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Kuva Mika Reinholm

Esa Mierlahti:

E

mme näe Jumalaa,
näemme tämän maailman. Mitä näemme katsoessamme maailmaa? Mitä
näemme, kun katsomme
omaan sisäiseen maailmaamme?
Kaiken maailman keskellä
ja samalla hiljaisuuden kätköissä Jumala tuli ihmiseksi
– veljeksi jokaiselle kaikkina
aikoina. Joulu on loppu ja
alku, keskipiste.
Myrskyn tyyni sydän.

Evankeliumissa kerrotaan,
kuinka Maria kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen.
Meille seimi on kadonnut
arkielämästä ja sävyttynyt
juhlavaksi, koristeelliseksi
asetelmaksi. Ilmauksen
alkuperäinen tarkoitus on
kertoa, että Jeesus syntyy
äärimmäisen hankalissa ja
alkukantaisissa olosuhteissa.
Hän tuli maailmaan ollakseen toisia varten. Hänessä
näemme Jumalan kasvot ja
kuulemme Jumalan äänen.
Hänelle usko on avointa
suhtautumista kaikkiin ihmisiin ja rohkeutta maailman ongelmien edessä.
Hänelle kaikki ovat samoja.
Merkitykselliset asiat tapahtuvat nöyryydessä, arkisesti ja usein piilossa.

Mitä näemme?
Auttamalla, rohkaisemalla ja tukemalla toisiamme
luomme tilaa tälle Kristukselle. Juuri maailmaa katsellessa voimme tuntea ja
tunnistaa Jumalan.
Kristillisinä aikoina kirkoissa
on miljardeja kertoja, aina
uudestaan ja uudestaan,
tervehditty sanoen Herra
olkoon teidän kanssanne.
Miksi? Yksinkertaisesti siksi, että se on totta – ja se
unohtuu niin usein. Ajaudumme helposti ajattelemaan, että olemme maailmassa ypöyksin.
Mitä sitten olisi, jos ei olisi
joulua, Jeesusta, armoa, anteeksiantamusta … ? Ehkä
olisi vain ihmisten maailma,
huvin ja hyödyn lähde.

Onneksi tässä maailmassa
kaikille on joulu, Jeesus,
armo, anteeksiantamus …
kaikki taivaan tavarat!
		
		

Esa Mierlahti
kirkkoherra

Minä sidon itseni ikuisesti lujasti
uskon voimaan, Kristuksen elämään ihmisenä …
Minä sidon itseni tänään lujasti
Jumalan valtaan pidellä ja johdattaa minua …
Kristus luonani, Kristus minussa,
Kristus takanani, Kristus edessäni,
Kristus vierelläni, Kristus voittaen minut,
Kristus lohduttaen ja puhdistaen minut,
Kristus allani, Kristus ylläni,
Kristus hiljaisuudessa, Kristus vaarassa,
Kristus kaikkien minua rakastavien sydämessä,
Kristus ystävien ja tuntemattomien huulilla…
Katkelmia Pyhän Patrikin rintakilvestä - suom. Arto Penttinen.

Papin työssä joulu sykähdyttää aina

Vuoden aikana seurakunnan pappeina aloittaneet pastorit Aino
Savolainen, Jukka Kekki (oik.) ja Uudenkaupungin kappalainen
Samuel Mäkinen esittäytyvät ja kertovat, mitä joulu merkitsee heille.

Aino Savolainen aloitti
työt seurakuntapastorina
(II) Uudenkaupungin seurakunnassa 15. huhtikuuta
vastuualueenaan rippikoulu- ja nuorisotyö.
Ainon perheeseen kuuluu
aviomies ja 5-vuotias Eemeli-poika sekä marraskuun
lopussa syntynyt Aapelivauva. Ainon jäätyä virkavapaalle hänen tehtäväänsä
hoitaa pastori Jukka Kekki.
Aino kertoo, että hänen
rakkain harrastuksensa on
juokseminen. ”Juokseminen merkitsee minulle sekä
ruumiin että sielun kokonaisvaltaista hoitamista ja
hyvinvoinnin edistämistä.
Luonnon keskellä juostessa
mahdolliset huolet ja murheet unohtuvat.
Usein liitän juoksemi-

seen rukouksen: rukoilen,
pohdin ja meditoin hiljaa mielessäni. Toisinaan
taas nautin vain luonnon
kauneudesta ja siitä, kuinka jalat vievät eteenpäin.
Juoksemisen lisäksi pyrin
lukemaan kaikenlaista kirjallisuutta hengellisestä ja
teologisesta kirjallisuudesta
kaunokirjallisuuteen. Olen
myös lapsesta saakka harrastanut musiikkia monessa
muodossa – soittanut viulua ja laulanut. Nyt aikuisiällä musiikki on vähän jäänyt,
laulelen vain omaksi ilokseni vapaa-ajalla.
Elämänohjeena voisin sanoa, että jokainen ihminen
on Jumalan luotuna ainutlaatuinen. Jumalan silmissä
me kaikki olemme yhdenvertaisia ja yhtä rakkaita.

