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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 2019 oli seuraava: Veli-Matti Wasell puheenjohtaja, Virpi
Marku varapj, Anne Palonen, Antti Törmä, Aarno Korpela, Leena Salpio, Leena Niemelä, Joonas
Immonen ja Reima Puukki kirkkoneuvoston edustaja.
Varajäseniä olivat: Hannele Isaksson, Hannele Tenkanen, Aino Tammi, Markku Evala, JussiPekka Leino, Anne Ojaniittu, Heikki Koivula ja Leena Räikkä. Virkansa puolesta mukana ovat olleet
kirkkoherra Jani Laaksonen, kanttori Pekka Jokitalo (Helenan vuorotteluvapaan sijainen tammihelmikuussa), kanttori Helena Kivimaa ja kanttori Jussi Uutaniemi. Vastuuryhmä kokoontui
toimikauden aikana kolme kertaa: 26.2., 22.5. ja 28.8.2019.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttiin Huittisten seurakunnan jumalanpalvelus- ja
musiikkityön vastuuryhmän vuoden 2018 toimintakertomus. Päätettiin, että Huittisten
seurakuntakeskuksen sisäpihalla pidetään jälleen kesäillan hartauksia 5.6. alkaen. Keskusteltiin
myös mahdollisista yhteislauluilloista. Keskusteltiin siitä, että on mahdollisesti tulossa esitys lasten
leikkipaikasta Huittisten kirkkoon. Vastuuryhmä toivoi, että työntekijät pohtivat yhdessä
vastuuryhmän kanssa mahdollisuuksia seurakunnan kuorojen jäsenmäärän kasvattamiseen.
Vuoden toisessa kokouksessa todettiin, että Huittisten kirkossa on lapsille puuhapusseja.
Keskusteltiin vuoden 2019 konserteista ja määrä katsottiin kiitettäväksi. Pohdittiin seurakunnan
strategiaa 2019 eli jumalanpalveluselämän kehittämistä. Esimerkiksi jumalanpalvelusten
elävöittämistä ja kohdentamista eri ryhmille voisi kehittää. Musiikkia ja välittömyyttä sekä
yhteistyötä musiikkiopiston kanssa olisi hyvä kehittää. Jumalanpalvelusryhmien perustamista
voitaisiin harkita, jos löydetään vapaaehtoisia. Musiikissa voitaisiin suosia projektiluonteista
työskentelyä erilaisten ryhmien kanssa, esim. kamarikuoro CantoNovo on messussa
ensimmäisenä adventtina. Perhemessuja voitaisiin kehittää yhdessä perhetyön kanssa. Lisäksi
voidaan harkita viikkomessua arki-iltoihin muutaman kerran vuodessa. Seurakuntaan olisi hyvä
hankkia intinktiomalja. Virsilauluiltojen myötä voitaisiin saada uusia kuorolaisia mukaan
seurakunnan toimintaan. Kanttori Helena Kivimaa jakoi kokouksessa listan kesäillan hartauksista.
Kesän ensimmäiseen hartauteen jaettiin tehtävät. Vuodelle 2020 vastuuryhmä esitti, että
seurakunta lähettää kanttorit 10.-13.9.2020 Pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin Helsinkiin.
Vastuuryhmä näki hyväksi, että seurakunta osallistuisi verkostokoulutukseen, jonka myötä
voitaisiin kehittää jumalanpalveluksen vapaaehtoistoimintaa. Todettiin, että kirkon äänentoisto
kaipaa korjausta. Seurakunnassa on siirrytty gluteenittoman ehtoollisleivän käyttöön ja albojen
uusiminen olisi ajankohtaista.
Vuoden kolmannessa kokouksessa keskusteltiin loppuvuoden konserteista. Todettiin, että eri
vastuuryhmien välistä yhteistyötä voisi lisätä ja keskeistä on myös viestintä eri vastuuryhmien
välillä. Kokouksessa hyväksyttiin vastuuryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sekä
musiikkitoiminnan ja jumalanpalveluselämän talousarvioehdotukset vuodelle 2020. Kirkkokuoron
toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Vampulan kappeliseurakunnan jumalanpalvelus- ja
musiikkityöryhmän toimintasuunnitelmaa ja talousarvioanomusta ei ollut käytettävissä. Helena
osallistuu Pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin 2020 ja Jani hakeutuu Syvemmälle
messuun ja Kirkolliset toimitukset -koulutuksiin. Musiikki- ja jumalan-palveluselämän
talousarvioehdotukset hyväksyttiin. Tiedotukseen liittyen nostettiin esiin ajatus liiketiloissa olevista
näytöistä, joihin voisi hankkia mainoksen jotakin tapahtumaa varten.
Keskusteltiin seurakunnan strategiasta 2019 eli jumalanpalveluselämän kehittämisestä.
Intinktiomalja on hankittu ja otettu käyttöön. Todettiin, että joissakin seurakunnissa
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konfirmaatioissa on jaossa käsiohjelma, joka sisältää messusävelmät ja jopa virsien sanat.
Nostettiin esiin konfirmaatioiden merkitys kohtaamisen mahdollisuutena vähemmän kirkossa
käyvien kanssa. Mietittiin, voisiko seurakunta käydä laulamassa laitoksissa esimerkiksi Suvilinnun
laulut -vihkoa. Pohdittiin mahdollisuutta järjestää iltakirkkoja esimerkiksi Katariinan alttarilla.
Tilaisuudessa olisi ehtoollinen ja tuttua musiikkia. Toivottiin rohkeutta kokeilla asioita, esimerkiksi
flashmob-tyyppistä joululauluhetkeä vaikka Härkäpakarilla.
JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ
Jumalanpalvelukset
Seurakunnassa vietettiin vuonna 2019 messuja 110 kertaa (6700 osallistujaa) ja
sanajumalanpalveluksia 23 kertaa (3910 osallistujaa). Viikkomessuja vietettiin 12 kertaa (444
osallistujaa). (Vuonna 2018 oli 104 messua, joissa oli osallistujia 7481 ja 23
sanajumalanpalvelusta, joissa oli osallistujia 2672. Vuonna 2018 viikkomessuja oli 25 kertaa ja
niissä oli osallistujia 941.) Perhemessuja ja Keidasmessuja on jälleen pidetty useita. Lisäksi
SLEY:n rukoushuoneella on vietetty messua kerran kuussa sunnuntai-iltaisin.
Konsertit ja lauluillat
Vuonna 2019 seurakunnassa järjestettiin 23 musiikkitilaisuutta. Erityisen hieno tilaisuus oli Petri
Bondfolkin, Hilkka Iso-Raution, kuoron ja orkesterin toteuttama ”Ja niin tuli aamu” -gospelpassio
palmusunnuntaina Huittisten kirkossa. Väkeä oli 404 henkeä. Syyskuussa Huittisten kirkossa oli
ainutlaatuinen tilaisuus: Lähellä Jumalaa – yö kirkossa. Huittisten kirkko oli auki vuorokauden pe
27.9. klo 8- la 28.9 klo 8. Kirkossa oli musiikkia ja rukousta. Tilaisuuden järjestivät Huittisten
seurakunta, Huittisten vapaaseurakunta ja Huittisten Kotikirkko yhdessä. Projektissa oli mukana
ainakin 70 henkeä ja kirkossa kävijöitä oli yli 300.
Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksia oli kirkoissa jälleen kolme kertaa, ja lisäksi oli yksi tilaisuus
lapsiperheille Huittisten kirkossa. Joululauluja laulettiin myös kylillä.
Ti 1.1.2019 Lapsuuden kirkko -konsertti Vampulan kirkossa, Pekka Jokitalo
Su 3.3.Veteraanien Lauluveljien lauluilta Birgitta-salissa
Su 17.3.Sanna Pärssisen konsertti Huittisten kirkossa
Ke 20.3. Leo Louhivaaran konsertti Birgitta-salissa
La 30.3. Musiikillinen iltapäivä Huhtamon kirkossa, Leonard Stenroos ym.
Su 31.3. Musiikkitilaisuus, yhteisvastuutapahtuma Huittisten kirkossa, esiintyjiä Huittisten
Musiikkiopistosta ja kouluilta
Su 14.4. ”Ja niin tuli aamu” -gospelpassio Huittisten kirkossa
Ke 24.4. Veteraanien Lauluveljet vanhainkodilla
Su 28.4. Merikanto-konsertti Huittisten kirkossa, Ritva Kotanen trio
Ti 7.5. Antti Railion konsertti Huittisten kirkossa
Su 19.5. Kevätkonsertti Huittisten kirkossa, Jussi Uutaniemi, Sanna Pärssinen ja Johanna Ahlgren
La 29.6. Pieni yösoitto Vampulan kirkossa klo 21, fagotisti Aaro Lehtovaara ja pianisti
Su 21.7. Suven säveliä Vampulan kirkossa, Hans-Veli Huhtala, Jussi ja Sirpa
Pe 27.9. Lähellä Jumalaa – yö Huittisten kirkossa
Su 13.10. Nina Åströmin konsertti Huittisten kirkossa
Pe 29.11. Huittisten joulunavauksen joululaulut Huittisten kirkossa
Ma 2.12. Vox humana -kuoron ja Joel Hallikaisen joulukonsertti Huittisten kirkossa
La 14.12. ”Te löydätte lapsen” -joulun lauluja Huittisten kirkossa, Leonard Stenroos, Richard
Stenroos ja Kyösti Hedman, myös yhteislauluja
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Kuorot ja musiikkiryhmät
Seurakunnassa oli seitsemän aikuisten kuoroa. Huittisten kirkkokuoro vietti 90-vuotisjuhlaa
konsertin merkeissä. Lisäksi seurakunnassa kokoontui lauluryhmä Umbra beata ja Katariina-kuoro.
Veteraanien Lauluveljet esiintyi ahkerasti. Tuomaskuoron toiminta loppui jo syksyllä 2018.
Vampulassa kokoontui Kappelikuoro ja Miesten lauluryhmä. Hilkka Iso-Rautio ohjasi
Ylistysryhmää. Syksyllä 2019 Huittisten seurakunta vahvistettiin Kirkkomusiikkiliiton hallituksen
kokouksessa Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) uudeksi jäsenseurakunnaksi. Kaikki
seurakunnan musiikkitoimijat ovat tervetulleita valtakunnallisen kirkkomusiikkiliiton lisäksi oman
alueen kirkkomusiikkipiirin toimintaan. Haasteena on saada kuoroihin uusia laulajia.
Kinkerit
Kinkereille kokoonnuttiin vuoden aikana 11 kertaa. Osallistujia oli 169 henkeä. (Vuonna 2018
kinkereitä oli 11 kertaa ja osallistujia 169.)
Onnistumisen iloa
Iloitsemme siitä, että jumalanpalvelusten osallistujamäärä on noussut hieman. Virsikirjan lisävihon
virsiä on käytetty paljon ja ne ovat tulleet seurakuntalaisille tutuiksi. Musiikkitilaisuuksiin
osallistuttiin runsaasti. Seurakunnassa oli monta kuoroa. Kuorojen määrä ja esiintymiset
ilahduttavat, mutta haasteena on saada mukaan uusia laulajia. Musiikkiopiston soittajia oli jälleen
esiintymässä monissa tilaisuuksissa vuoden aikana.
Seurakuntakeskuksen sisäpihalla pidettiin monta kesäillan hartautta. Joulun ja uudenvuoden
yöhartaudet tulevat vuosi vuodelta suositummiksi.
Mitä voisi tehdä paremmin
Seurakunnan jäsenet voisivat osallistua useammin messuun, kesäillan hartauksiin ja konsertteihin.
Kuorotoimintaa ja konsertteja pitää edelleen mainostaa mahdollisimman hyvin.
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUKSET JA MUSIIKKITILAISUUDET
VUONNA 2019
Jumalanpalvelukset
Vampulan kappeliseurakunta järjesti kaikkiaan 51 jumalanpalvelusta. Niistä messuja oli 31,
sanajumalanpalveluksia 11, lasten kirkkoja 7 ja koululaiskirkkoja 2. Kaiken kaikkiaan kirkkovieraita
oli 2562. Ehtoollisella kävi kaikkiaan 1095 kirkkovierasta. Suurin osa jumalanpalveluksista
järjestettiin viime vuosien tapaan messuina. Keskimäärin kävijöitä jumalanpalveluksissa oli noin 50.
