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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 jäseniä vuonna 2020 olivat: Veli-Matti Wasell, puheenjohtaja, Virpi Marku,
varapuheenjohtaja, Anne Palonen, Antti Törmä, Aarno Korpela, Leena Salpio, Leena Niemelä ja
Joonas Immonen sekä Reima Puukki, kirkkoneuvoston edustaja. Virkansa puolesta mukana ovat
olleet kirkkoherra Jani Laaksonen, kanttori Helena Kivimaa ja kanttori Jussi Uutaniemi.
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa: 4.2. ja
2.9.2020. Toukokuun kokous jouduttiin perumaan. Koronapandemian takia 12.3. alkaen
seurakuntaan tuli paljon rajoituksia.
Vuoden 2020 keskeisten tavoitteiden toteutuminen
Virsikirjaa käytettiin messuissa monipuolisesti. Messuihin osallistujien määrän ja kirkkokahvien
lisääminen ei ollut mahdollista, koska koronan takia seurakunta ei saanut tulla kirkkotilaan monen
kuukauden aikana. Voidaan olettaa, että jumalanpalveluksia kuunneltiin radiosta vähintään yhtä
ahkerasti kuin aikaisemmin.
Kanttorien ja kuorolaisten eri tilaisuuksissa esittämä musiikki oli huolella valmistettua. Kirkollisten
toimitusten musiikki toteutettiin kauniisti ja mahdollisuuksien mukaan toivomukset huomioiden.
Rajoitusten takia papit ja kanttorit jäivät paljolti pois muistotilaisuuksista.
Konserttien määrä jäi vuoden aikana vähäiseksi koronarajoitusten takia. Kun väkimääriä rajoitettiin,
edes ulkona ei saanut viettää Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia. Kaksi ulkopuolista esiintyjää
peruutti joulukonserttinsa. Koska laulamista ja suuria kokoontumisia ei koronan takia suositeltu,
pitkiin aikoihin ei kannattanut järjestää konsertteja.
Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen
Koska konsertteja, kuoroja ja muistotilaisuuksia pidettiin vähemmän kuin ennen, pianoja viritettiin
harvemmin. Konserttien ohjelmatuloja ei juuri tullut.
Siunaustilaisuuksiin tehtiin paljon virsimonisteita, mitä ei ollut suunnitelmissa.
Kanttori Helena Kivimaan osallistuminen Pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin siirtyi
koronan takia vuoteen 2021.
JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ
Jumalanpalvelukset
Seurakunnassa vietettiin vuonna 2020 messuja 61 kertaa (keskimäärin 57 osallistujaa) ja
sanajumalanpalveluksia 34 kertaa (keskimäärin 16 osallistujaa, jossa on huomioitava se, että
osassa ollut paikalla vain 4 työntekijää, koska rajoitteiden vuoksi kirkkoon ei ole voitu ottaa
seurakuntalaisia paikalle, korjattu keskiarvo 44). (Vuonna 2019 messuja 110 kertaa (keskimäärin
67 osallistujaa) ja sanajumalanpalveluksia 23 kertaa (keskimäärin 170 osallistujaa).) Vuoden
aikana kokeiltiin edelleen iltakirkkoja. Kokeiltiin myös uudenlaista tapaa järjestää 3 koulukirkkoa,
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joissa paikalle tultiin aina parin luokan voimin, joka paransi vuorovaikutusta. Tämän tavan
jatkamista pohditaan myös tulevaisuudessa.
Kastepuu otettiin käyttöön mikkelinpäivänä.
Suurina juhlapyhinä Huittisten kirkossa oli mukana kirkkokuoro tai Veteraanien lauluveljet. Koska
monen kuukauden ajan jumalanpalveluksissa ei ollut läsnä olevaa seurakuntaa, kanttorien
osaamisella oli hyvin tärkeä merkitys radion kautta mukanaoleville seurakuntalaisille.
Kuorotoiminta
Kuorotoiminta oli vähäisempää kuin ennen. 12.3. alkaen kuorot jäivät tauolle. Seurakunnan kuoroja
ovat Helena Kivimaan johtamat Kirkkokuoro ja Veteraanien lauluveljet, Hilkka Iso-Raution johtama
Ylistysryhmä ja Sirpa Honkasen johtama Vampulan kappelikuoro. Jussi Uutaniemen johdolla
toimineen Umbra beata -lauluryhmän toiminta on loppunut. Vampulassa kappelikuoron ja muiden
ryhmien toiminta on ollut melko vähäistä. Kuorot eivät saaneet vierailla laitoksissa.
Lähinnä Huittisten kirkkokuoro ja Veteraanien lauluveljet jatkoivat myöhemmin toimintaansa.
Veteraanien lauluveljet esiintyivät vielä talvisodan päättymispäivän 80v. -kahvitilaisuudessa 13.3.
juuri koronarajoitusten alkaessa, SLEY:n rukoushuoneen sunnuntai-illassa, itsenäisyyspäivän
jumalanpalveluksessa ja veteraanisiunauksissa. Kirkkokuoro esiintyi jumalanpalveluksessa
pyhäinpäivänä, jouluaattona ja jouluaamuna. Hilkka Iso-Rautio kokosi neljän naisen lauluryhmän,
joka esiintyi 1. adventtisunnuntain jumalanpalveluksessa ja jouluyön hartaus -videolla.
Musiikkikasvatus
Esikoululaisten kirkkopolkua ei voinut keväällä toteuttaa, joten kanttori ei esitellyt lapsille urkuja.
Kouluun menevien siunaamiskirkko pidettiin vasta elokuussa. Myöskään rippikoululaisille ei esitelty
urkuja vuonna 2020. Rippikoululaiset tutustuivat virsiin kuuntelemalla sunnuntain messuja radiosta.
He lauloivat oppitunneilla Erika Kanniston johdolla. Kanttori Helena Kivimaa vieraili avoimessa
kerhossa. Silja Haavisto ja Helena Kivimaa säestivät lasten tilaisuuksissa ukuleleilla.
Konsertit vuonna 2020
1.1. Lapsuuden kirkko -konsertti, 65 henkeä
4.3. Yhteislauluilta Birgitta-salissa, kolehti yhteisvastuulle, 13 henkeä
13.3. Veteraanien lauluveljet esiintyi talvisodan päättymispäivän 80v. -kahvitilaisuudessa, 30
henkeä
18.3. Veteraanien Lauluveljet Annalassa PERUTTU
25.3. Laula kanssain – ikivihreiden lauluilta Ulla Pietilässä PERUTTU
5.4. Palmusunnuntaiksi Huittisten kirkkoon oli kaavailtu Petri Bondfolkin ja Hilkka Iso-Raution ”Ja
niin tuli aamu” -gospelpassiota. Mukana olisi ollut paljon paikallisia kuorolaisia ja muusikoita
PERUTTU
11.4. Pääsiäisen kirkkokonsertti Vampulan kirkossa, esiintyjät Huittisten musiikkiopistolta
PERUTTU
2.7. Suven säveliä, Lähetyksen lauluilta Matin ja Pirkon rannassa/sateella kirkossa. Mukana Hannu
ja Päivi Heinonen, 38 henkeä
18.7. Pieni yösoitto Vampulan kirkossa klo 21. Fagotisti Jarmo Korhonen, klarinetisti Harri
Wallenius, Huittisten musiikkiopiston fagottikvartetti sekä Sara Järvenpää piano, 48 henkeä
19.7. Suven säveliä Vampulan kirkossa. Jussi Uutaniemi urut ja piano, Olga Sidorova viulu, Sanna
Pärssinen laulu, 38 henkeä
9.8. Suven säveliä Huhtamon kirkossa, 28 henkeä
20.9. Isä meidän – hengellisen laulumusiikin helmiä -konsertti Huittisten kirkossa. Sirpa Rynkä ja
Hanna Kanasuo laulu sekä Hannu Ilola piano, 45 henkeä
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25.10. Veteraanien Lauluveljet SLEY:n rukoushuoneella, 38 henkeä
15.11. Hyväntekeväisyyskonsertti Vampulan kirkossa, Henri Jokinen. Järj. Lions Club Huittinen/
Doris, 235 henkeä
13.12. Kauneimmat joululaulut Huhtamon kirkossa PERUTTU
13.12. Kauneimmat joululaulut Vampulan kirkossa PERUTTU
13.12. Kauneimmat joululaulut Huittisten kirkossa, mukana viulistit Hanna-Maria ja Henriikka
Varpula, 10 henkeä, radioitiin
16.12. Kauneimmat joululaulut Huittisten kirkossa PERUTTU
19.12. Kauneimmat joululaulut Amandan areenalla PERUTTU
20.12. Kauneimmat joululaulut Huittisten vanhalla urheilukentällä PERUTTU
21.12. Sallilan koulun oma joululaulutilaisuus Vampulan kirkossa, paikalla ei seurakunnan
työntekijöitä
21.12. kanttori Helena Kivimaa lauloi joululauluja puhelimessa vanhainkodin asukkaille, 22 henkeä
23.12. kanttori Helena Kivimaa lauloi joululauluja puhelimessa terveyskeskuksen potilaille, 16
henkeä
Seurakunnan soittimet
Urkuihin tehtiin vuosihuollot ja pianoja viritettiin tarvittaessa.
Kinkerit
Kinkereille kokoonnuttiin vuoden aikana 3 kertaa. Osallistujia oli 68 henkeä. (Vuonna 2019
kinkereitä oli 11 kertaa ja osallistujia 179). Kinkereitä ei voitu pitää vuonna 2020 enempää, koska
koronan takia ei saanut kokoontua isolla joukolla.
Jotakin uutta
Koululaisten syyskirkkoja oli useita pienille ryhmille. Se tuntui levollisuutensa ansiosta hyvältä,
vaikka tulevaisuudessakin. Adventin aikaan Marjo Mäki nauhoitti ja lähetti videotervehdyksen
koulujen opettajille. Urkukappale, kauniit kuvat videolla, pastori Maire Lampikosken puhe ja Helena
Kivimaan laulama Hoosianna Huittisten kirkon urkujen säestyksellä virittivät ihmiset mukavasti
joulun odotukseen. Hoosianna-virsi tuli sitten myös seurakunnan internetsivuille kuunneltavaksi.
Marjo Mäki ja Helena Kivimaa nauhoittivat joulukuussa virsiä muistotilaisuuksia varten. Muistitikulla
olevia virsiä voi kuunnella seurakuntakeskuksessa järjestettävissä tilaisuuksissa silloin, kun
kanttori ei pääse paikalle. Marjo teki myös sanoista kauniit, taitetut vihkoset.
3. adventtisunnuntaina oli seurakunnan ainoa Kauneimmat joululaulut -tilaisuus. Huittisten kirkossa
oli läsnä vain pieni puhuja- ja muusikkojoukko. Seurakuntalaiset kuuntelivat tilaisuutta radiosta ja
lauloivat kauneimpia joululauluja kotona. Lauluvihkoja oli jaettu etukäteen kaupoissa,
kirkkoherranvirastolla ja Huittisten kirkossa.
Kanttori Helena Kivimaa lauloi jouluviikolla puhelimessa toivejoululauluja terveyskeskuksen ja
vanhainkodin asukkaille. Hilkka Iso-Raution naisten lauluryhmä oli mukana jouluyön hartaudessa.
Koska kirkkoon ei saanut tulla, hartaus nauhoitettiin etukäteen ja oli katsottavissa seurakunnan
internetsivuilta. Seurakunnan internetsivuille tuli vuonna 2020 paljon uusia juttuja ja niitä on
katsottu paljon. Myös Silja Haavisto laittoi lapsityön sivuille laulamansa joululaulun kuunneltavaksi.
Yleisluontoisesti arvioiden seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminta on ollut vuonna 2020,
resurssien puitteissa, melko hyvin toteutunutta.
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Onnistumisen iloa
Covid-19 -pandemiasta johtuvat rajoitteet vaikuttivat toiminnan järjestämiseen, mutta samalla
löydettiin hyviä tapoja tehdä työtä poikkeusoloissa. Jumalanpalveluksiin liittyviä päivystyksiä
järjestettiin adventin aikana säännöllisesti. Myös esimerkiksi kauneimpien joululaulujen radioinnista
saatiin paljon positiivista palautetta. Samoin pohdittiin radiointien toteuttamista jatkossa, jotta
jumalanpalveluselämään on mahdollista osallistua ainakin radioinnin välityksellä.
Huittisten kirkon äänentoiston remontin valmistuminen mahdollisti tilan monipuolisemman käytön ja
paransi radioinnin äänenlaatua.
Mitä voisi tehdä paremmin
Jumalanpalveluksissa voitaisiin tavoittaa paremmin aikuisikäistä väestöä, jumalanpalveluselämän
monipuolistaminen on tämän tavoitteen osalta ratkaisevaa.
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUKSET JA MUSIIKKITILAISUUDET
VUONNA 2020
Jumalanpalvelukset
Vampulan kappeliseurakunta järjesti kaikkiaan 26 jumalanpalvelusta. Niistä messuja oli 19,
sanajumalanpalveluksia 11, lasten kirkkoja 2 ja koululaiskirkkoja 1. Suunnitelluista 50
jumalanpalveluksesta kyettiin toteuttamaan siis vain noin puolet. Vampulan kirkossa ei pidetty
