Huittisten seurakunnan tiedotusliite 3/2022

Unen kautta Huittisiin
Kesällä 2019 näin unta naisesta, jonka kanssa opiskelin samaan aikaan teologiaa
Helsingissä. Emme olleet
jutelleet moneen vuoteen ja
hän yllättäen ilmestyi uneeni. Laitoinkin hänelle viestiä
heti seuraavana aamuna
ja kyselin kuulumisia. Hän
kertoi tekevänsä papin töitä
Turun arkkihiippakunnan
alueella ja olevansa myös
äiti. Kerroin hänelle, että itse olen etsinyt papin töitä,
mutta ei tahdo löytyä, kun
moni paikka haluaa jo valmiiksi vihityn papin, ja minulta vihkimys vielä puuttui.
Hän kannusti minua lähettämään portfolioni suoraan
Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituliin, sillä se voisi auttaa minua työnhaussa.
Toimin näin, ja puolisen vuotta meni, kunnes sain kutsun
silloisen piispan, Kaarlo Kallialan haastateltavaksi. Hän siinä haastattelussa mainitsi, että Huittisissa on ehkä tulossa
paikka auki, ja niin sitten minut kutsuttiinkin jo työhaastatteluun Huittisiin pian tä-

män jälkeen. Ja kuten arvata
saattaa, sain sen paikan.
Minä uskon johdatukseen.
Tämän saamani unen myötä uskon siihen entistä vahvemmin. En olisi ikimaailmassa älynnyt laittaa papereitani
suoraan kapituliin, ellei unessa näkemäni nainen olisi asiasta vinkannut. Jumala toimii
ihmeellisiä väyliä pitkin.
Nyt takanani on reilu kaksi
vuotta papin töitä Huittisissa, ja raskausvapaani on
tämän jutun ilmestyessä jo
alkanut. Aika on siirtyä takaisin vauva-arkeen. Olen
virkavapaalla pestini päättymiseen asti eli syyskuun
loppuun 2023.
Huittinen on antanut ja
opettanut minulle paljon. Ei
ainoastaan papin työstä, vaan
kokonaisvaltaisesti siitä, mitä
seurakunta voi olla tietynlaisessa ympäristössä.
Huittinen on ollut maalaisseurakuntana miellyttävä
miljöö ja ihmiset erilaisia kuin
mihin olen tottunut. Olen
suurimman osan elämästäni
asunut kaupungissa ja hen-

kisesti kaukana maataloudesta, ja Huittinen on tarjonnut minulle väylän oppia toisenlaisesta elämästä. Jo heti
ensimmäisellä työviikollani
opin esimerkiksi uusia sanoja!
Olen kiitollinen siitä, miten
hyvin seurakuntalaiset ottivat
minut vastaan. Minua hiukan
varoiteltiin, että Huittinen on
hitaasti lämpiävää seutua,
mutta, jos onkin, niin en huomannut mitään tavanomaisesta poikkeavaa.
Olen saanut paljon hyvää
palautetta työstäni ja tavastani kohdata ihmisiä – kiitos
siitä kaikille. Se antaa minulle
itseluottamusta sen suhteen,
että olen oikealla alalla. Toki
kömmähdyksiäkin on sattunut, mutta se on elämää ja
ihmisyyttä.
Haluan kiittää huittislaisia
ja seurakuntaa näistä kahdesta vuodesta. Ehkä me vielä törmäämme, ken tietää.
Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyn aikaa teille kaikille!
Olkaa siunatut.
Maire Lampikoski
kiittää ja kuittaa!

Yhtenä viimeisimmistä työtehtävistäni oli vampulalaisten ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen.

Kuulumisia Huittisten seurakunnan nimikkoläheteiltä
Huittisten seurakunta
tukee Kristuksen kirkon
lähetystyötä monella
mantereella. Kuluvana
vuonna meillä on ollut ilo
saada omia nimikkolähettejämme myös seurakuntaan vierailulle.
Keväällä saimme vierailulle Sakari Heinosen Kansanlähetyksestä, Sinnamari
Iso-Raution (La Roca) ja SariJohanna Kuittilon (Suomen
Lähetysseura).
Kesäkuussa Huittisten
seurakunta solmi kaksi uutta
nimikkolähettisopimusta.
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa
sovittiin Pauli Vanhasen työn

tukemisesta. Seurakunta
oli jo aikaisemmin tukenut
kenttiä Afrikassa, joilla Pauli
Vanhanen työskentelee,
mutta nyt siirrymme tukemaan suoraan Paulin työtä.
Täysin uutena sopimuksena Huittisten seurakunta
aloitti Liedenpohjan perheen tukemisen. He työskentelevät Lähetysyhdistys
Kylväjän työssä.
Heinoset vierailevat
Vampulassa

Sari-Johanna Kuittilo kertoi työstään Israelissa huhtikuussa Huittisten seurakuntakeskuksella.

