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Esa Mierlahti:

H

iljaista tietoa.
Jokaisella on sellaista tietoa, jota ei voi pukea
sanoiksi. Jokainen tietää
enemmän kuin osaa kertoa.
On hiljaista tietoa. Se on kokonaisvaltaista ja perustuu
kaikkeen, mitä on kokenut
suhteessa toisiin ihmisiin
– kaikkeen mitä on nähnyt,
kuullut, maistanut …
– kaikkeen, mitä on tuntenut. Hiljainen tieto on sekä
kokonaan omaa ja samalla
se on yhteistä. Meidät on
tehty toisistamme. Keskinäisessä vuorovaikutuksessa muovaamme toinen toisiamme ja tätä maailmaa.

Vastasyntyneen pyhyys
on avoimen kosketuspinnan pyhyyttä, Pieni ihminen on kaikkien mahdollisuuksien kehto. Se, miten
toisten ihmisten kädet, katseet ja sanat pientä ihmistä
lapsuudessa kohtelevat,
muodostaa sen perustan,
johon hänen minuutensa
kiinnittyy. Paljon tapahtuu vuorovaikutuksessa.
Sanotaan, että ihminen
syntyy elämään tarkoituksellista elämää. Jokaisessa
on loppumaton halu etsiä
tarkoitusta omalle elämälle. Tämä ilmenee kaikessa,
mitä teemme, näemme ja
koemme.
Joulu on paljon hiljaista
tietoa. Se näkyy perinteissä, valmistelussa ja odotuksissa. Jokaisella on omanlaisensa ja samalla se on

Joulussa on...
yhteistä. Ehkä odotukset
ovat samankaltaisia kuin
odotukset koko elämältä.
– Toivon, että minulla olisi
rohkeutta elää oma jouluni
eikä sitä joulua, jota minulta odotetaan. Toivon, että
osaisin osoittaa tunteeni ja
että voisin olla yhteydessä
läheisiini ja ystäviini.
Toivon, että annan itseni
olla onnellisempi.
Joulu on vastasyntyneen
pyhyyttä. Moni on mielikuvissaan tehnyt Jumalasta
niin raskaan ja totisen, ettei
häntä millään osaa ikävöidä ja odottaa. Joulun ytimessä hän lähestyy kaikkia
vastasyntyneenä, seimessä
– koska heille ei ollut tilaa
majapaikassa. Ei valtaa, ei
voimaa, ei kunniaa. Pieni ihminen on kaikkien mahdollisuuksien kehto. Pieni syr-

jäinen paikka, köyhä perhe,
yön hiljaisuus ja samalla:
tila, jossa kaikki on läsnä,
eheyden ja täyteyden tila;
ilon ja vapauden tila.
Joulu on levollisuutta.
Arkkipiispan pohtiessa,
mitä ajassamme todella
tapahtuu: – Ei ole yhtä,
yksiselitteistä vastausta. On
tärkeää, että työskentely
jatkuu. Vaikeinta ja samalla
rohkeinta voi olla luopua
varmoista tulkinnoista ja
suostua ymmällä oloon ja
ristiriitaiseen todellisuuteen. Siinä tarvitaan paljon
luottamusta, uskoa ja
levollisuutta.
Jouluevankeliumi kertoo:
”Maria kätki sydämeensä
kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. ” Tämä
kaikki voi tapahtua jokai-

sen sydämessä, jokaisessa
kodissa ja paikassa, jokaisessa kirkossa ja jumalanpalveluksessa. Minä mietin:
minkä hiljaisen tiedon ja
vuorovaikutuksen ilmapiirissä Jeesuksesta kasvoi
se ihminen, joka puhui ja
toimi avoimesti, rohkeasti,
ja asettui kaikkien pienten,
heikkojen puolelle, jotta
vahvatkin voisivat löytää
itsensä. Hän avasi Jumalan
valtakunnan kaikille sillä
tavalla, ettei se koskaan
katoa.
Jumalan on kunnia
korkeuksissa, maan päällä
rauha ihmisillä, joita hän
rakastaa.
Esa Mierlahti
kirkkoherra

Seurakuntaan syksyn aikana tulleita työntekijöitä
sen kohteisiin kuuluu lisäksi
teatteri ja ilmaisutaito;
ennen yhteisöpedagogin
opintojaan Rose opiskeli
vuoden musiikkiteatteria.
Rose-Marie Rantasen työpiste on seurakuntakeskuksessa, nuorisotoimistossa.
Rosen tavoittaa puhelimesta 050-3634 131 ja sähköpostia voi lähettää: rosemarie.rantanen@evl.fi

Syksyn aikana seurakunnan työntekijöinä ovat aloittaneet vs.
nuorisotyönohjaaja Rose-Marie Rantanen (vas.), kiinteistöpäällikkö
Kari Helin ja vs. diakoniatyöntekijä Marja Laihi. He toivottavat
kaikille seurakuntalaisille oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä
siunattua uutta vuotta!

Rose-Marie Rantanen, tuttavallisemmin Rose aloitti
nuoristotyönohjaajana lokakuun alussa Tiina Wellingin äitiyslomasijaisena.
Rose-Marie on kotoisin Helsingistä ja koulutukseltaan
hän on yhteisöpedagogi.
Rose on ollut aktiivinen
oman kotiseurakuntansa
jäsen niin vapaaehtoisena
kuin myös palkattuna nuorisotyöntekijän sijaisena.
Seurakunnan leirityöhön,
varhaisnuorisotyöhön ja

nuorisotyöhön Rose-Marie
on tutustunut käytännön
työn kautta Herttoniemen
seurakunnassa. Rose on
myös ”vanha” isonen ja kerhonohjaaja.
Rose-Marie on elämänsä
aikana harrastanut vaikka
mitä, mutta nykyisiin harrastuksiin kuuluvat esimerkiksi laulaminen, matkustelu, askartelu ja lumilautailu.
Rose pitää myös luonnosta, vaeltamisesta ja taideaineista. Rosen kiinnostuk-

Marja Laihi aloitti 12. syyskuuta diakoniatyön sijaisuuden, joka jatkuu ensi
vuoden heinäkuun loppuun. Laitilassa asuva ja
sieltä kotoisin oleva Marja
on ollut pitkään hoitoalalla,
kaikkiaan noin 17 vuotta. Eniten kokemusta on
kertynyt kirurgian vuodeosastolta, mutta hän on
työskennellyt myös sisätautiosastolla, röntgenissä sekä
psykiatrian yksikössä.
Marja Laihi on koulututtautunut sosionomiksi ja
jouluksi 2011 hän valmistui
diakonissaksi. Marja on tehnyt diakonian sijaisuuksia
Laitilassa ja viimeksi Mynämäen seurakunnassa, noin
vuoden verran molemmissa.
Vapaa-ajalla Marja pitää
kuntoaan yllä liikkuen sään-

nöllisesti, tapaa ystäviään
elokuvien tai konserttien
merkeissä tai kotoilee –
nauttii kaikessa rauhassa
kotona olosta.
Marja Laihin työpiste on
virallisesti Lokalahden Paanulassa, mutta työtehtäviä
on kaupunkialueellakin.
- Marjan tavoittaa puhelimesta 050-363 4124 ja
sähköpostia voi lähettää:
marja.laihi@evl.fi.
Kari Helin aloitti seurakunnan vt. kiinteistöpäällikkönä syyskuun alussa ja jatkaa
tämän vuoden loppuun.
Aikaisempaa työkokemusta

naantalilaisella Karilla on yli
kahdenkymmenen vuoden
ajalta yrittäjänä rakennusja saneerausalalla.
Karin vapaa-aika kuluu paljolti neljän lapsen salibändi- ja musiikkiharrastusten
siivittämänä. Kun hänellä
muilta menoilta jää aikaa,
se tulee useimmiten vietettyä ulkopuuhien merkeissä, muuan muassa savusaunan rakentelun parissa.
Kari Helin kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneita kuluneesta syksystä, toivottaa
hyvää jatkoa ja uutta vuotta
2013!