Lisäksi Vampulan kappeliseurakunta teki vierailun Vuorenmaan kirkolle Köyliön
kappeliseurakuntaan. Siellä pidettiin yhteinen tuhkakeskiviikon messu, jossa saarnasi kappalainen
Jyrki Smolander ja liturgina oli kappalainen Ismo Nieminen.
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. Tosin tällä kertaa Körrin kirkko jouduttiin
siirtämään Alastaron kirkkoon rankkasateen takia. Se järjestettiin jälleen yhdessä Alastaron
kappeliseurakunnan kanssa niin, että Alastaron kappalainen Ari Pääkkönen oli liturgina ja
Vampulan kappalainen saarnasi. Kanttori ja kirkkokahvit tulivat Alastarolta.
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Musiikkitoiminta
Vampulassa on pyritty järjestämään useita korkeatasoisia musiikkitilaisuuksia vuodessa. Vuoden
2019 aikana järjestettiin kaikkiaan 4 musiikkitilaisuutta. Niissä kävi kaikkiaan 245 kuulijaa, joten
kuulijoiden keskiarvo oli noin 56 kuulijaa konsertilta. Vuoden 2019 aloitti 1.1. perinteinen
Lapsuuden kirkko -konsertti. Kesällä Vampula-viikolla kirkossa oli Pieni yösoitto 29.6. Lisäksi
Hans-Veli Huhtalan konsertti oli 21.7. Neljäs musiikkitilaisuus Vampulan kirkossa oli Kauneimmat
joululaulut 15.12.2019.
Vampulassa toimii kappelikuoro Sirpa Honkasen johdolla. Se esiintyi muutamassa
jumalanpalveluksessa ja jumalanpalvelusten jälkeisissä kirkkokahveilla. Se esiintyi mm. jouluaaton
hartaudessa sekä itsenäisyyspäivänä ja pyhäinpäivän iltakirkossa.
HUITTISTEN KIRKKOKUORO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Yleistä
Kirkkokuorossa oli kuluneena vuonna laulajia 9: 3 sopraanoa, 2 alttoa, 2 tenoria ja 2 bassoa.
Kuoron johtajana on toiminut kanttori Jussi Uutaniemi. Varajohtajana on toiminut Teuvo Silvola.
Kuoroa johti harjoituksissa ja esiintymisissä kanttori Jussi Uutaniemi. Kirkkokuorolla on ollut
harjoitukset mukaan lukien noin 25 kokoontumista. Kuoro on esiintynyt kaudella 13 kertaa;
messussa/sanajumalanpalveluksessa on laulettu 7 kertaa.
Kirkkokuoro ry:n kevätkokous pidettiin 28.2.2019 seurakuntakeskuksella ja syyskokous 25.9.2019
seurakuntakeskuksessa. Kuoron johtokunta kokoontui kaksi kertaa. Puheenjohtaja Reima Puukki
toimi Kirkkomusiikkiliiton Satakunnan piirin hallituksessa laulajaedustajana.
Kuluneen vuoden toiminta
Kuoron toiminta alkoi harjoituksella 31.1.2019. Harjoitukset pidettiin torstaisin klo 18.00.
Messuissa kuoro lauloi 24.2., 17.3., 21.4., 26.5., 27.10. 2.11. ja 25.11.2019.
5.6. laulettiin kesäillan hartaudessa.
Kuoro esiintyi kerran Vampulan kirkossa messussa.
Kuoro osallistui Satakunnan Kirkkomusiikkipiirin järjestämiin suurkuoroharjoituksiin 23.3.2019 ja
13.10.2019 sekä Kirkkomusiikkipiirin kuorojen yhteistapahtumaan Kiikoisissa 13.10.2019.
Myös piirin yleisissä vuosikokouksissa kuorolla oli edustus. Kuoron puheenjohtajana toimi edelleen
Reima Puukki ja sihteerinä Veli-Matti Wasell. Musiikillisena johtajana toimi kappeliseurakunnan
kanttori Jussi Uutaniemi (osan vuodesta johtajana kanttori Helena Kivimaa).
Seurakunnan ja kirkkokuoron esityksestä Huittisten seurakunta päätti liittyä Suomen
Kirkkomusiikkiliittoon seurakuntajäseneksi kuoro- ja musiikkitoimintansa osalta vuodesta 2020.

5

2. TIEDOTUSTYÖ
VIESTINNÄN VASTUURYHMÄ
Viestinnän vastuuryhmään kuuluivat vuonna 2019 kirkkoneuvoston asettamina Sinikka Ritakallio,
Satu Ojala ja Sirpa Honkanen. Työntekijöiden edustajana oli Marjo Mäki ja kokoonkutsujana toimi
alkuvuodesta vt. kirkkoherra Jyrki Smolander ja helmikuusta lähtien kirkkoherra Jani Laaksonen.
Vastuuryhmä piti kertomusvuonna kolme kokousta, joissa mm. ideoitiin ja suunniteltiin Lauttakylälehden välissä ilmestyvää Ikkuna-liitettä. Jäsenet myös ottivat osaa liitteen toteuttamiseen. Vuoden
2019 aikana tiedotustoimikunta muutettiin viestinnän vastuuryhmäksi. Syksyllä 2019 päätettiin
Ikkuna-liitettä muuttaa neljästi vuodessa ilmestyväksi, mutta samalla puolittaa yksi liite kaksi
sivuiseksi. Tarkoituksena muutoksessa on ajankohtaistaa viestintää.
Vuoden 2019 aikana seurakunta tilasi uuden logon, joka on aiheeltaan sama vihkiristi kuin
aikaisemmassakin logossa, mutta käytettävyyttä ja selkeyttä on parannettu.
Huittisten seurakunnan nettisivuja on ylläpidetty ja sisältöä muokattu tarpeiden mukaan.
Jumalanpalvelukset on radioitu joka sunnuntai ja keskeisinä arkipyhinä, kuten pääsiäisenä,
helatorstaina ja joulunaikaan.
Tiedotus kaiken kaikkiaan toteutettiin perinteisesti kirkollisilla ilmoituksilla Lauttakylä-lehdessä,
Alueviestissä ja seurakunnan omilla kotisivuilla. Kirkon sisäänkäynnin luona ulkona olevalla
ilmoitustaululla vaihtui myös viikoittain ilmoitukset. Ennen radioitavaa messua luetaan kirkolliset
ilmoitukset Iskelmä-Satakunnan kuuluvuusalueella. Tilaisuuksiin on ihmisiä kutsuttu myös
henkilökohtaisesti eri työntekijöiden ja seurakuntalaisten toimesta.
Vuoden 2019 aikana suunniteltiin ja hankittiin kaksi roll-upia seurakunnan elämään liittyvillä kuvilla
ja seurakunnan uudella logolla varustettuina käytettäväksi seurakunnan toiminnassa niin omissa
kuin muiden toimijoiden tiloissa.
Tiedotussihteeri on hoitanut erilaisia tiedotukseen liittyviä tehtäviä mm. nettisivuihin liittyviä
seurakunnan puolesta tehtäviä päivityksiä sekä yhteisten sivujen päivitystä ja opastusta sivujen
käytössä. Ikkunaliitteiden materiaalien huolehtiminen toimitukseen ja sivujen tarkistus ennen
julkaisua on kuulunut myös tehtäviin. Tiedotussihteeri on huolehtinut yli 90-vuotiaiden
onnittelukorttien vuosittain vaihtuvasta kuvasta ja korttien tulostamisesta sekä seurakunnan
leikekirjan ylläpitämisestä.
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3. LAPSI- JA PERHETYÖ
Muutoksia työntekijätiimissä
Vuosi 2019 käynnistyi tutun työtiimin kanssa: lapsityönohjaaja Marjo Lehikoinen, lastenohjaajat
Taina Saretsalo, Mari Tervaniemi ja Anu Pihlava. Kuntouttavan työtoiminnan kokeilussa oli Olga
Kurikka (4 h/päivä, 4 päivää/vko). Lapsityönohjaajan irtisanouduttua lastenohjaajien esimiehenä on
toiminut kirkkoherra. Joulukuussa 2019 aloitettiin uuden lapsityönohjaajan rekrytoiminen.
Lastenohjaajat osallistuivat Varhaiskasvattajien neuvottelupäiville Vantaalla 26.-27.9.2019.
PÄIVÄKERHOTYÖ
Kerhoryhmät
Syksyllä 2018 aloitetut kerhoryhmät (3-vuotiaiden, 4-vuotiaiden ja 4-5-vuotiaiden ryhmät) jatkuivat
kevään ajan, syksystä lähtien ryhmät on muodostettu kahdeksi 3-vuotiaiden ryhmäksi ja kahdeksi
4-5-vuotiaiden ryhmäksi. Kerhoryhmissä on käynyt lapsia yhteensä noin 60. Kerhot ovat
kokoontuneet yhteensä 305 kertaa.
Päiväkerhotoiminta
Kerhot kokoontuivat säännöllisesti, 4-5-vuotiaat kahdesti viikossa, 3-vuotiaat kahdesti viikossa.
Toiminta suunniteltiin monipuoliseksi ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista tukevaksi.
Huoltajien kanssa käytiin keskusteluja tarpeen mukaan. Päiväkerhomaksut pysyivät ennallaan.
Vampulan päiväkerhotoiminta on ollut tauolla kävijöiden puuttuessa. Tilanne tarkastetaan tulevana
kautena uudelleen.
Retket, juhlat ja kirkot
Teimme päiväkerholaisten kanssa tutustumiskäyntejä omaan kirkkoon, hautausmaalle ja
lähiympäristöön. Kerholaiset esiintyivät muutamissa kirkkotilaisuuksissa ja seurakuntakeskuksessa
pidetyissä kerhoissa.
Kerholaisille, lapsiperheille ja päivähoitoväelle järjestettiin vuoden aikana erilaisia kirkkohetkiä.
Kirkkohetkiä oli arkiaamuina sekä ilta- ja viikonloppuaikaan. Pääsiäisenä rakennettiin
varhaisnuorisotyön kanssa kirkkoon pääsiäisalttarit. Keväällä siunattiin perinteiseen tapaan
kirkossa juhlallisesti kaikki kouluun lähtevät lapset. Esikoululaisille järjestettiin myös perinteinen
kirkkopolku Huittisissa yhteistyössä varhaisnuorisotyön (Marjo Mäki) kanssa. Adventin aikaan
laulettiin tuttuja hengellisiä lasten joululauluja. Tilaisuuden jälkeen oli joulupuurotarjoilu kaikille
seurakuntakeskuksessa.
Kesäkerhotoiminta
Lastenohjaajat järjestivät kesäkerhotoimintaa. Reilun kolmen viikon ajan kokoontui kaksi
aamupäivä- ja yksi iltapäiväryhmä sekä avoin perhekerho. Toiminta oli maksutonta. Palaute
kesäkerhotoiminnasta oli positiivista. Toiminta jatkuu tulevanakin kesänä.
PYHÄKOULUTYÖ
1-4-luokkalaisille tarkoitettu Puuhis -pyhäkoulu toimi vireästi. Noin 15 tyttöä ja poikaa kävi kerhossa
säännöllisesti joka toinen perjantai. Syksystä Puuhis on toiminut viikoittain.
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PERHEKERHOTYÖ
”Perhis” eli avoin perhekerho
Avoin perhekerho kokoontui Huittisissa tiistaisin seurakuntakeskuksessa. Perhekerhotyöllä
tavoitetaan hyvin Huittisissa asuvia lapsiperheitä ja nuoria aikuisia. Viikoittainen kävijämäärä on
vaihdellut 60-100 hengen välillä. Toimintarunko on kutakuinkin sama: laululeikit, alkuhartaus,
kahvitarjoilu, askartelu, vapaata leikkiä... Keväällä tehtiin retki Rekikosken talleille.
