Huittisten seurakunnan tiedotusliite 1/2021

Lapsityössä katsotaan maailmaa lasten silmin.

Päiväkerholaiset toivottavat Jeesuksen tervetulleeksi pääsiäisjuhlille.

Pääsiäisen mysteeri selville eri tavoin
Pääsiäisen viettoon kuuluu
erilaisia perinteitä ja vertauskuvia. Kun päiväkerhossa kyseltiin mitä lapsille tulee mieleen sanasta pääsiäinen, saimme vastaukseksi muun muassa pääsiäispupu, pääsiäismuna, tiput, kissa – se sanoo miau!
Kärsimys ja ylösnousemus

ovat vaikeasti ymmärrettäviä
asioita aikuisillekin, saati lapsille. Sanat eivät aina riitä selittämään pääsiäisen mysteeriä. Tarvitaan erilaisia tapoja
kertoa. Seurakunnissa käytetään lyijyjalkanukkeja erilaisten Raamatun kertomusten
kertomiseen.

Nukeilla voi kertoa miten
Jeesus ratsasti Jerusalemiin
tai miten Jeesus istui yhdessä
opetuslasten kanssa yhteiselle aterialle ennen pääsiäistä.
Värit kertovat myös paljon.
Usein lapsille tulee pääsiäisestä mieleen keltainen väri,
vaikka se ei kirkolliseen väri-

Huittisten kirkko
Radioitavat sunnuntain jumalanpalvelukset ja hiljaisen
viikon kirkkotilaisuudet.
Nykyisten kokoontumisille asetettujen rajoitteiden vuoksi seurakunta voi toistaiseksi osallistua
vain radion välityksellä. Mahdollisista muutoksista 28. helmikuuta jälkeen ilmoitetaan seurakunnan nettisivuilla ja paikallislehdessä.
28.2. Sanajumalanpalvelus
7.3. Sanajumalanpalvelus
14.3. Messu
21.3. Sanajumalanpalvelus
28.3. Sanajumalanpalvelus
31.3. Keskiviikon iltakirkko
1.4. Kiirastorstain messu
2.4. Sanajumalanpalvelus

palettiin kuulukaan. Niiden
avulla kuitenkin voidaan käydä läpi monenlaisia vaikeita
Jeesuksen kärsimykseen liittyviä asioita.
Hiljaisen viikon kärsimysten
jälkeen on ilon ja kiitoksen aika. Yhdelle lapselle tulikin
pääsiäisestä mieleen ilo, kos-

ka hän tykkää iloita asioista.
Pääsiäismuna on uuden
elämän vertauskuva. Munan
sisältä kuoriutuu tipu, uusi
kanan- tai kukonpoikanen.
Se, että Jeesus nousi kuolleista pääsiäisenä, merkitsee
meille jokaiselle uutta elämää
ja kuoleman voittamista ja si-

tä, että me saamme pelastua.
Se on vähän kuin talviaurinko, joka kurkistaa ikkunan raosta ja myöhemmin keväällä alkaa lämmittää kunnolla,
vaikka onkin vielä pakkasta.
Miten se lämmittääkään ja
miten iloiseksi se saa ihmisen.
Silja, Erika ja Marjo

Jukka Norvannon raamattuopetustunnit verkossa 13.3. alkaen
www.huittistenseurakunta.fi

4.4. Sanajumalanpalvelus
5.4. Sanajumalanpalvelus

Ehtoollista jaetaan

Huittisten kirkossa
su 14.3. klo 11–14 välisenä aikana
1.4. noin klo 18.30–21 välisenä aikana
Vampulan kirkossa
su 14.3. klo 11–13 välisenä aikana
1.4. noin klo 18.30–21 välisenä aikana
Huomioithan, että molemmissa
kirkoissa voi kerralla olla vain 10
henkilöä.

Kirkko avoinna
seurakuntalaisille

Huomioithan, että kirkossa voi
kerralla olla vain 10 henkilöä.

Keskiviikkona klo 16–18
24.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3.
Maanantaina klo 16–18
29.3.
Tiistaina klo 16–18
30.3.
Keskiviikkona klo 14–17.30
31.3. kutsutaan erityisesti lapsiperheitä katsomaan pääsiäisalttareita. Paikalla seurakunnan
lastenohjaajat.
Sunnuntaina klo 11–13
28.2., 7.3., 21.3., 28.3., 4.4., 5.4.

Haudanhoidon asiakkaille suunnattu kysely on avoinna kevään 2021 ajan.
Kartoitamme asiakaskuntaamme sekä heidän tyytyväisyyttään ja
toiveitaan uusista palvelumuodoista.
Käy vastamassa osoitteessa
www.huittistenseurakunta.fi/hautausmaat/haudanhoidon-asiakaskysely

Ehtoolliselle
Huittisten kirkosta radioidun messun jälkeen ehtoolliselle kutsutaan
- Huittisten kirkkoon Su 14.3. klo 11–14 välisenä aikana
To 1.4. noin klo 18.30–21
välisenä aikana

- Vampulan kirkkoon Su 14.3. klo 11–13 välisenä aikana
To 1.4. noin klo 18.30-21
välisenä aikana

Huomioithan, että molemmissa kirkoissa voi kerralla olla vain 10 henkilöä.