Talouspäällikön viransijaisuus
Vs. talouspäällikko Henna
Ahtinen on sijaistanut kuluvan vuoden ajan virkavapaalla olevaa talouspäällikkö Merja Hannulaa.
Henna Ahtinen on valittu
Ruskon seurakunnan talouspäälliköksi 8. lokakuuta
alkaen, mutta hän hoitaa
sijaisuutta vielä tämän vuoden loppuun asti Uudenkaupungin seurakunnassa.
Kirkkoneuvosto päätti
kokouksessaan 22. marraskuuta, että seurakunnassa
julistetaan avoimeksi talouspäällikön viransijaisuus.

Vs. talouspäällikkö Henna
Ahtinen kiittää kuluneesta
vuodesta kaikkia seurakuntalaisia sekä toivottaa
Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta!
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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 13.12.
to 13.12.
pe14.12.
su 16.12.
su 16.12.
su 16.12.
su 16.12.
ke 19.12.

klo 18
klo 18
klo 18
klo 15
klo 18
klo 18
klo 19
klo 17.30

2013
su 6.1.2013 klo 18
				
su 6.1.2013 klo 16

Lasten kauneimmat joululaulut, Pyhämaan kirkko
Kauneimmat joululaulut Maurumaan rukoushuoneella
Lasten kauneimmat joululaulut, Kalannin kirkko
Lasten kauneimmat joululaulut, Uudenkaupungin kirkko
Kauneimmat joululaulut, Kalannin kirkko
Kauneimmat joululaulut, Pyhämaan kirkko
Kauneimmat joululaulut, Uudenkaupungin kirkko
Lasten kauneimmat joululaulut, Lokalahden kirkko
Kauneimmat joululaulut vielä kerran, Pinipajun koulu
(Taivassalontie 704, Lokalahti)
Kauneimmat joululaulut vielä kerran, Pyhämaan srk-koti

SUNNUNTAI 23.12.
klo 10
klo 10
klo 18
klo 18
klo 18

Joululaulukirkko, Kalannin kirkko
Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko
Navettakirkko, joulukuvaelma, Pyhämaan Pappilan navetta
Metsäkirkko, Vohdensaari
Metsäkirkko, Lokalahden Kelokallio

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

Aattohartaus, Tammion riihikirkko
Perheiden aattohartaus, Uudenkaupungin kirkko
Aattohartaus, Lokalahden kirkko
Aattohartaus, Pyhämaan kirkko
Aattokirkko, Kalannin kirkko
Aattohartaus, Uudenkaupungin siunauskappeli
Jouluyön jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko

JOULUPÄIVÄ ti 25.12.
klo 7
klo 7
klo 7
klo 10

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

TAPANINPÄIVÄ ke 26.12.
klo 10
Messu, Uudenkaupungin kirkko
klo 10
Messu, Kalannin kirkko
Lokalahden ja Pyhämaan kirkossa ei jumalanpalvelusta

UUDENVUODENAATTO ma 31.12.
klo 18
klo 20

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

UUDENVUODENPÄIVÄ ti 1.1.2013
klo 10
Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko ja Kalannin kirkko
Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa ei jumalanpalvelusta.

LOPPIAINEN su 6.1.
klo 10
Koko seurakunnan yhteinen messu Uudenkaupungin kirkossa
Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa ei jumalanpalvelusta.

Joulut kuin kirpputoreja

V

iime vuosien myötä Suomeen on syntynyt kokonainen kirpputorikulttuuri. Kirpputoreja voikin löytää
mitä ihmeellisimmistä paikoista. Viime kesältä muistuu
mieleen hämmentävä kokemus: meneillään oli pitkä
asumaton metsätaival, jolla ei aikoihin näkynyt talon
taloa. Sitten yhtäkkiä keskellä korpea näkyi pieni viittakyltti: ”Kirpputori auki”.
Omalla tavallaan kirpputorit ovat sangen kiehtovia
mahdollisuuksia löytää ehkä pitkään etsimänsä mielenkiinnon kohde. Onhan se ihmeellistä: toinen suostuu
vapaaehtoisesti myymään asialliseen hintaan juuri sen,
mitä toinen on etsinyt ehkä vuosien ajan. Ja niin yhtäkkiä monenlaisen kulutusrihkaman seasta sinä voit löytää
itsellesi – suoranaisen helmen!
Suomalaiseen elämänmuotoon on vuosisadat kuulunut
joulu. Sana joulu nostaa monille mieliin mukavia muistoja varhaisesta lapsuudesta alkaen. Yhä edelleen joulun
valmistus leimaa viikkojen mittaista joulunalusaikaa.
Tässä maassa on totisesti nähty paljon vaivaa, kun on
– keskellä synkintä syystalvea – valmistauduttu viettämään helmien helmeä, ’meidän Herramme Jeesuksen
syntymäjuhlaa’.
Vuosien saatossa asiat ovat kuitenkin kadottaneet pahan kerran mittasuhteensa. Joulunvietto on ajautunut
sekä tunnelmaltaan että sisällöltään yhä selvemmin
ikään kuin kohti kirpputoreja: paljon turhaa ja tarpeetonta, usein pelkkää rihkamaa. Mukaan on liukunut
monenlaista sellaista, millä ei ole mitään tekemistä itse
joulun kanssa. Ei joulun sanoma ole tavaroissa, vaan Jeesuksen Kristuksen syntymässä.
Voisiko ajatella, että joulu olisikin vuoden leppoisinta aikaa, kunnollista rauhoittumista ja pienistä asioista
iloitsemista. Voisiko ajatella, että luovuttaisiin kaikesta
turhasta ja vain oltaisiin. Syötäisiin vain sen verran, että
syntyisi mieluisa juhlatunnelma. Siihen ei suuria tarvita.
Lähestyttäisiin läheisiämme vain minimaalisilla ns.
lahjoilla. Ihmeteltäisiin Joulun Suurta Sanomaa (Luuk. 2:
1-20) sen verran kuin jalat kantaa ja mieli suostuu ymmärtämään eikä tehtäisi mitään sellaista, mihin ei tuntuisi olevan aikaa tai voimia. Ja oltaisiin siihen kaikkeen
myös tyytyväisiä!
Mitä tapahtuisi?
On perusteita ajatella, että joulun alkuperäinen ajatus
alkaisi elää. Se voisi olla kaikessa vähäeleisyydessään
suorastaan hengellinen kokemus. Siinä riittäisi ihmettelemistä koko vuodelle.
Jarkko Juuti
kappalainen
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Mahdollisuus muutokseen -Missio
näkyy ja kuuluu maaliskuussa
Jumala ja usko
Missiokampanjan avulla
tehdään evankeliumityötä
Varsinais-Suomen mediassa
kuukauden ajan, puheenaiheena Jumala ja usko. Kampanja tulee tavoittamaan
eri viestintävälineiden kautta noin 350 000 ihmistä.
Kampanjaan osallistuvien
seurakuntien jäseniltä tulee
puhuttelevia muutoskertomuksia.
Missiossa on käytössä koko
nykymedian kirjo: TV ja radio, printtimedia, lehdet,
katujulisteet, internet ja
sosiaalinen media. On myös
mahdollista tilata veloituksetta missiokirjaa tai cdlevyä, joka toimitetaan henkilökohtaisesti tilaajalle.
Uudestakaupungista Missioon osallistuvat kaikki

