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Marjo Mäki

Hengellisen laulumusiikin helmiä
Huittisten kirkossa järjestetään sunnuntaina 20. syyskuuta kello 18 Isä meidän
– hengellisen laulumusiikin
helmiä -konsertti. Esiintyjinä
ovat Sirpa Rynkä, sopraano,
Hanna Kanasuo, altto ja Hannu Ilola, piano.
Sirpalla ja Hannalla on lauluopintoja takana yli kymmenen vuotta. Hannu on koulutukseltaan diplomiurkuri ja
hän on nykyään eläkkeellä.
Esiintyjien ohjelmistossa

LAPSILLE JA
LAPSIPERHEILLE
PÄIVÄKERHOT
4-5-vuotiaat maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 9–11.30
3-vuotiaat perjantaisin klo
9-11.30
Lisätietoja: 044 0560 175/ lastenohjaajat
AVOIN PERHEKERHO
PERHIS
Päiväkerholla tiistaisin klo
9.30–11.30 (Papintie 1). Perhis on
avoin kohtaamispaikka lapsille
ja aikuisille! Ohjelmassa pieni
hartaushetki, lauluja, leikkejä,
askartelua...Tarjolla pientä välipalaa (1€/perhe)
METSÄPYHIS
Kännölän ulkoilualueella
klo 10–11.30 3–8-vuotiaille. Metsäpyhiksessä yhdistyvät pyhäkoulu ja metsäseikkailut luonnon helmassa. Kokoontumiskerrat kerran kuussa lauantaina
29.8., 26.9., 31.10., 28.11. ja 19.12.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot silja.haavisto@evl.fi tai 044 0560
162/ lapsityönohjaaja

Hän pitää meistä huolen
Kun elokuun alkupäivinä kirjoitan tätä, näyttää siltä, että emme palaakaan normaaliin päiväjärjestykseen vielä aivan lähiviikkoina. Kevät ei toki koetellut
meitä Huittisissa mahdottoman
paljon, monen mielestä enemmän harmia syntyi koronaan
liittyvistä rajoitteista kuin itse
epidemiasta.
Samaan aikaan keväällä monella oli syvä huoli tulevaisuudesta, jota epävarmuus vielä
vahvisti. Huoli onkin meille ihmisille tuttu tunne, huolehdimme monenlaisista asioista myös
siinä kaivatussa normaalissa
arjessa. Jumala on kuitenkin
meidän huoliamme suurempi,
ja voi ottaa ne kantaakseen.
Matteuksen evankeliumista
(6: 25–34) löytyy kaunis puhe,
jonka Jeesus piti häntä seuran-

neille ihmisille. Siinä hän kysyy
ihmisiltä, miksi nämä huolehtivat niin kovasti hengestään,
vaatetuksestaan tai ruoastaan,
kun eivät linnutkaan moisia murehdi. Jumalahan pitää heistä
kaikista huolen, niin kuin kedon
kasveistakin, jotka kuitenkin kukoistavat vain hetken.
Jeesus sanoo: ”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää
kyllä itsestään huolen. Kullekin
päivälle riittävät sen omat murheet.”
Mekin voimme siis rohkeasti
suunnata katseen kohti huomista ja luottaa siihen, että Jumala
pitää meistä huolen. Meidän
ei tarvitse kantaa kaikesta
huolta eikä murehtia tulevaa.
Me voimme nauttia viimeisistä kesäisistä päivistä ja syksyn
värien kirkkaudesta ja jättää

huolemme Jumalalle. Me emme
toki voi tietää, mitä huominen
tarkalleen tuo tullessaan, mutta voimme kohdata huomisen
rohkeasti Jumalaan turvautuen.
Ja turvaa tuo myös tuttujen
ihmisten kohtaaminen, kun syksyn toiminta pääsee käynnistymään. Erityisesti iloitsen syksyn
tullen siitä, että aloitamme monenlaista uutta tutun ja totutun
rinnalla. Olemme siis kulkemassa koko ajan vahvasti kohti uutta. Uutta päivää ja uutta tapaa
kohdata toinen toisemme. Ja
siitähän lopulta on kysymys,
toistemme kohtaamisesta ja
läsnäolosta. Ja tietysti Jumalan
rakkaudesta, jota riittää meille
jokaiselle.

