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Tervehdys Sinulle!
Elämä on monenlaista ja eri elämäntilanteissa erilaista.
Sitä eletään kodeissa, kouluissa, työpaikoilla, somessa,
tapahtumissa, kaduilla, mediassa, luonnossa – ei osaa
kuvitellakaan, missä kaikessa ja kaikkialla.
Kun on kiire ja tapahtuu liian paljon, kaipaa aikaa ja rauhallisuutta.
Kun on yksinäisyyttä, kaipaa ystävää ja ihmisten pariin.
Kun on mieli hukassa, kaipaa kuulijaa ja keskustelijaa.
Kun haluaa tehdä jotain hyvää, kaipaa vinkkiä mitä se olisi.
Kun on surua ja vaikeuksia, kaipaa apua.
On aikoja, jolloin kaikki on ihan hyvin.
Uudenkaupungin seurakunnan perustehtävä on kaikessa olemisessaan ja toiminnassaan
rohkaista uskomaan hyvään Jumalaan, huolehtimaan toinen toisistaan ja lähiympäristöstä
– luonnosta.
Seurakunnan verkkosivuilta löydät tietoa
- jumalanpalveluksista
- tapahtumista ja säännöllisestä toiminnasta lapsille, perheille,
ikäihmisille ja kaikille
- diakoniatyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta
- kirkoista ja muista toimitiloista sekä
- toimistojen ja työntekijöiden yhteystiedot
Toivon, että tutustut seurakunnan elämään, sieltä löytyy jotain sinullekin.
Seurakunnan työntekijöihin saa helposti yhteyden sähköpostin tai puhelimen kautta!
Käytä tätä mahdollisuutta rohkeasti.
Uudenkaupungin seurakunnan strategiassa vuosille 2018-2022 on määritelty seurakunnan toiminta-ajatus: Rohkeasti hyvän ja pyhän puolella
ja arvot:

Tasa-arvo ja kunnioitus: johtamisessa ja vuorovaikutuksessa
Avoimuus ja luovuus: ratkaisuissa ja päätöksenteossa
Lähimmäisenrakkaus ja rohkeus: kaikessa toiminnassa

Terveisin

Juhana Markkula
kirkkoherra
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Raamattu- ja rukouspiirit
Raamattupiirit edustavat seurakuntien perinteisintä ryhmätyötä.
Kokoonnumme lukemaan Raamattua, tulkitsemaan sen sanomaa ja rukoilemaan
sekä usein myös laulamaan hengellisiä lauluja ja virsiä.
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6
- Avoin raamattupiiri - Miestenpiiri
- Naisten rukous- ja raamattupiiri

Tarkempia tietoja seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista
saat www.uudenkaupunginseurakunta.fi -kotisivuilta ja paikallistenlehden seurakuntatiedoista.
www.uudenkaupunginseurakunta.fi

SYNTYMÄPÄIVIEN onnittelukäytäntö,
seniori-ikäiset
90 vuotta ja siitä eteenpäin täyttäviä onnittelemme
vuosittain henkilökohtaisella vierailulla.
Ota yhteys kirkkoherranvirastoon p. 02-8404 100, jos
haluat vierailun muulle kuin varsinaiselle syntymäpäivälle, asut tai oleskelet pääsääntöisesti hoitolaitoksessa tai
et toivo vierailua lainkaan.

14.9.2020
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Seurakunnan kirkot

Uudenkaupungin seurakunnan pääkirkkona toimii Uudenkaupungin Uusi
kirkko, joka nimestään huolimatta on
valmistunut jo vuonna 1863.

Pyhämaan uhrikirkko on rakennettu jo 1600-luvulla. Uusi
kivikirkko valmistui vuonna
1804.

Uudenkaupungin Vanha
kirkko valmistui vuonna 1623.
Kirkko oli museona 75 vuotta,
kunnes se vuonna 1973 vihittiin uudelleen kirkkokäyttöön.

Lokalahden puukirkko
rakennettiin vuonna 1763.

Kalannin Pyhän Olavin
harmaakivikirkko on
1300-luvulta.

