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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 kokoonpano vuonna 2017 oli seuraava: Veli-Matti Wasell puheenjohtaja
(kokouksissa läsnä 2/2 kertaa), Anne Palonen (1/2), Erkki Mattila (2/2), Anne Ojaniittu (2/2), Leena
Räikkä (1/2), Virpi Marku (1/2), Hannele Tenkanen (1/2), Aino Soukola (2/2) ja Reima Puukki
kirkkoneuvoston edustaja (2/2).
Varajäseniä olivat: Antti Lehtinen (0/2), Aino Tammi (0/2), Markku Evala (0/2), Heikki Koivula (0/2),
Leena Salpio (1/2), Tuula Hannunen (1/2), Pirjo Tuomola (0/2) ja Aarno Korpela (0/2). Virkansa
puolesta mukana ovat olleet kirkkoherra Rauno Herranen (2/2), kanttori Helena Kivimaa (2/2) ja
kanttori Jussi Uutaniemi (2/2). Vastuuryhmä kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa: 15.2.2017
ja 27.9.2017.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttiin Huittisten seurakunnan jumalanpalvelus- ja
musiikkityön vastuuryhmän vuoden 2016 toimintakertomus, jonka lisänä hyväksyttiin Huhtamon
kirkon toimintakertomus/tilastolomake ja Huittisten kirkkokuoron ja Katariina-kuoron toimintakertomukset. Lisäksi hyväksyttiin Veteraanien Lauluveljien toimintakertomus. Uusi lauluryhmä
Umbra beata aloitti toimintansa Jussi Uutaniemen johdolla vuonna 2016.
Vampulan kappeliseurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan toimintakertomukset
vuodelta 2016 hyväksyttiin. Todettiin, että Vampulan jumalanpalvelussuunnitelma kevätkaudelle
2017 oli jo hyväksytty kappelineuvostossa. Suunnitelma saatettiin kokouksessa tiedoksi.
Todettiin, että jumalanpalvelusten lukumäärissä ja osallistuneiden määrissä on laskua, koska ei
ollut erityistapahtumia. Keskusteltiin vuodelle 2017 suunnitelluista konserteista. Suunnitelmissa oli
virsikirjan lisävihkon lauluiltoja, Harri Ruskeepään ja Petri Kiisken konsertti, lauluyhtye Lumouksen
konsertti Vampulan kirkossa, ”Kuka Hän on?” -kirkkomusiikkiesitys pääsiäisenä Huittisten kirkossa,
kevätkonsertissa Jussi-kanttori ja viulisti, äitienpäivänä urkuri Kalevi Kiviniemen ja oboisti Takuya
Takashiman konsertti ja uskonpuhdistuksen 500v-juhlavuoden lopulla 29.10. ”Minä uskon” kirkkomusiikkiesitys.
Päätettiin, että kanttori lähettää jälleen muille vastuuryhmille listan kesäillan hartauksista. Niitä
päätettiin pitää edelleen lähempänä keskustaa, seurakuntakeskuksen sisäpihalla.
Vuoden toisessa kokouksessa keskusteltiin loppuvuoden konserteista ja muista tilaisuuksista.
Kirkossa oli muun muassa Suomi 100v-konsertti. Messut Lauttakylän Rukoushuoneella jatkunevat
ja jatkossa tehdään virallinen sopimus SLEY:n kanssa. Keskusteltiin mahdollisesta Suomen
Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsenyydestä.
Kokouksessa hyväksyttiin vastuuryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä musiikkitoiminnan ja jumalanpalveluselämän talousarvioehdotukset vuodelle 2018. Kirkkokuoron toimintasuunnitelma ja talousarvioanomus hyväksyttiin esitettäväksi eteenpäin kirkkoneuvostolle.
Vampulan kappeliseurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkityöryhmältä ei ollut erillistä
suunnitelmaa, koska Vampulan musiikkityö sisältyy kappelin suunnitelmaan. Kanttoreille päätettiin
varata rahaa rovastikunnallisia tai hiippakunnallisia neuvottelupäiviä varten ja Helenalle valtakunnallisia Espoon kanttoripäiviä varten.
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JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ
Jumalanpalvelukset
Seurakunnassa vietettiin vuonna 2017 messuja 97 kertaa (6596 osallistujaa) ja sanajumalanpalveluksia 22 kertaa (4101 osallistujaa). (Vuonna 2016 oli 101 messua, joissa oli osallistujia 7211
ja 19 sanajumalanpalvelusta, joissa oli osallistujia 2573.) Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta ja
itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus aloitettiin Sibeliuksen Finlandialla.
Konsertit ja lauluillat
Vuonna 2017 seurakunnassa järjestettiin 31 musiikkitilaisuutta. Erityisen hienoja olivat ”Kuka Hän
on” - ja ”Minä uskon” -musiikkitilaisuudet sekä Risto Ryti -salissa pidetty Lasse Heikkilän
Suomalainen messu. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia oli kirkoissa jälleen kolme kertaa, ja
lisäksi oli yksi tilaisuus lapsiperheille Huittisten kirkossa. Joululauluja laulettiin myös kylillä.
Kuorot ja musiikkiryhmät
Seurakunnassa oli kahdeksan aikuisten kuoroa. (Vuonna 2016 oli 8 aikuisten kuoroa ja
lapsikuoro.) Vuonna 2017 lasten muskaria ei enää pidetty. (2016 oli yksi muskariryhmä.)
Seurakunnan kuoroja olivat Jussi Uutaniemen johtamat Huittisten kirkkokuoro ja lauluryhmä Umbra
beata ja kanttori Helena Kivimaan johtamat Katariina-kuoro ja Tuomaskuoro. Hilkka Iso-Rautio
ohjasi Ylistysryhmää ja Liisa Harjunmaa Veteraanien Lauluveljiä. Veteraanien Lauluveljet
esiintyivät ahkerasti. Sirpa Honkanen ohjasi Vampulan Kappelikuoroa ja Miesten lauluryhmää.
Kinkerit
Kinkereille kokoonnuttiin vuoden aikana 12 kertaa. Osallistujia oli 267 henkeä. (Vuonna 2016
kinkereitä oli 12 kertaa ja osallistujia 146.) Kinkereille osallistuneiden määrä lisääntyi siis selvästi.
Onnistumisen iloa
Musiikkitilaisuuksiin osallistuttiin runsaasti. Seurakunnassa oli monta kuoroa. Kuorojen määrä ja
esiintymiset ilahduttavat. Musiikkiopiston soittajia ja laulajia oli jälleen esiintymässä monissa
tilaisuuksissa vuoden aikana.
Seurakuntakeskuksen sisäpihalla pidettiin monta kesäillan hartautta. Joulun ja uudenvuoden
yöhartaudet tulevat vuosi vuodelta suositummiksi. Kinkereille osallistuneiden määrä lisääntyi.
Mitä voisi tehdä paremmin
Seurakunnan jäsenet voisivat osallistua useammin messuun, kesäillan hartauksiin ja konsertteihin.
Kuorotoimintaa ja konsertteja pitää edelleen mainostaa mahdollisimman hyvin.
Arvonimi
Joulukuussa 2017 kanttori Helena Kivimaalle myönnettiin director cantus -arvonimi.
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VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUKSET JA MUSIIKKITILAISUUDET
VUONNA 2017
Jumalanpalvelukset
Vampulan kappeliseurakunta järjesti kaikkiaan 58 jumalanpalvelusta. Niistä messuja oli 35,
sanajumalanpalveluksia 16, lasten kirkkoja 7. Kaiken kaikkiaan kirkkovieraita oli 2864. Ehtoollisella
kävi kaikkiaan 1038 kirkkovierasta. Suurin osa jumalanpalveluksista järjestettiin viime vuosien
tapaan messuina. Keskimäärin kävijöitä jumalanpalveluksissa oli noin 51 kävijää. Se on pienempi
kuin esimerkiksi vuoden 2016 keskiarvo, joka oli 58. Varmaankin luvun pienemiseen vaikutti
osaltaan se, että viime vuonna ei järjestetty lainkaan konfirmaatiomessua Vampulan kirkossa,
koska halukkaita siihen oli sen verran vähän.
Lisäksi Vampulan kappeliseurakunta teki vierailun Vuorenmaan kirkolle Köyliön
Kappeliseurakuntaan. Siellä pidettiin yhteinen tuhkakeskiviikon messu, jossa saarnasi kappalainen
Jyrki Smolander ja liturgina oli Köyliön kappalainen Sakari Vuola, mukana Vampulasta oli myös
kappelikuoro.
Jumalanpalveluselämä oli jälleen monipuolista. Alkuvuodesta talvella jumalanpalvelukset pidettiin
seurakuntatalolla, mutta muuten jumalanpalvelukset olivat pääosin kirkossa. Luonnollisesti
kappeliseurakunnassa järjestettiin myös erilaisia jumalanpalveluksia luonnon helmassa:
esimerkiksi loppiaisen metsäkirkko Ulkoilumajalla, Körrin kirkko, juhannuskirkko vanhan kirkon
paikalla ja jokijumalanpalvelus Laatin rannassa. Körrin kirkko järjestettiin jälleen yhdessä Alastaron
kappeliseurakunnan kanssa niin, että Alastaron kappalainen Ari Pääkkönen oli liturgina ja
Vampulan kappalainen saarnasi. Kanttori ja kirkkokahvit tulivat tänä vuonna Alastarolta.
Musiikkitoiminta
Vampulassa on pyritty järjestämään useita korkeatasoisia musiikkitilaisuuksia vuodessa. Vuoden
2017 aikana järjestettiin kaikkiaan 7 musiikkitilaisuutta. Niissä kävi kaikkiaan 611 kuulijaa, joten
kuulijoiden keskiarvo oli lähes 90 kuulijaa konsertilta.
Vuoden 2017 aloitti 1.1. perinteinen Lapsuuden kirkko-konsertti. Keväällä Lauluyhtye Lumous piti
pääsiäislauantaina konsertin otsikolla “Lamentationes”. Vampula-viikolla kirkossa oli Pieni yösoitto
1.7. Muista musiikkitilaisuuksista on mainittava ainakin, että elokuussa oli kaksikin konserttia
Vampulan kirkossa: Keiko Shigan ja Markku Ylipään konsertti 5.8. ja Sekulien konsertti 6.8. Lisäksi
Vampulassa vieraili syyskuussa virolainen lauluyhtye Hobelong.
Vampulassa toimii kappelikuoro Sirpa Honkasen johdolla. Se esiintyi muutamassa
jumalanpalveluksessa ja jumalanpalvelusten jälkeisissä kirkkokahveilla. Se esiintyi mm. jouluaaton
hartaudessa sekä itsenäisyyspäivänä ja pyhäinpäivän iltakirkossa.
Vuonna 2016 aloittanut uusi lauluryhmä Umbra Beata jatkoi toimintaansa Jussi Uutaniemen
johdolla. UB on vuoden aikana esiintynyt muutamassa jumalanpalveluksessa Vampulassa.
HUITTISTEN KIRKKOKUORO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Yleistä
Kirkkokuorossa oli kuluneena vuonna laulajia 10/12; 4/6 sopraanoa, 2 alttoa, 2 tenoria ja 2 bassoa.
Kaksi sopraanoa jäi pois kevätkauden jälkeen. Kuoron johtajana on toiminut kanttori Jussi
Uutaniemi. Varajohtajana on toiminut Teuvo Silvola. Kuoroa johti harjoituksissa ja esiintymisissä
kaksi johtajaa. Jussi Uutaniemi 29 kertaa ja Helena Kivimaa 6 kertaa.
Ahkerimpia osallistujia olivat Marja-Liisa Pylväs, Erkki Raepalo, Reima Puukki ja Veli-Matti Wasell
kaikki olivat mukana 34 kertaa. Toisena oli 1 kertaa vähemmän osallistunut Leena Anttonen.
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Keskimäärin laulajia oli liikkeellä harjoituksissa ja esiintymisissä 11,85 henkilöä. Kirkkoesiintymisissä tasan 10.
Kirkkokuorolla on ollut harjoitukset mukaan lukien 35 ”lähtöä”.
Kuoro on esiintynyt 30 kertaa; messussa/sanajumalanpalveluksessa on laulettu 12 kertaa,
muissa seurakunnan tilaisuuksissa on esiinnytty 18 kertaa, josta merkittävä osa on vierailuja
hoitolaitoksissa (16).
Kirkkokuoro ry:n kevätkokous pidettiin 23.2.2017 ja syyskokous 26.10.2017. Kuoron johtokunta
kokoontui kaksi kertaa. Puheenjohtaja Reima Puukki toimi Kirkkomusiikkiliiton Satakunnan piirin
hallituksessa laulajaedustajana.
Kuluneen vuoden toiminta


























Kuoron toiminta alkoi harjoituksella 2.2.2017. Harjoitukset pidettiin yleensä torstaisin klo
18.30.
8.2. Johtokunnan kokous
25.2. Satakunnan kirkkomusiikkipiirin kevättapahtuma Porissa
26.2. Messu kirkossa
19.3. Messu kirkossa
26.3. Messu Huhtamon kirkossa
13.4. Kiirastorstain messu kirkossa
14.4. Pitkänperjantain Sanajumalan palvelus
14.4. Laitosvierailut, Terveyskeskus, Vanhainkoti, Vanhusten talo, Ainokoti, Tuulentupa,
Kaariranta ja Iltatuuli A ja B.
16.4. Kuoro lauloi pääsiäisaamun messussa Huittisten kirkossa
21.5. Kirkkomusiikkipäivät Helsinki
25.5. Helatorstain messu kirkossa
4.6. Kuoron kesäretki Tampereelle, the Babtist –oratorio
28.6. Kortelahti pihaseurat
30.7. Kuoron kesäpäivä Ylistenrannassa
21.9. Johtokunnan kokous
26.10. Vuosikokous + harjoitus
29.10. Messu kirkossa
4.11. Pyhäinpäivän messu
11.11. Piirin syyskokous Pori
3.12. Messu kirkossa
17.12. Laitosvierailut
17.12. Kauneimmat joululaulut Huittisten kirkossa
24.12 Jouluaaton hartaus Huittisten kirkossa
25.12 Jouluaamun jumalanpalvelus Huittisten kirkossa