seurakunnat, niin ev.lut.
kuin vapaat suunnat. Varsinais-Suomesta mukaan on
lähtenyt tällä hetkellä 37
seurakuntaa ja lisää on vielä
tulossa. Missio toteutetaan
Varsinais-Suomen alueella
maaliskuussa 2013.

Tulevia tilaisuuksia
Uudessakaupungissa on
jo pidetty Mahdollisuus
muutokseen -ilta marraskuussa Helluntaiseurakunnan tiloissa. Siellä IRR-TV:n
Ari Talja kertoi Mission toteutuksesta ja tehtävistä.
Kaikkien seurakuntien yhteinen Mission rukousilta
pidetään tiistaina 12. helmikuuta kello 18 seurakuntakeskuksessa. Mukana on
Mission rukouskoordinaattori, pastori Pasi Jaakkola

Turun Mikaelin seurakunnasta.

Henkilöstö
Mission määräaikainen projektipäällikko on tv-ohjaaja,
ja tv-jumalanpalvelustentuottaja Pekka Heikkilä.
Hänet tunnetaan myös
Mietoisissa olevan Haraisten kodin käytännön johtamisesta vastaavana. Siellä
vapaaehtoistyövoimalla
järjestetään hengellisiä tapahtumia sekä annetaan
mahdollisuuksien mukaan
apua hädässä ja puutteessa
oleville.
Mission apulaisprojektipäällikkö on Heidi Popova,
joka on ollut esimerkiksi
järjestämässä Kristus-päivää Turussa.

Missiota koskevat päätökset tehdään pastorikokouksissa, joissa on läsnä mukana olevien seurakuntien
edustajia. Puheenjohtajana
toimii kirkkoherra Jouni
Lehikoinen Turun Mikaelin
seurakunnasta.
Mission Mediaryhmiin ja
muuhun valmisteluun
otetaan vapaaehtoistyövoimaa mielellään vastaan.
Tarkempia tietoja voit kysyä
Riitta Myllymäeltä, puhelin
050-3634 106.
Voit osallistua myös rukoilemalla sekä paikkakuntamme että Mission puolesta!
Mission budjetti on
250.000 euroa. Tällä hetkellä rahaa on saatu kerättyä
noin 100.000 euroa.

Suomalainen yhteiskristillinen
medialähetysjärjestö IRR-TV on
Euroopassa suurimpia alallaan.
Uusikaupunkilaislähtöinen
apulaistoiminnanjohtaja
Ari Talja selvitti VarsinaisSuomen alueella maaliskuussa
toteutettavaa Missiota.

Varojen keruu on käynnissä
koko ajan ja pienetkin lahjoitukset ovat tervetulleita!
Lisätietoja voi katsoa
www.koemuutos.fi/varsinaissuomi tai Uudenkaupungin seurakunnan sivujen kautta > lisätietolinkit:
V-S Kaupunkimissio

Projektikuoro Gloria tähtää joulupäivään

Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut kajahtavat tänä jouluna 40. kerran! Suositusta seurakunnan
tilaisuudesta on tullut koko
kansan jouluperinne, joka saa
vuosittain miljoona suomalaista laulamaan.
Tule sinäkin laulamaan itsellesi lämmin joulumieli,
sunnuntaina16.12. kello 18
Kalannin ja Pyhämaan kirkot
ja kello 19 U:gin kirkko.
Lasten kauneimmat joululaulut:
- pe 14.12. klo 18 Kalannin
kirkko
- su 16.12. klo 15 U:gin kirkko
- ke 19.12. klo 17.30 Lokalahden kirkko.
Lahjoittamalla kolehtihaaviin,
keräykseen tai ryhtymällä
kuukausikummiksi voit auttaa Aasian lapsia hankkimaan
lukutaidon.
Lisätiedot: www.kauneimmatjoululaulut.fi
Katso myös: www.ukisrk.fi

Gloria-kuoro, alunperin projektikuoron nimellä perustettu ryhmä on harjoitellut
ohjelmistoa, jonka tähtäin
on joulupäivän messussa.
Koska yhteisiä harjoituksia
ei ole kovin usein, laulajien
pitää varsin nopeasti pystyä
omaksumaan uutta materiaalia.
Alkusyksystä perustettu
Gloria-kuoro on tarkoitettu jo laulua harrastaneille
ja lauluryhmissä mukana
olleille. Kuoron ensiesiintyminen on joulupäivän
messussa 25. joulukuuta
Uudenkaupungin Uudessa
kirkossa. Gloria-kuorossa
kuullaan sekä mies- että
naisääniä.

teensa takia pysty sitoutumaan kovin pitkäksi aikaa
tai kovin usein kuoroharjoituksiin. Samaan aikaan Ari
Hirvonen sai vastaavanlaisia pyyntöjä ja niin lähti liikkeelle ajatus projektista...

Veera Kallioranta-Kuitula
kertoo, että tieto projektikuorosta tuli hänelle kuin
tilauksesta. Veera muutti perheineen kesäkuussa
Kalantiin, jossa hän aloitti
syksyllä peruskoulun opettajana. Aiemmin Salossa
opetustyössä ollessaan
hänellä oli musiikkiluokkia
ja opetusta niissä jopa 10
tuntia viikossa. Veeralla on
myös vankka laulutausta;
hän aloitti Torniossa SelesUlla-Maija Nikula kertoo,
tina-nuorisokuorossa ja on
että heidän perheessään
sen jälkeen laulanut useissa
musiikilla on aina ollut tär- eri kokoonpanoissa, viimekkeä sija. Kotona on soitettu si Maarian seurakunnan
ja laulettu. Ulla-Maija sanoo kamarikuorossa alttoa. Mulaulaneensa kuorossa jo 30 siikkiopintojen kautta Veera
vuotta sitten sopraanoa,
pystyy säestämään pianolla
silloisessa Uudenkaupunja kitaralla sekä laulamaan
gin seurakunnan Acordinuoteista. Lauluohjelmistoa
kuorossa. Sitten on ollut
voi harjoitella kotona. Vaivälivuosia. Alkusyksystä
keinta Veera sanoo kuoroUlla-Maija soitti kanttolaulussa olevan hyvän soinri Ari Hirvoselle ja ehdotti
nin aikaansaaminen.
jonkinlaisen projektikuoSekä Ulla-Maijan että Veeron perustamista, koska
ran mielestä sävel ja sanat
monet eivät elämäntilankulkevat kuvainnollisesti

Ulla-Maija Nikula ja Veera Kallioranta-Kuitula laulavat Gloria-kuorossa, jota kuullaan joulupäivänä Uudenkaupungin kirkossa.

käsi kädessä. Hengellisten
laulujen tekstit puhuttelevat omalla erityisellä tavallaan. Veera mainitsee myös,
että hyvä sovitus tuo kuorolauluun paljon lisäarvoa.

