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Esa Mierlahti

Ehkä olet toivonut,

E

ttä jonain päivänä tulisi
hetki, jolloin kaikki olisi
selvää – mieli olisi kirkas.
Voisit lopettaa pohtimisen,
murehtimisen ja yrittämisen. Kaikki harhapolut
olisi takana ja olisit perillä.
Kaikki olisi hyvin.
Tämä toivomus on vanha,
ikiaikainen. Moni jakaa sen
kanssasi. Psalminkirjoittaja
ilmaisi sen näin:
Jumala, katso jälleen
meihin taivaastasi, katso
meitä!
… auta meidät ennallemme,
anna meidän nähdä
kasvojesi valo, niin me
pelastumme.   (Ps. 80)

Mitä tarkoittaa ennalleen
palauttaminen?
Raamatussa se on täynnä
merkityksiä.
Se on palaamista pitkäaikaisesta vankeudesta. Se
on vanhan poisraivaamista
ja uuden rakentamista,
esiin tai terveeksi tulemista,
alusta alkamista, haudasta
nousemista, kääntymistä,
kotiin palaamista …
On siis olemassa pyhä alkukuva, Jumalan kaltaisuus.
Ennalleen palautuminen
on syntymistä siksi, mikä
todella on. Sen täytyy olla
jotakin, mistä ei koskaan
haluasi herätä tai pois.
Kunpa aina saisi olla näin
oma itsensä, silmät avoinna
eikä mitään tarvitsisi peittää ja kaunistella.

Ennemmin tai myöhemmin
jokaisen ihmisen sisimmässä herää kaipaus pyhyyteen.
Meillä on hämärä aavistus
siitä, mistä on kyse. Voi olla,
että kysymme ensimmäiseksi:
”Mitä minun on tehtävä
saavuttaakseni pyhyyden,
mielen kirkkauden?” Moni
ajattelee, että kristillinen
usko on tätä tekemistä,
ponnistelemista, jotta voi
saada ja ansaita.
Mielen kirkkaus ei ole
hyödyke, jonka voi ostaa tai
palkinto, jonka voi voittaa.
Pyhyys ei ole saavutus – se
on siunaus ja lahja. Voin
vain havahtua, ihmetellä
ja katsella – ottaa vastaan
omalle kohdalleni.
*

*

Arja Kalliopaasi kertoo
iloitsevansa uuden tehtävänsä aloittamisesta Uudenkaupungin seurakunnassa
Lokalahden kappeliseurakunnan kappalaisena.
– Tulen tänne Uuteenkaupunkiin Tuusulasta, jossa kotini
on ollut viimeisen vuosikymmenen ajan. Uudessakaupungissa minua kiehtoo meren
läheisyys. Lokalahtikin sijaitsee melko lähellä rantaviivaa.
Aikanaan Helsingissä asuessani ulkoilin pitkin merenrantoja
vieviä teitä ja polkuja.
– Ihmisen elämään sisältyy
monenlaista rikkautta. Erityi-

– Toivotan Rauhallista joulun
aikaa Sinulle!
Arja Kalliopaasi

Pyhyys ei ole saavutus –
se on siunaus ja lahja. Voi
vain havahtua, ihmetellä,
katsella ja iloita siitä, että
hän palauttaa meidät
ennallemme!
Esa Mierlahti
kirkkoherra

Lempeä lähtö

nen rikkaus omassa elämässäni on pappeus. Kristittynä
saan papin virassa toimia siinä
kutsumuksessa, jonka Jumala
on antanut sydämeeni.

Arja Kalliopaasi piti tulosaarnansa ensimmäisenä
adventtisunnuntaina
Lokalahden kirkossa.

Yhtäkkiä heidän edessään
seisoi Herran enkeli, ja
Herran kirkkaus ympäröi
heidät. Pelko valtasi
paimenet, mutta enkeli sanoi
heille: ”Älkää pelätkö! Minä
ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.

Tämä on merkkinä teille:
te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna
seimessä.”
Ja samalla hetkellä oli enkelin
ympärillä suuri taivaallinen
sotajoukko, joka ylisti
Jumalaa sanoen: -- Jumalan
on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa. (Luuk. 2)

*

Lokalahdelle
uusi kappalainen

– Adventin aika on odotuksen
aikaa. Seurakunta saa yhä
uudelleen omistaa itselleen
profeettojen kautta välittyneet lupaukset, jotka toteutuivat ensimmäisenä jouluna.
Vapahtajan syntymä tähän
maailmaan vakuuttaa yhä
uudelleen siitä, että Jumala
on sanansa takana. Jesajan
jouluprofetiassa sanotaan syntyvästä ja ikuisesta lapsesta,
että hän on Rauhan ruhtinas.
Alkutekstissä käytetty rauhasana tarkoittaa kokonaisvaltaista eheyttä. Se tarkoittaa
myös sopusointua ja rauhaa
sekä suhteessa ihmisiin että
Jumalaan. Erityisesti jouluna
me ihmiset kaipaamme rauhaa. Meillä on tarve rauhoittua
arjen toimintojen keskellä.
Rauhoittumisen hetki ajoittuu
sopivasti pimeän syksyn jälkeen. Suomalaiseen perinteeseen kuuluu tärkeänä osana
joulukirkko. Joulun sanoma
tuo rauhan syvälle sydämeen.

Evankeliumeissa kuvataan
hyvin niukasti joulukertomuksen henkilöitä. On
tavallinen, nuori Maria
ja Joosef, jotka miettivät
omaa paikkaansa. He ovat
matkalla. Jossain Beetlehemissä Maria kapaloi lapsen
ja pani hänet seimeen,
koska heille ei ollut tilaa
majapaikassa. On paimenet, jotka valvoivat yöllä
laumaansa.

– Olen iloinen, että olen
saanut papintieni päätökseksi tutustua pieneen
Lokalahden kappeliin ja
sen ihmisiin. Kirkossakin
kaikki ovat siinä lähellä.
Kaksi vuotta oli vain kovin
lyhyt aika...

Kaikkiaan 26 vuoteen Uudenkaupungin seurakunnassa on
sisältynyt monenlaista elämän
kirjoa runsain mitoin. Kaikista
kohtaamisista olen kiitollinen.
Olen elänyt seurakuntaa todeksi yhtenä teistä – kuin yhtenä tilkkuna suuressa tilkkupeitossa, jossa meitä on liittänyt
toisiimme hyvän Jumalamme
rakkaus ja uskollisuus – ja
toisistamme välittäminen ja
huolen kantaminen.
– Nyt on elämässäni ison muutoksen aika. Uteliaana odotan,
miltä maistuu elämä ilman
kalenteria, levolliset aamut ja
kävelylenkit – ja tuumailu rauhassa. Mutta ihmisten keskellekin haluan, arvaan niin.