Syyskokouksessa 26.10.2017 valittiin kuoron johtokunnan puheenjohtajaksi edelleen
Reima Puukki.
Musiikilliseksi johtajaksi Jussi Uutaniemi. Varajohtajaksi Teuvo Silvola.
Jäseniksi: Leena Anttonen, Airi Kamppi, Erkki Raepalo ja Veli-Matti Wasell.
Varajäseniksi: Teuvo Silvola, Marja-Liisa Pylväs, Sirkka Sipilä ja Irja Peltola.
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2. TIEDOTUSTYÖ
TIEDOTUKSEN VASTUURYHMÄ
Tiedotuksen vastuuryhmään kuuluivat vuonna 2017 kirkkoneuvoston asettamina Anne Palonen,
Satu Ojala ja Sirpa Honkanen. Työntekijöiden edustajana oli Marjo Mäki. ja kokoonkutsujana toimi
kirkkoherra Rauno Herranen.
Tiedotustoimikunta muuttui vuoden aikana tiedotuksen vastuuryhmäksi ja sen ohjesääntö
uudistettiin. Vastuuryhmä piti kertomusvuonna kolme kokousta, joissa mm. ideoitiin ja suunniteltiin
Lauttakylä-lehden välissä ilmestyvää Ikkuna-liitettä. Jäsenet myös ottivat osaa liitteen
toteuttamiseen.
Seurakunnan nettisivut uudistettiin, kun Huittisten seurakunta liittyi seurakuntien yhteiseen
julkaisujärjestelmään Lukkariin. Rakennusvaiheen sivut täydensi ja valmisteli työntekijöiden
käyttöön Tuomas Kuusisto. Hän teki projektin työhön tutustumisena, joten seurakunnalle ei
koitunut kuluja. Työntekijät osallistuivat yhteen Lukkari nettikoulutukseen yhdessä, muihin neljään
kertaan jokainen osallistui oman aktiivisuuden mukaan. Lisäksi Tuomas Kuusisto piti yhden
koulutuskerran kaikille Lukkarin käytön perusasioista. Lukkarisivustojen ydinryhmä (Rauno
Herranen, Marjo Mäki, Marjo Lehikoinen, Tuomas Kuusisto) piti säännöllisiä sivustoon liittyviä
palavereja. Huittisten seurakunnan Lukkarisivusto julkaistiin 5.6.2017.
Marraskuussa pidettiin toimintasuunnitelman mukaisesti kolmen tunnin some-koulutus liittyen
Facebook-sivujen ja Instagramin käyttöön. Koulutuksen piti Jani Luoti mainostoimisto Huimasta.
Seurakunnan Instagram-sivu otettiin käyttöön syksyllä.
Tiedotus kaiken kaikkiaan toteutettiin perinteisesti kirkollisilla ilmoituksilla Lauttakylä-lehdessä,
Alueviestissä ja seurakunnan omilla kotisivuilla. Kirkon sisäänkäynnin luona ulkona olevalla
ilmoitustaululla vaihtui myös viikoittain ilmoitukset. Kirkkoherranviraston ulko-oven viereen ja
Kulman nuorisotilan oven viereen hankittiin myös ilmoitustaulut. Ennen radioitavaa messua luetaan
kirkolliset ilmoitukset Iskelmäradio Satakunnan kuuluvuusalueella. Myös henkilökohtaista kutsua
erilaisiin seurakunnan tilaisuuksiin käytettiin jonkin verran.
Tiedotussihteeri on hoitanut erilaisia tiedotukseen liittyviä tehtäviä mm. uusiin nettisivuihin liittyviä
valmisteluja sekä julkaisun jälkeen myös yhteisten sivujen päivitystä ja opastusta sivujen käytössä.
Ikkunaliitteiden materiaalien huolehtiminen toimitukseen ja sivujen tarkistus ennen julkaisua on
kuulunut myös tehtäviin. Syntymäpäiväonnitteluita varten teetettiin uusi onnittelukortti. Kuvan
kirkon etuosan kattomaalauksesta on ottanut Satu Ojala. Tiedotussihteeri on huolehtinut yli 90vuotiaiden onnittelukorttien vuosittain vaihtuvasta kuvasta ja korttien tulostamisesta.
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3. LAPSI- JA PERHETYÖ
Lapsityötiimin ensimmäinen yhteinen toimintavuosi
Vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi nykyisen työtiimin kanssa (lapsityönohjaaja:
Marjo Lehikoinen, lastenohjaajat: Taina Saretsalo, Mari Tervaniemi ja Anu Pihlava). Tutustuminen
jatkui työtehtävien ja toimintatapojen suhteen, ja myös henkilötasolla. Tavoitteena oli luoda hyvin
toimiva työtiimi ja turvallinen, luottamukseen perustuva ja leppoisa työilmapiiri. Tavoitetta kohti
kuljettiin arkisen ahertamisen ja leppoisten kahvitaukojen keskellä. Asioista puhuttiin, monta asiaa
ratkottiin ja hoidettiin ja uusia ideoita toteutettiin hyvällä menestyksellä.
Työtehtävät hoituivat kevätkauden 2017 omalla henkilökuntavahvuudella joustaen ja sovitellen,
mutta ennen joulua oli yhden lastenohjaan sijaisena muutamia viikkoja Miia Paasikivi.
Kuntouttavan työtoiminnan kokeilussa oli koko vuoden (kesä- ja joulutaukoa lukuun ottamatta) Mari
Hievanen. Mari oli läsnä kolmena päivänä viikossa (4h/päivä). Työkokeilu ei aiheuttanut
seurakunnalle kuluja. Työsuhde jatkuu vuonna 2018.
Uusi VASU eli varhaiskasvatuslaki ja sen vaikutukset toimintaan
Seurakunnan varhaiskasvatuksen perustehtävä - kasteopetus ja Jumalan rakkauden välittäminen,
ei muuttunut uuden varhaiskasvatuslain myötä, mutta toimintakulttuuria se hieman hämmensi.
Yhteistyötahojen kanssa päivitettiin lakia noudattavat toimintatavat ja työ päivähoidon ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa jatkui ja jatkuu hyvässä hengessä.
Uudistunut lainsäädäntö heijastui myös päiväkerholaisten lukumäärään. Lapsiluku on ollut
viimeiset kaksi vuotta laskeva. Tämä johtunee siitä, että nyt myös kotona olevalla huoltajalla on
ilman erityisiä perusteita oikeus hakea ja saada lapselle päivähoitopaikka. Lapsityön tiimissä
mietitään uusia toimintatapoja lasten ja perheiden kohtaamiseen.
Koulutus
Kaikki lastenohjaajat osallistuivat Kuopiossa järjestetyille Varhaiskasvattajien neuvottelupäiville
21.-22.9.2017. Lapsityönohjaaja Marjo Lehikoinen aloitti syyskaudella vuosille 2017-2019
ajoittuvan yhteisövalmennuskoulutuksen yhdessä pastori Jyrki Smolanderin kanssa.
Koulutuksessa pureudutaan käytännön tasolla oman seurakunnan toimintaan. Meillä
kehityskohteena on Keidasmessu-toiminta / nuoret aikuiset ja lapsiperheet seurakuntaperheessä.
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PÄIVÄKERHOTYÖ
Kerhoryhmät
Vuonna 2017 oli sekä keväällä että syyskaudella kuusi kerhoryhmää, 4 ryhmää 4-5 -vuotiaille,
kaksi 3-vuotiaiden ryhmää. Ryhmäkoot olivat hieman edellisvuotta pienempiä, johtuen edellä
mainitusta subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta.
Päiväkerhotoiminta
Kerhot kokoontuivat säännöllisesti, 4-5 -vuotiaat kahdesti viikossa, 3-vuotiaat kerran viikossa.
Kerholaisten kanssa leikittiin, laulettiin ja tutustuttiin Raamatun kertomuksiin viikoittain. Toiminta
suunniteltiin monipuoliseksi ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista tukevaksi. Huoltajien
kanssa käytiin keskusteluja tarpeen mukaan. Päiväkerhomaksut pysyivät ennallaan.
Retket, juhlat ja kirkot
Teimme päiväkerholaisten kanssa tutustumiskäyntejä omaan kirkkoon, hautausmaalle ja lähiympäristöön. Keväällä teimme bussiretken erään kerholaisen kotiin, jossa saimme ihailla ja
tutustua valtavaan määrään erilaisia eläimiä.
Kotijoukkoja huomioitiin luonnollisesti aina kohdatessa, mutta erityistä huomiota osoitimme
kotiväelle tarjoamalla aamu- ja iltapäiväkahvit hakijoille äitienpäivä ja isänpäiväviikolla. Myös
isovanhemmat kutsuttiin vierailulle. Lapset osallistuivat tarjoilujen tekemiseen.
”Hetki seimen äärellä” eli kauneimmat joululaulut lapsiperheille järjestettiin perinteiseen tapaan
yhteistyössä varhaisnuoriso- ja partiotyön kanssa. Siellä esitettävän draaman toteuttamiseen
osallistui henkilökunnan lisäksi muutamia puuha-pyhäkoululaisia ja vapaaehtoisia. Kirkkohetken
jälkeen oli seurakuntakeskuksessa koko kirkkoväelle joulupuurotarjoilu. Iloinen puheensorina
kuului tuttikansan täyttämistä ruokasaleista!
Kerholaisille ja samalla kaikille lapsiperheille ja päivähoitoväelle järjestettiin vuoden aikana
yksitoista erilaista kirkkohetkeä. Osa oli arkiaamuina, joitakin tilaisuuksia järjestettiin ilta- ja
viikonloppuaikaan. Keväällä siunattiin perinteiseen tapaan kirkossa juhlallisesti kaikki kouluun
lähtevät lapset. Kerholaiset esiintyivät myös muutamissa kirkkotilaisuuksissa ja seurakuntakeskuksessa pidetyissä tapahtumissa.
Kesäkerhotoiminta
Lastenohjaajat järjestivät kesäkerhotoimintaa kokeiluluonteisesti 29.5. – 16.6. Kolmen viikon ajan
kokoontui kaksi aamupäivä- ja yksi iltapäiväryhmä sekä avoin perhekerho tiistaisin. Toiminta oli
maksutonta. Palaute kesäkerhotoiminnasta oli positiivista. Toiminta jatkuu tulevanakin kesänä.
Muu erityistoiminta
Yhteiskristillinen toiminta varhaiskasvatuksen alueella koki keväällä merkittävän laajenemisen.
Kotikirkon, Vapaaseurakunnan ja partiolaisten kanssa yhdessä järjestetty Nooan Arkki toiminnallinen perhetapahtuma keräsi srk-keskukseen reilusti yli 250 kävijää. Partiolaisten organisoima nikkarihuone oli todellinen vetonaula. Vasaraa paukuttelivat innokkaasti yhtä lailla
aikuiset kuin lapset. Puisia Nooan arkkeja nikkaroitiin yhteensä huikeat 130kpl. Tapahtuman toinen
vetonaula oli talkoilla valmistettu keittolounastarjoilu. Pöydän antisista kävi nauttimassa lähes
kaikki kävijät. Vapaaehtoinen ruokaraha kattoi kaikki kulut. Palaute tapahtumasta oli suorastaan
ylenpalttista!
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PERHEKERHOTYÖ
”Perhis” eli avoin perhekerho
Avoin perhekerho on kokoontunut vuoden aikana yhteensä 26 kertaa tiistaiaamupäivisin seurakuntakeskuksessa. Perhekerhon viikoittainen kävijämäärä on vaihdellut 50-80 hengen välillä.
Vauvaikäisten määrä on kasvanut.
Perhekerhon toimintarunko on ollut sama pitkään; alkuhartaus, laululeikkejä, kahvia, askartelua,
vapaata leikkiä ym., mutta loppuvuodesta tuli tarve pieneen muutokseen. Hengellisen alkuhetken
ja yhteisten laululeikkien järjestys vaihdettiin niin, että ensin leikitään piirileikit ja niiden jälkeen
hiljennytään hartauteen. Tähän muutokseen päädyttiin, kun väki alkoi tulla paikalle vasta
alkuhartauden jälkeen. Tarjoilu on iso osa perhekerhoa ja siihen olemme halunneet panostaa.
Perhekerhopäivinä pidettyjen lasten aamukirkkojen jälkeen on tarjottu keittolounas.
Keväällä teimme perhekerhosta retken Rekikosken talleille, jossa sai vapaasti kierrellä eläinpihalla, paistaa seurakunnan tarjoamaa makkaraa ja käyttää kahvilapalveluita. Oli siunattu retkipäivä!
Muuta perhekerho- ja perhetyötä
Huhtamon Honkapirtillä pidettiin yhdistetty perhe- ja varkkakerho joka toinen viikko keskiviikkoisin.
Toiminnasta vastasi lapsityönohjaaja yhdessä Marjo Mäen kanssa.
Perhekerhotyön puitteissa järjestettiin myös vanhempi-lapsileiri Ylistenjärvellä kesäkuussa ja
isovanhempi-lapsi -leiripäivä elokuussa. Marraskuussa pidettiin syntymäpäiväjuhlat 5 -vuotta
täyttäville seurakuntalaisille. Niihin osallistui yli puolet ikäluokasta. Jokainen juhlille saapunut
päivänsankari sai lahjaksi komean omalla nimellä varustetun lasten Raamatun ja kirjanmerkin.
Yhteiskristillinen koko perheen Leppis-kerho kokoontui lauantaisin Nuorisoklubilla. Kerhossa kävi
joka lauantai 20-40 henkeä. Joka kerta tarjottiin ilmainen kotiruokalounas. Ruoka-ainekustannukset
jaettiin viiden eri toiminnasta vastaavan tahon kanssa (Ev.lut., Kotikirkko, Vapaasrk, MLL ja Pela).
PYHÄKOULUTYÖ
Pyhäkoulutyö on ollut vuonna 2017 jonkinlaisessa murros-/etsikkovaiheessa. Perinteistä sunnuntaipyhäkoulua ei ole ollut vuosiin joten sille on etsitty korvaavia toimintatapoja. Perheille
järjestetty puuhapyhäkoulu kuihtui vuoden 2017 alussa kävijöiden puutteen ja työpanos koettiin
järkeväksi käyttää tavoittavampaan toimintaan, kuten esim. erityistapahtumien järjestämiseen.
Alakouluikäisille suunnattu kaakaopyhäkoulu koki syyskaudella uudistuksen. Nimi vaihdettiin
”Puuhikseksi” ja se rajattiin koskemaan vain 1-4 -luokkalaisia. Lapsia tuli kerhoon ensimmäisellä
kerralla huikeat 21 ja lähes kaikki ovat osallistuneet säännöllisesti joka toinen perjantai pidettyyn
kerhoon. Koko lapsityön tiimi vastaa kerhotoiminnasta.
Vuoden aikana järjestettiin alakouluikäisille lapsille myös kaksi yhteiskristillistä Kids´ Action Night suurtapahtumaa Huhkolinnassa. Niiden järjestelyyn osallistui lapsityönohjaaja. Tapahtumat
keräsivät yhteensä noin 400 lasta ja noin sata aikuista ja nuorta evankeliumin äärelle. Syksyllä
pidetty Kid´s Action Night jää historiaan viimeiseksi. Uutta yhteiskristillistä toimintaa eri-ikäisille
lapsille ja lapsiperheille on suunnitteilla.
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VARHAISNUORISOTYÖ
Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2017 oli kerhotoiminnan vahvempi esille tuominen, joka toteutettiin
uusien nettisivujen myötä, sekä jakamalla keväällä ja syksyllä kouluihin tiedotteita
kerhotoiminnasta. Koko kirkon teema reformaatio ja Luther huomioitiin kerhojen hartauksissa,
koulujen päivänavauksissa, 10 synttäreillä ja koulut kiertäneellä Armoa esityksellä, jolla tavoitettiin
ikäluokat eskari-iästä kuudesluokkalaisiin. Tavoitteet toteutuivat hyvin.
Työntekijät varhaisnuorisotyössä
Marjo Mäki vastaa Huittisten alueella kerhotoiminnasta, varhaisnuorisotyön tapahtumista,
koulutyöstä (vierailut, päivänavausvuorot), leiritoiminnasta (mukana myös toiset
nuorisotyönohjaajat). Partiotyön yhteyshenkilönä toimiminen kuuluu myös tehtäviin ja
tiedotussihteerin tehtävät (20 %).
Kaisa Vehmaa vastaa Vampulan kappeliseurakunnan alueella (25 %) varhaisnuorten
kerhotoiminnasta, tapahtumista ja koulutyöstä, sekä osallistuu leireille ja yhteisiin projekteihin
mahdollisuuksien puitteissa.
(Vampulan kappelin kasvatustyön toimintakertomus omana kertomuksena.)
Kerhotyö
Kerhotoiminta muotoutuu vuosittain ohjaajien ja toiveiden mukaan. Kuluneen vuoden aikana on
ohjaajina toiminut neljä kerhonohjaajaa Huittisten alueen kerhoissa. Kerhotoiminta on suurimmaksi
osaksi Huittisissa työntekijän vastuulla.
Säännöllisessä kerhotoiminnassa (8 kerhoa) on mukana ollut varhaisnuoria suurin piirtein saman
verran kuin edellisenä vuotena. Erityiskerhoja ovat askartelu-, kokki- ja yhdistetty vanhempi-lapsi/
varhaisnuortenkerho.
Vapaaehtoiset ohjaajat
Toimintakertomusvuonna ohjaajina ovat toimineet Nea Apilisto ja Reino Rinne ja apuohjaajina
Mikael Ihamäki ja Janina Pirttikoski. Syksyn ohjaajakoulutukseen osallistui Mikael Ihamäki. Vuoden
aikana ohjaajat ovat avustaneet lisäksi 10-synttäreillä, Kids Action illoissa ja retkillä. Kesän
varhaisnuortenleirien isosten kanssa tehtiin jo perinteeksi muodostunut retki Tampereelle. Retkeen
sisältyy aina tutustuminen johonkin Tampereen kirkoista, ruokailu ja Särkänniemi. Aikuisten
talkoolaisten, jotka avustivat varhaisnuorisotyön tapahtumissa, kanssa käytiin varhaisnuorisotyön
tarjoamalla lounaalla ja partion aikuiset kutsuttiin Kulmaan kahvi- ja keskustelutilaisuuteen.
Leirit ja retket
Leirit ja retket toteutuivat suunnitellusta poiketen kaikki yksipäiväisinä, koska ei ollut käytettävissä
kuin kaksi työntekijää. Ylistenrannan leiripäivissä (5) oli leiriläisiä yhteensä 82. Nuorisotyönohjaaja
Marjo Mäen kanssa leirejä olivat toteuttamassa nuorisotyönohjaaja Kaisa Vehmaa ja isoset.
Lisäapuna toimi Tuomas Kuusisto. Leirillä avustaneiden isosten osuus on leireillä erityisen tärkeä.
Ilman isosia leirejä ei pystyttäisi järjestämään. Saunan lämmityksessä saatiin onneksi apua
vapaaehtoisilta. Edellisvuosien tapaan on todettava, että olisi leiritoimintaa helpottavaa, erityisesti
lasten leireillä, että saunan lämmitys (niin kauan kuin sauna ja vesi lämmitetään puilla) kuuluisi
henkilölle, jolla ei ole muita vastuullisia tehtäviä leirillä. Näin leirityöntekijät saisivat keskittyä
varsinaiseen tehtäväänsä eli lasten kanssa työskentelyyn.
Tapahtumat
Yhteistyössä seurakuntien kanssa toteutettiin kaksi kertaa Kids Action tapahtuma, joissa oli
mukana varhaisnuoria keskimäärin 200/kerta. Syksyn tapahtuma tässä muodossa kuin se on ollut,
oli toistaiseksi viimeinen. 10-synttärit järjestettiin tällä kertaa omin voimin erilaisina toimintapisteinä.
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Rastien teemoina olivat mm. teesit eli mitä voisin esim. tehdä paremmin, suomi, suomalaisuus.
Satu Ojala oli toimittajarastilla ja nuoret ja työntekijät muilla rasteilla. Lopuksi nautittiin
synttärikakkua. Pääsiäisviikoksi rakennettiin Huittisten kirkkoon pienoisalttarit pääsiäisen
tapahtumista. Alttarit oli mahdollisuus kiertää opastettuna tai itsenäisesti. Opastetuilla kierroksilla
kävi yhteensä 287 lasta, koululaista ja aikuista.
Koulutyö
Työntekijät (papit, diakonit, nuorisotyönohjaajat, syksyllä myös lapsityönohjaaja) pitivät
säännöllisesti päivänavauksia peruskoulujen 1-6 luokkien lisäksi myös Pellonpuiston koululla ja
Lauttakylän lukiolla sekä Huittisten toimintakeskuksella. Lauttakylän koululla ei enää pidetä kerran
kuussa aamunavausta, sen sijaan pidettiin Pääsiäishartaus Huittisten kirkossa. Mukana olivat
avustamassa Tiina Ruusumaa, Kaija Järvinen ja Katariinakuoro. Tilaisuus sai erittäin hyvää
palautetta.
Vuoden aikana oli kouluvierailuja vähemmän, koska seurakunnan Nettisivujen valmistelu vei
enemmän aikaa kevätkaudella ja syksy puolella vaikutti ajankäyttöön rippikoulutyön
ilmoittautumiset ja ryhmäjaot, rippikoulutyöstä vastaavan papin vaihtuessa ja uutta odotellessa.
Suomi 100 vaikutti myös, koska kouluilla panostettiin juhlavuoden ohjelmiin. Kirkon juhlavuoden
tiimoilla järjestettiin kaikille alakoululaisille ja eskari-ikäisille ”Armoa” esitys, jossa Kiisi Isotalo ja
Taika Petteri toivat mielenkiintoisella ja hauskalla tavalla tutuksi Lutherin ja teesien merkityksen
soveltaen niitä tähän päivään.
Syksyn koululaiskirkoissa Huittisissa ja Vampulassa luovutettiin ekaluokkalaisille seurakunnan
lahjoittamat virsikirjat. Syksyn aloituskirkko toteutettiin Huittisissa perinteistä kaavaa käyttäen.
Alakoulujen kevätkirkosta Huittisissa vastasi esitettävästä musiikista Loiman koulun oppilaat
opettajiensa johdolla. Kevään ja syksyn koululaiskirkot alakouluille ja yläkoululle ovat edelleen yksi
koulun ja seurakunnan välisistä toimivista työmuodoista.
Yhteistyö eri tahojen kanssa
Koulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa on jatkettu tulevien yläkoululaisten ryhmäyttämistä 7
luokan syksyllä. Päivä toteutettiin seurakuntakeskuksella ja sen ympäristössä yhden aamupäivän
aikana. Yhteistyössä Vapaakirkon ja Helluntaiseurakunnan kanssa järjestettiin kaksi Kids Action
tapahtumaa.
Vuoden aikana oman seurakunnan lapsityön kanssa on tehty yhteistyötä eri projektissa (mm.
kirkkotilaisuuksia, eskarien kirkkopolku, pääsiäisalttarit). Partiotyön kanssa yhteistyö on jatkunut
perinteisesti. Työntekijä on toiminut partiotyön yhteyshenkilönä ja lippukunnan sihteerinä. Kevään
aikana oli yksi työelämään tutustuja Pellonpuistosta ja yksi Sataedusta.
Varhaisnuorisotyöntekijä Marjo Mäki on lisäksi ollut mukana vuoden aikana mm. PTK:n VarsinaisSuomen ja Satakunnan piirin toiminnassa ja arkkihiippakunnan mentori työryhmässä sekä toiminut
oman seurakunnan partiotyön yhteyshenkilönä, tiedotustoimikunnan jäsenenä,
työsuojeluvaltuutettuna ja tiedotussihteerin tehtävissä (20 %).
Koulutus ja teemapäivät
Marjo Mäki ja Kaisa Vehmaa osallistuivat arkkihiippakunnan teemaseminaariin Liedossa ja
hiippakunnan varhaisnuorisotyön kehittämispäivään Sastamalassa. ROVA palavereissa
Harjavallassa on myös käyty. Marjo Mäki osallistui lisäksi hiippakunnan mentorien tapaamiseen
Säkylässä, vaalikoulutukseen Sastamalassa, koulutuspäivään uuden rippikoulusuunnitelman
tiimoilta Turussa ja Säkylässä.
Kasvatustyön vastuuryhmä
Vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
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Kokouksissa läsnä olleet:
Maarit Syrjälä pj (2/2), Veli-Matti Wasell varapj (2/2), Leena Niemelä (2/2), Kaisa Mäenpää (1/2),
Jussi-Pekka Leino (2/2), Veli-Matti Paasikivi (2/2), Jari Yli-Sipilä (2/2), Pirjo Tuomola (0/2), Antti
Törmä (2/2), Ritva Palokangas (1/2)
Aulikki Kuisma, kkoneuv.ed. (0/2)
Työntekijät Minna Kultalahti (0/2), Hannele Tenhu (1/2), Kaisa Vehmaa (2/2), Petri Sorva (1/2),
Marjo Mäki (2/2), Marjo Lehikoinen (2/2)
Vastuuryhmä toteutti kesäkuussa kesäillan hartauden, josta vastasivat Veli-Matti Wasell ja Antti
Törmä yhdessä nuorisotyönohjaaja Marjo Mäen kanssa. Katariina kuoro lauloi.
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN LAPSI- JA NUORISOTYÖ
Lapsi- ja nuorisotyön työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Susanna Tähtinen,
varsinaiset jäsenet Hanna Tuhkala, Ulla Hosike, Eetu Matintalo, Mikko Kaunisto ja Nina Pellia,
varajäsenet Tero Mäenpää, Birita Pohjonen ja Piia Nikkilä (Tero ja Piia muuttaneet kesken vuoden
pois paikkakunnalta). Kappelineuvoston edustajana toimi Jarmo Tuominen. Työryhmä kokoontui
vuoden aikana virallisesti kolme kertaa. Lisäksi asioita sovittiin sähköpostin ja facebookin
välityksellä. Työryhmän panos toimintaan oli hyvin merkittävä vuonna 2017. Kappeliseurakunnan
nuorisotyönohjaajana toimi vuoden 2017 Kaisa Vehmaa.
Päiväkerho
Vuonna 2017 Vampulassa toimi yksi 3-5-vuotiaiden päiväkerhoryhmä, joka kokoontui
kevätkaudella kaksi kertaa viikossa ja syyskaudella kerran viikossa vähäisen lapsimäärän vuoksi.
Kerhopäivinä olivat tiistai ja torstai klo 9-11.
Päiväkerholaiset osallistuivat perhekirkkoihin ja muihin kappelin tapahtumiin.
Perhekerho (murukerho)
Vampulassa toimi yksi perhekerhoryhmä, joka kokoontui koko vuoden aina perjantaisin klo 10–
11.30. Murukerho kokoontui yhteensä 26 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin 10/ kerta.
Murukerhon ohjelmaan kuului hartauksia, askartelua, lauluja, pelejä ja leikkejä. Noin kerran
kuukaudessa murukerholaiset osallistuivat myös aamukirkkoihin yhdessä päiväkodin ja ryhmiksen
kanssa.
Muut lapsi-ja nuorisotyön tapahtumat
Lasten aamukirkot pidettiin perjantaisin klo 10 sekä syykaudella, että kevätkaudella noin kerran
kuukaudessa. Päiväkodin ja ryhmiksen väki osallistui kirkkoihin joka kerta murukerholaisten lisäksi.
Aamukirkoista pyrittiin tekemään mahdollisimman osallistavia, jotta lapset tuntisivat olonsa
mukavaksi kirkkohetkissä. Aamukirkkojen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui
nuorisotyönohjaaja, kanttori ja kappalainen.
Perhekirkkoja järjestettiin kaksi. Ensimmäisen adventin perhekirkon yhteydessä pidettiin myös
myyjäiset yhteistyössä lähetystyön kanssa.
Retket Huittisten lasten pääsiäiskirkkoon ja adventtikirkkoon yhdessä päiväkodin ja ryhmiksen
kanssa.
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Laskiaisrieha toteutui vuoden tauon jälkeen 28.2. Paikalla oli noin 60 henkeä.
Eskarilaisten kirkkopolku järjestettiin 8.5.
Koulun aloittavien siunauskirkko järjestettiin 17.5.
2.6 tehtiin lapsityön retki Sastamalaan Herra Hakkaraisen taloon.
Vampulassa ei järjestetty konfirmaatiota vuonna 2017, koska konfirmaatioon ilmoittautui kaksi
nuorta ja he halusivat osallistujien vähäisyyden vuoksi siirtyä Huittisten konfirmaatioon.
Työryhmän ideasta liikkeelle lähtenyt pelivuoro alakoululaisille alkoi keväällä Amandan areenalla ja
jatkui syyskaudella Sallilan koulun salissa.
Työryhmä osallistui jälleen aktiivisesti Vampula-viikon ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Lasten kädentaitopaja oli 30.6 klo 16–18 ja paikalla oli 13 lasta ja 11 aikuista. Ohjelmassa oli
tupsueläinten teko. Jauhopeukaloiset oli 3.7 klo 12-14. Paikalla oli 11 lasta ja neljä aikuista.
Jauhopeukaloisissa tehtiin mokkapaloja. 5.7 järjestettiin leikkikenttätreffit perheille. Ulkoleikkejä ja
kahvia kävivät nauttimassa noin 30 henkeä.
Lapsiperheille järjestettiin Suomi 100-juhla 16.11 yhteistyössä Marttojen kanssa. Tilaisuudessa oli
ruokailu, yhteislauluja, tietovisa ja ongintaa. Osallistujia oli noin 30.
Koko kappelin joulujuhla järjestettiin 14.12. Joulupuuron ja kahvitarjoilun lisäksi ohjelmassa oli
nukketeatteriesitys, lauluesitys, askartelua ja yhteislauluja. Tilaisuuden päävastuussa oli lapsi- ja
nuorisotyö.
Hannan tuvan kirppis pyöri koko vuoden lapsityön vapaaehtoisten voimin. Kirppikselle sai tuoda
tavaraa ja viedä mukanaan ilmaiseksi. Aukiolopäiväksi on vakiintunut keskiviikko. Syyskaudesta
alkaen ovet olivat auki joka toinen viikko klo 18-19.
Ruokajako lapsiperheille on muuttanut muotoaan vuosien varrella. Olemme saaneet
lahjoitusruokaa kaupoista, mutta vuoden 2017 aikana siirryimme mukaan Operaatio ruokakassiin,
josta haemme ruokaa joka toinen torstai. Koko toiminta pyörii vapaaehtoisten voimin ja ruokaa
jaetaan perheille, jotka sitä tarvitsevat eniten. Työryhmän puheenjohtaja Susanna Tähtinen on
päävastuussa ruuan jakamisessa. Vuoden aikana mukana oli noin 10 perhettä, joille ruokaa
säännöllisesti jaettiin.
Varhaisnuorten toiminta
Tyttökerho kokoontui joka toinen tiistai klo 15–16 ja keräsi noin 10 kerholaista jokaisella
kerhokerralla.
Ilttis-toiminta jatkui koko vuoden. Kerho kokoontuu edelleen tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13–15
srk-talolla ja kerran kuukaudessa nuokkarilla diakoniatyön iltapäiväkerhotoiminnan vuoksi. Lapsia
kävi keskimäärin 8.
Yhteistyö koulun kanssa
Keväällä yhteistyöpalaverissa tehtiin kirjallinen sopimus, jossa tarkennettiin seurakunnan ja koulun
välistä yhteistyötä. Koulun toiveita kuunnellen laadittiin molempia osapuolia tyydyttävä
yhteistyösopimus.
Sallilan koulun aamunavaukset toteutettiin kerran kuukaudessa.
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Koululaiskirkkoja järjestettiin kaksi.
Lisäksi nuoriso-ohjaaja kutsuttiin yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäseneksi.
Nuorten toiminta
Nuortenillat pyöri nuokkarin tiloissa joka toinen keskiviikko klo 17-20.
Maata Näkyvissä-festarireissu järjestettiin jälleen 17.11–19.11 yhteistyössä Säkylä-Köyliön
seurakunnan kanssa. Lähtijöitä oli 10, joista suurin osa oli vampulalaisia.
Yhteistyö kaupungin kanssa
Nuoriso-ohjaaja osallistui ala-asteikäisten nuokkaritoimintaan säännöllisesti joka viikko.
Nuokkarivuorot pyörivät kaikille 1-6-luokkalaisille torstaisin klo 13–17. Nuokkarivuoroilla kokataan,
askarrellaan, pelataan ja leikitään. Kaupungin työntekijän työparina avautui täysin uusi
mahdollisuus tutustua lapsiin ja nuoriin. Toimintaa jatketaan myös tulevina vuosina.
Työntekijän muu toiminta ja koulutukset
Kappelin työntekijä osallistui lapsi- ja nuorisotyöhön myös Huittisten puolella ja muualla. Vuonna
2017 näihin kuuluivat päivärippikoulu joululomalla, rippikoululeiri Ylistenjärvellä, varhaisnuorten
leiripäivät, kaksi isoskoulutusleiriä ja isoskoulutuskertoja, seiskapäivät, nuorten messut, 5vuotissynttärit, 10-synttärit, Kids action-illat, rovastikunnalliset nuorisotyön palaverit,
työntekijäkokoukset sekä muut palaverit ja aamunavaukset pellonpuistossa sekä lukiolla.
HUITTISTEN ERÄNKÄVIJÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS
Tavoitteet
Vuoden 2017 tavoitteina oli ylläpitää olemassa olevat toimintaryhmät ja tarvittaessa rekrytoida
uusia johtajia mahdollistamaan sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien ikäkausitoiminta. Lisäksi
lippukunta pyrki lisäämään jäsenten sitoutumista lippukunnan viikoittaiseen ja vuosittaiseen
toimintaan.
Lippukunnan sitoutuminen viikoittaiseen ja vuosittaiseen toimintaan on ollut hyvää.
Syksyllä aloitti jälleen yksi uusi sudenpentulauma (7-9v.), sekä uusi seikkailija-joukkue (10-12v.)
vanhimpien sudenpentujen siirtyessä uuteen ikäkauteen. Tarpoja-ikäkausi (12-15v.) koki suuren
kasvun, kun viimevuonna perustettu vartio täyttyi vanhimpien seikkailijoiden siirryttyä uuteen
ikäkauteen. Tämän myötä päädyimme perustamaan toisenkin tarpoja-vartion, jotka molemmat
täyttyi uusista ja vanhoista partiolaisista. Saimme myös täytettyä kaikkien muiden ikäkausien
olemassa olleet ryhmät, joissa oli tilaa.
Hallinto(kokoukset)
Johtajisto aloitti kokoontumisen säännöllisesti kerran kuussa, kesällä keskityttiin leireihin jolloin
kuukausikokoukset oli tauolla. Lisäksi pidettiin suunnittelukokouksia koskien leirejä, retkipäiviä ja
muita tapahtumia. Hallitus kokoontui tarvittaessa.
Huittisten Eränkävijöiden Kevätkokous pidettiin 16.3.
Lounais-Suomen Partiopiirin kevät- ja syyskokouksissa edusti Sini-Minttu Aaltonen.
Lippukunnan syyskokous pidettiin 22.9. Syyskokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Anne
Kakkuri-Alanen, Jussi-Pekka Leino, Katja Laukkanen, Jenni Sakari, Riikka Tiuttu, sihteerinä ja
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seurakunnan edustajana jatkaa Marjo Mäki, sekä vanhempainedustajana Kati Lahtinen.
Lippukunnanjohtajana jatkaa Sini-Minttu Aaltonen.
Ohjelmatoiminta
Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus vuodelle 2017 oli Suomi 100 – Yhdessä metsään. Kaiken
ikäiset Eränkävijät osallistuivat aktiivisesti omalle ikäkaudelleen suunnattuihin lippukunnan, piirin ja
keskusjärjestön järjestämiin teemavuoden tapahtumiin. Lippukunnassa oli koko vuoden käynnissä
myös Metsäretki-kilpailu, jonka aikana eniten metsäretkiä tehneet ryhmät ja yksittäiset partiolaiset
palkittiin kevätkirkossa ja Itsenäisyyspäivänä.
Viikkotoiminta
Kevätkaudella sudenpentulaumoja kokoontui viisi, seikkailijajoukkueita kaksi, tarpojavartioita yksi.
Samoajat kokoontuivat omatoimisesti.
Ryhmät aloittivat kesälomat toukokuussa. Syksyn viikkotoiminta alkoi elokuun puolivälissä.
Syyskaudella kokoontui neljä sudenpentulaumaa, kaksi seikkailijajoukkuetta, kaksi tarpojavartiota
ja samoajavartio. Partioon ilmoittautui syksyllä 15 uutta sudenpentua, 10 uutta seikkailijaa ja 7
uutta tarpojaa.
Retket, leirit, kilpailut sekä muu toiminta
Talvileiri järjestettiin 10.–12.2. Kauvatsan kylätalolla yhdessä Lallin Partion kanssa. Leirille
osallistui yhteensä 86 leiriläistä ja johtajaa.
Yhteisvastuukeräyksen avauskirkkoon 5.2. Eränkävijöitä ja perheenjäseniä osallistui n. 30.
Partiolaiset keräsivät kolehdin.
Yhteisvastuun lipaskeräykseen 7.4. osallistui 10 partiolaista.
Yhteisvastuu-tapahtumaan Kännölässä 25.3. osallistui 26 partiolaista ja perheenjäseniä.
Saviseudun alueella 1.4. järjestettyyn Peikkoralli -partiotaitokilpailuun osallistui 3 Eränkävijää
yhteisjoukkueena Alastaron Jyvästen kanssa.
Olimme Huhkolinnassa Pelastakaa Lapset ry:n järjestämällä kirpputorilla 2.4. tekemässä lapsille
ilmaisia kasvomaalauksia, ja samalla markkinoimme toimintaamme. Mukana 8 Eränkävijää.
Pääsiäisenä 6 Eränkävijää osallistui Mellilän Menninkäiset -lippukunnan järjestämälle Lapin
leirille(6vrk).
Lounais-Suomen Partiopiirin partiotaitojen kevätkisat Heteka2017 Nousiaisissa 22.4. Kilpailuun
osallistui yksi seikkailijajoukkue ja yksi tarpojavartio.
Partioparaati Turussa 7.5. osallistui 12 partiolaista.
Kevään päätöskirkko ja merkkien jako 18.5. keräsi paikalle 30 partiolaista perheineen.
Lounais-Suomen Partiopiirin Tarpojaleiri järjestettiin Liedossa 8.-11.6. Eränkävijöistä mukana oli 4
leiriläistä ja johtajaa.
Huittisten Eränkävijät ja Lallin Partio järjestivät yhteisen Lallus -kesäleirin Yttilän Ottassa 17.-21.7.
Osallistujia Huittisista 51 leiriläistä ja johtajaa.
Huittisten Eränkävijöiden ja Tunturilatu Geatkin yhteinen lapinleiri/vaellus 28.7.-6.8. Mukana oli
partiolaisia ja heidän vanhempia 11hlö. Vetovastuu oli Geatkilla.
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1.8. Huittisiin saapui täysin yllättäen vieraita kauempaa, kun Huittisiin saapui kolme samoajaikäistä
partiopoikaa Iso-Britanniasta. Pojat olivat partiolaisten Exblorer Belt -seikkailumatkalla, jonka
aikana olivat kävelleen Turusta asti Huittisiin. Exblorer Belt -matkalla partiolaiset ”tiputetaan”
pareittain/pienissä ryhmissä vieraaseen maahan, eri kaupunkeihin, mukanaan perus
selviytymisvarusteet ja pienehkö rahasumma. Lisäksi jokainen saa tiedon kaupungista, johon
täytyy päästä tiettyyn päivään mennessä. Matkat kuljetaan pääosin jalan, samalla tehden erilaisia
tehtäviä joiden kautta tutustutaan suomalaisiin, suomen nähtävyyksiin ja suomalaiseen kulttuuriin
yms. Poikien ilmestyessä huittislaisen perheen pihaan(kysymään lupaa yöpyä omassa teltassaan
perheen pihalla), perhe otti yhteyttä tuttuihinsa Eränkävijöissä. Nopealla aikataululla järjestimme
vielä samalle illalle yhteisen mökki-reissun, jossa paikalliset nuoret ja yllätysvieraat pääsivät
tutustumaan toisiinsa saunan, paljun, järviuinnin ja grilliruuan parissa. Mukana oli viisi Eränkävijää.
Seuraavana päivänä pojat jatkoivat matkaansa kohti Tampereen kokoontumispaikkaa.
Syyskauden aloitustapahtumassa 23.8. oli mukana kolmisen kymmentä henkilöä.
Olimme Länsi-Suomen Opiston Aino-markkinoilla 2.9. esittelemässä toimintaamme, myimme
arpoja, ja markkinoimme tulevaa seppeletalkoo-tapahtumaa. Myyntitöissä kuusi Eränkävijää.
Nälkäpäiväkeräyksessä olimme 38 henkilön voimin lipaskerääjinä 15.9.
Seurakunnan järjestämässä Nooan arkki -lastentapahtumassa 16.9. olimme mukana pitämässä
puuvene-pajaa, jossa lapset saivat nikkaroida omat veneet. Rakentelussa mukana oli 6 johtajaa.
Vanhempainilta 28.9. seurakuntakeskuksella noin 30 hlö.
Piirin järjestämään Tarpojien taitopäivään Harjavallassa 7.10. osallistui 13 tarpojaa ja johtajaa.
Piirin järjestämään Käkkärämänty -sudenpentutapahtumaan 14.10. osallistui 30 sudenpentua ja
johtajaa.
Suomen Partiolaisten SamoajaExploon 20.-22.10. Salossa osallistui 5 samoajaa.
Kaupungin järjestämiin yhdistysten puheenjohtaja-tapaamisiin (kevät ja syksy) osallistui kaksi
Eränkävijää.
Piirin Tarpojien Luovuus-majakkaan 17.-18.11. Turussa osallistui 14 tarpojaa ja johtajaa
Kaupungin Joulunavauksessa 2.12. olimme myymässä partiolaisten hilloja, kalentereja ja
joulukortteja kuuden Eränkävijän joukolla.
Itsenäisyyspäivän perinteinen soihtukulkue kulki Huhkolinnalta Sankarihaudoille. Sankarihaudoilta
siirryimme kirkkoon lupauksenanto -tilaisuuteen. Itsenäisyyspäivän kahvit tarjosimme
seurakuntatalolla, samalla jaoimme tehtyjä merkkejä ja palkitsimme kalenterimyyjiä. Tilaisuuteen
osallistui noin 120 henkilöä.
Lasten kauneimpiin joululauluihin ja puurojuhlaan 14.12. osallistui 35 partiolaista ja
perheenjäsentä.
Ryhmillä oli 11 omaa päiväretkeä ja 9 yöretkeä, joissa osallistujia oli yhteensä 290.
Koulutustoiminta
Suomen Partiolaisten järjestämään Ko-Gi-koulutukseen(partiojohtajan jatkokoulutus) osallistui yksi
Eränkävijä
Suomen Partiolaisten Johtajatulet -koulutusviikonloppuun osallistui kaksi Eränkävijää
Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämään Lippukunnanjohtaja-koulutukseen osallistui yksi.
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Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämään Riehakas ryhmä haltuun -koulutukseen osallistui 4
Eränkävijää
Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämässä PartioKamu -koulutuksessa kaksi Eränkävijää
kouluttautui PartioKamuiksi tsemppiä tarvitsevien lasten tueksi.
Piirin Lippukuntapäivään ja sen sisältämiin koulutuksiin osallistui seitsemän Eränkävijää.
Talous ja varainhankinta
Lippukunta sai toiminta-avustuksia kaupungilta ja seurakunnalta 2400 euroa.
Lippukunta hankki varoja osallistumalla Hulluun Yöhön 12.5. ja 29.9. pitämällä leivospuotia ja
lapsille ongintaa. Tapahtumissa mukana yhteensä 50 partiolaista.
13.5. talkoilimme Jokkisajojen lipunmyynnissä seitsemän Eränkävijän voimin.
Joulun alla myimme Suomen Partiolaisten Adventtikalenteria ja joulukortteja.
Saimme myös lahjoituksena mustikka- ja puolukkahilloa, joita myimme erilaisissa tapahtumissa.
Muut muistamiset
Lippukunta muisti keväällä valmistuneita nuoriaan: Perttu Salminen.
Eränkävijöiden tilastotietoja vuodelta 2017
Ryhmiä: kevät 9 ryhmää, syksy 9 ryhmää
Ryhmien ohjaajia: kevät 7 + 6 apuohjaajaa, syksy 8 + 6 apuohjaajaa (ROK-kurssilaisia)
Jäseniä ryhmissä yhteensä: kevään ryhmät 76 hlö, syksyn ryhmät 84 hlö
Ryhmien omat retket
 Päiväretkiä (1vrk) 11 kpl, osallistujia yhteensä 127 hlö
 Yöretkiä (2vrk) 9 kpl, osallistujia yhteensä 163 hlö
= Retkiä yhteensä 20 kpl (29 vrk), osallistujia yhteensä 290 hlö
Lippukunnan yhteiset retket ja leirit
 Talvileiri (3vrk) yhdessä Lallin Partion kanssa, osallistujia Huittisten Eränkävijöistä 74 hlö
 Huittisten Eränkävijöiden ja Tunturilatu Geatkin yhteinen Lapinleiri(10vrk), Eränkävijöistä
osallistujia yhteensä 11 hlö.
 Kesäleiri (5vrk) yhdessä Lallin Partion kanssa, johon osallistui Huittisten Eränkävijöitä 51
hlö.
Piirin ja Suomen Partiolaisten järjestämät
 Kevätkisat Nousiaisissa, osallistujia 12 hlö
 Paraati, osallistujia 12 hlö
 Piirin Tarpoja-leiri kesäkuussa(4vrk), 4 hlö
 Suomen Partiolaisten Johtajatulet elokuussa(3vrk), 2 hlö
 Piirin Lippukuntapäivä Raumalla 24.9., 7 hlö
 Suomen Partiolaisten Ko-Gi-kurssi(partiojohtajan jatkokoulutus), 1 hlö
 Piirin Koulutusfestari(lippukunnanjohtaja-koulutus, 3vrk), 1 hlö
 Piirin Tarpojien Taitopäivä Harjavallassa 7.10., 13 hlö
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Piirin Sudenpentu-tapahtuma 14.10., 30 hlö
Piirin kevät- ja syyskokoukset, 1 hlö
Piirin järjestämä Riehakas ryhmä haltuun -koulutus, 4 hlö
Suomen Partiolaisten SamoajaExplo Salossa (3vrk), 5 hlö
Piirin PartioKamu -koulutus, 2 hlö
Piirin Tarpojien Luovuus-majakka Turussa(2vrk), 14 hlö

