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1. JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ
JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN VASTUURYHMÄ

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän tehtävänä on edistää seurakunnan
hartaus-, jumalanpalvelus- ja musiikkielämää. Vastuuryhmän tehtävänä on myös toteuttaa
Jeesuksen antamaa kaste- ja lähetyskäskyä yhdessä seurakunnan muun toiminnan
kanssa.
Vastuuryhmän jäseniä vuonna 2021 olivat: Veli-Matti Wasell, puheenjohtaja, Virpi Marku,
Anne Palonen, Antti Törmä, varapuheenjohtaja, Aarno Korpela, Leena Salpio, Leena
Niemelä ja Joonas Immonen sekä Reima Puukki, kirkkoneuvoston edustaja. Virkansa
puolesta mukana ovat olleet kirkkoherra Jani Laaksonen, kanttori Helena Kivimaa ja
kanttori Jussi Uutaniemi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa: 8.2. ja 31.8.2021.
Vuoden 2021 keskeisten tavoitteiden toteutuminen
Virsikirjaa käytettiin messuissa monipuolisesti. Messuihin osallistujien määrän ja kirkkokahvien lisääminen ei ollut mahdollista, koska oli monenlaisia rajoituksia. Jumalanpalveluksia kuunneltiin paljon radiosta. Kirkollisten toimitusten musiikki toteutettiin
kauniisti ja mahdollisuuksien mukaan toivomukset huomioiden. Korona rajoitti myös
muistotilaisuuksiin osallistumista.
Kevätkaudella kuorot joutuivat pitämään taukoa. Syksyllä kirkkokuoro ja Veteraanien
lauluveljet aloittivat taas säännöllisen toiminnan. Veteraanien lauluveljiin tuli uusi laulaja.
Kirkkokuoro sai uuden laulajan ja kaksi entistä laulajaa tuli takaisin! Kuorot toimivat
ahkerasti. Kanttorien ja kuorolaisten eri tilaisuuksissa esittämä musiikki oli huolella
valmistettua. Vampulan kappelikuoro ei kokoontunut. Konserttien määrää ei pystytty
lisäämään koronarajoitusten takia.
Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen
Koska konsertteja, kuoroja ja muistotilaisuuksia pidettiin vähemmän kuin ennen, pianoja
viritettiin harvemmin. Konserttien ohjelmatuloja ei juuri tullut. Kanttori Helena Kivimaan
osallistuminen Pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin peruuntui koronan takia.
JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ
Jumalanpalvelukset
Seurakunnassa vietettiin vuonna 2021 messuja 71 kertaa (keskimäärin 51 osallistujaa) ja
sanajumalanpalveluksia 40 kertaa (keskimäärin 31 osallistujaa, jossa on huomioitava se,
että osassa ollut paikalla vain 3 tai 4 työntekijää, koska rajoitteiden vuoksi kirkkoon ei ole
voitu ottaa seurakuntalaisia paikalle, korjattu keskiarvo 62). (Vuonna 2020 messuja 61
kertaa (keskimäärin 57 osallistujaa) ja sanajumalanpalveluksia 34 kertaa (keskimäärin 44
osallistujaa, kun seurakuntalaisia sai olla paikalla)). Vuoden aikana kokeiltiin edelleen
iltakirkkoja.
Vuoden 2020 aikana kastettujen lasten kastepuun lehdet oli tarkoitus antaa kastetuille
lapsille Marian ilmestyspäivänä 2021, mutta koronapandemiasta johtuen lehdet sekä
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seurakunnan muistaminen postitettiin kotiin. Mukana lähetettiin kutsu tulla kirkkoon
perheelle sopivana ajankohtana.
Suurina juhlapyhinä Huittisten kirkossa oli mukana kirkkokuoro tai Veteraanien lauluveljet.
Koska monen kuukauden ajan jumalanpalveluksissa ei ollut läsnä olevaa seurakuntaa,
kanttorien osaamisella oli hyvin tärkeä merkitys radion kautta mukana oleville
seurakuntalaisille.
Kiirastorstain messussa oli soittamassa Huittisten musiikkiopistosta sellisti Emmi Ovaska
ja pääsisäissunnuntain messussa viulisti Miriam Atkins. Syksystä lähtien suurina
juhlapyhinä Huittisten kirkossa oli mukana kirkkokuoro, Veteraanien lauluveljet tai
musiikkiopiston soittajia. Koska seurakuntalaisten ja kuorolaisten määrää tilaisuuksissa
rajoitettiin, kanttorien osaamisella oli hyvin tärkeä merkitys radion kautta mukanaoleville
seurakuntalaisille.
Kuorotoiminta
Seurakunnan kuoroja ovat Helena Kivimaan johtamat Kirkkokuoro ja Veteraanien
lauluveljet sekä Hilkka Iso-Raution johtamat Ylistysryhmä ja naisten lauluryhmä
Toukomettiset. Sirpa Honkasen jäätyä eläkkeelle Vampulan kappelikuoro ei ole
kokoontunut. Kuorotoiminta oli alkuvuonna melko lailla tauolla. Ylistysryhmän ja
Toukomettisten yhdistetty ryhmä oli mukana kahdessa Keidasmessussa ja Veteraanien
lauluveljet sanajumalanpalveluksessa kaatuneitten muistopäivänä.
Lähinnä Huittisten kirkkokuoro ja Veteraanien lauluveljet jatkoivat myöhemmin toimintaa.
Veteraanien lauluveljet esiintyi kesällä 90v.-syntymäpäivillä ja elokuussa SLEY:n
Lauttakylän rukoushuoneen 100v.-juhlassa ja myöhemmin syksyllä myös palvelutalo
Aurahovissa. Muuten kuorot eivät vierailleet laitoksissa. Lauluveljet esiintyivät myös
SLEY:n rukoushuoneen sunnuntai-illassa, itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja
veteraanisiunauksissa. Kirkkokuoro esiintyi jumalanpalveluksessa pyhäinpäivänä,
jouluaattona ja jouluaamuna. Toukomettiset esiintyivät hiljaisen viikon iltakirkossa,
messussa syyskuussa ja 2. adventtisunnuntaina sekä jouluyön hartaudessa.
Musiikkikasvatus
Esikoululaisten kirkkopolkua ei voinut taaskaan toteuttaa niin, että kanttori olisi esitellyt
lapsille urkuja. Kouluun menevien siunaamiskirkko pidettiin jälleen vasta elokuussa.
Myöskään rippikoululaisille ei esitelty urkuja.
Konsertit vuonna 2021
1.1. klo 19 Lapsuuden kirkko 10v.-konsertti Vampulan kirkossa
4.4. klo 16 Lavrenchukin perheen konsertti Huittisten kirkossa
28.5. klo 18 Musiikkitilaisuus ”Rukouksen voima” Huittisten kirkossa
Toukomettiset ja Hilkka Iso-Rautio
28.5. klo 19 Musiikkitilaisuus ”Rukouksen voima” Huittisten kirkossa
Toukomettiset ja Hilkka Iso-Rautio
28.5. klo 20 Musiikkitilaisuus ”Rukouksen voima” Huittisten kirkossa
Toukomettiset ja Hilkka Iso-Rautio
10.6. klo 13 Suven säveliä, lähetyksen lauluhetki Anni ja Harri Rantalalla
8.7. klo 19 Suven säveliä, lähetyksen lauluilta Vampulan kirkossa
tilaisuudessa yhteislauluja sekä vapaaehtoinen kolehti lähetystyölle
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PERUTTU
PERUTTU
24 henkeä
11 henkeä
22 henkeä
19 henkeä
22 henkeä