– Ensimmäiseksi tarvitsen
riippumatossa kellittelyä
uudenlaiseen levollisuuden
oppimiseen. Rakkaille omille
ihmisilleni olen kiitollinen,
että kärsivällisyys on riittänyt
aina menossa olevaa Sinikkaa
kohtaan. Nyt on aikaa heille.
– Lempeäksi lähtöni eläkkeelle ovat tehneet lukemattomat
lämpimät toivotukset, joita
olen saanut osakseni, kukat
ja lahjatkin. Omenapuun olen
istuttanut mökille odottamaan kesän lämpöä! Ja
lempeää lähtöä on toki sekin,
että saan jäädä tänne, jonne
olen juurtunut.
– Tänä adventtina yritän
omaan tahtiini tehdä ”arvotekoja”. Ennen kuin pyyhällän
jonnekin, ajattelen, mikä on
lähtemiseni arvo, tekemisteni
ja valintojeni arvojärjestys.
Kyllähän jouluun liikkeellä
oleminenkin kuuluu! Olihan
joulun Herrakin liikkeellä
antaakseen itsensä lahjaksi
meille. Kapaloon kääritystä
taivaan lahjasta toivon meidän yhdessä osaavan kiittää
kotikirkossakin.

Sinikka Suonto-van der Meer piti lähtösaarnan Uudenkaupungin
Uudessa kirkossa sunnuntaina 21. marraskuuta. Palveluksen
jälkeen juotiin kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa. Kirkkoherra Esa Mierlahti toivotti Sinikalle siunausta eläkepäiville.

– Jumalan siunaamaa joulua
Sinulle!
Sinikka Suonto Suonto
van der Meer
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Joulun
yksi lahja

Adventin ja joulunajan
tilaisuuksia
Ja tapahtui niinä päivinä …
Ja tapahtuu näinä päiviä sydämissämme, kodeissamme…
Tervetuloa valmistelemaan ja viettämään joulua
yhdessä sen keskeisen sanoman äärelle!

Musiikkitilaisuudet
to 9.12. klo 18
su 12.12. klo 15
su 12.12. klo 18
su 12.12. klo 18
su 12.12. klo 18
su 12.12. klo 19
ma 13.12. klo 18
to 16.12. klo 19
pe 17.12. klo 18
su 19.12. klo 15
			
			
			
su 19.12. klo 19
to 6.1.
klo 18
to 6.1.
klo 18

Kauneimmat joululaulut, Maurumaan rukoushuone
Lasten kauneimmat joululaulut, Uudenkaupungin kirkko
Lasten kauneimmat joululaulut, Lokalahti, Paanulan sali
Kauneimmat joululaulut, Kalannin kirkko
Kauneimmat joululaulut, Pyhämaan kirkko
Kauneimmat joululaulut, Uudenkaupungin kirkko
De vackraste julsångerna, Nystads kyrka
Jouluinen musiikki-ilta, Lokalahti, Paanulan sali
Lasten kauneimmat joululaulut, Kalannin kirkko
Joulun odotusta runoin ja sävelin,
Uudenkaupungin seurakuntakeskus,
lausuntataiteilija Jouko Heikkinen, sellistit Anna-Maaria ja
Olli Varonen. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5 euroa.
Kauneimmat joululaulut, Lokalahden kirkko
Kauneimmat joululaulut vielä kerran Pinipajun koulu, Lokalahti
Kauneimmat joululaulut vielä kerran, Uudenkaupungin kirkko

JOULUKUVAELMAT ja muut tilaisuudet
su 19.12. klo 18
			
ma 20.12. klo 18
ke 22.12. klo 18
ti 21.12. klo 7

Joulukuvaelma Pyhämaan pappilan navetassa,
jouluevankeliumi sanoin ja sävelin
Valon Lapsi joulukuvaelma, Uudenkaupungin kirkko
Valon Lapsi joulukuvaelma, Uudenkaupungin kirkko
Joulun odotuksen rukoushetki, Uudenkaupungin kirkko

JOULUAATTO pe 24.12.
klo 16
klo 16
klo 16
klo 16
klo 18
klo 23

Perheiden aattohartaus, joulukuvaelma, Uudenkaupungin kirkko
Jouluaaton hartaus, Lokalahden kirkko
Jouluaaton hartaus, Pyhämaan kirkko
Jouluaaton hartaus, Kalannin kirkko
Aattohartaus Uudenkaupungin siunauskappelissa
Jouluyön jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko

JOULUPÄIVÄ la 25.12.
klo 7
klo 7
klo 7
klo 10

Joulukirkko, Lokalahden kirkko
Jouluaamun jumalanpalvelus, Kalannin kirkko
Jouluaamun jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
Joulupäivän messu, Uudenkaupungin kirkko

TAPANINPÄIVÄ su 26.12.
klo 10
klo 10
klo 12

Tapaninpäivän messu, Kalannin kirkko
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko
Tapaninpäivän jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
(Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta 26.12.)

UUDENVUODENAATTO pe 31.12.
klo 18
klo 20
klo 20
klo 23

Uudenvuodenaaton hartaus, Pyhämaan kirkko
Uudenvuodenaaton hartaus, Kalannin kirkko
Uudenvuodenaaton hartaus, Lokalahden kirkko
Uudenvuodenaaton yöpalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
uudenvuoden vastaanotto kirkon edessä klo 24.

UUDENVUODENPÄIVÄ la1.1.
klo 10

Uudenvuodenpäivän Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko

Sunnuntai 9.1.
klo 10
		

Koko seurakunnan yhteinen messu, Uudenkaupungin kirkko
Uusien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen.