Lippukunnan muut tapahtumat ja tilaisuudet
Yhteisvastuukeräyksen avauskirkko 5.2. 12 30 hlö
Yhteisvastuun lipaskeräys 7.4. 10 hlö
Yhteisvastuu-tapahtuma/metsäkirkko 25.3. 26 hlö
Kasvomaalaus-piste Pelastakaa Lapset ry:n kirpputori-tapahtumassa 2.4. 8 hlö
Mellilän Menninkäisten Lapin leiri pääsiäisenä(6vrk), 3 hlö
Hullun Yön leivospuoti ja onginta 12.5. 33 hlö
Jokkisajojen lipunmyynti 13.5. 7 hlö
Loimaan alueen Peikkoralli-partiokilpailu 1.4. 3 hlö yhteisjoukkueena Alastaron Jyvästen kanssa
Kevään päätöskirkko ja merkkien jako 18.5., 30 hlö
Britaniasta saapuneiden partiolaisten kanssa mökkipäivä 19.7. osallistujia 3 hlö (vieraat) + 5 hlö.
Syyskauden aloitustapahtumassa 23.8. 28 hlö.
Aino-markkinat 2.9. Länsi-Suomen Opisto, 6 hlö
Nälkäpäiväkeräyksen lipaskeräys 15.9. 38 hlö
Hullun Yön leivospuoti ja onginta 29.9. 17 hlö
Kaupungin järjestämät yhdistysten puheenjohtajien tapaamiset (2kpl), 2 hlö
Nooan arkki -tapahtuma 16.9. puuvene-pajalla 6 hlö
Vanhempainilta 28.9., 30 hlö
Kaupungin Joulunavaus 2.12. 6 hlö
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 120 hlö
Lupauksenantotilaisuus kirkossa 6.12. 120 hlö
Itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus 80 hlö
Lasten kauneimmat joululaulut ja puurojuhla 14.12. 35 hlö