Löydä oma kirkkosi
Uudenkaupungin seurakunnan alueen kappeleissa on yhteensä kuusi kirkkoa. Jokainen niistä on
rakennuksena aikansa helmi. Kulttuurin ja kädentaitojen aarrearkkuja, jotka suovat sisään astujalle
hengähdystauon, mahdollisuuden jättää hetkeksi kaikki maallinen kirkkosalin jykevän oven taakse.
Kaikki seurakunnan kirkot ovat tiekirkkoja, joten kesäaikoina ne ovat auki vierailijoita varten joka
päivä. Kirkoissa on opas aukioloaikoina. Kesäisin Uudenkaupungin kappelin jumalanpalvelukset
pidetään Vanhassa kirkossa. Jumalanpalvelukset pidetään pääsääntöisesti sunnuntaina ja juhlapyhinä.
Tarkemmat tiedot: www.uudenkaupunginseurakunta.fi
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Seurakuntakodit, leirikeskus ja riihikirkko

Saarniston seurakuntakoti,
Pajusuontie 2, Uusikaupunki
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6,
Uusikaupunki

Pyhämaan seurakuntakoti,
Kirkontaustantie 21, Pyhämaa

Haukharjan leirikeskus,
Lavikontie 456, Kalanti

Lokalahden seurakuntakoti, Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kalannin seurakuntakoti,
Pyhän Olavintie, Kalanti

Tammion riihikirkko, Lepäistentie 546, Uusikaupunki

5

www.uudenkaupunginseurakunta.fi

Syksy 2018

Kirkkoherranvirasto
Pappien, kanttorien ja tilojen varaukset kirkollisiin toimituksiin: avioliittoon vihkiminen,
kaste tai hautaus sekä seurakunnan tilojen
varaukset ja uurnanlaskujen ajat.

Taloustoimisto
Kiinteistötoimi
Seurakunnan yleishallinto, taloushallinto,
henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat, kiinteistöihin sekä hautatoimeen liittyvät asiat

Avoinna: ma-ke klo 9-13
Postiosoite: PL 24, 23501 UUSIKAUPUNKI
Käyntiosoite: Koulukatu 6, Seurakuntakeskus, 2. kerros, Uusikaupunki

Puhelin 02-840400

Avoinna ma-to klo 9-13
Postiosoite: Uudenkaupungin seurakunta, PL
24, 23501 UUSIKAUPUNKI
Käyntiosoite: Koulukatu 6, Seurakuntakeskus, Uusikaupunki
Puhelin: 02-8404 100
Sähköposti: uudenkaupungin.seurakunta@
evl.fi
- toimistonhoitaja Marja Kaartinen,
p. 040 711 8503
- seurakuntasihteeri Katja
Kuusimäki, p. 040 711 8505

Talouspäällikkö / kiinteistötoimen
vastaava
- Henrik Mäkilä, p. 044 363 4177
Toimistosihteerit:
- Mari Talvinen, p. 050 363 4511
- Katja Kuusimäki (palkat),
p. 040 711 8505
Seurakuntamestarit:
-

PAPIT

-

- Kirkkoherra Juhana Markkula,
p. 050 3634 302

-

Ville Virolainen p. 044 363 5497
Uusikaupunki
Teijo Sirniö, p. 050 3635 350
Lokalahti ja Uusikaupunki
Jani Tanner p. 044 3635 498
Kalanti
Ari Luotonen p. 0400 538 775
Pyhämaa

- Kalannin kappalainen Jukka Kekki,
p. 050 3634 102
(virkavapaa 15.8. asti)

-

- vs. Kalannin kappalainen Aino Savolainen,
p. 050 5361 410

Vastaava emäntä

- Lokalahden kappalainen Arja Kalliopaasi,
p. 050 3634 105 (virkavapaa 31.5.)

- Asta Palola, p. 050 3060849
Siivooja
- Pirjo Haile, p. 044 3635 198

- Pyhämaan kappalainen Juhani Kapiainen,
p. 044 3634 200

Erityisammattimiehet

- vs. seurakuntapastori Heli Nurmi
p. 050 363 4132

-

Rami Vähätupa p. 044 3634 193
Tomi Virtanen, p. 044 3634 192
Erik Vähätupa p. 044 3634 191
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Hautatoimi
Hautatoimi huolehtii hautausmaista ja hautaamiseen liittyvistä asioista. Seurakunnan hautausmaat ovat Uudessakaupungissa, Kalannissa, Lokalahdella ja Pyhämaassa
Kaikista hautausmaista (ja kiinteistöjen ulkotöistä) huolehtivat seurakunnan erityisammattimiehet.