J

oulu ja joululahjat ovat kuuluneet erottamattomasti
yhteen. Lähtökohtaisesti Jeesuksen syntymä oli jo
itsessään lahja, Isän Jumalan ajaton kädenojennus
meille kaikkien aikojen kaikille ihmisille. Jouluevankeliumin mukaisesti myös Itämaan viisaat tietäjät – Kaspar,
Melkior ja Balhasar - toivat vastasyntyneelle kallisarvoisia lahjojaan. Aitoon lahjaan on liittynyt antamisen ja
vastaanottamisen ilo. Parhaimmillaan lahja on lahja niin
antajalle kuin saajalleenkin.
Lienee niin, että aikojen saatossa ja elintason nousun
myötä joululahjat ja etenkin niiden määrä ovat monessa
perheissä kokeneet pahan kerran inflaation. Antamisen ilo on vaihtunut aikapulaan ja pakkolahjoihin. Siitä
kärsivät kaikki osapuolet ja eniten tietenkin itse joulun
odotus.
Tiedän perheen, jossa jo usean vuoden ajan on yhteisestä sopimuksesta luovuttu lukuisien lahjojen ostamisesta.
Perheessä on ollut aikoinaan useita lapsia, jolloin joululahjat olivat perinteiseen tapaan runsaina kuvassa
mukana. Mutta sittemmin lasten lähdettyä maailmalle,
he kaikki ovat yhteisestä sopimuksesta päätyneet uusimuotoiseen jouluajatteluun: vain yksi lahja kutakin
aikuista perheenjäsentä kohden. Ei niin, että jokainen
antaa vain yhden lahjan toiselle, vaan niin, että kaiken
kaikkiaan kukin perheenjäsen saa vain yhden lahjan
toiselta vuorovuosin vaihtuvalta perheenjäseneltä.
Sivusta seuraten olen ymmärtänyt, että muutos on
koettu mielekkäänä ja myönteisenä. Tilalle on tullut
paljon rauhallisempaa joulun odotusta kuin aiempina
vuosina.
Kun ensi kerran kuulin yhden lahjan joulusta, se vaikutti
hämmentävältä. Lapsesta pitäen olemme tottuneet
siihen, että jouluna pitää olla runsaasti lahjoja. Mutta
tarkemmin ajatellen jouluun riittää todellakin vain yksi
lahja. Kristillisessä joulussa se on syvimmältään tieto
Jumalan lahjasta; hyvästä tahdosta, joka kuuluu
jokaiselle sitä odottavalle ja kaipaavalle.
Jumalan lahja on rakkaus. Sitä tunnemme tarvitsevamme kipeästi arjen haasteiden keskellä: toisen kanssa
eläessämme, työtehtävistä selviytyäksemme ja jotenkin
rauhallisina pysyäksemme. Rakkaus – siinä on kaikki.
Se lahjoitetaan ensimmäisen joulun myötä jokaiselle
sitä kaipaavalle.
Joulun yksi lahja riittää. Se jaksaa riemastuttaa ja
rauhoittaa.
Jarkko Juuti
kappalainen
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Kauneimmat joululaulut
– erottamaton osa joulua
Joulukiireiden keskellä yhä
useampi haluaa hiljentyä
kuuntelemaan joulun sanomaa ja laulamaan yhdessä.

kolmantena adventtisunnuntaina, 12. joulukuuta
ja Lokalahden kirkossa 19.
joulukuuta.

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kasvattaneet
suosiotaan vuosi vuodelta.
Tapahtumaa varten Suomen Lähetysseura painattaa oman lauluvihkon,
jotta jokaisen olisi helppo
osallistua yhteislauluun.

Lapsille omia
joululaulutilaisuuksia

Uudenkaupungin seurakunnassa Kauneimmat
joululaulut lauletaan
Uudenkaupungin, Kalannin ja Pyhämaan kirkoissa

Lapsille on omat joulutilaisuudet sunnuntaina 12.
joulukuuta Uudessakaupungissa ja Lokalahdella.
Kalannin kirkossa lapset
laulavat joululauluja
perjantaina 17. ja Pyhämaassa jo perjantaina 10.
joulukuuta.

Kauneimmissa joululauluissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran työlle.
Lähetysseura työskentelee
eri puolilla maailmaa lasten
oikeuksien turvaamiseksi.
Kauneimmat joululaulut
-tilaisuudet tukee näin
Suomen Lähetysseuran
ulkomaista työtä.

Pitkä perinne
Kauneimpia joululauluja on
laulettu Suomen seurakunnissa jo yli kolmekymmentä vuotta.

Joulun odotusta runoin ja sävelin
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa valmistaudutaan jouluun runon ja musiikin siivittäminä
sunnuntaina 19. joulukuuta kello 15.
Esiintymässä on yksi maamme aktiivisimpiin
kamarimusiikkikokoonpanoihin kuuluva yhtye, sellistit
Anna-Maaria ja Olli Varonen sekä maamme eturiviin
lukeutuva lausuntataiteilija Jouko Heikkinen.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa.

Kirkon ulkomaanavulta suositus lahjapulmiin:

Toisenlainen joululahja
Mitä antaa lahjaksi ihmisille, joilla on jo kaikkea?

Toisenlainen Lahja on eettinen ja ekologinen lahja, jolla voi
ilahduttaa ystävää ja samalla auttaa kehitysmaiden ihmisiä.
Lahjoituksesta saa sähköisen kortin tai postikortin, jossa kerrotaan hankitun lahjan merkityksestä kehitysmaiden ihmisille.
Eettisen valinnan voi tehdä antamalla toisenlaisen lahjan
osoitteessa www.toisenlainenlahja.fi

36 € Kalastusverkko
www.jouluradio.fi
Radiotaajuudet:
Rauma 88,7 MHz
Turku100,5 MHz

Linkki jouluradioon www.ukisrk.fi

JOULURADIO
1. adventista alkaen!
Pääkaupunkiseudun
seurakuntien sähköisen
viestinnän toimitus eli Toivontuottajat mahdollistaa
Jouluradion yhteistyössä
Kouvolan, Lahden, Oulun,
Rovaniemen, Seinäjoen,
Tampereen ja Turun seurakuntien kanssa.
Jouluradio on vakiinnuttanut paikkansa monien
ihmisten joulun ajan radiona. Siellä kuullaan paljon

luomua, iloa, raikkautta,
uusia näkökulmia, mutta
vanhoja konstailemattomia
esityksiä tai paatostakaan ei
kaihdeta.
Joulun sävelet kajahtavat
adventtisunnuntaista, 28.
marraskuuta alkaen ja
kuuluvat 10. tammikuuta
saakka.
Tarkemmat tiedot ja taajuudet: www.jouluradio.fi

Ihmiset auttavat itseään,
kun he saavat siihen mahdollisuuden. Esimerkiksi
kalastusverkon saatuaan
miehet voivat elättää perheensä. Tällä lahjalla annetaan koulutusta ja välineitä
elinkeinon harjoittamiseen.