RIPPIKOULUTYÖ
Vuosi 2017 oli aikaisempia vuosia hieman hiljaisempi rippikoulutyön osalta. Ikäluokka oli pienempi
kuin edellisenä vuotena ja rippileirejä järjestettiin kaksi suunnitellusta kolmesta. Lisäksi tarjottiin
mahdollisuus päivärippikoulun käymiseen järjestämällä talvirippikoulu.
Rippikoulutyön tavoitteena oli, että 90-95 % ikäluokasta kävisi rippikoulun, ja tämä tavoite toteutui.
Ikäryhmän 82 nuoresta 77 (94 %) kävi rippikoulun ja konfirmoitiin. Näin ollen 6 % eli 5 nuorta oli se
määrä ikäluokasta, joka ei käynyt rippikoulua. Muutosta edelliseen vuoteen oli laskevasti yhden
prosenttiyksikön verran.
Rippikoulut Huittisten seurakunnassa toteutuivat vuonna 2017 seuraavasti:
Talvirippikoulu toteutettiin päivärippikouluna seurakuntakeskuksessa ja kirkossa kolmen
etukäteispäivän (26.11.2016 ja 17.-18.12.2016), viiden päivän mittaisen intensiivijakson (2.1.7.1.2017) sekä konfirmaatiomessun (8.1.2017) kautta. Ohjaajina ja toimivat Anna-Maria Haapala,
Petri Sorva, Kaisa Vehmaa ja vierailevana opettajana Minna Palonen.
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Kesäleiri I toteutettiin yhden seurakuntakeskuksessa pidetyn etukäteispäivän (18.3.2017) ja
seurakuntakeskuksessa, kirkossa ja Kulmassa pidetyn etukäteisviikonlopun (22.4‒23.4.2017),
leirin (5.6.-11.6.2017) sekä konfirmaatiomessun (18.6.) kautta. Ohjaajina toimivat Minna Kultalahti,
Petri Sorva ja Marjo Lehikoinen.
Kesäleiri II toteutettiin yhden seurakuntakeskuksessa ja kirkossa pidettyjen etukäteispäivien
(25.3., 6.5., 7.5.2017), leirin (28.6.−4.7.2017), sekä konfirmaatiomessun (9.7.2017) kautta.
Ohjaajina Sinikka Tuori, Kaisa Vehmaa ja Petri Sorva. Vierailevat opettajat Jussi Uutaniemi, Marjo
Mäki sekä Tapio Karttunen.
Kuhunkin leiriin osallistui kolme ohjaajaa sekä isosia seuraavasti: kesäleiri I:llä 11 ja kesäleiri II:lla
9. Leirit onnistuivat päiväkirjoihin kirjatun perusteella pääosin hyvin. Leirikeskuksen kuntoon otettiin
kantaa yhdessä päiväkirjassa, erityisesti sisäilmaongelmat, kuluneet tyynyt ja patjat sekä laiturin
kunto huolettivat ohjaajia ja leiriläisiä. Isosten jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota (peräkkäiset
leirit, yövalvominen), jotta he eivät väsyisi liikaa. Kaiken kaikkiaan päiväkirjoissa kuitenkin kiiteltiin
leirien isosia, jotka olivat motivoituneita ja sitoutuneita.
Rippikoulutyön tavoitteisiin kuuluu, että vähintään 25 % nuorista jatkaisi isoskoulutukseen.
Isoskoulutuksen aloitti syksyllä 2017 16 nuorta ja 15 nuorta jatkoi koulutusta. 18 % nuorista kävi
siis isoskoulutuksen. Vuonna 2016 isoskoulutuksen kävi 19 % rippikoulun käyneistä nuorista, joten
hyvin samankaltaisilla luvuilla jatkettiin vuonna 2017.
Kaiken kaikkiaan rippikoulutyön vuosi 2017 oli melko tasainen ja monilta osin odotusten mukainen.
Rippikoulun asema on edelleen vahva ja rippikoulun käymättä jättäminen on huittislaisten nuorten
keskuudessa poikkeus.
NUORISOTYÖ
Kevätkausi 2017
Tammikuun 11 päivä Huittisten seurakunta järjesti yhdessä Kirkon Ulkomaanavun ja
Oikeusministeriön kanssa Peace United – tapahtuman Huhkolinnassa. Pellonpuiston koulun
seiskaluokkalaisia osallistui tapahtumaan liikuntatuntien puitteissa. Muita kävijöitä oli n. 40.
Tapahtumassa oli liikuntapisteitä ja rap-artisti Särren keikka. Seurakunnalle ei koitunut rahallisia
kustannuksia.
7-luokkalaisille tarjottu 7-kerho ja Raamattupiiri eivät keränneet osallistujia, kuten ei myöskään
nuorten aikuisten sunnuntaikahveet.
Nuortenilloissa ja avoimissa ovissa kävi väkeä edelleen runsaasti. Kerran kuussa nuortenillan
tilalla oli nuorten messu. Sunnuntain sählyvuorolla oli keskimäärin kuusi ihmistä.
Toukokuussa osallistuimme jälleen Seurakuntien SM-salibandyyn (2päivää) Tampereella.
Kesäkausi 2017
Noin kerran viikossa pidettiin nuortenilta Ylistenrannassa. Hiljainen trendi Ylistenrannan iltojen
suhteen jatkui. Kesällä pidettiin yhdet avoimet ovet, joissa puolestaan oli runsaasti väkeä.
Heinäkuun lopussa osallistuminen Seurakuntien SM-jalkapalloon Tampereella.
Syyskausi 2017
Syksyllä nuorteniltojen aikataulua ja formaattia muokattiin hieman ja vapaata oleskeluaikaa
lyhennettiin. Tämä vähensi osallistujamäärää, mutta antoi mahdollisuuden perustoiminannan
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toteuttamiselle paremmin. Nuorteniltojen osallistujamäärä oli noin 15-20 ilta. Avoimien ovien suosio
pysyi entisellään ja lauantaisin oli välillä liiankin vilkkaita iltoja. Kävijöitä 35-70 ilta. Keskiviikkosin
yritetty 7-kerho ei lähtenyt toimimaan uusienkaan seiskojen ollessa kyseessä. Torstaisin
Raamattupiiri alkoi rullaamaan lähinnä isoskoulutuslaisten osallistuessa. Sunnuntaisin sählyssä oli
parhaalla kerralla 11.
Retkiä tehtiin MN-festareille Turkuun (3 päivää, Kaisa) ja Köyliöön yksi päivä.
Isoskoulutus
Isoskoulutuksen päätti keväällä 10 nuorta ja aloitti syksyllä 16 uutta.
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4. DIAKONIATYÖ
Diakoniatyön toiminta-ajatus: Kristillisestä rakkaudesta kumpuavan hengellisen, henkisen ja
aineellisen avun antaminen hädänalaisille, ja sen tulee kohdistua erityisesti niihin, joiden hätä on
suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.
DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄ
Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.
Seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan diakoniatyön edistämiseksi kirkkoneuvoston
alaisen diakoniatyön vastuuryhmän. Vastuuryhmän tehtävät on määritelty diakoniatyön vastuuryhmän toimintasäännössä (2 §). Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön vastuuryhmään puheenjohtajan ja seitsemän (7) muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä kirkkoneuvoston edustajan vastuuryhmän kokouksiin (4 §).
Diakoniatyön vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.
Leena Räikkä, puheenjohtaja (4 kertaa paikalla/4 kokousta)
Maritta Tuominen, varapuheenjohtaja (2/4)
Tuula Ala-Haavisto (3/4)
Markku Evala (3/4)
Tuula Hannunen (1/4)
Liisa Hosike (4/4)
Ritva Palokangas (1/4)
Pirjo Tapanila (4/4)
Helena Manninen, kirkkoneuvoston edustaja (2/4)