10.7. klo 21 Pieni Yösoitto Vampulan kirkossa, esiintyjinä Aaro Lehtovaara,
fagotti ja Lumi Mannermaa, sello. He esittivät klassista musiikkia
sekä Aaro Lehtovaaran sovittamia kansanlauluja.
34 henkeä
15.7. klo 18 Suven säveliä, lähetyksen lauluilta Rekikosken kylätalolla
16 henkeä
16.7. Kesäillan musiikkia Huittisten kirkossa.
Helena Kivimaa, laulu ja urut ja Sirpa Honkanen, juonto
48 henkeä
25.7. klo 18 Suven säveliä konsertti Vampulan kirkossa, esiintyjinä Sirpa Rynkä,
laulu, Olga Sidorova, viulu ja seurakunnan kanttori Jussi Uutaniemi, urut ja
piano. Ohjelmistossa suomalaista ja ulkomaista klassista, esim. Vittorio
Monti: Czardas, Ilmari Hannikainen: Isä meidän, Franz Schubert: Serenade
ja uudemman aikakauden musiikkia, lauluja rakkaudesta, uskosta,
rakkaudesta säveliin. Vapaaehtoinen käsiohjelma-tuotto Vampulan
kappeliseurakunnan musiikkitoiminnan hyväksi.
24 henkeä
8.8. klo 18 Suvi-illan hartaat sävelet Huhtamon kirkossa
49 henkeä
Sinna-Mari ja Hilkka Iso-Rautio ja Toukomettiset
15.9. Petri Laaksosen konsertti Huittisten kirkossa
108 henkeä
Sirpa Honkasen järjestämä
24.9. klo 19 Maksetut Viulut Huittisten kirkossa
94 henkeä
10.10. klo 15 Juhlakonsertti Vampulan seurakuntakodilla Sirpa Honkasen eläkkeelle
lähdön kunniaksi. Tilaisuudessa oli musiikillisen osuuden lisäksi puheenvuoroja
sekä kahvitarjoilua. Jari Heino esitti laulua ja kitaransoittoa, Helena ja Markku Fager
esittivät myös laulua ja kitaransoittoa, mm. kotimaista gospel-musiikkia sekä
latinalaisen Amerikan säveliä. Johanna Särkijärvi esitti lauluja, joita säesti seurakunnan kanttori Jussi Uutaniemi, mm. Juha Tapion tuotantoa. Jussi Uutaniemi
soitti pianolla myös sooloja, mm. J.Sibelius: Caprice, Toto: Africa. 63 henkeä
13.10. Veteraanien lauluveljet Aurahovissa
28 henkeä
31.10. klo 18 Veteraanien Lauluveljet SLEY:n rukoushuoneella
34 henkeä
5.11. klo 19 Konsertti Vampulan kirkossa, esiintyjinä Huittisten
musiikkiopiston opettajakuntaa
69 henkeä
1.12. klo 11 Veteraanien lauluveljien joululaulut, mukana entisiä
laulajia ja puolisoita
20 henkeä
9.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut lapsiperheille Huittisten kirkossa
132 henkeä
10.12. klo 13 Veteraanien kauneimmat joululaulut ja -puuro, srk-keskus 31 henkeä
12.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Vampulan kirkossa, urkusäestykset
Jussi Uutaniemi, juonto ja puhe Jyrki Smolander
38 henkeä
12.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Huittisten kirkossa,
mukana huilisti Sanni Lintunen ja kirkkokuoro, radioitiin
79 henkeä
15.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Huhtamon kirkossa
41 henkeä
20.12. klo 18 ”Joulusäveliä sydämiin” kolehtikonsertti Huhtamon kirkossa
huittislaisten lapsiperheiden hyväksi. Esiintyjinä muun muassa
Petri Kiiski, Paula Pietilä ja Sekulit Jukka Keskitalon johdolla.
Järjestäjänä Huhtamon seurakuntahuoneyhdistys.
57 henkeä
Kinkerit
Kinkereitä ei juuri ehditty pitää ennen rajoituksia.
Seurakunnan soittimet
Urkuihin tehtiin vuosihuollot ja pianoja viritettiin tarvittaessa. Seurakunta sai lahjoituksena
pianon Kulman nuorisotilaan. Entinen Kulman huono piano hävitettiin.
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Jotakin uutta
Koululaisten syyskirkkoja oli jälleen useita pienille ryhmille. Se tuntui levollisuutensa
ansiosta hyvältä. Adventin aikaan Marjo Mäki nauhoitti ja lähetti jälleen videotervehdyksen
koulujen opettajille. Tervehdyksessä oli pastori Maire Lampikosken puhe ja Helena
Kivimaan vuosi sitten nauhalle laulama Hoosianna-virsi.
Kanttori Helena Kivimaan esittämä Heinillä härkien kaukalon -nauhoitus oli mukana
Sammun koulun joulupolulla yhteislaulun tukena. Myös Silja Haavisto laittoi lapsityön
sivuille laulamansa joululaulun kuunneltavaksi.
Kanttori Helena Kivimaa ja ryhmä kirkkokuorolaisia lauloivat kauneimpia joululauluja
muutama päivä ennen joulua S-marketin ja K-supermarketin aulassa. Kauneimmat
joululaulut -tilaisuuksia vietettiin kirkoissa neljä kertaa, mikä oli lisäystä edelliseen vuoteen.
Monet seurakuntalaiset kuuntelivat Huittisten kirkon tilaisuutta radiosta ja lauloivat
kauneimpia joululauluja kotona. Lauluvihkoja oli jonkin verran jaossa etukäteen.
Kaupungin kanssa järjestettiin yhdessä joulukonsertti Huittisten kirkossa, jossa esiintyivät
Jukka Perko, Aarne Pelkonen ja Marzi Nyman. Konsertti tarjottiin yleisölle ilmaiseksi ja
myös striimattiin. Seurakunnan toiminta ja Maksettujen Viulujen konsertti Huittisten
Hullussa Yössä syyskuun lopulla tavoitti paljon ihmisiä.
Piispa Mari Leppänen vieraili ryhmänsä kanssa Huittisten seurakunnassa 16.12. ja
päivän aikana keskusteltiin seurakunnan työntekijöiden kanssa. Illalla kirkossa toimitettiin
kaikille avoin viikkomessu, jossa oli mukana huilisti Inka Mahlamäki. Iltakirkko radioitiin.
Yleisluontoisesti arvioiden seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminta on ollut
vuonna 2021, resurssien puitteissa, melko hyvin toteutunutta.
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUKSET JA
MUSIIKKITILAISUUDET VUONNA 2021
Jumalanpalvelukset
Vampulan kappeliseurakunta järjesti kaikkiaan 19 jumalanpalvelusta. Niistä messuja oli
12, konfirmaatiomessuja yksi, sanajumalanpalveluksia 5, ja koululaiskirkkoja 1. Kaiken
kaikkiaan kirkkovieraita oli 628. Suurin osa jumalanpalveluksista järjestettiin viime vuosien
tapaan messuina. Keskimäärin kävijöitä jumalanpalveluksissa oli noin 30.
Jumalanpalvelusten määrä jäi näin pieneksi, koska jumalanpalveluksia ei järjestetty
lainkaan keväällä tammikuusta toukokuuhun. Jumalanpalvelusten väkimäärä ja pieneksi,
koska mm. joulun jumalanpalveluksissa kävi vähän väkeä.
Koronarajoitusten takia Vampulan kappeliseurakunta ei tehnyt tavalliseen tapaan vierailun
Vuorenmaan kirkolle Köyliön kappeliseurakuntaan. Lisäksi perinteistä Körrin kirkkoa ei
järjestetty Alastaron kappeliseurakunnan kanssa. Myös loppiaisen metsäkirkko jäi tällä
kertaa koronan takia pois. Sen sijaan jokijumalanpalvelus voitiin järjestää Laatin rannassa
heinäkuussa Vampulaviikolla.
Musiikkitoiminta
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Koronarajoitukset haittasivat myös konserttitoimintaa. Varsinaista uuden vuoden konserttia
ei voinut järjestää kuten ei myöskään Pääsiäisen tulet -tilaisuutta. Sen sijaan kesällä oli
kaksikin konserttia: Pieni yösoitto heinäkuussa ja Jussi Uutaniemen järjestämä konsertti.
Marraskuussa järjestettiin uuden vuoden konsertin korvannut konsertti. Neljäs
musiikkitilaisuus Vampulan kirkossa oli Kauneimmat joululaulut 13.12. Siellä osallistujilta
vaadittiin koronapassia.
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2. VIESTINTÄ
VIESTINNÄN VASTUURYHMÄ
Viestinnän vastuuryhmään kuuluivat vuonna 2021 kirkkoneuvoston asettamina Sinikka
Ritakallio, Satu Ojala ja Aarno Korpela. Työntekijöiden edustajana oli Marjo Mäki, joka
toimi myös sihteerinä ja kokoonkutsujana toimi kirkkoherra Jani Laaksonen.
Vastuuryhmä piti kertomusvuonna kaksi kokousta, joissa mm. ideoitiin ja suunniteltiin
Lauttakylä-lehden välissä ilmestyvää Ikkuna-liitettä. Jäsenet myös ottivat osaa liitteen
toteuttamiseen.
Vuoden 2021 aikana Ikkuna-liite ilmestyi kaksisivuisena neljä kertaa.
Huittisten seurakunnan nettisivuja on ylläpidetty ja sisältöä muokattu tarpeiden mukaan,
erityisesti koronarajoitteiden muuttuessa päivitystiheys on ollut normaalia suurempi.
Jumalanpalvelukset on radioitu joka sunnuntai ja keskeisinä arkipyhinä, kuten
pääsiäisenä,
helatorstaina ja joulunaikaan Iskelmä Satakunnan taajuudella.
Tiedotus toteutettiin pääasiassa perinteisesti kirkollisilla ilmoituksilla Lauttakylä-lehdessä,
Alueviestissä ja seurakunnan omilla kotisivuilla. Kirkon sisäänkäynnin luona ulkona
olevalla ilmoitustaululla vaihtui myös viikoittain ilmoitukset. Ennen radioitavaa messua
luetaan kirkolliset ilmoitukset Iskelmä-Satakunnan kuuluvuusalueella.
Tilaisuuksiin on ihmisiä kutsuttu myös henkilökohtaisesti eri työntekijöiden ja
seurakuntalaisten toimesta.
Seurakunnalle laadittiin Viestintäsuunnitelmaa, joka vahvistettiin kirkkoneuvoston toimesta
kokouksessa 8.6.2021 (133 §).
Koronan myötä tiedotuksen merkitys kasvoi, kun uusia ohjeita päivitettiin ja tiedotteita
laadittiin. Myös tiedotteiden julkaisu lehdissä on ollut tärkeä osa seurakunnan viestintää
muuttuvien olosuhteiden ja niihin liittyvien ohjeiden keskellä.
Tiedotussihteeri on hoitanut erilaisia tiedotukseen liittyviä tehtäviä mm. nettisivuihin liittyviä
seurakunnan puolesta tehtäviä päivityksiä sekä yhteisten sivujen päivitystä ja opastusta
sivujen käytössä. Myös Ikkunaliitteiden materiaalien huolehtiminen toimitukseen ja sivujen
tarkistus ennen julkaisua on kuulunut tehtäviin. Tiedotussihteeri on huolehtinut yli 90vuotiaiden onnittelukorttien vuosittain vaihtuvasta kuvasta ja korttien tulostamisesta sekä
seurakunnan leikekirjan ylläpitämisestä.
Poikkeuksellisen tilanteen myötä erilaisten videotallenteiden julkaiseminen ja niiden
nauhoittaminen, äänitys ja editointi on lisääntynyt.
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3. KASVATUSTYÖ
LAPSI- JA PERHETYÖ
Toinen vuosi koronan varjossa
Vuosi 2021 alkoi jo 2020 vuoden puolella alkaneilla hyvinkin tiukoilla rajoituksilla ja suuri
osa vuodesta kului poikkeusoloissa koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.
Kevätkaudella lähestulkoon kaikki muu säännöllinen viikkotoiminta oli tauolla paitsi
päiväkerho.
Kesäkuun alusta rajoituksia hieman höllennettiin ja lapsityössäkin saatiin järjestää taas
toimintaa hygieniaohjeita ja turvavälejä painottaen. Toiminta keskitettiin ulos.
Lomien jälkeen elokuussa kokoavaa toimintaa aloiteltiin uudestaan ja kerhot lähtivät
pyörimään lähes normaalisti, terveysturvallisuusohjeita noudattaen.
Niin kuin edellisenäkin vuonna, joulukuu toi tullessaan lisää rajoituksia ja osa toimista
peruutettiin ja osaan tuli käyttöön koronapassi.
Tämäkin vuosi on ollut vaiherikas ja haastava. Katse on koko ajan tulevassa uutta
suunnitellen ja valmistellen, mutta välillä hyvin lyhyelläkin varotusajalla toimintoja muuttaen