Kuoro on musiikkijoukkue
– kapellimestari ohjaa ja
luo sopivan fiiliksen. Valmentajalla on suuri rooli
siinä, millainen on musiikillinen lopputulos. Kuorossa
tarvitaan myös kuria, jotta
tehtävä otetaan tosissaan.
Kaiken kaikkiaan kuoro anJouluradio 1. adventista 2. joulukuuta alkaen! www.jouluradio.fi

taa yhteisöllisyyttä ja mieluisaa yhdessä tekemistä jokaiselle sen jäsenelle tärkeän
asian, musiikin parissa.
Uudenkaupungin seurakunnan kappeleissa on
kussakin oma kirkkokuoronsa.
Keskiviikkoisin kokoontuvaan Uusi Laulu -kuoroon
on jokainen tervetullut, eikä
haittaa vaikkei aina pääsisi
mukaan.
Lisätietoja saa kanttoreilta
ja www.ukisrk.fi -sivulta.
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Ystäviä ja apua tarvitaan aina
Ensimmäisen Monta hyvää
voi tehdä -vapaaehtoistyön tapahtuman ajatuksena oli koota yhteen kaupungin vapaaehtoistyötä
tekeviä järjestöjä ja ryhmiä.
Vapaaehtoistyö on tärkeää
yhdessä tekemistä ja palvelemista. Ystäviä ja heidän
apuaan tarvitaan aina, painottivat tilaisuuden suojelija kirkkoherra Esa Mierlahti sekä Suurella Sydämellä
koordinaattori Heli Nurmi.
Yhdistysten esittelyssä
kuultiin monen mukana
olevan yhdistyksen jo tekevän laajaa vapaaehtoistyötä, monenlaista vertaistuki- ja talkootoimintaa
sekä esimerkiksi vanhusten ulkoilutusta. Eläkeliitto Kalannin yhdistys ry.
kertoi näistä kokemuksista
samoin kuin kouluvaari ja
-muoritoiminnasta.
Kansalliset eläkeläiset
retkeilevät, käyvät elokuvakerhossa ja pitävät hengellistä keskustelupiiriä.
LC-Uusikaupunki/Merettaret tekevät vapaaehtoistyötä lähialueen vanhusten
ja lasten auttamiseksi ”Me

palvelemme -hengessä”.
MLL Uudenkaupungin paikallisyhdistys ry on mukana lapsiperheiden arjessa
vertaistukiryhmien kautta.
Yhdistys hakee vapaaehtoistyöhön kylämummeja
ja -vaareja, satujen lukijaa/
leikittäjää ja tapahtumiin
avustajia. MLL:n piiriin
kuuluu myös Ipana-Messi
perhekeskus, jossa kokoontuu Imetystukiryhmä
Maitopiiri. Heiltä on mahdollisuus saada vertaistukea
imetykseen. Ryhmän kautta
voi lainata imetystarvikkeita ja -kirjallisuutta. Tukea
on tarjolla myös englannin
kielellä.
Uudenkaupungin Seudun työttömät ry:llä on
vertaistukikahvila sekä EUruokakassien jakoa ja tekoa.
Uudenkaupungin Marttayhdistys ry:llä on kotitalousneuvontaa, kohderyhmä
erityisesti nuoret perheet.
Yhdistyksellä on villasukat/vanttuut ohjelma vauvoille,
myös vanhuksia pyritään
auttamaan ulkoilussa. Yhteistyötä on paljon mm. seurakunnan kanssa erilaisten
tilaisuuksien järjestelyissä.

Kaakaopyhäkoulussa on kivaa!
Lokalahden Paanulassa
on jo useamman vuoden
ajan pidetty koululaisille
tarkoitettua Kaakaokerhoa.
Kerhossa tapaa kavereita –
koolla on noin 25 lasta mukavan tekemisen merkeissa.
Alussa on pyhäkoulu, jolloin
hiljennytään.
Kerho on kokoontunut tämän syksyn aikana marras–joulukuussa kolmena
tiistai-iltana eri teemoin.
Askarteluillan aiheena olivat
kynttilät ja sytykkeet. Lapsityönohjaaja Minna Rautanen kertoo, että jokainen
sai tehdä omannäköisensä

sytykeruusun ja koristella
kynttilän. Peli-iltaan sai ottaa oman pelin mukaansa.
Joulun lähestyessä vuoden
viimeinen Kaakaopyhäkoulu vietettiin leipomisten
merkeissä.
Pyhäkouluohjaaja Annikki Saarisen mielestä illan
kruunaa yhdessä nautittava kaakao suolaisen tai makean purtavan kera!
Lokalahden Pinipajun
koululla voi käydä pyhäkoulua noin kerran kuukaudessa
sunnuntaisin kello 12. Ohjaajina siellä ovat Sirpa Aula,
Kaija Tuokila ja Erna Tuomi.

Lapsityönohjaaja Minna Rautanen (vas.) iloitsee vapaaehtoisista
pyhäkouluohjaajista, joita Lokalahden Kaakaopyhäkoulussa ovat
Annikki Saarinen, Aune Ketola, Anne-Maija Heilä ja Minna Länsipaltta. Mukana olivat myös joka tiistaisesta Paanulan puuhakerhosta
tutut kerhonohjaajat Emmi Arvonen ja Marianna Maula.

A-kilta ry tarjoaa päihdetoipujille tietoa ja toimintaa
sekä vertaistukea. Vapaaehtoisia tarvitaan erilaisten
aktiviteettien vetämiseen
kuin myös monissa arjen
töissä. Vakka-Suomen
Mielenterveysseura järjestää mielenterveyttä tukevaa ryhmä- ja tukihenkilötoimintaa sekä koulutusta.
Järjestö ylläpitää nuorten
tukiasumistoimintaa. Vapaaehtoisia he kaipaavat
tukihenkilötoimintaan.
Seurakunnan työmuodoista toimintaansa esittelivät
Santtiontupa (Sinapinsiemen), josta hoidetaan seurakunnan ruoka- ja vaatejakoa sekä muun aineellisen
avun jakelua. Kihukuja 2:ssa
otetaan myös vastaan vaa-

telahjoituksia. Tarjolla on
palveluohjausta, kuntosalin
ja puutyöverstaan käyttöä. Sinapinsiemenessä on
myös päihteiden käyttäjien
vertaistukiryhmä ja raamattupiiri.
Seurakunnan nuorisotyö
esittäytyi ja kertoi vapaaehtoistyössä tarvitsevansa esimerkiksi nuorten oloiltoihin
vapaaehtoisia. Lapsityössä vapaaehtoisia voidaan
käyttää hyvin monin tavoin,
erityisesti olisi tarvetta pyhäkoulunohjaajista.