varajäsenet; Heikki Koivula
Sirpa Korpua (1 kertaa paikalla)
Mailis Jortikka (1)
Juhani Norri
Anne-Maija Hosike (2)
Leena Salpio
Henriikka Keskinen
Hannele Tenkanen

Diakonian viranhaltijat ja käynnit
Minna Kultalahti, diakoniatyöstä vastaava teologi
Minna Palonen, diakonissa
Arja Heino, sosionomi-diakoniaopiskelija diakoniatyön seurakuntaharjoittelu 6.3.2017–12.5.2017
Tapio Karttunen, diakoni (vastuuryhmän valitsema sihteeri)
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto diakoniatoimistossa ti ja to klo 9–10.
Kirkkohallituksen tilastointi muuttui vuoden 2017 alusta päivittäiseksi/tapahtumakohtaiseksi.
Kirkkohallituksen esittämissä tilastoissa Huittisten ja Vampulan toimintaa kuvaavat luvut ovat
yhdessä. Tämän takia toimintakertomukseen on laskettu kaksi uutta Huittisten seurakunnan
diakoniatyön toimintaa kuvaavaa tilastolukua diakoniatyöntekijöiden hartauksista ja käynneistä.
Diakoniatyöntekijöiden käynnit (109) sisältävät kotikäynnit, laitoskäynnit ja onnittelukäynnit.
Ryhmätoiminta
Kirkkohallituksen tilastoinnissa tilaisuuden tai ryhmän kokoontumisen alussa pidettyjä hartaushetkiä ei kirjata erillisinä. Niiden katsotaan kuuluvan tilaisuuden/ryhmän kokonaisuuteen.
Diakoniatyöntekijöiden pitämät hartaudet (107) sisältävät myös em. hartaushetket. Hartaudet
sisältävät diakoniapiirit, Kaatuneitten omaiset, kehitysvammaisten toimintakeskus, Keskiviikkokerho, Kesäillan hartaus, Kipinä, laitoshartaudet (Ainokoti, Iltatuuli, Kaariranta, Kuninkaisten
vanhainkoti, Terveyskeskus, Tuulentupa, Vanhustentalo), Lottaperinteen iltapäiväkahvit, oppilaitosten aamunavaukset, Saarioisten jouluhartaus, SPR Ystävänpirtti Einola, Ylistenrannan
virkistyspäivät, Ystävänkamari.
Keskiviikkokerho (24 kertaa/osallistujia yhteensä 944/keskimäärin 39,33 osallistujaa). Esiintyjinä on
käynyt seurakunnan päiväkerhon lapsia. Huittisten Musiikkiopiston oppilaita on käynyt
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esiintymässä juhlatilaisuuksissa. Ohjelmavastuussa ovat toimineet diakoniatyöntekijät. Kanttorit
ovat ajoittain avustaneet. Keittiössä Brita Haapamäen apuna on ollut vapaaehtoistyöntekijöitä.
Ystävänkamari (32/723/22,59), kunnallisvaalitentissä 44 osallistujaa. Pirjo Heilala ja muut vapaaehtoiset ovat vastanneet kahvitarjoiluista, Arja Lehtonen. Sijaisena Hilkka Iso-Rautio.
Ystävänkamari II, Kuninkaisten palvelukeskus (8/100/12,5), Arja Lehtonen.
Diakoniatyön hartaustilaisuudet: Ainokoti (8 kertaa vuoden aikana), Iltatuuli (8), Kaariranta (9),
Kipinä (7), Tuulentupa (8) ja Vanhustentalo (5/kahvitarjoilu). Luvut sisältävät HPE–tilaisuudet.
Yhteistyössä eri työalojen kanssa: onnittelukäynnit, terveyskeskuksen ja Kuninkaisten
vanhainkodin hartaustilaisuudet (12 kertaa vuoden aikana), oppilaitosten aamunavaukset,
kehitysvammaisten toimintakeskuksen hartaushetket, rippikoulutyö (opetustunnit ja ohjaajana
rippileirillä), diakonia-työn kirkko/juhlapyhien avustustehtävät jumalanpalveluksissa ja
Lauttakylälehden hartaus-kirjoitukset.
Huittisissa on vuoden 2017 aikana toimineet seuraavat diakoniapiirit ja seurakuntapiiri:
piiri

vetäjä(t)

kertaa/osallistujat
yhteensä
(keskimäärin
kävijöitä)

rahaa
kertynyt
vuoden
aikana €

Mommola

Hannele Huhtala

4/132 (33)