ja muuttaen. Aika moni vuoden aikana suunniteltu toiminta on jouduttu perumaan tai
rajoitustoimet ovat muutoin vaikuttaneet tapahtuman järjestämiseen tai kävijämääriin.
Lapsityön vuonna 2020 alkanut kehitystyö on tuottanut monessakin mielessä tulosta.
Elämä pandemian varjossa kuitenkin haastaa eri lailla työtä ja työntekijöitä, vaikka on
antanut myös mahdollisuuden lapsityön ja lastenohjaajien työn kehittämiselle.
Vuoden aikana suunniteltiin ja valmisteltiin myös paljon koko työyhteisön ja koko
seurakunnan toimintaan liittyvää sekä työalarajat ylittävää toimintaa, jolla saadaan
seurakuntaa esille ja parannetaan työyhteisön hyvinvointia. Muun muassa QR-koodien
suunnittelu kirkkoon, Huittisten Hullu yö -tapahtuma torilla toukokuussa ja syyskuussa
sekä Polku-koulutus ja sen jälkeen seurakunnan oman Polun suunnittelu, sekä
tiimityöskentely ovat olleet osa suunnitelmissa olevista toimista.
Lapsityön tiimi
Lapsityön tiimiin kuuluu tällä hetkellä lapsityönohjaaja Silja Haavisto sekä kolme, jo
useamman vuoden seurakunnalla työskennellyttä lastenohjaajaa; Taina Saretsalo, Anu
Pihlava ja Mari Tervaniemi.
Lisäksi toiminnassa on mukana syksystä 2018 alkaen työkokeilussa oleva Olga Kurikka.
Kurikan työkokeiluun kuuluu päiväkerhotoiminta ja sopimus on aina loma- ja toiminta
taukojen aikana keskeytetty. Syksyllä oli yksi TET-harjoittelija yhdeksänneltä luokalta.
Keväällä käytiin läpi yleisesti uudistettuja tehtävänkuvauksia ja koko työyhteisöä koskevien
yhteistoimintaneuvottelujen kautta päivitettyjä tehtävänkuvia. Lapsityössä muutos koski
lähinnä sitä, että kaikki ohjaajat toimivat päiväkerhon lisäksi enemmän myös muilla
lapsityön työaloilla ja varhaisnuorisotyössä.
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Vuoden aikana käsiteltiin myös paljon muutoksiin, työhyvinvointiin ja yhteistyöhön liittyviä
teemoja kirkkoherran ja ulkopuolisen konsultin kanssa, joilla on koitettu vaikuttaa
työilmapiiriin liittyviin ongelmiin.
PÄIVÄKERHOTYÖ
Päiväkerho on kirkon varhaiskasvatustoimintaa 3-5-vuotiaille lapsille. Päiväkerho tarjoaa
lapsen kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti tukevaa toimintaa kristillisen kasvatuksen
näkökulmasta. Huittisten seurakunnan päiväkerho
Kerhoryhmät
Alkuvuodesta syksyllä 2020 aloitetut ryhmät jatkoivat toimintaansa. Päiväkerhoryhmiä oli
2. 4-5-vuotiaat kokoontuivat kaksi kertaa viikossa ja 3-vuotiaat kokoontuivat kerran
viikossa. Kolmivuotiaiden kanssa osan keväästä kokoontui myös heidän sisaruksensa.
Kevään tiukkojen rajoitusten aikaan kerhoryhmä jaettiin kahtia ja ryhmät kokoontuivat eri
tiloissa ja kulkivat eri ovista ylimääräisten kontaktien välttämiseksi.
Syksyllä uusia kolmivuotiaita ilmoittautui vain 3. Kaikki kerholaiset olivat yhdessä
ryhmässä ja kokoontuivat kolme kertaa viikossa kahden ohjaajan ja avustajan kanssa.
Osa lapsista kävi vain kerran viikossa kerhossa. Kerholaisia syksyllä oli yhteensä 14.
Kesäkerho
Kesäkerhoa pidettiin kesäkuussa kolmen viikon ajan pienemmille kolme kertaa viikossa ja
kouluikäisille kaksi kertaa viikossa. Kesäkerhossa kaikki pienempien ikäryhmät olivat
samassa ryhmässä. Toiminta toteutettiin ulkona. Kesäkerhossa kävi noin
kolmisenkymmentä lasta yhteensä. Kesäkerhotoiminta oli maksutonta.
Koulutus
Lastenohjaajien neuvottelupäivät järjestettiin Rovaniemellä, joten niihin ei vuonna 2021
osallistuttu. Sen sijaan ohjaajat osallistuivat yhdessä rovastikunnan ohjaajien kanssa
Kirkkomuskari 3 -koulutukseen, sekä keväällä järjestettyyn Polku-koulutukseen.
Lapsityönohjaaja osallistui avoimen ammattikorkeakoulun kautta Diakonian ja kristillisen
kasvatuksen perusteet 1 ja 2 kursseille.
Muu toiminta
Vuoden aikana on mietitty paljon päiväkerhon tulevaisuutta ja uusia toimintatapoja ja
mainostamista. Varhaiskasvatussuunnitelmaa on myös päivitetty ja mietitty miten
päiväkerho pysyy osana huittislaista varhaiskasvatusta.
PERHEKERHOTYÖ
Perhis eli avoin perhekerho
Avoin perhekerho kokoontuu Huittisten seurakuntakeskuksella tiistai aamupäivisin. Avoin
perhekerho tavoittaa huittislaisia lapsiperheitä ja isovanhempia lapsenlapsineen.
Toimintaan kuuluu alkuhartaus, laululeikkejä, askartelua, vapaata leikkiä ja välipala.
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Kevätkaudella perhekerho oli tauolla koronarajoitusten vuoksi, mutta kesällä voitiin aloittaa
jo kesäperhis ulkona ja syksyllä jälleen sisätiloissa. Kävijämäärät ovat korona-aikana olleet
huomattavasti pienemmät kuin ennen.
Murukerho kokoontui Vampulassa samalla periaatteella kuin avoin perhekerho Huittisissa.
Vampulan toiminnasta vastasi keväällä Kaisa Vehmaa ja syksyllä lastenohjaaja Anu
Pihlava.
Muu toiminta
Seurakuntakeskuksen pihaan tai hautausmaalle on pitkin vuotta tehty erilaisia
tehtäväratoja, joita voi perheet käydä itsenäisesti kiertämässä. Näissä on käytetty paljon
Lasten kirkolta tulevaa materiaalia, vaikka itsekin on materiaalia tuotettu.
Vauvapysäkkiä aloiteltiin jälleen syksyllä, mutta monet perheet ilmoittivat, ettei koronan
takia uskalla kokoontua vauvojen kanssa.
Yhteistyö perhekeskuksen kanssa on jatkunut ja uusia yhteisiä juttuja on mietinnässä.
Konkreettisesti näitä päästään toteuttamaan heti, kun rajoitukset sen sallivat.
Maakunnallinen kohtaamispaikkatyöryhmä on kokoontunut etänä, mutta vierailuja toisten
kohtaamispaikoissa ei tänäkään vuonna järjestetty.
Lapsiparkki on vuonna 2020 aloitettu toiminta ja sitä järjestettiin aina torstai-iltaisin.
Lapsiparkki on lastenhoitoapua 2-7-vuotiaille lapsille. Myös Vampulassa pidettiin
kokeiluluonteisesti syksyllä yksi lapsiparkki.
Uutta toimintaa
Keväällä, kun kokoavaa toimintaa ei saatu järjestää lapsityöltä sai varata leikkiaikaa
seurakuntakeskuksen tiloihin perhekunnittain.
Syksyllä aloitettiin uutena toimintana Taaperoklubi. Taaperoklubi on jatkoa edellisenä
vuonna alkaneelle vauvapysäkille ja kokoaa yli vuoden ikäisiä lapsia ja äitejä yhteen.
Vauvapysäkin sijaan taaperot saikin yllättävän suosion heti alkaessaan.
Tapahtumat ja leirit
Perheleiripäivä järjestettiin Punkalaitumen leirimajalla heinäkuun alussa yhdessä
diakonian kanssa. Leiripäivään osallistui reilu kolmisenkymmentä leiriläistä.
Elokuusta marraskuulle asti järjestettiin kerran kuussa Pienet jalat liikkeelleleikkipuistoiltoja. Leikkipuistoillat ovat liikunnallisia koko perheen puuhailtoja ja järjestettiin
yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n, MLL:n kanssa. Vampulassa leikkipuistoillat järjestettiin
yhdessä Vampulan MLL:n kanssa. Vampulassa viimeinen leikkipuistoilta toteutettiin
leikkipuiston sijaan perheiden arkiehtoona, jossa oli ohjelmaa ja ruokailu Vampulan
seurakuntatalolla.
Lapsityö osallistui myös lokakuussa Huittisten kaupungin kirjaston ja LC Gerdan kanssa
yhteistyössä Unilelut yökylässä tapahtumaan.
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Jouluaskartelupajat toteutettiin ensimmäisen adventin aikaan Huittisissa ja Vampulassa.
Molemmat tapahtumat järjestettiin samalla kaavalla.
Joulukuussa Vampulassa järjestettiin adventtitapahtuma, jossa oli nukketeatteriesitys ja
joulupuurotarjoilu.
Lasten kauneimmat joululaulut Huittisten kirkossa ja joulupuurotarjoilu järjestettiin
joulukuun alkupuolella yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Tapahtuma toteutettiin
koronapassillisena.
Teatteri Mukamas esiintyi Joulukuussa Huittisten kirkossa esityksellä Jouluyö. Jouluyö oli
nukketeatteriesitys, jossa kerrottiin jouluevankeliumin sanomaa.
Lasten avointenovienpäiviä kirkoissa ehdittiin pitää syksyllä Huhtamon kirkossa ja
Huittisten kirkossa. Vampulan kirkossa tapahtuma jouduttiin perumaan.
Sosiaalinen media ja verkkosivut ovat toimineet tiedotusvälineenä, mutta myös työkaluna
kohdata lapsiperheitä.
PYHÄKOULUTYÖ
Pyhäkoulutyön kerhotoiminta
Pyhäkoulutyön toiminta oli koko kevään 2021 tauolla koronarajoitusten vuoksi.
Kirjepyhäkoulu jatkui ja kirjeet postitettiin jokaiselle kotiin. Pääsiäisen aikaan tehtiin
pääsiäisaskartelupaketti kaikille paketin tilanneille.
Leppis-kerho oli myös tauolla koko kevään, mutta jatkoi toimintaansa syksyllä
Nuorisoklubilla. Lapsityönohjaajalla oli yksi oma vetovuoro syksyn aikana. Pyhäkoulutyöllä
oli syksyn aikana kaksi elintarvikkeiden hankintavuoroa.
Katsomuskasvatusyhteistyö
Kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa on oltu tiiviisti yhteydessä
sähköpostitse. Keväällä kirkossa järjestettyihin pääsiäisalttareihin osallistui kaksi
esikouluryhmää. Kaikille varhaiskasvatuksen yksiköille tehtiin pääsiäispaketti, johon
kerättiin erilaista pääsiäiseen liittyvää tietoa, toimintaa, lauluja ja pelejä. Paketit olivat
lainassa päiväkodeissa kaksi viikkoa.
Syksyn aikana lapsityönohjaaja pystyi tekemään vierailuja kahteen päiväkotiin. Vierailut
olivat adventtikirkon tilalle tehdyt joulupolut.
Lapsityönohjaaja on päivittänyt syksyn ajan verkkosivuilla nettipyhäkoulua, jossa tekstit
vaihtuvat kerran kuukaudessa. Lisäksi sosiaalisen median kautta tavoitetaan ihmisiä
erilaisin teemoin.
Vuoden aikana suunniteltiin valmiiksi tulevaisuutta varten erilaisia kirkossa pidettäviä
tehtäväkokonaisuuksia lapsiryhmille, esimerkiksi valokuvasuunnistusrastit. Ryhmät
voisivat varata ajan ja tulla tutustumaan kirkkoon niiden kautta.
Vaikka koronarajoitusten vuoksi kokoontuminen on ollut hanakalaa, niin yhteistyötä on
ylläpidetty. Kaupungin ja seurakunnan virallinen yhteistyösopimus sai myös alkunsa
syksyllä.
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Syyslukukaudella alkoi myös yhteistyö Lauttakylän koulun kanssa Harrastamisen Suomen
malli- hankkeen kautta. Hankkeen kautta piti alkaa iltapäiväkerho 1-2-luokkalaisille, mutta
vähäisen ilmoittautumisen vuoksi sitä ei järjestetty. Kokkikerhoon ilmoittautui niin paljon
lapsia, joten päätettiin, että myös lapsityölle saatu hankeraha käytetään kokkikerhoon ja
kaikki halukkaat pääsevät näin mukaan.
Koululaisten aamutoimintaa 1-2-luokkalaisille aloitettiin järjestämään elokuussa kolmena
aamuna viikossa. Lisäksi hankkeen kautta saatiin rahaa koululaisten aamutoiminnan
ohjaajan palkkaamiseen. Ohjaajana toimi osan syksystä Erika Kannisto lapsityön omien
