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Kivojen kokemusten seurakunta
– nuoren silmin
Kun kysyin kolmelta seurakunnassamme aktiivisesti mukana olleelta nuorelta, mikä
heitä on innostanut olla seurakunnan toiminnassa mukana,
vastauksen lähtökohta oli kaikilla sama: rippileirillä oli kivaa
ja polku johti siitä sitten isoskoulutukseen.
Siskokset Emilia ja
Maija Syrjälä
Nuorempi sisar, Maija, joka
on tällä hetkellä isoskoulutuslainen, kertoi isosiskollaan olleen hyviä kokemuksia isoskoulutuksesta, mikä rohkaisi
häntäkin lähtemään mukaan
hauskan riparin jälkeen. Maijasta rippileirillä ja isoskoulutuksessa hauskaa on myös uusiin ihmisiin tutustuminen sekä
uusien kokemusten saaminen.
Kysyinpä sitten, mitkä olivat
ne isosisko-Emilian hyvät kokemukset, joiden myötä myös
pikkusisko tahtoi lähteä seurakunnan toimintaan mukaan.
Emilia kertoi halunneensa jatkaa omien isostensa jalanjäljissä, sillä hänen isosensa olivat tehneet rippileiristä niin
mukavan.
Isoskoulutus myös tarjosi
pari vuotta lisäaikaa mukavien ihmisten seurassa, joita ei
välttämättä muuten olisi onnistunut nähdä.
Nyt monet näistä ihmisistä
ovat Emilialle todella läheisiä
ystäviä. Isosuuden jakaminen
yhdessä ystävien kanssa onkin
suuri motivaattori olla mukana toiminnassa, ja samoin motivaattorina toimii myös pääsy
leirille.
Hän kertoo saaneensa monelta kesältä rippileireiltä ihania muistoja ja kommelluksia
mukaan, joita sitten lämmöllä
muistelee.
Verneri Sarjomaa
Verneri Sarjomaa on myös
monet vuodet pyörinyt mu-

leireillä.
Verneri osallistui tällöin
myös päiväsaikaan toimintaan, ja oli helposti lähestyttävä keskustelukumppani
nuorille. Hän koki silloin ensimmäistä kertaa olevansa
vastuullisemmassa, aikuisen
roolissa rippileirillä, joka oli
hänelle arvokas kokemus. Verneri oli saanut opiskelupaikan
ja asunnon Helsingistä, mutta halusi silti tehdä Huittisten
seurakunnalle kesätöitä!

Emilian (vas.) hyvät kokemukset seurakunnan nuorisotyöstä rohkaisivat myös siskoa Maijaa hakeutumaan isoskoulutukseen.

Verneri on ollut usean vuoden isonen ja viimeisimpänä
tehnyt yövahdin tehtäviä kesällä 2021.

kana seurakunnan nuorisotyössä.
Hänen rippikoulukokemuksensa oli myös varsin hyvä: isoset ja työntekijät olivat mukavia, ja heidän kanssaan sai keskustella asiasta ja asian vierestä.
Verneri hakeutui konfirmaation jälkeen isoskoulutukseen,
mutta alkoi kuitenkin pohtia,
onko se sittenkään hänen juttunsa. Ensimmäinen kesä isosena oli kuitenkin sen verran
hyvä kokemus, että hän päätti jatkaa.
Isosuuden lisäksi Verneri on
ollut myös nuorten vastuuryhmässä mukana ja tehnyt kesällä 2021 yövahdin hommat
Huittisten seurakunnan rippi-