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,
Suurella Sydämellä
palvella avun tarvitsijoita
-koordinaattori
ja koota yhteen eri paikkaHeli Nurmen
mukaan vapaakuntien auttamistyötä.
ehtoistyön
tavoitteena on
löytää ihmisiä
erilaisiin tehtäviin,
arvostaa heidän
taitojaan ja pitää
yhteyttä heihin.

”Kel onni on, se onnen
näyttäköön ja aarteen
avatkoon”
Onnellisuusprofessori
Markku Ojasen mukaan
vapaaehtoistyössä tarvitaan sitkeyttä ja sitoutumista, kiitollisuutta, ystävällisyyttä ja elämäniloa
sekä huumoria.
Onnellisuusvarkaita ovat
pelot, masennus, katkeruus
ja viha, tietyllä tavalla myös
ujous. Jokainen tietää, ettei
onnellisuutta edistä kiusaaminen, pahoinpitely, toisen
alistaminen tai hylkääminen.
Vapaaehtoistyössä ei saa
vaatia liikaa ihmisiltä, asioita voi tehdä ilman takaajatuksia, armeliaasti itseä
ja muita kohtaan. Ystävällisyydellä ja oikeudenmukaisuudella edistetään monia
asioita. Onnellisuus teemana on vanha, antiikin
ajoilta, se hiipui 1900-luvun
sotien myötä ja tuli uudel-

leen muotiin 2000-luvun
vaihteessa.
Onneen kuuluu olennaisena
osana ihmissuhteet.
Eino Leinon runon Kel onni
on, se onnen kätkeköön, kel
aarre on, se aarteen kätkeköön... Ojanen sanoittaisi
uudelleen: Kel onni on, se
onnen näyttäköön ja aarteen avatkoon... Onnellisuuden tavoittelu ei ole pelkkää
oman onnen edistämistä,
vaan tavoitteena on yhteinen onni. Filosofi Kierkegaardin sanoin ”Onnen ovi
aukeaa ulospäin”.
Lapsen onnellisuuskäsitys
on erilainen kuin aikuisen.
Lapsella ei ole rajoituksia,
hänen elämänsä on tässä
ja nyt. Lapset innostuvat;
heillä on kyky hassutella ja
unohtaa ikävät asiat. Lapsi myös osaa ottaa lahjan
vastaan sen kummemmin

Onnellisuusprofessori Markku
Ojanen luennoi Monta hyvää voi
tehdä -tapahtumassa 20. lokakuuta Seurakuntakeskuksessa.

ihmettelemättä tai voivottelematta.
Huumori auttaa – eteenpäin mennään – vai mitä
sanotte 100-vuotiaasta,
joka ilmoittaa tekevänsä
yksinasumisen ME:n? Äiti
Teresan ajatus on, että
emme voi tehdä suuria
asioita, vain pienia asioita,
mutta Suurella Sydämellä.
Kaiken kaikkiaan elämän
tärkeimmät kulmakivet
ovat usko, toivo ja rakkaus. Onni on hyvin tunnevaltainen tila, kuten surukin – molemmat liikuttavat
mieltämme vahvasti.
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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:
- Merja Vihlman, puh. 050-363 5120,
merja.vihlman@evl.fi
Lokalahti, Uusikaupunki
- Marja Laihi, puh. 050-363 4124,
marja.laihi@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
Uusikaupunki, 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-

Perheneuvoja 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- 8404 540.
Minna Ala-Kaila, puh. 028404 540 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
24h-kriisipuhelin käytössä suuronnettomuustilanteissa.

Torstaipysäkillä tavataan
Torstaipysäkki on seurakunnan diakoniatyön järjestämä uusi kohtaamispaikka eläkeläisille.
Varsinaista ohjelmaa ei
ole,vaan tarkoituksena
on nähdä tuttuja yhdessäolon merkeissä. Tarjolla on
myös edullinen lounasruokailu.
- Syksyn aikana on kokoonnuttu kerran kuukaudessa.
Toiminta jatkuu myös ensi
vuonna, jolloin on tarkoitus
kokoontua kaksi kertaa kuukaudessa, selvittää vastaava diakoniatyöntekijä Merja
Vihlman. Hän jatkaa vielä,
että hartauden tilaisuudessa
pitää seurakunnan diakoniatyöntekijä tai joku muu, ja
usein myös kanttori on paikalla.

Torstaipysäkillä halukkaat
ovat voineet askarrella EvaMari Saarisen opastuksella.
Eva-Mari ilmoittautui ohjaajaksi Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön kautta.
Toisella kokontumiskerralla
tehtiin sytykeruusuja ja marraskuussa tuunattiin vanhoista joulukorteista uusia.
Syyskuun pysäkillä kanttori Ari Hirvonen jakoi nuot-

tiavainristikon, johon haettiin virsien sanoja.
Uutena seurakunnan vs. diakoniatyöntekijänä syyskuussa aloittanut Marja Laihi
oli mukana ensimmäisellä
Torstaipysäkillä. – Näyttää
siltä, että tämäntapaisella
yhdessäolon muodolla on
tarvetta.
Torstapysäkillä tavataan
ensi keväänä: 17.1., 31.1.,
14.2., 28.2.,14.3., 11.4.,
25.4. ja 16.5.
Seurakunnan diakoniatyö
toivottaa syksyllä mukana
olleet sekä uudet kävijät
tervetulleiksi kevään
Torstaipysäkeille!
Emäntä Asta Palola valmistaa
13.12. Torstaipysäkille maittavan
jouluisen aterian. Vieraaksi on
tulossa Pohitullin musiikkiluokka,
luvassa on Tiernapojat-esitys.

Sinapinsiemenestä Santtiontupa
Sinapinsiemen nimi
vaihtuu vuodenvaihteessa
Santtiontuvaksi. Se on
Uudenkaupungin seurakunnan diakoniatyön
matalan kynnyksen
kohtauspaikka.
Diakonia-avustaja Elise Heinonen kertoo, että Santtiontupa on avoinna maanantaista perjantaihin. Tuvalla
on pienimuotoista ruokajakelua vähävaraisille arkisin
kello 11-14.
Myös vaatetavaraa on saatavana maksutta, samoin astioita ja liinavaatteita. Diakonia-avustaja Elise Heinonen
sanoo, että he ottavat mieluusti vastaan lahjoituksena
puhdasta ja käyttökuntoista
vaatetavaraa!
Santtiontuvalla on kuntosali
ja puutyöverstas. Myös pal-

YHTEISVASTUU
2013

auttaa syrjäytyneitä
vanhuksia

veluohjausta on mahdollista
saada.

jalkapallo- ja sulkapalloryhmät.