Joulu on minulle
ilon ja valon juhla,
Kristuksen syntymäjuhla ja hiljentymisen aikaa.
Joulu on perheen
yhteinen juhla, johon kuuluu hyvä
ruoka, joululaulut,
-kuusi, sauna ja
myös lahjojen antaminen perheen
pienimmille.”

Jukka Kekki:
”Olen ollut seurakunnassa töissä yli 20 vuotta, pappina
kolmatta vuotta. Nautin
kovasti papin työstä. Aiemmin toimin suntiona ja
ylivahtimestarina Espoon
seurakunnissa. Uudenkaupungin seurakunnassa
erityisvastuualueena on
rippikoulu- ja nuorisotyö.
Harrastan papin studeerausta, eli aina riittää uutta
lukemista ja tutkimista.
Perheen kanssa vietän aikaa mieluusti, nelivuotiaan
tyttären kanssa ei tekemistä puutu.
Elämänohjeesta voisi sanoa, että asiat pitää selvittää perusteellisesti ja että
perusta pitää olla kunnossa. Usko Jeesukseen Kristukseen on kestävä pohja.

Joulu sykähdyttää aina.
Se on minulle kirkkovuoden kohokohta. Muistan
suntiovuosiltani, miten
joulun ajan tilaisuuksissa
itsekin monesti liikutuin ja
kyynel tuli silmään.”
Samuel Mäkinen aloitti
Uudenkaupungin kappalaisena 1. syyskuuta. Tätä
ennen hän työskenteli Rovaniemen seurakunnassa
seurakuntapastorina.
”Olen 40-vuotias perheellinen mies. Syntyisin olen
Porista. Asunut olen eteläisessä, läntisessä sekä
pohjoisessa Suomessa.
Papin työ on monipuolista. Ihmisten kohtaamista,
evankeliumin julistamista
ja seurakuntalaisten uskon
vahvistamista.
Harrastuksista voisin sanoa,
että luen paljon. Käyn pelaamassa sählyä hyvässä
porukassa. Tykkään myös
kävellä ja juosta. Laulaminen ja pianon soittaminen
ovat myös tärkeitä.
Elämänohjeeni löytyy
Filippiläiskirjeestä 3, jakeet
7 ja 8, joissa sanotaan, että
Jeesuksen tunteminen on
arvokkaampaa kuin mikään muu. Tämän noudat-

tamiseen pyrin, tunnistaen
oman heikkouteni ja Kristuksen voiman.
Joulu on vuoden tärkeimpiä juhlia. Se on ikäänkuin
keidashetki keskellä kaamosta. Se on joulun ihme,
että ihmiset ovat ystävällisiä toisilleen. Valo, lämpö,
ystävyys tulevat oikeasti
merkityksellisiksi jouluna.
Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla, sen tulisi olla joulun keskiössä.”

Muutoksia
henkilökunnassa
Vs. diakonissa Marja Laihi
siirtyy vuoden alusta Laitilan seurakunnan palvelukseen.
Seurakuntamestari Helena
Lindahl on aloittanut Rauman seurakunnan palveluksessa marraskuusta lähtien.
Talouspäällikkö Merja
Hannula palaa virkavapaalta 1.1.2014 ja vs. talouspäällikko Ilkka Huhtala sijaistaa häntä tämän vuoden
loppuun.
Marja, Helena ja Ilkka kiittävät kuluneesta vuodesta ja
toivottavat hyvää joulua!
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Adventti ja joulunaika
Ja tapahtui niinä päivinä…
Ja tapahtuu näinä päivinä sydämissämme, kodeissamme…
Tervetuloa valmistelemaan ja viettämään joulua
yhdessä sen keskeisen sanoman äärelle!
KAUNEIMMAT JOULULAULUT -tilaisuudet:
sunnuntai 			 15.12. klo 18 Kalannin ja Pyhämaan kirkko
								 klo 19 Uudenkaupungin kirkko
perjantai 				 13.12. klo 18 De vackraste julsångerna, Nystads kyrka
perjantai 				 20.12. klo 18 Maurumaan rukoushuone
loppiainen 		 6.1. 		 klo 16 Pyhämaan srk-koti joululaulut vielä kerran
								 klo 18 Pinipajun koulu (Taivassalontie 704, Lokalahti)
LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT:
torstai 				 12.12. klo 18 Pyhämaan kirkko
perjantai 				 13.12. klo 18 Kalannin kirkko
sunnuntai 			 15.12. klo 15 Uudenkaupungin kirkko
keskiviikko 		 18.12. klo 18 Lokalahden kirkko
MAANANTAI 16.12. Koko perheen JOULUKUVAELMA:
klo 9 ja 16.30 Uudenkaupungin srk-keskuksen sali (Kouluk. 6)
klo 17.30 				 Kalannin kirkko

Joulunajan
tilaisuudet

SUNNUNTAI 22.12.
klo 10
Joululaulukirkko, Kalannin kirkko
klo 10
Messu, Uudenkaupungin kirkko
klo 18
Navettakirkko, joulukuvaelma, Pyhämaan Pappilan navetta
Pyhämaan ja Lokalahden kirkoissa ei jumalanpalvelusta.

