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Uudenkaupungin seurakunta 2/2011

Esa Mierlahti

Seurakunnan perustehtävä...

S

eurakunnan perustehtävä on kutsua ihmisiä
armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista
välittämään lähimmäisistä
ja luomakunnasta. Mietin
– miten ja missä kaikessa
tämä toteutuu ja voi toteutua tässä kaupungissa?
Seurakunta kokoaa ihmisiä yhteen – lapsia ja perheitä erilaisissa kerhoissa
ja tapahtumissa, nuoria
rippikouluissa ja muussa
toiminnassa, seurakunnassa tehdään lähetys- ja

diakoniatyötä, lauletaan
kuorossa, kokoonnutaan
raamattu- ja muissa piireissä, kirkollisissa toimituksissa elämän käännekohdissa,
vietetään jumalanpalveluksia. Ja paljon muuta:
seurakunta on netissäkin.
Tämä lehti antaa välähdyksiä kaikesta tästä. – Seurakunnan työntekijät kohtaavat pieniä ja suuria ihmisiä
päiväkodeissa ja koulujen
aamunavauksissa, sairaalassa, perheasiankeskuksessa,
hoitolaitoksissa, kirkkoherranvirastossa, puhelimessa,
kaupassa.
Seurakunta on enemmän
kuin työntekijänsä. Seurakunta on kaikki jäsenensä.
Paljon arvokasta tapahtuu
elämän ja arjen keskellä.

Kaikkialla siellä, missä kohdataan, kuunnellaan kuulumiset, lohdutetaan, huolehditaan, autetaan, kuljetaan
rinnalla, rukoillaan hiljaa,
iloitaan… Jumala itse on
läsnä sielläkin, missä ei
osaa ajatella ja mikä jää piiloon ja mitä ei ehkä kukaan
huomaa.
Piispa Kaarlo Kallialan sanoin: Kirkon tulevaisuuden
tärkein horisontti on ihmisen kokemus.
Kohta on joulu…
sitä ei voi olla huomaamatta. Mitä maailma olisi ilman
joulua? Elämme valmistelujen keskellä. Päivä päivältä joulukalenterin luukut
aukeavat, adventti adventilta valo lisääntyy.

Joulun ympärillä kaikki voi
olla niin runsasta, että sen
yksinkertainen ydin voi jäädä huomaamatta –
Äiti ja lapsi maailman laidalla.
Pyhä on hetki, jolloin ikuisuus lävistää katoavan ja
ajaton ajallisen.
Kutsu sen näkemiseen,
mikä on aina ollut.
Pyhä sulkee sisäänsä kaikki
… tähdet, enkelit, paimenet, viisaat.
Mikä tapahtui siihen aikaan
ja sillä seudulla, tapahtuu
nyt meillä ja heillä ja kaikkialla.
Pyhä on puhdas kutsu, joka
ei palaudu maailman tietoon.

Tulevaisuus näyttäytyy uudessa valossa.
Pyhä ei satu, se koskettaa.
Maria kätki sydämeensä
kaiken, mitä oli tapahtunut,
ja tutkisteli sitä.
***
Uuden testamentin vanhin
joulukertomus on Paavalin
kirjeestä ”Tehän tunnette
Herramme Jeesuksen Kristuksen armon: hän oli rikas,
mutta tuli köyhäksi teidän
vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.”( 2.Kor. 8:9)
Hyvää lähestyvää joulua!
– Tervetuloa adventin ja
joulunajan tilaisuuksiin kirkoissa.
Esa Mierlahti
kirkkoherra

Seurakunnan uusia työntekijöitä
Helena Lindahl työskenteli ennen tänne
tuloaan Rauman
seurakunnassa ja sitä
ennen ravitsemustyönjohtajana Säkylän varuskunnassa.
Helenalla on miehensä kanssa Eurassa hevostila, jolla
he sivutoimisesti
harjoittavat maataloutta. Perheeseen
kuuluu kolme tytärtä, 16-, 20- ja 22-vuoSeurakuntamme uudet työntekijät (oikealta) srk-mestari Jani Tanner,
tiaat. Hevoset ovatvs. talouspäällikkö Henna Ahtinen, nuorisotyönohjaaja Tiina Welling,
kin koko perheen
srk-mestari Helena Lindahl ja vs. toimistosihteeri Pauliina Aalto toivottavat
yhteinen harrastus.
kaikille seurakuntalaisille oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä siunattua
Helenalle tärkeää on
uutta vuotta!
luonnossa liikkumiTiina Welling aloitti seuratoi seurakuntatyössä.
nen, mutta hän käy mielelkuntamme nuorisotyönohOpiskeluiden ohella ja vallään myös erilaisissa kultjaajana kesäkuun alussa.
mistumisen jälkeen Tiina
tuuritilaisuuksissa.
Tiina on kotoisin Pyhärantyöskenteli reilun vuoden
nasta. Tänne Varsinais(een)- verran lastensuojelupuolelJani Tanner on aikaisemla Vantaan kaupungin nuoSuomeen hän on kiertänyt
min työskennellyt mm.
risokodissa.
Vantaan, Järvenpään, JapaIhattula Oy:ssä työpajaohVapaa-aikanaan Tiina lukee
nin ja taas Vantaan kautta.
jaajana palvelukodin yhteyja tapaa ystäviään.
Kierros alkoi vuonna 2005.
dessä olevalla työpajalla.
Tämän vuoden toukokuun
Jani viljelee myös kotitilopussa Tiina asettui asulaansa, jossa kasvatetaan
Uusia
maan Laitilaan miehensä
muuan muassa vadelmaa ja
seurakuntamestareita
kanssa.
mansikkaa.
Eläkkeelle siirtyneiden Lea
Perheeseen kuuluu vaimo
Anttilan ja Hannu PensikOpiskeluihin tuli parin vuoja 3-vuotiaat kaksospojat.
den katko, kun hän oli Japa- kalan tilalle tulivat seuraVapaa-ajalla museoesineet,
kuntamestareiksi Helena
nissa vuodet 2007–2008 ja
keräily ja nostalgiset jutut
Lindahl maaliskuun ja Jani
hoiti siellä Kansanlähetykkiinnostavat.
Tanner heinäkuun alussa.
sen lähettien lapsia ja autEtusivun kuvassa olevan jouluseimen on valmistanut Henna Vallimäki.

Henna Ahtinen aloitti
lokakuun alusta vs. talouspäällikkönä. Sijaisuus
jatkuu 31.12.2013 asti
Merja Hannulan opintovapaan ajan.
Henna on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden
maisteri tilastotieteestä ja
opiskellut Turun kauppakorkeakoulussa taloustieteitä. Sijaisuuden ajan hän
on työvapaalla Kirkkohallituksen tilastoasiantuntijan toimesta. Aikaisemmat
työkokemukset hänellä
ovat yritysmaailmasta.

johon kuuluu aviomies ja
kolme lasta. Vapaa-aika kuluu perheen ja lenkkeilyn
merkeissä.
Pauliina Aalto sijaistaa toimistosihteeri Mari Tuurin
vuorotteluvapaata tammikuun loppuun.
Pauliina on koulutukseltaan
tradenomi liiketoiminnan
logistiikan puolelta. Sijaisuuden päättyessä hän
palannee sihteerin työhön
asuntovälitykseen.
Pauliina asuu Uudessakaupungissa perheensä kanssa.