jumalanpalveluksia lainkaan maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välisenä aikana, eikä
joulukuussa. Kaiken kaikkiaan päiväjumalanpalveluksissa kirkkovieraita oli 972. Ehtoollisella kävi
kaikkiaan 488 kirkkovierasta. Keskimäärin kävijöitä jumalanpalveluksissa oli 37,4. Jos
joulujumalanpalveluksia olisi voinut pitää, ja niissä olisi käynyt tavalliseen tapaan väkeä, olisi
jumalanpalvelusten keskiarvo noussut noin 48:aan.
Vampulan kappeliseurakunta paikkasi jumalanpalvelusten puuttumista pääsiäisenä ja jouluna
lähettämällä youtube -kanavan kautta kaksi videoitua hartautta, joista pääsiäisen hartaus tehtiin
seurakuntatalolla ja jouluhartaus Vampulan kirkossa.
Vampulan kappeliseurakunta teki vierailun Vuorenmaan kirkolle Köyliön kappeliseurakuntaan.
Siellä pidettiin yhteinen tuhkakeskiviikon messu, jossa saarnasi kappalainen Jyrki Smolander ja
liturgina oli Säkylä-Köyliön seurakunnan vs. kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala.
Jumalanpalveluselämä oli koronasta huolimatta monipuolista. Yllättävän monet
erityisjumalanpalvelukset kyettiin toteuttamaan, mutta ei kaikkia. Alkuvuodesta talvella
jumalanpalvelukset pidettiin seurakuntatalolla, mutta muuten jumalanpalvelukset olivat pääosin
kirkossa. Erityisjumalanpalveluksista toteutettiin loppiaisen metsäkirkko Ulkoilumajalla ja
jokijumalanpalvelus Laatin rannassa. Siellä saarnasi Jaakko Antola. Sen sijaan esimerkiksi Körrin
kirkko jouduttiin peruuttamaan koronan takia.
Musiikkitoiminta
Musiikkityön osalta on mainittava, että Vampulassa kyettiin järjestämään 3 konserttia, ja lisäksi LC
Gerdat järjestivät marraskuussa hyväntekeväisyyskonsertin Vampulan kirkossa.
Uudenvuodenpäivänä 1.1.2020 Vampulassa oli Lapsuuden kirkko – konsertti. Siellä saatiin kuulla
1500- ja 1600-luvun soittimia. Juhani Listo ja Jarmo Korhonen, jotka ovat pitkän uran Turun
filharmonisessa orkesterissa tehneitä muusikoita, esiintyivät yhdessä. Listo soitti sinkkiä ja
luonnontrumpettia ja Korhonen dulciania, barokkifagottia ja fagottia. Musiikkiopiston oppilaat
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Leanna Sorjamäki, Maija Syrjälä, Sara Järvenpää ja Anne Palonen soittivat opettajansa Jarmo
Korhosen kanssa sävellyksiä viidelle fagotille. Sara Järvenpää soitti lisäksi pianoa.
18.7.2020 Vampulassa oli Pieni yösoitto. Kirkossa kuultiin keväisiä säveliä. Esiintyjinä olivat Harri
Wallenius klarinetti, Jarmo Korhonen fagotti, Sara Järvenpää piano ja mukana oli myös
musiikkiopiston fagottikvartetti. Säveltäjiä kuultiin Bachista ja Mozartista Merikantoon.
19.7.2020 Vampulassa oli ”Suven säveliä”-konsertti. Esiintyjinä olivat Jussi Uutaniemi urut & piano,
Olga Sidorova viulu, sekä Sanna Pärssinen laulu. Seurakunnan kanttori Uutaniemi soitti urku- ja
pianosoolon ja toimi säestäjänä viulu- ja lauluduetoissa Sidorovan ja Pärssisen kanssa.
Ohjelmistoon sisältyi esim. Suomen kansallissäveltäjä Jean Sibeliuksen musiikkia sekä muita
klassisia säveltäjiä kuten Oskar Merikanto. Myös elokuvateemoistaan tunnettu ja meritoitunut
amerikkalainen John Williams oli esillä. Tämä kesäinen viikonloppu, jossa kahtena peräkkäisenä
päivänä tarjolla olleet musiikkitilaisuudet Vampulassa, toi kauan kaivattua elävän musiikin iloa
seurakunnan elämään poikkeuksellisissa yhteiskunnallisissa oloissa vietettynä vuotena.
Paikkakunnan yleisö löysi tiensä hyvin näihin tilaisuuksiin ja positiivinen tunnelma ja palautekin
vallitsi tilaisuuksien jälkimainingeissa.
HUITTISTEN KIRKKOKUORO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Yleistä
Huittisten kirkkokuoron menneen toimintakauden 2020 harjoitus- ja esiintymistapahtumia muokkasi
ja väritti varsin voimakkaasti tällöin alkanut koronapandemian myllerrys. Se näkyi ja kuului
oikeastaan kaikessa kuoron toiminnassa. Kuoron kokoonpano muuttui alkuvuoden aikana
ratkaisevasti. Sekakuorosta muodostui esiintyväksi kokonaisuudeksi naiskuoro, jossa oli mukana
laulamassa 9 laulajaa, 5 sopraanoa ja 4 alttoa.
Kuluneen vuoden toiminta
Alkuvuoden kuoroa harjoitutti kanttori Jussi Uutaniemi ja maaliskuusta alkaen kanttori Helena
Kivimaa toimi johtajana kuoron harjoituksissa ja esiintymisissä. Kuorolla oli vuoden aikana
yhteensä 16 kokoontumista (harj. + esiintymiset).
Kuoro esiintyi vuoden alkupuolella sanajumalanpalveluksissa ja messuissa, myöhemmin ilman
seurakuntalaisia järjestetyissä radioiduissa messuissa Pyhäinpäivänä ja joulunajan juhlapäivinä.
Kuoron yhdistystoimintaan liittyviä tapahtumia ei vuoden aikana järjestetty eikä myöskään kuoron
kesätapahtumaa eikä kuorovierailuja. Myöskään Satakunnan Kirkkomusiikkipiirin vuotuisia piirin
kirkkokuorojen yhteislaulutapahtumia ei järjestetty eikä Suomen Kirkkomusiikkiliiton
valtakunnallisia suurtapahtumia voitu järjestää.
Satakunnan Kirkkomusiikkipiirin hallituksessa ja piirin vuosikokouksessa kuoroa edusti kuoron
puheenjohtaja Reima Puukki.
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2. VIESTINTÄ
VIESTINNÄN VASTUURYHMÄ
Viestinnän vastuuryhmään kuuluivat vuonna 2020 kirkkoneuvoston asettamina Sinikka Ritakallio,
Satu Ojala ja Sirpa Honkanen. Työntekijöiden edustajana oli Marjo Mäki ja kokoonkutsujana toimi
kirkkoherra Jani Laaksonen.
Vastuuryhmä piti kertomusvuonna kaksi kokousta, joissa mm. ideoitiin ja suunniteltiin Lauttakylälehden välissä ilmestyvää Ikkuna-liitettä. Jäsenet myös ottivat osaa liitteen toteuttamiseen. Vuoden
2020 Ikkuna-liite ilmestyi kaksisivuisena neljä kertaa.
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.
Seurakunnalle laadittiin Viestintäsuunnitelmaa, jonka lopullinen muoto on vielä vahvistamatta. Sen
osalta työtä jatketaan.
Koronan myötä tiedotuksen merkitys kasvoi, kun uusia ohjeita päivitettiin ja tiedotteita laadittiin.
Myös tiedotteiden julkaisu lehdissä on ollut tärkeä osa seurakunnan viestintää muuttuvien
olosuhteiden ja niihin liittyvien ohjeiden keskellä.
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.
Poikkeuksellisen tilanteen myötä erilaisten videotallenteiden julkaiseminen ja niiden
nauhoittaminen, äänitys ja editointi on lisääntynyt.
Pääsiäisen hartausvideo (85 katsojaa) ja Äitienpäivätervehdys (71) yhdessä Sanna Pärssisen
kanssa.
Koulujen kevättervehdys (Kultalahti, Kivimaa) ja adventtihartaus (Lampikoski, Kivimaa)
Laula Hoosianna kanttorin kanssa (135, Kivimaa)
Vampulan joulutervehdys (159, Smolander, Honkanen)
Jouluyön hartaus (236, Hilkka Iso-Rautio, Leena Vilppala, Tiina Ruusumaa, Outi Kontio, Marjo
Mäki)
Hilkka Iso-Raution päivän rukoushetkien tekstitys ja nettiin lataaminen, 36 hartautta (keskimäärin
27 kuulijaa/kerta)
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3. KASVATUSTYÖ
LAPSI- JA PERHETYÖ
Muutoksen ja murroksen vuosi
Vuosi 2020 jää monella tavalla historiaan muutoksien vuotena, niin myös Huittisten seurakunnan
lapsityössä. Suurin osa vuodesta kului poikkeusoloissa koronapandemian aiheuttamien rajoitusten
vuoksi.
Lapsityön alkuvuosi jatkui syksyllä 2019 aloitetuilla kerhoilla lastenohjaajien vastatessa toiminnasta
kirkkoherran ollessa heidän esimiehensä.
10.3. lastenohjaajat saivat uuden lähiesimiehen, kun uusi lapsityönohjaaja Silja Haavisto aloitti työt
seurakunnassa. Valtakunnalliset koronarajoitukset astuivat voimaan 13.3. Tämä tarkoitti sitä, että
lapsityönohjaaja sai ensitöikseen perua kaiken lapsityön kokoavan toiminnan. Siitä alkoi
uudenlainen toiminnan kehitystyö digiloikkineen. Näissä poikkeusoloissa elettiin aina toukokuun
lopulle asti.
Kesäkuun alusta rajoituksia hieman höllennettiin ja lapsityössäkin saatiin järjestää taas toimintaa
hygieniaohjeita ja turvavälejä painottaen. Mahdollisimman paljon suosittiin ulkona järjestettävää
toimintaa.
Lomien jälkeen elokuussa kokoavaa toimintaa aloiteltiin uudestaan, koko ajan pandemiatilannetta
seuraten. Tilanne näytti kuitenkin hyvältä, kun tilamitoitukset, turvavälit ja hygienia otettiin
huomioon ja näin saatiin niin sanottu uusi normaali toiminta käyntiin.
Pandemiatilanteen kuitenkin pahentuessa jälleen, ensin Varsinais-Suomessa ja sittemmin myös
Satakunnassa, joulukuun alku toi uudet tiukennukset rajoituksiin. 3.12. alkaen kaikki aikuisten
kokoava toiminta peruutettiin. Lapsi- ja perhetyössä tämä koski kaikkea muuta toimintaa, paitsi
päiväkerhoa ja lapsiparkkia. Kaikissa aikuisten kohtaamisissa suositeltiin kasvomaskin ja/tai visiirin
käyttöä, käsidesiä, turvavälejä ja isompia kokoontumisia myös henkilökunnan kesken ei suositeltu.
Silja Haavisto ja Kaisa Vehmaa liittyivät mukaan liikkuvan seurakunnan liikunta-agenttitoimintaan
syksyllä. Tarkoituksena on kehittää liikunnallista toimintaa seurakunnalle sekä työyhteisöön.
Isompana liikuntatoimintaan liittyvänä asiana on kesällä 2020 aloitettu kevään 2021 Kummipäivän
perheliikuntatapahtuman kehitystyö ja yhteistyötahojen haastaminen mukaan. Joulukuun alussa
aloitettiin myös henkilökunnan taukojumppa, joulujumppa.
Vuosi on ollut vaiherikas ja haastava. Katse on koko ajan tulevassa uutta suunnitellen ja
valmistellen, mutta välillä hyvin lyhyelläkin varotusajalla toimintoja muuttaen ja peruen.
Lapsityö on tehnyt koko vuoden aikana ison harppauksen kohti lapsi- ja perhelähtöisen
seurakunnan tavoitteita näkyen ja kuuluen ja luoden yhteistyöverkostoja niin paikallisesti, kuin
laajemmallakin piirillä. Erilaisten työtä ohjaavien asiakirjojen päivitys on ollut myös iso osa
koronavuotta.
Lapsityön tiimi
Lapsityön tiimiin kuuluu tällä hetkellä lapsityönohjaaja Silja Haavisto sekä kolme, jo useamman
vuoden seurakunnalla työskennellyttä, lastenohjaajaa; Taina Saretsalo, Anu Pihlava ja Mari
Tervaniemi. Lisäksi toiminnassa on mukana syksystä 2018 alkaen työkokeilussa oleva Olga
Kurikka. Kurikan työkokeiluun kuuluu päiväkerhotoiminta ja sopimus on aina loma- ja
toimintataukojen aikana keskeytetty. Syksyllä oli kaksi TET-harjoittelijaa yhdeksänneltä luokalta,
joiden työ jakautui lapsi -ja varhaisnuorisotyön kesken.
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Lapsityönohjaajan aloitteesta heti keväällä alettiin ajamaan toimintaan, työaikaan, ruokataukoihin
ja työaikajaksoihin liittyviä uudistuksia ja korjaamaan olemassa olevia epäkohtia tasapuolisiksi.
Myös työilmapiiriin liittyvät asiat ovat nousseet vuoden aikana vahvasti esille ja erilaisia toimia
tähän liittyen on aloitettu.
PÄIVÄKERHOTYÖ
Päiväkerho on kirkon varhaiskasvatustoimintaa 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerho tarjoaa lapsen
kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti tukevaa toimintaa kristillisen kasvatuksen näkökulmasta.