Vampulassa kokoontui Murukerho, avoin perhekerho perjantaisin. Kävijöitä keskimäärin 10/vko.
Toiminnasta vastasi Kaisa Vehmaa.
Iltapäiväpysäkki
Iltapäiväpysäkki kokoontui keväällä torstaisin klo 13-15. Pysäkki palvelee niitä perheitä, jotka eivät
pysty osallistumaan tiistain aamun perhekerhoon.
Leiritoiminta ja muuta perhekerho- ja perhetyötä
Perhekerhotyön puitteissa järjestettiin vanhempi-lapsileiri Ylistenjärvellä kesäkuussa ja
perheleiripäivä elokuussa. Leirit ovat suosittuja. Lokakuussa pidettiin syntymäpäiväjuhlat 5 vuotta
täyttäville seurakuntalaisille. Niihin osallistui yli puolet ikäluokasta.
Huhtamon Honkapirtillä pidettiin yhdistetty perhe- ja varkkakerho joka toinen viikko keskiviikkoisin.
Toiminnasta vastasi lapsityönohjaaja yhdessä Marjo Mäen kanssa.
Yhteiskristillinen työ varhaiskasvatuksen alueella jatkui. Koko perheen Leppis-kerho kokoontui
lauantaisin Nuorisoklubilla. Kävijöitä 20-40 henkeä/vko. Kerhossa tarjotaan aina ilmainen kotiruokalounas. Kustannukset jaettiin viiden eri toiminnasta vastaavan tahon kanssa (Ev.lut., Kotikirkko, Vapaasrk, MLL ja Pela). Kaupunki tarjoaa tilan.
Järjestimme yhdessä Kotikirkon ja Vapaaseurakunnan kanssa myös kaksi perhetapahtumaa, jotka
keräsivät runsaasti kävijöitä. Kummassakin tapahtumassa oli talkoilla valmistettu
keittolounastarjoilu. Vapaaehtoinen ruokaraha kattoi kaikki kulut.
VARHAISNUORISOTYÖ
Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2019 oli huomioida kerhotoiminnassa seurakunnan oma strategia
”Jumalanpalveluselämä”. Kerholaisia ja heidän perheitään kutsuttiin mukaan osallistumaan
seurakunnan järjestämiin jumalanpalveluksiin ja muihin kirkkotilaisuuksiin. Tavoitteen toteutumista
ei pysty tarkkaan mittaamaan, mutta tilaisuuksissa, joissa työntekijäkin oli läsnä, näkyi perheitä,
myös uusia, joita oli kutsuttu.
Työntekijät varhaisnuorisotyössä
Marjo Mäki vastaa Huittisten alueella kerhotoiminnasta, varhaisnuorisotyön tapahtumista,
koulutyöstä (vierailut, päivänavausvuorot), leiritoiminnasta (yhdessä toisen työntekijän kanssa).
Partiotyön yhteyshenkilönä (Seppona) toimiminen kuuluu myös tehtäviin sekä tiedotussihteerin
tehtävät (20%).
Kaisa Vehmaa vastaa Vampulan kappeliseurakunnan alueella (30%) lapsityöstä ja varhaisnuorten
kerhotoiminnasta, tapahtumista ja koulutyöstä, sekä osallistuu leireille ja yhteisiin projekteihin
mahdollisuuksien puitteissa.
(Vampulan kappelin kasvatustyön toimintakertomus omana kertomuksena.)
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Kerhotyö
Kerhotoiminta muotoutuu vuosittain ohjaajamäärän ja seurakuntalaisten toiveiden mukaan.
Kuluneen vuoden aikana on apuohjaajina toiminut kaksi kerhonohjaajaa Huittisten alueen
kerhoissa. Kerhojen suunnittelu ja toteutus on Huittisissa työntekijän vastuulla. Säännöllisessä
kerhotoiminnassa (9 kerhoa keväällä ja 7 kerhoa syksyllä) on mukana ollut varhaisnuoria suurin
piirtein saman verran kuin edellisinä vuosina. Erityiskerhoja ovat askartelu-, kokki- ja yhdistetty
vanhempi-lapsi-/varhaisnuortenkerho. Keväällä kokeiltiin erityisesti 3-6 lk pojille suunnattua
kerhotoimintaa, mutta lopetettiin pienen kävijämäärän (2) takia. Karhiniemen kerho loppui syksyllä
kävijöiden puutteeseen. Kokkikerhot yhdistettiin yhdeksi kerhoksi, koska työntekijällä ei ollut
resursseja pitää kahta kerhoa.
Vapaaehtoiset ohjaajat
Toimintakertomusvuonna apuohjaajina ovat toimineet Sofia Lintern ja Neea Nieminen. Vuoden
aikana ohjaajat ja isoset ovat avustaneet lisäksi 10-synttäreillä, leireillä ja retkillä.
Kerhonohjaajakoulutusta on pidetty syksyllä apuohjaajille.
Leirit ja retket
Leirit ja retket toteutuivat lähes suunnitellusti. Syysleiri 3-6 lk jäi toteumatta, samoin isosten
Tampereen retki. Yleisissä leiripäivissä olivat toisessa mukana Kaisa Vehmaa ja toisessa Minna
Palonen. Ylistenrannan leiripäivissä oli leiriläisiä yhteensä 69. Nuorisotyönohjaaja Marjo Mäen
kanssa leirejä olivat toteuttamassa nuorisotyönohjaaja Kaisa Vehmaa ja isoset. Leirillä
avustaneiden isosten osuus on leireillä erityisen tärkeä. Ilman isosia leirejä ei pystyttäisi
järjestämään. Saunan lämmityksessä saatiin onneksi apua vapaaehtoisilta. Edellisvuosien tapaan
on jälleen 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. Suunnitellut kevät- ja syysretki jäivät toteutumatta ajan ja
työntekijäresurssien puutteen vuoksi.
Tapahtumat
10-synttärit järjestettiin työntekijöiden ja isosten voimin kirkkoseikkailuna. Alkuhartauden jälkeen
etsittiin kirkossa aarretta. Tarjoilua ei tällä kertaa järjestetty, vaan jokaiselle osallistujalle jaettiin
ajankohdan mukaan lahjapussi, jossa oli pääsiäismuna, lahja ja pinssi. Pääsiäisviikoksi
rakennettiin Huittisten kirkkoon pienoisalttarit pääsiäisen tapahtumista. Alttarit oli mahdollisuus
kiertää opastettuna tai itsenäisesti. Opastetuilla kierroksilla kävi yhteensä 59 lasta, koululaista ja
aikuista, sekä niitä, jotka kiersivät alttareilla muiden pääsiäisen ajan tilaisuuksien yhteydessä.
Varhaisnuorisotyöntekijä oli suunnittelemassa ja toteuttamassa Kasvatustyön vastuuryhmän
kesäillan hartautta yhdessä Antti Törmän ja Kaisa Mäenpään kanssa. Antti Törmän kanssa
musiikista vastasi Erika Kannisto, nuorten vastuuryhmän puheenjohtaja. Työntekijä kävi
onnittelemassa työntekijöitä ja asiakkaita Jokirannan toimintakeskuksen 50-vuotisjuhlassa.
Seurakunta lahjoitti 10 uutta virsikirjaa.
Syksyllä järjestettiin vuorokauden mittainen yhteiskristillinen Yö-kirkossa tapahtuma. Tapahtuman
ideoivat Marika Lähteenmäki ja Marjo Mäki. Joka tunnille tilaisuudessa oli erilaisia
musiikkiesityksiä. Mukana oli eri seurakunnista kuoroja ja yksittäisiä esiintyjiä. Aamupäivällä
kutsuttiin erityisesti päiväkerhoikäisiä ja koululaisia. Vuorokauden aikana kirkossa kävi 315
osallistujaa. Klo 24 ehtoolliselle osallistui 49. Tapahtumalla toivottiin jatkoa, mutta toteamuksella,
että 12 tuntia olisi riittävä aika.
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Koulutyö
Työntekijät (papit, diakonit, nuorisotyönohjaajat) pitivät säännöllisesti päivänavauksia
peruskoulujen 1-6 luokkien lisäksi myös Pellonpuiston koululla, jossa seurakunnan pitämä hartaus
on ainoa aamuhartaus ja Lauttakylän lukiolla sekä Huittisten toimintakeskuksella. Lauttakylän
koululla ei enää pidetä kerran kuussa aamunavausta, sen sijaan pidettiin Pääsiäishartaus
Huittisten kirkossa. Mukana olivat Jani Laaksonen, Katariina-kuoro Helena Kivimaan johdolla ja
Marjo Mäki. Vuoden aikana nuorisotyönohjaaja teki yhdeksän kouluvierailua aamunavausten
lisäksi.
Syksyn koululaiskirkoissa Huittisissa ja Vampulassa luovutettiin ekaluokkalaisille seurakunnan
lahjoittamat virsikirjat. Syksyn aloituskirkko toteutettiin Huittisissa perinteistä kaavaa käyttäen.
Alakoulujen kevätkirkossa Huittisissa vastasi esitettävästä musiikista Lauttakylän 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.
Vuoden aikana oman seurakunnan lapsityön kanssa on tehty yhteistyötä eri tapahtumissa.
Eskarien kirkkopolku, pääsiäisalttarit, perhekirkko ja lasten joululaulutilaisuus ja puurotarjoilu ovat
vakiinnuttaneet paikkansa. Työntekijä oli mukana myös syksyllä lasten kirkkohartaudessa. Joulun
alla varhaisnuorisotyöntekijä kävi Huvikummun päiväkodissa kertomassa joulun tapahtumista
kolmelle ryhmälle heidän pyynnöstään. Varhaisnuorisotyöntekijä oli mukana suunnittelemassa ja
toteuttamassa diakoniatyön Yhteisvastuutapahtuman konserttia ja mukana diakoniatyön
askartelukerhossa ja leiripäivässä, sekä syksyllä Yhteisvastuun starttipäivässä ja
kehitysvammaisten joululaulutilaisuudessa. Nuorisotyön puolella varhaisnuorisotyöntekijä oli
mukana ja toteuttamassa isoskoulutuksen starttiviikonloppua ja syyslomaviikolla isosten kanssa
palolaitoksella, jossa heille pidettiin koulutusta alkusammutuksesta ja perusasioista, mitä tehdään,
onnettomuuspaikalle tullessa. Rippikoulutyössä vuonna 2019 varhaisnuorisotyöntekijä oli
toteuttamassa päivärippikoulua keväällä ja syksyllä, konserttimatkalle lähettämässä ja
vastaanottamassa uusia rippikoululaisia sekä työskenteli erikseen ja yhdessä rippikoulusta
vastaavan papin kanssa vuoden 2020 rippikouluihin liittyvän informoinnin ja ilmoittautumisten
parissa.
Partiotyön kanssa yhteistyö on jatkunut perinteisesti. Partiolaiset ovat olleet mukana
Yhteisvastuutapahtumissa ja yhteisissä kirkkotilaisuuksissa. Perinteisessä soihtukulkueessa ja
lupauksenantotilaisuudessa Itsenäisyyspäivän iltana olivat seurakunnasta pappi, kanttori ja
nuorisotyönohjaaja.
Varhaisnuorisotyöntekijä Marjo Mäki on ollut mukana vuoden aikana mm. PTK:n VarsinaisSuomen ja Satakunnan piirin toiminnassa ja toiminut partiotyön yhteyshenkilönä, Seppona ja
lippukunnan sihteerinä, kasvatustyön vastuuryhmän sihteerinä, tiedotustoimikunnan jäsenenä ja
sihteerinä, tiedotussihteerin tehtävissä (20%), työsuojeluvaltuutettuna ja varaluottamusmiehenä.
Koulutus ja teemapäivät
Marjo Mäki osallistui arkkihiippakunnan Seppopäivään, Verken kuvankäsittelykoulutukseen
Harjavallassa, kirkkoherrojen ja tiedottajien päivään Turussa, ROVA palavereihin ja
arkkihiippakunnan Piikki koulutuspäivään ja sen valmisteluihin Huittisissa.