Henna Ahtinen asuu Turussa perheensä kanssa,

Kristiina Friman Turkuun

Seurakuntapastori Kristiina
Friman siirtyy Turun Katariinan
seurakunnan palvelukseen ensi
vuoden alusta. Hän saarnaa
lähtöjumalanpalveluksessaan
tapaninpäivänä Uudenkaupungin kirkossa. Palveluksen
jälkeen seurakuntakeskuksessa
on tarjolla kirkkokahvit.

Kauneus ja usko
Marko Kivisto alustaa keskustelua Hiljainen huone -kirjan
pohjalta Kauneuden ja uskon
yhteydestä ja merkityksestä...
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa torstaina 12.1.
klo 19 alkaen. Sitä ennen klo 18
kirkossa on viikkomessu ja klo
18.30 alkaen iltakahvi/tee seurakuntakeskuksen kahviossa.
Kevään aikana kolmena torstaina viikkomessun jälkeen tutustutaan kirkkoon pyhänä tilana
ja paikkana, jossa ”on hyvä olla”,
sekä jumalanpalveluksen eri
tehtävissä toimimiseen.
Seuraa ilmoittelua www.ukisrk.fi.
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Adventin ja joulunajan
tilaisuuksia
Ja tapahtui niinä päivinä…
Ja tapahtuu näinä päivinä sydämissämme, kodeissamme…
Tervetuloa valmistelemaan ja viettämään joulua
yhdessä sen keskeisen sanoman äärelle!
MUSIIKKITILAISUUDET
to 8.12.
su 11.12.
su 11.12.
su 11.12.
su 11.12.
ke 14.12.
to 15.12.
pe 16.12.
su 18.12.
su 18.12.

klo 18
klo 15
klo 18
klo 18
klo 19
klo 18
klo 19
klo 18
klo 15
klo 19

Kauneimmat joululaulut, Maurumaan rukoushuone
Lasten kauneimmat joululaulut , Uudenkaupungin kirkko
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
Konsertti, Uudenkaupungin seurakuntakeskus
Kauneimmat joululaulut, Lokalahden kirkko

JOULUKUVAELMA
su 18.12. klo 18

Navettakirkko, Pyhämaan Pappilan navetta

JOULUAATTO la 24.12.
klo 15
klo 16
klo 16
klo 16
klo 16
klo 18
klo 23

Hartaus, Tammion riihikirkko
Perheiden aattohartaus, Uudenkaupungin kirkko
Jouluaaton hartaus, Lokalahden kirkko
Jouluaaton hartaus, Pyhämaan kirkko
Aattohartaus, Kalannin kirkko
Aattohartaus, Uudenkaupungin siunauskappeli
Jouluyön jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko

JOULUPÄIVÄ su 25.12.
klo 7
klo 7
klo 7
klo 10

Jouluaamun jumalanpalvelus, Kalannin kirkko
Jouluaamun jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko
Jouluaamun jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
Joulupäivän Messu, Uudenkaupungin kirkko

TAPANINPÄIVÄ ma 26.12.
klo 10
Messu, Uudenkaupungin kirkko
klo 10
Messu, Kalannin kirkko
klo 12
Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta.
UUDENVUODEN AATTO la 31.12.
klo 18
klo 20

Uudenvuoden aattohartaus Uudenkaupungin ja Kalannin kirkoissa
Uudenvuoden aattohartaus Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa

UUDENVUODENPÄIVÄ su 1.1.
klo 10
Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko ja Kalannin kirkko
Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa ei jumalanpalvelusta.

LOPPIAINEN pe 6.1.
klo 10
Koko seurakunnan yhteinen messu Uudenkaupungin kirkossa
Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa ei jumalanpalvelusta.
Loppiaisena lähetyslounas klo 11.30 ja 14.30 Uudenkaupungin srk-keskuksessa.

Joulu on
K

yllä siitä piti tulla ihan oikea joulu, hyväkin. Niinpä
valmistelut aloitettiin hyvissä ajoin. Jo lokakuussa
isä kävi pikkujouluristeilyllä ja äiti hankki Hulluilta päiviltä koristeita. Perheen kaksoset perehtyivät uusimpiin
kolmiulotteisiin sotapeleihin ja virtuaalikotileikkeihin;
lelulehti oli aikoja sitten lakannut tarjoamasta heille
mielekkäitä lahjavinkkejä.
Kaikki ajattelivat – tai ainakin vanhemmat erikseen –
että sitten kun on vapaata, vietetään laatuaikaa.
Synkkiä pilviä jouluvalmistelujen ylle alkoi kuitenkin kerääntyä verollepanon myötä. Perheen äidin mieltä ei
lisäksi ilahduttanut havaita, että työkiireitään valitteleva
isä oli aina vain harvemmin kotosalla. Myös kaksoset kulkivat illasta toiseen täsmäohjelmoiduissa tehoharrastuksissaan. Niinpä ei siis ollut ihme, että äiti lopulta eräänä
ehtoopuhteena repäisi vaatteensa.
”Meneekö tämä joulu taas niin, että minä saan teitä kaikkia passata? Se on loppu nyt! Slut! Kaputt! Ymmärrättekö?”
Isälle ja pojalle tuli kiire metsään. Mutta mikä illan kuuraisessa hämyssä näytti lumivaipassaan hyvältä ja kauniilta, osoittautui aamun valjussa valossa sellaiseksi, että
tytär sai aiheen kysellä: mistä noin harvoja käkkärämäntyjä oikein saa, ja vielä näin joulun alla?
”Seuraavalla kertaa – sikäli kuin sellaista tulee – arvon
naisväki saa luvan ihan omin pikku kätösin noutaa kuusensa tai mennä itse kuuseen”, sanailivat sydänjuuriaan
myöten suivaantuneet miehet yksissä tuumin.
Aattokirkkoon ehdittiin miten kuten. Mentiin kuitenkin.
Saatiin kuulla tuttua sanomaa, jonka kertomiseen ensimmäisellä kerralla tarvittiin enkeli. Jokin siinä kaikessa
rauhoitti levottoman mielen. Ainakin äidin sydämessä
liikahti lämpimästi. Tutun joululaulun sanat alkoivat elää:
”...kun mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.”
Kirkosta mentiin vielä viemään kynttilä Mummin haudalle. Siellä äiti alkoi yllättäen itkeä. ”Anteeksi”, hän sopersi.
”Ollaan oltu niin tylyjä toisillemme.” Yhdessä sitten pyydeltiin anteeksi, halattiin, kaksosetkin.
”Äiti”, tytär sanoi. ”Eikö me voida ihan olla vaan? On joulu
ja kaikki…”
Voitiinhan sitä. Kun on joulu. Ja kaikki, yhdessä.
Esko Halivaara
kappalainen
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Mitä kuuluu seurakunnan lähetystyölle?