ohjaajien lisäksi.
Tapahtumat
10.5. vietettiin unelmien liikuntapäivää kirkkopuistossa töminätassujen liikuntarastien
merkeissä. Puistossa vieraili Kuninkaisten ja Huvikummun päiväkotien esikoululaiset sekä
Lauttakylän Lautan oppilaat. Sama toiminta järjestettiin seuraavana päivänä Vampulan
leikkikentällä Vampulan päiväkotilaisille ja esikoululaisille.
30.5. Kummipäivän koko perheen liikuntatapahtuma jäi pois viime hetkellä voimassa
olevien rajoitusten vuoksi. Tapahtuma siirrettiin elokuulle, mutta se päätettiin siirtää
keväälle 2022, koska tapahtumassa ei olisi pystytty noudattamaan kaikkia
terveysturvallisuutta koskevia säätöjä.
Syyskuussa vietettiin 5v syntymäpäiviä. Tapahtuma järjestettiin terveysturvallisuus
huomioiden. Osa toiminnasta oli sisällä ja osa ulkona. Syntymäpäivillä vieraili lasten
liikuttaja Super Sam ja sinne osallistui noin puolet koko viisivuotiaiden määrästä.
Yhteiskristillisiä tapahtumia ei vuonna 2021 järjestetty pandemian vuoksi.
Pieni pyhiinvaellus toteutettiin yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Pyhiinvaellusrastit
olivat koko heinäkuun ajan Vanhakosken lehtoalueen luontopolulla.
Lastenkirkot
Koulunsa aloittavien koulutielle siunaamiset järjestettiin Huittisissa ja Vampulassa
elokuussa.
Lasten aamukirkkoja järjestettiin keväällä yksi, joka oli pääsiäiskirkko ja syksyn puolella
kolme mukaan lukien adventtikirkon.
Teemakirkkoja oli kahtena arki-iltana. Toinen oli vauvakirkko syyskuussa, johon kutsuttiin
kaikki vuoden sisällä kastetut. Toinen oli nallekirkko lokakuussa.
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VARHAISNUORISOTYÖ
Työntekijät
Marjo Mäki vastasi Huittisten alueella kerhotoiminnasta, varhaisnuorisotyön tapahtumista,
koulutyöstä ja leiritoiminnasta sekä toimi partion yhteyshenkilö seurakunnan ja partion
välillä (Seppona) ja tiedotussihteerin tehtävissä (20%).
Kaisa Vehmaan työnimike vaihtui diakoniksi 2020. Yt-neuvottelujen myötä 2021
tehtävänkuvaan tuli muutoksia, niin että pääasiallinen työ on diakoniaa, mutta lisäksi Kaisa
hoitaa joitakin kasvatuksen työtehtäviä. Lastenohjaaja Anu Pihlavalle siirtyi vastuu
perhekerhotyöstä ja osasta varhaisnuortenkerhoista Vampulan kappelin alueella.
Kerhotyö
Kevätkaudella Huittisissa toimivat vain kouluilla pidettävät kerhot Loimassa ja Suttilassa
joka toinen viikko, sekä Palojoen entisellä koululla kerran kuukaudessa. Muuhun
kerhotoimintaan ei osallistujia edelleen vallitsevan pandemian vuoksi tullut. Vampulan
kappelissa kevätkaudella pidettiin monitoimikerhoa viikoittain, tyttökerhoa kerran kuussa ja
kesäkerhoa kerran viikossa neljän viikon ajan. Pääsiäisenä valmisteltiin Huittisten
kerholaisille parikymmentä askartelupakettia varhaisnuorille varausten mukaan.
Kevään ohjaajapäivään verkossa osallistui neljä isoskoulutuslaista, sekä Erika Kannisto ja
Marjo Mäki.
Syksyllä Huittisissa alkoivat yhteistyössä Lauttakylän koulun kanssa Harrastamisen
Suomen-malli hankkeen kautta kerhot ja varhaisnuorisotyö otti vastuulleen viikoittain
toteutettavat 3-4lk kokkikerhon ja 5-6lk monitoimikerhon. Lisäksi jo aiemmin mainitut
kevään kerhot jatkuivat syksyllä. Vampulan kappelissa kokoontui viikoittain
koululaistenkerho, viikottain yhteistyössä kaupungin kanssa Vampulan nuokkari
alakoululaisille ja kerran kuussa tyttökerho. Osallistujia on tilanteeseen nähden ollut
riittävästi.
Leirit ja retket
Suunnitellut leirit ja retkipäivät jäivät toteutumatta edelleen jatkuneiden rajoitusten vuoksi
ja osittain myös Ylistenrannan käyttökiellon vuoksi. Arkkihiippakunnan Loiskis-leiri toteutui
ja sille osallistui Huittisista kaksi leiriläistä. Ohjaajana leirillä oli mukana Erika Kannisto.
Tapahtumat
Huittisissa ja Vampulassa suurin osa suunnitelluista tilaisuuksista jäi toteutumatta, niin
oman työalan kuin yhteistyössä muiden tahojen kanssa suunnitellut, voimassa olleiden
rajoitusten vuoksi. Huittisissa 10 synttärit pidettiin suunnitellusta poiketen vasta syksyllä
terveysturvallisesti. Esiintyjä oli taikuri Timo Tiikkainen ja lapsia mukana 43. Työntekijöinä
Maire Lampikoski, Silja Haavisto ja Marjo Mäki.
Vanhankosken Lehtoalueelle valmisteltiin pyhiinvaellusreitti yhteistyössä lapsityönohjaaja
Silja Haaviston ja Erika Kanniston kanssa. Aloituspäivänä paikalla oli myös seurakunnan
työntekijöitä. Varhaisnuorisotyö oli mukana lapsityön järjestämässä jouluaskartelupajatapahtumassa.
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Lasten kauneimmat joululaulut ja puurotarjoilu pidettiin koronapassillisena. Järjestelyt
onnistuivat hyvin ja puuro maittoi.
Vampulassa järjestettiin syyslomalla perhenuokkari yhteistyössä kaupungin kanssa,
loppuvuodesta Vampulaan valmistui kirkon historiasta kertova QR-koodi – rata.
Koulutyö
Työntekijät (papit, diakonit, nuorisotyönohjaajat) pitivät päivänavauksia kouluilla, joihin sai
mennä. Osa hartauksista toteutui keskusradion kautta, pääsiäishartaus kouluille
nauhoitettiin Maire Lampikosken ja Erika Kanniston kanssa. Hartausvuorojen organisointi
on varhaisnuorisotyöntekijän vastuulla.
Kevään koululaiskirkko alakouluille toteutettiin kouluittain ja isommat koulut tulivat
useammassa osassa. Kevätkirkkoja Huittisissa olivat toteuttamassa pastorit Minna
Kultalahti ja Jyrki Smolander, kanttorit Helena Kivimaa ja Jussi Uutaniemi, sekä Marjo
Mäki ja Vampulassa Kaisa Vehmaa Smolanderin ja Uutaniemen lisäksi. Syyskirkot
toteutettiin samaan tapaan kuin kevätkirkot. Toteutuksissa Huittisissa pastorit Jani
Laaksonen ja Maire Lampikoski, kanttorit Helena Kivimaa ja Hilkka Iso-Rautio ja Marjo
Mäki, Vampulassa Kaisa Vehmaa, Lampikoski ja Iso-Rautio.
Muutama koululaisryhmä vieraili kirkossa keväällä pääsiäisalttarien äärellä ja syksyllä
tutustumassa kirkkotilaan. Lautta 2 ryhmä vieraili lisäksi Kulman nuorisotiloissa keväällä ja
syksyllä.
Syksyllä Huittisissa alkoivat yhteistyössä Lauttakylän koulun kanssa Harrastamisen
Suomen-malli hankkeen kautta kerhot (kts. kerhotoiminta). Kaupungin ja seurakunnan
virallista yhteistyösopimusta aloiteltiin loppuvuodesta. Samassa yhteydessä sovittiin, että
lukion hartausvuoroja ei enää jatketa, vaan tilalle suunnitellaan yhteistyössä koulun,
kaupungin nuorisotyön ja seurakunnan kanssa kohtaavaa toimintaa.
Pellonpuiston adventtihartaus piti alun perin olla kirkossa, mutta tilanteen huonontuessa se
peruttiin ja tilalle nauhoitettiin lyhyt adventtihartaus, jonka piti Maire Lampikoski, nauhoitti
ja editoi Marjo Mäki.
Sammun koululle valmisteltiin nauhoite, jossa Eeva Kaplas luki jouluevankeliumin
Huittisten murteella ja kanttori Helena Kivimaa soitti ja lauloi Heinillä härkien joululaulun.
Rastilla koulun joulujuhlarasteilla päivysti Emilia Syrjälä. Seurakunnan varhaisnuorisotyö
toimitti seimiasetelmaa varten myös rekvisiittaa.
7-luokkien ryhmäytyspäivä, yhdessä koulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa
järjestettiin useammalla eri rastilla, joista yksi oli Huittisten seurakuntakeskuksella. Mukana
seurakunnan puolelta Marjo Mäki ja Silja Haavisto.
Joulukuun alkupuolella aloitti kahden kuukauden harjoittelun Jose Tatti.
Muu toiminta
Nuorisotyönohjaaja Marjo Mäki on osallistunut päivärippikoulujen suunnitteluun ja
toteutukseen, sekä muihin rippikoulutyön yhteisiin tapahtumiin.
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Lapsityön kanssa valmisteltiin Mikkelinpäivän kirkkoa ja Enkelin siivin lauluiltaa.
Joulun alla nuorisotyönohjaaja oli mukana diakoniatyön omaishoitajien joulujuhlassa ja
kehitysvammaisten joululaulutilaisuudessa. Vuoden aikana nuorisotyönohjaaja oli mukana
myös isoskoulutuksessa ja rippikoulun kertausharjoitus-ryhmässä.
Syksyllä seurakuntalaisen pyynnöstä kirkkoon oli mahdollisuus tulla hiljentymään
Kuolleiden lasten muistopäivänä. Pastori Minna Kultalahti ja nuorisotyönohjaaja Marjo
Mäki vastasivat tilaisuudesta. Vastaavanlainen tilaisuus tullaan järjestämään tulevinakin
vuosina.
Jouluyön hartauden toteutuksessa olivat mukana Hilkka Iso-Rautio, Leena Vilppala, Tiina
Ruusumaa, Outi Kontio, Minna Palonen ja Marjo Mäki.
Alkukesästä valmistui Forssan ammatti-instituutin opiskelijan Juuso Katajiston lyhyt
esittelyvideo Huittisten kirkosta sekä laajempi virtuaalivideo. Kumpaankin löytyy linkki
Huittisten seurakunnan nettisivuilta. Pyhäinpäivän aattona järjestettiin iltatilaisuus kirkossa,
joka toteutettiin yhdessä lapsityön kanssa. Kirkon ympäristössä oli lapsille enkelirastirata ja
kirkossa mahdollisuus hiljentyä ja tarjolla lämmintä glögiä ja mehua.
Kuluneen vuoden aikana, on viime vuoden tapaan nuorisotyönohjaaja tehnyt videoita ja
nauhoituksia, kuten pääsiäisen hartaus Vampulan kirkosta, jossa puheen piti Jyrki
Smolander ja musiikista vastasi Jussi Uutaniemi. Hilkka Iso-Raution ja lauluryhmä
Toukomettisten kanssa toteutettiin ”Kun riittää ristinpuu” musiikki ja tekstikokonaisuus.
Joka toinen tiistai on tekstitetty ja julkaistu 19 Hilkka Iso-Raution tekemää rukoushetkeä.
Nuorisotyöntekijä oli mukana useissa kirkkopäivystyksissä vuoden aikana.
Koulutus
Marjo Mäki on osallistunut vuoden aikana useampaan verkossa järjestettyyn
koulutukseen, joiden aiheet ovat liittyneet kasvatukseen, viestintään ja luottamusmies
toimintaan.
Kasvatustyön vastuuryhmä
Vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa olivat vuoden aikana
läsnä: Maarit Syrjälä pj, Ritva Palokangas varapj, Leena Niemelä, Kaisa Mäenpää Antti
Törmä, Mari Suomela, Mari Saari, Simo Riuttamäki, Ilkka Riuttamäki, varajäs., Ilona Kojo
kkoneuvoston edustaja, Jani Laaksonen, Maire Lampikoski, Silja Haavisto, Erika Kannisto,
Kaisa Vehmaa, Petri Sorva, Marjo Mäki
Kesäillan hartaus järjestettiin ulkotiloissa perinteiseen tapaan. Mukana toteutuksessa
Maire Lampikoski, Silja Haavisto ja Erika Kannisto.
HUITTISTEN ERÄNKÄVIJÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS
Ryhmiä: kevät 6 ryhmää, syksy 4 ryhmää
Ryhmien ohjaajia: kevät 7 + 5 apuohjaajaa, syksy 5 + 5 apuohjaajaa
Jäseniä ryhmissä yhteensä: kevään ryhmät 42 hlö, syksyn ryhmät 32 hlö
Ryhmien omat retket
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•