Syksyllä on luvassa ainakin
Hannu ja Päivi Heinosen
vierailu Vampulassa. Hannu
saarnaa Vampulan kirkon

messussa sunnuntaina 4.9.
kello 13, ja sen jälkeen Vampulan seurakuntatalolla on
lähetystilaisuus Heinosten
työn merkeissä. Kahvitarjoilu.
Liendenpohjan perhe on
myös tulossa Huittisiin syksyn aikana.

Lähetyspiiri on
torstaisin joka toinen viikko kello 14
Huittisten seurakuntakeskuksella.
Seuraava kerta 8.9.

SEURAKUNTAVAALIT 20.11.2022
ENNAKKOÄÄNESTYS 8.-12.11.2022
Ennakkoäänestyspaikkoina kirkkoherranvirasto, Huhtamon
kirkko, Vampulan seurakuntatalo, K-market Lautturi, S-market
Huittinen ja Lauttakylän lukio (tarkemmat tiedot myöhemmin).
Kotiäänestys alkaa 8.11. klo 9.00 ja
päättyy 12.11. klo 16.00.
Ilmoittautumisia kotiäänestykseen otetaan vastaan 26.10.4.11. välisenä aikana (tarkemmat tiedot myöhemmin).
Seurakuntavaalien teemat:
Tulevaisuutta tehdään nyt. Yhdessä yksinäisyyttä vastaan.
Myötätunnon ääni ajassamme.

Huomio vuoden 2023 rippikoululaiset ja heidän huoltajansa!
Mitä? Rippikoulun starttikirkko
Missä? Huittisten kirkossa
Milloin? 14.9. klo 18
Ilmoittautuminen alkaa
tämän tilaisuuden päätteeksi.
Tervetuloa!

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

JUMALANPALVELUKSET
JA MESSUT

Huittisten kirkko sunnuntaisin klo 10, Järviradion
taajuudella 92,3 MHz. Nettiradiolinkki seurakunnan
verkkosivujen etusivulla.
Vampulan kirkko joka toinen
sunnuntai klo 13 (pariton
viikko).
RAAMATTUJA LÄHETYSPIIRIT

Sanasta elämä raamattupiiri Sinulle aloitteleva
raamatunlukija. Parillisilla
viikoilla to klo 18-19.30 Huittisten seurakuntakeskuksella. Aloitus 22.9.
Lähetyspiiri. Joka toinen
viikko to klo 14 Huittisten
seurakuntakeskuksella. Seuraava kerta 8.9.
RUKOUSPIIRIT
JA -HETKET

Diakonian askartelu- ja
käsityökerho la 17.9. klo 11
Huittisten seurakuntakeskus,
Aurora-sali.
Keskiviikkokahveet
ke 21.9. klo 13 Huittisten seurakuntakeskus.
Seurakuntakerho ke 14.9.
klo 10, Vampulan seurakuntatalo.
Varttuneen väen kirkkopyhä su 25.9. Huittisten kirkossa ja kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa. Suontaustan
diakoniapiiri avustaa messussa ja tarjoaa kirkkokahvit.
Ilmoittautuminen ilmaiseen
kuljetukseen Huittisten hajaasutusalueilta ja Vampulan
seurakuntatalolta (linja-auto) pe 16.9. mennessä diakoniatyöntekijöille (044 342
7991). Kuljetus kustannetaan
vuoden 2021 Yhteisvastuun
keräysvaroista.
Vanhustenviikon juhla ke
5.10. klo 11 Huittisten seurakuntakeskus.
MUSIIKKIA JA KUOROJA

Syksyn riemua. Kuva: Anu Pihlava

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, löytyy seurakunnan nettisivuilta ja facebookista. Aiemmat
julkaisut löytyvät youtubesta hakusanoilla ”huittisten
seurakunta tiistain rukoushetki”.

Tervetuloa mukaan seurakunnan kuoroihin! Tiedustelut kanttori Helena Kivimaa
puh. 0440 560 173.
Kirkkokuoro harjoittelee
Helenan johdolla torstaisin
klo 17-18.15 Huittisten kirkossa. Alkaa 15.9.
Veteraanien lauluveljet
kokoontuu Helenan johdolla
keskiviikkoisin klo 11.30-13
SLEY:n Lauttakylän rukoushuoneella. Alkaa 14.9.
Vampulan musiikkityö
tied. kanttori Jussi Uutaniemi 0440 560 168
LAPSILLE JA
LAPSIPERHEILLE

DIAKONIATYÖ

Tapio Karttunen 044 342
7991, Minna Palonen 044 342
7992, Kaisa Vehmaa 0440
560 166
Ystävänkamari ti 6.9. klo
11 Huittisten seurakuntakeskus.