Kauneimmat
joululaulut
Kauneimmat joululaulut
ovat seurakuntien suosituin
musiikkitapahtuma. Uudenkaupungin seurakunnan
alueella Kauneimpia joululauluja voi laulaa sunnuntaina 11. joulukuuta kello
18 Kalannin ja Pyhämaan
kirkoissa, kello 19 Uudenkaupungin kirkossa sekä
Lokalahden kirkossa sunnuntaina 18. joulukuuta
kello 19.

Lasten kauneimmat
joululaulut -tilaisuus on

sunnuntaina 11. joulukuuta Uudenkaupungin kirkossa kello 15 ja perjantaina
16. joulukuuta Kalannin
kirkossa kello 18.
Kauneimmat joululaulut
on muutakin kuin jouluinen yhteislaulutilaisuus –
se on mahdollisuus jakaa
joulu-iloa kaukana asuvalle
lähimmäiselle. Tänä vuonna Kauneimmat joululaulut
soivat maailman perheiden
hyväksi.
Osallistumalla Kauneimpiin
joululauluihin tai tukemalla
joulukeräystä olet mukana
parantamassa kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien perheiden elinolosuhteita.
Avullasi annat mahdollisuuden ruokaturvaan, koulutukseen, toimeentuloon,
terveyteen ja ihmisarvoiseen elämään.
Voit lahjoittaa joulukeräykseen verkossa www.kauneimmatjoululaulut.fi tai
soittamalla keräyspuhelimeen 0600 01515. Puhelun
hinta on 15,07 e + pvm.
Oopperakammarin joulukonsertti 18.12. kello 15
Ugin srk-keskuksessa.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

Räsästen haikea paluu
Kambodzhasta
Räsäset jättivät haikeana
Kambodzhan ja palasivat
syyskuussa Uuteenkaupunkiin. He kokevat kuitenkin,
että näiden kahden lähettivuotensa aikana he ovat välittäneet osaamisensa niille,
joiden kanssa he työskentelivät Kambodzhassa.
Lähettikirjeiden kautta
olemme voineet tutustua
Räsästen työhön kohdemaassa. Lähetin työ ei ole
helppoa: ”Tullessamme
tähän maahan meillä oli
kolme matkalaukullista tavaraa ja nyt lähtiessämme
nuo kolme laukkua ovat
vajaampia, mutta sydämissämme kannamme tonneittain kokemuksia. Tämä
on vaikea ammatti. Aina
on jäähyväisten aika, joko
Suomesta maailmalle tai
maailmalta Suomeen.” Lohtuna se, että lähetystyötä
voi tehdä myös Suomesta
käsin.
Sari-Johanna Kuittilon
terveiset Israelista
Sari-Johanna Kuittilo on toiminut diakoniatyöntekijänä
ennen kuin aloitti lähettinä Israelissa, Tel Aviv-Jaffan
Immanuel-kirkossa.
Viime kesäkuun lopulla
Sari-Johanna palasi Suomen Turkuun. Vuoden
kuluttua hän saa tietää
jatkostaan lähettinä. Työtä
Immanuel-kirkossa jatkaa
Toini Suopellonmäki. Tavoitteena on, että jossain
vaiheessa paikallinen tekisi
lähettityötä.
Immanuel-kirkon läheisyydessä asuu paljon pitkää
työpäivää tekeviä vieras-

työläisiä. Alue on pimeän
aikaan rauhatonta ja rikollisuuttakin esiintyy. Israeliin
on tullut paljon vierastyövoimaa ja lisäksi Etiopian
juutalaisia ja Sudanin pakolaisia. Lähetystyö Israelissa
on muutenkin haastavaa,
koska tilanne on aika ajoin
rauhaton. Kirkon tärkeä
tehtävä on yrittää rakentaa siltaa erilaisten ihmisten ja kulttuurien välille.
Lapsia opetetaan kerhoissa
englanniksi, koska kielitaidosta on heille elämässään
paljon hyötyä.
Immanuel-kirkon toimintaan kuuluvat esimerkiksi
raamattupiirit, perhejumalanpalvelukset, nuorten aikuisten tapaamiset ja
lapsityö, esimerkiksi lapsikuoro. Yhtenä työmuotona
on sokeiden auttaminen.
Kirkossa on pidetty maalauskerhoa ja taidenäyttely,
jossa on ollut esillä sokeiden tekemiä töitä. Turvakotia ei heillä vielä ole, mutta
rukoilevat sen saamiseksi.
Jumalanpalveluksia toimitetaan hebreaksi ja englanniksi.
Action Group -toiminnan
avulla seurakunnan ulkopuolisia, juutalaisia ja
arabeja kutsutaan tutustumaan toimintaan. Vastavuoroisesti pastori sai
kutsun tulla puhumaan
paikalliseen synagogaan
Purim-juhlan aikana.
Ohjenuorana heillä työssään on usko-toivo-rakkaus ja teot. Esimerkiksi eri
teemoihin liittyvät hyväntekeväisyysjuhlat vetävät
ihmisiä, parhaimmillaan voi
tulla jopa satoja osallistujia.

Sari-Johanna Kuittilo ja Maria Knuutinen toivat lähetysterveiset
Israelista 6. marraskuuta. Tilaisuuden juonsi Anneli Pietilä (keskellä),
Uudenkaupungin kappelin lähetysvastaava.

Sari-Johannan kanssa lähettityöstä oli kertomassa
Tukholmassa syntynyt Maria Knuutinen, joka Turussa
ollessaan sai tietää mahdollisuudesta lähteä työhön
Israeliin puoleksi vuodeksi. Maria otti pestin, koska
tunsi saaneensa Jumalalta
kutsun. Immanuel-kirkossa

Maria Knuutinen johti ylistystä, piti sapattikoulua ja
teki lastenlaulukirjan.
Kaikille Israelin kaupungeille on etsitty Suomesta
esirukoilijoita. Uusikaupunkilaiset voivat muistaa erityisesti Aradin kaupungin
asukkaita.

Lähetystyön tukiryhmä

Lisätietoja voi kysyä tukiryhmäläisiltä: lähetystyöstä vastaava pappi on kappalainen Juhani Kapiainen ja tukiryhmän jäsenet: Tarja Kapiainen (Pyhämaa), Satu Laivo
(Kalanti), Airi Laivoranta (Lokalahti) ja Anneli Pietilä (Uusikaupunki). Lisää: www.ukisrk.fi >Toiminta > Lähetystyö.

Syyskuun alussa järjestettiin Uudessakaupungissa ohjelmallinen Lähetystori, jonka järjestelyistä vastasivat rovastikunnan seurakunnat.
Kappalainen Arja Kalliopaasi mukana torilla.

