 17.30–19. Jouluaskartelua 7.12. ja seuraava kerta
18.1.2022.

musta asti”, sanoo Emma.

Pipareita ja lauluja

Emma ja Veera Dada odottavat jo joulua.
myös antaminen ja muun
muassa isovanhemmille on
kiva viedä itse tehtyjä herkkuja”, Veera kertoo.
”Joulunodotus alkaa ad-

ventista, jolloin saa avata ensimmäisen luukun suklaajoulukalenterista. Silloin alkaa
myös jouluradion kuuntelu,
jota kuunnellaankin heti aa-

”Mä oon joskus talvella
koittanut olla koko yön hereillä, mutta en silti ole nähnyt joulupukkia”, kertoo kerholainen Ansa Isomaa.
Äiti Pirita Valiola kertookin,
että joulupukki on käynyt
heillä useimmiten salaa.
Ansan perheen jouluperinteisiin kuuluvat tädin luona
pipareiden leipominen ja äidin itse tekemä tonttukalenteri, jossa jokaisesta luukusta
tulee erilaisia tehtäviä.
Lasten kauneimmat joululaulut kuuluvat myös perheen perinteisiin, mutta Ansan mielestä kivoin joululaulu on päiväkerhossa opeteltu
Pienikin valo pimeän poistaa.
Kuusen koristelu on jäänyt
myös lasten mieleen, kun koristeeksi on laitettu punaisia
palloja ja itse maalattuja käpyjä. Joulukuusen kruunaa
isin laittama tähti.
Silja Haavisto

Rippikoulun kertausharjoitus vanhemmille
Marraskuun 25. päivänä alkaa rippikoulun kertausharjoitus, jonka pastori Maire Lampikoski suunnitteli koskettavan
rippikoululaisten vanhempia
ja huoltajia.
Kun rippikoulu tulee nuorelle ajankohtaiseksi, niin se
on ajankohtainen myös hänen kanssaan eläville aikuisille.
Nuori kokee maailman ja elämän syvät kysymykset mahdollisesti hyvinkin eri tavalla kuin
häntä 20–30 vuotta vanhemmat ihmiset, joiden elämään
on jo mahtunut iso liuta erilaisia tapahtumia ja kokemuksia,
niin iloisia kuin surullisiakin.
Rippikoulun kertausharjoituksen tavoitteena on mieLoiman koulu pe (joka toinen vk) 1.–6.lk klo 12.30–13.30.
Syyskausi päättyy 17.12., jatkuu
14.1.2022.
Suttilan koulu pe (joka toinen vk) 1.–6.lk klo 12.30–13.30.
Syyskausi päättyy 10.12. ja jatkuu 21.1.2022.
Tiedustelut Marjo Mäki 044
3698125 tai marjo.maki@evl.fi.

NUORILLE
Nuorisotyön toiminnasta
tietoa https://www.huittistenseurakunta.fi/tule-mukaan/
nuoret ja Instagramissa huittistenseurakunnannuoret
Nuorten messu kerran kuu-

Lasten kauneimmat
joululaulut
to 9.12. klo 18
Huittisten kirkossa

Kirkkotilaisuuden jälkeen puurotarjoilu
kirkkoväelle seurakuntakeskuksella!

tiskellä rippikoulusta tuttuja
teemoja, ihmisyyttä, rakkautta, uskoa, pettymyksiä, toivoa,
pelkoa ja kuolemaa, uudelleen
– nyt aikuisena aikuisten seurassa. Se antaa eväitä nuorten
kanssa kotona käytävään keskusteluun, joka voi hyvinkin
olla välillä kiperiä kysymyksiä
täynnä. Tässä on myös vanhemmilla tilaisuus vaihtaa keskenään ajatuksiaan koskien
nuortensa rippikouluaikaa.
Kertausharjoitus käy myös
aikuisrippikoulusta, jonka jälkeen henkilö voidaan halutessaan konfirmoida ja liittää seurakunnan jäseneksi.
Tapaamme neljä kertaa ja
käsiteltävät teemamme ovat

Mitä: Rippikoulun kertausharjoitus/aikuisrippikoulu
Missä: Huittisten seurakuntakeskus, Papintie 1, Huittinen
Milloin: torstaisin 25.11, 27.1.,
31.3., 5.5. Ilmoittautuminen
alkoi 10.11.
Miksi: Leppoisaa yhdessäoloa, keskustelua, vertaistukea, yhteyden kokemusta
usko, toivo ja rakkaus. Neljännellä kerralla järjestetään vapaaehtoinen messuavustuskoulutus, jonka myötä seurakuntalaisella on mahdollisuus
osallistua jumalanpalvelusten
toteuttamiseen.

Taivas
sylissäni

-joulukonsertti
Huittisten kirkossa
su 19.12. klo 18
LASTEN ADVENTTIKIRKKO
ke 1.12. klo 10
Huittisten kirkossa

Aarne Pelkonen, laulu
Marzi Nyman,
kitara, piano ja urut
Jukka Perko, saksofoni

kaudessa pe klo 19–20 Huittisten seurakuntakeskuksen Birgitta-salissa. Alkukevät 2022:
7.1., 11.2. ja 11.3.
Isoskoulutus jatkuu Kulmassa 8.1. klo 11.

Vapaa pääsy
Järj. Huittisten kaupunki
ja Huittisten seurakunta

Jouluinen
metsähartaus lapsille
ti 14.12. klo 18
Kännölän Leijonalaavulla.
Tarjolla mehua ja
nuotiomakkaraa.