Päihdetyöntekijäksi opiskeleva Jani Taskinen vetää
OG-ryhmää. Tämä päihteiden käyttäjien vertaistukiryhmä kokoontuu tiistaisin kello 18. Ehkäisevään
päihdetyöhön kuuluu myös

Hartaus on päivittäin kello
11 ja raamattupiiri parillisina torstaina kello 14.30.
Diakonissa Ulla Forsmania
on mahdollisuus tavata tuvalla tiistaisin.

Santtiontuvan päivittäistä toimintaa hoitava iloinen joukko, vasemmalla vapaaehtoistyöntekijä Jonne Kemppainen, diakonia-avustaja
Elise Heinonen, päihdetyöntekijäksi opiskeleva Jani Taskinen sekä
vapaaehtoiset Maija Mattila, Kaarina Ruonakoski ja Airi Hammar.

Vuonna 2013 Yhteisvastuun
kotimaisena keräyskohteena
on etsivän vanhustyön projekti, jonka kohderyhmänä
ovat kaikkein heikoimmassa
asemassa olevat yksinäiset,
eristäytyneet tai syrjäytyneet
vanhukset.
Keräysvaroin etsitään heikkoosaisia vanhuksia ja pyritään
saamaan heidät erilaisten palvelujen piiriin. Vanhusten vertaistukihenkilöiksi koulutetaan
aktiivisia vanhuksia, jotka haluavat jakaa arkeaan ikäisten-

sä kanssa. Projekti toteutetaan
yhteistyössä Kirkkopalvelujen
Kehittämiskeskus Tyynelän
ja seurakuntien diakoniatyön
kanssa. Kansainvälisen diakonian kohde on Kambodzha.

Uudenkaupungin yvkeräys avataan Pyhäillan
messussa 3.2.2013.
Rippikoululaiset keräävät
keskiviikkona 6.3. ja lipastempaus kauppojen ovilla on
lauantaina 16.3. (Uusikaupunki) ja lauantaina 20.4. (Kalanti).
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Kansainvälinen olohuone - yhdessäoloa ja kohtaamista
Kansainvälinen olohuone
-ryhmää ovat vetäneet
nimikkolähetti Sari-Johanna Kuittilo yhdessä Virpi
Babatunden kanssa keväästä alkaen. Ryhmä on
kokoontunut kohtaamisen
ja yhdessäolon merkeissä.
Maaret Virtanen kertoo
osallistuneensa Kansainvälisen olohuoneen kokoontumisiin kahdesti ja
kokenut toiminnan hyvin
myönteisenä. ”Paikalla on
ollut paljon kansainvälisiä
ihmisiä, pareja, perheitä tai
puolisoita, joiden kumppani
on ulkomaalainen. Kaikkien
tausta on erilainen ja päätyminen Suomeen on ollut
kenties monenkin mutkan
päässä, mutta yhteenkuuluvuuden tunne on silminnähden suuri kansainvälisyyden
ansiosta. Kaikkia osallistujia
näyttää yhdistävän kiinnostus muihin kulttuureihin ja
kieliin, kiinnostus oppia ja
ymmärtää vieraita maita.
Tämä on ollut ainakin oma
mielenkiintoni sen lisäksi,
että puolisoni on amerikkalainen”.

”Pyysin puolisoani osallistumaan Kansainväliseen olohuoneeseen, jotta hän voisi
nähdä ja kokea, ettei ole
ainoa ulkomaalainen pienessä kaupungissa. Toivoin
sydämessäni myös, että hän
voisi löytää uusia ystäviä ja
kokea olevansa ymmärretty
omalla kielellään ja löytäisi
mielekästä tekemistä myös
kokoontumisten ulkopuolella”, toteaa Maaret Virtanen ja
lisää vielä haluavansa myös
itse ystävystyä uusien ihmisten kanssa oltuaan pitkään
poissa Suomesta. ”Myös
sosiaaliseen kanssakäymiseen Kansainvälinen olohuone on ollut erinomainen
väylä. Olemme molemmat
saaneet tuttavia, joiden luona olemme vierailleet”.
Maaret Virtasen mielestä
Kansainvälinen olohuone on
ehdottoman tärkeä, etenkin pienessä kaupungissa,
jossa ei välttämättä löydy moniakaan vapaa-ajan
vaihtoehtoja ulkomaalaisille asukkaille. Säännölliset
kokoontumiset ovat oleellinen osa jatkuvana säilyvää

toimintaa. Keskustelut ja
erilaiset yhteispelit lisäävät
osallistujien avoimuutta ja
toinen toistensa tuntemista. Jatkossa voisi olla vielä
enemmän toiminnallista
yhdessä tekemistä – luovia
leikkejä, elokuvahetkiä, kirjallisuutta tai vaikka leipomista – tässä vain muutamia
esimerkkejä, mitä kokoontumisissa voitaisiin tehdä.
Tulevaisuudessa ehkä myös
lähikuntiin tehtäviä retkiä,
joihin voisi osallistua omien
voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan.
Kenialaissyntyisen Caroline
Muthonin ajatuksia:
- Ehkä yksi tärkeimmistä
asioista on, että olen voinut tavata muita ihmisiä, eri
maista, ympäri maailmaa, ja
viettää aikaa heidän kanssaan rennossa ilmapiirissä.
Kesällä vietimme aikaa yhdessä ulkona piknikin ja grillailun merkeissä. Olen myös
päässyt nauttimaan suomalaisesta saunasta!
Carolinen teksti kokonaisuudessaan englanniksi sivulla
9.

Virpi Babatunde on ollut perustamassa Olohuone-ryhmää.
Hän myös avasi ensimmäisen
Uudessakaupungissa pidetyn
Maailmojen Messun 4.11.

Nimikkolähetti Sari-Johanna
Kuittilo siunattiin uudelle työkaudelle Israeliin 25.11. Kansainvälisen olohuone -ryhmän koordinaattorina aloittaa Jonna Räsänen.

Maailmojen Messun vapaaehtoisosuuksien suunnittelusta ja
toteutuksesta vastasi seurakunnan Kansainvälinen olohuone -ryhmä,
josta koottu bändi soitti ja lauloi kanttori Ari Hirvosen johdolla.
Yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyssä Messussa oli
vahvasti mukana Lähetysseuran työntekijä ja muusikko Sakari Löytty.

Kirkolliskokous hyväksyi päälinjat:

Seurakunnat osaksi seurakuntayhtymiä
Kirkkohallituksen täysistunto päätti esittää marraskuussa kokoontuvalle
kirkolliskokoukselle Uusi
seurakuntayhtymä 2015
-rakennemallin käyttöönottoa.
Uusi seurakuntayhtymä
2015 koostuu seurakunnista, jotka nähdään kirkon
elämän ja toiminnan perusyhteisöinä. Seurakunnat
ovat alueellisesti rajattuja,
kirkon jäsenistä muodostuvia ”kuulumisyhteisöjä”, joissa on oma kirkko ja
kirkkoherra. Niissä järjestetään jumalanpalvelukset
säännöllisesti. Seurakunnat päättävät itsenäisesti muun hengellisen työn
järjestämisestä alueellaan.
Jatkossa kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymiin.
Uusi seurakuntayhtymä
2015 itsessään on kevytrakenteinen palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on

mahdollistaa seurakuntatyö seurakunnissa. Seurakuntayhtymässä hoidetaan
talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen,
viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita.