Räsäset palasivat
Kambodzhasta

Räsästen tulojuhlaa vietetään
19.1.2012. Ilta alkaa viikkomessulla kello 18, sitten juodaan
kahvit Seurakuntakeskuksessa, jossa Jonna ja Timo kertovat
työstään Kambodzhassa.
Esitys sopii myös lapsille, joten
tervetuloa mukaan koko
perheen voimin!

Loppiaisena pe 6.1.

Lähetyslounas

Keittiömestari Tapio Pääkkö suunnittelee ja
valmistaa loppiaisen Lähetyslounaan.

koko seurakunnan yhteisen Messun jälkeen

klo 11.30 ja 14.30 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa
Liput vain ennakkoon kirkkoherranvirastosta, Kalannin Säästöpankin Ugin
konttorista, Lokalahden Osuuspankista ja Pyhärannan Säästöpankin Pyhämaan
konttorista. Aikuiset 16 euroa, 4-12-v. 7 euroa ja alle 4-v. ilmaiseksi.
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Raamattupiirit - Sinua varten
Raamattupiirit edustavat
seurakuntien perinteisintä ryhmätyötä. Niitä on
seurakunnassamme useita,
jokaisen kappelin alueella
omanlaisiaan. Piirien vetäjinä toimii seurakuntalaisia,
jotka tutkivat ja tuntevat
Raamattua. He myös haluavat jakaa asioita muiden
kanssa, syventyä yhdessä
lukemaan ja tulkitsemaan
Raamatun sanomaa.
Avoin raamattupiiri kokoontuu maanantaisin
Lähetyskodissa. Syksyllä,
parittomina viikkoina aihei-

na ovat olleet vuorisaarnan
opetukset ja jouluun liittyvät evankeliuminkohdat.
Ryhmän vetäjänä toimii
Anna-Maija Tuikka.
Parillisilla viikoilla Anu
Vuolan vetämässä piirissä
aiheena on ollut Raamatun
ensimmäinen perhe
(1. Moos. 1-4).
Naisten ja miesten raamattupiirit kokoontuvat
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen takkahuoneessa vuoroviikoin
tiistaisin. Naisten piirissä
on luettu Raamattua sys-

temaattisesti Marja-Leena
Mäkisen johdolla.
Miesten raamattupiirin vetäjänä on toiminut Risto
Peurala ja Raamattua on
luettu vaihtuvin aihein.
Raamattupiiri Kalannissa
Kalannin seurakuntakodin
Nuorten kämpässä tiistain
Raamattupiirissa yhdessä
piirin vetäjien, Satu ja Henry Pietilän kanssa on käyty
Johanneksen evankeliumia
läpi lukien ja keskustellen.
Tukena on ollut Jukka Norvannon luentosarja ”Raamattu kannesta kanteen”.
Raamattupiirit
Pyhämaassa
Naisten raamattupiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa maanantaisin ja
miesten piiri joka toinen
keskiviikko Pyhämaan seurakuntakodissa.
Syksyiseen kuvaan paikalle päässeet Raamattupiirien vetäjät vasemmalta Henry ja Satu Pietilä,
aikuistyöstä vastaava kappalainen Jarkko Juuti, Anu Vuola,
Anna-Maija Tuikka, Marja-Leena
Mäkinen ja kuvasta puuttuva
Risto Peurala toivottavat kaikki
tervetulleiksi mukaan keskustelemaan ja pohtimaan Raamatun
perusasioita tammikuussa alkaviin ryhmiin!

Lokalahdella
Seurakuntailtoja
Lokalahdella seurakuntakoti Paanulaan kokoonnutaan
erilaisin teemoin, joissa
yhtenä osana on Raamatun
lukeminen ja keskustelu.

Minäkö lukisin Raamattua – ja miten?
Lukeminen on viisautta.
Niin on aina ollut.
Viisas lukee myös Raamattua eikä hermostu vaikkei
taida aina ymmärtää. Ajan
myötä ymmärrys lisääntyy,
lahjoittaa hienoja ahaa-elämyksiä ja kasvaa tavallaan
korkoa. Sitä on vaikea selittää ymmärtämättömälle.
Totta on, että Raamattua
voi olla myös lukematta; voi
vain tuhahtaa. Mutta ymmärtäväinen ei tuhahtele,
vaan ajattelee: eläköön tässäkin vapaus! Toinen lukee
ja pitää lukemastaan, toista
ei voisi vähempää kiinnostaa.
Kokemus väittää, että näissä
asioissa on viisautta hakeutua hyvään seuraan.
Niinpä raamattupiireihin ja
-ryhmiin hakeutuu yleensä pohdiskelevia lukijoita ja

Suurella Sydämellä
– työtä tavallisen ihmisen tiedoin ja taidon
Vapaaehtoistyötä tehdään
tavallisten ihmisten tiedoin
ja taidoin, siksi erilaiset koulutukset, ammatit ja työkokemukset rikastuttavat toimintaa. Elämänkokemusten
moninaisuus tuo elävyyttä
paitsi vapaaehtoisten keskinäiseen toimintaan, myös
auttamisen laajuuteen.
Tällä hetkellä monen vapaaehtoistyötä tekevän innostuksen kohde on keikkaluonteiset tehtävät. Kaikki
auttamishaluiset eivät
välttämättä halua sitoutua
pitkäaikaiseen pestiin. Siksi
jokaisen omat toiveet pyritään huomioimaan.
Vapaaehtoistyö on tullut jäädäkseen. Oulussa
esimerkiksi jo pari vuotta
sitten on vapaaehtoistoiminnan peruskoulutusta
sovitettu osaksi lukiolaisten

opetusta viikonlopun mittaisessa leirikoulussa.
Vapaaehtoisia tarvitaan hyvin erilaisiin tehtäviin. Kuka
tahansa voi selailla itselleen
sopivia paikkoja www.suurellasydamella -sivustolta.
Ilmoittautuminen sujuu kätevästi netissä.
Yhteyttä voi myös ottaa
puhelimitse sivuston yhteystiedoissa mainittuun
henkilöön. – Mukaan voi
ilmoittautua kuka vain, tärkeintä on halu auttaa.
Jokainen vapaaehtoinen voi
myös päättää osallistumisestaan oman kiinnostuksensa, aikataulunsa ja voimiensa mukaan.
Myös nuorilla on auttamisen
halua. Aikuisten tavoin hekään eivät välttämättä halua
sitoutua pitkäaikaisiin tehtä-

viin. Siksi nuorille haetaan
ja on tarjolla projektityyppisiä keinoja osallistumiseen
ja vaikuttamiseen.
Vapaaehtoistyöhön ilmoittautuneihin otetaan
seurakunnasta yhteyttä ja
sovitaan tapaaminen muutaman päivän sisällä.
Tapaamisessa kerrotaan
asiat, jotka jokaisen vapaaehtoisen tulee tietää, kuten
vaitiolovelvollisuus ja vakuutusturva. Tapaamisessa
tehdään myös sopimus vapaaehtoistyöstä.