Huittisten seurakunnan päiväkerhon keskeiset tavoitteen vuodelle 2020 on ollut palvella
huittislaisia lapsiperheitä tarjoamalla laadukasta kasvatusta ja olemme turvallinen paikka lapselle ja
koko perheelle, jossa lapsesta kasvaa tulevaisuudessa aktiivisia seurakuntalaisia.
Päiväkerhon tavoitteet toteutuivat säännöllisen ja aktiivisen päiväkerhon myötä, joka
poikkeusoloissakin tavoitti lapset ja perheet.
Kerhoryhmät
Alkuvuodesta syksyllä 2019 aloitetut ryhmät jatkoivat toimintaansa. Päiväkerhoryhmiä oli 4 (kaksi
3-vuotiaiden ryhmää Puput ja Siilit sekä 4-5-vuotiaiden ryhmät Kisut ja Ketut). Molemmat isompien
ryhmät kokoontuivat kaksi kertaa viikossa ja molemmat pienempien ryhmät kokoontuivat kerran
viikossa. Yhteensä kerholaisia oli nelisenkymmentä.
Syksyllä toimintaan vaikutti koronan lisäksi päivähoito-oikeuden vapautuminen. Kolmasosa 4-5vuotiasta kerhoon ilmoittautuneista jäi pois kerhosta päiväkotipaikan saatuaan. Kolmivuotiaita
syksylle ilmoittautui 7. Isompien ryhmä Ketut kokoontui kaksi kertaa viikossa ja pienemmät Puput
kokoontui sisarustensa kanssa kerran viikossa.
Heti koronarajoitusten astuttua voimaan maaliskuussa aloimme suunnittelemaan, miten voimme
kohdata perheitä poikkeusaikana.
Lastenohjaajat soittivat jokaisen päiväkerholaisen perheen kotiin vähintään kerran kevätkatkon
aikana ja kyseli kuulumisia. Päiväkerholaisille lähetettiin kaksi kertaa kevään aikana kerhopaketit
postitse. Lapsityönohjaaja loi lapsi- ja perhetyölle omat somekanavat. Näiden kautta julkaistiin
erilaisia toimintavinkkejä, askarteluideoita, muskarilinkkejä, kirjavinkkausta, pääsiäisalttarit jne.
Sometilit toimivat myös toiminta- ja tiedotuskanavana. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin myös
lapsityön joulukalenteri.
Toukokuusta alkaen kerhovideoita julkaistiin seurakunnan Youtube-kanavan kautta, josta jäi
pysyvä toimintamuoto lapsityön toimintaan.
Kesäkerho
Kesäkerhoa pidettiin kesäkuussa kolmen viikon ajan kolme kertaa viikossa. Kesäkerhossa kaikki
ikäryhmät olivat samassa ryhmässä. Toiminta toteutettiin ulkona. Kesäkerhossa kävi noin 15 lasta.
Kesäkerhotoiminta oli maksutonta.
Lastenkirkot
Vuoden aikana järjestettiin lapsille ja lapsiperheille erilaisia kirkkohetkiä. Kirkkohetkiä oli
arkiaamuina ja osa ilta- ja viikonloppuaikaan, esim. lasten aamukirkot, vauvakirkko ja nallekirkko.
Kouluun menevät siunattiin koulutielle aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisesti vasta
elokuussa.
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Koulutus
Lastenohjaajat osallistuivat syyskuussa järjestetyille Varhaiskasvatuksen neuvottelupäiville
Hämeenlinnassa. Poikkeusolojen aikana verkossa toimivat ilmaiset koulutukset ja webinaarit ovat
lisääntyneet ja sitä on hyödynnetty lapsityössä.
Muuta toimintaa päiväkerholla
Huhti-toukokuun aikana tehtiin myös todellinen suursiivous, kun kaikki kaapit ja laatikot käytiin läpi.
Vanhoja mappeja siivottiin, kaikki lelut pestiin, kellarivarastosta käytiin kaikki tavarat ja
näytelmävaatteet läpi ja pestiin.
PYHÄKOULUTYÖ
Pyhäkoulutyön toiminta-ajatuksena on lasten kasteopetus. Vuoden 2020 tavoitteissa oli
pyhäkoulutyön imagon nostaminen, uusien pyhäkoulutoiminnan muotojen löytäminen ja pohdinta
minkälaista pyhäkoulutoimintaa Huittisten seurakunta tulevaisuudessa järjestää. Tavoitteiden
saavuttaminen ei mahdollistu kovin pienessä ajassa, mutta osittain katsotaan toteutuneeksi.
Vuoden aikana on laitettu alkuun muun muassa katsomuskasvatusyhteistyöhön liittyviä asioita,
yhteistyötä rakennettu monien eri toimijoiden kanssa ja uusia toimintamuotoja on suunniteltu ja
myös toteutettu.
Pyhäkoulutyön kerhotoiminta
Pyhäkoulutyössä jatkettiin syksyllä 2019 alkanutta Puuhis-kerhoa alakoululaisille. Kävijöitä oli
alkuvuonna noin 10 kävijää. Syksyllä Puuhiksen nimi muutettiin Puuhapysäkiksi ja kävijöitä on ollut
4 koululaista.
Pyhäkoulun viikoittaista toimintaa on suunniteltu uusista näkökulmista käsin. Syksylle oli tarjolla
Metsäpyhäkoulu, mutta se ei toteutunut liian vähäisen väkimäärän vuoksi. Sen sijaan ison suosion
sai Kirjepyhäkoulu, missä lähetetään pyhäkoulupostia kerran kuussa. Loppuvuodesta
kirjepyhäkoululaisia oli jo 42.
Leppis-kerho jatkoi toimintaansa aiempien vuosien tapaan Nuorisoklubilla. Lapsityönohjaajalla oli
yksi oma vetovuoro syksyn aikana.
Katsomuskasvatusyhteistyö
Kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa on oltu tiiviisti yhteydessä. Syksyn tapaaminen
siirrettiin Teamsiin, mutta syksyn aikana lapsityönohjaaja pystyi tekemään vierailuja kahteen
päiväkotiin. Vaikka koronarajoitusten vuoksi kokoontuminen on ollut hankalaa, niin yhteistyötä on
kehitetty ja uusia sopimuksia on laitettu alulle. Mietinnässä on, millä tavalla voimme palvella
varhaiskasvatuksen yksiköitä muutoinkin kuin käymällä vierailulla päiväkodeissa.
Tapahtumat
30.5. Kummipäivän tapahtuma jäi pois. Tapahtuman tilalle tehtiin kummijumpparastit pihalle
omatoimirasteiksi. Vuoden 2021 Kummipäivän tapahtumaa on suunniteltu, haettu rahoitusta ja
yhteistyökumppaneita.
Syyskuussa vietettiin 5-vuotissyntymäpäiviä. Tapahtuma pidettiin kaksiosaisena, jotta väkimäärä
pysyi rajoitusten mukaisena. Syntymäpäivillä esiintyi Kuutoskoni ja sinne osallistui noin puolet koko
viisivuotiaiden määrästä.
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Marraskuussa järjestettiin yhteiskristillinen isänpäivätapahtuma Isän askelissa. Tapahtumaajankohta osui juuri rajoitusten väliin ja kokosikin noin 90 kävijää seurakuntakeskukselle.
PERHEKERHOTYÖ
Perhekerhotyön toiminta-ajatuksena on tarjota kristillistä kasvatusta sekä vanhemmille että lapsille,
olla tukena perheen kasvatuksessa ja olla turvallinen kohtaamispaikka. Tavoitteita vuodelle 2020
oli jatkaa hyvää perhekerhotyötä ja luoda uusia toimintatapoja. Tavoitteet täyttyivät verkkotyön ja
uusien toimintamuotojen myötä.
Perhis eli avoin perhekerho
Avoin perhekerho kokoontui Huittisten seurakuntakeskuksella tiistai aamupäivisin. Avoin
perhekerho tavoittaa huittislaisia lapsiperheitä ja isovanhempia lapsenlapsineen. Toimintaan
kuuluu alkuhartaus, laululeikkejä, askartelua, vapaata leikkiä ja välipala.
Alkuvuodesta perhekerho Perhis kokoontui 8 kertaa. Kävijöitä kerhossa oli viitisenkymmentä.
Syksyllä avoin perhekerhotoiminta aloitettiin ensin ulkotoimintana. Rajoitusten annettua myöden
toimintaa jatkettiin lähes normaaliin tapaan sisätiloissa. Kerholaisia syksyn aikana kävi 20-30.
Kerhokertoja syksylle kertyi 12. Kesäperhis kokoontui kesäkuussa 3 kertaa seurakuntakeskuksen
pihapiirissä.
Vampulan avoin perhekerho, Murukerho, kokoontui myös kerran viikossa ja kokosi toistakymmentä
kävijää joka viikko. Vampulan toiminnasta vastasi Kaisa Vehmaa.
Muu toiminta
Korona-aikana perheitä aktivoitiin tekemällä seurakuntakeskuksen pihaan aina viikoksi kerrallaan
jokin tehtävärata, joita perheet pystyivät käymään katsomassa oman aikataulunsa mukaan
rajoitukset huomioiden. Näistä esimerkkinä; arvoituksia, karanneiden lampaiden etsintä,
valokuvasuunnistus.
Lastenohjaajien puhelin toimi myös puhelinhelppinä kevään ajan.
Uutta toimintaa
Syksyllä aloitettiin uutena toimintana Vauvapysäkki. Vauvapysäkki kokoaa alle vuoden ikäisiä
vauvoja ja äitejä yhteen ja saikin yllättävän suosion heti alkaessaan. Pysäkkiä järjestetään yhdessä
Huittisten perhekeskuksen kanssa.
Toisena uutena toimintana aloitettiin lapsiparkki. Lapsiparkkiin voi tuoda ikään kuin hoitoon 2-7vuotiaan lapsen. Parkki on auki kaksi kertaa viikossa, kerran iltapäivällä ja kerran ilta-aikaan.
Tapahtumat ja leirit
Koronan ja myös Ylistenrannan tilanteen takia moni asia on muuttunut tai jäänyt kokonaan pois.
Leiritoimintaa ei vuonna 2020 järjestetty lainkaan lapsi- ja perhetyössä. Keväälle suunniteltu
avoimen perhekerhon retkipäivä jäi kokonaan pois. Päiväkerholaisten kevään päättäjäiset vaihtui
kesällä leikkipuistotapaamisiin. Lastenohjaajat kutsuivat Leijonapuistoon kaikki kerholaiset
ryhmittäin.
Elokuun alkuun oli suunniteltu perheleiripäivä Ylistenrantaan, mutta se vaihdettiin perheiden
puuha- ja peli-iltaan seurakuntakeskuksen pihapiiriin. Peli-ilta keräsi toistakymmentä kävijää.
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Elokuusta marraskuulle asti järjestettiin kerran kuussa Pienet jalat liikkeelle -leikkipuistoiltoja.
Leikkipuistoillat ovat liikunnallisia koko perheen puuhailtoja ja järjestettiin eri yhteistyötahojen,
Pelastakaa Lapset ry:n, MLL:n ja 4H:n, kanssa
Lapsityö osallistui myös lokakuussa Huittisten kaupungin kirjaston ja LC Gerdan kanssa
yhteistyössä Unilelut yökylässä tapahtumaan. Tapahtumassa oli mukana lapsityönohjaaja
lapsityön maskotin Lemmi-lampaan kanssa.
Erilaiset teemapäivät huomioitiin keksimällä vinkkejä ja haasteita sosiaaliseen mediaan ja
verkkosivuille.
Joulunaika
Joulua ei peruttu, vaikka siltä näyttikin. Lasten kauneimmat joululaulut ja joulupuuro päätettiin
ensin rajoitusten vuoksi pitää kahdessa osassa, joihin otettaisiin ilmoittautuminen. Uusien
rajoitusten tiukennuksien vuoksi tapahtuma jouduttiin perumaan.
Joulukuun 14. päivään suunniteltu jouluaskartelupaja jouduttiin myös perumaan. Tapahtuman piti
olla monen eri toimijan yhteistyössä toteutettu. Peruuntuneen tapahtuman tilalla sai päiväkerholta
tilata ja noutaa jouluaskartelupaketin. Pakettia oli kokoamassa lapsi- ja varhaisnuorisotyö,
Huittisten kaupungin nuorisotyö ja MLL. Paketteja tehtiin yhteensä 40 kappaletta.
Seurakuntakeskuksen ikkunoita koristeltiin joulunajaksi. Kirkkotien puolelle tuli nuorten tekemiä
jouluisia tauluja sekä seimikuvaelma. Päiväkerhon ikkunoissa oli myös joulun tarina kuvitettuna.
Sosiaalisen median Enkeli-ikkuna haaste laitettiin liikkeelle tuomaan joulun iloa ihmisille ja
haastamaan mukaan laittamaan enkeleitä ikkunalle.
Koulutus
Koko lapsityön tiimi osallistui marraskuussa Raumalla järjestettävään Vanhemmuuden palikat koulutukseen, jonka järjesti Rauman perheasiainneuvottelukeskus.
VARHAISNUORISOTYÖ
Työntekijät
Marjo Mäki vastasi Huittisten alueella kerhotoiminnasta, varhaisnuorisotyön tapahtumista,
koulutyöstä ja leiritoiminnasta sekä toimi partion yhteyshenkilönä seurakunnan ja partion välillä
(Seppona) ja tiedotussihteerin tehtävissä (20%). Kaisa Vehmaa vastasi Vampulan
kappeliseurakunnan alueella lapsi- ja varhaisnuorisotyöstä, nuorisotyöstä ja koulutyöstä sekä
diakoniatyöstä (30%).
Vampulan kappelin kasvatustyön toimintakertomus omana kertomuksena.
Kerhotyö
Kerhotoiminta peruuntui maaliskuun puolivälistä alkaen koronan vuoksi kokonaan. Syksyllä