Jani Laaksonen
kirkkoherra

KOULULAISTEN
PUUHAPYSÄKKI
7–10-vuotiaille torstaisin klo
13–15 Päiväkerholla (Papintie 1)
7.9. alkaen. Pysäkissä voi puuhailla vaikka mitä; tehdä läksyjä,
viettää aikaa kavereiden kanssa,
askarrella, kokkailla....
Sisältää pienen välipalan!
Ilmoittaudu Lapsityönohjaajalle
viestillä 044 0560 162/ silja.haavisto@evl.fi
KOTIRUOKA KOKKIKERHO
aikuisille torstaisin 17–20
Kaipaatko apua keittiöön? Mietitkö mitä tehdä?
Kotiruoka-kokkikerho kokoontuu lokakuussa 4 kertaa opettelemaan ihan tavallista kotiruokaa rahaa säästäen. Maksuton!
Mukaan mahtuu 6 ensin ilmoittautunutta. Lastenhoito järjestyy päiväkerhon lapsiparkissa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset silja.haavisto@evl.fi/0440560 162
Järjestää Huittisten
seurakunta ja Martat

on muun muassa Webben
Agnus Dei, Caccinin Ave Maria, Händelin Hän hoivan hellän antaa, John Rutterin The
Lord Bless You And Keep You
sekä J.S. Bachin ja kotimaisten säveltäjien kappaleita.
Huittisten seurakunnan
järjestämään konserttiin on
vapaa pääsy. Vapaaehtoinen
ohjelma 5 euroa..
Huomioidaan edelleen turvavälit ja saavutaan tilaisuuteen vain terveenä. Tulethan

Hanna Kanasuo, Hannu
Ilola ja Sirpa Rynkä.
konserttiin tuoksutta, kiitos!

ISÄ MEIDÄN
Hengellisen
laulumusiikin helmiä
Su 20.9. klo 18
konsertti
Huittisten kirkossa
Huittisten seurakunnan järjestämään
konserttiin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelma 5€.
Huomioidaan edelleen turvavälit ja saavutaan tilaisuuteen
vain terveenä. Tulethan konserttiin tuoksutta, kiitos!

Lasten kirkot
1.9.

klo 9.30 Lasten kirkkohartaus

23.9. klo 17.00 Vauvakirkko
4.10. klo 10.00 Perhekirkko
28.10. klo 18.00 Nallekirkko
24.11. klo 10.00 Lasten adventtikirkko
10.12. klo 18.00 Lasten kauneimmat
joululaulut

PIENET JALAT LIIKKEELLE
Leikkipuistoillat perheille
klo 17.30–19.00

19.8. Laivapuisto (Risto Rytin katu 44)
16.9. Leijonapuisto (Kievarinkatu 6)
14.10. Lähiliikuntapuisto
(Tahto Areenan takana)
18.11. Leijonapuisto
järj. Huittisten seurakunta, Pelastakaa
Lapset ry, MLL ja 4H

LAPSIPARKKI

2 vuotta täyttäneille ja vanhemmille lapsille.
Lapsiparkit järjestetään seurakuntakeskuksella
(Papintie 1). Ohjaajina toimivat päiväkerho-ohjaajat.
Ilmoittaudu ennakkoon lastenohjaajien
puhelimeen 044 0560 175

Maanantaisin klo 13–15

(Ilm. maanantaina klo 12 mennessä)

Torstaisin klo 16–19

(ilm. tiistaina klo 15 mennessä)

KOULUIKÄISILLE

ensimmäinen kerta 4.9.