Vs. lapsityönohjaaja Heli
Nurmen mukaan vapaaehtoistyön tavoitteena on
löytää ihmisiä erilaisiin tehtäviin,
arvostaa heidän taitojaan ja
pitää yhteyttä heihin.

Raamattupiirit ovat joulutauolla ja jatkavat tammikuussa. Kevätkausi päättyy
toukokuussa. Lisätietoja
antavat mielellään piirien
vetäjät tai aikuistyöstä vastaava kappalainen Jarkko
Juuti.

Vapaaehtoisuus on pala
elämää. Työ voidaan myös
nähdä yhtenä mahdollisena väylänä yhteisöllisyyteen, mielekkyyden kokemiseen elämässä ja osana
kristillisiä arvoja.

hengellisistä kysymyksistä
kiinnostuneita.
Ilman ”tosi tarkoitusta” Raamatun lukeminen ei onnistu. Moni on ensin ihastunut,
käynyt omin päin lukemaan,
riemastunutkin, mutta jo
kohta heittänyt kuitenkin
kaiken sikseen. Kärsivällisyyttä tarvitaan. Ilman kärsivällisyyttä ei synny kestävää kiinnostusta ja ilman
kiinnostusta hyväkin asia
jää kesken. Varmaa on, että
ilman sitkeyttä Raamatun
lukemisen voi heittää huoleti mielestään. Oppaitakin
tarvitaan. Onneksi niitä on
(internet)verkot pullollaan.
Voi alkaa esimerkiksi Raamattu läpi vuodessa -sivustoilta.
Raamattu on yhä Jumalan
Sanaa. Iloitkaamme siitä!
Jarkko Juuti

Osaatko keittää kahvia,
tehdä puutöitä, ommella,
piirtää, kirjoittaa... ?
Kiinnostavia vapaaehtoistöitä löydät:

www.suurellasydamella.
fi (tai linkkinä www.ukisrk.fi
sivulta.)
Suurella Sydämellä 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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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 muiden elämän ristiriitojen aikana voit
kääntyä luottamuksellisesti seurakunnan
työntekijöiden puoleen.
Diakoniatyöntekijät:
Uusikaupunki, Koulukatu 6, päivystys maanantaina ja
perjantaina kello 9-11 ja tarvittaessa muina aikoina:
- Hannele Sinilaakso, puh. 050-363 4124,
hannele.sinilaakso@evl.fi
- Merja Vihlman, puh. 050-363 5120,
merja.vihlman@evl.fi
Kalanti, Pyhän Olavintie 5: päivystys maanantaina ja
perjantaina klo 9–10 sekä torstaina klo12–14:
- Maarit Eresmaa, puh. 050-326 1422,
maarit.eresmaa@evl.fi
Lokalahti, Pyhämaa
- Ulla Forsman, puh. 044 363 5310
ulla.forsman@evl.fi

Perheneuvonta
Puhumalla ja kuuntelemalla
tiedämme enemmän ja luulemme vähemmän. Tunteista puhuminen on läheisen
ihmissuhteen välttämättömin ja vaikein vuorovaikutuksen laji. Perheasiain
neuvottelukeskuksessa voi
selvitellä parisuhteeseen,
perheeseen ja henkilökoh-

Perheasianhoitaja Minna
Ala-Kailan vastaanotolle
pääsee ajanvarauksella.

taiseen 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
puh. 02- 840 4540.
Minna Ala-Kaila, puh. 02840 4540 tai 050-3634 542,
minna.ala-kaila@evl.fi

Sairaalasielunhoito
Sairaalapappi Outi Ijäs on tavattavissa
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin
(sairaalan A-talon 3. krs.) puh. 02-314 2090
tai 050 363 4581, outi.ijas@evl.fi

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

www.evl.fi/palvelevanetti
Uutta:
24h-kriisipuhelin käytössä suuronnettomuustilanteissa.

Odotuksissa rauhaisa joulu
Kalannissa
Porissa asuva Pia ja Kim
Hietamäen perhe kasvoi
pari kuukautta sitten
kolmannella lapsella.
Uusi tulokas Hugo, 2 kk,
tuo mukanaan vipinää,
mutta myös entistä enemmän onnentunteita kun
valmistaudutaan jouluun.
Uudestakaupungista kotoisin olevat Pia ja Kim Hietamäki ovat asuneet Porissa
kymmenisen vuotta, mutta
joka joulu he suuntaavat
joulunviettoon Pian vanhempien luokse Kalantiin.
– Kaikki joulut olemme
viettäneet Kalannissa niin
ennen kuin jälkeen lasten
syntymän, Pia kertoo.
Perheen pikkuväkeen Hugon lisäksi kuuluvat Hannes,
7, ja Helena, 5. Hannes on
syksyllä aloittanut koulun,
ja ensimmäinen luokka on
tuntunut hänestä mukavalta. Helena on tällä hetkellä
kotona äidin ja vauvan kanssa, mutta pari kertaa viikossa hän käy seurakunnan
kuvataidekerhossa. Kotona
ollessaan hän yrittää ahkerasti auttaa äitiään Hugon
hoidossa.
Hannes ja Helena ovat aina
innoissaan lähdössä mummilaan joulunviettoon.
Kuusenkoristelusta on tullut
heidän hommansa, johon
pikkuveli Hugokin pääsee
varmasti osallistumaan hieman kasvettuaan.
– Joulun viettoon vanhempieni luokse osallistuu
meidän lisäksemme veljeni perhe ja isovanhempani.
Jouluaaton ohjelmaamme
kuuluu perinteisesti hautausmaalla vierailu joulurauhan julistuksen jälkeen, Pia
sanoo. Helena tietää kertoa,
että joulurauha julistetaan
Turusta.
Porissa Hietamäet aloittavat
joulun jo hieman aikaisemmin, koska ovat joulunpyhät
poissa kotoa. Perhe syö pe-

YHTEISVASTUU 2012
torjuu
ylivelkaantumista

Viisihenkinen Hietamäen perhe ehti harvinaiseen yhteiskuvaan.
Perheen lapset odottavat jo innoissaan joulunpyhiä mummilassa.

rinteisen jouluaterian usein
viikkoa ennen joulua.
– Jouluaattona äitini valmistaa aina kaikki ruuat. Täytyy
sanoa, että paras jouluruoka
onkin hänen valmistamansa
imelletty perunalaatikko, Pia
kertoo ja muu perhe yhtyy
hänen mielipiteeseensä.