jatkettiin niitä kerhoja, mihin osallistujia tuli. Epidemian vaikutus näkyi vähäisenä
osallistujamääränä. Kerhojen suunnittelu ja toteutus on Huittisissa työntekijän vastuulla. Syksyllä
jatkuivat askartelu- ja kokkikerho, sekä Loiman, Suttilan ja Palojoen kerhot. Perinteiseen
tyttökerhoon ei kevään peruuntumisten jälkeen enää tullut kuin pari tyttöä ja lopulta kerho hiipui
kokonaan.
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Vapaaehtoiset
Toimintakertomusvuonna apuohjaajana toimi Neea Nieminen siihen asti, kunnes kerhot
peruuntuivat.
Leirit ja retket
Suunnitellut leirit ja retket jäivät toteutumatta osittain rajoitusten vuoksi ja myös Ylistenrannan
käytöstä poiston vuoksi. Arkkihiippakunnan Loiskis-leiri toteutui ja sille osallistui Huittisista kaksi
leiriläistä.
Tapahtumat
Suunnitellut tapahtumat, niin oman työalan kuin yhteistyössä muiden tahojen kanssa suunnitellut,
jäivät suurimmaksi osaksi toteutumatta vallitsevassa tilanteessa. Keväälle sovittu
nukketeatteriesitys ”Harmandia” järjestettiin lokakuun alussa alkuperäisestä suunnitelmasta
poiketen vain muutamille koululuokille, eikä kaikille niin kuin oli alun perin suunniteltu. Esitys tavoitti
275 oppilasta ja opettajaa Suttilan, Loiman, Sammun, Sallilan ja Lauttakylän kouluilta.
Koska 10-synttärit peruuntui, niin synttäriläisille lähetettiin onnittelu kirjan muodossa.
Poikkeuksellisesti lahjan saivat kaikki kirjoilla olevat 10-vuotiaat, kun normaalisti lahja on yleensä
jaettu vain tilaisuuteen ilmoittautuneille.
Isoskoulutus toteutettiin nuorisotyön kanssa sen hetkisen tilanteen ohjeita noudattaen Loimaan
Mustajärven leirikeskuksessa.
Kevään tilanne toi toimintaan tapahtumia toimintasuunnitelman ulkopuolelta. Varhaisnuorisotyö oli
mukana toteuttamassa oman seurakunnan lapsityön kanssa tapahtumaa perheille
seurakuntakeskuksen ympäristössä ja syksyllä Lapsen oikeuksien päivän tilaisuutta.
Varhaisnuorisotyö oli mukana myös järjestämässä yhteiskristillisiä tapahtumia perheille
Vanhankosken Lehtoalueella ja Vanhalla urheilukentällä sekä syksyllä Huittisten
seurakuntakeskuksella.
Koulutyö
Työntekijät (papit, diakonit, nuorisotyönohjaajat) pitivät päivänavauksia niillä kouluilla, joihin sai
mennä. Osa hartauksista toteutui keskusradion kautta, muutama hartaus tehtiin nauhoituksena.
Hartausvuorojen organisointi on varhaisnuorisotyöntekijän vastuulla. Alkuvuodesta, ennen
rajoituksia, kaksi koululaisryhmää ehti käydä kirkkovierailulla ja työntekijä ehti tehdä yhden
vierailun koululuokassa.
Kevään koululaiskirkko alakouluille toteutettiin etukäteen nauhoitetulla videolla, jonka linkki
lähetettiin kouluille. Pellonpuiston koululle nauhoitteesta tehtiin oma versio. Kevätkirkon puheen piti
Minna Kultalahti ja kanttorina oli Helena Kivimaa. Adventtihartaus kouluille lähetettiin myös
nauhoitteena. Maire Lampikoski puhui ja kanttorina oli Helena Kivimaa. Molemmat videot nauhoitti
ja editoi Marjo Mäki.
Syksyn aloituskirkot pidettiin jokaiselle koululle omanaan ja isompien koulujen luokat vielä erikseen
ryhmiteltyinä koulujen ohjeiden mukaan. Aloituskirkkoja pidettiin yhteensä kahdeksan. Joidenkin
mielestä syksyn aloituskirkot voisi järjestää tulevaisuudessakin pienemmille ryhmille.
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7-luokkien ryhmäytyspäivä yhdessä koulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa järjestettiin siten,
että vain yksi luokka kerrallaan oli paikalla. Mukana seurakunnan työntekijöistä Kaisa Vehmaa ja
Marjo Mäki.
Kaksi yhdeksäsluokkalaista oli viikon TETissä tutustuen seurakunnan lapsi- ja
varhaisnuorisotyöhön.
Muu toiminta
Rippikoulutyössä varhaisnuorisotyöntekijä oli toteuttamassa päivärippikoulua keväällä. Ryhmä
konfirmoitiin juuri ennen kokoontumisrajoitusten voimaantuloa. Myös syksyllä aloittaneessa vuoden
2021 päivärippikouluryhmässä varhaisnuorisotyöntekijä on mukana, sekä rippikoululaisille
järjestetyssä konsertissa.
Nuorisotyönohjaaja oli mukana diakoniatyöntekijöiden ja kanttorin kanssa Kuninkaisten
vanhainkodin ulkotiloissa pidetyssä hartaudessa.
Syksyllä aloitettiin yhdessä Forssan ammatti-instituutin opettajan ja oppilaan kanssa virtuaalivideon
tekeminen Huittisten kirkosta. Videon on tarkoitus valmistua keväällä 2021.
Kulunut poikkeusvuosi on tuonut tullessaan uusia tapoja tehdä työtä. Erityisesti tiedotuksen osuus
on korostunut ja erilaisten videoiden tekeminen nettisivuille on lisääntynyt. Sanna Pärssisen
kanssa valmistettiin pääsiäiseksi video raamatuntekstein, kuvin ja musiikilla sekä
Äitienpäivätervehdys, jossa oli kuvien lisäksi runoja ja laulua. Lisäksi on toteutettu jo aiemmin
mainitut kouluille tehdyt nauhoitteet, sekä Laula Hoosianna kanttorin kanssa (Helena Kivimaa),
Vampulan joulutervehdys (Jyrki Smolander, Sirpa Honkanen) ja Jouluyön hartaus (Hilkka IsoRautio, Leena Vilppala, Tiina Ruusumaa, Outi Kontio, Marjo Mäki), joiden nauhoituksen, kuvat ja
editoinnin on tehnyt Marjo Mäki. Joka tiistai koronarajoituksista lähtien on tekstitetty ja julkaistu 36
Hilkka Iso-Raution tekemää rukoushetkeä. Kanttori Helena Kivimaan kanssa nauhoitettiin virsiä
muistotilaisuuksissa käytettäväksi, kun työntekijät eivät ole läsnä muistotilaisuuksissa.
Varhaisnuorisotyö oli mukana myös kirkkopäivystyksissä adventtiaikana.
Koulutus
Marjo Mäki on osallistunut vuoden aikana useampaan Teamsissä järjestettyyn koulutukseen,
joiden aiheet ovat liittyneet luottamusmies toimintaan, viestintään, työsuojeluun ja tilastointiin.
Kasvatustyön vastuuryhmä
Vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa olivat vuoden aikana läsnä:
Maarit Syrjälä pj, Ritva Palokangas varapj, Leena Niemelä, Kaisa Mäenpää Antti Törmä, Mari
Suomela, Ilona Kojo kirkkoneuvoston edustaja, Jani Laaksonen, Maire Lampikoski, Silja Haavisto,
Erika Kannisto, Kaisa Vehmaa, Petri Sorva, Marjo Mäki
Kesäillan hartaus järjestettiin ulkotiloissa perinteiseen tapaan. Mukana toteutuksessa Antti Törmä,
Silja Haavisto ja Marjo Mäki.
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VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN LAPSI- JA NUORISOTYÖ
Työntekijätilanne
Nuorisotyönohjaajan virka lakkautettiin ja jäädytetty diakonian virka muutettiin 1.4.2020 alkaen
diakonian viraksi, joka sisältää kasvatustyötä. Virassa jatkaa Kaisa Vehmaa.
Diakoniatyön ja kasvatustyön työryhmä
Työryhmään kuuluivat puheenjohtajana Susanna Tähtinen, varapuheenjohtajana 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. Työryhmä kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa.
Murukerho (perhekerho)
Murukerho kokoontui tiistaisin klo 9.30-11 kerran viikossa. Keskimääräisesti osallistujia oli noin
12-15/kerta. Murukerhon ohjelmaan kuului aamupala, hartaus, leikkejä, pelejä ja lauluja.
Murukerholaiset osallistuivat myös yhteen aamukirkkoon.
Pikkupyhis
3-5-vuotiaille tarkoitettu pyhäkoulu aloitti toimintansa syksyllä. Lapsia oli kerhossa vakituisesti 3 ja
muutaman kerran lapsia oli 4. Toiminta oli mahdollista aloittaa, koska koronan takia monet
toiminnat olivat tauolla.
Alakoululaisten kerhot
Keväällä kokoontui joka tiistai monitoimikerho ja joka toinen viikko tyttökerho. Monitoimikerhossa
kävijöitä oli 5-7 ja tyttökerhossa 10-12. Keväällä aloitettiin myös kuviskerho Sylvia Kuusiston
johdolla, joka ehti kokoontua kolme kertaa ennen sulkua. Syksyllä monitoimikerho ja tyttökerho
yhdistyivät, koska koululla alkoi samaan aikaan musiikkiopiston kerho.
Nuoret
Nuorten iltapäivät pyörivät seuriksella maanantaisin klo 15-16.30. Uuden rippikoulusuunnitelman
mukaisesti nuoret eivät enää kerää riparipasseihin merkintöjä, joten toiminta kappelin päässä on
muutoksen alla. Nuorten joulujuhla saatiin pidettyä yhdessä kaupungin kanssa marraskuun
lopussa normaalisti.
Muut tapahtumat ja tilaisuudet
Lasten aamukirkkoja järjestettiin yksi. Yhteistyöpalaverissa keväällä todettiin, että seurakunnan ja
kaupungin väliltä puuttuu sopimus, jotta toimintaa voidaan jatkaa. Kirkkoherra on vastuussa
sopimuksesta. Nykyisessä muodossa ei ole mahdollista toteuttaa hengellistä ohjelmaa
varhaiskasvatuksessa, joten he eivät osallistu kirkkoihin toistaiseksi. Korona sotki myös tätä
prosessia ja ylipäätänsä kaikkea yhteistä toimintaa.
Laskiaisrieha ei toteutunut lumen puutteen vuoksi.
Alkuvuonna ehdittiin pitää yksi aamunavaus päiväkodilla ennen rajoituksia. Sallilan
aamunavaukset pidettiin tammi-helmikuussa normaalisti salissa ja sen jälkeen siirryttiin
keskusradion kautta toteutettaviin hartauksiin.
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Maalis-toukokuussa kaikki tapahtumat ja kerhot olivat tauolla. Myös Vampula-viikko jäi tänä
vuonna seurakunnan osalta väliin lukuun ottamatta kirppispäivää.
Kesäkuussa pidettiin yhteistyössä kaupungin kanssa pihanuokkaria alakoululaisille kolme kertaa
seurakuntatalon pihapiirissä ja nuorille toimintaa nuokkarin pihassa myös kolmena kertana.
Syksyllä toteutettiin kouluun menevien siunauskirkko. Kirkko siirrettiin toukokuulta elokuulle ja se
jouduttiin toteuttamaan pienemmällä väkimäärällä ilman päiväkodin henkilökuntaa.
Kaisa Vehmaa ja Jyrki Smolander olivat mukana kesän ensimmäisessä rippikoulussa, joka
järjestettiin päiväkouluna Huittisten seurakuntakeskuksessa. Ylistenrannan leirikeskus on poissa
käytöstä toistaiseksi.
Vampulan konfirmaatio järjestettiin 10.10.2020 ja kuusi nuorta konfirmoitiin.
Kevään koululaiskirkko peruttiin, mutta syksyn kirkko saatiin toteutettua normaalisti.
Koronan tuomien muutosten vuoksi työntekijän panos siirtyi vuoden aikana suurilta osin
diakoniaan, koska siellä oli selkeä tarve poikkeustilanteen keskellä.
HUITTISTEN ERÄNKÄVIJÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS
Tavoitteet
Päätavoite vuodelle 2020 on ollut ylläpitää nykyiset toimintaryhmät ja tarvittaessa rekrytoida uusia
johtajia mahdollistamaan sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien ikäkausitoiminta. Syksyllä
aloitti yksi uusi sudenpentulauma (7-9 v.), seikkailija (10-12 v.) ja tarpoja (12-15 v.) -ikäkaudet
kasvoivat ja olemassa olevia ryhmiä täytettiin ikäkaudesta toiseen siirtyvillä, sekä uusilla
partiolaisilla. Tarpojista samoajiksi siirtyneiden ja vanhempien samoajien yhteisen toiminnan
kehittäminen jatkui.
Hallinto (kokoukset)
Johtajisto kokoontui tarvittaessa, koronatilanteen vuoksi harvemmin. Hallitus kokoontui neljä kertaa
vuoden aikana. Huittisten Eränkävijöiden Kevätkokous pidettiin 3.6. Lounais-Suomen Partiopiirin
syyskokouksessa paikalla Sini-Minttu Aaltonen ja Anne Kakkuri-Alanen. Lippukunnan syyskokous