Erilaiset seurakunnat
kirkon elämän
perusyhteisöjä
Kirkkolakiin ja -järjestykseen laaditaan säännökset,
jotka antavat selkeät raamit
seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnasta ja
hallinnosta. Puitteiden sisällä seurakunnan ja seurakuntayhtymän välinen vastuunjako voi vaihdella.
Uudessa mallissa seurakuntien itsehallinto on pyritty
pitämään mahdollisimman
laajana.
Uusi seurakuntayhtymä
2015 pyrkii entistä paremmin tunnistamaan seurakuntien erilaisuuden ja mahdollistaa myös erikokoisten

seurakuntien elinvoimaisuuden samassa seurakuntayhtymässä. Uusi seurakuntayhtymämalli korostaa
seurakunnan roolia kuulumisyhteisönä. Sen myötä ei
kuntaliitosten yhteydessä
enää ole nykyisenkaltaista
tarvetta uusiin seurakuntaliitoksiin ja niiden seurauksena muodostettaviin
seurakunnan alatason
rakenteisiin kuten kappeliseurakuntiin tai seurakuntapiireihin.
Vuosien varrella syntyneet
kappeliseurakunnat ja kirkkopiirit voivat uudistuksen
yhteydessä perustelluista
syistä palautua seurakuntayhtymään kuuluviksi
seurakunniksi. Näin voidaan
tehdä, jos palautuminen
on uudistuksen tavoitteiden mukaista, se on taloudellisesti ja toiminnallisesti
mahdollista ja paikallisissa
päättävissä toimielimissä
se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi.

Lisää työvoiman liikkumismahdollisuuksia
Uudessa mallissa työnantajana toimii seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä
perustaa ja lakkauttaa virat
sekä solmii työsopimussuhteet. Virat ja työsopimussuhteet ovat kuitenkin
sijoitettuna seurakuntiin.
Seurakuntaneuvostot päättävät omalle alueelleen
sijoitettujen työntekijöiden
valinnasta.
Seurakuntayhtymä työnantajatahona mahdollistaa
työvoimaresurssien joustavan kohdentamisen yhtymän seurakuntien kesken
sekä henkilöstön liikuteltavuuden tarvittaessa seurakuntarajojen yli, esimerkiksi
tilapäisissä työruuhkissa ja
lomitusten turvaamiseksi.
Suuremmat henkilöstöhallinnolliset yksiköt luovat
aiempaa paremmat mahdollisuudet laadukkaan

henkilöstöpolitiikan hoitamiselle ja mielekkäiden tehtävänkuvien rakentamiselle.
Näin turvataan kirkon
perustehtävän ja arvojen
vahvistamista.

Kirkolliskokouksen
päätös 7.11.2012:
Useimmat kirkolliskokousedustajat kannattivat kirkkohallituksen esityksen,
Uusi seurakuntayhtymä
2015 -mallin, päälinjoja.
Monet kiittelivät sitä, että
seurakuntia on kuultu
mallia rakennettaessa.
Esitys lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustevaliokunta ja tulevaisuusvaliokunta antavat
lausuntonsa. Valiokuntien
mietintöä käsitellään
alustavan aikataulun
mukaisesti toukokuussa
2013.
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Medianomiopiskelija Mimmi Virtasen terveiset opiskelijavaihdosta
Ranskasta. Mimmi kyseli paikallisilta ystäviltään, miten vietetään...

Joulua ranskalaisittain
Ranskalaiset jouluperinteet eivät eroa niin paljon
suomalaisista kuin luulisi.
Molemmissa maissa joulu
ollaan perheen kesken.
Lucian päivää Ranskassa
vastaa paikallinen valonjuhla, ja lanttulaatikon
tilalla syödään mereneläviä.
Lyonin kaduilla on jo huomattavissa jouluvaloja ja
kauppojen hyllyt täyttyvät
joulumakeisista. Ei ihme,
sillä Ranskassa jouluun aletaan todenteolla valmistautua noin kuukautta ennen.
Ranskalaiset opiskelijat
Louisiane, 20, ja Maureen,
22 ovat innoissaan joulun
lähestymisestä. Olen pyytänyt tyttöjä kertomaan minulle ranskalaisesta joulusta, ja kysellessäni tärkeistä
jouluvalmisteluista, vastaus
tulee kuin yhdestä suusta:
- Joululahjojen ostaminen!
Tytöt hihkaisevat, ja nauramme yhdessä.
Samalla tavalla kuin Suomessa, koristelut ja leipomiset kuuluvat jouluvalmisteluihin. Merkittävä
joulunajan perinne Ranskassa on myös joulutori,
Marché de Noël. Jokaisessa
kaupungissa on omansa, ja
torit avataan marraskuun lopussa. Ne ovat avoinna joka
päivä jouluaattoon asti.
- Lyonin joulutorilla on pieniä puisia taloja, joissa ihmiset myyvät käsitöitä, ruokaa
ja muuta joululahjaksi soveltuvaa, Maureen kertoo.

Lasten ja valon juhlaa
Osa joulunalusaikaa ovat
myös muutamat tärkeät juhlapäivät, joita ranskalaiset
juhlivat. Lillen kaupungista
kotoisin oleva Louisiane kertoo, että 6. joulukuuta vietettävä Pyhän Nikolauksen
päivä on suuri lastenjuhla
Pohjois-Ranskassa.
- Silloin Pyhä Nikolas kiertää
kaduilla ja jakaa karkkia lapsille. Kyseisenä päivänä et
voi välttyä näkemästä häntä, Louisiane vakuuttaa.
Eteläisestä Avignonista kotoisin olevalle Maureenille
juhla on vieraampi.
Koska molemmat tytöt ovat
asuneet ja opiskelleet Lyonissa vuosia, heille on tullut
tutuksi myös perinteinen

lyonilainen 8. joulukuuta
vietettävä valonjuhla, Fête
des lumières. Juhla on alun
perin kiitosjuhla Neitsyt
Marialle, joka keskiajalla
suojeli Lyonin kaupunkia
mustalta surmalta. Valonjuhlan aikaan kaupunki on
täynnä valoja, ja myös kirkot on valaistu näyttävästi.
- Tuolloin ihmiset polttavat kynttilöitä ikkunoissa,
ja kaupungilla näkee suuria
”Merci Marie”-kirjoituksia,
Louisiane kertoo.
- Juhla kestää muutamia
päiviä, ja eniten ihmisiä
kaduilla on viikonloppuna. Silloin Lyonin asukkaat
pysyvät kodeissaan, sillä turistit tukkivat kaikki paikat,
Maureen päivittelee.

