Huittisten seurakunnan tiedotusliite 2/2022

Kohtuus, kestävyys ja toivo
– Viestipyhiinvaellus Savonlinnasta Turkuun
Viestipyhiinvaelluksella
kiinnitetään huomiota kohtuuteen, kestävyyteen ja toivoon.
Helatorstaina 26.5. alkaa aivan uudenlainen pyhiinvaellustapahtuma. Pyhiinvaellus
toteutetaan viestinä, joka kulkee pikkuhiljaa Savonlinnasta aina Turkuun asti lähes kolmen kuukauden ajan.
Viestipyhiinvaellus on lajissaan Suomen ensimmäinen

ja viestikapula kulkee Pyhän
Olavin mannerreittiä pitkin
Suomea, kuuden hiippakunnan ja noin 40 seurakunnan
läpi.

Viesti lähtee Savonlinnan
tuomiokirkosta piispa Seppo
Häkkisen lähettämänä ja elokuun puolivälissä Turun tuomiokirkossa arkkipiispa Tapio
Luoma vastaanottaa viestikapulan.
Viestipyhiinvaellus liikuttaa kesän aikana seurakunnan työntekijöitä, vapaaehtoisia, valtavan määrän yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea pyhiinvaelluksesta kiinnostuneita ihmisiä.
Jokainen osallistuja voi
kulkea matkaa juuri sellaisen matkan kuin itselle on
hyvä, vaikka vain oman paikkakunnan alueella kulkevan
matkan.
Viestipyhiinvaelluksen
avainsanoja ovat kohtuus,
kestävyys ja toivo. Avainsanat antavat ihmisille mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi kiireisen ja ristiriitaisen
ajan keskellä.
Viestipyhiinvaellus antaakin luvan hiljentyä ja rauhoittua tärkeiden asioiden äärelle.

Pyhiinvaelluspolku odottaa kulkijaa.

Huittisiin viesti saapuu
keskiviikkona 27.7. Keikyästä. Viestikapula vaihtuu Ripovuorella Huittisiin ja eteen-

päin viesti jatkuu perjantaina
29.7. kohti Kokemäen Pyhän
Henrikin saarnahuonetta.
Välipäivänä torstaina jär-

jestetään erilaista ohjelmaa
paikallisesti mm. kirjailija Juha Hurme ja näyttelijä Roosa Söderholm järjestävät esi-

tyksen piispa Henrikistä ja
keskiaikaisesta kristillisestä
kansanperinteestä.
Silja Haavisto

Pyhiinvaelluksella tärkeää on matka sekä päämäärä
Pyhiinvaelluksissa minua
kiehtoo rauhallinen matkanteko, ympäristö ja päämäärä.
Pyöräillessä minulla on mukana kaikki, mitä yksinkertaiseen elämään kuuluu. Vaatteet, ruoka, keittovälineet,
teltta, makuualusta ja -pussi.
Kaikki kulkee kätevästi
pyörän erilaisissa laukuissa
ja pyörä kulkee kevyesti ja
turvallisesti eteenpäin.
Tiedän, että, jos leirintäaluetta ei illan tunteina löydy, voin lähteä kulkemaan
metsäautotietä ja laittaa teltan pystyyn sopivaan paikkaan, levittää makuupussin
sinne, syödä iltapalan ja nukahtaa lintujen lauluun.

Tässä kaikessa on jotain
sellaista, mistä pidän. Minulla on matka ja on päämäärä,
jota kohti kuljen. Pyöräretkeily on sinänsäkin hauskaa,
mutta päämäärä tekee siitä
jotain erityistä.
Pyhiinvaellukseen liittyy määränpäänä jokin pyhä paikka. Se voi olla kirkko tai jokin pyhäksi nimetty paikka jossain. Se voi olla tapahtuma. Olen tehnyt
muutamia pyhiinvaelluksia
mm. Herättäjäjuhlille.
Matka on osa pyhiinvaellusta. Matkalla voi tapahtua
mitä tahansa. Matkalla voi
tavata erilaisia ihmisiä, voi
nähdä kauniita asioita, voi

PIENI PYHIINVAELLUS

kutsuu kulkemaan ja hiljentymään
luonnon ja pyhän äärelle.
Pieni pyhiinvaellus kulkee
Vanhankosken lehtoalueella
luontopolun varrella 30.6. alkaen
ja on kuljettavissa aina heinäkuun
loppuun asti.

Viestikapulan ottaa Huittisissa vastaan ja kuljettaa eteenpäin pyhiinvaelluskonkari, rovasti Simo Laitila. Kuvissa hän on pyhiinvaellusmatkalla Ruotsissa.

joutua ajamaan koko päivän sateessa tai tietysti auringon lämmittäessä ja jos
ei ole varovainen, polttaa
nahkansa.