630,31

Nanhia

Leila Peltomäki / Liisa Virtanen

11/191 (17,36)

840,41

Sampu

Salme Toivola

11/162 (14,72)

591,25

Suontausta

Helena Manninen

9/176 (19,55)

276,20

9.7.2017 Nanhian diakoniapiirin 60-vuotisjuhla.
Kirkonkyläntien diakoniapiiri kokoontui 24.11.2017 Rauno ja Armi Rauvalassa. Diakoniapiirin
toiminta päätettiin lopettaa vuoden 2017 loppuun mennessä. Diakoniapiirin tilillä olevat varat
(901,65€) päätettiin lahjoittaa Marika Lähteenmäen kautta Romanian lasten hyväksi ja ne tilitettiin
Lähetysystävät La Roca ry:n tilille.
Juhlat, tapahtumat, retket ja virkistyspäivät
5.2 Yhteisvastuukeräyksen avaus ja kirkkokahvit Katariina alttarin puolella (67)
11.2 ja 18.2 Yhteisvastuun lipaskeräykset, rippikoululaiset (19+24=43)
19.3 70 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat (63)
25.3 Yhteisvastuutapahtuma, Kännönvuoren laavu, yhteistyössä Huittisten Eränkävijät ry ja
Huittisten kaupunki (70)
7.4 Yhteisvastuun kohdistettu lipaskeräys (13)
11.4 Kuurojen hiljaisen viikon kirkkoilta, seder-ateria (8)
11.5 Ystävänkamarin retki, Loimaa (18)
29.5 Diakonian virkistyspäivä, Ylistenranta (17)
30.5 Palvelutalojen (Ainokoti, Iltatuuli ja Tuulentupa) virkistyspäivä, Ylistenranta (27)
1.6 Päihdeongelmaiset, työttömät ja TienKulkijat yhteinen virkistyspäivä, Ylistenranta (13)
9.6 Kaarirannan kesäkuun hartaus (32)
12.6 Vanhustentalon kesäkuun hartaus (17)
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20.6 Kuninkaisten vanhainkodin kesäkuun hartaus (19)
21.6 Diakoniatyön vastuuryhmän järjestämä Kesäillan hartaus, Helena-sali (17)
5.8 Naistenpäivä, Ylistenranta (17)
27.8 Varttuneen väen kirkkopyhä, Suontaustan diakoniapiiri avusti messussa ja ohjelmassa sekä
tarjosi kirkkokahvit (50)
21.9 Ystävänkamarin retki, Eura–Panelia–Kiukainen (19)
4.10 Vanhustenviikon juhla (77)
15.10 75 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat (59)
22.10 Kehitysvammaisten kirkkopyhä ja kirkkokahvit (60)
26.10 Keskiviikkokerhon vapaaehtoistyöntekijöiden retki, Tammela–Forssa (15)
Joulunajan toiminta
28.11 Kehitysvammaisten joululaulut (49)
29.11 SPR Huittisten osasto ry:n tarjoama jouluateria (110)
1.12 Omaishoitajien joulujuhla (39)
4.12 Iltatuulen joululaulut
4.12 Vanhustentalon adventinajan hartaus
5.12 Tuulentuvan joululaulut
7.12 Ystävänkamarin joulujuhla (32)
7.12 Ainokodin joululaulut
8.12 Kaarirannan joululaulut
13.12 Keskiviikkokerhon, työttömien, päihdeongelmaisten ja Kipinän yhteinen joulujuhla ja jouluateria (125)
15.12 Kuninkaisten vanhainkoti; tervehdyskäynnit huoneissa (joulukortit) ja jouluhartaus sekä
täytekakkukahvit. Avustajana toimi Leila Peltomäki.
18.12 Terveyskeskus; tervehdyskäynnit huoneissa (joulukortit + joulukukat) ja jouluhartaus
Vapaaehtoistyöntekijöitä muistettiin joulukukalla, Huittisten Joulu-lehdellä ja Päivän Tunnussanalla. Päivän Tunnussanaa jaettiin seurakuntalaisille diakoniapiirien, joulunajan tilaisuuksien ja
kotikäyntien kautta. Lapsiperheitä muistettiin yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa joululahjakorteilla
(19 kpl). Lisäksi Lions Club Huittinen / Gerda ry. lahjoitti lapsiperheille jaettavaksi 20 kpl joulukasseja, jotka sisälsivät elintarvikkeita ja leivonnaisia sekä lahjakortin.
Taloudellinen avustaminen (Huittinen ja Vampula)
avustuskohteet

lukumäärä

euromäärä

asuu yksin

63

1510,20

asuu toisen kanssa

5

567,99

perhe, jossa lapsia

43

2198,65

ei tiedossa

1

20,00

yhteensä

112

4296,84

Taloudellisessa avustamisessa ovat mukana kaikki diakoniatyön kautta myönnetyt avustukset;
diakonia-avustukset (maksusitoumukset ja viranhaltijapäätökset), joululahjakortit (19 kpl) sekä
vankien jouluraha. Lisäksi ovat talouspäällikön myöntämät vapautukset rippikoulumaksuista (3nkpl
x 80 €) 240 € sekä Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessaan 10/14.11.2017 (184 §)
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kirjaamat vuoden 2016 rippikoulumaksusaamiset (3 kpl x 80 €) 240 € diakoniatyön avustuksiin,
yhteensä 480 €.
Diakoniatyö vastaanotti 15.12.2017 Odd Fellow Suomen Suurloosi IOOF ry:hyn kuuluva Leiri 16
Teljä IOOF ry, jonka kotipaikka on Huittinen lahjoituksen (300€) Huittisten seurakunnan diakoniatyölle luovutettavaksi edelleen paikallisesti valitsemaanne kohteeseen vuoden 2018 aikana.
Yhteisvastuukeräys 2017
Suomessa autetaan ihmiskaupan uhreja.
Kansainvälisessä työssä autetaan erityisesti konfliktien keskellä (Lähi-itä) asuvia nuoria.
Diakoniatyön vastuuryhmän valitsema Yhteisvastuutiimi (täydennetty myöhemmin);
Minna Palonen (keräyspäällikkö), Markku Evala, Brita Haapamäki, Anne Kakkuri–Alanen, Tapio
Karttunen, Minna Kultalahti, Marjo Lehikoinen, Marjo Mäki, Kaisa Mäkitalo, Leena Räikkä, Leena
Salpio ja Salme Toivola.
Keräyksen tuotot ja kulut

2017 (€)

listakeräyksen tuotto

-

lipaskeräyksen tuotto

1631,10

lahjoitukset valtakunnallisille tileille

2034,00

kolehtituotot

1457,70

myyjäiset ja tapahtumat

1089,95

korkotuotot

-

muut tuotot

-

TUOTOT YHTEENSÄ

6212,75

postituskulut

424,15

painatus- ja markkinointikulut

237,00

pankkikulut

20,50

muut kulut

710,10

KULUT YHTEENSÄ

1391,75

KERÄYKSEN NETTOTUOTTO

4821,00

josta Seurakunnan osuus (10 %)

482,10

Keräyksen osuus (90 %) nettotuotosta

4338,90

Tuotot valtakunnallisille tileille

2351,65

Keräystoimistolle lähetettävä osuus

1987,25

Yhteisvastuukeräyksen 2017 seurakunnan osuus 482,10€ käytettiin Maahanmuuttokoordinaattori
Riikka Kunnaksen esityksen mukaisesti 13.5.2017 järjestetyn Parkour-kurssin tukemiseen
(Diakoniatyön vastuuryhmä 4.5.2017/6). Parkour-kurssi kuului Yhteistyössä Elä ja Osallistu
Huittisissa -hankkeeseen.
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VAMPULAN KAPPPELISEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ
Diakoniatyön toiminta-ajatus: Diakoniatyötä tehdään, jotta eri-ikäiset ja erilaisissa asemissa olevat
ihmiset voisivat varsinkin vaikeuksiensa keskellä kokea todeksi kristillisen rakkauden ja kirkon tuen
omassa elämässään. Diakoniatyöllä pyritään myös aktivoimaan ihmisiä oman elämänsä ja
ympäristönsä suhteen.
DIAKONIATYÖN TYÖRYHMÄ
Diakoniatyön työryhmään kuuluivat puheenjohtajana Liisa Hosike (4), varapuheenjohtajana Maikki
Tolkki (2), jäseninä Mailis Jortikka (2), Marju Kivekäs (4), Ilona Kojo (4) ja Heikki Mäkelä (3).
Varajäseninä olivat Anja Kojo (3), Tuula Kykylä (1) ja Aarne Heinonen (1). Kappelineuvoston
edustajana oli Anni Rantala (3). Kappalainen Jyrki Smolander (0). Diakoniatyöntekijä Elisa
Kisamaa toimi sihteerinä (4). Suluissa mainittu läsnäolo työryhmän kokouksissa. Työryhmä
kokoontui vuoden aikana neljä (4) kertaa.
Kappeliseurakunnan kappalaisena ja työaloista vastaavana pappina on toiminut Jyrki Smolander.
Diakonian virkaa on hoitanut diakonissa Elisa Kisamaa.
Asiakaskontaktit
Diakoniatyöntekijällä oli vastaanotto diakoniatoimistossa ilman ajanvarausta torstaisin klo 10 – 12.
Asiakaskontakteja oli vuoden aikana yhteensä 183 (v. -16 217), joista vastaanotolla 35, kodeissa
104 ja muualla 44. Diakoniatyöntekijällä oli käyntejä yhteensä 125, joista kodeissa käyntejä 78,
kouluissa 2, laitoksissa 35 ja muualla 10. Kodeissa ja laitoksissa tehdyt käynnit koostuvat
hoidollisista ja onnittelukäynneistä. Muualla tapahtuneet käynnit ovat asiakkaan asioiden
hoitamiseen liittyneitä asioimis- ja virastokäyntejä. Asiakkaiden lukumäärä, jossa jokainen asiakas
tilastoidaan vain kerran vuoden aikana, oli 65 henkilöä.
Ryhmät, retket ja leiripäivät
-Tiistaitupa kokoontui joka toinen viikko Kotirinteen päiväkeskustilassa 12 kertaa (ei
kesällä).Vapaaehtoiset toimijoita, jotka vastasivat vastasivat Tiistaituvan kahvitarjoilusta ja
ohjelmasta vastaavia oli yhteensä 17 henkilöä. Diakoniatyöntekijä oli mukana kaksi kertaa.
Toimintaan osallistui lähinnä vanhempaa väkeä, jotka osallistuivat myös ohjelman ideoimiseen ja
suorittamiseen. Toimintavuonna kokoontumisia oli 12 (v. -16 kokoontumisia oli 15 kertaa).
Osallistuneita yhteensä oli 134 henkilöä (v. -16 160) henkilöä.
-Vanhemman väen iltapäiväkerho kokoontui joka kuukauden toisena keskiviikkona
seurakuntatalolla. Ohjelmavastuussa olivat kappalainen, kanttori ja diakoniatyöntekijä. Myös
kerholaisilla oli omaa ohjelmaa. Toimintakauden aikana kerhossa vierailivat kappeliseurakunnan
nimikkolähetit Hannu ja Päivi Heinonen ja kappeliseurakunnan edellinen kappalainen Anneli
Salenius, diakonissa Minna Palonen ja Henna Stenfors. Joulujuhlassa esiintyi lapsiryhmä
päiväkodilta Elina Suontaustan johdolla. Tarjoilun kerhossa hoitivat vuorollaan diakoniatyön
työryhmän jäsenet. Tarjottavat tilattiin Huittisten seurakunnan emännältä. Joulujuhlaan
osallistuneille jaettiin Joulun Sana -lehti ja Päivän Tunnussana. Kokoontumisia oli yhdeksän (9)
kertaa/keskimäärin 34 osallistujaa (v. -16 38 osallistujaa.) osallistuneita yhteensä 306 henkilöä.
-Naistenpiiri kokoontui yhteensä 9 kertaa/keskimäärin 5 osallistujaa/osallistuneita yhteensä 45
henkilöä. Ryhmä kokoontui diakoniatyöntekijän ohjaamana seurakuntatalolla keskustelupiirinä.
Naistenpiiri osallistui Marianpäivänä pidetyn naistenpäivän järjestelyihin.
-Marraskuussa aloittanut sururyhmä kokoontui kaksi kertaa, osallistujia oli yksi henkilö.
Sururyhmän kokoontumisia ei jatkettu, koska lisää osallistujia ei tullut.
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-Tienkulkijat -ryhmä kokoontui Kotirinteen päiväkeskustilassa. Ryhmä oli luonteeltaan
vertaistukiryhmä (ihmissuhde- päihde- ja mielenterveysryhmä). Ryhmää ohjasi diakoniatyöntekijä.
Kokoontumisia oli 6 kertaa/keskimäärin 5 osallistujaa/osallistuneita yhteensä 30 henkilöä.
-Tiistaituvan toiminnassa mukana olleiden kevätretki tehtiin 16.5. Huhtamoon. Osallistujia yhteensä
17 henkilöä. Iltapäiväkerhon ja eläkeläisten retki tehtiin Raumalle 8.6. Osallistujia oli yhteensä 42
henkilöä. Iltapäiväkerhon syysretki tehtiin Euraan 20.9. Mukana oli 28 henkilöä.
-Vanhemman väen leiripäivää vietettiin Ylistenrannassa 31.5. Osallistujia oli yhteensä 46 henkilöä.
Päivään osallistui myös Annalan Palvelukeskuksen asukkaita. Mukana oli myös työntekijä
Annalasta ja kotihoidosta sekä diakoniatyöntekijä ja vapaaehtoisia avustajia. Tienkulkijat ja
Huittisten Päiväkeskuksen väki viettivät yhteistä leiripäivää Ylistenrannassa 1.6. Mukana
kappeliseurakunnasta oli 6 henkilöä.
-Diakoniatyön työryhmä puolisoineen osallistui 1.12. Risto Ryti -salissa pidettyyn
musiikkinäytelmään ja sen jälkeen ruokailtiin ravintola Aitolassa. Mukana oli 23 henkilöä.
Vierailut, juhlat ja muut tilaisuudet
-Yhteisvastuukeräyksen avauspäivänä 5.2. järjestettiin messun jälkeen seurakuntatalolla
yhteisvastuutilaisuus, jossa esiteltiin vuoden 2017 yhteisvastuukeräyksen kohteet. Tilaisuuteen
osallistui 29 henkilöä. Kappeliseurakunnan alueella Yhteisvastuukeräys toteutettiin lähettämällä
pankkisiirto Yhteisvastuulehden välissä Vampulan alueen talouksiin. Postitustalkoot pidettiin 17.2.
Anja Kojon organisoimana luottamushenkilöt toteuttivat lipaskeräyksen 7.4. Vampulan
Kauppakeskuksen edessä. Yhteisvastuukeräyksen tuotto kappeliseurakunnan alueelta yhdistettiin
koko seurakunnan tuottoon ja sitä ei eritelty erikseen.
-Marian ilmestyspäivänä 26.3. järjestettiin naistenpäivä. Päivä alkoi messulla kirkossa, jonka
toimitti kappalainen Jyrki Smolander. Saarnan piti Anneli Salenius. Lauluryhmä Umbra Beata lauloi
kanttori Jussi Uutaniemen johdolla. Messun jälkeen oli ruokailu ja päiväjuhla seurakuntatalolla,
sekä puheenvuoroja ja musiikkiohjelmaa. Mukana oli 60 osallistujaa (v. -16 76 osallistujaa.)
-Vuonna 2016 70 ja 75 vuotta täyttäville järjestettiin yhteiset syntymäpäiväjuhlat sunnuntaina 7.5.
alkaen messulla Vampulan kirkossa, jonka jälkeen oli ruokailu ja syntymäpäiväjuhla
seurakuntatalolla. Juhlaan osallistui 35 henkilöä (v. -16 38 henkilöä).
-Vampulassa kappalaisena toiminut Anneli Salenius täytti 70 vuotta ja kutsui vampulalaisia
syntymäpäiväjuhliinsa 22.4. Ohjelmassa oli iltamessu Turun Tuomiokirkossa ja sen jälkeen juhla
seurakuntien toimitalossa. Osallistujia Vampulasta oli kahdeksan henkilöä.
-8.-10.9. Viron Käinasta vieraili naiskuoro (8 henkilöä), joka esiintyi lauantai-iltana pidetyssä
seurakuntatilaisuudessa ja sunnuntain messussa. Ohjelmassa oli myös kiertoajelua ja
tutustuminen Pahkaparatiisiin sekä vampulalaisten ystävien tapaamista.
-Vanhemman väen kirkkopyhää vietettiin 8.10. Messun toimitti kappalainen Jyrki Smolander ja sen
jälkeen seurakuntatalolla oli ruokailu ja ohjelmaa. Annalan Palvelukeskuksesta osallistui 10
asukasta. Kuljetuksista huolehtivat Lions Club Vampula ja vanhusten omaiset ja läheiset.
Kirkkopyhään osallistui 70 henkilöä.
-Diakoniatyö oli myös järjestämässä Pyhäinpäivän iltakirkkoa 4.11., jossa muistettiin vuoden
aikana edesmenneitä seurakuntalaisia.
-Toimintavuoden aikana järjestettiin kahdet myyjäiset. Palmusunnuntaina 9.4. iltapäiväkerhon
virkistystoiminnan hyväksi järjestettyjen myyjäisten tuotto oli 476,35 € (v. 16. 482,25 €) ja