Mikä on auttanut
jaksamaan korona-aikaa?
Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin
maailmallakin. Halusimme
kysyä näiltä nuorilta, mikä on
auttanut jaksamaan tätä pandemia-aikaa.
Verneri kertoi, että hän suhtautuu tällä hetkellä asiaan It
is what it is -mentaliteetilla.
Hän pitää järjen päässä käydessään tapaamassa ystäviään, joiden kanssa on tärkeää
viettää aikaa.
Hän ei ota koronasta pa-

niikkia, mutta myöntää miettivänsä, että olisi kauheaa
jäädä etäopetukseen ja yksin
yksiöönsä. Samat tuntemukset pyörivät monen muunkin
opiskelijan mielessä tällä hetkellä.
Emilia puolestaan ajattelee
nykyään positiivisemmin kuin
aiemmin. Hän ei enää ajattele niin päin, että rajoitukset
rajoittavat elämää, vaan keskittyy enemmän siihen, mitä
nyt saa ja voi tehdä. Sellaisia
asioita, joita ei ennen ehkä
tehnyt.
Hänellä ystävät ja heidän
kanssaan keskustelu sekä
myös ulkoilu ovat auttaneet
suuresti stressiin. Arvostus on
kasvanut siihen, mitä juuri nyt
on elämässä mukana.
Yhteisvastuukeräys alkaa 6.
helmikuuta, ja sen kotimaisena
kumppanina toimii Lasten ja
nuorten keskus. Seurakunnat
haluavat tarjota mahdollisuuksien mukaan turvallisia kohtaamisia nuorille, ja omalta osaltaan auttaa lieventämään nuorten yksinäisyyttä ja ahdistusta.
Maire Lampikoski,
seurakuntapastori,
Huittisten seurakunta

Keskiviikkokahveet
Seurakuntalaisten avoin kohtaamispaikka Huittisten seurakuntakeskuksessa.
Aloitamme ensimmäisen kerran 9.2.
klo 13.00. Kahvittelun jälkeen hartaushetki,
vapaamuotoista ohjelmaa ja yhdessäoloa.
Päätämme klo 15.00 mennessä.
Jatkamme kokoontumisia kevättä kohden
kahden viikon välein.
Tervetuloa mukaan!
Vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät, joilta voi kysellä lisätietoja
Tapio Karttunen 044 342 7991, Minna Palonen 044 342 7992

Tervetuloa seurakunnan toimintaan!

Aikaa ihmisille – Saattohoidon
vapaaehtoistyöntekijäksi?
Tule mukaan kuulemaan millaista olisi toimia
vapaaehtoisena saattohoitotyössä.
Infotilaisuus Huittisten seurakuntakeskuksella
ke 16.2.2022 klo 18.00
Tilaisuuteen mahdollisuus osallistua myös etänä.
Saattohoidon vapaaehtoistyöhön tullaan
haastattelun ja koulutuksen kautta.
Tilaisuudessa lisätietoja koko prosessista.
Yhteyshenkilö Dilbär Kariniemi 044 772 8213

Lapsi- ja perhetyön
toimintaa
Viikkotoiminta
Taaperoklubi
maanantaisin klo 10–11.30 Päiväkerholla
Avoin perhekerho
tiistaisin klo 9.30–11.30 Päiväkerholla
Iltaperhis 1.3., 5.4. ja 3.5. klo 17–19 Päiväkerholla
Murukerho Vampulan seurakuntatalolla:
Aamupäivämurut 22.3. ja 19.4. klo 9.30–11.30
Iltamurut 8.3., 5.4. ja 3.5. klo 17–19
Vauvapysäkki torstaisin klo 10–11.30 Päiväkerholla
Leppis-kerho lauantaisin klo 11–13 Nuorisoklubilla

Muu toiminta

Neulotaan
yhdessä hyvää!
Seurakunta järjestää maaliskuussa lohtuhuivi-kurssin.
Kurssilla opetetaan neulomaan lohtuhuivi, ja samalla
vietetään mukava hetki porukalla puikkoja kilistellen.
Syksyllä työyhteisössämme ilmoille lensi ajatus näistä lohtuhuiveista, joita voitaisiin antaa sureville leskille. Ajatuksesta otti heti koppia lastenohjaaja Anu Pihlava,
koska neulominen on hänelle hyvin rakas harrastus, ja
näin voisi työyhteisössä hyödyntää osaamistaan. Kaveriksi ideaan lähti pastori Minna
Kultalahti.
Tamperelainen pappi Min-

namaria Tammisalo keksi antaa lohtuhuivin surevalle leskelle ja siitä
tämä kaikki alkoi. Lohtuhuivi tarjoaa lohtua silloin, kun
puolison käsi ei enää kierry
selän ympäri. Huivi muistuttaa surevalle, että hän ei ole
jäänyt yksin vaan seurakunta
ja muut ihmiset haluavat olla tukena.
Lohtuhuivi-kurssi aloitetaan maaliskuun puolivälissä.