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Kasvatustyön vastuuryhmä
Vanha vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. Uusi vastuuryhmä kaksi kertaa.
Vanha vastuuryhmä: Maarit Syrjälä pj, Veli-Matti Wasell varapj, Leena Niemelä, Kaisa Mäenpää,
Jussi-Pekka Leino, Veli-Matti Paasikivi, Jari Yli-Sipilä, Virpi Marku, Antti Törmä, Ritva Palokangas,
Timo Mäenpää (varajäsen) ja Aulikki Kuisma kirkkoneuvoston edustaja.
Uusi vastuuryhmä: Maarit Syrjälä pj, Leena Niemelä, Kaisa Mäenpää, Jussi-Pekka Leino, Virpi
Marku (varajäsen), Antti Törmä, Ritva Palokangas varapj, Riitta Oksanen (varajäsen), Simo
Riuttamäki, Mari Saari, Mari Suomela, Joonas Immonen
Vastuuryhmä toteutti kesäkuussa kesäillan hartauden juhannusviikolla keskiviikko iltana klo 18.
Työryhmä ja toteutus Kaisa Mäenpää, Antti Törmä, Erika Kannisto, Marjo Mäki.
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,
varajäsenen Birita Pohjonen. Kappelineuvoston edustajana toimi Jarmo Tuominen. Työryhmä
kokoontui yhden kerran tammikuussa, jonka jälkeen työryhmä muutettiin yhteiseksi diakoniatyön ja
kasvatustyön työryhmäksi. Kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajana toimi vuoden 2019 Kaisa
Vehmaa.
Uuden diakoniatyön ja kasvatustyöryhmän jäsenet ovat: Puheenjohtaja Susanna Tähtinen, Ilona
Kojo (kappelineuvoston edustaja), Kaisa Vehmaa (sihteeri), Sirpa Honkanen, Mikko Kaunisto
(varapuheenjohtaja), Ilpo Hosike, Mira Koiranen, Nina Pellia, Riikka Taivainen sekä Kirsi-Marja
Aaltonen. Varajäsenet: Henna Hakala, Tuula Kykylä ja Kari Salminen. Työryhmä kokoontui vuoden
aikana kolme kertaa.
Päiväkerho
Päiväkerhoon ei tullut tarpeeksi ilmoittautuneita, joten kerho ei kokoonnu Vampulassa toistaiseksi.
Perhekerho (murukerho)
Vampulassa toimi yksi perhekerhoryhmä, joka kokoontui koko vuoden aina perjantaisin klo 910.30. Murukerho kokoontui yhteensä 25 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin 10/ kerta.
Murukerhon ohjelmaan kuului aamupala, 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 murukerholaisten lisäksi.
Aamukirkoista pyrittiin tekemään mahdollisimman osallistavia, jotta lapset tuntisivat olonsa
mukavaksi kirkkohetkissä. Aamukirkkojen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui
nuorisotyönohjaaja, kanttori ja kappalainen.
Ensimmäisen adventin yhteydessä järjestettiin koko kappelin joulujuhla, jonne oli kutsuttu
erityisesti perheitä. Tapahtumassa oli kirkon lisäksi joulupuuro ja kinkkubingo sekä
lähetysmyyjäiset ja arpajaiset. Väkeä tilastoitiin 60.
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Retket Huittisten lasten pääsiäiskirkkoon ja adventtikirkkoon yhdessä päiväkodin ja ryhmiksen
kanssa.
Laskiaisrieha toteutui ulkoilumajalla 5.3 ja seurakunta paistoi vohveleita myytäväksi. Paikalla oli
noin 50 henkeä.
Eskarilaisten kirkkopolkua ei järjestetty keväällä lapsityön ohjaajan poissaolon vuoksi. Vuodelle
2020 on suunnitteilla uusi toimintamuoto.
Kirkossa toteutettiin pääsiäisvaellus nukkealttareiden äärellä. Kaikki koululuokat sekä päiväkoti ja
ryhmis kävivät kiertämässä alttarit. Myös muulle yleisölle kirkko oli avoinna pääsiäisviikon aikana.
Koulun aloittavien siunauskirkko järjestettiin 23.5.
31.5 järjestettiin kid´s action night. Yhteistyössä oli mukana vapaaseurakunta ja kotikirkko. Iltaan
sisältyi nukketeatteriesitys kirkossa, labyrintti ja muita toimintapisteitä seurakuntatalolla, pallopelejä
pihapiirissä, sämpylätarjoilu sekä erilaisia muita ulkopelejä. Väkeä oli yhteensä 50.
Vampulan konfirmaatio järjestettiin lauantaina 13.7 klo 13.
Vampula viikon ohjelmassa oli keskiviikkona leikkipuistotreffit alle kouluikäisille lapsille. Torstaina
Hannan tuvan kirppis oli auki ja väkeä poikkesi runsaasti penkomaan vaatteita ja juomaan kahvia
seurustelun lomassa.
Hannan tuvan kirppis pyöri koko vuoden vapaaehtoisten voimin. Kirppikselle sai tuoda tavaraa ja
viedä mukanaan ilmaiseksi.
Ruokakassien jakelu toteutui keväällä osittain Operaatio ruokakassiin avustuksella ja
loppukeväästä siirryimme kokonaan Huittisten kaupoista saataviin ilmaisiin hävikkiruokiin.
Työryhmän puheenjohtaja Susanna Tähtinen on päävastuussa ruuan jakamisessa. Vuoden aikana
mukana oli noin 10 perhettä, joille ruokaa säännöllisesti jaettiin.
Uutena toimintamuotona tälle vuodelle olivat arkiehtoo-tapahtumat. Tapahtumissa oli ensiksi lyhyt
hartaushetki kirkossa ja sen jälkeen ilmainen ruoka seurakuntatalolla. Lisäksi oli muuta toimintaa ja
yhdessäoloa ruuan jälkeen. Tapahtuma on kohdennettu erityisesti lapsiperheille, mutta on kaikille
avoin. Tapahtumia oli yhteensä kolme ja ruuan tekemisestä vastasi vapaaehtoiset. Toiminta hakee
vielä muotoaan ja aikataulua vuoden kierrossa.
Varhaisnuorten toiminta
Tyttökerho kokoontui joka toinen tiistai klo 15–16 ja keräsi noin 10 kerholaista jokaisella
kerhokerralla.
Ilttis-toiminta jatkui kevään, mutta siirtyi syksyllä takaisin kaupungin vastuulle. Seurakuntatalolla
alkoi elokuussa monitoimikerho alakouluikäisille. Se kokoontui joka tiistai klo 13-15 ja kävijöitä oli
keskimäärin 6.
Yhteistyö koulun kanssa
Sallilan koulun aamunavaukset toteutettiin kerran kuukaudessa.
Koululaiskirkkoja järjestettiin kaksi ja lisäksi koulun joulujuhla järjestettiin kirkossa.
Lisäksi nuoriso-ohjaaja osallistui yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoontumisiin.
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Nuorten toiminta
Nuortenillat pyörivät nuokkarin tiloissa joka toinen keskiviikko klo 17–20 kevät kaudella ja
syyskaudella toiminta siirtyi seurakuntatalolle ja aika vaihtui maanantaille klo 15-17.
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
2019 näihin kuuluivat rippikoululeiri Ylistenjärvellä ja siihen sisältyvät ennakkopäivät,
varhaisnuorten leiripäivät, yksi isoskoulutusleiri ja isoskoulutuskerta, 10-synttärit, rovastikunnalliset
nuorisotyön palaverit, työntekijäkokoukset sekä muut palaverit ja aamunavaukset pellonpuistossa
sekä lukiolla.
Kaisa Vehmaa kouluttautui diakoniksi vuoden 2019 aikana ja nuorisotyönohjaajan virka on
tarkoitus muuttaa diakonian viraksi keväällä 2020, joka sisältää 50 % työtä kasvatuksen parissa.
HUITTISTEN ERÄNKÄVIJÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS
Tavoitteet
Vuoden 2019 tavoitteina oli ylläpitää olemassa olevat toimintaryhmät ja tarvittaessa rekrytoida
uusia johtajia mahdollistamaan sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien ikäkausitoiminta, sekä
aktivoida samoajien ikäkausitoimintaa lisää. Lisäksi lippukunta pyrki lisäämään jäsenten
sitoutumista lippukunnan viikoittaiseen ja vuosittaiseen toimintaan.
Syksyllä aloitti jälleen yksi uusi sudenpentulauma(7-9v.), seikkailija- (10-12v.) ja tarpoja-(12-15v.)
ikäkaudet kasvoivat ja olemassa olevia ryhmiä täytettiin ikäkaudesta toiseen siirtyvillä, sekä uusilla
partiolaisilla. Tarpojista samoajiksi siirtyneet aloittivat aktiivisen kokoontumisen yhdessä
vanhempien samoajien kanssa.
Hallinto (kokoukset)
Johtajisto kokoontui säännöllisesti kerran kuussa, kesällä keskityttiin leireihin, jolloin
kuukausikokoukset olivat tauolla. Lisäksi pidettiin suunnittelukokouksia koskien leirejä, retkipäiviä
ja muita tapahtumia. Hallitus kokoontui tarvittaessa.
Huittisten Eränkävijöiden Kevätkokous pidettiin 29.3.
Lounais-Suomen Partiopiirin syyskokouksessa paikalla Sini-Minttu Aaltonen, Anne Kakkuri-Alanen,
Katja Laukkanen ja Jenni Sakari.
Lippukunnan syyskokous pidettiin 23.9. Syyskokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Anne
Kakkuri-Alanen, Katja Laukkanen, Essi Saari, Ville Lampinen ja Leevi Salonen, sihteerinä ja
seurakunnan edustajana jatkaa Marjo Mäki, sekä vanhempainedustajana Kati Lahtinen.
Lippukunnanjohtajana jatkaa Sini-Minttu Aaltonen.
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Ohjelmatoiminta
Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus vuodelle 2019 oli Ulos koloilta! Tavoitteena oli, että
viikkotoiminnassa rohkaistuttaisiin pitämään enemmän kokouksia muualla kuin koloilla. Tämä voi
olla esimerkiksi erilaisia vierailuita tai ihan perinteisiä metsäretkiä. Ei siis kuitenkaan pelkästään
retkeilyn lisäämistä, vaan ulos yhteiskuntaan ja ulos maailmaan kurottamista.
Ryhmät pitivät kokoontumisia ja retkiä kolon ulkopuolella. Lisäksi partioviikolla huhtikuussa
pidimme keskustassa kaikille avointa PopUp-partiokoloa, missä pääsi mm. askartelemaan,
kahvittelemaan ja tutustumaan partiotoimintaan.
Viikkotoiminta
Kevätkaudella sudenpentulaumoja kokoontui kolme, seikkailijajoukkueita kaksi, tarpojavartioita
kaksi. Samoajat kokoontuivat viikoittain ja/tai erikseen sovitusti.
Ryhmät aloittivat kesälomat toukokuussa. Syksyn viikkotoiminta alkoi elokuun puolivälissä.
Syyskaudella kokoontui kolme sudenpentulaumaa, kaksi seikkailijajoukkuetta, kaksi tarpojavartiota
ja samoajat. Partioon ilmoittautui syksyllä 12 uutta sudenpentua ja 8 uutta seikkailijaa.
Retket
Lounais-Suomen Partioiirin järjestämille Tarpojien taitopäiville 23.-24.3. osallistui 5 tarpojaa ja
johtajaa.
Lounais-Suomen Partiopiirin Tarpojien Leiri-majakka järjestettiin Loimaalla 24.-26.5. Eränkävijöistä
mukana oli yhteensä 7 tarpojaa ja johtajaa.
Lippukunnan järjestämään kokoperheen retki-iltaan + vanhempainiltaan 10.10. osallistui 58
partiolaista ja perheenjäseniä.
Piirin VaeltajaÄssä –samoajatapahtumaan 13.-16.6. osallistui kaksi samoajaa.