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

Kastettujen lasten nimet kastepuussa
Huittisten seurakunnassa
on otettu käyttöön kastepuu.
Virallisesti kastepuu otettiin
käyttöön syksyllä Mikkelinpäivänä, mutta puuhun on
koottu kaikki vuoden 2020 aikana ja vuoden 2021 alkupuolella kastettujen lasten nimet.
Kastepuuta ja omaa lehteä
oli kanssamme katsomassa
yksivuotias Eedit Pekkarinen
Vertti-veljen ja vanhempiensa Liisan ja Markon kanssa.
Pekkaristen perheelle on
ollut selvää, että lapset kastetaan, sillä muuten olisi vähän sellainen olo, että onko
lapsella nimeä lainkaan.
Kaste merkitsee Pekkarisille nimen antamisen lisäksi
lapsen siunaamista, elämänoppien saamista ja itse kastetilaisuus on Pekkarisille arvokas juhla, jossa iloitaan uudesta elämästä.
Nimensä Eedit on saanut
perintönä isomummultaan.
Kastepuu on Liisa-äidin mielestä kiva tapa huomioida
vauvoja ja vauvaperheitä.
Isoveli Vertti on ottanut
pikkusiskon innokkaana vastaan ja hoitaa ja huolehtii hänestä, vaikka välillä sisarusrakkaus näkyy myös pienenä kiusantekona molemmin
puolin. Ja kuten Anna-Marin
laulussa, Verttikin toivottaa
iltaisin usein enkeleiden ja

ten kautta ja haaveilee lapsille suunnatusta musiikkiin ja
liikuntaan liittyvästä toiminnasta.
Marianpäivänä 21. maaliskuuta kirkon kastepuu tyhjennetään ja alkaa uusien
lehtien kerääminen tulevan
vuoden vauvoista. Perheet,
joiden lehdet kastepuusta tyhjennetään, kutsutaan
henkilökohtaisesti pieneen
tilaisuuteen kirkkoon. Tulevaisuudessakin seurakunta
tulee muistamaan kasteperheitä nimenomaan Marianpäivänä.
Vampulassa vastaava tilaisuus järjestetään 28. maaliskuuta.
lapsityön pappi Minna ja
lapsityönohjaaja Silja

Pekkarisen perhe ihastelee
Huittisten kastepuuta.
traktoreiden kuvia.
Marianpäivänä kastepuu
tyhjäksi uusille nimille
Pekkarisen perheessä eletään ruuhkavuosia, mutta
koronan vuoksi myös heillä päivät ovat poikkeuksellisia. Marko-isä on nyt enemmän kotona kuin normaalisti. Muuten korona ei ole varsinaiseen vauvaperheen arkeen vaikuttanut.
Tulevaisuudelta perhe toivoo, että lapset saisivat elää
hyvässä maailmassa ja pysyä terveinä. Perhe on myös
kiinnostunut osallistumaan
seurakunnan toimintaan las-

”Pikkuinen lapsi näkee
sen, mitä ei näe aikuinen.
Silmiä lapsen ei mikään
peitä. Lapsi on nähnyt enkeleitä suuressa Jumalan
talossa, puhtaassa, kirkkaassa valossa. Pikkuinen lapsi tietää sen, mitä
ei tiedä aikuinen: Taivas
on lähellä maata. Sitä ei
mikään estää saata. Ilo on
tullut maailmaan. Lapsi
kertoo sen katseellaan.”
– Anna-Mari Kaskinen

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon
Eri syistä johtuva köyhyys
koettelee vanhusväestöä Suomessa ja maailmalla. Vuoden
2021 Yhteisvastuukeräyksen
tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen,
kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet- tai näiden

yhdistelmä. Listalle kuuluvat
myös kallis asuminen, peritty
huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.
Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri
puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen
seurakuntien ruoka-avun asia-

kasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää
käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman
seurakunnan alueella, diakoniatyön kautta, erikseen sovitulla tavalla. Kirkon diakoniarahaston saama 10 prosenttia kohdennetaan ikäihmisten
taloudelliseen auttamiseen ja
elämänlaadun kohentamiseen.
Diakoniarahaston avustukset
haetaan paikallisseurakuntien
diakoniatyön kautta.

KESÄKERHOT

Kesäkerhot kokoontuvat 31.5.- 24.6.
välillä seurakuntakeskuksella.
3–6-vuotiaat klo 9–11.30 (ma, ke ja pe)
alakoululaiset klo 13–15 (ti ja to)
Sähköinen ilmoittautumislomake avoinna 1.3.-10.5. verkkosivuilla
Lisätietoja www.huittistenseurakunta.fi
044 0560 162 / Silja Haavisto

Syksyn 2021
PÄIVÄKERHOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN

Sähköinen ilmoittautumislomake on avoinna
verkkosivuilla 1.3.-31.5.
Lisätietoja
www.huittistenseurakunta.fi

p. 044 0560 175 / lastenohjaajat
p. 044 0560 162 / lapsityönohjaaja

KASTEPERHEITÄ
kutsutaan kirkkoon
Huittisissa 21.3.
Vampulassa 28.3.

Yhteisvastuukeräyksen maksamisessa on hyvä käyttää viitenumeroa, jotta lahjoitussumma tulee lasketuksi oman seurakunnan keräystulokseen.

Seurakunta kutsuu
lapsiperheitä kirkkoon.
Erityisesti kutsutaan
lapsia, joilla on nimilehti
kastepuussa, ja heidän
perheitään noutamaan
nimilehden.
Kutsu ja tarkemmat
ohjeet lähetetään
maaliskuun aikana.