Joulu on
rauhoittumisen aikaa

Hietamäillä ei ole vielä
aloitettu jouluun valmistautumista, eikä koulussa
tai kerhossakaan olla vielä
täysin joulutunnelmissa.
Hannes ja Helena kuitenkin
muistelevat vuoden takaista
joulukuvaelmaa, jossa olivat
mukana ollessaan vielä päiväkodissa.
– Minä olin joulukuvaelmassa tietäjä ja Helena oli enkeli, Hannes kertoo.
Tärkeimmäksi asiaksi joulussa Pia ja Kim kokevat rauhoittumisen ja yhteisen ajan
perheen kanssa. Parasta on
kun ei ole kiire minnekään.
– Kyllä joulumielen tekevät
Lasten kauneimmat joululaulut, joissa tulee käytyä
joka vuosi. Joulukirkossa
käydään jo ennen joulua
lasten koulujen ja kerhojen
kautta, joten aattona ei tule
käytyä enää varsinaisessa
jumalanpalveluksessa, Pia
sanoo.
Suomessa Takuu-Säätiö käynnistää vuoden 2012 yhteisvastuuvaroin pienluottohankkeen, jonka tavoitteena on
ehkäistä ylivelkaantumista.
Halpakorkoisia pienluottoja
voivat hakea taloudellisessa ahdingossa olevat, joilla
ansiotulojen puuttuminen tai
menetetyt luottotiedot estävät luottojen saamisen.

”Jouluaaton ohjelmaamme
kuuluu perinteisesti hautausmaalla vierailu joulurauhan
julistuksen jälkeen”

Edessä kiireinen kevät
Hietamäkien arkeen lisää
vauhtia tuo Hugon lisäksi
meneillään oleva taloprojekti.
– Rakentaminen aloitettiin
kesällä ja nyt pitäisi alkaa
valita kylpyhuoneen laattoja, Kim kertoo.
Uudessa talossa on enemmän tilaa ja jokainen lapsista saa oman huoneen.
– Muuttamaan pääsemme
toivottavasti vapun tienoilla,
Pia sanoo.
Kiireinen kevät on siis edessä Hietamäen perheellä. Sen
vuoksi jouluna rauhoittuminen onkin niin tärkeää.
Ja ainut oikea paikka heille
jouluna on Pian vanhempien koti.
– Minulle joulunvietto Kalannissa on tärkeää. Vaikka
olen asunut yli kymmenen
vuotta Porissa, sydämeltäni
olen aina kalantilainen, Pia
sanoo.
– Valmistuva talommekin
sijaitsee Vakkatiellä, se on
selvästi tarkoitettu meille,
vakkasuomalaisia kun olemme, hän naurahtaa.
Teksti ja kuvat Mimmi Virtanen
Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda.

Uudenkaupungin
yv-keräys avataan Pyhäillan messussa 5.2.2012.
Rippikoululaiset osallistuvat
keräykseen torstaina 8.3.2012.
Lipastempaus kauppojen ovilla
lauantaina 10.3. (Uusikaupunki) ja lauantaina 21.4. (Kalanti).
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Tahdon 11.11.11

Hääyö Kalannissa

Vihkimisestä tehtiin Kalannin Hääyö -tapahtumassa
parille järjestelyiltään mahdollisimman helppo. Tarjolla
oli historiallinen päivämäärä
ja mutkattomat järjestelyt,
joista pitkälti huolehti Uudenkaupungin seurakunta.
Vihkitilaisuudessa ei tarvittu
muuta kuin esteettömyystodistus kirkkoherranvirastosta tai maistraatista sekä
vihkisormus.

Kristiina Friman odottelee
ensimmäistä vihkiparia toimituskeskusteluun. Matti Valkeinen
sytyttämässä kynttilöitä Kalannin kirkon asehuoneeseen, jossa
toimituskeskustelut pidettiin.

Hääyönä Kalannin kirkossa
11.11.2011 oli mahdollista
pienimuotoinen vihkiminen
tunnelmallisessa ympäristössä tai maistraatissa solmitun avioliiton kirkollinen
siunaaminen alttarilla.
Hääyönä oli myös mahdollista uusia vihkivala ja näin
saada siunausta liitolle ja ilmaista kiitollisuutta yhdessä
eletyistä vuosista esimerkiksi avioliiton merkkipäivänä,
kuten hopea- tai kultahääpäivänä tai hakea vahvistusta avioparia koskettaneen
kriisin jälkeen.
Vihkitoimitukset aloitettiin
illalla kello kuusi ja jokaiselle
parille varattiin oma puolen
tunnin aika. Ennen toimitusta oli lyhyt keskustelu papin
kanssa. Vihkitoimituksia hoitivat kirkkoherra Esa Mierlahti, Kalannin kappalainen
Esko Halivaara ja seurakuntapastori Kristiina Friman.
Kanttoreina toimineiden
Henri Sarametsän ja Ari
Stenmanin kanssa sai etukäteen sopia häämusiikista.

– Vihkiparilla oli mahdollisuus kutsua juhlaan myös
muutamia läheisiään.
Vihkimisen jälkeen oli tilaisuus siirtyä hetkeksi tunnelmallisesti valaistuun
Kalannin seurakuntakotiin
nauttimaan kahvia ja hääkakkua.
Vihittäväksi tulleiden mielestä kirkon järjestämä
hääyö on oivallinen tapa
helpottaa avioliittoon astumisen kynnystä etenkin pareille, jotka ovat jo pitkään
asuneet ja eläneet yhdessä.
Muutamat vihittäväksi tulleista pareista kertoivat, että
he olisivat joka tapauksessa
valinneet juhlapäiväkseen
historiallisen 11.11.11.
Eurajoelta avioliittoon vihittäväksi tulleet Maria Laine
ja Rauli Siivonen halusivat
nimenomaan viettää – vihkivän papin sanoin – elämänsä tärkeintä juhlaa Kalannin
kirkossa, vaikka lähempänä,
Raumalla, oli vastaavanlainen tilaisuus.

Käykö kukaan kirkossa?
Kirkkohallitus päätti
keväällä käynnistää
vuosiksi 2011–2013
kehittämishankkeen
uusien jumalanpalveluskäytäntöjen
kartoittamista ja
kehittämistä varten.
Arkkihiippakunnasta
hankkeeseen osallistuvat
Harjavallan, Salon, Tarvasjoen, Turun Henrikin ja
Uudenkaupungin
seurakunnat.

Jokainen projektissa mukana oleva seurakunta laatii
oman paikallisen hankesuunnitelman.
Voit tutustua Uudenkaupungin seurakunnan
Jumalanpalveluselämän
kehittämisen hankesuunnitelmaan vuosille 2011–2013
www.ukisrk.fi > Jumalanpalvelukset.
Tavoite
Uudenkaupungin seurakunnassa on vuonna 2013 neljä

KYLLÄ KÄY!
Uudenkaupungin seurakunnan osalta
v. 2010 jumalanpalveluksissa kävijöiden määrät:
			

Määrä

Osallistujia

Sunnuntain jumalanpalvelukset

232

13 420

Muut jumalanpalvelukset

128

10 336

Ehtoolliset
- Jumalanpalveluksen yhteydessä
- Yksityiset

168
81

6 820
243

Kirkolliset toimitukset

431

14 551

Maria Laine ja Rauli Siivonen halusivat tulla vihityiksi avioliittoon nimenomaan Kalannin kirkossa. Aluksi ajatuksissa oli keväthäät, mutta
Hääyön myötä suunnitelmiin tuli muutos.