Hautojen hoito
Hautojen hoidon voit sopia joko vuodeksi (ns. kesähoito), viideksi vuodeksi tai kymmeneksi
vuodeksi.
Haudanhoitosopimuksiin, hallinta-aikoihin, paikka- ja hintatiedusteluihin liittyvät asiat:
toimistosihteeri Mari Talvinen p. 050 3634 511.

Hautausjärjestelyt
Kun on aika sopia siunauksesta, ota yhteys
kirkkoherranvirastoon p. 02-8404 100.
Hautauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä
pyhäpäivisin.

Seurakuntamestareiden kanssa sovitaan
hautaukseen liittyvät käytännön asiat ja
katsotaan hautapaikka.
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MUSIIKKI
Kirkkomusiikki on kiinteä osa seurakunnan
toimintaa. Puheen ohella Sana vaikuttaa myös
laulun ja soiton välityksellä.
Kuoroja ja lauluryhmiä toimii koko seurakunnan
alueella. Tervetuloa myös uudet laulajat ja
soittajat mukaan!

Andante-orkesteri
Orkesterin harjoitukset ovat torstaisin klo 17.30
alkaen Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen
salissa.

Uusi Laulu -kuoro

LÄHETYSTYÖ
Uudenkaupungin seurakunnan
lähetystyöryhmä:
- Lähetystyöstä vastaava pappi:
kappalainen Juhani Kapiainen,
puh. 044 363 4200.

Uusi Laulu -kuoroon on tervetullut jokainen,
joka haluaa laulaa kuorossa Mukaan voit liittyä koska vain. Kuoron harjoitukset pidetään
keskiviikkoisin klo 17 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen salissa kanttori Ari Stenmanin
johdolla.

Lähetystyssihteerit:
- Anita Lamminen, Pyhämaa
puh. 044 545 8246
- Paula Pöntinen, Kalanti
puh. 0400 295 225
- Airi Laivoranta, Lokalahti
puh. 044 353 9021
- Anneli Pietilä, Uusikaupunki
puh. 040 730 4712
Seurakunnan jokaisen kappelin alueella
toimivat vapaaehtoisten lähetyssihteereiden
rinnalla vapaaehtoiset lähetystyöstä kiinnostuneet seurakuntalaiset. Toiminta tapahtuu sekä
paikallisesti että yhteisesti.
Olet tervetullut mukaan tekemään yhdessä
hyvää!
Ota yhteys alueesi lähetyssihteeriin.

KANTTORIT
Vastaava kanttori Ari Hirvonen p. 050 3634 114
Kanttori Ari Stenman
p. 044 3635 282
Kanttori Kari Vuola 		
p. 040 661 3293
sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi
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LAPSI- JA PERHETYÖ
Vauva- ja perhemuskarit
Muskarissa alle kouluikäinen lapsi tutustuu
musiikin perusasioihin laulaen, leikkien, rytmija kehosoittimia soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Muskarissa sekä lapset että aikuiset
saavat iloita musiikin lahjan äärellä. Lapset
osallistuvat muskareihin yhdessä vanhemman
kanssa, toiminta painottuu vanhemman ja
lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Mukaan
voivat osallistua myös perheen eri-ikäiset sisarukset, mikäli ovat muskari-ikäisiä.
Muskaritryhmät kokoontuvat Saarniston
seurakuntakodissa 30 min kerrallaan. Muskarihetken jälkeen on mahdollisuus yhdessäoloon
ja pieneen tarjoiluun puolen tunnin ajan.
Maksut: Lukukausimaksu on 30 €/lapsi, sisarus 10 €. Maksuvapauden voi saada sosiaalisin
tai taloudellisin maksuperustein.