MAANANTAI 23.12.
klo 18

Metsäkirkko, Lokalahden Kelokallio

JOULUAATTO ti 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 ke 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 to 26.12.
klo 10
Messu, Uudenkaupungin kirkko
klo 10
Messu, Kalannin kirkko
klo 12
Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta.

UUDENVUODENAATTO ti 31.12.
klo 18
klo 20

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

UUDENVUODENPÄIVÄ ke 1.1.2014
klo 10
Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko ja Kalannin kirkko
Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa ei jumalanpalvelusta.

LOPPIAINEN ma 6.1. 2014
klo 10
Koko seurakunnan yhteinen Juhlamessu Uudenkaupungin kirkko 150 v.
(Lisätiedot, sivu 8). Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa ei jumalanpalvelusta.

Joulutarina

T

onttulassa kuhisi. Oli huhua liikkeellä, että joulupukilla on kilpailija. Joulupukkihan oli syrjäyttänyt
aikanaan joulun todellisen sankarin jalustaltaan.
Kaikki rakastivat joulupukkia, koska hän antoi lahjoja;
tosin vain avustajien välityksellä ja kilteille lapsille.
Hänen kilpailijansa antoi lahjoja myös tuhmille lapsille,
ja ajattelemattomille aikuisillekin.
Miten tästä selvittäisiin? Aivan tonttuja olivat tontut,
kun he miettivät miten kilpailijasta selvittäisiin? Jeesuslapsi, joka oli jo 2000 vuotta sitten tullut joulun sankariksi, olisi edelleen kova sana joulun brändikilpailussa.
Kirkot ja seurakunnat olivat myös onnistuneet kehittämään jouluseimi-tuotteen, jota tuhannet ihmiset
ihastelivat joka joulu.
Joulupukki ja Jeesus-lapsi siis kilpailivat ihmisten,
erityisesti lasten suosiosta. Mediassahan peli oli selvä;
joulupukki oli voitolla. Elokuvateollisuus tuotti toinen
toistaan mahtipontisempia elokuvia Joulupukista ja
tontuista. Jeesus-lapsi oli vahvoilla kouluissa, vaikka
kovasti häntä oltiin joistakin kouluista syrjäyttämässä.
Kuitenkin Hänessä oli jotain sellaista ajatonta ja elämän
läheistä, että häntä ei haluttu kokonaan syrjäyttää.
Enkeli Taivaan, joka julistaa kunniaa Jeesukselle, sykähdyttää paatuneemmankin joulukyynikon sydäntä.
Yhä varhemmin joulu tulee kaupunkiin. Se tuo kaivattua valoa pimeän keskelle. Joulukadut avataan ja paikat
täyttää joulumusiikki ja kaupoista hankitaan joululahjoja. Joulu tulee ja joululaulut kaikuvat kirkoissa ja kappeleissa.
Tonttulan väki päätti haastaa kilpaan Kirkon väen, joka
edustaa Jeesus-lasta. Kuinka tässä joulukilpailussa kävi?
Sen voit lukea Pyhämaan kappeliseurakunnan
Kottippäi-lehdestä ja kotisivuiltamme www.ukisrk.fi >
Uutiset.
Haluan toivottaa sinulle oikein hyvää joulua, nauti
joulun tunnelmasta. Tuokoon joulu sinulle iloista mieltä.
Joululahjat, jouluruoka, joulusauna, joululaulut, joulukirkko. Ne tuovat joulutunnelman.
”Muista, että on yksi joululahja ylitse muiden. Jumalan
lahja ihmisille, Jeesus Kristus. Hän on Todellinen, Joulun
sankari!”
					
					

Samuel Mäkinen
kappalainen
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Missio mahdollisuudesta
muutokseen
Jumala ja usko

asenne. Sisimmässään jokainen tahtoo olla parempi
ihminen. Mutta kuinka se
tapahtuu? Elämäsi muutos
-kirja voi olla avuksi. Myös
siinä olevat tositarinat kertovat, kuinka voi saada voiman muuttua.

Missiokampanjan avulla
on tehty evankeliumityötä
Varsinais-Suomen mediassa
puheenaiheena Jumala ja
usko – näkyvimmin maaliskuussa 2013 ja sen jälkeen
pitkin vuotta. Missioon
osallistuivat kaikki Uudenkaupungin alueen seurakunnat, niin ev.lut. kuin
vapaat suunnat. Mukana
olevien seurakuntien jäseniltä saatiin puhuttelevia
muutoskertomuksia.

Ystävä- ja rukousiltoja

Missiokirjan ”Elämäsi muutos on mahdollinen” takakannen tekstissä sanotaan: Jos olemme rehellisiä,
elämässämme on ainakin
yksi asia, minkä toivoisimme muuttuvan. Ehkä se on
tottumus, tapa, riippuvuus,
ihmisuhde, ehkä ammatti, työpaikka, kenties jokin

Uudessakaupungissa on
pidetty pitkin vuotta Mahdollisuus muutokseen
-ystäväiltoja. Niissä on ollut mukana muutoskertomusten antajia, mm. Virpi
Babatunde, Ritva Joutsen,
Antti Korpi, Timo Räsänen
ja Odetta Lee-Simmons.
Seurakuntien yhteisiä

Kirjaa on edelleen saatavissa seurakunnasta ja
muutoskertomukset ovat
luettavissa verkosivuilta
www.muutokseen.fi.