pidettiin 18.9. Syyskokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Anne Kakkuri-Alanen, Katja
Laukkanen, Emilia Syrjälä, Kaisa Mäenpää, sihteerinä ja seurakunnan edustajana jatkaa Marjo
Mäki, sekä vanhempainedustajana Kati Lahtinen. Lippukunnanjohtajana jatkaa Sini-Minttu
Aaltonen.
Ohjelmatoiminta
Ryhmissä toteutettiin partio-ohjelmaa, ja huomioitiin Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus ja
ajankohtaiset aiheet. Koronatilanteen laittaessa viikkokokoontumiset tauolle ryhmille järjestettiin
erilaisia etäpartioita, mm. Teamsin ja WhatsAppin välityksellä. Ryhmille tarjottiin tehtäväksi myös
#KotiKolona –merkkiä, mikä sisälsi monenlaisia kotikulmilla tehtäviä partioaiheisia aktiviteetteja.
Partioviikolle järjestettiin kaikille avoin Kotiseutupolku -kuvakilpailu, missä pääsi turvallisesti
ulkoilemaan ja näkemään lähiseudun maisemia ja nähtävyyksiä. Jäsenet osallistuivat Suomen
Partiolaiset - Finland Scouter ry:n ja Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ohjelmatapahtumiin siinä
määrin kuin koronatilanne sen salli. Useita tapahtumia järjestettiin etäyhteyksin.
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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, yksi seikkailijajoukkue, yksi tarpojavartio ja samoajat. Partioon ilmoittautui
syksyllä 12 uutta sudenpentua ja 2 tarpojaa.
Retket
Lounais-Suomen Partiopiirin Samoajatapahtuma ”CluedoÄssä” 29.1. Turussa mukana oli 3
samoajaa. Lippukunnan järjestämään retkipäivään 31.10. Puurijärvi-Isosuolla osallistui 25
partiolaista.
Leirit
Lounais-Suomen partiopiirin ”Otava”-piirileirille oli lähdössä 30 Eränkävijää. Koronan takia leiri
peruuntui ja siirtyi kesälle 2021.
Kilpailut
Lounais-Suomen Partiopiirin partiotaitojen talvikisat ”Ihmelande” Somerolla 8.2. Kilpailuun osallistui
yksi tarpoja-samoajajoukkue. Lounais-Suomen partiopiirin ”Noppa” -sudenpentukisa siirtyi koronan
vuoksi keväältä syksylle. 29.8. Harjavallassa kilpailuun osallistui yksi pentue. Lounais-Suomen
Partiopiirin partiotaitojen kevätkisat ”Hunaja” siirtyi koronan vuoksi keväältä syksylle. 10.10.
Raumalla kilpailuun osallistui kaksi tarpoja -joukkuetta. Lounais-Suomen Partiopiirin ”Yökettu”yösuunnistuskilpailussa 26.10. Liedossa suunnisti kaksi Eränkävijää.
Muut tapahtumat ja toiminta
Itsenäisyyspäivän perinteinen soihtukulkue jouduttiin perumaan Lounais-Suomen Partiopiirin
antamien korona -ohjeistusten vuoksi.
Ryhmien omat retket
Ryhmät ehtivät tehdä myös omia retkiä ennen ja jälkeen suurimpien koronarajoitteiden. Ryhmillä
oli yhteensä 10 omaa päiväretkeä, joissa osallistujia oli yhteensä 102.
Johtajiston toiminta
Johtajisto kokoontui tarpeen ja/tai mahdollisuuksien mukaan livenä/etäyhteyksin. Johtajistossa on
ollut aktiivista toimintaa partiotoiminnan hyväksi myös lippukunnan ulkopuolella piirin tapahtumissa
ja pesteissä.
Koulutustoiminta
Lounais-Suomen Partiopiirin Partiojohtaja –peruskoulutuksessa oli mukana 2 Eränkävijää.
Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä ja sen sisältämät koulutukset 1.2. Turussa, mukana
neljä Eränkävijää. Huittisten ja Porin alueiden lippukunnat järjestivät yhdessä Rok-kurssin, eli
Ryhmänohjaaja-koulutuksen 1. osan samoaja -ikäisille partiolaisille. Kurssille osallistui
Eränkävijöistä yhteensä 5 samoajaa, sekä 2 johtajaa kouluttajina ja muissa järjestelytehtävissä.
2021 Talven ja kevään aikana kurssi jatkuu, kun nuoret suorittavat valmiiksi koulutukseen kuuluvan
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johtamisharjoittelun lippukunnassa nuorempien ryhmissä aikuisten johtajien tukemina, sekä
alueiden yhteisen koulutuksen 2. osan.
Talous ja varainhankinta
Lippukunta sai toiminta-avustuksia kaupungilta ja seurakunnalta yhteensä 2400 euroa. 30.8.
talkoilimme Rahgamo Resortissa noin 20 Eränkävijän ja vanhemman voimin. Joulun alla myimme
Suomen Partiolaisten Adventtikalenteria.
RIPPIKOULUTYÖ
Huittisten seurakunnassa järjestettiin vuonna 2020 päivärippikoulu (talvirippikoulu) ja kolme
leiririppikoulua päiväkoulun muodossa.
Huittisten seurakunnassa ikäluokka oli 86 nuorta, joista viisi kävi rippikoulun muualla.
Yhteensä Huittisten seurakunnan rippikouluun osallistui 86 nuorta, joista kolme oli muun
seurakunnan jäseniä. Yhden nuoren rippikoulu keskeytyi. Yksi aikuisrippikoululainen kävi
rippikoulun elokuussa 2020 ja konfirmoitiin syyskuussa 2020. Hänen ohjaajanaan toimi Maire
Lampikoski. Anna-Maria Haapalan jäätyä virkavapaalle rippikoulutyöstä on vastannut Maire
Lampikoski.
Talvirippikoulu ehti toteutua suunnitellusti marraskuusta 2019 helmikuuhun 2020 (starttikirkko,
jolla alkoi koko uusi rippikoulukausi, ennakko-opetuspäivät, messut, nuortenillat, konsertti,
Yhteisvastuukeräys). Konfirmaatio järjestettiin 1.3.2020. Ohjaajina toimivat Anna-Maria Haapala ja
Marjo Mäki. Rippikoululaisia oli 28, joista kaikki konfirmoitiin.
Leiririppikoulut
Leiririppikoulujen toteutusmuoto muuttui leirikeskuksella järjestettävästä leiristä päiväleiriksi
Huittisten seurakuntakeskuksella koronapandemian vuoksi. Leiririppikoulut toteutuivat
seuraavanlaisesti: yksi nuortenilta Kulmassa (toinen jäi pois koronan vuoksi), nuorten konsertti
Sastamalassa, Yhteisvastuukeräys Huittisten keskustassa, kolme messua (joista kaksi kuunneltiin
radion välityksellä koronan vuoksi), sekä intensiivijaksot, jotka pidettiin suunniteltujen aikataulujen
mukaisesti seurakuntakeskuksella. Myös isoset olivat mukana päiväkokoontumisissa. Kaikki
konfirmaatiot siirrettiin syksyyn. Vanhempiin ja huoltajiin oltiin yhteydessä pääsääntöisesti
puhelimen välityksellä.
Kesäleiri I Kaikki ryhmäläiset (19) suorittivat rippikoulun loppuun. Ohjaajina toimivat Jyrki
Smolander, Kaisa Vehmaa sekä Erika Kannisto.
Kesäleiri II Kaikki ryhmäläiset (20) suorittivat rippikoulun loppuun. Ohjaajina toimivat Minna
Kultalahti, Petri Sorva sekä Erika Kannisto.
Kesäleiri III Osallistujia oli aluksi 19, joista yksi keskeytti. Kolme nuorta oli muun seurakunnan
jäseniä. Konfirmoituja oli siis 18. Ohjaajina toimivat Anna-Maria Haapala, Tapio Karttunen sekä
Erika Kannisto.
NUORISOTYÖ
Työntekijät
Petri Sorva vastasi Huittisten alueella nuorteniltojen, raamisten ja muiden nuortentoimintojen
toteutuksesta, sekä oli mukana Saapastoiminnassa, Nuorten vastuuryhmän vetäjänä ja Gospel
Cafeen (yökahvila) toiminnassa.
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Erika Kannisto (viransijainen lokakuusta lähtien) vastasi Huittisten alueella nuorisotyön
viikkotoiminnasta, Saapastoiminnasta ja oli mukana Nuorten vastuuryhmän vetäjänä sekä Gospel
Cafeen (yökahvilan) toiminnassa.
Kaisa Vehmaa vastasi nuorteniltojen pitämisestä kappeliseurakunnan alueella.
Viikkotoiminta
Viikkotoiminta peruuntui maaliskuun puolivälistä alkaen koronan vuoksi kokonaan. Huhtikuussa
Huittisten pään työntekijä Petri Sorva teki nuorisotyötä netissä muun muassa Instagram Live hartauksien muodossa, sekä päivystyksinä discord-serverillä. Kesällä nuorisotyön toiminta jatkui
nuorteiniltoina ja raamiksina. Syyskuussa toiminta jatkui samoin kuin keväällä ennen koronaa.
Syyskuun puolenvälin tienoilla Petri Sorva jäi virkavapaalle ja viransijainen Erika Kannisto aloitti
lokakuussa nuorisotyönohjaajan työt. Lokakuun ja marraskuun osalta viikkotoiminta pyöri
normaalisti, mutta joulukuussa peruutettiin kaikki muut tapahtumat paitsi uusien isosten koulutus
sekä rippikoululaisten nuortenillat.
Vapaaehtoiset
Toimintakertomusvuonna vapaaehtoisina toimi Huittisten Saappaan vapaaehtoisia, jotka tekivät
KatuSaapasta sekä muutama vapaaehtoinen, jotka tekivät myös NettiSaapasta. Nuorten
vastuuryhmän jäseniä oli mukana nuortenilloissa.
Retket ja leirit
Alkuvuodesta nuorisotyö vieraili Lempäälässä Uusi Alku -tapahtumassa, jossa osallistujia oli
yhdeksän ja työntekijänä Petri Sorva.
Juhani Tikkasen konserttiin Hämeenlinnassa osallistui 12 nuorta ja työntekijänä oli Petri Sorva.
Nuorisotyö teki retken sekä Sastamalan leirimajalle, jossa osallistujia oli 19 että Suodenniemelle,
jossa osallistujia oli 18. Molemmissa työntekijänä oli Petri Sorva.
Elokuussa oli Isoskoulutuksen starttileiri Mustajärven leirikeskuksessa. Uusia isoskoulutettavia oli 5
ja osallistujia 20 ja työntekijöinä toimivat Petri Sorva ja Marjo Mäki.
Elokuussa oli myös Isosena olleiden leiri Mustajärven leirikeskuksessa. Osallistujia oli 19 ja
työntekijänä oli Petri Sorva.
Tapahtumat
Uuden vuoden valvojaiset järjestettiin tammikuussa. Työntekijänä oli Petri Sorva ja nuoria mukana
oli 45.
Kulma 24 h järjestettiin vapaaehtoisten toimesta tammikuussa. Isoset järjestivät ohjelmaa.
Työntekijöistä paikalla oli Petri Sorva ja nuoria tapahtumassa oli 27.
Elokuussa nuorisotyöllä oli nuorten saunailta Kiikoisissa Sastamalan kaupungin saunalla, johon
osallistui 15 nuorta ja työntekijänä oli Petri Sorva.
Lokakuussa nuorisotyö järjesti Vanhojen isosten kokoontumisen, jossa työntekijänä oli Erika
Kannisto ja nuoria oli paikalla 10.
Muu toiminta
Gospel Cafe eli yhteiskristillinen yökahvila ehti kokoontua keväällä kolme kertaa, joissa
työntekijänä oli Petri Sorva. Syksyllä Gospel Cafe ehti kokoontua kaksi kertaa, jolloin seurakunnan
työntekijänä paikalla oli Erika Kannisto ja keskimäärin tilaisuuksissa kävi 46 nuorta.
Isoskoulutus järjestettiin. Osa koulutuskerroista oli etänä ja osa paikan päällä normaalisti.
Rippikoulutyössä Petri Sorva oli mukana kesäleirillä II.
Nuorisotyöntekijä oli mukana koulutyössä aamun avausten merkeissä.
Nuorisotyö oli perustamassa Huittisiin omaa Katupartio -ryhmää ja Katupartio ehti päivystää
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ainakin viisi kertaa vuonna 2020. NettiSaapas päivysti kolme kertaa.
Nuorten vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa vuonna 2020.
Nuorisotyö teki yhdessä nuorten kanssa joulutervehdykset Huittisten seurakuntakeskuksen
ikkunaan.
Nuorisotyön nuorista koostuva bändi säesti yhdessä messussa.
Nuorisotyö oli mukana myös kirkkopäivystyksissä adventtiaikana.
Koulutus
Petri Sorva osallistui KatuSaapas -koulutukseen tammikuussa, sekä NettiSaapas -koulutukseen
Zoomissa.
Petri Sorva on osallistunut Suomen evankelinen Allianssi, Zoom-koulutukseen.
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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 vastuuryhmän
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 3 kertaa.
Leena Räikkä, puheenjohtaja
varajäsenet;
Jaana Laitala, varapuheenjohtaja
Kirsi-Maria Aaltonen, jäsen
Markku Evala, jäsen
Niina Immonen
Kristiina Noppari
Piia Reunanen
Maritta Tuominen
Sinikka Ritakallio, kirkkoneuvoston edustaja