30 € Vuohi
Vuohta on sanottu köyhän
miehen lehmäksi. Vuohi
antaa maitoa ja sen kilejä
myymällä perhe saa lisätuloja. Tällä lahjalla voi tukea
perheiden toimeentuloa.

23 € Ateria koko kylälle
Kokonaista kylää voi auttaa
lahjoittamalla hätäapuna
ruokaa!
Maailmaa koetteleva ilmastonmuutos vaikuttaa eniten
jo ennestään heikoimmassa
asemassa oleviin ihmisiin.

Äärimmäiset sääilmiöt
lisääntyvät ja kuivuuden
seuraukset ovat pahimipia
alueilla, joilla ihmiset elävät
köyhyydessä ja huonoissa
asuinoloissa.
Moni perhe elää tietämättä, mistä saada seuraavan
päivän ateria. Tällä lahjalla
voi auttaa saamaan hätäapuna ruokaa ja selviämään
pahimman kriisin yli.

15 € Puuntaimen15 kpl
Puut suojaavat maata eroosiolta ja poistavat ilmasta
hiilidioksidia. Hedelmäpuiden sadosta perhe saa tuloja ja lisäravintoa. Tämä lahja
auttaa sekä ympäristöä että
ihmisiä.

5 € Koulupuku
Yli sata miljoonaa lasta
maailmassa ei käy koulua.
Enemmistö heistä on tyt-

töjä. Tämän vuoksi Kirkon
Ulkomaanapu tukee erityisesti tyttöjen ja naisten
koulutusta.
Antamalla lahjaksi koulupuvun on mahdollisuus
tukea koulutusta kehitysmaissa.
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Marttailtoja seurakunnan tiloissa

Uudenkaupungin Martoilla alkamassa juhlavuosi
Uudenkaupungin Marttojen päätoimintamuotona
ovat talvisaikaan joka
toinen viikko pidettävät
Marttaillat, joihin kuuluu
monipuolista ohjelmaa,
kahvitarjoilu, yleistä seurustelua ja arpajaiset. Nämä
illat järjestetään maanantaiiltaisin Uudenkaupungin
seurakuntakeskuksen
kahviossa. Syksyn kursseilla
on valmistettu makkaroita
ja luutia, joista samoin kuin
esiliinoista, oli näyttely.
Luennoilla on käsitelty esimerkiksi yhteiskunnallisia ja
ympäristöasioita.

Käsityökerho – vanhaa
ja uutta
Käsityökerho kokoontuu
torstaisin Sakunkulmassa
kello 17 alkaen. Vastuullisen
vetäjän Marketta Hämeenkorven mukaan kerhossa
käytetään jokaisen osanottajan vahvuuksia hyväksi.
Kenellä on taitoa opettaa
vaikkapa Clapotis-hartiahuivin tekoa, opettaa sen
muille. Joka toinen viikko
kokoontuvassa kerhossa on
osanottajia noin10–15.
Viime vuonna Martat kutoivat vastasyntyneille vauvojen tossuja. Tänä vuonna
tällaista yhteistä mittavaa
projektia ei ole ollut.
Syksyn käsityökerhoissa on
tutustuttu aurinkovärjäykseen, kokeiltu neulahuovutusta, tehty ketjuvirk-

kaustöitä ja tölkinavaaja-/
nappikoruja.
Käsityökerhon töitä voi
ihailla kauden päätteeksi
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa pidettävissä näyttelyissä.

ylitettiin 100 hengen raja.
Tuleva vuosi on yhdistyksen juhlavuosi – takana on
40 vuotta Marttatyötä.
Yhdistykseen liittymiseen ei
ole pääsyvaatimuksia, edes
kotitaloustaitoja ei vaadita.

Kahvitusapu ja astiasto

Avainmerkkien
suorittaminen

Marttojen puheenjohtaja
Anne Kuusisto selvittää,
että yhdistyksen puoleen
voi kääntyä, kun tarvitaan
kahvitus- tai muonitusapua.
Yhdistykseltä on myös
mahdollisuus lainata kahvija ruoka-astiastoa kohtuuhintaan.
Marttojen apua on tarvittu
myös monissa seurakunnan
järjestämissä kahvitilaisuuksissa.
Uudenkaupungin Marttayhdistys hankki jo vuonna
1974 ensimmäisen 200
hengen kahviastiaston, jota
voitiin vuokrata sekä jäsenien että ulkopuolisisten juhliin. Tästä kauniista, mutta
hauraasta Arabian astiastosta luovuttiin vuonna
2007. Tilalle vuokrauskäyttöön hankittiin 100 kappaleen Arabian Arctica-sarjan
kahviastiasto sekä samasta
sarjasta 20 teekuppia.

Jäsenmäärä kasvussa
Puuhakkaaseen joukkoon
on helppo tulla mukaan.
Jäsenmäärä onkin ollut
kasvussa; vuonna 2007

Varapuheenjohtaja Ritva
Luotosen tietojen mukaan
Martat ovat suorittaneet
avainmerkkejä jo vuodesta
1964. Uudenkaupungin
Marttayhdistyksessä taitoavainten suorittamiseen
tähtäävä opintokerhotoiminta aloitettiin lokakuussa 1975 ja ensimmäiset
avaimet suoritettiin vuonna
1977. Siitä lähtien on opintokerhotoiminta jatkunut
Uudenkaupungin Marttayhdistyksessä vilkkaana.
Marttojen avainmerkkejä on kolme. Opiskelun
vaatimukset lisääntyvät sen
mukaan, montako avainta merkissä on. Kaikkien
avainten suorittamiseen
kuuluu sekä tietopuolisia
aineita että taitoaineita
kuten ruuanlaitto, siivous
ja kodinhoito. Merkkiin
sisältyy myös opintokerhoopiskelua. Ritva Luotonen
itse on suorittanut erikoisavainmerkin. Uutta on Ritva
Luotosen mukaan tämän
vuoden alussa alkanut
Osaajan passi -toiminta.

Marttojen puheenjohtaja Anne Kuusiston mielestä joulu alkaa
erilaisilla jouluvalmisteluilla ja kynttilöiden sytyttämisellä.

Kaija Filander, Heljä Toivonen, Eila Lehtilä ja Ritva Luotonen tarjosivat
vaalisunnuntain kirkkokahvit Uudenkaupungin kirkossa.