Kauneimmat
joululaulut

Palkittu
laulutapahtuma
Kirkon kulttuuripalkinto
2012 myönnettiin
Suomen Lähetysseuran
Kauneimmat Joululaulut
-tapahtumalle.
Perusteluina palkinnon
myöntämiselle oli pitkäjänteinen kristillisen jouluperinteen siirtäminen
sukupolvelta toiselle sekä
yhteislaulun ja suomalaisen kulttuurin tukeminen.
Myös Vastuullinen Lahjoittaminen ry palkitsi Kauneimmat Joululaulut valtakunnallisella Vuoden 2012
varainhankintateko -palkinnolla.
Jo yli neljänkymmenen
vuoden ajan ovat rakkaimmat joululaulut kajahtaneet
adventin aikana ympäri
Suomen.
Suomen Lähetysseuran työtä voi tukea lahjoittamalla
kolehtihaaviin, keräykseen
tai ryhtymällä kuukausikummiksi. Tänä jouluna
Kauneimmat Joululaulut
tukee kehitysmaiden vammaisia lapsia.

Kuorolaulu
lisää terveyttä
Tutkitun tiedon perusteella
kuorolaulu edistää laulajan
henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja antaa sosiaalisia
virikkeitä (THL).
Uudenkaupungin seurakunnassa toimii useita omia
musiikkiryhmiä, joihin otetaan mielellään lisää laulajia
ja soittajia. Lisätietoja saa
kanttoreilta.
Uusi Laulu -kuoroon on
tervetullut jokainen, joka
haluaa laulaa kuorossa. Mukaan voi liittyä koska vain
eikä haittaa vaikkei aina
pääse laulamaan.
Kanttori Ari Stenman toivottaa kaikki tervetulleiksi!

rukousiltoja on myös pidetty kuluneen vuoden aikana ja ne jatkuvat keväällä.
Ensimmäinen on 22.1. kello
18 alkaen Helluntaiseurakunnassa.
Kiitos kaikille kampanjaan
osallistuneille!
Uudenkaupungin kirkossa pidetyssä Missiotilaisuudessa oman
muutostarinansa kertoivat Sakari Orava, Odetta Lee-Simmons ja
Kauno Pietilä.

Novidan lounaspaikassa pidetyssä Mission organisoija, suomalainen yleiskristillinen medialähetysillassa musisoi Taru Nevavuori.
järjestö IRR-TV on Euroopassa suurimpia alallaan.

Kynttelikkö- ja taululahjoitus
Uudenkaupungin
seurakunta on saanut
lahjoituksena kynttelikön Ari-Pekka, Sari
ja Tommi Flankkilalta
sekä taulun taiteilija
Keijo Liimataiselta.

sieltä aikuisikään tultuaan
Ahvenanmaalle. Maantieteellisestä etäisyydestä
huolimatta side sisarusten
kesken on pysynyt vahvana
ja Uudellakaupungilla on
ollut tärkeä osa heidän elämässään.

Ari-Pekka Flankkila sanoo,
että isän kuoleman myötä
oli syntynyt ajatus kyntteliköstä, joka ilmentää tietyllä
tavalla koko elämänkaarta.
Oman surutyön kautta syntyi päätös lahjoittaa kynttelikkö seurakunnalle.

Lahjoituksena saatu kynttelikkö on sijoitettu 30
vuotta sitten rakennetun
seurakuntakeskuksen aulaan, jonne se sopii hyvin
tilan arkkitehtuuria ajatellen. Kesäksi se siirrettäneen
Vanhaan kirkkoon, jossa
pidetään kesäajan jumalanpalvelukset.

Ari-Pekka Flankkila on
suunnitellut ja työstänyt
kynttelikön vuoden 2012
syksyn ja talven aikana.
Hän kertoo tehneensä kaikenlaisia metallitöitä koko
ikänsä. Alkuun hän entisöi
vanhoja autoja vapaa-aikoinaan. Nykyään erilaisia
esineitä, kuten tämä kynttelikkö ja Uudenkaupungin
hautausmaalla, isänsä haudalla oleva risti.
Flankkilan sisarukset ovat
viettäneet lapsuutensa
Uudessakaupungissa. AriPekka muutti 8-vuotiaana
Vaasaan tätinsä luokse ja

Taululahjoitus

Taitelija Keijo Liimatainen
lahjoitti toukokuun lopulla Uudenkaupungin seurakunnalle taulun, joka on
ripustettu seurakuntakes-

kuksen aulaan, lähelle lahjoituksena saatua kynttelikköä. Keijo Liimatainen on
Vakka-Suomen taitelijayhdistyksen perustajajäsen
ja myös Turun ja Rauman
taiteilijaseurojen jäsen.

Keijo Liimataisen lahjoittama sinisävyinen, nimetön teos
vuodelta 1997 on ripustettu seurakuntakeskuksen aulaan.