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen.
Mukaan lähtevä neuloja voi
olla aloittelija taikka taitava
puikkojen heiluttelija.
Ensimmäisellä kerralla jaetaan ohjeet sekä langat. Mukaan tarvitsee ottaa vain käsialalle sopivat pyöröpuikot, 3

mm–5 mm. Lastenohjaaja Anu Pihlava
opettaa ja auttaa huivin
aloituksessa sekä tekemisessä, joten huoletta aloittelijatkin tekemään huiveja hyvään tarkoitukseen.
Lohtuhuivi-kurssi kokoontuu keskiviikkoisin 16.3., 30.3.
ja 6.4. kello 18–20 seurakuntakeskuksella. Ilmoittautuminen pe 11.3. mennessä Anulle
040 6203303.

YHTEISVASTUU

Keskiviikkojen iltatilaisuudet
klo 18–19 Huittisten kirkossa
Lämpimästi tervetuloa!

Lasten aamukirkko
PANDEMIA ON KOETELLUT LAPSIAIltakirkko
JA NUORIA ja viikkomessu
Huittisten kirkossa keskiviikko 2.3. klo 9.30
2.3. / 6.4. / 13.4. / 4.5.
SUOMESSA JA MAAILMAN KATASTROFIALUEILLA.
Perheiden laavuaamu
Mahdollisuus osallistua ehtoolliseen.
torstai 24.2. klo 9–12 Kännölän Leijonalaavulla
HALUATKO ANTAA NUORILLE VALOISAMMAN TULEVAISUUDEN?
Pääsiäisaskartelupajat
Keidashetki
Poikkeuksellisissa
hätä, ahdistus ja yksinäisyys
Huittisten seurakuntakeskuksella lauantai
9.4. klo 10–13 oloissa monen nuoren kokema
9.2. nyt
/ 9.3.
/ 20.4. / 25.5.
jäivät maskin taakse piiloon. Ongelmat näkyvät
masennuksena,
uupumukseVampulan seurakuntatalolla maanantai 11.4. klo 17–19
Rukousta, laulua ja puhetta.
na ja toivottomuutena.
Yhteiskristillinen tapahtuma Ristin valossa
Pandemia pysäytti koulunkäynnin lähes kokonaan kehittyvissä maissa, joissa
Kirkko
lauantai 30.4. klo 11–14 seurakuntakeskuksella
koulutus on kriittisen tärkeää myös lapsiavioliiton
tai liianavoinna
varhaisen työnteon
välttämiseksi. Kriisialueilla kamppaillaan
lisäksi
riittävän
juomaveden
ravinnon
16.2.
/ 23.2.
/ 16.3.
/ 23.3. /ja30.3.

saamiseksi.
Toiminta alkaa rajoitusten salliessa. Ajankohtaista
tietoa löytyy seurakunnan verkkosivuilta ja lapsityön
sosiaalisesta mediasta.
EI JÄTETÄ NUORIA YKSIN

/ 27.4. / 11.5. / 18.5.