DIAKONIATYÖ

KERHOJA
KULMAN NUORISOTILA, Papin-

tie 1
Tiistai: Puuhakerho tytöille
1.–6.lk klo 14.30–16. Virallinen
kerhoaika on klo 15–16. Välipala klo 14.30–15 suoraan koulusta tuleville. Alkaa 1.9. Osallistujia voidaan ottaa vain rajoitetusti. Ilmoittautuminen etukäteen
viimeistään edellisenä päivänä
Marjo 044 369 8125
Keskiviikko: Kokkailua 1.–6.
lk klo 15.–17 5 kertaa syksyllä.
Alkaa 16.9. Osanottomaksu 10 e.
Mukaan mahtuu 6 kokkailijaa.
Ilm. viimeistään viikkoa ennen
Marjolle 044 369 8125.
Askartelukerho klo 15-16.30
1.–6. lk 5 kertaa syksyllä. Alkaa
9.9. Osanottomaksu 2e/kerta.
Askartelua vaihtelevista materiaaleista. Jokaisen askartelun
saa itselleen. Mukaan mahtuu
8/kerta (toistaiseksi). Ilm. tekstiviestillä tai soittamalla 044 369
8125/ Marjo viimeistään kahta
päivää ennen.
KOULUILLA

Loiman koulu 1.–6. lk, joka
toinen pe klo 12.30. Alkaa 18.9.
Suttilan koulu 1.–6. lk, joka toinen pe klo 12.30. Alkaa 11.9.
KYLILLÄ

Palojoen entinen koulu.
Tiistai kerran kuukaudessa klo
17.30–19. eskari-ikäiset – 7lk. Alkaa 29.9.

NUORILLE
Isoskoulutus. Aloitusleiri 21.–
23.8. Loimaalla. Pikaiset ilmoittautumiset Petrille 044 531 2625
Nuorisotyön toiminnasta tietoa: https://www.huittistenseurakunta.fi/tule-mukaan/
nuoret ja seuraa myös Instagramissa huittistenseurakunnannuoret
Nuorten messu kerran kuukaudessa perjantaina klo 19–
21 Huittisten seurakuntakeskuksen Birgitta-Sali. Syksyn

Tapio Karttunen 044 3427991,
Minna Palonen 044 342 7992
Ystävänkamari. Torstaisin klo
10. Huittisten seurakuntakeskuksella. Alkaa 3.9.
Keskiviikkokerho. Joka toinen keskiviikko klo 12.30 Huittisten seurakuntakeskuksella.
Alkaa 9.9.
Diakonian askartelu- ja käsityökerho. Kerran kuukaudessa lauantaina klo 11. Huittisten
seurakuntakeskuksella. Kulku
kirkkoherranviraston ovesta.
Alkaa 12.9.
Vanhustenviikon juhla 7.10.
Huittisten seurakuntakeskuksessa klo 11.

RUKOUSPIIRIT
JA -HETKET
Yhteiskristillinen rukoushetki Suomen ja Israelin puolesta.
Keskiviikkoisin klo 17–18. Huittisten seurakuntakeskuksella.
Seuraa lehti-ilmoittelua.
Yhteiskristillinen rukousasema. Parillisten viikkojen perjantai klo 18–22. Sleyn rukoushuoneella, Viialankatu 16.
Päivän rukoushetki, jonka
Hilkka Iso-Rautio pitää, on ilmestynyt tiistaisin kevään ja kesän seurakunnan nettisivuilla ja
Facebookissa. Aiemmin julkaistut rukoushetket löytyvät youtubesta hakusanoilla ” huittisten
seurakunta tiistain rukoushetki”.
Jatkossa löydät rukoushetken
nettisivuilta tiistaisin.