Seurakunta tukee partiotyötä
Kimmo Laasonen kertoo
että, seurakunta tekee
yhteistyötä partiolippukuntien kanssa.
Lippukunnista Uudenkaupungin Merihait ry
on nimensä mukaisesti
meripartiolippukunta ja
Lokalahden Erälokit on
maapartiolippukunta.
Partiotoiminta on osa
seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä. Seurakunta tukee vapaaehtoisia
vetäjiä, antaa tiloja ja
työpanoksen viikottaiseen
uskontokasvatukseen.

Kimmon työpanosta partiotyöhön on lisätty niin, että
20 % hänen työstään suuntautuu partiotoimintaan.

Partio toimii
ikäryhmittäin
• sudenpennut (7-9 v.)
• seikkailijat (10-12 v.)
• tarpojat (12-15 v.)
• samoajat (15-17 v.)
• vaeltajat (18-22 v.)
• aikuiset
Partiotoiminta koostuu
viikoittaisista koloilloista,
retkistä, leireistä, purjehduksista ja juhlista. Suuria

kokoontumisia ovat rovastikunnan alueella kevään
paraati ja syksyllä piirin
alueparaati.
Itsenäisyyspäivänä partiolaiset sytyttävät kynttilät
sankarihaudoille. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa he auttavat kolehdin
keräämisessä.

Miten päästä
partioon?
Partiotoiminnasta kiinnostunut voi ottaa yhteyttä
suoraan lippukuntiin.
Sudenpentuihin, seikkaili-

joihin ja tarpojiin otetaan
uusia jäseniä yleensä syksyllä. Aikuiset voivat tulla
mukaan ympäri vuoden.

U:gin Merihait ry:
Pia Eskola, lippukunnanjohtaja puh. 044-5302470
pia.eskola@uusikaupunki.fi

Yhteystiedot

Lokalahden Erälokit:
Jussi Ahtiainen, lippukunnanjohtaja puh. 0407098521 jussi.ahtiainen@
wakkanet.fi

Lisätietoja voi kysyä:
Kimmo Laasonen seurakunnan nuorisotyönohjaaja, puh. 050-3634133
kimmo.laasonen@evl.fi
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AVUN LÄHTEET
Seurakunnan diakoniapalvelut on tarkoitettu
jokaiselle, joka tuntee tarvitsevansa tukea
elämäntilanteeseensa ikään katsomatta. Apu on
luonteeltaan hengellistä, henkistä ja aineellista.
Ahdistuksen, surun, masennuksen, yksinäisyyden
tai muuten elämän ristiriitojen aikana voit
kääntyä luottamuksellisesti seurakunnan
työntekijöiden puoleen.
Diakoniatyöntekijät:
Uusikaupunki, Koulukatu 6, päivystys maanantaina ja
perjantaina klo 9-11 ja tarvittaessa muina aikoina:
- Hannele Sinilaakso, puh. 840 4124 tai 050-363 4124,
hannele.sinilaakso@evl.fi
- Merja Vihlman, puh. 840 4120 ja 050-363 5120,
merja.vihlman@)evl.fi
Kalanti, Pyhän Olavintie 5: päivystys maanantaina ja
perjantaina klo 9–10 sekä torstaina klo12-14:
- Maarit Eresmaa-Valkonen puh. 840 4422 tai 		
050-326 1422, maarit.eresmaa@evl.fi
Lokalahti, Pyhämaa
- Vs. diakonia-työntekijä Elise Heinonen,
puh. 840 4310, 044-363 310, elise.heinonen@evl.fi

YHTEISVASTUU 2011
torjuu nuorten yksinäisyyttä
Yksinäisyys ja syrjäytyminen koskettavat nuoria eri
tavoin eri puolilla
maailmaa, mutta kokemus syrjäytymisestä on
yhteinen ja sillä voi olla
traagisiakin seurauksia.
Yksinäisyys hankaloittaa
nuoren sosiaalista kehitystä ja pahimmillaan se voi
altistaa mielenterveyden
oireiluun. Kouluterveyskyselyssä 2009 jopa joka
viides koululainen ilmoitti,
että hänellä ei ole ainuttakaan ystävää.

Yhteistyökumppanit
Suomessa
Kotimaassa Yhteisvastuun
kumppaneina vuonna
2011 ovat Suomen Punainen Risti, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Suo-

men Mielenterveysseura,
jotka auttavat yhteistyössä
seurakuntien nuoriso- ja
rippikoulutyön kanssa yksinäisiä nuoria.
Yhteisvastuuvaroilla suunnitellaan toimintamalli, jonka
avulla kyetään entistä tehokkaammin tunnistamaan
yksinäisyydestä kärsivä nuori sekä toimimaan hänen
tilanteensa parantamiseksi.

Ulkomaankohde
Ulkomaankohteena vuonna
2011 on Mosambikin yksinäisten ja haavoittuvassa
asemassa olevien nuorten
selviytymisen tukeminen.
Avun toimittaa perille Kirkon Ulkomaanapu, joka on
toiminut Mosambikissa jo
vuodesta 1964 lähtien.

Keräys avataan 13.2.
Yv-keräyksen avaus Uudenkaupungin seurakunnassa on sunnuntaina 13.
helmikuuta Kauneimmat
hengelliset laulut- yhteislaulutilaisuudessa, joka
pidetään seurakuntakeskuksessa kello 15.
Rippikoululaiset suorittavat
lipaskeräystä ovilla (Uki
keskusta) ke 2.3. Kauppojen ovilla on perinteisesti
lipastempaukset la 5.3. (Uki
keskusta) ja la 9.4. (Kalanti,
Siwa) kello 10–14.
Yhteisvastuukeräyksen
tuotto tältä vuodelta oli
koko Uudenkaupungin
seurakunnassa 15 598 €,
josta suuri kiitos kaikille
lahjoittajille ja kerääjille!

Suurella sydämellä
Perheneuvonta
Puhumalla ja kuuntelemalla tiedämme
enemmän ja luulemme
vähemmän. Tunteista
puhuminen on läheisen
ihmissuhteen välttämättömin ja vaikein vuorovaikutuksen laji.

Perheasianhoitaja Minna
Ala-Kailan vastaanotolle
pääsee ajanvarauksella.