26

Pyhäinpäivänä 4.11. kappeliseurakunnan diakoniatyön tukemiseen järjestettyjen myyjäisten tuotto
oli 674,30 € (v. -16 603,15€). Myyjäisiä edeltävänä päivänä pidettiin piirakkatalkoot.
-Joulutervehdyksenä kaikille kappeliseurakunnan alueella kotona asuville yli 80-vuotiaille (105
henkilöä) vietiin kotiin Joulun Sana -joululehti. Annalan palvelukeskuksen (40 henkilöä) ja
Huhtaanhovin perhekodin (6 henkilöä) asukkaille vietiin joulukukat (tulilatvat) ja molemmissa
palvelutaloissa järjestettiin jouluhartaus. Diakoniatyön työryhmä tarjosi kahvit.
Terveyskeskuksessa olevia vampulalaisia potilaita (8 henkilöä) diakoniatyöntekijä kävi
tervehtimässä ja heille vietiin joulukukat. Kahdelle perheelle ja yhdelle yksinäiselle vietiin
ruokapaketit, sekä yhdelle kehitysvammaiselle joulutähti, suklaarasia, joululehti ja Päivän
Tunnussana. Myyjäisten piirakkatalkoisiin osallistuneille vapaaehtoisille (8 henkilöä) vietiin
kiitoksena joulukukka, Joulun Sana -lehti ja Päivän Tunnussana.
-Toimintavuoden aikana diakoniatyöntekijä on omalla vuorollaan pitänyt päivänavaukset
alakoulussa ja toimittanut vuorollaan hartaudet Annalan Palvelukeskuksessa ja Huhtaanhovissa
kevätkaudella. Lisäksi diakoniatyöntekijä on kirjoittanut hartauskirjoituksen Lauttakylä -lehteen
vuorolistan mukaan.
-Omaishoitajien ja hoidettavien lomaviikolle 17.7.-21.7. Lomakoti Ilonpisarassa osallistuivat Sirkka
ja Aino Ritakallio. Kulut katettiin yhdistysten (Vampulan Maatalousnaiset, Lions Club Vampula ja
Vampulan SPR:n osasto) myöntämillä avustuksilla sekä vapaaehtoistyön kautta kertyneistä
varoista.
Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistoiminnan kautta kerättiin varoja diakoniatyölle, järjestettiin tilaisuuksia ja tapahtumia
sekä pyrittiin tavoittamaan diakoniatyön toiminnasta kiinnostuneita. Diakoniatyön työryhmän panos
diakoniatyön tilaisuuksien, tarjoilujen ja muun toiminnan järjestämisessä on ollut merkittävä.
Vapaaehtoiset vastasivat Kotirinteen päiväkeskustilassa kokoontuneen Tiistaituvan tarjoiluista ja
ohjelman tuottamisesta sekä toimivat leiripäivä- ja retkiavustajina. Vanhemman väen kirkkopyhän
kuljetukset hoiti Lions Club Vampula talkootyönä. Myös omaiset ja läheiset järjestivät kuljetusta.
Vapaaehtoisia toimijoita oli mukana yhteensä 28 henkilöä.
Aineellinen avustaminen
-Osto-osoituksia ruokaan myönnettiin Vampulan Kauppakeskukseen neljälle eri asiakkaalle,
yhteensä 350,00 euroa.
-Varattomalle pariskunnalle myönnettiin päätöspöytäkirjalla polttopuihin 400,00 euroa ja
päätöspöytäkirjalla yhdelle henkilölle lääkkeisiin 50,00 euroa.
-Vampulalaisen avustaja/hoidettavaparin lähettämiseksi lomaviikolle Lomakoti Ilonpisaraan
diakoniatyön toimikunta haki avustusta Vampulan Maatalousnaisilta, Vampulan Lions Clubilta ja
SPR:n Vampulan osastolta. Avustusta saatiin yhteensä 400,00 €.
Koulutus ja neuvottelut
-Työntekijäkokouksia pidettiin joka toinen viikko Huittisissa (ei kesäkaudella), kappelin omilla
työntekijöillä oli tarpeen mukaan omia palavereja.
-Raumalla 23.11. järjestettyyn yhteisvastuukeräyksestä vastaavien koulutus- ja neuvottelupäivään
osallistuivat Elisa Kisamaa ja Liisa Hosike.
-Yhteydenpitoa ja yhteistyötä on ollut eri työalojen, eri tahojen ja auttamisjärjestelmien kanssa.
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5. YHTEISKUNNALLINEN TYÖ
YHTEISKUNNALLISEN TYÖN VASTUURYHMÄ
Kirkkovaltuusto valitsi vuoden alussa Yhteiskunnallisen työn vastuuryhmän vuosiksi 2017-2018.
Puheenjohtajana jatkoi Simo Riuttamäki (varajäsenenä Tero Mäenpää). Muiksi jäseniksi valittiin
(suluissa varajäsen): Antti Suomela (Arto Viitanen), Riku Ali-Raatikainen (Antti Lehtinen), Tinja
Tähtinen (Hannele Isaksson), Matti Haavisto (Jouni Isotalo), Heikki Mäkelä (Jaana Heikkilä), Leena
Salpio (Leena Räikkä), Pertti Varjokumpu (Eino Leino). Kirkkoneuvoston edustajaksi tuli Aarno
Korpela. Yhteiskunnallisen työn pappina jatkoi Jyrki Smolander.
Yhteiskunnallisen työn vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, ja se käsitteli edellisen
vuoden toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjettiehdotuksen.
Lisäksi vastuuryhmä suunnitteli kokouksissaan tulevaa toimintaa.
Vastuuryhmä järjesti vuoden aikana yhden oman tilaisuuden: Pasi Turunen piti esityksen
kristillisestä avioliittokäsityksestä. Tilaisuus pidettiin Birgitta-salissa 29.4. Sisällöltään tilaisuus oli
onnistunut, mutta kuulijoita olisi voinut olla enemmänkin: heitä oli 20. Varmaan tilaisuuden
sijoittuminen lauantaille vaikutti osallistujamäärän pienuuteen. Lisäksi yhteiskunnallisen
työnvastuuryhmä järjesti Huittisten srk-keskuksessa kesäillan hartauden 2.8. Tilaisuudessa
kuulijoita oli noin 20.
Vastuuryhmän oli tarkoitus järjestää myös syksyllä tilaisuus, mutta se peruuntui. Professori Tapio
Puolimatka oli kutsuttu puhumaan uskonnon ja tieteen välisestä suhteesta. Hän oli toivonut, että
samana päivänä olisi järjestetty lukiolla samanaiheinen tilaisuus, mutta koska lukion aikatauluihin
tällainen tilaisuus ei syksyllä mahtunut, päätettiin Puolimatkan tilaisuus siirtää seuraavalle keväälle.
Koska tilaisuuden peruuntuminen tapahtui niin myöhään, ei korvaavaa tilaisuutta enää ehditty
järjestää.
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6. EVANKELIOIMISTYÖ
EVANKELIOIMISTYÖN VASTUURYHMÄ
Kirkkovaltuusto nimesi uuden evankelioimistyön vastuuryhmän vuosiksi 2017. Puheenjohtajana
jatkoi Susanna Nixon. Muiksi jäseniksi valittiin Pimma Dahlman, Pirjo Hurri, Päivi Huhtanen,
Hannele Isaksson, Antti Koivuniemi, Anja Kojo ja Eija Sampolahti. Heistä vastuuryhmä valitsi
helmikuun kokouksessaan varapuheenjohtajaksi Päivi Huhtasen. Kirkkoneuvosto valitsi
edustajakseen vastuuryhmässä Mikko Kauniston. Jyrki Smolander jatkoi toiminnasta vastaavana
pappina.
Evankelioimistyön vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaikkiaan neljä kertaa. Se käsitteli mm.
edellisen vuoden toimintakertomuksen keväällä ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja
talousarvion syksyllä. Lisäksi se käsitteli keidasmessuja ja muuta toimintaa vuoden aikana. Uutena
ideana syntyi seurakuntaan muuttaneiden tilaisuuden järjestäminen. Keidasmessuja järjestettiin
kaikkiaan 9 vuoden aikana, 5 kevätkaudella ja 4 syyskaudella. Kaksi niistä järjestettiin Vampulan
srk-talolla, muut Huittisten srk-keskuksessa. Kävijöitä messuissa oli noin 40-75.
Tammikuussa 2017 järjestettiin yhdessä Vapaaseurakunnan, Kotikirkon ja SLEY:n kanssa
ekumeeninen viikko, jonka puitteissa järjestettiin eri seurakuntien tiloissa erilaisia rukoustilaisuuksia ja muita tilaisuuksia. Viikko huipentui lauantaina järjestetty ristikulkueeseen sekä
sunnuntaina Risto Ryti salissa järjestettyyn Reformaation 500-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
pidettyyn tilaisuuteen, jonka pääpuhujana oli professori Tapio Puolimatka. Hänen aiheensa oli
reformaation vaikutus länsimaiseen yhteiskuntaan. Tilaisuus veti hyvin väkeä: kuulijoita oli
kaikkiaan noin 120.
Muutenkin Suomeen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi sekä reformaation juhlavuosi hallitsivat
evankelioimisvastuuryhmän toimintaa. Juhlavuosia juhlistettiin pääosin yhteiskristillisesti. Syksyllä
tässä suhteessa tärkein tapahtuma oli Risto Ryti -salissa järjestetty Suomalainen messu. Siihen
osallistui yli 300 kuulijaa. Lisäksi on mainittava kaksi suurta kirkkokonserttia ”Kuka Hän on?” ja
”Minä uskon”, jotka vetivät kirkon täyteen kuulijoita. Nämä tilaisuudet olivat luonteeltaan
evankelioimistyöhän kuuluvia, vaikka seurakunnan musiikkityö olikin tilaisuuksien järjestäjänä.
Tämän lisäksi evankelioimisvastuuryhmä osallistui joko taloudellisesti tai muuten mm. kesällä
järjestettyyn Gospel-raidersien tilaisuuteen Huittisten torilla sekä kesällä järjestettyyn afgaanileiriin
Ylistenrannassa.
Muista evankelioimistyön vastuuryhmän tilaisuuksista on mainittava ainakin kaksi kesäillan
hartautta (5.7. ja 26.7.) Huittisten srk-keskuksen tiloissa. Lisäksi on mainittava, että evankelioimistyö elvytti Ilosanomaillat: syksyllä (15.10.) järjestettiin yksi sellainen Birgitta-salissa. Tilaisuuden
puhujavieraana oli Riikka Halko. Lisäksi Kansanlähetyksen kanssa järjestettiin 21.10. new agea
käsitellyt tilaisuus, jossa puhujavieraana oli Seija Leppänen.
Maahanmuuttajatyöstä on mainittava vielä syksyllä 2016 alkanut keskusteluryhmä, joka kokoontui
myös vuoden 2017 puolella kerran viikossa srk-keskuksen tiloissa. Ryhmä loppui kevään lopussa.
Senkin jälkeen ryhmäläiset kokoontuivat kaksi (27.10. ja 22.12.) kertaa muualle muuttaneiden
afgaanipoikien kanssa.
Vankilatyöstä on mainittava, että Huittisten seurakunnasta on Huittisten vankilassa vieraillut
säännöllisesti ryhmä, jonka vetäjänä on ollut Veikko Rantanen. Huittisten seurakunnan piirissä on
kokoontunut edelleenkin monia erilaisia rukous- ja raamatturyhmiä myös vuoden 2017 aikana.
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7. LÄHETYSTYÖ
HUITTISTEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ
Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko
maailmassa Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. Huittisten seurakunnan lähetyssihteerinä on Sirpa
Honkanen (20 %).
Lähetystyön vastuutyöryhmä kokoontui 3 kertaa: 13.2., 2.5. ja 15.9.
Jäsenet:
puheenjohtaja Jaakko Lehtimäki (3/3)
Sirkka Aalto (2/3)
Airi Kamppi (3/3)
Anja Kojo (3/3)
Susanna Nixon (2/3)
Juhani Norri (2/3)
Ritva Palokangas (3/3)
Tapani Suojanen (2/3)

varalla Sinikka Ritakallio
varalla Heikki Mäkelä
varalla Hannu Harjunmaa
varalla Airi Aaltonen
varalla Jussi Leino
varalla Erkki Mattila (1/3)
varalla Hannele Isaksson
varalla Terhi Virtanen

Muut kokouksissa olleet:
Sirpa Honkanen (3/3), lähetyssihteeri
Aarno Korpela (0/3), kirkkoneuvoston edustaja