Leena Salpio
Ritva Kekkonen
Ilona Kojo
Juhani Norri
Robin Aittakari
Ritva Palokangas
Jorma Huhta
Sirpa Korpua

Diakonian viranhaltijat ja yksilötyö
Minna Kultalahti, diakoniatyöstä vastaava teologi
Minna Palonen, diakonissa
Tapio Karttunen, diakoni, diakoniatyön vastuuryhmän sihteeri
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto diakoniatoimistossa ti ja to klo 9–10 tai muuna sovittuna aikana
Kotikäynnit/puhelinsoitot
Diakonia-avustukset vuoden 2020 aikana ainoastaan Huittisista
Ryhmätoiminta
Keskiviikkokerho 11/8,54 (kokoontumiskerrat/osallistujat keskimäärin). Merja Evala ja Arja Perkola
vastasivat pääosin kahvitarjoilusta. Leena Räikkä vieraili 4.3.2020.
Diakonian askartelu- ja käsityökerho 6/4,16 sekä päätöskerta 7.12. Toripuodissa.
Palvelutalojen hartaustilaisuudet: Iltatuuli (2 kokoontumiskertaa), Kaariranta (1), Tuulensointu (1),
Tuulentupa (2) ja Vanhustentalo (1, Jani Laaksonen).
Psykososiaalinen kuntoutumisyksikkö Kipinä (2)
Yhteistyössä muiden työntekijöiden ja työalojen kanssa: onnittelukäynnit/soitot, Kuninkaisten
vanhainkodin ja terveyskeskuksen hartaustilaisuudet, SPR Ystävänpirtti Einolan ja
kehitysvammaisten Jokirannan toimintakeskuksen hartaushetket, oppilaitosten aamunavaukset,
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rippikoulutyö (opetustunnit ja ohjaajana rippileirillä), diakoniatyön kirkko/juhlapyhien
avustustehtävät jumalanpalveluksissa ja Lauttakylälehden hartauskirjoitukset.
Vapaaehtoistyö
Ystävänkamari, sisältää kaikki kokoontumiset 30/15,53 (kokoontumiskerrat/osallistujat
keskimäärin). Pirjo Heilala ja Pirjo Iso-Ahola ovat vastanneet kahvitarjoilusta, Arja Lehtonen.
Sijaisena Hilkka Iso-Rautio.
Ystävänkamari II, Kuninkaisten palvelukeskus (3/12,33), Arja Lehtonen.
Huittisissa on vuoden 2020 aikana toimineet seuraavat diakoniapiirit ja seurakuntapiiri:
piiri