Koululaisten aamutoiminta 1-2-luokkalaisille kouluaamuisin klo 6.45-10.30.
Aamutoimintaan voi tulla
oman tarpeen mukaan myös
kesken kouluvuoden.
5-6-vuotiaiden iltapäiväkerho päiväkerholla torstai-

sin klo 13-15. Hinta 20€/lukukausi.
Kirjepyhis. Paketit tehdään
kerran kuukaudessa ja ne
noudetaan seurakuntakeskukselta.
Ilmoittautumislinkki edellisiin löytyy seurakunnan verkkosivuilta.
Avoin perhekerho tiistaisin
seurakuntakeskuksella klo
9.30-11.30. Avoin kohtaamispaikka lapsille ja aikuisille.
Toukat ja Taaperot, alle
kolmivuotiaiden lasten ja
vanhempien kohtaamispaikka. Kokoontumispäivät seurakuntakeskuksella ma klo 1314.30 ja to klo 10-11.30.
Leppis-kerho, yhteiskristillinen koko perheen avoin
perhekerho. Kokoontuu lauantaisin Nuorisoklubilla klo
11-13. Ohjelmassa hartaus,
leikkejä, pelejä, askartelua ja
lounas. Kerho on maksuton!
Jouluaskartelupaja Huittisten seurakuntakeskuksella la

26.11. klo 10-14.
Perheleiripäivä Laturinteellä. Syksyinen perheleiripäivä
vietetään la 17.9. Huittisten
Laturinteellä. Ohjelmassa
monenlaista puuhaa koko
perheelle ruokailujen kera.
Mahdollisuus käydä myös
saunassa. Hinta 5€/hlö.
Perheleiripäivään ilmoittautuminen sähköisesti
verkkosivuilla olevan linkin
kautta.
Syksyn lasten kirkot Huittisten kirkossa: Vauvakirkko
pe 30.9. klo 17, Mikkelinpäivän perhemessu su 2.10. klo
10, Nallekirkko su 23.10. klo
14, Lasten adventtikirkko su
27.11. klo 14, Lasten kauneimmat joululaulut to 8.12. klo 18
ja puurotarjoilu tilaisuuden
jälkeen seurakuntakeskuksella.
Perheiden laavuaamu Ripovuorella to 27.10. klo 9-12.
Kuolleiden lasten muistoilta Huittisten kirkossa pe 23.9.

klo 17-19.
Pyhäinpäivän aaton ilta
Huittisten kirkossa pe 4.11.
klo 17-19.
Isän askelissa, yhteiskristillinen isänpäivätapahtuma
koko perheelle Huittisten
seurakuntakeskuksella la
12.11. klo 10-14.
VAMPULA
Perhekerho Iltamurut, Vampulan seurakuntatalolla
kerran kuukaudessa tiistaiiltaisin klo 17-19. Syksyn kerhokerrat 30.8., 20.9., 25.10. ja
22.11. Lisätietoja Anulta.
Perheiden laavuaamu
Vampulan ulkoilumajan Porsaanharjun laavulla ti 25.10.
klo 9-12.
Jouluaskartelupaja Vampulan seurakuntatalolla ma
28.11. klo 17-19.
LAPSITYÖ
Facebook: Huittisten seurakunnan lapsi- ja perhetyö
Instagram: huittistensrk_
lapsityo
Lapsityönohjaaja Silja Haavisto 044 056 0162
Lastenohjaaja Anu Pihlava
040 620 3303
Lastenohjaaja Mari Tervaniemi 044 056 0175
KOULUIKÄISILLE

HUITTINEN
Nuorisotyönohjaaja Marjo
Mäki 044 369 8125
KULMAN NUORISOTILA, Papintie 1
Tiistain 3-4lk ja torstain
1-2lk kokkikerhot yhteistyössä Lauttakylän koulun
kanssa. Ilmoittautuminen
ja tarkemmat tiedot koulun
kautta.
Monitoimikerho keskiviikkoisin 5-6 luokkalaisille klo
14.45–16. Alkaa 7.9.
MUUALLA
Palojoen entinen koulu, Mäkitie 16 Ti (kerran kuukaudessa) eskari-ik.-7lk klo 17.30-19.
Alkaa 6.9.
Loiman koulu, Loimijoentie 277 Pe (joka toinen vk)
1-6lk klo 12.30-13.30. Alkaa
9.9.