Kirkko on avoinna hiljentymistä varten.
Illoissa voi olla myös järjestettyä ohjelmaa.
Ongelmat ovat erilaisia Suomessa
maailmalla,
mutta hätä
on yhteinen.nettisivuilla.
Nuoret
Seuraajailmoittelua
kirkollisissa
ja seurakunnan

tarvitsevat aikuisten turvaa, apua ja välittämistä sekä luottamusta tulevaisuuteen.
Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen olet rakentamassa tulevaisuutta ja
toivoa yksinäisille, kiusatuille ja eri tavoin oirehtiville lapsille ja nuorille.
Yli 70 vuotta hädänalaisia auttaneen Yhteisvastuukeräyksen suojelijana toimii
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNTA
HUITTISTEN SEURAKUNTA
tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Virpitie 2 A 1, 32610 Vampula
Papintie 1, 32700 Huittinen
huittinen.srk(at)evl.fi
huittinen.srk(at)evl.fi
puh. 02 5601 600
puh. 02 5601 600
avoinna
torstaisin klo 10–12
ma–to
klo 9–13
Lahjoituksesi avulla lisätään avoinna
lasten ja
nuorten
elämään turvallisia aikuisia
sekä
mielen hyvinvointia edistävää tekemistä ja turvaverkkoa Suomessa. Kehittyvien
maiden humanitaarisissa katastrofeissa ja kriisialueilla käynnistetään ja toteutetaan hätäapua Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston työn kautta.
Pandemia on koetellut lapLahjoituksestasi jää 20 prosenttia oman seurakunnan ahdingossa olevien
sia ja nuoria Suomessa ja maanuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.
ilman katastrofialueilla. Poikkeuksellisissa oloissa monen nuolahjoitan seurakunnan MobilePay-numeroon: 21769
ren kokema hätä, ahdistus ja
yksinäisyys jäivät maskin taakLAHJOITAN seurakunnan NETTILAHJOITUSSIVULLE osoitteessa: yhteisvastuu.fi/huittinen
se piiloon. Ongelmat näkyvät
lahjoitan tilisiirrolla:
nyt masennuksena, uupumuksena ja toivottomuutena.
Saajan
Pandemia pysäytti koulunKyllä, haluan olla tuomassa vaikeuksien keskellä elävien lasten
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
tilinumero
käynnin lähes kokonaan kehitja
nuorten
elämään
lisää
aikuisten
antamaa
tukea.
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
tyvissä maissa, joissa koulutus
OP FI14 5000 0120 2362 28
on kriittisen tärkeää myös lap100 €
siavioliiton tai liian varhaisen
50 €
työnteon välttämiseksi. KriiSaaja
Kirkkopalvelut ry / Yhteisvastuukeräys
sialueilla kamppaillaan lisäksi
25 €
riittävän juomaveden ja ravinnon saamiseksi.
Maksaja
vapaa lahjoitus ................................... €
Ongelmat ovat erilaisia Suomessa ja maailmalla, mutta hätä
on yhteinen. Nuoret tarvitsevat
Allekirjoitus
aikuisten turvaa, apua ja välittäSeurakunnan viite
301110
mistä sekä luottamusta tulevaiEräpäivä
€
Tililtä nro

LAHJOITA LISÄÄ TURVALLISIA AIKUISIA NUORTEN ARKEEN

huittistenseurakunta.fi

Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut.

TILISIIRTO

Lapset ja nuoret vuoden 2022
yhteisvastuukeräyksen kohteena

Maksu välitetään saajalle maksuvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

PANKKI

SYDÄMELLINEN KIITOS LAHJOITUKSESTASI – APUSI ON KORVAAMATTOMAN TÄRKEÄÄ. YHTEISVASTUU.FI

suuteen.
Yli 70
vuotta
hädänalaisia
auttaneen
Yhteisvastuukeräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen olet rakentamassa tulevaisuutta ja toivoa
yksinäisille, kiusatuille ja eri
tavoin oirehtiville lapsille ja
nuorille. Lahjoituksesi avulla
lisätään lasten ja nuorten elämään turvallisia aikuisia sekä
mielen hyvinvointia edistävää tekemistä ja turvaverkkoa
Suomessa.
Haluatko sinä antaa nuorille
valoisamman tulevaisuuden?

Lahjoitan seurakunnan Mobilepay-numeroon: 21769
Lahjoitan seurakunnan nettilahjoitussivulle osoitteessa:
yhteisvastuu.fi/huittinen