Ei voi tietää, mitä kokee
ja se on jännittävää. Olen
ajatellut, että se on opettanut minua kohtaamaan uusia asioita ennakkoluulotto-

Lapsityön kesä
29.5. klo 13–14 Kummipäivän perheliikuntatapahtuma Tahto Areenalla
18.6. klo 11–14 Lasten juhannus Kirkkopuistossa Paikalla Nellin ja Niilon pellepuisto ja
muuta ohjelmaa koko perheelle. Tapahtuman järjestää
Huittisten seurakunnan lapsityö ja Huittisten kaupunki
2.7. Perheleiripäivä Punkalaitumen leirimajalla
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkki seurakunnan verkkosivuilla

masti.
Voi katsoa, mitä tapahtuu,
kun ei ole kiinni vanhoissa
kaavoissa.
Uusi haastaa ajattele-

maan asioita eri näkökulmista. Vanha ei enää kiinnosta.
Uutta kohti. Rohkeasti.
Aamuisin olen lukenut
pienestä pyhiinvaelluskirjasesta Raamatun tekstin. Sitä
voi, jos se jää mieleen, mietiskellä ajellessaan.
Kirkoissa olen myös tavannut käydä. Aina ne vain
eivät ole auki.
Ruotsissa vaeltaessani kävin kirkossa, jossa oli kaunis
sivualttari. Siinä oli mahdollisuus sytyttää kynttilä.
Pöydän yläpuolella oli lyhyt teksti: ”Jos ympärilläsi on
pimeyttä, sytytä kynttilä.”
Simo Laitila
rovasti
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VAMPULAN
KAPPELISEURAKUNTA
Virpitie 2 A 1, 32610 Vampula
huittinen.srk(at)evl.fi
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Jos haluaisit lähteä ehdokkaaksi
Listoja kokoavat valitsijayhdistykset, joiden taustalla vaikuttavat puolueet sekä
erilaiset teemat ja ajatusmaailmat. Mikäli ei löydä mieleistään valitsijayhdistystä on
mahdollisuus myös perustaa
sellainen itse.
Valitsijayhdistyksen perustamiseksi vaaditaan 10 oman
seurakunnan äänioikeutettua
jäsentä.
Seurakuntavaalien yhtenä
teemana on ”Tulevaisuutta
tehdään nyt” ja ajatuksena on
kannustaa nuoria lähtemään
ehdokkaiksi ja myös äänestämään.

TOUKOMETTISET
HILKKA
ISO-RAUTIO
TOUKOMETTISET JA JA
HILKKA
ISO-RAUTIO
TOUKOMETTISET
JA HILKKA
ISO-RAUTIO
TOUKOMETTISET JA HILKKA
ISO-RAUTIO

TERVETULOA!

TERVETULOA!
TERVETULOA!
TERVETULOA!
TERVETULOA!

KESÄÄ YLISTENRANNASSA
JA MUUALLA
Huom. sauna
poissa käytöstä!

Iltaperhekerho Ti 7.6. klo 16–19
Leiripäivät alakouluikäisille
Ti 21.6. Klo 10–17
Ke 22.6. Klo 10–17
To 23.6. Klo 10–17

Kaikilla kirkon täysi-ikäisillä jäsenillä on mahdollisuus
asettua ehdolle seurakuntavaaleissa. Ehdokkaaksi haluavan pitää löytää omasta seurakunnastaitsellesopivaehdokaslista, johon asettua ehdolle.

Miksi lähtisin ehdokkaaksi tai äänestäisin
Vaalit ovat kirkon jäse-

Sello ja laulu
soi kesäillassa

Osanottomaksu 20€
sis. kuljetuksen ja
lounaan.

J. S. Bachin sellosarjoja
ja hengellisiä lauluja

Avoin leiripäivä seurakuntalaisille

Seeli Toivio

29.6.
Ylistenranta avoinna klo 13–17.
Mahdollisuus uintiin. Omat eväät, grillausmahdollisuus, pelivälineitä lainattavissa. Seurakunta
tarjoaa kahvia/teetä ja mehua.

Vampulan kirkko
La 9.7. klo 21:00

Loiskis-leiri

Loimaan Kalikassa
26.-29.7. 8-14 v. tytöille ja pojille. Osanottomaksu 75€. Loiskis on telttaleiri, jossa leiriläisiä
on useista seurakunnista. Kuljetus omin kyydein.