Päiväretkiä (1vrk) 3 kpl, osallistujia yhteensä 32 hlö

Seurakunnan kanssa yhdessä
•
•

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue ja lupauksenanto –tilaisuus sankarihaudoilla, 68
henkilöä.
Lasten kauneimmat joululaulut ja puurojuhla, 18 partiolaista ja perheenjäsentä.

Johtajiston toiminta
•
•
•

Johtajiston kokouksia tarvittaessa, kasvokkain tai Teamsissa
Henkilökohtaiset pestikeskustelut johtajien kanssa tarvittaessa
Johtokolmikon toiminnan käynnistäminen ja kehittämisillat yhteistyössä piirin
edustajien kanssa

Suomen Partiolaisten ja Lounais-Suomen Partiopiirin toiminta
Retket
•
•
•

Lounais-Suomen Partiopiirin Samoajasyömingit 19.9., 3 samoajaa & 1 johtaja.
Lounais-Suomen Partiopiirin Tarpojien majakka 19.-21.11. 6 tarpojaa & 1
johtaja.
Piirin SävelmÄssä –samoajatapahtuma 26.-28.11., mukana 5 samoajaa. Lisäksi
1 johtaja oli mukana tapahtuman järjestelyissä ja toteutuksessa.

Leirit
•

Lounais-Suomen Partiopiirin HuHu-samoajaleiri 4.-8.8., mukana 1 samoaja

Kilpailut
•

Lounais-Suomen Partiopiirin Yösuunnistuskilpailu ”Hurjan pimee Harju” 4.11.
Vampulan ulkoilumajan maastossa, Eränkävijöitä kisaamassa 8 suunnistajaa.
Kilpailun järjestelyvastuu oli Huittisten alueen lippukunnilla, meiltä mukana
järjestelytehtävissä oli 7 hlö.

Koulutustoiminta
•
•
•
•
•
•

Piirin Rastipäällikkökoulutus, 1 hlö
Piirin Haikin pitäminen haltuun -vihjari, 1 hlö
Finjamboree-Kajo 2022 yhteyshenkilöiden koulutus, 1 hlö
Finjamboree-Kajo 2022 tekijöiden koulutusviikonloppu, 1 hlö
Piirin Ohjelmajohtajakoulutus-viikonloppu, 1 hlö
Huittisten ja Porin alueiden yhteinen Rok- eli Ryhmänohjaaja-koulutuksen 2.osa,
sekä koulutusviikonloppujen(1.osa oli 2020) välissä suoritettu harjoittelujakso
nuorempien ryhmissä aikuisten kanssa. Kurssin suoritti Eränkävijöistä 5
samoajaa, koulutusviikonlopuissa mukana 2 johtajaa kouluttamassa.
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•
•

Partiojohtajan jatkokoulutus Ko-Gi, 1 johtaja.
Suomen Partiolaisten Johtajatulet -koulutustapahtuma aikuisille 27.8.–29.8., 4
johtajaa.