Perheasiain
neuvottelukeskuksessa voi
selvitellä parisuhteeseen,
perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä
kysymyksiä ja löytää
keskustellen rakentavia
ratkaisuja. Olet tervetullut
yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Keskustelut
ovat luottamuksellisia ja
palvelumme ovat maksuttomia kaikille asiakkaillemme. Palvelemme myös
Pyhärannan, Laitilan, Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan
asukkaita.
Perheasiain
neuvottelukeskus
Koulukatu 6 A 2. krs.
Ajanvaraus ma-pe klo 8-15

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

www.evl.fi/palvelevanetti

-vapaaehtoistoiminta
alkamassa seurakunnassamme keväällä
Yhä useampi seurakunta
on lähtenyt tai lähtemässä
mukaan Suurella Sydämellä
valtakunnalliseen, netissä
olevaan vapaaehtoisen auttamisen muotoon.
Toimintaa on jo 14 paikkakunnalla. Uusimpina paikkakuntina ovat aloittaneet
Lieto, Kaarina, Turku ja aivan
vastikään Rauma.
Vapaaehtoistyöpaikkoja tarjoavat evankelisluterilaiset
seurakunnat sekä yhteistyökumppanit. Tehtäviin
ilmoittautumiseen tarvitaan
vain sähköpostiosoite tai
puhelinnumero.

Uudenkaupungin seurakunta on lähdössä tähän
projektiin suunnitelmien
mukaan maaliskuussa.
Vastuuhenkilöinä seurakunnassa toimivat Heli Nurmi ja
Kristiina Friman.
Seurakuntapastori Kristiina
Frimanin mukaan tahdomme osoittaa, että arvostamme seurakuntalaistemme
monipuolisia kykyjä. Käytämme tätä mahdollisuutena rakentaa yhdessä yhteistä seurakuntaamme.
Vapaaehtoistyöt voivat olla
hyvin monenlaisia: kerho- ja
pyhäkoulutehtäviä, valokuvausta, virsikirjan pitoa
vanhusten virsipiireissä tai
kahvinkeittoa – tässä vain
muutama esimerkki.
Kyse tulee siis olemaan
kanavasta löytää vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin ja
pitää heihin yhteyttä.
Heli Nurmi on perehtynyt
syksyn aikana vapaaehtoisen
auttamisen muotoon. Toiminta
on alkanut Tampereelta.

Seurakuntapastori Kristiina
Frimanin mukaan vapaaehtoistyön tavoitteena on löytää
ihmisiä erilaisiin tehtäviin,
arvostaa heidän taitojaan ja
pitää yhteyttä heihin.

www.suurellasydamella.fi
on internetin kautta vapaaehtoistoimintaa välittävä
palvelu. Palvelua ylläpitää
ev.lut.seurakuntien verkosto.
Toiminta-ajatus:
Lähimmäisen palvelu ja
auttaminen.
Tehtävä:
Suurella Sydämellä vapaaehtoistoiminnan tehtävänä
on tarjota vapaaehtoisille
mahdollisuuksia auttaa,
palvella avun tarvitsijoita ja
koota yhteen eri paikkakuntien auttamistyötä.
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Vaalipohdintoja
Aivan aluksi haluan antaa
vilpittömät kiitokset
kaikkien kappeleiden
kaikille äänestäjille, myös
vaaleihin monin eri tavoin
työpanoksensa antaneille
ehdokkaille, vapaaehtoisille
ja seurakunnan omille
työntekijöille! Onnea
kaikille uusiin luottamustehtäviin valituille!

Uudenkaupungin seurakunnan

Kirkkovaltuustoon
valitut v. 2011–2014
Kirkkovaltuuston valittiin

…Jumala meitä kutsuu
ja kantaa voimallaan…
(virsi 499:2)
Seurakunta on elävä yhteisö,
jonka ydin on sen asioista
kiinnostuneet ihmiset, seurakuntalaiset. Äänestäminen
on jokaisen äänioikeutetun
etuoikeus ja tapa vaikuttaa
asioihin.
Ehdokkaita oli paljon ja
valinnanvaraa siis runsaasti.
Vanhoista konkareista jatkaa
19 ja valituiksi tuli myös
kahdeksan uutta kirkkovaltuutettua. Ilahduttavaa oli,
että äänestysprosentti meillä
nousi liki 20 %:iin, Laitilassa
päästiin hiukan ylikin. Positiivista kateutta herätti Kustavin, Pyhärannan ja Vehmaan
30 % vaiheilla ollut, Taivassalossa yli 40 % kivunnut
äänestysvilkkaus, jota mekin
voimme seuraavissa vaaleissa
tavoitella!
Varsinkin ennakkoääniä annettiin paljon, 60 % äänistä.
Ennakkoäänestysmahdolli-

Leena Anto, vaalilautakunnan puheenjohtajana julisti seurakuntavaalit alkaviksi Kalannin kirkossa. Kuvassa toimitsijat vasemmalta
Birgitta Runola, Maritta Hyvärinen ja Anneli Pietilä.

suus vietiin äänestäjäystävällisesti asuinalueiden seurakunnan toimipisteisiin ja
oppilaitoksiin, ja kokemukset siitä olivat myönteisiä.
Vaalikoneeseen lähdimme
myös ennakkoluulottomasti
mukaan, ja se osoittautui
hyvin suosituksi omaa ehdokasta etsittäessä.
Ennakkoäänestysviikkoa
edeltävänä torstaina, viikkomessun jälkeen järjestetyssä
vaali-illassa keskusteltiin
ideoivasti ja rakentavasti,
millaista kotiseurakuntaa
haluamme olla rakentamassa. Tämä keskustelu jatkuu
nyt uuden kirkkoneuvoston ja -valtuuston myötä
seuraavalle nelivuotiskaudelle. Moni ehdokkaana
ollut pääsee muotoilemaan

näkemyksiään myös luottamustehtävissä kappelineuvoston ja eri työalojen
vastuuryhmien kautta.
Keskusteluyhteys ja avoin
vuorovaikutus ovat hyvin
tärkeitä. Pidä siis yhteyttä
omaan ehdokkaaseesi!
Hyvä tilaisuus siihen tarjoutuu 9. tammikuuta, kun
Uudenkaupungin kirkossa
messun yhteydessä siunataan luottamushenkilöt
tehtäviinsä, ja sen jälkeen
on kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
Siunattua joulun aikaa
kaikille!
Leena Anto
Uudenkaupungin seurakunnan
vaalilautakunnan pj.

Virtanen, Lasse
Hirvonen, Riitta
Valtonen, Ilpo
Kallio, Sinikka
Ahtiainen, Jussi
Salaterä, Juha
Nevavuori, Jari
Sjöblom, Mika
Vapola, Pirkko
Polojärvi, Eila
Vesola, Henna-Maija
Anto, Leena
Pietilä, Satu
Kallio, Oili
Laivo, Olli
Kivistö, Marko
Lipponen, Sampo
Antola, Jouko
Penttilä, Timo
Kinnala, Aaro
Saarela, Pauli
Bergström, Minna
Tättilä, Anniina
Kapiainen, Tarja
Puukki, Petri
Virtanen, Veli-Matti
Ellä, Paavo

uusi

uusi
uusi
uusi
uusi
uusi
uusi
uusi

Valitut ovat vertauslukujärjestyksessä.