Pitkän yhdessäolon jälkeen Elina Telin ja Jari Jaakola sanoivat Kalannin kirkossa tahdon 11.11.11. Hääparille tarjoili kahvia ja hääkakkua
emäntä Asta Palola Kalannin seurakuntakodissa.

Lokalahdella: Iltaperhekerho

elävää jumalanpalvelusyhteisöä. Jumalanpalveluksia on toteuttamassa nykyistä laajempi työntekijöiden
joukko. Seurakuntalaisia on
mukana jumalanpalvelusten toteuttajina mahdollisimman usein ja jokaisessa
kirkossa on sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten
hyvä toimia.
Jumalanpalveluksessa voidaan olla läsnä ja kokea
Pyhä – vuorovaikutus –
aitous – ymmärrettävyys ja
ilo.
Miten tähän päästään?
Tule kirkkoon. Kerro oma
ajatuksesi, mielipiteesi tai
ehdotuksesi jollekin seurakunnan työntekijälle – tai
lähetä vaikka sähköpostia.
Voit myös käyttää kotisivumme oikeassa yläkulmassa olevaa palautelomaketta.
–Tervetuloa jumalanpalvelukseen kuulijana ja mielellään myös toteutukseen
osallistujana.

Esa Mierlahti

Lokalahden suositussa iltaperhekerhossa käyvät
säännöllisesti mm.
Suvi Laurila Erinvauvansa kanssa
(vasemmalla), Mirva
Ryynänen ja Wiljami
Ryynänen (ikkunan
edessä), Päivi Tanner
(oikealla) poikiensa Ilmarin ja Olavin
kanssa.

Lokalahden seurakuntakoti Paanulan erinomaisissa
tiloissa toimii vapaaehtoisvoimin perjantaisin iltaperhekerho. Suvi Laurila ja Anu Hukka huolehtivat kerhon
vetämisestä. Ohjelmassa on vapaamuotoista yhdessäoloa kahvittelun ja lasten leikkien lomassa. Kerho kokoontuu perjantai-iltaisin kello 18–20 ja osanottajien
määrä vaihtelee 10–25 välillä.

Kolmen kerran kuoro

Kuvat Jani Tanner

Hääyön suosio yllätti –
kaikkiaan 12 paria ilmoittautui hyvin tärkeään juhlaan elämässään.

Lokalahden kappeliseurakunnassa oli mahdollisuus kokeilla laulua
kuorossa, joka kolmen harjoituskerran jälkeen lauloi 1. adventtisunnuntain Messussa Lokalahden kirkossa Henri Sarametsän johdolla.
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On lauantai 27. syyskuuta AD
2011 ja kello näyttää vähän
yli yhtä yöllä. Linja-autollinen
vaeltajia on lähdössä Pyhätunturille, siis lyhyesti Pyhälle.
Menomatka tulee olemaan
pitkä: Rauma, Pori, Vaasa,
Kokkola, Raahe, Oulu, Kemi,
Rovaniemi, Kemijärvi. Perillä
pitäisi olla iltapäivällä päivällisaikaan. Edessä on 16 tunnin
aktiivinen istuminen, mutta
vain siinä tapauksessa, että
matkaan ei tule mutkia. Matkan varrella poimimme lisää
ystäviä joukkoomme. Viimeiset Porin Tikkulasta.
Matka jatkuu, mutta ei ongelmitta. Palokuntalainen
pysäyttää meidät Merikarvialla, ja jäämme pitkän rekkajonon jatkeeksi. Edessä palaa
suurikokoinen kuorma-auto.
Tilanne on ohi kohtuullisessa
ajassa, matka jatkuu. Vöyrin tienoilla Vaasan pohjoispuolella ajamme tien oheen.
Yhdellä meistä on sairauskohtaus ja paikalle hälytetään
ambulanssi. Pian se saapuukin, ja potilas siirretään paareille sen suojaan ja hoitoon.
Puoliso seuraa mukana. Heidän kohdallaan kaikki sujui
lopuksi hyvin, mutta Lappiin
he eivät tällä kertaa päässeet.
Ongelmamme eivät lopu tähän. Napapiirin Joulupukinmaassa me vaihdamme
ajoneuvomme toiseen, koska
bussimme vaihteistossa ilmeni vika. Rovaniemeltä löytyi
juuri samanlainen Volvo, mutta kyljessä luki Ihattulan tilalla
Mikkonen. Kuljettajapariskuntamme hoiti hienosti
matkamme edelleen Kairosmajalle ja liittyi seuraamme
siellä. Auto oli nyt korjattu ja
kotiin pääsy turvattu.
Kaikesta huolimatta olimme
lähes oikeaan aikaan perillä
Kairosmajan pihalla. Ennen
kuin majoituttiin, meidät kutsuttiin syömään. Se päivällinen maistui erinomaiselta
niin kuin kaikki seuraavatkin
ateriat täällä.
Asetuimme taloksi. Osalle oli
varattu huoneet päärakennuksessa, pienemmälle joukolle alas Pyhäjärven rannalla
nököttävään Rantamajaan
ison saunan naapuriin. Me,
Leena ja minä, kuuluimme jälkimmäisen porukkaan. Meille
sattui huone, josta oli hieno
näköala järvelle ja sen takana

Pyhä! Kairosmaja!
kohoavalle ruskaisena loistavalle Soutajatunturille.
Itse Kairosmaja on Pyhäjärveen laskeutuvalla hiekkaharjulla, hirsirakennus,
entinen kunnanlääkärin asunto, siirretty jostakin Lapin kirkonkylästä ja täällä muokattu
matkailun tarpeisiin. Hotellin
tasoinen paikka. Pyhätunturin
hiihtokeskukseen on kolme,
Luostolle 19 kilometriä.
Päärakennuksen lähellä on
Revontulikappeli, joka tuli
meille tutuksi sekä päivänavauksien että iltatilaisuuksien
kauniina ja viihtyisänä pitopaikkana. Sen alttarinäkymä
avautuu Pyhäjärven suuntaan
ja sitä hallitsee mahtava kierteisistä kelopuista tehty risti
muistutuksena armollisesta,
läsnä olevasta Jumalasta. Mainitsematta on vielä savusauna, kota, eräkämppä ja uusittu
majoitusrakennus Tervahovi. Ja kaikki tämä on suurelta
osalta rakennettu talkoilla!
Paikkaa isännöi Kansan
Raamattuseura.
Puitteet viikollemme olivat
erinomaiset. Jopa sää. Samaa
voi sanoa ohjelmastamme.
Päiväjärjestyksemme noudatti Kairosmajan perinteistä
formaattia. Ensin aamupalalle
ruokasaliin ja retkieväitten tekoon, sitten Revontulikappeliin kuuntelemaan aamun sanaa. Sen jälkeen noudatimme
tunturien kutsua. Tunturissa
vaellellessa aika kului pitkälle
iltapäivään. Yleensä palasimme ”kotiin” sopivasti ehtiäksemme saunaan kolmeksi. Piti
olla varuillaan, ettei myöhästy
päivälliseltä, joka tarjoiltiin kel-
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Rannalle Pyhäjärven
juurelle tunturin,
on valmistettu maja
iloksi ihmisten.
Saa tänne tulla väsynyt
tai voimakas ja onnekas,
saa tulla yksinäinen
saa tulla vaivattu.
(Laulu Kairosmajalle)
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Matkakertomus:

lo 16.45–18. Iltaohjelma alkoi
seitsemältä, jolloin halukkaasti
kokoonnuimme kappeliin.
Saapumista seuraavana päivänä retkemme suuntasi Soutajatunturille. Kun hikisinä ja
huohottavina pääsimme laelle, näimme auringon-paisteisen jängän avautuvan aina Kemijärvelle, Sallaan ja Luostolle
saakka. Näkyi sieltä saksalaisilta säästynyt Suvannon kyläkin.
Kannatti kiivetä! Oli luonnollista, että tuossa tilanteessa
lauloimme
Luojallemme kiitollisina ”Maa
on niin kaunis…”.
Luulisi, että laskeutuminen
tunturilta on helppoa. Sitä
se ei ole. Selvisimme ehjin
jäsenin alas Soutajan kodalle,
jossa meitä odotti nokipannukahvi ja eväät. Sieltä sitten latupohjaa pitkin kämpille,
saunaan ja uimaan.
Pyhäjärven vesi oli alle kymmenasteista. Siis virkistävää.
Näin päivämme kuluivat. Seuraavina olivat nousu Huttutunturille, Kultakeron kierros
Isonkurun kautta Pyhänkasteen lammelle, kapuaminen Noitatunturille, jossa runsaat rakat, kivikot, uuvuttivat
kiipeilijän perusteellisesti ja
vaellukset Luoston poluilla.
Edes Ukko-Luosto ei saanut
olla meiltä rauhassa. Harmi,
että muutaman kerran ylös
tunturin laelle päästyämme
sumu esti näkyvyyden. Sen
sijaan mennen tullen saimme
ihailla parhaimmillaan hehkuvaa maaruskaa. Kauniita
olivat myös koivikot heleässä
keltaisuudessaan. Eipä unohdu ne hetket, jotka vietimme

Kairoksen kävijät haikeissa lähtötunnelmissa. Kairosmajan laulun
sanoin ”Kun lomapäivät päättyy ja mennään etelään, niin ehkä
iloisemmin tehtävät kohdataan”.

laavuilla eväitä syöden, makkaraa paistaen ja tulista kahvia
hörppien kaiken ponnistelun
jälkeen.
Kiitollisena muistan aina huolehtivat, tietorikkaat ja palvelualttiit oppaamme Pekan,
Harrin ja Jannen. Erätaitojen
lisäksi he osasivat ravita meitä
hengellisesti aamu- ja iltapalavereissamme.
”Meistä iso osa oli senioriikäisiä. En voi olla ihmettelemättä sitä sisua ja kunnon
määrää mitä tämä joukko
näytti Pyhän louhikkoisilla
poluilla!”
Kairosmajan viikon iltojen
vakio-ohjelmaan tiistai oli pyhitetty Ilosanomalle ja torstai
Herran ehtoolliselle. Meillä oli
iltatoimintaa näiden lisäksi joka päivä. Joinakin iltoina
ohjelman hoiti talon väki eli
oppaamme, meidän joukkomme ollessa järjestämisvuorossa
Merja, Jaana ja Lilja, eli Cairo’s
Girls musisoivat puheenvuorojen välillä ja kuulimme myös
Sannin vaikuttavan kertomuksen elämästä. Oli ilta, jolloin
Jaana antoi huilunsa helistä
myös Aittakurussa, kivirakkojen ympäröimässä

amfiteatterissa, joka varmasti
jäi kaikkien kuulijoiden mieleen. Jo sunnuntaina saimme
nuoria musiikkivieraita Kittilästä Sanna Seurujärven ja Elina
Koivu-niemen konsertin
sanomana oli Elämän sylissä, siis evankeliumia laulaen,
pianon ja kitaran säestyksellä.
Upeaa kuultavaa!
Kaikella on aikansa.
Perjantai-ilta vietettiin toivevirsiä laulaen ja kodassa, lettuja maistellen. Reput odottivat
jo pakattuina huoneissa.
Olo oli haikea, mutta
kiitollinen.
Jos tulomatka oli pitkä ja
yllätyksekäs, niin kotimatka
oli lyhyt, aurinkoinen ja
ihanan ruskainen.
Sydämelliset kiitokset ja
halaukset onnistuneesta viikostamme Merja Vihlmanille
ja Jaana Kulmalalle huolenpidosta, neuvokkuudesta ja
osaksemme tulleesta ystävyydestä.
Kiitokset myös kuljettajillemme Riikalle ja Vesalle, jotka
tekivät kaikkensa, että
matkamme onnistuisi!
Aarne Helminen

Isosten
koristamassa salissa
täyskymppiä
juhlivat
innostuivat
riemukkaasti
laulamaan
yhdessä
Täyskymppija Maan
korvessa
-lauluja.

Kymppi- ja 70 v. synttäreillä
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät järjestävät
vuosittain syksyllä Kymppisynttärit -tapahtuman,
johon kutsutaan vuoden aikana 10 vuotta täyttävät.
– Isosten koristamassa salissa
huomasi heti, että vietetään
täyskymppien juhlaa, kiitteli nuorisotyönohjaaja Tiina
Welling.

Jouko Mäki-Louhiluoma
Tampereelta musisoi
kymppisynttäreillä. Hänen
laulunsa ovat sekä hauskoja että liikuttavia ja niissä on
uskonnollinen näkökulma.
Ohjelmassa oli myös arvontaa
ja Jaana Kulmalan ohjaamia
hauskoja leikkejä.

Kuva Ville Virolainen

8

Ku
va
Ha
nn
u

Seurakunta kutsuu yhteen yhteiseen juhlaan kaikkien kappeliseurakuntien alueella kyseisen vuoden aikana 70 vuotta täyttävät.
Syyskuun 18. pidetty juhla alkoi Messulla Uudenkaupungin kirkossa
ja jatkui Seurakuntakeskuksessa ruokailun merkeissä. Juhlapuheen
piti rovasti Pauli Vuola noin 140-henkiselle kuulijakunnalle.

Joulun yhteismyyjäiset
lauantaina 10.12. klo 13-15
Uudenkaupungin srk-keskuksessa (Koulukatu 6)

Myytävänä leivonnaisia, laatikoita ym. jouluherkkuja,
käsitöitä & lahjatavaraa sekä lippuja Lähetyslounaalle 6.1.
Kuva Tiina Welling
Buffetissa kahvia ja puuroa, josta tuotto lähetykselle.
Jouluradio 1. adventista 27. marraskuuta alkaen! www.jouluradio.fi