RIPPIKOULUTYÖ
Rippikouluryhmiä oli neljä: päivärippikoulu sekä kolme leiriryhmää. Rippikoulukausi
käynnistyi yhteisellä starttikirkkotilaisuudella 15.10.2020. Vampulan konfirmaatio
järjestettiin lauantaina 31.7.2021
Päivärippikoulu: Järjestettiin seurakuntakeskuksella 7.-13.6.2021. Rippikoululaisia oli 32
(11 tyttöä ja 21 poikaa.) Yksi rippikoululainen keskeytti.
Yksi rippikoululainen siirtyi päivärippikoulun intensiivijakson sijasta kolmosleirille ja
konfirmoitiin heidän kanssaan. Yksi rippikoululainen suoritti kakkosleirin intensiivijakson
päiväkoulussa, mutta konfirmoitiin leiriryhmän kanssa.
Päivärippikoululaisten konfirmaatiopäivä oli 20.6.2021. Kaksi konfirmoitiin Vampulassa.
Ryhmän ohjaajina toimivat Maire Lampikoski, Marjo Mäki sekä Erika Kannisto.
1.leiriryhmä: Rippikoululaisia oli 23 (15 tyttöä ja 8 poikaa), joista kaikki konfirmoitiin (neljä
Vampulassa.) Leiri järjestettiin Harjavallan seurakunnan leirikeskuksessa Tuulikarissa 5.11.7.2021. Konfirmaatio järjestettiin Huittisten kirkossa 18.7.2021.
Ryhmän ohjaajina toimivat Minna Kultalahti, Petri Sorva sekä Erika Kannisto.
2.leiriryhmä: Rippikoululaisia oli 21 (12 tyttöä ja 9 poikaa). Leiri järjestettiin Harjavallan
seurakunnan leirikeskuksessa Tuulikarissa 12-18.7.2021. Konfirmaatio järjestettiin
Huittisten kirkossa 25.7.2021. Kaikki konfirmoitiin, joista Vampulassa neljä.
Ryhmän ohjaajina toimivat Jyrki Smolander, Kaisa Vehmaa sekä Tapio Karttunen.
3. leiriryhmä: Rippikoululaisia oli lopulta 16 (8 tyttöä ja 8 poikaa). Leiri järjestettiin
Loimaan evankelisen kansanopiston leirikeskuksessa Mustajärvellä 19.7.-25.7.2021.
Konfirmaatio järjestettiin Huittisten kirkossa 1.8.2021. Kaikki rippikoululaiset konfirmoitiin,
joista yksi konfirmoitiin Vampulassa.
Ryhmän ohjaajina toimivat Maire Lampikoski, Petri Sorva sekä Erika Kannisto.
Muuta huomioitavaa:
Konfirmoituja rippikoululaisia oli 92.
Kesänuorisotyönohjaaja Erika Kannisto työskenteli kolmen ryhmän parissa.
Yövahti Verneri Sarjomaa työskenteli kaikilla kolmella leirillä.
Muualla rippikoulun käyneitä oli neljä. Kehitysvammaisten leirille osallistui kaksi. Samoin
Huittisten rippikoulun kävi muutama muun seurakunnan jäsen.
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Kaudella 2021 oli myös yksi aikuisrippikoululainen.
NUORISOTYÖ
Kevätkausi
Kevään toiminta oli rajoitusten vuoksi pääasiassa verkossa tapahtuvaa toimintaa. Tarjolla
oli mahdollisuus tavata työntekijää Kulmassa, mutta tämä ei kerännyt suurta suosiota.
Kesä
Kesäkauden alussa kokoontuminen vapautui ja toimintaa päästiin käynnistelemään
rajoitusten jälkeen. Kesällä pidettiin saunailtoja Kiikoisten Kirkkotuvalla ja muutamia peliiltoja seurakuntakeskuksen pihapiirissä. Saunailloissa kävi keskimäärin 10 henkilöä/ilta.
Peli-illat keräsivät muutamia osallistujia.
Syyskausi
Syyskaudella pidettiin kerran kuussa perjantaina nuorten messu. Viikoittaiset nuortenillat
pääsivät jatkumaan. Syyspuolella pidettiin myös kolme nuorten saunailtaa Länsi-Suomen
Opiston saunalla. Kolmesti myös olimme Sastamalan seurakunnan vieraana Leirimajalla
Vammalassa. Nuortenilloissa kävijöiden määrä laski ja syyspuolella kävijöitä oli 6-10 iltaa
kohden. Saunailtojen kävijämäärä oli keskimäärin 5 henkilöä/ilta. Lauantaisin oli lisäksi
muutaman kerran Kulmassa avoimien ovien iltoja.
Syksyn muutoksena oli nuorteniltojen ja avoimien ovien iltojen lyhempi kesto ja ovien
aikaisempi sulkeminen.
16-17.10 järjestettiin perinteinen isosena olleiden leiriyö, paikkana oli Sastamalan
seurakunnan Salmin leirikeskus. Raamattupiiri oli tauolla syksyn 2021.
Pastori Maire Lampikoski piti nuorille uutena toimintamuotona Instagramissa livenä
Raamattu-opetuksia eri aiheista.
Saapas
Saapas – toiminnassa KatuSaapas päivysti yhteensä kaksi kertaa. Uutena Saapastoiminnan muotona pidettiin Kulmassa Saapas-kahvila lokakuussa yhtenä lauantaina.
Saappaan toiminnassa oli vuonna 2021 kuusi vapaaehtoista. Seurakunnan Saapasvastaava Petri Sorva osallistui Saappaan työkokoukseen Seinäjoella 2-4.11.2021.
Urheilutyö
Seurakuntien urheilukilpailut olivat vuonna 2021 tauolla.
GospelCafe
Yhteiskristillinen GospelCafe järjestettiin syksyllä kolme kertaa. Ohjelmassa oli livemusiikkia
ja todistuspuheenvuoroja. Mukana järjestelyissä olivat Huittisten Vapaaseurakunta ja
Huittisten Kotikirkko.
18