93,8 MHz Jouluradio – www.jouluradio.fi – soi ensimmäisestä adventista alkaen loppiaiseen.
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Lähetystori 30 vuotta!
Ensimmäisten Lähetystorien järjestelyissä mukana olleet rovastit Pekka Rantala
ja Erkka Nurmi muistelivat
7. syyskuuta pidetyllä lähetystorilla alkuaikoja. Huolena oli käytännön järjestelyjen hoituminen ja myös se,
miten vakituiset torimyyjät
kokevat tilanteen. Molemmat huolenaiheet kuitenkin
olivat turhia.
Lähetystorilla mukana olleille tänä vuonna juontajana toiminut rovasti Hannu
Palmu antoi hyvän ohjeen
niin suullisesti kuin muistilapulle kirjoitettuna:
”Anna leipäs mennä weden
ylitse, niin sinä sen pitkän
ajan perästä löytäwä olet.”
(Biblia 1776, Saarnaaja
11:1).

jonka ohjelmisto koostui
eteläisen Afrikan musiikista
ja afrikkalaisvaikutteisesta
kotimaisesta musiikista.

liset Seniorit ja Merettäret,
jotka kertoivat omasta toiminnastaan ja vapaaehtoistehtävistään.

Lapsille omaa ohjelmaa
Lapsille oli torilla omaa
ohjelmaa: Pikku Kakkosesta tuttu Ukko-Mansikka,
Timo Yli-Nokari lauloi ja
leikitti lapsia ja lapsenmielisiä.
Lähetyksen hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi Suomen
Lähetysseurasta vei lapset
Matkalle maailman ympäri.
Lastennurkkauksesta löytyi
myös hauska temppurata ja
ilmapalloja mukaan.

Pikku Puu -yhdistyksen
huutokaupan hoiteli kuuluvasti ja mallikkaasti Jouko
Mäenpää.
Lähetystorilla myydyistä
tuotteista saatu raha meni
lähetystyön hyväksi Vehmaan rovastikunnan seurakuntien nimikkokohteisiin eli Uudenkaupungin,
Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan kappeliseurakuntien sekä Laitilan, Pyhärannan, Kustavin, Taivassalon
ja Vehmaan seurakuntien
kohteisiin. Kokonaistuotto
tämän vuoden torista oli
7784 euroa ja pika-arvonnasta 515 euroa.

Musiikkiyhtye Jakarandan iloinen laulu ja soitto houkutteli torille
tulijoita viipymään mukavassa menossa.

Suurkiitokset kaikille kävijöille, myyjille ja järjestelyihin osallistuneille!
Anssi Nurmi Suomen Lähetysseurasta vei lapset 20 minuutin
Matkalle maailman ympäri.

Pappi tavattavissa: Uudenkaupungin uusi kappalainen Samuel
Mäkinen.

Tämän vuoden Lähetystorille toi musiikkiterveiset
Suomen Lähetysseuran
musiikkiryhmä Jakaranda,

Lähetyslounas ja elävää musiikkia!
Tervetuloa Lähetyslounaalle sunnuntaina 19. 1.

Uudenkaupungin seurakunnan
infopisteessä esillä olleesta
Seija Suojasen valokuva-albumin
mustavalkokuvista moni tälläkin
kertaa torilla vieraillut tunnisti
itsensä.

Seurakuntakeskukseen (Kouluk. 6).
Kattaukset klo 11.30 ja 14.30. Liput ennakkoon
kirkkoherranvirasto (käteismaksu) tai Kalannin
Säästöpankki/U:gin konttori.

Lahjavinkki!

Pekka Rantalan muistikirjasta
löytyi vuodelta 1983, 10.9. pidetystä torista merkintä: ”Sää on
kaunis, varoja lähetystyölle kertyi 13 000 markkaa.”

Torilla mukana vapaaehtoistyön toimijoita
Lähetystorilla oli mukana
myös Suurella Sydämellä
-vapaaehtoistyö sekä alan
toimijoita, mm. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Uudenkaupungin Työttömät,
Martat, SPR, A-kilta, Kansal-

Toteutus: keittiömestari Tapio Pääkkö, opettaja PaulErik Hakkarainen ja kokkiopiskelijoita Novidasta sekä
emäntä Asta Palola. Musiikki: Päivi Kurkilahti.

Auttaminen on oikeastaan itsekästä?

Suurella Sydämellä -verkkopalvelu yhdistää tehtävän ja tekijän. Suurella Sydämellä -koordinaattori Heli Nurmi rohkaisee
tulemaan mukaan vapaaehtoistoimintaan!
Lisätietoja: http://uusikaupunki.
suurellasydamella.fi

Vapaaehtoistyössä olennaista on halu auttaa muita
ja olla toiminnassa mukana.
Vapaaehtoistyöstä ei saa
rahallista korvausta, mutta
jotain hyvin palkitsevaa siinä on. Olen kuullut sanottavan, että auttaminen on
oikeastaan aika itsekästä.
Auttaja tavoittelee itselleen
omaa mielihyvää ja tarpeellisuuden tunnetta, jota saa
toisen ihmisen auttamisesta. Siihen motivoi erityisesti
näkemys, että auttaminen
on oikein ja se antaa iloa
myös antajalleen.