Keskiyönmessu ja
kolmetoista jälkiruokaa
Joulun tytöt viettävät perheidensä kanssa. Louisiane
matkustaa Lilleen vanhempiensa luokse, jonne myös
hänen sisaruksensa lapsineen tulevat.
- Leivomme ja laitamme
ruokaa yhdessä. Ehdoton
jouluherkku on Foie-gras
eli hanhenmaksa, Lousiane
paljastaa.
Niin kuin monen ranskalaisen, myös Louisianen
perheen jouluperinteisiin
kuuluu jouluaaton messuun osallistuminen. Perinteisesti messu on keskiyöllä,
mutta nykyään on yleisempää osallistua aikaisempaan
messuun.
- Menemme kirkkoon noin
kahdeksan aikaan illalla,
koska veljeni lapset ovat
pieniä. Messun jälkeen nautimme äitini valmistamaa
kaakaota kirsikkaliköörin
kera. Tietysti jouluun kuuluu myös Bûche de Noël,
joka on suklaasta tehty kakku. Kyseinen kakku tunnetaan Suomessa nimellä

jouluhalko.
Maureen kertoo, että hänen
kotonaan Avignonissa harvemmin mennään kirkkoon
jouluaattona.
- Keskitymme perheen
kanssa olemiseen, kun
minä ja Grenoblessa opiskeleva siskoni menemme
kotiin jouluksi.
Maureenin perheessä syödään jouluisin ranskalaisia
ruokia, kuten meren antimia, kalkkunaa ja shampan-

Louisiane ja Maureen opiskelevat Lyonissa neljännettä vuotta,
joten kaupunki jouluvalmisteluineen on heille kovin tuttu.

jaa. Joka vuosi varsinaisen
aterian jälkeen on tarjolla
kolmetoista erilaista jälkiruokaa. Tämä eteläranskalainen perinne symboloi Jeesusta ja kahtatoista
apostolia.
Joululahjat, joita tytöt jo
innoissaan ovat ostamassa,
avataan joulupäivän puolella. Louisiane kertoo, että
nykyään hänen perheessään vierailee joulupukki,
ja lahjat avataan keskiyöllä. Mutta kun hän oli pieni,
lahjat olivat kuusen alla ja
ne sai avata vasta joulupäiväaamuna. Maureen ihmettelee, miten hänen ystävänsä on pystynyt odottamaan
aamuun asti, sillä hänen
perheessään lahjat on aina
avattu puolen yön jälkeen.
- No siksi heräsimmekin
aina seitsemältä joulupäivänä lahjoja avaamaan, Louisiane nauraa.
teksti ja kuvat Mimmi Virtanen

Lyonin joulutori avataan marraskuun lopussa ja se on auki jouluaattoon asti. Torilta löytää niin käsitöitä kuin ranskalaisia herkkujakin.

Kymppisynttäreillä
Kuva Rose-Marie Rantanen
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Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät järjestävät
vuosittain syksyllä Kymppisynttärit -tapahtuman, johon kutsutaan vuoden
aikana 10 vuotta täyttävät.
Seurakuntakeskuksen salissa on iloinen meininki
täyskymppien juhlassa, toteaa vs. nuorisotyönohjaaja
Rose-Marie Rantanen valo-

kuvatessaan juhlijoita.
Tänä vuonna kymppisynttäreillä lapsia hauskutti
jonglööri ja vatsastapuhuja Taika-Petteri. Pohitullin koulun musiikkiluokka
musisoi. Ohjelmassa oli
myös arvontaa ja Jaana
Kulmalan sekä Rose-Marie
Rantasen ohjaamia hauskoja leikkejä.

... ja 70 v. synttäreillä

Juhlapuheen syntymäpäivillä piti rovasti Simo Koivunen noin 140
hengen kuulijakunnalle.

Seurakunta kutsuu yhteen
yhteiseen juhlaan kaikkien
kappeliseurakuntien alueella kyseisen vuoden aikana
70 vuotta täyttävät.
Tänä vuonna syyskuun 18.
pidetty juhla alkoi Messulla
Uudenkaupungin kirkossa

ja jatkui seurakuntakeskuksessa ruokailun merkeissä.
Ensi vuonna seurakunta
järjestää juhlan myös 80
vuotta täyttäville. He saavat henkilökohtaisen kutsun
maaliskuun 10. päivä pidettävään jumalanpalvelukseen
ja yhteiseen kahvihetkeen.

Toisenlainen
lahja
Toisenlainen Lahja on eettinen ja ekologinen lahja,
jonka kautta Kirkon Ulkomaanapu auttaa turvaamaan elämän perusedellytykset kehitysmaiden
köyhimmille ihmisille.
Lahjaksi voi valita syntymätodistuksen, hedelmäpuun, vuohen tai vaikkapa
puhtaan veden.
Lahjoitus: puh. 0600
11201 (10,10 euroa+pvm)
www.toisenlainenlahja.fi

Lähetyslounaalle!
Tervetuloa Lähetyslounaalle sunnuntaina 27.
tammikuuta Seurakuntakeskukseen. Kattaukset klo
11.30 ja 14.30. Toteutus:
keittiömestari Tapio Pääkkö,
Novida ja emäntä Asta
Palola. Liput ennakkoon.
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International Living room
Caroline Muthon:
Perhaps one real key thing is that I have been able to
meet other people from different nations around the
world and spend time with them in a relaxed
atmosphere. For instance in the summer we were able to
spend time together outdoors hanging out, picnicking,
grilling as well as gotten to enjoy Finnish sauna. And the
amazing thing is that everyone was/has been welcome
Being involved with the Olohuone has been a rewarding
time for me and after I got to know about it the only
thing that could keep me from attending a meeting was
being at work.Whenever I wasnt working, I remember in
the summer really looking forward to the weekends we
would have meetings.. because I knew that I would be
amongst friends. Now we all know that everyone needs
friends And this especially when one is far from home.
I think the Olohuone has provided such a place for me,
a place where I have felt welcome just as I am, and it has
also been good to get practically involved. One such
occasion, which was also perhaps the first time there,
the theme was about Kenya.. (I am Kenyan)
And some Kenyan friends just happened to invite me
along, we prepared Kenyan treats for the occasion and
one of us gave a presentation on Kenya as a country
to the whole group. Since then we have gone on to to
hear/ learn about other countries as well, that are
represented by different ones in the Livingroom.
I have also gotten the opportunity to get better
acquainted with Uusikaupunki: it is otherwise a cosy
quiet little town, but in the summer it is an absolutely
beautiful place to get to see..
I think even though I ”happened” to get invited to the
first Olohuone meeting..I dont think it was by mistake..I
believe rather, that it was meant to happen. Some of the
relationships that have grown from that first meeting are
and have gone on to become more than words can
express, and will continue to be. I have a strong hunch
that I am not the only one. That other meaningful
relationships have been birthed there as well..
--Next International Living room will have a Christmas
party on Saturday, December 5 at 3 pm in Lähetyskoti
(Alinenkatu 11).
- Together, encounter, meet new people, sharing ideas
Lisätiedot/More information: Jonna Räsänen
p. 040-7183203, intl.livingroom@gmail.com
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