4. DIAKONIATYÖ
DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄ
Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.
Seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan diakoniatyön edistämiseksi
kirkkoneuvoston alaisen diakoniatyön vastuuryhmän. Vastuuryhmän tehtävät ovat
määritelty diakoniatyön vastuuryhmän toimintasäännössä (2§). Kirkkoneuvosto valitsee
diakoniatyön vastuuryhmän puheenjohtajan ja seisemän (7) muuta jäsentä sekä kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen sekä kirkkoneuvoston edustajan vastuuryhmän kokouksiin.
Vastuuryhmä valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan
varapuheenjohtajan (4§).
Diakoniatyön vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
Leena Räikkä, puheenjohtaja
varajäsenet;
Leena Salpio
Jaana Laitala, varapuheenjohtaja
Ritva Kekkonen
Kirsi-Maria Aaltonen, jäsen
Ilona Kojo
Markku Evala, jäsen (varapuheenjohtaja 8.9.2021 alkaen)
Juhani Norri
Niina Immonen, jäsen
Robin Aittakari
Kristiina Noppari, jäsen
Ritva Palokangas
Piia Reunanen, jäsen
Jorma Huhta
Maritta Tuominen, jäsen
Sirpa Korpua
Sinikka Ritakallio, kirkkoneuvoston edustaja
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 12/19.10.2021 Jaana Laitalan tilalle varsinaiseksi
jäseneksi Ritva Kekkosen ja tälle varajäseneksi Hannele Tenkasen.
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN JA KASVATUSTYÖN
TYÖRYHMÄ
Susanna Tähtinen, puheenjohtaja
Kirsi-Maria Aaltonen, jäsen
Ilpo Hosike, jäsen
Mikko Kaunisto, jäsen
Mira Koiranen, jäsen
Ilona Kojo, jäsen
Nina Pellia, jäsen
Riikka Taivainen, jäsen
Varajäsenet: Henna Hakala, Tuula Kykylä ja Kari Salminen
DIAKONIAN VIRANHALTIJAT JA YKSILÖTYÖ
Minna Palonen, diakonissa
Kaisa Vehmaa, diakoni, diakoniatyön ja kasvatustyön työryhmän sihteeri
Tapio Karttunen, diakoni, diakoniatyön vastuuryhmän sihteeri
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot diakoniatoimistoissa:
Huittinen ti ja to klo 9–10, Vampula to klo 9–11 tai muuna sovittuna aikana
Kotikäynnit/puhelinsoitot
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RYHMÄTOIMINTA
Keskiviikkokerho 5 kokoontumista/keskimäärin 6,8 osallistujaa
Seurakuntakerho 3/12,3
Sururyhmä 2/6,5
Diakonian askartelu- ja käsityökerho 3/4
Psykososiaalinen kuntoutumisyksikkö Kipinä kutsuttiin Keskiviikkokerhon joulujuhlaan
Yhteistyössä muiden työalojen ja työntekijöiden kanssa: onnittelukäynnit/onnittelusoitot,
kehitysvammaisten Jokirannan toimintakeskuksen hartaushetket, oppilaitosten
aamunavaukset, rippikoulutyö (opetustunnit, ohjaajina rippileirillä), diakoniatyön
juhlapyhien avustustehtävät messuissa ja Lauttakylälehden hartauskirjoitukset.
VAPAAEHTOISTYÖ
Ystävänkamari kokoontui kesäkaudella Arjan puutarhassa 10 kertaa (keskimäärin 11
osallistujaa). Syysretki Suodenniemelle 12.8 (13 osallistujaa). Syyskausi Helena-salissa,
joulujuhla Pitopalvelu Tiina Lähteenmäellä 13 kertaa (keskimäärin 16,6 osallistujaa). Pirjo
Heilala ja Pirjo Iso-Ahola vastasivat syyskauden kahvitarjoiluista. Lisäksi viihdekonsertti
Birgitta-salissa 9.12, jossa esiintyi Huittisten Seudun harmonikat ry (19 osallistujaa). Tarja
Eklöf ohjasi joulukorttien askartelun. Vetäjänä Arja Lehtonen, sijaisena Hilkka Iso-Rautio.
Ystävänkamari II Kuninkaisten palvelukeskuksessa ei kokoontunut.
Mommolan seurakuntapiiri / vetäjänä Hannele Huhtala / ei kokoontunut / rahaa kertynyt
vuoden aikana 0,11€.
Suontaustan diakoniapiiri / vetäjänä Helena Manninen / kokoontui 3 kertaa / 25,6
osallistujaa keskimäärin / rahaa kertynyt vuoden aikana 81,20€.
Sammun diakoniapiiri lopetti toimintansa 13.10.2021 ja Nanhian diakoniapiiri 28.10.2021.
JUHLAT, TAPAHTUMAT, VIRKISTYSPÄIVÄT
Juhlatilaisuuksissa (70 ja 75 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat, Vanhustenviikon juhla,
Keskiviikkokerhon joulujuhla) on käynyt esiintymässä Huittisten Musiikkipiston oppilaita
ja/tai seurakunnan päiväkerhon lapsia.
7.2 Yhteisvastuukeräyksen avaus ja pullapussien myyntiä (27 osallistujaa)
9.6 Kesäillan hartaus seurakuntakeskuksen sisäpihalla (13)
6.7 Kuninkaisten vanhainkodin kesäkuun hartaus vanhainkodin ulkoterassilla (14)
7.8 Naistenpäivä Huittisten seurakuntakeskuksessa. Tilaisuuden aikana musiikista
vastasivat Silja Haavisto, Helena Kivimaa ja Jani Laaksonen. Vapaaehtoisina toimivat
Merja Evala, Aila Hänninen, Petra Juvela ja Leena Räikkä. (19).
22.9 Surutapahtuma (5)
26.9 Varttuneen väen kirkkopyhä, Suontaustan diakoniapiiri avusti messussa ja
ohjelmassa sekä tarjosi kirkkokahvit (35)
6.10 Vanhustenviikon juhla (47)
24.10 70 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhla (41)
6.11 Pyhäinpäivän kirkkokahvit Huittisten seurakuntakeskuksessa (53) ja Pyhäinpäivän
Iltakirkko Vampulan kirkossa (82)
7.11 75 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhla (56)
15.12 Kuolemasta elämään -ilta Huittisten kirkossa
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JOULUNAJAN TOIMINTA
28.11 Koko kappelin joulujuhla (24)
30.11 Kehitysvammaisten joululaulut (39)
3.12 Omaishoitajien joulujuhla (16)
8.12 Keskiviikkokerhon joulujuhla (31)
Palvelutalojen jouluhartaudet: Annala, Iltatuuli, Kaariranta, Kuninkaisten vanhainkoti,
Tuulensointu, Tuulentupa ja Vanhustentalo
Vapaaehtoistyöntekijöitä muistettiin joulukukalla, Huittisten Joulu-lehdellä ja Päivän
Tunnussanalla. Päivän Tunnussanaa jaettiin seurakuntalaisille mahdollisuuksien mukaan.
Lapsiperheitä muistettiin yhteistyössä Huittisten perhekeskuksen kanssa joululahjakorteilla
(30 kpl). Lisäksi Lions Club Huittinen ja Lions Club Huittinen/Gerda ry. lahjoittivat edellä
mainituille lapsiperheille joulukassin (30 kpl), jonka sisältönä oli elintarvikkeita,
leivonnaisia, kalenteri ja lahjakortti. Kassit koottiin talkoilla seurakuntakeskuksessa,
Markku ja Merja Evala.
Vampulassa muistettiin neljää lapsiperhettä joulukassilla sekä jaettiin kolme Vampulan
Marttojen lahjoittamaa lahjakorttia.
TALOUDELLINEN AVUSTAMINEN
perherakenne
asuu yksin
asuu toisen kanssa
perhe, jossa lapsia
yhden vanhemman perhe
ei tiedossa
yhteensä

lukumäärä kpl
62
7
25
29
11 (rippikoulumaksut 10
kpl)
124

euromäärä (€)
3166,85
289,39
2018,28
1027,85
945,01
7447,38

Taloudellisessa avustamisessa ovat mukana kaikki diakoniatyön kautta myönnetyt
avustukset; diakonia-avustukset (maksusitoumukset ja viranhaltijapäätökset),
joululahjakortit (30 kpl), talouspäällikön myöntämät vapautukset rippikoulumaksuista sekä
Vampulan kappelirahaston diakoniatyöstä myönnetyt diakonia-avustukset.
Vampulan ruokajako yhteistyössä Lions Club Vampula ja Lions Club Huittinen/Doris ry.
Vuoden aikana oli 200 hakukertaa.

3.2.2021 Diakoniatyö aloitti Huittisten Lidlin kanssa yhteistyön myymättä jääneiden
tuotteiden jakamisesta diakoniatyön asiakkaille. Vuoden aikana oli 139 hakukertaa.
10.5.2021 yksityishenkilöltä lahjoitus (1000€) diakoniatyölle. Käyttö diakonia-avustuksiin.
20.12.2021 Huhtamon Seurakuntahuoneyhdistys ry järjesti Huhtamon kirkossa
”Joulusäveliä sydämiin” -kolehtikonsertin, jonka tuotto (270,85€) lahjoitettiin Huittisten
seurakunnan diakoniatyön kautta huittislaisten lapsiperheiden hyväksi. Lahjoitus käytetään
vuoden 2022 aikana.
24.12.2021 Huittisten kirkossa kerättiin kolehti lapsiperheille oman seurakunnan
diakoniatyön kautta käytettäväksi (50,30€). Kolehti käytetään vuoden 2022 aikana.
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YHTEISVASTUUKERÄYS 2021
Kotimaassa (20%) tuotosta jakautuu koko Suomeen. Puolet Kirkon diakoniarahastolle
heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen yhdessä
paikallisseurakuntien kautta. Toinen puolikas Seurakuntaopiston kokoamalle
kansanopistoverkostolle, joka toteuttaa maksuttomia digitaalisten taitojen kurssituksia
ikäihmisille vuodesta 2022 alkaen.
Ulkomailla (60%) autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten
kärsineitä ihmisiä kehittyvissä maissa. Vuonna 2021 tuki keskittyy Ugandaan ja erityisesti
vanhuksiin ja perheisiin KUA;n kautta.
Diakoniatyön vastuuryhmän valitsema Yhteisvastuutiimi (täydennetty myöhemmin);
Minna Palonen (keräyspäällikkö), Markku Evala, Tapio Karttunen, Marjo Mäki, Leena
Räikkä ja Maritta Tuominen.

2021 (€)
979,70
243,00
99,90
1322,60
54,40
16,18
70,58
1252,02
250,40
1001,62
979,70
21,92

Keräyksen tuotot ja kulut
listakeräyksen tuotto
lipaskeräyksen tuotto
lahjoitukset valtakunnallisille tileille
kolehtituotot
myyjäiset ja tapahtumat
korkotuotot
muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ
postituskulut
painatus- ja markkinointikulut
pankkikulut
muut kulut
KULUT YHTEENSÄ
KERÄYKSEN NETTOTUOTTO
Seurakunnan osuus (20%) nettotuotosta
Keräyksen osuus (80%) nettotuotosta
Tuotot valtakunnallisille tileille
Keräystoimistolle lähetettävä osuus

Seurakunnan osuutta (250,40€) käytettiin kirkkokuljetuksen (Varttuneen väen kirkkopyhä
26.9.2021) järjestämiseen niille ikäihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta päästä omalla
kyydillä kirkkoon. Osuudesta jäi käyttämättä 190,40€.
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5. YHTEISKUNNALLINEN TYÖ
YHTEISKUNTATYÖN VASTUURYHMÄ
Yhteiskuntatyön vastuuryhmän kokoonpano vuonna 2020: Puheenjohtajana Aino Tammi
(varajäsenenä Veli-Matti Wasell), muina jäseninä: Joni Immonen (Marvin Peasley), Jouni
Isotalo (Mari Saari), Kimmo Hietanen (Heikki Mäkelä), Ilkka Riuttamäki (Simo Riuttamäki),
Antti Suomela (Niina Immonen), Anne-Maija Hosike (Timo Mäenpää), Mikko Kaunisto
(Harri Syrjälä). Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Mari Suomela. Yhteiskunnallisen työn
pappina on toiminut Jani Laaksonen ja Minna Kultalahti.
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6. EVANKELIOIMISTYÖ
EVANKELIOIMISTYÖN VASTUURYHMÄ
Evankelioimistyön vastuuryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Se käsitteli mm.
edellisen vuoden toimintakertomuksen keväällä ja seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion syksyllä. Lisäksi se käsitteli keidasmessuja ja muuta
toimintaa vuoden aikana. Merkittävin päätös oli olla pitämättä alfakurssia. Päätöksen
taustalla oli yhtäältä huoli koronatilanteen vaikutuksesta. Toisaalta haluttiin painopistettä
siirtää matalan kynnyksen evankelioimistilaisuuksiin, jotka eivät veisi samalla tavalla rahaa
ja vapaaehtoisten resursseja.
Keidasmessuja järjestettiin 3 kuluneen vuoden aikana. Niitä saattoi järjestää
koronarajoitusten takia vain syyskaudella. Kaikki keidasmessut pidettiin Huittisten
kirkossa. Kävijöitä messuissa oli noin 24–38. Kävijämäärät olivat aikaisempiin vuosiin
verrattuna laskussa. Todennäköisesti koronatilanne vaikutti väkimäärän vähyyteen.
Evankelioimistyö järjesti Huittisten kirkossa syksyn aikana kolme iltaa nimellä ”Keskiviikon
keidashetki”. Ne olivat jatkoa edellisen syksyn ”Matalan kynnyksen ehtoille”, joiden oli
tarkoitus olla matalan kynnyksen tapahtumia myös sellaisille, jotka eivät muuten käy
seurakunnan tilaisuuksissa. Niissä ohjelmasta vastasivat vapaaehtoiset, ja illoissa kävi
17–70 osallistujaa. Näissä oli havaittavissa kävijämäärän kasvua. Erityisen onnistunut
tässä suhteessa oli Veli-Pekka ja Minna Joki-Erkkilän ilta marraskuun alussa.
Muusta toiminnasta on mainittava Jukka Norvannon raamattuopetustilaisuus, joka
toteutettiin koronan takia virtuaalisena. Tilaisuus järjestettiin yhdessä lähetystyön kanssa.
Koronarajoitusten takia yhteiskristillisen toimintaa ei käytännössä ollut lainkaan, mikä on
todella poikkeuksellista. Syynä ei ollut tahdon puute vaan se, että perinteiset
yhteiskristilliset tilaisuudet ajoittuivat aikaan, jolloin ei voinut tilaisuuksia pitää rajoitusten
takia.
Maahanmuuttajatyön osalta voidaan mainita, että maahanmuuttajapojille järjestettiin neljä
tilaisuutta, joissa keskusteltiin, laulettiin ja syötiin yhdessä. Uutena toimintamuotona
miesten saunailtoja järjestettiin 2 kertaa syksyn aikana. Ne pidettiin Länsi-Suomen opiston
saunalla.
Seurakunnan pienpiireistä on mainittava Sanasta elämä- -raamattupiiri, joka kokoontui
joka toinen torstai silloin, kun koronarajoitukset sen sallivat, eli pääasiassa syksyllä.
Lisäksi Suomi-Israel – rukouspiiri kokoontui keskiviikkoisin. Uutena piirinä on mainittava
Vampulan seurakuntatalolla kokoontuva raamattupiiri, joka aloitti syksyllä.