Vapaaehtoisten
kommentteja
”Ennen tilaisuutta mietin,
että mikä se ideani olikaan
ilmoittautua mukaan, mut-

ta vajaan tunnin aikana sanoma jälleen selvisi. Tarkoituksenihan itsekkäästi oli
löytää uinuva joulumieli.”

Matt. 7:12 Kultainen sääntö ”Kaikki, minkä tahdotte
ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

”Olen mukana vapaaehtoistyössä, koska sen avulla
saan seuraa ja päivääni
rytmiä, enkä jää sohvaperunaksi. Saan pidettyä itseni
kasassa ja vapaaehtoisena
minulle tärkeää on myös
työntekijän antama tuki.”

Meillä kaikilla on luonnollinen vastuu omasta perheestä ja läheisistä
ystävistä, työntekijöillä ja
ammattihenkilöstöllä puolestaan on ammatillinen
vastuu auttaa. Vapaaehtoistyö sijoittuu näiden väliin,
se on yhteisvastuuta.

Vapaaehtoisilla onkin oikeus perehdytykseen, tukeen
ja ohjaukseen ja he hakeutuvat toimintaan oman
arvopohjansa kannalta
olennaisten asioiden puolesta. Seurakunnan vapaaehtoistyössä se arvopohja
on kristillinen lähimmäisenrakkaus.

Vapaaehtoisen pitää huolehtia omasta jaksamisestaan. Voimavarojaan voi
tarkastella ”akkuvertauksen” avulla:
– mitkä ovat elämässäsi lataavia ja kuluttavia tekijöitä?
– paljonko akkusi kestää
kuormitushuippuja?

– millainen akkusi on tänään?
– mihin arvelet vapaaehtoistoiminnan sijoittuvan?
- lataako ja/tai kuormittaako?
Suomalainen ei kovasti tyrkytä apuaan, mutta auttaa
mielellään kun vaan pyydetään. Vapaaehtoistyö on
hyvä tapa tutustua uusiin
ihmisiin, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista, ja
toisaalta maailmaan, jota ei
välttämättä omassa arjessaan muulloin kohtaa.
Mitä hyvää sinä voisit
tehdä Suurella Sydämellä?
Käy katsomassa http://uusikaupunki.suurellasydamella.
fi/ ja tule mukaan iloiseen
joukkoomme!
Heli Nurmi
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AVUN LÄHTEET
Seurakunnan diakoniapalvelut on tarkoitettu
jokaiselle, joka tuntee tarvitsevansa tukea
elämäntilanteeseen ja 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 (18.12.2013 asti), puh. 050 363 4124,
marja.laihi@evl.fi
Kalanti, Pyhän Olavin tie 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
Tunnetason jakaminen on
yksi parisuhteen perusteista. Ilman jakamista ja vastaanottamista, puhumista
ja kuuntelemista, suhteessa
voi olla kaksi yksinäistä. On
tärkeä lähteä liikkeelle – yksin tai yhdessä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin tarttuu, sitä helpompi
niitä on selvitellä.

Perheneuvontapalvelua on ollut
Uudessakaupungissa jo 30 vuoden ajan.

On aloitettava omasta itsestä. Omien tunteiden ja
tarpeiden tutkiminen ja
tunnistaminen auttaa ymmärtämään omaa oloa ja
ottamaan siitä vastuuta vaikeassakin tilanteessa.
Perheasiain neuvottelukeskuksessa voi pysähtyä
tutkimaan omaa elämää ja
parisuhdetta yksin tai yhdessä kumppaninsa kanssa.
Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 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.
Perheneuvoja Minna
Ala-Kaila, 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.

Santtiontuvalla joulun odotusta
Diakoniatyöntekijä Ulla
Forsman kertoo, että Santtiontupa on avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello
10.30–14 sekä perjantaisin kello 10.30–13. Tarjolla
kahvia ja voileipää. Hartaus pidetään kello 11, jonka jälkeen on ruokajakelua
vähävaraisille ja vaatevarasto
avoinna.
Vaatteita, liinavaatteita, astioita ja kenkiä saa maksutta.
Santtiontuvalla on mahdollisuus myös käydä suihkussa
ja pestä pyykkiä.
Diakonia-avustaja Elise Heinonen rohkaisee ihmisiä lahjoittamaan tuvalle puhdasta
ja käyttökuntoista vaatetavaraa sekä elintarvikkeita.
Päihdetyön opiskelija Jani
Taskinen tukee kuntoutujia

Santtiontuvan väki toivottaa hyvää joulumieltä kaikille. Pienimuotoinen puurotarjoilu on tuvalla tiistaina 17.12.

ja vetää tarvittaessa vertaistukiryhmää. Käytössä on
myös puutyöverstas, jonka
tuotteita on myytävänäkin.
Diakoniatyöntekijöiltä voi
halutessaan varata keskusteluajan.