vetäjä(t)

Nanhia
Sampu
Suontausta
Mommola

Leila Peltomäki / Liisa Virtanen
Salme Toivola
Helena Manninen
Hannele Huhtala

kertaa/osallistujia
keskimäärin
2/16
1/15
1/17 (joulujuhla)
2/23

rahaa kertynyt
vuoden aikana €
163
41,65
268,47

Juhlat, tapahtumat, retket ja virkistyspäivät
Juhlatilaisuuksissa (70 ja 75 vuotta täyttävien ohjelmatuokiot, Vanhustenviikon juhla) on käynyt
esiintymässä Huittisten Musiikkiopiston oppilaita ja/tai seurakunnan päiväkerhon lapsia.
2.2. Yhteisvastuukeräyksen avaus ja kirkkokahvit Katariinan alttarin puolella, Huittisten Martat
vastasivat kahvitarjoilusta kuluineen (41 osallistujaa)
8.2. ja 15.2. Yhteisvastuu; rippikoululaisten lipaskeräykset (37+40=77)
4.3. Yhteisvastuun Yhteislauluilta (13)
10.6. Kesäillan hartaus seurakuntakeskuksen sisäpihalla, Diakoniatyön vastuuryhmästä Sinikka
Ritakallio ja Leena Räikkä (26)
16.6. Kuninkaisten vanhainkodin kesäkuun hartaus vanhainkodin ulkoterassilla, Helena Kivimaa ja
Marjo Mäki (22)
1.8. Naistenpäivä järjestettiin seurakuntakeskuksessa. Musiikista vastasivat Hanna Ekola ja Lassi
Salonen. Vapaaehtoisina Aila Hänninen, Sanna Pihkoluoma, Arja Perkola ja Leena Räikkä (36)
9.8. Varttuneen väen kirkkopyhä. Suontaustan diakoniapiiri avusti messussa ja ohjelmassa sekä
tarjosi kirkkokahvit (37)
10.9. Ystävänkamarin syysretki, Paimio (14)
7.10. Vanhustenviikon juhla (29)
25.10. 70 vuotta täyttävien ohjelmatuokio Huittisten kirkossa (35)
1.11. 75 vuotta täyttävien ohjelmatuokio Huittisten kirkossa (35)
12.11. Ystävänkamarin 25-vuotisjuhla (52)
Joulunajan toiminta
3.12. Ystävänkamarin joulujuhla (22)
Joulutervehdys kirjeenä; Iltatuuli, Kaariranta, Kuninkaisten vanhainkoti, Tuulensointu ja Tuulentupa
Vapaaehtoistyöntekijöitä muistettiin joulukukalla, Huittisten Joulu-lehdellä ja Päivän Tunnussanalla.
Päivän Tunnussanaa jaettiin seurakuntalaisille mahdollisuuksien mukaan. Lapsiperheitä (Huittinen
ja Vampula) muistettiin yhteistyössä kaupungin perhetyön kanssa joululahjakorteilla (30 kpl).
Lisäksi Lions Club Huittinen ja Lions Club Huittinen/Gerda ry. lahjoittivat edellä mainituille
lapsiperheille joulukassin (30 kpl), jonka sisältönä oli elintarvikkeita, leivonnaisia, kalenteri ja
lahjakortti. Kassit koottiin talkoilla seurakuntakeskuksessa, Markku ja Merja Evala.
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Taloudellinen avustaminen (Huittinen ja Vampula)
perherakenne
asuu yksin
asuu toisen kanssa
perhe, jossa lapsia
ei tiedossa
yhteensä

lukumäärä
53
4
47
104

euromäärä (€)
2 316,28
194,45
2 338,51
4 849,24

Taloudellisessa avustamisessa ovat mukana kaikki diakoniatyön kautta myönnetyt avustukset;
diakonia-avustukset (maksusitoumukset ja viranhaltijapäätökset), joululahjakortit (30 kpl) ja
talouspäällikön myöntämä vapautus rippikoulumaksusta.
16.12.2020 yksityishenkilön lahjoitus 2 x K-lahjakortti 70 €, yhteensä 140 €.
Yhteisvastuukeräys 2020
Kotimaassa tuetaan vanhemmuutta (20 %), erityisenä kohderyhmänä alakouluikäisten lasten
perheet. Vuonna 2021 käynnistyvässä hankkeessa kumppaneina ovat Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Toinen puolikas (20 %) kotimaahan jäävästä osuudesta
käytetään keräävän seurakunnan kautta paikallisiin vanhemmuutta tukeviin tarpeisiin.
Ulkomailla (Kirkon Ulkomaanavun kautta katastrofiapuun 60%) autetaan katastrofien ja konfliktien
aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Vuonna 2020 vanhemmuutta tukeviin
toimenpiteisiin Nepalissa.
Diakoniatyön vastuuryhmän valitsema Yhteisvastuutiimi (täydennetty myöhemmin); Tapio
Karttunen (keräyspäällikkö), Minna Kultalahti, Marjo Mäki, Minna Palonen ja Leena Räikkä.
2020 (€)
988,93
290,00
876,15
106,30
2 261,38
32,10
32,10
2 229,28
445,86
1 783,42
750,60
1 032,82

Keräyksen tuotot ja kulut
listakeräyksen tuotto
lipaskeräyksen tuotto
lahjoitukset valtakunnallisille tileille
kolehtituotot
myyjäiset ja tapahtumat
korkotuotot
muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ
postituskulut
painatus- ja markkinointikulut
pankkikulut
muut kulut
KULUT YHTEENSÄ
KERÄYKSEN NETTOTUOTTO
Seurakunnan osuus (20 %) nettotuotosta
Keräyksen osuus (80 %) nettotuotosta
Tuotot valtakunnallisille tileille
Keräystoimistolle lähetettävä osuus
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Yhteisvastuukeräyksen 2020 seurakunnan osuus (20 %) 445,86 € käytettiin Huittisten
Perhekeskuksen kautta vanhemmuuden tukemiseen ja perheen yhteiseen tekemiseen niin, että
Perhekeskus osti lahjakortteja (Helmi kahvila, Hesburger Huittinen, Huittisten Keila- ja pelihalli,
Huittisten uimahalli) lapsiperheille (Diakoniatyön vastuuryhmä 18.2.2020/6).
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ
Vampulan kappeliseurakunnan alueella toteutetussa diakoniatyössä toiminta-ajatuksena on ollut
tukea ja auttaa erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä kokonaisvaltaisesti sekä aktivoida
vapaaehtoisia toimijoita osallistumaan käytännön diakoniatyön toteuttamiseen.
Diakoniatyön ja kasvatustyön työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Työalasta vastaavana pappina on
toiminut kappalainen. Diakoniatyöntekijän tehtävänkuvaan on kuulunut diakoniatyön toiminnan
suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kaikki toiminta on toteutunut yhdessä kappalaisen, työryhmän,
vapaaehtoisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 1.4.2020 alkaen nuorisotyön virka
lakkautettiin ja jäädytetty diakonian virka muutettiin viraksi, joka sisältää kasvatusta. Tehtävässä
jatkaa Kaisa Vehmaa.
Asiakastyö on tapahtunut vastaanotolla, kotikäynneillä, puhelimen välityksellä tai muualla
(laitokset, virastot). Asiakastyössä korostuivat terveydelliset, hengelliset, ihmissuhteisiin ja
taloudellisiin asioihin liittyvät kysymykset. Joidenkin kohdalla asioiden selvittely ja asiakkaan
tukeminen vaati yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Laadittu toimintasuunnitelma tavoitteineen vuodelle 2020 on pääsääntöisesti toteutunut.
Koronavirus muutti monia tapahtumia, tilaisuuksia ja toimintatapoja. Ihmisiä pyrittiin kuitenkin
auttamaan kaikin tavoin ja kohtaamaan rajoitusten sallimissa rajoissa ja myös mahdollisimman
paljon puhelimen välityksellä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Diakonian työtehtäviä
hoitivat Kaisa Vehmaa ja Sirpa Honkanen.
Diakoniatyön ja kasvatustyön työryhmä
Työryhmään kuuluivat puheenjohtajana Susanna Tähtinen, varapuheenjohtajana 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. Työryhmä kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa.
Ryhmät, retket ja leiripäivät
Seurakuntakerho kokoontui kevätkaudella kolme kertaa ja syyskaudella kolme kertaa. Kävijöitä oli
jokaisella kerralla noin 30. Kerhon ohjelmaan työntekijöiden lisäksi osallistuivat vapaaehtoiset.
Retkiä ja leiripäiviä ei pystytty järjestämään koko vuotena.
Asiakaskohtaamiset
Taloudellinen avustaminen oli pääsääntöisesti hoidettu Huittisista. Ruokakasseja kuitenkin jaettiin
tarpeen mukaan. Asiakaskohtaamiset liittyivät monenlaisiin asioihin, kuten hengellisiin
kysymyksiin, arjen tuen tarpeisiin ja kauppa-asiointiin. Etenkin maalis-huhtikuussa asiakkaiden
puolesta käytiin viikoittain kauppa- ja apteekkiasioilla kunkin tarpeen mukaan. Heti poikkeustilan
alkaessa käytiin kotihoidon kanssa läpi ne ihmiset, jotka eivät välttämättä saa muuta apua. Ihmisiä
tavoiteltiin puhelimen välityksellä laajasti. Soittoja jatkettiin tarpeen mukaan koko vuoden.