Nimikkolähetit:
- Hannu, Päivi ja Samuel Heinonen Keniassa (SEKL, Vampulan kappelisrk)
- Sari-Johanna Kuittilo Israelissa (SLS, Vampulan kappelisrk)
- Sakari Heinonen Kyproksella (SEKL,1.7.lähtien)
- Sinna-Mari Iso-Rautio (Uruguayssa) ja Marika Lähteenmäki Espanjassa ja Romaniassa (La
Roca)
- Nimikkosopimus Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Ebenezerin vanhainkodin työn tukemiseksi
Israelissa ja Erja Säde-Aweidan palkkakuluihin.
Nimikkokohde: Sudanin työ (SLEY) sekä tuetaan Koillis-Kenian somalityötä. (Pauli Vanhanen,
SLEY)
Lähetyspiirit/ryhmät: (suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut)
Lauttakylän lähetyspiiri Helena-salissa: kokoontui 23 (24) kertaa, 460 henkeä, (460 henkeä)
rahaa tilitetty 2 953,05 € (3 717,30 €)
Kansanlähetyksen lähetyspiiri Helena-salissa: 50 (47) kertaa, 498 henkeä (511 henkeä),
kolehti 2 870,20 € (2 753,74 €)
Lauttakylän Japani-Kenia lähetyspiiri Rukoushuoneella: 21 (18) kertaa, 414 henkeä (306 henkeä),
kolehti 3 031,60 € (2 618 €)
Rekikosken lähetyspiiri: kokoontui 2 (2) kertaa, keskimäärin n. 35 (36) henkeä, rahaa tilitetty 1 420
€ (1 447 €)
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN LÄHETYKSEN TYÖRYHMÄ
Työryhmä kokoontui 2 kertaa: 7.2. ja 13.10.
Työryhmän jäsenet ja varajäsenet (läsnä kokouksissa, huom: kokouskutsu lähetetty aina kaikille
jäsenille, myös varajäsenille):
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Piia Nikkilä, puheenjohtaja 1/2
Pirkko Harakka 2/2
Anja Kojo 2/2
Aila Korvenpää 2/2
Anne Ojaniittu 2/2
Maarit Säilä 1/2
Elvi Vuorisalo 2/2
Birita Pohjonen, varajäsen 2/2
Tatsuo Hoshika, varajäsen 0/2
Muut kokouksissa olleet:
Sirpa Honkanen, Huittisten srk:n lähetyssihteeri, 2/2
Anni Rantala, kappelineuvoston edustaja 2/2
Kappeliseurakunnan lähetyskannatus
SLS Sari-Johanna Kuittilo
SEKL Hannu ja Päivi Heinonen
SEKL Sakari Heinonen
Medialähetysjärjestö Sanansaattajat, Hanna-työn radio-lähetyksiin

336,87
336,88
215,40
1 943,80

Nimikkolähetteinä ovat:
Diakoni Sari-Johanna Kuittilo (SLS Israel, Jerusalem)
Hannu ja Päivi Heinonen (SEKL; lähetyslentotyö Kenia, Nairobi)
Sakari Heinonen (SEKL; Kyproksella 1.7.2017 alkaen)
Hanna-piiri jatkanut kokoontumisiaan Hannan tuvalla. Kokoontui kerran kuukaudessa, osanottajia
n. 8-10 henkeä/kerta. Sanansaattajien Naiset Toivon lähteellä radiolähetyksiin saatiin rahaa sekä
Laura Smolanderin myymistä tuotteista ja muuten kerättyä yhteensä 1 943,80 €.
Lähetystapahtumia 2017 (mukana myös Vampulan tapahtumat)
Lähetyssihteerin vierailut: 8.3. Vampulan iltapäiväkerho 17.3. Sallilan aamunavaus 26.3.
Naisten päivä Vampulassa, Anneli Salenius ym. 27.4. Veteraanipäivän juhla Vampulassa
4.1. Marika Lähteenmäen vierailu seurakunnassa ja musiikkitapahtuma seurakuntakeskuksessa
29.1. Neulekirkko Vampulassa
5.2. Sinna-Mari Iso-Raution vierailu seurakunnassa ja musiikkitapahtuma seurakunnassa
7.2. Vampulan työryhmän kokous
13.2. Huittisten vastuutyöryhmän kokous
17.2. Kodin siunaaminen ja kotiseurat Paavo ja Elvi Pietilällä
23.2. Lauluilta srk-talolla Eeva Lehtimäen kanssa uusista virsistä
5.3. Kirkkokahvit Huittisissa ja Kansanlähetyksen info-tilaisuus
15.3. Turun arkkihiippakunnan pohjoisten lähetyssihteerien tapaamispäivä Vampulassa
18.3. Raamattu -ja lähetyspäivä Huittisissa, Jukka Norvanto ja Kylväjä.
4.4. Hannu ja Päivi Heinosen lähtiäiset.
18.4. Lähetyksen lauluilta Heikki ja Henna Stenforsilla
2.5. Lähetyksen vastuuryhmän kokous Huittisissa
29.5. Kylvön siunaus Huittisissa
1.6. Lauluhetki uusista virsistä Vampulassa
4.6. Helluntain virsi -ja hartaushetki kirkossa
9.6. Kylvön siunaus Heikki Mäkelällä
23.6. Juhannusaaton juhla Kukonharjassa 60 h
24.6. Kirkkokahvit Huittisten
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5.7. Suven säveliä - lähetyksen lauluilta Vampulassa
12.7. Kesäillan hartaus Huittisissa
25.7.-29.7. MAF:in Peltilintuleiri Vampula-Tuulikki- lentokentällä
30.7. Suvi-illan hartaita säveliä Huhtamon kirkossa La Rocan hyväksi.
11.8. Rekikosken lähetyspiirin kesäjuhla Eija Aaltosella
21.8. Lähetyksen virkistyspäivä Ylistenrannassa
29.8. Vampulan torimyyjäiset kirjaston edessä
30.8. Suven säveliä- lähetyksen lauluilta Vampula-Tuulikki lentokentällä
3.9. Sanan ja lähetyksen iltapäivä- Lasarus, Herran herättämä
15.10. Uusia virsiä Vampulassa
3.12. Lähetyksen joulumyyjäiset ja kirkkokahvit Vampulassa
4.12. Lähetyksen joulumyyjäiset Huittisissa
15.12. Rekikosken lähetyspiirin joulujuhla Eija Aaltosella
26.12. Kukonharjan Tapaninpäivän joululaulujen aamukirkko
31.12. Messu ja lähetyssihteerin syntymäpäiväjuhlat Vampulassa
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8. VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
Kappelineuvosto
Vuoden 2017 aikana kappelineuvosto jatkoi samalla kokoonpanolla kuin edellisenä vuotena. Sen
jäseninä jatkoivat (varajäsenet sulkeissa): Aarne Heinonen (Jussi Heikkilä), Liisa Hosike (Anne
Ojaniittu), Heikki Koivula (Heikki Mäkelä), Anne Palonen (Aino Tammi), Anni Rantala (Helinä
Ylikännö), Jarmo Tuominen (Jari Pohjonen). Sen sijaan kirkkoneuvoston edustaja kappelineuvostossa muuttui. Ilkka Lahti vaihtui Hannele Isakssoniin. Lisäksi kappelineuvostoon kuuluu
viran puolesta Vampulan toiminnasta vastaava kappalainen sekä Huittisten kirkkoherra. Heistä
kappalainen on toiminut neuvoston esittelijänä ja sihteerinä. Vuoden aikana kirkkoherra ei ehtinyt
osallistumaan yhteenkään kappelineuvoston kokoukseen. Anne Palonen jatkoi kappelineuvoston
puheenjohtajana ja Liisa Hosike varapuheenjohtajana.
Kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana kaikkiaan 3 kertaa. Tavanomaiseen tapaan
kappelineuvosto hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Samoin se hyväksyi kausittain Vampulan kirkon
jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman.
Kappelineuvosto päätti myös muista merkittävistä asioista kappelin alueella. Merkittävin päätös oli
varmaankin ruoka-avun hankkiminen Operaatio Ruokakassista Turusta. Vampulan
kappeliseurakunta on nyt Operaatio Ruokakassin jäsenseurakunta kappelineuvoston päätöksellä.
Työntekijät
Työntekijäpuolella Huittisten seurakunnassa tapahtui edelleen muutoksia vuoden 2017 aikana.
Uudeksi talouspäälliköksi valittiin syksyllä Sanna Kemppi, kun edellinen talouspäällikkö oli eronnut
alkusyksystä. myös papistossa tapahtui vaihdoksia, kun 2. seurakuntapastorin virkaa hoiti vuoden
aikana kaikkiaan 4 henkilöä.
Kappeliseurakunnan työntekijöiden osalta ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Kappalaisena
jatkoi Jyrki Smolander ja Diakonissa Elisa Kisamaa jatkoi 21:ttä vuotta virassaan. Lapsi- ja
nuorisotyöntekijänä oli edelleen Kaisa Vehmaa, Jussi Uutaniemi oli kanttorina, Sirpa Honkanen
osa-aikaisena lähetyssihteerinä ja sijaiskanttorina. Vahtimestareina/suntioina jatkoivat Outi
Tuunainen ja Tapani Kotaja. Henkilökunnan jatkuvuus oli eittämättä siunaus muuten muuttuvassa
ympäristössä.
Jumalanpalvelukset
Vampulan kappeliseurakunta järjesti kaikkiaan 58 jumalanpalvelusta. Niistä messuja oli 35,
sanajumalanpalveluksia 16, lasten kirkkoja 7. Kaiken kaikkiaan kirkkovieraita oli 2864. Ehtoollisella
kävi kaikkiaan 1038 kirkkovierasta. Suurin osa jumalanpalveluksista järjestettiin viime vuosien
tapaan messuina. Keskimäärin kävijöitä jumalanpalveluksissa oli noin 51 kävijää. Se on pienempi
kuin esimerkiksi vuoden 2016 keskiarvo, joka oli 58. Varmaankin luvun pienemiseen vaikutti
osaltaan se, että viime vuonna ei järjestetty lainkaan konfirmaatiomessua Vampulan kirkossa,
koska halukkaita siihen oli sen verran vähän.
Lisäksi Vampulan kappeliseurakunta teki vierailun Vuorenmaan kirkolle Köyliön
kappeliseurakuntaan. Siellä pidettiin yhteinen tuhkakeskiviikon messu, jossa saarnasi kappalainen
Jyrki Smolander ja liturgina oli Köyliön kappalainen Sakari Vuola, mukana Vampulasta oli myös
kappelikuoro.
Jumalanpalveluselämä oli jälleen monipuolista. Alkuvuodesta talvella jumalanpalvelukset pidettiin
seurakuntatalolla, mutta muuten jumalanpalvelukset olivat pääosin kirkossa. Luonnollisesti
kappeliseurakunnassa järjestettiin myös erilaisia jumalanpalveluksia luonnon helmassa:
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esimerkiksi loppiaisen metsäkirkko Ulkoilumajalla, Körrin kirkko, juhannuskirkko vanhan kirkon
paikalla ja jokijumalanpalvelus Laatin rannassa. Körrin kirkko järjestettiin jälleen yhdessä Alastaron
kappeliseurakunnan kanssa niin, että Alastaron kappalainen Ari Pääkkönen oli liturgina ja
Vampulan kappalainen saarnasi. Kanttori ja kirkkokahvit tulivat tänä vuonna Alastarolta.
Musiikkitoiminta
Vampulassa on pyritty järjestämään useita korkeatasoisia musiikkitilaisuuksia vuodessa. Vuoden
2017 aikana järjestettiin kaikkiaan 7 musiikkitilaisuutta. Niissä kävi kaikkiaan 611 kuulijaa, joten
kuulijoiden keskiarvo oli lähes 90 kuulijaa konsertilta.
Vuoden 2017 aloitti 1.1. perinteinen Lapsuuden kirkko-konsertti. Keväällä Lauluyhtye Lumous piti
pääsiäislauantaina konsertin otsikolla “Lamentationes”. Vampula-viikolla kirkossa oli Pieni yösoitto
1.7. Muista musiikkitilaisuuksista on mainittava ainakin, että elokuussa oli kaksikin konserttia
Vampulan kirkossa: Keiko Shigan ja Markku Ylipään konsertti 5.8. ja Sekulien konsertti 6.8. Lisäksi
Vampulassa vieraili syyskuussa virolainen lauluyhtye Hobelong.
Vampulassa toimii kappelikuoro Sirpa Honkasen johdolla. Se esiintyi muuta-massa
jumalanpalveluksessa ja jumalanpalvelusten jälkeisissä kirkkokahveilla. Se esiintyi mm. jouluaaton
hartaudessa sekä itsenäisyyspäivänä ja pyhäinpäivän iltakirkossa.
Vuonna 2016 aloittanut uusi lauluryhmä Umbra Beata jatkoi toimintaansa Jussi Uutaniemen
johdolla. UB on vuoden aikana esiintynyt muutamassa jumalanpalveluksessa Vampulassa.
Muu toiminta
Vampulan kappeliseurakunnan ystävyysseurakuntatyö virolaisen Käinan seurakunnan kanssa sai
erityistunnustuksen, kun Viroon yli 25 vuotta avustuskuljetuksia ajanut Ilpo Hosike sai Viron kirkolta
ansiomerkin. Tämän kunniaksi järjestettiin erityinen Käinan ystävyystyön muisteluilta 9.9. ja vielä
seuraavana päivänä näissä merkeissä pidettiin jumalanpalvelus ja tilaisuus srk-talolla. Tilaisuuksissa oli mukana Käinasta vieraillut Hobelong-lauluyhtye sekä Vampulan entinen kirkkoherra
Heikki Mäkelä, joka oli ollut aloittamassa seurakuntien yhteistyötä 1990-luvun alussa.
Vampulan miesten piiri oli jälleen aktiivinen Erkki Poutasen johdolla. Se kokoontui kuukausittain
kesää lukuun ottamatta. Lisäksi piiri teki kesäkuussa retken Porin suunnalle.
Hannan tuvalla on toiminut vapaaehtoisten pyörittämä kirpputori, jonne kuka tahansa on voinut
tuoda ylijäämätavaroita. Kirpputoritavarat ovat olleet ilmaisia tarvitseville. Kaisa Vehmaa on
koordinoinut vapaaehtoistyötä. Lisäksi Kaisa Vehmaa on koordinoinut Operaatio Ruokakassista
saatavien ruoka-avustusten jakoa.
Toiminnan arviointia
Kaiken kaikkiaan Vampulan toiminta on edelleen varsin aktiivista. Tästä kiitos kuuluu ennen
kaikkea ahkerille työntekijöille, aktiivisille vapaaehtoisille ja aktiivisille työryhmille. Ilman heidän
panostaan toiminta olisi paljon vähäisempää.
Huonona puolena voidaan todeta, että jumalanpalvelusten kävijöiden keskiarvo on entisestään
pienentynyt. Tässä asiassa on todettava, että vuonna 2019 Huittisten seurakunnan
painopistealueena on jumalanpalveluselämä. Ehkä siihen liittyvä ideointityö piristäisi myös
Vampulan jumalanpalveluselämää.
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