Suomen Partiolaisten SamoajaExplo 18.-20.10. osallistui 4 samoajaa ja yksi johtaja.
Leirit
Talvileiri järjestettiin 25.-27.1. Köyliössä Yttilän Ottassa talviteltoissa yhdessä Lallin Partion kanssa.
Leirille osallistui yhteensä 38 leiriläistä ja johtajaa.
Lounais-Suomen partiopiirin Tammileiri järjestettiin sudenpennuille 6.-9.6. Sauvon Ahtelassa.
Mukana Eränkävijöistä 12 sudenpentua & johtajaa.
Huittisten Eränkävijöiden ja Tunturilatu Geatkin yhteisellä lapinleirillä/vaelluksella oli mukana
partiolaisia ja heidän vanhempiaan 8 hlö. Vetovastuu oli Geatkilla.
Kilpailut
Lounais-Suomen Partiopiirin partiotaitojen kevätkisat ”Jätti” Raisiossa 18.5. Kilpailuun osallistui
yksi tarpojajoukkuetta.
Lounais-Suomen partiopiirin ”Kompassi” – seikkailijakisat 9.3. Mynämäellä. Kilpailuun osallistui
kolme seikkailija-joukkuetta.
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Muut tapahtumat ja toiminta
Yhteisvastuukeräyksen avauskirkossa avustamassa tehtävissä 3 partiolaista.
Yhteisvastuun lipaskeräykseen 5.4. osallistui 12 partiolaista.
Yhteisvastuu-konsertissa kirkossa 31.3. osallistujia 97 mukana myös partiolaisia ja heidän
perheenjäseniään.
Syyskauden aloitustapahtumassa oli mukana 46 henkilöä.
Nälkäpäiväkeräyksessä olimme 7 henkilön voimin lipaskerääjinä 27.9.
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 134 henkilöä.
Lasten kauneimpiin joululauluihin osallistui 158 ja puurojuhlaan 133. Mukana myös partiolaisia ja
heidän perheenjäseniään.
Ryhmien omat retket
Ryhmät tekivät myös aktiivisesti omia retkiä. Ryhmillä oli yhteensä 17 omaa päiväretkeä ja 6
yöretkeä, joissa osallistujia oli yhteensä 198.
Johtajiston toiminta
Johtajiston käyttöön otettua kuukausikokous-tapaa jatkettiin. Kunkin kuukauden ensimmäisenä
perjantaina (poikkeuksia tapahtumien, juhlapyhien ym. takia) kokoonnuttiin käymään läpi
ajankohtaisia asioita. Tarvittaessa, esim. tapahtumia suunnitellessa kokoonnuttiin useammin.
Lippukunnanjohtajat tapasivat johtajia myös henkilökohtaisissa pesti- ja väli-pestikeskusteluissa,
joissa juteltiin johtajan menneen ja tulevan partiopolun ajatuksista. Pestikeskusteluja käydään
pestin alussa ja tarpeen mukaan pestin aikana pestistä riippuen.
2.6. järjestettiin johtajistolle kevään päätöskahvi seurakuntakeskuksella.
Johtajistossa on ollut aktiivista toimintaa partiotoiminnan hyväksi myös lippukunnan ulkopuolella
piirin tapahtumissa ja pesteissä.
Koulutustoiminta
Lounais-Suomen Partiopiirin Akela (sudenpentujohtaja)- ja Sampo (seikkailijajohtaja) -koulutuksiin
osallistui kolme johtajaa.
Lounais-Suomen Partiopiirin Akelavihjari, ideoita sudenpentujen johtajille, osallistui kaksi johtajaa.
Piirin Lippukuntapäivään ja sen sisältämiin koulutuksiin osallistui neljä Eränkävijää.
Suomen Partiolaisten järjestämän Ko-Gi-koulutuksen (partiojohtajan jatkokoulutus) aloitti yksi
johtaja.
Huittisten ja Porin alueiden lippukunnat järjestivät kevätkaudella yhdessä Rok-kurssin, eli
Ryhmänohjaaja-koulutuksen 2.osan samoaja-ikäisille partiolaisille. Kurssille osallistui lippukunnan
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kaikki kolme edellisenä syksynä 1.osalla aloittanutta samoajaa, sekä 2 johtajaa kouluttajina ja
muissa järjestelytehtävissä. Talven ja kevään aikana nuoret suorittivat valmiiksi myös koulutukseen
kuuluvan johtamisharjoittelun nuorempien ryhmässä aikuisten johtajien tukemina. Kurssitodistukset
jaettiin kevään päätöskahvilla.
Suomen Partiolaisten aikuisille suunnattu koulutustapahtuma Johtajatulet 29.8.–1.9. mukana oli
neljä johtajaa.
Talous ja varainhankinta
Lippukunta sai toiminta-avustuksia kaupungilta ja seurakunnalta yhteensä 2 400 euroa.
Lippukunta hankki varoja osallistumalla Hulluun Yöhön keväällä 10.5. pitämällä leivospuotia ja
lapsille ongintaa, ja syksyllä 27.9. nuotiopaikalla makkaranpaistoa Torin laidalla. Tapahtumissa
mukana yhteensä 50 partiolaista.
11.5. talkoilimme Jokkisajojen lipunmyynnissä kymmenen Eränkävijän ja vanhemman voimin.
Joulun alla myimme Suomen Partiolaisten Adventtikalenteria ja joulukortteja.
Muut muistamiset
Keväällä muistimme uusia ylioppilaita.
Itsenäisyyspäivänä muistimme lippukunnan aktiivisia johtajia.
Lippukunta anoi Lounais-Suomen Partiopiiriltä ja Suomen Partiolaisilta seuraavat ansiomerkit:
• Lounais-Suomen Partiopiirin kultainen ansiomitali nro 9, osoituksena vuosikymmenten
mittaisesta ja merkittävästä työstä partion hyväksi.
• Lounais-Suomen Partiopiirin hopeinen ansioplaketti, ansiokkaasta toiminnasta ja
yhteistyöstä lippukunnan hyväksi.
• Suomen Partiolaisten ansiomerkki, Collanin solki, osoituksena pitkään kestäneestä ja
ansiokkaasta sudenpentulauman johtamisesta.
Lisäksi muistimme nuorta johtajaa, joka on toiminut mallikkaana esimerkkinä aktiivisesta ja
luotettavasta nuoresta partiolaisesta, hoitaen opiskelunsa huolellisesti, samalla osallistuen
nuorempien ryhmien johtamiseen ja tapahtumien järjestämiseen.
RIPPIKOULUTYÖ
Huittisten seurakunnassa järjestettiin vuonna 2019 kolme leiririppikoulua, päivärippikoulu
(talvirippikoulu) sekä pienryhmärippikoulu.
Rippikoulutyön tavoitteena oli, että 90-95 % ikäluokasta kävisi rippikoulun, ja tämä tavoite toteutui.
Ikäryhmän 102 nuoresta 86 kävi oman seurakunnan rippikoulun ja 6 suoritti rippikoulun muualla.
Ikäryhmästä 90,2 % kävi täten rippikoulun ja konfirmoitiin. Huittisten seurakunnassa rippikoulun
suoritti ja konfirmoitiin lisäksi viisi muun seurakunnan jäsentä. Kuuden nuoren (kahden
päivärippikoululaisen, kahden 1. leiriläisen, kahden 3. leiriläisen) rippikoulu keskeytyi.
Rippikoulut Huittisten seurakunnassa toteutuivat vuonna 2019 seuraavasti:
Talvirippikoulu toteutettiin päivärippikouluna tutustumiskäyntien (messut, nuortenillat,
konserttimatka, Yhteisvastuukeräys), seurakuntakeskuksessa ja kirkossa järjestettyjen viiden
päiväkokoontumisen, kolmen päivän mittaisen intensiivijakson (18.2.-20.2.2019) sekä
konfirmaatioharjoituksen ja konfirmaatiomessun 3.3.2019 kautta. Ohjaajina ja toimivat Marith
Leppäkari-Lindberg ja Marjo Mäki. Talvirippikouluun osallistui 24 nuorta, joista kaksi keskeytti
rippikoulun.
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Kesäleiri I toteutettiin tutustumiskäyntien (messut, nuortenillat, konserttimatka,
yhteisvastuukeräys), kahden seurakuntakeskuksessa ja kirkossa pidetyn etukäteisviikonlopun,
Ylistenrannassa pidetyn leirin (3.6.-9.6.2019) sekä konfirmaatioharjoituksen ja konfirmaatiomessun
(16.6.2019) kautta. Ohjaajina toimivat Kimmo Malinen, Petri Sorva ja Erika Kannisto. Leirille
osallistui 24 nuorta, joista kaksi keskeytti rippikoulun.
Kesäleiri II toteutettiin tutustumiskäyntien (messut, nuortenillat, konserttimatka,
Yhteisvastuukeräys), kahden seurakuntakeskuksessa ja kirkossa pidetyn etukäteisviikonlopun,
Ylistenrannassa pidetyn leirin (24.6.-30.6. 2019) sekä konfirmaatioharjoituksen ja
konfirmaatiomessun (7.7.2019) kautta. Ohjaajina toimivat Jyrki Smolander, Kaisa Vehmaa ja Tapio
Karttunen. Leirille osallistui 26 nuorta, ja he kaikki suorittivat rippikoulun loppuun.
Kesäleiri III toteutettiin tutustumiskäyntien (messut, nuortenillat, konserttimatka,
Yhteisvastuukeräys), kahden seurakuntakeskuksessa ja kirkossa pidetyn etukäteisviikonlopun,
Ylistenrannassa pidetyn leirin (2.7.-8.7. 2019) sekä konfirmaatioharjoituksen ja
konfirmaatiomessun (14.7.2019) kautta. Ohjaajina toimivat Risto Kantonen, Petri Sorva ja Erika
Kannisto. Jani Laaksonen toimi ryhmän konfirmoivana pappina. Leirille osallistui 24 nuorta, joista
kaksi keskeytti rippikoulun.
Pienryhmärippikoulu järjestettiin ajalla 29.3.2019-25.5.2019. Ryhmä kokoontui pääasiassa torstaija perjantaiaamupäivisin, ja siihen osallistui kaksi kehitysvammaista nuorta. Rippikoulun
opetuksesta vastasivat kehitysvammaistyön pastori Riikka Hakkarainen Ulvilan seurakunnasta
sekä Huittisten seurakunnan nuoristyönohjaaja Petri Sorva. Ryhmä konfirmoitiin 25.5.2019.
Vampulassa 13.7.2019 järjestettyyn konfirmaatioon osallistui 9 nuorta. Konfirmaation toimitti Jyrki
Smolander.
Kaiken kaikkiaan rippikoulutyön vuosi 2019 oli kohtalaisen onnistunut. Rippikoulut sujuivat pääosin
hyvin, joskin kokonaisarviossa on huomattava, että harmillisen moni nuori (6 kpl) keskeytti tänä
vuonna rippikoulun. Erityisen myönteinen asia rippikoulun kokonaiskuvan kannalta on se, että
rippikoulun asema on Huittisissa edelleen vahva ja rippikoulun käymättä jättäminen on
huittislaisten nuorten keskuudessa poikkeus.
Työntekijöiden osalta todettakoon, että pastori Marith Leppäkari-Lindbergin seurakuntapastorin
viransijaisuus päättyi huhtikuussa 2019 hänen irtisanouduttua tehtävästään. Hänen jälkeensä
viransijaisuutta alkoi hoitaa Kimmo Malinen, mutta hän irtisanoutui tehtävästään elokuussa 2019.
1.9.2019 lukien Anna-Maria Haapala palasi hoitamaan rippikoulutyöstä vastaavan
seurakuntapastorin virkaa.