Kerho alkaa yhteisellä aamuhartaudella, jonka jälkeen siirrytään kahvittelemaan ja noin
kerhon puolivälissä alkaa mahdollinen ohjattu
toiminta.
Perhekerhoissa lapset ovat vanhempiensa vastuulla. Toisinaan lapsille ja aikuisille on omaa
ohjelmaa, jolloin aikuisilla on mahdollisuus
omaan hengähdyshetkeen ja lapsilla on mahdollisuus leikkimiseen lastenohjaajien ohjauksessa.
Samalla viikolla kaikissa perhekerhoissa on
yhteneväinen ohjelma. Ryhmän viihtyvyyden
sekä toimivuuden kannalta toivomme, että
perheenne valitsee yhden ryhmän, johon pääsääntöisesti osallistuu.
Perhekerhot ovat avointa ja maksutonta toimintaa, johon ei tarvitse ilmoittautua.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
lapsityönohjaaja Minna Rautanen
p. 050 3634 140 tai minna.rautanen@evl.fi

Perhekerhojen kokoontumispaikat
Uusikaupunki:
- Seurakuntakeskus, Koulukatu 6
- Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2
Kalanti:
- Seurakuntakodin alakerta, Pyhän Olavintie
Lokalahti:
- Paanula, Papinpellontie 3
Pyhämaa:
- Pyhämaan seurakuntakoti, Kirkontaustantie 21

Avoin päiväkerho
Perhekerho
Kerho on tärkeä kohtaamispaikka, jossa lasten
ja aikuisten on mukava tavata toisiaan mehun
ja kahvikupposen äärellä. Ohjelmassa on vaihdellen yhteistä tekemistä, vapaata tai teemoitettua keskustelua sekä eri tahojen vierailuja.
Yhteiset keskusteluteemat ovat lähellä arjen
kysymyksiä; kasvatukseen, vanhemmuuteen,
parisuhteeseen, jaksamiseen ja virkistymiseen
liittyviä.

Kerhoon ovat tervetulleita lapset yhdessä
aikuisen kanssa! Mukaan voivat osallistua
myös perhepäivähoitajat hoitolastensa kanssa.
Kerho on avoin kerho eli toimintaan ei tarvitse
ilmoittautua, vaan kerhossa voi käydä, milloin
itselle sopii.
Joka kerralla on oma teema, jolloin toiminta
rakentuu teeman ympärille sisältäen eri elementtejä: yhteinen hiljentyminen, yhteisleikkejä, laululeikkejä, askartelua, satutuokio ym.
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Avoimet kerhot ovat avointa ja maksutonta
toimintaa, johon ei tarvitse ilmoittautua.

KOKOONTUMISPAIKAT
- Uudenkaupungin seurakuntakeskus,
2 krs., Koulukatu 6
- Pyhämaan seurakuntakoti, Kirkontaustantie 21

Päiväkerho
Päiväkerhot ovat kasteopetukseen pohjautuvaa viriketoimintaa 3-6-vuotiaille. Päiväkerhoon voi osallistua sen vuoden syksyllä,
kun lapsi täyttää kolme vuotta.
Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen tietoja ja taitoja
kartuttavaa toimintaa: lauluja, leikkejä,
askartelua, ulkoilua. Kokoontumisia on
kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. 5-vuotiaiden ryhmät kokoontuvat 3
kertaa viikossa, joista yhdellä kokoontumiskerralla seikkaillaan (mm. metsä- ja
puistoretkiä, vierailuja eri kohteisiin, leikkimaailmoja).
Päiväkerhoissa toiminta teemoitetaan
puolivuosittain. Toiminnasta tiedotetaan
koteihin kuukausitiedotteella. Sen lisäksi
voit seurata päiväkerhojemme toimintaa
facebookissa, jonne koostamme tarkemmin toiminnastamme kuukausittain.

Kesätoiminta
Seurakunnan kesätoiminta on kesäkuun
kolmella ensimmäisellä viikkolla.
- kesäkerhotoimintaa alakouluikäisille
koululaisille
- ipanakerhotoimintaa 3-6 -vuotiaille
Kerhotoimintaan etusijalla ovat 1- ja
2-luokkalaiset koululaiset.
Ohjelma on kesäisen rentoa sisältäen leikkiä, ulkoilua, retkiä jne.
Lasten Satama
keskiviikkoisin klo 16.30-18 Iltatoreilla
Pakkahuoneen torilla.
Isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä
Haukharjan leirikeskuksessa.
Perheleiri
Viikonloppuleiri Haukharjan leirikeskuksessa.