24

7. LÄHETYSTYÖ
HUITTISTEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ
Lähetystyön toiminta-ajatuksena on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan
toimintaan viemällä evankeliumia eteenpäin kaikkialla maailmassa. Lähetystyö on
seurakunnan tehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20).
Lähetyspiiri tuki aktiivisesti lähettejä ja kokoontui rukoilemaan työn puolesta.
Talousarvion varoja jäi käyttämättä merkittävästi johtuen pitkistä kokoontumisrajoituksista.
Tilaisuuksissa ei kulunut elintarvikkeita ja retkiä jäi toteutumatta. Myöskään kaikki
suunnitellut tilaisuudet eivät toteutuneet.
Lähetyssihteeri Sirpa Honkanen jäi eläkkeelle. Elokuun 2021 alussa lähetystyön vastuu
siirtyi nuorisotyönohjaaja/lähetyssihteeri Petri Sorvalle.
Lähetystyön vastuuryhmään ovat kuuluneet (varajäsen suluissa):
Sinikka Ritakallio puheenjohtaja (Jaakko Lehtimäki), Juhani Norri varapuheenjohtaja
(Markku Evala)
sekä jäsenet: Tapani Suojanen (Hanna Satonen), Ritva Palokangas (Irma Sirviö),
Sirpa Laurila (Tarja Kiviniitty), Kirsi-Maria Aaltonen (Teija Kostamo), Hannu Harjunmaa
(Helena Manninen) ja Airi Kamppi (Ilona Kojo). Kirkkoneuvoston edustajana
on ollut Niina Immonen. Vastuuryhmä on kokoontunut kolme kertaa.
Nimikkosopimukset
Vuoden 2021 aikana ei alkanut, eikä päättynyt sopimuksia.
Nimikkolähetteinä jatkavat:
Hannu ja Päivi Heinonen Kyproksella (SEKL)
Sari-Johanna Kuittilo Israelissa (SLS)
Sakari Heinonen Kyproksella (SEKL)
Sinnamari Iso-Raution työtä Uruguayssa on tuettu Lähetysystävät La Roca ry:n kautta.
Afrikan Risti ry:lle on annettu avustusta Namibian Okumona-orpokotityöhön.
Nimikkosopimus on Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Ebenezerin vanhainkodin työn
tukemiseksi Israelissa ja Erja Säde-Aweidan palkkakuluihin.
Nimikkokohteena on myös Sudanin työ SLEY:n kautta.
Lauttakylän lähetyspiiri
Lauttakylän lähetyspiiri kokoontui Huittisten seurakuntakeskuksella joka toinen viikko
rajoitusten sallimissa rajoissa. Kesällä kokoonnuttiin myös joka toinen viikko johtuen
kevään sulkuajasta. Kesätaukoa ei haluttu pitää. Piiri kokoontui maanantaisin ja päiväksi
vaihdettiin torstai syyskuun alusta. Päivän vaihtamisella haluttiin tehdä työntekijöiden
osallistuminen piiriin helpommaksi. Lähetyspiiristä vastasi lähetyssihteeri Sirpa Honkanen
ja hänen jäätyään eläkkeelle uusi lähetyssihteeri Petri Sorva. Syyspuolen lähetyspiireissä
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oli mukana myös kanttori Jussi Uutaniemi. Lähetyspiirissä vieraili edustajia
lähetysjärjestöistä ja paikallisia puhujia.
Rekikosken lähetyspiiri
Rekikosken lähetyspiiri kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa. 15.7. Rekikosken kylätalolla
Suven säveliä-tilaisuus, mukana olivat Sirpa Honkanen ja Petri Sorva. 19.12. Eija
Aaltosella Rekikosken lähetyspiirin joulujuhla. Mukana seurakuntapastori Minna Kultalahti.
Tilaisuuksien kolehdit lahjoitettiin Suomen Lähetysseuralle.
Adventtimyyjäiset
Lähetystyön adventtimyyjäiset pidettiin Huittisten seurakuntakeskuksella 29.11. Myymässä
Lauttakylän lähetyspiirin lisäksi olivat Lähetysyhdistys Kylväjä, (pääasiassa kirjoja) Afrikan
Risti ry (käsitöitä ja afrikkalaisia tavaroita) ja Lähetysystävät La Roca ry (monenlaisia
tuotteita). Lähetyssihteeri Petri Sorva piti hartauden ja Hilkka Iso-Rautio laulatti joululaulun.
Väkeä kävi yhteensä yli 50 ja lisäksi myyjäisten toteuttajat.
SLEY Japaninlähetyspiiri
SLEY rukoushuoneella kokoontui Japanin lähetyspiiri vuonna 2021 20 kertaa. Piiristä
vastasi vapaaehtoinen Veikko Rantanen. Piirin tuotolla tuettiin Huittisten seurakunnan
SLEYn sopimuksien nimikkokohteita.
Nimikkolähettien vierailut Huittisissa
Kansanlähetyksen lähetti Sakari Heinonen vieraili Huittisten seurakunnassa kahdessa
tilaisuudessa. Sunnuntaina 5.9 Sakari Heinonen saarnasi Vampulan kirkon messussa ja
tapasi seurakuntalaisia messun jälkeen. Lisäksi hän vieraili Lauttakylän lähetyspiirissä
18.11.
Lähetyslentoleiri Tuulikki-Vampulan lentokentällä
Suomen lähetyslentäjät (MAF Finland) järjesti jälleen perinteisen nuorten lentoleirin, jossa
vierailivat eläkkeelle jäänyt lähetyssihteeri Sirpa Honkanen ja uusi lähetyssihteeri Petri
Sorva.
Vampulan Hanna-piiri Vampulassa kokoontui kerran kuukaudessa torstaisin Hanna-piiri/
Toivoa naisille työn tukemisen piiri. Toivoa naisille on Medialähetys Sanansaattajien
Suomessa koordinoima kansainvälinen työmuoto. Piirissä mukana kappalainen Jyrki
Smolander ja vapaaehtoisena Laura Smolander.

26

8. VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
Vuoden 2021 aikana kappelineuvosto jatkoi entisessä kokoonpanossaan. Anne Palonen
jatkoi kappelineuvoston puheenjohtajana ja Ilona Kojo varapuheenjohtajana. Vampulan
kappalainen on toiminut neuvoston esittelijänä ja sihteerinä. Vuoden aikana kirkkoherra ja
talouspäällikkö osallistuivat yhteen kappelineuvoston kokoukseen.
Kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana kaikkiaan 4 kertaa. Tavanomaiseen tapaan
kappelineuvosto hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Samoin se hyväksyi kausittain Vampulan kirkon
jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman. Tämän lisäksi kappelineuvosto teki keväällä
merkittävän päätöksen, kun se seurakunnassa käytyjen yt-neuvottelujen takia päätti, että
Vampulan jumalanpalveluksia järjestetään jatkossa keskimäärin joka toinen viikko klo 13.
Työntekijät
Kappeliseurakunnan työntekijöiden osalta vuoden aikana tapahtui muutoksia. Jyrki
Smolander jatkoi kappalaisena ja Kaisa Vehmaa jatkoi diakonina. Sirpa Honkanen jatkoi
alkuvuoden osa-aikaisena lähetyssihteerinä ja sijaiskanttorina. Tämän lisäksi hän hoiti
osa-aikaisena myös osan Vampulan diakoniatyöstä. Hän jäi eläkkeelle lokakuussa. Toinen
eläkkeelle jäänyt oli Tapani Kotaja, joka virallisesti jäi eläkkeelle jo elokuun alussa, jatkoi
suntion tuuraajana vuoden loppuun, koska seurakunnassa oli tarvetta suntiolle. Jussi
Uutaniemi jatkoi totuttuun tapaan kanttorina, Vahtimestarina jatkoi Outi Tuunainen.
Muu toiminta
Koronatilanne vaikutti Vampulan miesten piirin toimintaan. Se pystyi kokoontumaan
ainoastaan syksyllä kolme kertaa. Tämän lisäksi on mainittava itsenäisyyspäivän aattona
järjestetty elokuvanäytös ”Pelkosenniemi 1939”, joka veti myös mukavasti väkeä, vaikka
sinnekin vaadittiin koronapassia.
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