Myynnissä myös
Seeli Toivion cd-levyjä,
kortit käy levyostoissa

nen virallinen vaikutuskanava seurakunnan toimintaan.
Jokaiselle on oma paikkansa

vaikuttaa kirkon asioihin, joista jokaisella 16-vuotta täyttäneellä on ainakin yksi tapa eli
äänestäminen.
Mikäli lähdet ehdokkaaksi,
niin tehtävään ei vaadita erityistä koulutustaustaa tai taitoja. Luottamustehtävää voi
hoitaa ihan tavallinen ihminen, jolla on halu osallistua
ja on aidosti kiinnostunut
seurakuntansa ja kirkon toiminnasta.
Lähde siis mukaan toteuttamaan sinun kirkkoasi osallistumalla omana itsenäsi,
omalta paikaltasi ehdokkaana, äänestäjänä, vapaaehtoisena.
Muistetaan myös toinen
vaalien teema eli ”Jumalan
silmissä jokainen on täydellinen, riittävä omana itsenään.
Jumalan edessä jokainen on
uskottu, toivottu, rakastettu.
Marjo Mäki
nuorisotyönohjaaja
tiedotussihteeri

Diakoniatyön kesän tapahtumia
Diakonian virkistyspäivä 1.6. Pihlavan leirikeskus, Säkylä
Lähtö klo 9.00 Huittisten seurakuntakeskus ja klo 9.30
Vampulan seurakuntatalo. Kotimatkalle klo 15.00.
Ilmoittautuminen ke 18.5. mennessä.
Huittinen 044 342 7991 tai 044 342 7992
Vampula 044 056 0166
Huom! Ilmoita samalla mahdollinen ruoka-aineallergia.
Osallistumismaksu 10 €.
Naisten iltapäivä la 6.8. klo 13.00 Huittisten
seurakuntakeskus. Mukana Annukka Häkämies
Ilmoittautuminen ke 27.7. mennessä Minnalle 044 342 7992.
Mukaan mahtuu 40 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Huom! Ilmoita samalla mahdollinen ruoka-aineallergia.

ILMOITTAUTUMINEN

Alakouluikäisten leiripäiviin ja Loiskikselle 23.5.-13.6. välisenä aikana
lomakkeella, joka löytyy 23.5. alkaen www.huittistenseurakunta.fi/tule-mukaan/tytot-ja-pojat/leirit

KESÄILLAN HARTAUDET

Tiedustelut nuorisotyönohjaaja
Marjo Mäki 044 3698125 tai marjo.maki@evl.fi

Keskiviikkoisin klo 18

Huittisten seurakuntakeskuksen sisäpihalla.
Sateen sattuessa Helena-salissa.

Tarkemmat tiedot www.huittistenseurakunta.fi/
tule-mukaan/tytot-ja-pojat/leirit

seelitoivio.com
youtube.com/seelitoivio
Seuraa Instagramissa #seelitoivio

1.6. / 8.6. / 15.6. / 22.6. / 29.6.
6.7. / 13.7. / 20.7./ 27.7.

Koulunsa aloittaville elokuussa
3.8. klo 18 Kouluun menevien siunaus Huittisten kirkossa
4.8. klo 18 Kouluun menevien siunaus Vampulan kirkossa
8.8. klo 11-15 Toimintapäivä koulunsa aloittaville Huittisten
seurakuntakeskuksella. Ilmoittautuminen toimintapäivään
sähköpostilla 1.8. mennessä marjo.maki@evl.fi,
ilmoita osallistujan nimi ja mahdollinen ruoka-aineallergia.

Vapaaehtoistoiminnan
kehittämisprojekti

Tervetuloa
Huittisten kirkkoon

MESSUAVUSTAJAKOULUTUKSEEN
5.5.2022 klo 18 alkaen
Tutustumme messuun ja ehtoolliseen sekä
erilaisiin mahdollisuuksiin avustaa
jumalanpalveluksissa.
Jumalanpalveluksen toteutuksessa voi
olla monella tavalla mukana, joten tule
katsomaan mikä tuntuisi kiinnostavalta.
Jos haluat tulla vain kuulemaan opetusta,
sekin on tietysti mahdollista.

Mielekästä ja merkityksellistä tekemistä seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta.
Meillä on toimintaa aina vauvasta vaariin ja tehtäviä kaikenikäisille, aina sinun
oman elämäntilanteesi, aikataulujesi, osaamisesi ja mielenkiintosi mukaan.
Olemme avoimia myös uusille ideoille, ota siis rohkeasti yhteyttä!
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katri Kulmala puh. 0440 560 171
sähköposti katri.kulmala@evl.fi

Su 5.6. klo 16

Suvivirren
aikaan

konsertti
Huittisten
kirkossa

Turun tuomiokirkon I kanttori Jukka Pietilä, laulu ja
Keski-Porin kirkon urkuri Juhani Romppanen, urut.
Ohjelmistossa mm. yksinlauluja Sibeliukselta,
Gustaf Nordqvistin 4 psalmia sekä L.G. Stråhlen
hengellisiä lauluja.

Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelma 10€ seurakunnan
musiikkityön hyväksi. Järjestää Huittisten seurakunta.