Maksut
Lukukausimaksu on 60/80 €. (Maksuvapauden voi saada sosiaalisin tai taloudellisin maksuperustein).

KOKOONTUMISPAIKAT:
Uusikaupunki:
- Seurakuntakeskus, Koulukatu 6
- Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2
Kalanti:
- Seurakuntakoti, Pyhän Olavintie
Lokalahti:
- Paanula, Papinpellontie 3

Yhteystiedot ja tiedustelut
Lapsityönohjaaja Minna
Rautanen p. 050 3634 140
minna.rautanen(at)evl.fi
(virkavapaalla 31.3. asti)
Sijaisena Katri Suomi-Torni
p. 050 363 4145
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KOULUIKÄISTEN toimintaa
Koululaiset
Tarjoamme seurakunnan toimintaa 7-14-vuotiaille tytöille ja pojille: kerhoja, leirejä, retkiä. Kymmenvuotiaat kutsumme synttäreille.
Kerhot tytöille ja pojille
Kerhoissa on askartelua, leivontaa, pelejä,
musiikkia, ym. Kerhoja pidetään Pyhämaassa, Kalannissa, Lokalahdella ja keskustassa.
Tarkemmat ajat nettisivuiltamme kohdasta
koululaiset/kerhot

Nuoret
Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö: nuorten
illat,oloillat, retket lähiseudun nuorisotapahtumiin.
Oloilloissa pelailua, tarjoilua, hartautta, musiikkia, yhdessäoloa, ym. Oloiltoja Kalannissa ja
keskustassa viikoittain ja Lokalahdella kerran
kuukaudessa
Tarkemman ajat nettisivuiltamme kohdasta
nuoret/nuortenillat ja vastaavat
Isoskoulutus:
Viikoittain keskustassa ja Kalannissa syys-tammikuu välillä. Viikkikset syksyllä ja keväällä.
Jatkoisoskoulutus yhdessä perusryhmän
kanssa ja viikkiksellä

Leirit ja retket
Leirit pääsääntöisesti Haukharjan leirikeskuksessa, Lavikontie 456. Yhdelle leirille otetaan
max. 30 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Yhteiskuljetus Ugin jäähallin parkkipaikalta.
Leireillä askarellaan, pelaillaan, musisoidaan,
harjoitetaan hartautta, ulkoillaan, saunotaan,
ym.
Tarkemman ajat nettisivuiltamme kohdasta
koululaiset/leirit

Tarkemman ajat nettisivuiltamme kohdasta
nuoret/isostoiminta

Leirit ja retket
Retkiä järjestetään pari kertaa vuodessa. Leirejä pyritään järjestämään.
Tarkemmat ajat nettisivuiltamme kohdasta
nuoret/leirit, retket, ym.

YHTEYSTIEDOT ja lisätiedot
Nuorisotyönohjaajat:
- Rose-Marie Virolainen, p. 050 3634 131
rose-marie.virolainen@evl.fi
(opintovapaalla 30.4. asti)
- vs. nuorisotyönohjaaja Paula Pöntinen,
p. 050 363 4133
- Päivi Aaltonen, p. 050 363 5431
paivi.aaltonen@evl.fi
- Jaana Kulmala, puh. 044 3634 399
jaana.kulmala@evl.fi

www.uudenkaupunginseurakunta.fi

11

Syksy 2018

RIPPIKOULU
Rippikoulu on osa evankelis-luterilaisen kirkon
kasteopetusta. Uudenkaupungin seurakunta kutsuu
rippikouluun 15 vuotta täyttävät jäsenensä.
Rippikoulussa nuorella on yhdessä muiden rippikoululaisten, isosten ja seurakunnan työntekijöiden
kanssa mahdollisuus pohtia elämään liittyviä kysymyksiä.
Aikuinen voi käydä rippikoulun yksityisesti. Ota
yhteys kirkkoherra Juhana Markkulaan p. 050 3434
302
Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmaation
osallistuminen edellyttää rippikoulun käymistä, ja
rippikoulu oikeuttaa osallistumaan konfirmaatioon.
Rippikoulu antaa oikeuden kirkolliseen avioliittoon
vihkimiseen ja konfirmaatio lisäksi oikeuden tulla
kummiksi ja osallistumaan itsenäisesti ehtoolliselle.
Rippikouluryhmät v. 2019-2020
Rippikouluryhmien lisätiedot www.uudenkaupunginseurakunta.fi >rippikoulu
sekä Päivi Aaltonen p. 050 3635 431 ja
Rose-Marie Virolainen p.050 3634 131
sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi

PARTIO
Seurakunta tukee partiolippukunta Uudenkaupungin
Merihait ry:n ja Lokalahden Erälokkien toimintaa,
koska se on osa seurakunnan varhaisnuoriso- ja
nuorisotyötä. Partio toimii ikäryhmittäin: sudenpennut (7-9 v.), seikkailijat (10-12 v.), tarpojat (1215 v.), samoajat (15-17 v.), vaeltajat (18-22 v.).
Jos olet kiinnostunut partiotoiminnasta, voit ottaa
yhteyttä suoraan lippukuntiin. Sudenpentuihin, seikkailijoihin ja tarpojiin otetaan uusia jäseniä yleensä
syksyllä. Aikuisia otetaan mielellään mukaan ympäri
vuoden. Lisätietoja www.partio.fi.
Yhteystiedot:
-

Uudenkaupungin Merihait ry: Jasmiina Hallamaa, lippukunnan johtaja, p. 0400 411345
jasmiina.hallamaa@gmail.com
Lokalahden Erälokit: Jussi Ahtiainen, lippukunnan johtaja, p. 040 709 8521
jussi.ahtiainen@wakkanet.fi
Seurakunnan partiotyö: Rose-Marie Virolainen, p. 050 3634 131 rose-marie.virolainen@evl.fi
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DIAKONIA
Elämässä tulee joskus vastaan sellaista, mitä
ei ole osannut odottaa. Ahdistuksen, surun,
sairauden, työttömyyden tai muun elämäsi
vastoinkäymisen aikana voit kääntyä luottamuksellisesti diakoniatyöntekijän puoleen. Hänen
kanssaan voit keskustella ja etsiä apua elämäsi
”lukkoihin”. Ota rohkeasti yhteyttä!

Diakoniatyön ryhmätoimintaan olet aina
tervetullut!
Käsityöpiirit, eläkeläisten piirit, virsipiirit laitoksissa ym. toiminta on avointa kaikille.
Torstaipysäkin ruokamaksu on 6 euroa.

Uudenkaupungin diakoniatoimisto, Koulukatu 6,
päivystys,ilman ajanvarausta ma klo 10-12
Maarit Eresmaa, vs vastaava diakoniatyöntekijä,
p. 050-3261422, maarit.eresmaa@evl.fi
+Kalannin kappeli
Sonja Sarametsä, diakoniatyöntekijä,
p. 050-3634124, sonja.sarametsa@evl.fi
+Lokalahden kappeli
Kalannin diakoniatoimistossa, Pyhän Olavintie 5,
päivystys pe klo 9-10
Elise Heinonen, diakonia-avustaja,
p. 050-3635117, elise.heinonen@evl.fi
+Pyhämaan kappeli

PERHENEUVONTA
Perheasiain neuvottelukeskuksessa voit selvitellä parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä ja
löytää keskustellen rakentavia ratkaisuja. Olet
tervetullut yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Keskustelut ovat kaikille maksuttomia ja
luottamuksellisia.
Palvelemme myös Pyhärannan, Laitilan,
Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan asukkaita.
Perheasiain neuvottelukeskus
Koulukatu 6 A 2. krs.
Ajanvaraus p. 02-840 4540 ma-to
(jätäthän viestin)
Minna Ala-Kaila, minna.ala-kaila@evl.fi

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

www.evl.fi/palvelevanetti
Päivystäjät ovat tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia tai kirkon työntekijöitä. He ovat
sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen. Sekä soittaja että päivystäjä pysyvät tuntemattomina.
Palveleva puhelin on avoinna joka päivä, myös
viikonloppuisin ja juhlapäivinä.
-