Yhteystiedot:
- diakoniatyöntekijä Ulla Forsman, puh. 044 363 5310
- diakonia-avustaja Elise
Heinonen, puh. 050 3635 117
- päihdetyön oppisopimusopiskelija Jani Taskinen
puh. 050 3634 135

Kasvu
vanhemmuuteen
– Äidiksi ja isäksi kasvaminen on pitkä tie. Odotukset
äitiyteen ja isyyteen peilaavat niin tätä hetkeä kuin
omia lapsuuden kokemuksia, totesi Katja Rippstein
MLL:n Varsinais-Suomen
piirin edustaja. Hän toivotti läsnäolijat tervetulleiksi seurakuntakeskuksessa
7. marraskuuta pidettyyn
tilaisuuteen, jossa puhuttiin äitiydestä, isyydestä ja
kumppanuudesta sekä parisuhteesta.
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Uudenkaupungin neuvola ja seurakunta järjestivät yhteistyössä
Kumppanista vanhemmaksi
illan. Tilaisuuteen oli kutsuttu Kasvu vanhemmuuteen
-ryhmään tämän vuoden
aikana osallistuneet.

YHTEISVASTUU
2014
Saattohoitohanke

Saattohoito on Yhteisvastuun
2014 kotimaankohde.
Terho-säätiön toteuttaman
hankkeen tavoitteena on luoda
kattava, valtakunnallinen saattohoidon ja kuolevan kärsimyk-

Illan aikana jaettiin isä- ja äitiryhmissä kokemuksia sekä
keskusteltiin vanhemmuudesta ja arjen muutoksista
vauvan syntymän myötä.
Tiina ja Simo Welling kokosivat ryhmissä käydyt keskustelut.
- Arjen muutoksista esiin
tulivat ainakin lyhyet yöunet
ja oman vapaa-ajan väheneminen. Kaiken kaikkiaan
asioiden hoito vaatii hyvää
suunnittelua ja järjestelyä,
sillä vauvaikäisten vanhempien on elettävä pitkälti lasten ehdoilla.

Kasvu vanhemmuuteen -ryhmien ohjaajat, kaupungin neuvolan
perhetyöstä Päivi Tapani (vas.),
seurakunnasta perheneuvoja
Minna Ala-Kaila ja MLL:sta Katja
Rippstein.

Ensimmäinen vuosi lapsen
syntymän jälkeen on parisuhteelle hyvin haasteellista
aikaa, koska on suostuttava uudenlaiseen elämäntapaan.
sen hoitamisen ammatillinen
konsultaatiopalvelu. Sen avulla ammattimaisia saattohoitopalveluja olisi saatavilla myös
kasvukeskusten ulkopuolella.
Hankkeen tarkoituksena on
niin ikään vahvistaa auttamisverkostoa ja tuoda seurakuntien sielunhoitotyön rooli entistä näkyvämmäksi kuolevan
potilaan hoidossa ja omaisten
tukemisessa.
Keräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2014
on Guatemala.
Keräyksen tuotosta 60 % ohjataan kansainväliseen diako-

niaan Kirkon Ulkomaanavun
kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % Kirkon
diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille ja
loput 10 prosenttia keräävän
seurakunnan valitsemaan kohteeseen.

Uudenkaupungin yvkeräys avataan Pyhäillan
messussa 2.2.2014.
Rippikoululaiset keräävät
keskiviikkona 5.3. ja lipastempaus kauppojen ovilla on
lauantaina 15.3. (Uusikaupunki) ja lauantaina 26.4. (Kalanti).

Kalannissa pidettiin
Länsi-Suomen herännäisjuhlat
Rukoilevaisuus syntyi
Kalannissa

Eurajoen kristillisen kansanopiston yhteydessä toimiva Suomen rukoilevaisen
kansan yhdistys ry edustaa
rukoilevaista liikettä uudistavan perinteen hengessä.
Yhdistys järjesti kesällä Länsi-Suomen 107. herännäisjuhlat yhdessä Uudenkaupungin seurakunnan kanssa
Kalannissa 12.-14. heinäkuuta Jeesus matkakumppani
-teemalla. Juhlat alkoivat
perinteisesti tervetuloseuroilla perjantaina ja päättyivät sunnuntain lähetysseuroihin. Kaikki tapahtumat
pidettiin Kalannin kirkossa.
Perjantaina kuultiin myös
Tuomo Pulkkisen ja Hilkka-Liisa Vuoren rukouslaulukonsertti. Lauantaina
seurojen lisäksi virsitutkija
Suvi-Päivi Koski esitelmöi
orpokotivirsistä.

Juhlamessussa saarnasi
emeritus arkkipiispa
Jukka Paarma. Hän toi esiin
julkisuudessa käytyä keskustelua kirkon arvoista:
rakkaus, suvaitsevaisuus ja
armo. Tekstinlukijana toimi
kirkkoneuvoston jäsen Jari
Nevavuori.
Juhlien toteutus vaati
paljon työtä ja vapaaehtoisvoimia. Kiitos kaikille juhlajärjestelyissä mukana olleille
niin liikenteen, rakentamisen, terveyden- kuin ruokahuollon osalta!