Suttilan koulu, Erkkiläntie
8 Pe (joka toinen vk) 1-6lk
klo 12.30-13.30. Alkaa 16.9.
Tiedustelut Marjo Mäki
044 369 8125 tai marjo.maki@evl.fi.
VAMPULA
SEURAKUNTATALO, Virpitie 2
1-3-luokkalaisten Monitoimikerho Vampulan seurakuntatalolla ti klo 13-14.30.
Kerho on maksuton. Ilmoittautumiset Anulle 040 620
3303.
4-5-luokkalaisten Kokkikerho Vampulan seurakuntatalolla ti klo 15-16.30, kerran
kuukaudessa 23.8., 6.9., 4.10.,
1.11. ja 29.11. Ilm. ja tied. Anu
040 620 3303. Täynnä. Voit
tiedustella mahd. vapautuvia
paikkoja Anulta.
Tyttökerho pe klo 13-14.30,
kerran kuukaudessa. Alkaa
16.9.
NUORILLE

Nuorisotyönohjaaja Petri
Sorva 044 531 2625
Nuorisotyön toiminnasta
tietoa https://www.huittistenseurakunta.fi/tule-mukaan/nuoret
ja Instagramissa huittistenseurakunnannuoret
Nuorten messu kerran
kuukaudessa pe klo 19–20,
Huittisten seurakuntakeskuksen Birgitta-sali. Seuraa
ilmoittelua.
Nuorille suunnatusta toiminnasta Vampulassa seuraa
ilmoittelua paikallislehdessä
ja seurakunnan nettisivuilla.

Seurakunnan toiminnasta löytyy tietoa seurakunnan verkkosivuilta ja
somekanavista!
Yhteystiedot: www.
huittistenseurakunta.fi
Facebook: Huittisten
seurakunta/Vampulan
kappeliseurakunta
Instagram: srkhuittinen

Isoskoulutus 2022–2023 alkaa syyskuussa

Rinnalla kulkijaksi sururyhmiin
Tule työskentelemään yhdessä vastaavan työntekijän kanssa.
Koulutusta ti 13.9.2022 klo 16.30 Huittisten seurakuntakeskuksella
Tervetuloa!

Tervetuloa mukaan

SEURAKUNNAN KUOROIHIN

Huittisten seurakunnan
isoskoulutus starttaa hybridimuotoisen aloitusleirin
merkeissä 16.–18.9. 2022.
Isoskoulutuksessa kokoonnutaan 1–2 kertaa kuukaudessa pääsääntöisesti
lauantaisin ja satunnaisesti
koulun jälkeen.
Lisäksi isoskoulutuk-

seen kuuluu osallistumista
seurakunnan nuorisotyön
toimintaan.
Koulutus päättyy päätösleiriin toukokuussa 2023.
Isoskoulutus on maksuton.
Ilmoittautumiset ja
tiedustelut Petrille 044
5312625 tai petri.sorva@
evl.fi 13.9. mennessä.

Oi kiitos sä
Luojani armollinen
-konsertti

KIRKKOKUORO

Huittisten kirkossa
4.9.2022 klo 16

VETERAANIEN LAULUVELJET

Ritva Kotanen, sopraano
Keijo Kuivanen, tenori
Tuomas Honkkila, piano

harjoittelee Helenan johdolla torstaisin klo 17–18.15
Huittisten kirkossa. Alkaa 15.9.
kokoontuu Helenan johdolla keskiviikkoisin klo 11.30–13
SLEY:n Lauttakylän rukoushuoneella. Alkaa 14.9.
Tiedustelut kanttori Helena Kivimaa puh. 044 056 0173

Huittisten seurakunnan
järjestämään konserttiin
on vapaa pääsy.
Ohjelma on maksullinen (10€).

Vuoden 2021–22 isoskoulutuksen väki pääsi myös
leikkimään.

Varttuneen väen
kirkkopyhä 25.9.

Huittisten kirkossa ja kirkkokahvit
seurakuntakeskuksessa.
Suontaustan diakoniapiiri avustaa
messussa ja tarjoaa kirkkokahvit.
Ilmoittautuminen ilmaiseen kuljetukseen
Huittisten haja-asutusalueilta ja Vampulan
seurakuntatalolta (linja-auto) pe 16.9. menn.
diakoniatyöntekijöille (044 342 7991).
Kuljetus kustannetaan vuoden 2021
Yhteisvastuun keräysvaroista.