SEURAKUNTAVAALIEN TILASTOA

Uudenkaupungin seurakunta

Koko Suomi

Valitsijayhdistyksittäin äänimäärät/valitut

(2.12.2010)

Äänestysaktiivisuus
Koko Suomessa seurakuntavaaleissa oli tänä vuonna 100 000 äänestäjää enemmän
kuin vuonna 2006. Äänestää saivat nyt myös 16- ja 17-vuotiaat seurakuntien jäsenet.
Äänestysprosentti koko maassa oli 17,0 %. Ennakkoäänten osuus oli 54,7 %
Ehdokkaana seurakuntavaaleissa oli kaikkiaan 22 799 henkilöä.
Valituista 54,2 prosenttia oli naisia ja 45,8 prosenttia miehiä.
Valittujen keski-ikä oli oli 51,7 vuotta.

Valittujen luottamushenkilöiden määrä ikäryhmittäin
alle 30-vuotiaat 8,7 %
30–39-vuotiaat 13,0 %
40–49-vuotiaat 18,1 %
50–59-vuotiaat 23,5 %
yli 60-vuotiaat 36,8 %
18–19-vuotiaita
ehdokkaita oli 2,6 %
ja 20-29-vuotiaita
ehdokkaita 7,1 %.

					
Kottipäi 				
Seurakunta osana elämää
Seurakuntaväen ehdokaslista

Ääniä
261
865
1120

%
11,6
38,5
49,9

Valitut
3
10
14

Äänestysaktiivisuus
Äänestäneitä 19,7 % (2 246). Ennakkoäänten osuus 60,4 %.
Äänioikeutettuja yhteensä 11 423
(Vuonna 2006 äänestysprosentti oli 17,2 %.)
Nuorista 16–17 -vuotiaista äänesti 21,4 % (80)
Nuoria äänioikeutettuja yhteensä 374, joista
tyttöjä oli 57,5 % ja poikia 42,5 %

Yhteenveto valituista
27 valittua/uusia 8. Miehiä 59,3 % (16), Naisia 40,7 % (11)

Ikäjakauma
< 30 v. 30-39 v.
40-49 v.
50-59 v.
> 60 v.
7,4 % (2) 14,8 % (4) 14,8 % (4) 29,6 % (8) 33,3 % (9)
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Olemme eri-ikäisiä, mutta yhtä mieltä siitä, että

”Kyllä joulu on kaikille tärkeä juhla”

Senja Mäkitalo, 8v
Kalannissa Männäisten koulun
toista luokkaa käyvä Senja
sanoo odottavansa joulua.
Itsenäisyyspäivän tienolla
kahdeksan vuotta täyttänyt
Senja on jo aloittanut jouluvalmistelut niin kotona kuin
koulussakin. – Kotona joulu
alkaa siitä, kun äiti koristelee
keittiönikkunan jouluiseksi ja
laittaa jouluverhot. Tänä vuonna sitä ei ole vielä ehditty,
kun meillä on remontti vähän
kesken, kertoo Senja. Senja
on kuitenkin ehtinyt askarrella itselleen paperista oman
joulukalenterin, johon hän sai
idean koulusta. – Joulukadun
avajaisissakin käymme äidin
ja siskoni Pinjan kanssa, Senja
sanoo.
Senjan luokalla on yksitoista
oppilasta. Hän kertoo, että
he ovat yhdessä opettajan
avustuksella tehneet luokallekin oman joulukalenterin.
– Kalenterista löytyy karkkia
ja muuta. Kaikki saavat avata
kaksi luukkua, myös opettaja,
Senja selittää. Männäisten
koulun joulunodotusta
siivittää myös koululaisten
adventtijumalanpalvelus
Kalannin kirkossa. Kirkossa käytiin jo ensimmäistä
adventtia edeltävänä
perjantaina. – Kirkossa oli
ihan mukavaa, siellä laulettiin
tuttuja lauluja, kuten Hoosianna ja Nyt sytytämme kynttilän,
kertoo Senja.

Varsinaisiksi jouluperinteikseen Senja mainitsee jouluaaton aamusaunan, lempijouluherkkunsa eli koristeltujen
piparien syömisen ja lastenohjelmien katsomisen. – Ainakin
Joulupukki ja noitarumpu
katsotaan joka vuosi, Senja sanoo. Myös joulupukki vierailee
Mäkitaloilla. – Monena vuonna
pukin mukana on ollut Timotonttu, saa nähdä, onko tänä
vuonna, hymyilee Senja.
Vaikka Senja on vasta kahdeksan, aikoo hänkin antaa
perheelleen joululahjoja.
Senja on ollut monia muita
nopeampi, sillä hän on saanut
jo kaikki lahjat valmiiksi! Yllätyksen säilymiseksi lahjoista ei
kuitenkaan hiiskuta enempää,
vaan jätetään paketit odottamaan jouluaattoa.

Katri Isotahdon, 19v
Syksyllä Poriin muuttanut
viestintää opiskeleva Katri
sanoo, että jouluvalmistelut
ovat hyvällä mallilla. – Joulu-