Päivystys su-to klo 18–01,
pe-la klo 18–03, puh. 01019 0071.
Ruotsin kielinen päivystys
puh. 01019 0072 joka ilta klo 20–24.
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Olemme mukana Suurella Sydämellä valtakunnallisessa netissä olevassa
vapaaehtoisen auttamisen kanavassa, jolla on toimintaa jo parillakymmenellä
paikkakunnalla Suomessa. Tarkempia tietoja toiminnasta ja vapaaehtoistehtävistä näet linkistä www.vapaaehtoistyo.fi

Goodwill Cafe - monikulttuurinen kahvilatoiminta
Monenlaista tekemistä, keskustelua, pelejä ym., kahvitarjoilu
We welcome local inhabitants and people coming from all around the world
to Goodwill Cafe to meet other people, to have pleasant conversations,
spend time together....
For more information please contact:
Sonja Sarametsä: sonja.sarametsa@evl.fi
Sinikka van der Meer 044 3348117

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen
suurkeräys, vuonna 2021 yhteisvastuukeräys pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon
Joka kevät Yhteisvastuun reilut 35 000 vapaaehtoista arkienkeliä
lähtevät liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat. Keräys
järjestetään helmi-huhtikuussa, mutta keräyslupa on voimassa
ympäri vuoden. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan
presidentti.
Tule sinäkin arkienkeliksi.
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SEURAKUNNAN HALLINTO/ Luottamushenkilöt
Kirkkovaltuusto

Vesa Kiertokari
Teija Leino
Sampo Lipponen
Ulla-Maija Nikula
Petri Puukki
Mia Helén

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja
viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset ja
valitsee kirkkoneuvoston jäsenet.
Kirkkovaltuuston kokoonpano
vuosiksi 2019-2022:
Laivo Olli, pj
Maikola Eija, varapj.
Ankelo Anu
Heikkilä Antti
Helén Mia
Kallio Sinikka
Kiertokari Vesa
Kluuskeri Sakari
Korpi Jukka
Laiho-Virtanen Lilja
Laurila Anneli
Leino Teija
Lipponen Sampo
Mykrä Sari
Nikula Ulla-Maija
Puukki Petri
Räsänen Timo
Silver Maria
Sjöblom Mika
Tuominen Jouni
Tuominen Marjo-Riitta
Tättilä Anniina
Vahtera Helle
Valtonen Ilpo
Viljanen Taija
Virtanen Lasse
Virtanen Päivi

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii
kirkkoherra Juhana Markkula.

Kappelineuvostot
Kappelineuvosto suunnittelee ja kehittää kappeliseurakunnan alueen hengellistä työtä sekä tekee
kirkkoneuvostolle kyseistä kappelia koskevia esityksiä ja aloitteita.
Kappelineuvostoihin valittiin seuraavat varsinaiset
kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2022:
Uudenkaupungin kappelineuvosto:
Henkilökoht. varajäsen:
Rauno Saarinen
Hermanni Eskoli
Matti Ankelo
Merita Perttunen
Marketta Hämeenkorpi
Kalannin kappelineuvosto:
Miika Puukki
Jari Nevavuori
Paula Pöntinen
Michaela Kontu
Hillevi Wallin
Jouni Tuominen
Lokalahden kappelineuvosto:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa
seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä
elämää ja seurakunnan tehtävän toteuttamista.
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa
sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Se myös valitsee tietyt viranhaltijat.
Kirkkoneuvostoon valittiin vuosiksi
2021-2022 seuraavat seitsemän varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Esko Jokela
Esko Ketola
Katriina Maula
Taija Viljanen
Annikki Saarinen
Hanna Nieminen
Pyhämaan kappelineuvosto:

Maria Silver
Anneli Laurila

Mira Johtela
Margit Arvonen
Mirkka Ali-Laurila
Sami Uusikartano
Juha Johtela
Jouni Johtela
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Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

www.instagram.com/uudenkaupunginseurakunta

www.facebook.com/ukisrk
NUORISOTYÖ: www.facebook.com/uki.nuorisotyö
LAPSITYÖ: www.facebook.com ->uudenkaupungin
seurakunta ja lapsiperheet
MUSIIKKITYÖ: www.facebook.com ->uudenkaupungin seurakunnan musiikkityö
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