NUORISOTYÖ
Kevätkausi 2019
Kevätkaudella nuorisotyön viikko-ohjelmassa oli torstaisin Raamattupiiri (osallistujia keskimäärin
10), perjantaisin nuortenilta (osallistujia keskimäärin 25) ja lauantaisin avoimien ovien iltoja
(osallistujia keskimäärin 45) Kerran kuussa perjantaina pidettiin nuorten messu, messuissa oli
osallistujia keskimäärin 22. Maaliskuussa 2019 aloitettiin pikaisen suunnittelun jälkeen yhdessä
Vapaakirkon ja Kotikirkon kanssa yhteiskristillinen Gospel Cafe kaupungin nuorisotilalla
Nuorisoklubilla. Keväällä pidettiin tämän jälkeen kahvila kerran kuussa lauantaina. Kahvilassa oli
jokaisella kerralla livemusiikkia. Kahvilan kävijöitä oli keskimäärin 35. Seiskaluokkalaisille tarjottu 7kerho ei kerännyt osallistujia.
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Kesä 2019
Kesäkuu-elokuu välillä järjestettiin Ylistenrannassa saunailtoja 6 kpl ja lisäksi koulunpäätös ja
juhannusjuhla. Keskimäärin illoissa oli 15-25 ihmistä. Kulmassa järjestettiin kesäkaudella yksi
hengausilta ja siinä illassa oli 40 henkeä.
Syksy 2019
Syyskaudella nuorisotyön viikko-ohjelmassa oli torstaisin Raamattupiiri (osallistujia keskimäärin
15), perjantaisin nuortenilta (osallistujia keskimäärin 30), ja lauantaisin avoimien ovien iltoja
(osallistujia keskimäärin 45) Kerran kuussa perjantaina pidettiin nuorten messu, messuissa oli
osallistujia keskimäärin 18. Syyskuussa järjestettiin vielä normaalin Kulman toiminnan jo
käynnistyttyä kolme lauantaista saunailtaa Ylistenrannassa ja kävijöitä oli välillä 20-35.
Seiskaluokkalaisille tarjottu 7-kerho loppui kolmen ensimmäisen kerran jälkeen kävijöiden
lopetettua käymisen. Gospel Cafe jatkui lokakuussa kevään rytmillä.
Retket ja leirit
Tammikuussa järjestettiin yhden päivä retki Lempäälään Uusi alku – Tapahtumaan. Retkellä oli
työntekijänä Petri ja osallistujia 3. Huhtikuussa oli retki Poriin Juhani Tikkanen ja Park 7 konserttiin
(osallistujia 11, työntekijä Petri). Kesäkuussa oli retki Poriin Evankeliumijuhlille Juhani Tikkanen ja
KLS –konserttiin (osallistujia 6, työntekijänä Petri). Kesän isosille järjestettiin yhden yön leiri
heinäkuun lopussa Ylistenrannassa. Leirille saivat tulla vain kesän isoset. Osallistujia oli 18 kpl ja
työntekijänä Petri. Marraskuussa oli kolmen päivän retki Maata Näkyvissä-festareille Turkuun.
Työntekijänä Petri ja osallistujia 9 kpl. Marraskuussa oli päivän retki Vammalaan Valofesttapahtumaan. Osallistujia 18 ja työntekijänä Petri.
Urheilutyö
Toukokuun alussa osallistuimme ensimmäistä kertaa järjestettyyn Kankaanpään lähetyssählyturnaukseen. Turnaus oli suunnattu nuoremmille pelaajille. Pääasiassa rippikoulu- ja
isoskoulutuslaisista koostuneella joukkueella voitimme turnauksen. Mukana oli yhteensä 4
joukkuetta. Toukokuun lopussa osallistuimme Seurakuntien SM-salibandyyn Tampereella.
Sijoituksena oli jumbosija 5/5. Heinäkuussa osallistuimme Seurakuntien SM-jalkapalloon
Tampereella yhteisellä joukkueella Oriveden ja Sastamalan seurakuntien kanssa. Tästä
turnauksesta tuli huonoin sijoitus kolmen peräkkäisen finaalitappion jälkeen ja joukkue jäi vallan
ilman mitalipelejä.
Muuta
Nuorille aikuisille ei järjestetty erillistä toimintaa. Nuorten vastuuryhmä toimi aktiivisesti ja järjesti
yhden nuortenillan. Isoskoulutus 2018-2019 valmisti 14 uutta isosta. Syksyllä 2019 uusia
isoskoulutuslaisia aloitti 18. Kappeliseurakunnan alueella järjestettiin iltoja Kaisan toimesta.
Työntekijäresurssi on riittävä ja tilat toimivat tarkoitukseensa. Vuonna 2019 kävijämäärät nousivat
lievästi vuoteen 2018 verrattuna. Retkien määrä kasvoi selkeästi. Perustoiminta keräsi mukavasti
väkeä.
Koulutus
Petri Sorva osallistui Liikkuva Seurakunta-koulutuspäiviin Vihdissä ja NettiSaapas –
ohjaajakoulutukseen Järvenpäässä.
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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. Vastuuryhmä valitsee toimikautensa
ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan (4 §).
Diakoniatyön vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa (13.2.2019 kokoontui vielä edellinen
vastuuryhmä). Vastuuryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Leena Räikkä, (Leena Salpio), varapj
Jaana Laitala (Ritva Kekkonen), Kirsi-Maria Aaltonen (Ilona Kojo), Markku Evala (Juhani Norri),
Niina Immonen (Robin Aittakari), Kristiina Noppari (Ritva Palokangas), Piia Reunanen (Jorma
Huhta), Maritta Tuominen (Sirpa Korpua) ja kirkkoneuvoston edustajana Sinikka Ritakallio.
Diakonian viranhaltijat ja yksilötyö
Minna Kultalahti, diakoniatyöstä vastaava teologi
Minna Palonen, diakonissa
Tapio Karttunen, diakoni (vastuuryhmän valitsema sihteeri)
Kaisa Vehmaa suoritti työnsä ohessa sosionomi (AMK) diakoniatyön harjoittelun kesän ja syksyn
aikana ja valmistui 19.12.2019.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto diakoniatoimistossa ti ja to klo 9–10 sekä kotikäynnit.
Diakonia-avustukset ajalla 1.9.2018-31.12.2019 ainoastaan Huittisista (Diakoniatyön vastuuryhmä
17.9.2018/3).
Ryhmätoiminta
Keskiviikkokerho 13 kertaa/osallistujia yhteensä 207/keskimäärin 15,92 osallistujaa. Arja Perkola
vastasi kahvitarjoilusta. Suontaustan diakoniapiiri tarjosi ruoan kolmena kertana.
Diakonian askartelu- ja käsityökerho 7/26/3,71.
Palvelutalojen hartaustilaisuudet: Iltatuuli (8 kertaa vuoden aikana), Kaariranta (9), Tuulensointu
(8), Tuulentupa (8) ja Vanhustentalo (5). Luvut sisältävät HPE–tilaisuudet kahdesti vuodessa.
Kipinä (5).
Muut tilaisuudet: Huittisten eläkeläiset, Kaatuneitten omaiset, Lauttakylän lähetyspiiri, Lottaperinteen iltapäiväkahvit, Suontaustan diakoniapiiri, Ystävänkamari.
Yhteistyössä muiden työntekijöiden ja työalojen kanssa: onnittelukäynnit, Kuninkaisten
vanhainkodin ja terveyskeskuksen hartaustilaisuudet, SPR Ystävänpirtti Einolan ja
kehitysvammaisten Jokirannan toimintakeskuksen hartaushetket, oppilaitosten aamunavaukset,
rippikoulutyö (opetustunnit ja ohjaajana rippileirillä), diakoniatyön kirkko/juhlapyhien
avustustehtävät jumalanpalveluksissa ja Lauttakylälehden hartauskirjoitukset.
Vapaaehtoistyö
Ystävänkamari, myös retket (33/764/23,15). Pirjo Heilala, Pirjo Iso-Ahola ja Johanna Tammela
ovat vastanneet kahvitarjoiluista, Arja Lehtonen. Sijaisena Hilkka Iso-Rautio. Vierailijoina eri alojen
asiantuntijoita.
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Ystävänkamari II, Kuninkaisten palvelukeskus (9/115/12,77), Arja Lehtonen.
Huittisissa on vuoden 2019 aikana toimineet seuraavat diakoniapiirit ja seurakuntapiiri:
kertaa/osallistujat
rahaa
piiri
vetäjä(t)
yhteensä
kertynyt
(keskimäärin
vuoden
kävijöitä)
aikana €
Mommola
Hannele Huhtala
4/121 (30,25)
560,38
Nanhia
Leila Peltomäki / Liisa Virtanen
12/201 (16,75)
889,07
Sampu
Salme Toivola
12/125 (10,41)
380,41
Suontausta
Helena Manninen
4/54 (13,5)
211,70
Lisäksi piirit osallistuvat kinkerien ja kirkkopyhien järjestämiseen.
Juhlat, tapahtumat, retket ja virkistyspäivät
Juhlatilaisuuksissa (70 ja 75 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat, Vanhustenviikon juhla ja Keskiviikkokerhon joulujuhla) on käynyt vaihtelevasti esiintymässä Huittisten Musiikkiopiston oppilaita tai
seurakunnan päiväkerhon lapsia.
9.2. ja 16.2. Yhteisvastuun lipaskeräykset, rippikoululaiset (36+37=73)
31.3. Yhteisvastuukonsertti Huittisten kirkossa. Esiintyjinä Lauttakylän, Sallilan ja Suttilan koulujen
oppilaita, alakouluikäisiä Huittisten musiikkiopistossa opiskelevia sekä Pihla Kankaanpää. Tarjoilun
järjesti Huittisten Maatalousnaiset (97)
5.4. Yhteisvastuun kohdistettu lipaskeräys; vapaaehtoiset, Huittisten Eränkävijät ry (13)
14.4. 70 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat (60)
23.5. Ystävänkamarin kevätretki, Nakkila (25)
27.5. Palvelutalojen (Iltatuuli, Tuulensointu ja Tuulentupa) virkistyspäivä, Ylistenranta (29)
28.5. Diakonian virkistyspäivä, Ylistenranta (17), vieraana Marjo Mäki.
29.5. Päihdeongelmaiset ja työttömät yhteinen virkistyspäivä, Ylistenranta (12)
12.6. Diakoniatyön vastuuryhmän järjestämä Kesäillan hartaus, seurakuntakeskuksen sisäpiha,
Leena Räikkä ja Maritta Tuominen (19)
14.6. Kaarirannan kesäkuun hartaus (23)
17.6. Vanhustentalon kesäkuun hartaus (11)
19.6. Kuninkaisten vanhainkodin kesäkuun hartaus, kahvileipä (31)
3.8. Naistenpäivä, Ylistenranta (23)
11.8. Varttuneen väen kirkkopyhä, Suontaustan diakoniapiiri avusti messussa ja ohjelmassa sekä
tarjosi kirkkokahvit (53)
19.9. Ystävänkamarin syysretki, Karkku (20)
9.10. Vanhustenviikon juhla (58)
13.10. 75 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat (65)
Joulunajan toiminta
28.11. Kehitysvammaisten joululaulut (45)
2.12. Iltatuulen joululaulut
2.12. Vanhustentalon adventinajan hartaus
3.12. Omaishoitajien joulujuhla (21)
3.12. Tuulentuvan joululaulut
5.12. Ystävänkamarin joulujuhla (25)
5.12. Tuulensoinnun joululaulut
11.12. Keskiviikkokerhon, työttömien, päihdeongelmaisten ja Kipinän yhteinen joulujuhla ja
joulupuuro (43)
13.12. Kaarirannan joululaulut
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17.12. Kuninkaisten vanhainkoti; tervehdyskäynnit huoneissa (joulukortit) ja jouluhartaus sekä
kahvit (kahvileipä), avustajana Leila Peltomäki.
19.12. Terveyskeskus; tervehdyskäynnit huoneissa (joulukortit + joulukukat) ja jouluhartaus,
avustajana Leena Räikkä.