tähti on jo ikkunassa ja kranssi
ovessa. On alle kuukausi
jouluun, kai nyt saa jo aloittaa, Katri nauraa. Katri kertoo
kuitenkin, ettei yleensä aloita
valmisteluja näin aikaisin, vaan
tämä vuosi on poikkeus. – On
vain sattunut tulemaan hyviä
lahjajuttuja vastaan. Ensimmäiset joululahjat tuli ostettua
Humppilan lasitehtaalta jo
heinäkuussa.
Yhdeksäntoistavuotias
Katri kertoo itsenäistyneensä
omaan kotiin muutettuaan.
– On mukavaa, kun päätösvalta on itsellä. Opiskelujen
myötä olen myös tutustunut
moniin uusiin ihmisiin, Porissa
viihtyvä Katri kertoo.
Vaikka Katri muuttikin opiskelujen perässä Poriin, hän on
silti vielä kirjoilla Uudessakaupungissa ja myös osa Uudenkaupungin seurakuntaa.
– Ugin seurakunta on tuttu ja
turvallinen. Porissa asiat eivät
ole niin lähellä itseä. Haluan,
että minulla on mahdollisuus
vaikuttaa etenkin Lokalahden
asioihin, Katri valaisee.
Lokalahden kirkko liittyy
monella tapaa Katrin ja hänen
perheensä joulunodotukseen.
– Käymme joka vuosi äitini ja
siskojeni kanssa kuuntelemassa Kauneimmat joululaulut
Lokalahden kirkossa, Katri
sanoo. Jouluaattona perhe käy
jouluruokien ja saunomisen
välissä myös hiljentymässä
hautausmaalla. – Kynttilöiden
sytyttäminen haudoille on
jokajouluinen tapa, kertoo
Katri.
Vaikka lahjoja on hamstrattu ja kranssikin on jo ovessa,
Katri on sitä mieltä, että turha
joulukrääsä on syytä jättää
pois. – Tärkeintä joulussa on
rentoutuminen ja kiireettömyys sekä joulun rauhallinen
tunnelma, hän muistuttaa.
Joulun perheensä kanssa
viettävä Katri ei aio tehdä
Porissa enää ihmeempiä
jouluvalmisteluja, vaan jättää
leipomiset ja loput koristelut
kotiin Lokalahdelle, jonne hän
matkaa joulunviettoon viikkoa
ennen aattoa.

Joulun yhteismyyjäiset
lauantaina 11.12. klo 13-15
Uudenkaupungin srk-keskuksessa (Koulukatu 6)
Myytävänä joululeivonnaisia, laatikoita ja jouluisia herkkuja sekä
käsitöitä ja lahjatavaraa. Buffetissa on saatavana kahvia ja puuroa,
josta tuotto menee lähetyksen hyväksi. Tervetuloa!

Lempi Virtanen, 90v
Kalannissa asuva, kesällä
yhdeksänkymmentä vuotta
täyttänyt Lempi kertoo aloittavansa jouluvalmistelut turhan
aikaisin – ainakin henkisesti.
– Tästä se kohta alkaa, kauhea
stressaaminen joulusta, Lempi
huokaisee naureskellen. Lempi on tottunut tekemään itse
siivoukset, leipomaan kakut ja
paistamaan laatikot. – Siitä se
stressi tulee, kun miettii mitä
kaikkea pitää tehdä. Lapset
ovat opettaneet minua olemaan stressaamatta, ja tänä
vuonna aionkin ottaa rauhallisemmin. Tyttäret tuovat
leipomuksia, ja veteraanien
siivooja tulee avustamaan
kodinlaitossa, Lempi kertoo.
Karjalan kannakselta kotoisin oleva Lempi kertoo, että
joulunvietto oli kovin erilaista
hänen lapsuudessaan. – Joulukuusi koristeltiin sanomalehdestä leikatuilla koristeilla, ja

joulupäivänä ei saanut mennä
kylään, kertoo Lempi. – Eikä
meillä mitään laatikoita tehty,
meillä paistettiin piirakoita!
Joulukirkkoonkin meneminen oli erilaista. – Kirkkoon
oli matkaa 23 kilometriä. Me
muut menimme hevosella,
mutta isäni meni aina pyörällä.
Takasin tullessa ajettiin tietysti
kilpaa muiden hevosella tulleiden kanssa, se oli kaikkein
parasta, muistelee Lempi.
Lempi kertoo, että seitsemässäkymmenessä vuodessa
hänestä on tullut kalantilainen, ja hän on alkanut noudattaa kalantilaisia perinteitä. Ja
kyllähän ne Lempi-mamman
prossakat tunnetaan – ainakin
Virtasen perheessä. – Tänä
vuonna olen kyllä ajatellut
leipoa oikeaa karjalaista riisipiirakkaa, Lempi paljastaa.
Jouluaaton Lempi ja hänen
miehensä Risto viettävät
perinteisesti lastensa luona.
Siellä syödään ja istutaan iltaa.
– Kyllä joulu on kaikille tärkeä
juhla. Tänä pimeänä vuodenaikana Kristuksen syntymäjuhla, valonjuhla valaisee
pimeän ja se tuo iloa jokaiselle, Lempi kuvailee joulun
merkitystä. – Ei saisi ottaa
stressiä, sillä eivät ne leipomiset ja siivoukset ole merkittäviä, vaan joulusta nauttiminen.
Vielä kun sen oppisi, Lempi
naurahtaa.
Mimmi Virtanen
medianomiopiskelija SAMK

Joulun henkeä musiikin ja näytelmän kautta

Valon lapsi -joulukuvaelma
Joulun alla Uudenkaupungin
Uudessa kirkossa esitetään
koko perheen jouluinen
musiikkikuvaelma Valon Lapsi.
Cantilona-kuoro on pääosassa Pekka Simojoen säveltämässä ja Anne-Mari Kaskisen
sanoittamassa kuvaelmassa,
jossa musiikki ja näytelmä
yhdessä johdattavat etsimään
aitoa joulun iloa.
Kristiina Frimanin mukaan
Valon Lapsi kertoo joulun
aidon merkityksen etsimisestä.
– Joulun tulisi olla ilon juhla läheistemme kanssa, mutta niin
usein arjen kiireet ja juhlan
järjestelyt vievät meiltä tämän
aidon joulumielen. Valon
lapsessa seuraamme musiikin
avulla yhden perheen matkaa
heidän etsiessään Joulun henkeä. Esitys on samanaikaisesti
traditionaalinen joulukuvaelma, jossa Raamatun henkilöiden puheenvuorot vievät
juonta eteenpäin jouluevan-

keliumia mukaillen kuin myös
moderni musiikkinäytelmä,
jossa kerrotaan tämän päivän
perheiden tilanteesta ja siitä,
mitä joulu merkitsee meille.
– Saatat muistaa, että Valon
Lapsi esitettiin Uudessakaupungissa parisenkymmentä
vuotta sitten. Nyt tuli mahdollisuus tehdä uudistettu esitys.
Olemme iloksemme kuitenkin
saaneet joukkoomme näyttelijöitä, jotka olivat mukana
ensimmäisissäkin esityksissä,
kertoo Kristiina Friman.
– Valon Lapsi -kuvaelmaa
esitetään jouluviikolla Uudenkaupungin kirkossa maanantaina ja keskiviikkona kello
18. Esitys sopii koko perheelle
vauvasta vaariin. Kristiina
Frimanin pyytää meitä hetkeksi unohtamaan joulukiireet
ja lähtemään koko perheen
voimin etsimään joulun
merkitystä – ehkä se löytyy
Valon lapsesta.