24

Onnittelukäynnit toteutuivat alkuvuonna normaalisti ja sen jälkeen ihmisiä tavoitettiin puhelimen
välityksellä sekä onnittelukorttien lähetyksellä. Muutamia onnittelukäyntejä pystyttiin toteuttamaan
rajoitusten aikana.
Vierailut, juhlat ja muut tilaisuudet
Yhteisvastuun avauspäivänä järjestettiin messu ja kahvitilaisuus. Kahvien kanssa järjestettiin myös
kakkujen maistajaiset. Yhteisvastuukeräys toteutettiin jakamalla tilaisuuksissa tilisiirtolomaketta,
joka löytyi myös ikkunaliitteestä. Lipaskeräystä ei voitu toteuttaa turvallisuussyistä.
70- ja 75-vuotiaiden juhlat olivat ensimmäistä kertaa yhteisesti Huittisissa.
Vanhemman väen kirkkopyhän oli jälleen tarkoitus olla Annalassa, mutta sitä ei pystytty
toteuttamaan.
Diakoniatyö oli järjestämässä Pyhäinpäivän Iltakirkkoa, jossa muistettiin vuoden aikana
edesmenneitä seurakuntalaisia. Pyhäinpäivänä ei järjestetty messua eikä myyjäisiä.
Ensimmäisenä adventtina järjestettiin adventtikirkko, jonka jälkeen tarjoiltiin puuroa, glögiä ja
torttuja seurakuntatalon pihassa. Joulujuhlat jäivät tänä vuonna pitämättä.
Annalan palvelukeskukseen ja Huhtaanhovin perhekotiin toimitettiin kesällä makeisia ja joulun
aikaan joulukukat.
Toimintavuoden aikana hartaudet ja kaikki muukin käynti Annalassa peruttiin maaliskuusta lähtien
koronan takia. Sallilan koululla hartaudet pidettiin edelleen noin kerran kuukaudessa ja kukin
kappelin työntekijä kävi siellä vuorollaan. Lisäksi jokaiselle kuului hartauskirjoitukset Lauttakylälehteen vuorolistan mukaan.
Omaishoitajien ja hoidettavien lomaviikolle Ilonpisaraan ei voitu poikkeustilanteen vuoksi
turvallisesti lähettää ketään, joten siitä jääneet varat käytetään seuraavana vuonna. Lahjoituksia
saapui 450 €.
Vuoden aikana jaettiin kaupoista saatua hävikkiruokaa lapsiperheille ja pienituloisille joka toinen
viikko. Myös Hannan tuvalla toimiva kirpputori mahdollisti perheiden auttamisen vaikeuksien
keskellä.
Kaisa Vehmaa ja Jani Laaksonen pitivät Huittisissa sururyhmää.
Koulutus, kokoukset ja muut palaverit
Työntekijäkokouksia pidettiin joka toinen viikko Huittisissa (ei kesäkaudella) ja kappelin omilla
työntekijöillä oli tarpeen mukaan omia kokouksia. Kaisa Vehmaa ja Sirpa Honkanen osallistuivat
myös Diakoniatyön vastuuryhmän kokouksiin.
Kaisa Vehmaa vihittiin diakoniksi 22.11.2020 ja sitä edelsi tuomiokapitulin järjestämä
ordinaatiovalmennus Naantalissa.
Yhteydenpitoa ja yhteistyötä on ollut eri työalojen, eri tahojen ja auttamisjärjestelmien kanssa.
Vuonna 2020 korostui etenkin yhteistyö Vampulan kotihoidon kanssa.
Kaisa Vehmaa osallistui Voimavaroja työssä- koulutukseen syyskuussa.
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5. YHTEISKUNNALLINEN TYÖ
YHTEISKUNTATYÖN VASTUURYHMÄ
Yhteiskuntatyön vastuuryhmän kokoonpano vuonna 2020: 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 Mari Suomela. Yhteiskunnallisen työn pappina on toiminut
Jani Laaksonen.
Yhteiskuntatyön vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, ja se käsitteli edellisen
vuoden toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Lisäksi vastuuryhmä
suunnitteli kokouksissaan tulevaa toimintaa, jota ei kuitenkaan päästy toteuttamaan Covid-19 pandemian asettamista kokoontumisrajoitteista johtuen.
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6. EVANKELIOIMISTYÖ
EVANKELIOIMISTYÖN VASTUURYHMÄ
Evankelioimistyön vastuuryhmä pysyi samana vuoden 2020 aikana. Siihen kuuluivat: Tapani
Suojanen, Robin Aittakari, 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 on ollut Matti Virtanen. Jyrki
Smolander jatkoi toiminnasta vastaavana pappina ja ryhmän sihteerinä.
Evankelioimistyön vastuuryhmä kokoontui koronarajoitusten takia vain kaksi kertaa vuoden aikana.
Se käsitteli mm. edellisen vuoden toimintakertomuksen keväällä ja seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion syksyllä. Lisäksi se käsitteli keidasmessuja ja muuta
toimintaa vuoden aikana. Se teki myös kaksi raha-anomusta Helvi Moision rahastosta.
Keidasmessuja järjestettiin 5 kuluneen vuoden aikana, 2 kevätkaudella ja 3 syyskaudella. Niistä
yksi järjestettiin ”pulkkamäessä” Kännönvuorella, ja yksi Huittisten Birgitta-salissa, ja syksyn
keidasmessut pidettiin Huittisten kirkossa. Kävijöitä messuissa oli 25-63. Kävijämäärät ovat
pysyneet suurin piirtein samana aikaisempiin vuosiin verrattuna. Keidasmessuja pidettiin
suunniteltua vähemmän koronarajoitusten aiheuttamien peruutusten takia.
Evankelioimistyön tavoitteena oli järjestää alfakurssi syksyllä 2020. Kurssille ilmoittautui
ainoastaan 2 henkilöä, minkä takia kurssi peruttiin. Todennäköisesti koronatilanne vaikutti siihen,
että ilmoittautuneita oli niin vähän. Mainittakoon, että jos kurssi olisi toteutettu, niin se olisi jouduttu
keskeyttämään joulukuussa.
Alfakurssia järjestänyt ryhmä halusi kuitenkin kokeilla jotain korvaavaa toimintaa. Sen takia
Huittisten kirkossa järjestettiin kolme iltaa nimellä ”Matalan kynnyksen ehtoo”. Nimensä mukaan
niiden oli tarkoitus olla matalan kynnyksen tapahtumia myös sellaisille, jotka eivät muuten käy
seurakunnan tilaisuuksissa. Niissä ohjelmasta vastasivat vapaaehtoiset ja illoissa kävi 9-25
osallistujaa.
Evankelioimistyö järjesti kaksi opetustilaisuutta, joiden tarkoituksena oli rohkaista seurakuntalaisia
löytämään armolahjansa ja käyttämään niitä arkipäivässä. Keväällä (lauantaina 7.3.) järjestettiin
”Löydä lahjasi” -seminaari, jonka vetivät Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä. Osallistujia oli 28. Syksyllä
(10.-11.10.) järjestettiin L10T -koulutus, jossa kouluttajana oli Matti Mäkinen KRS:sta. Siinä
osallistujia oli 20. Kumpikin koulutus sai paljon kiitosta osallistujilta, ja ne olivat evankelioimistyön
valopilkkuja muuten vaikean vuoden keskellä.
Evankelioimistyön vastuuryhmä järjesti yhden kesäillan hartauden seurakuntakeskuksen
sisäpihalla keskiviikkona 24.6.2020.
Koronarajoitukset vaikuttivat myös yhteiskristillisen toiminnan vähäisyyteen. Tammikuussa 2020
ehdittiin kuitenkin järjestää ekumeenisen viikon puitteissa Vapaaseurakunnan, Kotikirkon ja
SLEY:n kanssa yhteinen rukousilta Huittisten kotikirkolla.
Huittisten seurakunnan piirissä on kokoontunut edelleen monia erilaisia rukous- ja raamatturyhmiä
myös vuoden 2020 aikana. Näistä on erikseen mainittava Sanasta elämä -raamattupiiri sekä
uutena ryhmänä syksyllä aloittanut tutkiva raamattupiiri. Koronarajoitusten jälkeen toinen
päivärukouspiireistä muuttui virtuaaliseksi piiriksi.
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7. LÄHETYSTYÖ
HUITTISTEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ
Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko
maailmassa Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan.
Lähetystyön vastuuryhmä kokoontui 2 kertaa: 14.2. ja 4.9. Netti- ja puhelinkokous oli 8.4. - 16.4,
jonka päätökset vielä vahvistettiin 4.9. kokouksessa.
Jäsenet: Puheenjohtaja Jaakko Lehtimäki (Seppo Rauvala), Juhani Norri varapj (Markku Evala),
Tapani Suojanen (Hanna Satonen), Ritva Palokangas (Irma Sirviö), Sirpa Laurila (Tarja Kiviniitty),
Kirsi-Maria Aaltonen (Teija Kostamo), Hannu Harjunmaa (Helena Manninen) ja Airi Kamppi (Ilona
Kojo). 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 12 (23) kertaa, 190 henkeä (455 henkeä), rahaa
tilitetty 2 707,05 € (3 433,50 €)
Lauttakylän Japani-Kenia lähetyspiiri Rukoushuoneella; 15 (20) kertaa, 297 henkeä (515 henkeä),
kolehti 2 912,10 € (4 815,90 €)
Hanna-piiri Vampulassa Medialähetys Sanansaattajien Hanna-työlle
Lähetystapahtumia 2020 (Vampulan tapahtumat tummennetulla tekstillä)
Lähetyssihteerin vierailut: 19.2. Muistiluento Vampulan Eläkeliiton tilaisuudessa
3.3., 16.10. ja 18.12. Sallilan koulun aamunavaus
10.3. Afrikan Risti ry:n lähettien tapaaminen
5.11. Hiippakunnan lähetyssihteeripäivä Teamsissa
18.11. Kirkon koulutus ” Muistisairaan kohtaaminen” Teamsissa
Vallitsevan pandemian takia lähetyssihteeri on pitänyt yhteyttä puhelimitse seurakuntalaisiin.
Tapahtumat:
6.1. Loppiaisen joululaulukirkko ja glögit Vampulan ulkoilumajalla
1.7. Kesäillan hartaus Huittisissa, Hannu ja Päivi Heinonen
2.7. Suven säveliä Vampulan kirkossa, Hannu ja Päivi Heinonen
28.7. - 1.8. MAF:in Peltilintuleiri Vampula-Tuulikki -lentokentällä
1.8. Ilmavoimien kenttämessu Vampula-Tuulikki -lentokentällä ja MAF:in 75 -vuotisjuhla
4.8. Suvi-illan hartaita säveliä Huhtamon kirkossa La Rocan hyväksi
27.8. Vampulan torimyyjäiset kirjaston edessä
30.11. Lähetyksen joulumyyjäiset Huittisissa
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VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN LÄHETYKSEN TYÖRYHMÄ
Työryhmä kokoontui kerran: 28.1.2020.
Työryhmän jäsenet ja varajäsenet: Aarne Heinonen, Elisa Kisamaa, Teija Kostamo, puheenjohtaja
Anne Ojaniittu, varapuheenjohtaja Pirkko Rihko, Maarit Säilä, Matti V. Virtanen, kappelineuvoston
edustaja Heikki Mäkelä, varajäsen Aila Korvenpää sekä varajäsen Timo Mäenpää.
Kappeliseurakunnan lähetyskannatus
SLS Sari-Johanna Kuittilo
SEKL Hannu ja Päivi Heinonen
SEKL Sakari Heinonen
Medialähetysjärjestö Sanansaattajat, Hanna-työn radio -lähetyksiin

131,77 €
279,67 €
279,66 €
2 075,00 €

Nimikkolähetteinä ovat:
Diakoni Sari-Johanna Kuittilo (SLS Israel, Jaffa)
Hannu ja Päivi Heinonen (SEKL; lähetyslentotyö Kenia, Nairobi. Siirtyivät Kyprokselle syksyllä
2020)
Sakari Heinonen (SEKL; Kyproksella 1.7.2017 alkaen)

29

8. VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
Kappelineuvosto jatkoi vuonna 2019 valitulla kokoonpanolla eli jäseninä olivat (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. Anne Palonen jatkoi kappelineuvoston puheenjohtajana ja Ilona Kojo
varapuheenjohtajana.
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. Lisäksi kappelineuvosto käsitteli mm. koronarajoitusten
vaikutusta kappelin toimintaan.
Työntekijät
Kappeliseurakunnan työntekijöiden osalta tapahtui muutoksia lähinnä virkojen uudelleen
järjestelyjen osalta. Jyrki Smolander jatkoi kappalaisen virassa. Vampulan kappeliseurakunnan
nuorisotyönohjaajan virka lakkautettiin ja Vampulan kappeliseurakunnan diakonian viranhaltijan
johtosääntöä muutetaan siten, että siihen sisällytettiin Vampulan kappeliseurakunnan
kasvatukseen liittyvät tehtävät. Diakonian virkaa hoitaa Kaisa Vehmaa. Sirpa Honkanen jatkoi osaaikaisena lähetyssihteerinä ja sijaiskanttorina. Tämän lisäksi hän hoiti osa-aikaisena myös osan
Vampulan diakoniatyöstä. Jussi Uutaniemi jatkoi kanttorina sekä vahtimestareina/suntioina
jatkoivat Outi Tuunainen ja Tapani Kotaja.
Muu toiminta
Muun toiminnan osalta on todettava, että Vampulan miesten piiri oli jälleen aktiivinen, vaikka sen
toimintaa jouduttiin rajoittamaan koronan takia. Se pystyi kokoontumaan 5 kertaa vuoden aikana.
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