Vapaaehtoistyöntekijöitä muistettiin joulukukalla, Huittisten Joulu-lehdellä ja Päivän Tunnussanalla. Päivän Tunnussanaa jaettiin seurakuntalaisille diakoniapiirien, joulunajan tilaisuuksien ja
kotikäyntien kautta. Lapsiperheitä muistettiin yhteistyössä kaupungin perhetyön kanssa
joululahjakorteilla (30 kpl). Lisäksi Lions Club Huittinen ja Lions Club Huittinen/Gerda ry. lahjoittivat
lapsiperheille jaettavaksi 30 kpl joulukasseja, joiden sisältönä oli elintarvikkeita, leivonnaisia,
kalenteri ja lahjakortti. Vankeja muistettiin pienellä joulurahalla Rikosseuraamuslaitoksen kautta.
Taloudellinen avustaminen (Huittinen ja Vampula)
avustuskohteet
asuu yksin
asuu toisen kanssa
perhe, jossa lapsia
ei tiedossa
yhteensä

lukumäärä
49
3
46
4
102

Euromäärä
1602,85
357,67
2886,50
64,13
4911,15

Taloudellisessa avustamisessa ovat mukana kaikki diakoniatyön kautta myönnetyt avustukset;
diakonia-avustukset (maksusitoumukset ja viranhaltijapäätökset), joululahjakortit (30 kpl) ja
vankien joulurahat (2 kpl). Talouspäällikön myöntämät vapautukset; iltapäiväkerhomaksusta 60 €,
rippikoulumaksuista (5 kpl x 80 €) 400 € ja virkatodistusmaksusta 14,50 €.
Lisäksi seuraavat lahjoitukset:
27.11.2018 yksityishenkilön lahjoitus 500 €. Lahjoitussumma käytettiin lahjoittajan toiveen
mukaisesti lapsiperheiden auttamiseksi joululahjakorttien muodossa jouluna 2019. (Diakoniatyön
vastuuryhmä 13.2.2019/7).
26.11.2019 yksityishenkilön lahjoitus 500 € lapsiperheiden joulun 2019 lahjakortteihin.
Yhteisvastuukeräys 2019
Suomessa tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua Kirkon diakoniarahaston kautta ja
paikallisseurakuntien monipuoliseen avustustyöhön. Ulkomailla Kirkon Ulkomaanavun kautta
autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä,
erityisesti nuoria.
Diakoniatyön vastuuryhmän valitsema Yhteisvastuutiimi (täydennetty myöhemmin): Minna Palonen
(keräyspäällikkö), Sini-Minttu Aaltonen, Markku Evala, Merja Evala, Anu Hakala, Tapio Karttunen,
Marjo Mäki, Leena Räikkä ja Maritta Tuominen.
2019 (€)
1920,84
1255,00
1873,45
171,20
396,85
5617,34

Keräyksen tuotot ja kulut
listakeräyksen tuotto
lipaskeräyksen tuotto
lahjoitukset valtakunnallisille tileille
kolehtituotot
myyjäiset ja tapahtumat
korkotuotot
muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ
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postituskulut
painatus- ja markkinointikulut
pankkikulut
muut kulut
KULUT YHTEENSÄ
KERÄYKSEN NETTOTUOTTO
josta Seurakunnan osuus (20 %)
Keräyksen osuus (80 %) nettotuotosta
Tuotot valtakunnallisille tileille
Keräystoimistolle lähetettävä osuus

256,00
216,00
7,00
159,60
638,60
4978,74
995,75
3982,99
1930,95
2052,04

Yhteisvastuukeräyksen 2019 seurakunnan osuus (20 %) 995,75 € käytettiin maksullisten
opiskeluvälineiden hankintaan huittislaisille alakouluille, jotka voivat lainata opiskeluvälineitä niille
oppilaille, joilla ei ole mahdollisuutta niitä itse hankkia (Diakoniatyön vastuuryhmä 13.2.2019/6).
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 ja lapsi-, perhe- ja nuorisotyön työryhmä yhdistettiin
Diakoniatyön työryhmään kuuluivat puheenjohtajana Liisa Hosike, varapuheenjohtajana Maikki
Tolkki, jäseninä Mailis Jortikka, Marju Kivekäs, Ilona Kojo ja Heikki Mäkelä. Varajäseninä olivat
Anja Kojo, Tuula Kykylä ja Aarne Heinonen. Kappelineuvoston edustajana oli Anni Rantala.
Diakoniatyöntekijä toimi sihteerinä. Työryhmä kokoontui kerran.
Diakoniatyön ja kasvatustyöryhmä:
Uuteen työryhmään kuuluivat puheenjohtaja Susanna Tähtinen, varapuheenjohtaja Mikko
Kaunisto, jäseninä Kirsi-Maria Aaltonen, Mira Koiranen, Nina Pellia, Riikka Taivainen, Ilpo Hosike
ja Ilona Kojo. Varajäsenet: Kari Salminen, Henna Hakala ja Tuula Kykylä.
Kappeliseurakunnan kappalaisena ja työaloista vastaavana pappina on toiminut Jyrki Smolander.
Diakonian työtehtäviä on hoitanut Kaisa Vehmaa ja Sirpa Honkanen.
Ryhmät, retket ja leiripäivät
Tiistaitupa kokoontui joka toinen viikko Kotirinteen päiväkeskustilassa. Tiistaituvan kahvitarjoilusta
ja ohjelmasta vastasivat diakoniatyöntekijän lisäksi vapaaehtoiset vetäjät. Vapaaehtoisten vetäjien
toivomuksesta toiminta päättyi syyskuun alussa.
Syksyllä kappeliseurakunnan iltapäiväkerho muutettiin seurakuntakerhoksi ja ajankohta muuttui
aamupäivään. Ohjelmavastuussa olivat kappalainen, kanttori ja diakoniatyöntekijä. Myös
kerholaisilla oli omaa ohjelmaa. Toimintakauden aikana kerhossa kävi myös ulkopuolisia
vierailijoita.
Iltapäiväkerho ja tiistaitupa vierailivat Ylistenrannassa keväällä ja syksyllä järjestettiin
seurakuntaretki Humppilaan.
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Vanhemman väen leiripäivää vietettiin Ylistenrannassa toukokuussa. Päivään osallistui myös
Annalan Palvelukeskuksen asukkaita. Mukana oli myös työntekijä Annalasta sekä
diakoniatyöntekijä ja vapaaehtoisia avustajia.
Vierailut, juhlat ja muut tilaisuudet
Yhteisvastuukeräyksen avauspäivänä järjestettiin messu ja kahvitilaisuus yhteisvastuun merkeissä.
Yhteisvastuukeräys toteutettiin keväällä Vampulan alueella sekä lipaskeräys Vampulan
kauppakeskuksen edessä (tuotto näkyy Huittisten keräystuotossa).
70 ja 75-vuotiaiden juhlat järjestettiin syksyllä.
Vanhemman väen kirkkopyhää vietettiin Annalassa lokakuussa. Messun toimitti kappalainen Jyrki
Smolander ja sen jälkeen asukkaille ja osallistujille oli kahvitarjoilu.
Diakoniatyö oli myös järjestämässä Pyhäinpäivän iltakirkkoa, jossa muistettiin vuoden aikana
edesmenneitä seurakuntalaisia.
Toimintavuoden aikana järjestettiin kahdet myyjäiset. Palmusunnuntaina järjestettiin myyjäiset
iltapäiväkerhon virkistystoiminnan hyväksi ja Pyhäinpäivänä kappeliseurakunnan diakoniatyön
tukemiseen.
Ensimmäisenä adventtina järjestettiin koko seurakunnan yhteinen adventtikirkko, ruokailu ja
oheisohjelmaa. Ohjelmassa oli mm. myyjäiset, arpajaiset, kinkkubingo.
Annalan palvelukeskukseen ja Huhtaanhovin perhekotiin vietiin joulukukat ja molemmissa
palvelutaloissa järjestettiin jouluhartaus. Diakoniatyön työryhmä tarjosi kahvit Annalassa.
Toimintavuoden aikana diakoniatyöntekijät on omalla vuorollaan pitänyt päivänavaukset
alakoulussa ja toimittanut vuorollaan hartaudet Annalan Palvelukeskuksessa, Huhtaanhovissa ja
päiväkodilla. Lisäksi diakoniatyöntekijät ovat kirjoittaneet hartauskirjoituksen Lauttakylä -lehteen
vuorolistan mukaan.
Omaishoitajien ja hoidettavien lomaviikolle Ilonpisaraan lähetettiin kaksi henkilöä. Kulut katettiin
yhdistysten myöntämillä avustuksilla sekä vapaaehtoistyön kautta kertyneistä varoista.
Vuoden aikana jaettiin ruokaa pienituloisille perheille yhteistyössä lapsityön kanssa. Ja panostettiin
muutenkin perheiden auttamiseen erilaisissa elämäntilanteissa.
Koulutus ja neuvottelut
Työntekijäkokouksia pidettiin joka toinen viikko Huittisissa (ei kesäkaudella), kappelin omilla
työntekijöillä oli tarpeen mukaan omia palavereja.
Kaisa Vehmaa opiskeli diakoniatyöntekijäksi ja valmistui joulukuussa 2019.
Yhteydenpitoa ja yhteistyötä on ollut eri työalojen, eri tahojen ja auttamisjärjestelmien kanssa.
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5. YHTEISKUNNALLINEN TYÖ
YHTEISKUNNALLISEN TYÖN VASTUURYHMÄ
Yhteiskunnallisen työn vastuuryhmän kokoonpano vuonna 2019: Puheenjohtajana Aino Tammi
(varajäsenenä Veli-Matti Wasell), muina jäseninä: Joni Immonen (Marvin Peasley), Jouni Isotalo
(Mari Saari), Kimmo Hietanen (Heikki Mäkelä), Ilkka Riuttamäki (Simo Riuttamäki), Antti Suomela
(Niina Immonen), Anne-Maija Hosike (Timo Mäenpää), Mikko Kaunisto (Harri Syrjälä).
Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Aarno Korpela. Yhteiskunnallisen työn pappina on toiminut
Jani Laaksonen.
Yhteiskunnallisen työn vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, ja se käsitteli edellisen
vuoden toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Lisäksi vastuuryhmä
suunnitteli kokouksissaan tulevaa toimintaa.
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6. EVANKELIOIMISTYÖ
EVANKELIOIMISTYÖN VASTUURYHMÄ
Kirkkovaltuusto nimitti uuden evankelioimistyön vastuuryhmän kokouksessaan 29.1.2019. Uuteen
evankelioimistyön vastuuryhmään kuuluvat: Tapani Suojanen, Raili Huhtala, Päivi Huhtanen, Pirjo
Hurri, Hannele Isaksson, Antti Koivuniemi ja Sirpa Korpua. Heistä Tapani Suojanen on toiminut
ryhmän puheenjohtajana ja Hannele Isaksson varapuheenjohtajana. Kirkkoneuvoston edustajana
oli Matti Virtanen. Jyrki Smolander jatkoi toiminnasta vastaavana pappina ja ryhmän sihteerinä.
Evankelioimistyön vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaikkiaan kolme kertaa. Se käsitteli mm.
edellisen vuoden toimintakertomuksen keväällä ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja
talousarvion syksyllä. Lisäksi se käsitteli keidasmessuja ja muuta toimin-taa vuoden aikana. Se teki
myös neljä raha-anomusta Helvi Moision rahastosta.
Keidasmessuja järjestettiin kaikkiaan 9 vuoden aikana, 5 kevätkaudella ja 4 syyskaudella. Niistää
yksi järjestettiin ”pulkkamäessä” Kännönvuorella, muut Huittisten seurakuntakeskuksessa.
Kävijöitä messuissa oli noin 30-50. Kävijämäärät ovat laskeneet aiemmilta vuosilta.
Keidasmessujen puitteissa Jyrki Smolander, Marjo Lehikoinen ja Pimma Dahlmanin ovat
osallistuneet Turun arkkihiippakunnan ja Tampereen hiippakunnan järjestämään
yhteisövalmennukseen. Koulutus päättyi vuoden 2019 aikana.