RAAMATTU- JA
LÄHETYSPIIRIT
Sanasta elämä -raamattupiiri Sinulle aloitteleva raamatunlukija. Parillisilla viikoilla torstai
klo 18–19.30 Huittisten seurakuntakeskuksella. Aloitus 3.9.
Tutkiva raamattupiiri. Tors-

KEIDASMESSU
Huittisten
seurakuntakeskuksella

KERRAN KUUKAUDESSA
sunnuntai klo 16–18
27.9. Tilaisuus rajoitusten vuoksi kirkossa

ELÄMÄNLÄHEINEN ALFA-KURSSI
Joka keskiviikko alkaen 14.10. klo 18.00.
Iltapala, musiikkia, alustus, kahvit
ja keskustelu
Aiheina kristinuskon ja elämän peruskysymyksiä mm. elämän mielekkyys,
johdatus, rukous, terveys, Raamattu,
Jeesuksen merkitys jne.
Kurssi sopii aivan kaikille ja
on maksuton. Koronatilanteen
vuoksi otamme tänä vuonna kurssille vain rajoitetun
määrän kurssilaisia. Ilmoittaudu siis ajoissa!
Ilmoittaudu 7.10. mennessä tai kysy lisää:
jyrki.smolander@evl.fi 0440 560 165
Huittisten seurakuntatalo, Papintie 1.

taisin (noin joka toinen viikko)
klo 18 Huittisten seurakuntakeskuksella. Aloitus 10.9. Koronarajoitusten tähden mukaan
mahtuu rajoitettu määrä. Ilmoittautuminen Mairelle 044
901 6292 tai maire.lampikoski@evl.fi .
Lähetyspiiri. Joka toinen viikko maanantaisin klo 14. Huittisten seurakuntakeskuksella.
Aloitus 7.8.

MUSIIKKIA
JA KUOROJA
MUSIIKKIA JA KUOROJA
Helena Kivimaa 044 0560173,
Jussi Uutaniemi 044 0560168
Veteraanien lauluveljet. Keskiviikkoisin klo 11.30–13. Sleyn
rukoushuoneella, Viialankatu
16. Alkaa 26.8.
Isä meidän – hengellisen laulumusiikin helmiä -konsertti
Huittisten kirkossa Su 20.9. klo
18. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelma 5€. Tulethan konserttiin tuoksutta, kiitos!

Tutkiva raamattupiiri
Kiinnostaako sinua ihmetellä Raamatun alkukieliä hepreaa
ja kreikkaa, ja sen historiallista
maailmaa?
Pastori Maire Lampikoskea
se kiinnostaa kovasti ja sinäkin
olet tervetullut mukaan!
Torstaina 10.9 alkaa tutkiva
raamattupiiri Huittisten seurakuntakeskuksen Helena-salissa
klo 18. Koronarajoitusten tähden tilaa on aluksi 15 ilmoittautujalle.
Joka kerralla olisi tarkoitus
olla jokin teema, jolloin tarkastelemme, mitä uusia oivalluksia voimme saada niin toisiltamme, kuin myös alkukielten
ja mahdollisesti eri käsikirjoitusten kautta.
Ehdotukset käsiteltävistä aiheista ovat lämpimästi toivottuja ja tervetulleita!
Samoin tervetullut on myös
avoin mieli, sillä käsittelemme
Raamattua hengellisen lukutavan lisäksi myös akateemisin ottein.
Kielitaito ei ole tarpeen, sillä
Mairella on ruosteinen kreikka
ja heprea jotakuinkin hallussa. Hän näyttää, kuinka tekin

Tutkivassa raamattupiirissä on joka kerta jokin teema.
voitte esimerkiksi internetin
ilmaisia apuvälineitä käyttäen
tutkia kiinnostavia alkukielisiä
termejä.
Toivottavasti nähdään!

Ilmoittautuminen suoraan Mairelle 044 901 6292
tai maire.lampikoski@evl.fi

Sanasta elämä –raamattupiiri
Raamattupiiri on avoin kaikille ja voit tulla mukaan millä
kerralla tahansa.
Illan ohjelma koostuu Raamatun luvusta ja lyhyestä alustuksesta, ja sen jälkeen kysellen
ja keskustellen lähinnä illan aiheesta. 3.9 aloitamme uuden
jakson, kun alamme tutkia Vanhaa Testamenttia. Kokoontumiset parillisten viikkojen torstaiiltaisin klo 18–19.30 Huittisten
seurakuntakeskuksella.
Jeesus antoi ennen taivaaseen menoaan lähetyskäskyn
Matt 28:19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä

VAMPULAN
KAPPELI
27.8. klo 12-14 Lähetyksen torimyyjäiset Vampulan kirjaston edessä, lahjoituksia otetaan vastaan klo 11.30 alkaen.
Arpajaiset.
31.8. klo 15-17 alkaen Nuorten
iltapäivät seurakuntatalolla
maanantaisin.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen 20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä
olen käskenyt teidän pitää.
Vuorisaarnassa Jeesus sanoi:
Matt 5:18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa
katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut.
Lailla Jeesus tarkoitti Tooraa eli koko viittä Mooseksen
kirjaa.
Tämän päivän Jeesuksen
opetuslasten olisi hyvä tuntea
myös ”Jeesuksen Raamattua”

eli Vanhaa testamenttia.
Jos sinulla on oma Raamattu

ota se mukaan.
TERVETULOA

1.9. klo 9.30-11 Murukahvila
lapsiperheille tiistaisin. Ilmainen aamupala, yhdessäoloa,
leikkejä ja lopussa hartaus.
1.9. klo 15-16 Tyttökerho seurakuntatalolla alakoululaisille
joka toinen tiistai.
7.9. klo 10-11.30 Hannan tuvan
kirppis joka toinen maanantai.
10.10. klo 13. Konfirmaatiomessu
9.9. klo 10 Seurakuntakerho

seurakuntatalolla, muut päivät 14.10., 11.11. ja 9.12.
24.9. klo 18 Miesten piiri
seurakuntatalolla, seuraava
kerta 29.10.
10.9. klo 12 Hanna piiri
seurakuntatalolla
10.9. alkaen torstaisin klo 9–11
Vampulan seurakuntatoimisto
avoinna asiointia varten.
Pääsääntöisesti tavattavissa
diakoni, pappi ja lähetyssihteeri.

Toimituskeskusteluille varattava
aika etukäteen työntekijältä.
Messu Vampulan kirkossa klo
10 23.8., 6.9., 13.9., 27.9. saarnaa
Hannu Heinonen, kirkkokahvit
srk-talolla ja pieni lähetystilaisuus 4.10., ja 11.10. saarnaa Jarmo Mäki-Mikola, kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus srk-talolla.,
25.10. Wanhan käsikirjan ehtoollisjpl, 31.10. klo 18 Pyhäinpäivän
iltakirkko, 8.11.

Sanasta elämä -raamattupiiri on avoin kaikille.

Kirjepyhäkoulu 3–10-vuotiaille
Ilmoittautumalla kirjepyhäkouluun saat kerran kuukaudessa
(elo 2020-toukokuu 2021) perinteistä kirjepostia.
Pyhäkoulupaketin sisältä voi löytää terveisiä päiväkerhon väeltä,
askarteluja, tarinoita, Taivaan Isän asioita...
Materiaalissa otetaan huomioon ikä!
Ilmoittautumiset
silja.haavisto@evl.fi tai viestillä 044 0560 162
Ilmoita lapsen nimi, osoite, ikä ja huoltajan nimi

HUITTISTEN SEURAKUNTA
Papintie 1, 32700 Huittinen
huittinen.srk(at)evl.fi
puh. 02 5601 600
avoinna ma–to klo 9–13

Tervetuloa
RIPPIKOULUUN!

Uusi rippikoulukausi käynnistyy syksyn alkaessa.
Rippikoulun starttikirkko ja infotilaisuus järjestetään
15.10. klo 18 Huittisten kirkossa. Mukana ovat
Huittisten seurakunnan rippikoulutyöntekijät.
Lämpimästi tervetuloa mukaan vuoden 2021
rippikoululaiset huoltajineen!

VAMPULAN KAPPELISEURAKUNTA
Virpitie 2 A 1, 32610 Vampula
huittinen.srk(at)evl.fi
puh. 02 5601 600
avoinna torstaisin klo 10–12

huittistenseurakunta.fi