Tammikuussa 2019 järjestettiin ekumeenisen viikon puitteissa Vapaaseurakunnan, Kotikirkon ja
SLEY:n kanssa yhteinen rukousilta Huittisten kirkossa. Sen sijaan enää ei järjestetty
rukousvaellusta tammikuussa. Marraskuun lopussa järjestettiin jouluvaellus Huittisten
joulunavauksen yhteydessä. Se päättyi yhteiseen joululaulutilaisuuteen Huittisten kirkossa.
Lisäksi on mainittava Petri Bondfolkin ja Hilkka Iso-Raution tekemä pääsiäisteemainen
kirkkokonsertti palmusunnuntaina, joka veti kirkon täyteen kuulijoita. Yhteiskristillisestä toiminnasta
on vielä mainittava Nina Åströmin konsertti kirkossa lokakuussa.
Evankelioimistyö osallistui syksyn alfakurssin läpiviemiseen. Kurssin vetäjänä oli Jyrki Smolander.
Kurssi oli onnistunut: kurssilaisia oli kaikkiaan 8 ja vetäjiä 8, jotka hoitivat kaikki käytännön
järjestelyt tarjoiluja myöten. Jatkossa alfakurssin mainontaan on kiinnitettävä enemmän huomiota.
Muista evankelioimistyön vastuuryhmän tilaisuuksista on mainittava kesäillan hartaus 26.6.
Huittisten seurakuntakeskuksen tiloissa. Vuosina 2016 ja 2017 kokoontunut afgaanipoikien
keskusteluryhmä kokoontui jälleentapaamisten merkeissä seurakuntakeskuksessa ja
Ylistenrannassa useamman kerran vuoden aikana. Vankilatyön osalta 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 2019 aikana. Näistä on erikseen mainittava Sanasta elämä raamattupiiri, joka aloitti toimintansa keväällä 2019. Se oli suunnattu erityisesti edellisenä vuonna
alfakurssille osallistuneille.
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7. LÄHETYSTYÖ
HUITTISTEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ
Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko
maailmassa Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan.
Lähetystyön vastuutyöryhmä kokoontui 3 kertaa: 15.2. kokoontuminen edellisen vastuuryhmän
jäsenillä: Sirkka Aalto, Airi Aaltonen, Airi Kamppi, Jaakko Lehtimäki, Susanna Nixon, Ritva
Palokangas, Terhi Virtanen sekä lähetyssihteeri Sirpa Honkanen.
Uusilla jäsenillä kokoukset olivat 3.5. ja 27.8.2019.
Jäsenet: Puheenjohtaja Jaakko Lehtimäki (Seppo Rauvala), varapj Juhani Norri (Markku Evala),
Tapani Suojanen (Hanna Satonen), Ritva Palokangas (Irma Sirviö), Sirpa Laurila (Tarja Kiviniitty),
Sirkka Aalto (Kirsi-Maria Aaltonen), Hannu Harjunmaa (Helena Manninen), Airi Kamppi (Ilona
Kojo). Kirkkoneuvosto myönsi Sirkka Aallolle eron lähetystyön vastuuryhmästä 10.9. ja valitsi
lähetystyön vastuuryhmän varsinaiseksi jäseneksi Kirsi-Maria Tuomisen ja Tuomisen
varajäseneksi Teija Kostamon 12.11.2019. Muut kokouksissa olleet: Sirpa Honkanen,
lähetyssihteeri.
Nimikkolähetit:
- Hannu ja Päivi Heinonen Keniassa (SEKL, Vampulan kappelisrk)
- Sari-Johanna Kuittilo Israelissa (SLS, Vampulan kappelisrk)
- Sakari Heinonen Kyproksella (SEKL)
. Sinna-Mari Iso-Rautio (Uruguayssa)
-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 (23) kertaa, 455 henkeä (460 henkeä), rahaa
tilitetty 3 433,50 € (2 953,05 €).
Lauttakylän Japani-Kenia lähetyspiiri Rukoushuoneella: 20 (21) kertaa, 515 henkeä (414 henkeä),
kolehti 4 815,90 € (3 031,60 €) Sunnuntai-iltojen lähetystuotto 4 567,15 €.
Rekikosken lähetyspiiri: kokoontui 1 (2) kertaa, keskimäärin n. 40 (35) henkeä, rahaa tilitetty
600,00 € (1 420 €).
Kansanlähetyksen lähetyspiiri Helena-salissa: kokoontuneet joka tiistai eivät keränneet kolehtia.
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN LÄHETYKSEN TYÖRYHMÄ
Edellinen työryhmä kokoontui kerran 7.2.2019.
Työryhmän jäsenet ja varajäsenet: Pirkko Harakka, Anja Kojo, Aila Korvenpää, Anne Ojaniittu
(puheenjohtaja), Maarit Säilä, Elvi Vuorisalo, Birita Pohjonen, varajäsenet Teija Kostamo ja Tatsuo
Hoshika sekä kappelineuvoston edustaja Anni Rantala ja sihteerinä lähetyssihteeri Sirpa
Honkanen.
Uusi työryhmä kokoontui kaksi kertaa 11.4. ja 1.8.2019.
Työryhmän jäsenet ja varajäsenet: Aarne Heinonen, Elisa Kisamaa, Teija Kostamo
(puheenjohtaja), Anne Ojaniittu (varapuheenjohtaja), Pirkko Rihko, Maarit Säilä, Matti V. Virtanen,
varajäsenet Aila Korvenpää, Timo Mäenpää sekä kappelineuvoston edustajana Heikki Mäkelä ja
sihteerinä lähetyssihteeri Sirpa Honkanen.
26

Kappeliseurakunnan lähetyskannatus
SLS Sari-Johanna Kuittilo
SEKL Hannu ja Päivi Heinonen
SEKL Sakari Heinonen
Medialähetysjärjestö Sanansaattajat, Hanna-työn radio-lähetyksiin
4.7.2019 Suven säveliä Kotiseututalolla La Rocalle (Sinna-Mari Iso-Rautio)
21.11.2019 Lähetysilta SLEY:lle, Matongon orpokoti Keniassa

339,67 €
339,67 €
484,66 €
1 424,15 €
84,00 €
100,00 €

Nimikkolähetteinä ovat:
Diakoni Sari-Johanna Kuittilo (SLS Israel, Jaffa)
Hannu ja Päivi Heinonen (SEKL: lähetyslentotyö Kenia, Nairobi)
Sakari Heinonen (SEKL: Kyproksella 1.7.2017 alkaen)
Lähetystapahtumia 2019 (Vampulan tapahtumat tummennetulla tekstillä)
Lähetyssihteerin vierailut: 14.2. palvelutalo Annala, 1.3. ja 15.11. Sallilan koulun aamunavaus,
24.4. Huittisten keskiviikkokerho, 7.6., 18.11. ja 22.11. lähetyssihteerin vierailu kodissa, 25.6.
rippileirillä.
Tapahtumat
Hanna-piiri kokoontunut Vampulan seurakuntatalolla Jyrki ja Laura Smolanderin johdolla
kerran kuukaudessa torstaisin
6.1. Loppiaisen joululaulukirkko ja glögit Vampulan ulkoilumajalla
21.2. Lähetysilta Vampulassa, Kimmo Malinen
14.3. Runojen ja sävelten lähetysilta Vampulassa
7.4. Paastonajan virsi- ja lauluhetki Vampulassa
28.5. Kansanlähetyksen ilta Huittisissa, Hannu ja Päivi Heinonen
30.5. Helatorstain messu ja lähetystilaisuus Vampulassa, Hannu, Päivi ja Sakari Heinonen
2.6. Kylvön siunaus Pertti Isokännöllä Vampulassa
4.6. Kylvön siunaus Maija-pirtillä Huittisissa
21.6. Juhannusaaton juhla Kukonharjassa
22.6. Kirkkokahvit Huittisten kirkossa
27.6. Apostolin kyytiä Kännönvuorella La Rocan kanssa, Sinna-Mari Iso-Raution perhe
3.7. Kesäillan hartaus Huittisissa
4.7. Suven säveliä Kotiseututalolla, Sinna-Mari Iso-Rautio perheineen
11.7. Puutarhapäivä Hilkka Iso-Rautiolla yhdessä La Rocan kanssa
21.7. Lähetys- ja musiikkityön yhteinen konsertti Vampulan kirkossa, Hans-Veli Huhtala
25.7. Terassin pystykahveet Sirpa Honkasen luona, Riitta ja Timo Lappalainen ja AfrikkaBasaari
30.7.-3.8. MAF:in Peltilintuleiri Vampula-Tuulikki- lentokentällä
3.8. Ilmavoimien kenttämessu Vampula-Tuulikki lentokentällä
4.8. Suvi-illan hartaita säveliä Huhtamon kirkossa La Rocan hyväksi
6.8. Suven säveliä, Sakari ja Johannes Heinonen
29.8. Vampulan torimyyjäiset kirjaston
5.9. Suven säveliä- lähetyksen lauluilta Vampula-Tuulikki lentokentällä
25.10. Lähetyksen lauluilta Vampulassa, Tuomas Lankinen
2.12. Lähetyksen joulumyyjäiset Vampulassa
4.12. Lähetyksen joulumyyjäiset Huittisissa
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8. VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
Kappelineuvosto
Vuonna 2019 aloitti uusi kirkkovaltuuston valitsema kappelineuvosto. Kirkkovaltuusto valitsi
29.1.2019 kokouksessaan kappelineuvoston jäseniksi (varajäsenet suluissa): Aarne Heinonen
(Eija Sampolahti), Mikko Kaunisto (Maarit Säilä), Ilona Kojo (Anne Ojaniittu), Timo Mäenpää
(Helinä Ylikännö), Heikki Mäkelä (Heikki Koivula) ja Anne Palonen (Aino Tammi). Lisäksi
kappelineuvostoon kuuluu viran puolesta Vampulan toiminnasta vastaava kappalainen sekä
Huittisten kirkkoherra. Heistä kappalainen on toiminut neuvoston esittelijänä ja sihteerinä. Vuoden
aikana kirkkoherra osallistui yhteen kokoukseen. Anne Palonen valittiin kappelineuvoston
ensimmäisessä kokouksessa kappelineuvoston puheenjohtajaksi ja Ilona Kojo
varapuheenjohtajaksi.
Kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana kaikkiaan 4 kertaa. Tavanomaiseen tapaan
kappelineuvosto hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Samoin se hyväksyi kausittain Vampulan kirkon
jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman.
Tämän lisäksi yksi merkittävä kappelineuvoston tekemä päätös oli kastepuun hankkiminen
Vampulan kirkkoon. Se otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.
Työntekijät
Työntekijäpuolella Huittisten seurakunnassa tapahtui edelleen muutoksia vuoden 2019 aikana.
Uusi kirkkoherra Jani Laaksonen aloitti virassaan 1.2.2019. Lisäksi lapsityönohjaaja Marjo
Lehikoinen erosi virastaan. Papiston osalta oli muutoksia paljonkin, sillä 2. seurakuntapastorin
virkaa hoiti kaikkiaan 3 eri pappia vuoden aikana.
Kappeliseurakunnan työntekijöiden osalta ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia niin paljoa. Jyrki
Smolander palasi hoitamaan kappalaisen virkaansa helmikuun alussa. Kappeliseurakunnassa
jatkettiin kokeilua, jossa lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Kaisa Vehmaa hoiti osa-aikaisesti
diakoniatyötä. Hän myös samaan aikaan opiskeli itselleen diakonin pätevyyden. Sirpa Honkanen
jatkoi osa-aikaisena lähetyssihteerinä ja sijaiskanttorina. Tämän lisäksi hän hoiti osa-aikaisena
myös osan Vampulan diakoniatyöstä. Jussi Uutaniemi jatkoi totuttuun tapaan kanttorina.
Vahtimestareina/suntioina jatkoivat Outi Tuunainen ja Tapani Kotaja.
Muu toiminta
Vampulan miesten piiri oli jälleen aktiivinen. Se kokoontui kuukausittain kesää lukuun ottamatta.
Lisäksi piiri teki heinäkuussa retken Sastamalan 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 ruoka-avustusten jakoa.
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