Rukoilevaisuus on syntynyt
1700-luvulla kalantilaisen
Liisa Eerikintyttären kokeman voimakkaan herätyksen seurauksena. Hänelle
paljastui oma syntisyys ja
iankaikkisen kadotuksen
hirmuisuus. Vuonna 1984
liike hajosi kahtia, LänsiSuomen Rukoilevaisten
Yhdistykseksi ja Suomen
Rukoilevaisen Kansan Yhdistykseksi. Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys
ry edustaa rukoilevaista
liikettä uudistavan perinteen hengessä. Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys taas haluaa säilyttää
rukoilevaisuudelle ominaiset tunnusmerkit (polvirukous, vanhojen veisuu- ja
saarnakirjojen käyttö) sekä
pitäytyä raamatulliseen ja
kristikunnan yhteiseen virkakäsitykseen. Länsi-Suomen Herännäislehti toimii
rukoilevaisten pää-äänenkannattajana.
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Lokalahden kirkko 250v.
Kirkkorakennus elää seurakunnan mukana,
kantaa mennyttä ja kuljettaa tulevaisuuteen.
Omana seurakuntanaan
Lokalahti toimi 1639–1690
ja uudelleen vuodesta 1930
lähtien. Kirkko Lokalahdella oli tiettävästi jo viikinkiaikana.

1. kirkko v. 1490
Ensimmäisen kirkon esineistöä on vielä nykyisessä
kirkossa: soittokello, seinällä oleva krusifiksi ja PyhäAnna -reliefi 1400-luvulta,
jossa Kristus-lapsi on isoäitinsä käsivarsilla. Harvinainen seinäreliefi Isä Jumala
on 1500-luvulta, vieressään
Pyhä Laurentius -reliefi.

2. kirkko v. 1639
Toisesta kirkosta on peräisin saarnatuoli, jonka sivupeileissä on latinankieliset
sanat, suomennettuna
”Ellei ensin liekehdi hän,
joka saarnaa, ei voi sytyttää häntä, jolle saarnaa”.
Ehtoollista esittävä maalaus
vuodelta 1774 sijoitettiin
alttaritauluksi vuonna 2008.

Juhlien seurapuheet ovat
kuultavissa Kalantiväylä/
vakkatv:n kautta www.kalantivayla.fi/vakkatv vuoden 2013 loppuun.

Kappalainen Arja Kalliopaasi kiitti rovasti Simo Koivusta kirkkoillasta
ja muisti häntä lokakuussa olleen 70-vuotispäivän johdosta.

Ehdokkaaksi voivat
asettua kaikki 18-vuotiaat kirkon jäsenet.

Ehdokasasettelu päättyy
15.9.2014 ja viiden päivän
ennakkoäänestys on 27.–
31.10.2014. Vaalipäivä (1.)
on Isänpäivä, 9.11.2014.

Äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
- Seurakuntavaalien avulla
kirkko saa päättäjiä ja tulevaisuuden rakentajia!

Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokaslistan voi asettaa vähintään
kymmenestä seurakunnan
äänioikeutetusta jäsenestä
koostuva valitsijayhdistys.

Sitä ennen sen paikalla oli
tyhjä risti voittajan laakeriseppeleen kera. Maalauksen
alta kuultaa toisinpäin sama
aihe ja vuosiluku 1651.

3. kirkko v. 1763
Nykyinen kirkko rakennettiin rakennusmestari Johan
Höckertin suunnitelmin.
Kirkon ulko- ja sisäasua muutettiin 1860-luvulla G.Th.
Chiewitzin suunnitelmien
mukaan.
Katosta riippuva krusifiksi on
1900-luvun alusta.
Kirkon kuoriosan muutostyöt saatiin valmiiksi vuonna
2008: sakastin vanha keskeisalttari siirrettiin kirkon alttariksi ja alttarikaidetta siirrettiin. Rovasti Koivusen aikana
on entisöity vanhoja kirkkotekstiilejä. Uudet kirkkotekstiilit hankittiin ja siunattiin
käyttöönsä helluntaina 2011.
Kirkossa on tällä hetkellä
Erolan vuonna 1982 rakentamat kaksisormioiset urut.
Fasadi on K. G. Wikströmin
vuodelta 1895.
Kirkko on ollut kahteen otteeseen punainen. Vuonna
1904 se maalattiin harmaaksi
ja myöhemmin vihertäväksi.
Kesällä 2006 kirkko maalattin
jälleen ja kunnostettiin ulkopuolelta. Rovasti Koivusen aikana kirkon sisäseinien pahvien alta paljastuneet laudat
maalattiin keltaisiksi.

Ensi vuonna juhlat pidetään
Laitilassa elokuun alussa.

Lakisääteiset seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan
seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot.
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.
Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto
tai -neuvosto valitsee viimeistään toukokuussa.
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Rovasti Simo Koivunen
kertoi 10. marraskuuta pidetyssä kirkkoillassa
250-vuotisjuhlaa viettävästä
Lokalahden kirkosta ja sen
esineistöstä.
Eläkkeellä oleva Koivunen
toimi Lokalahden kirkkoherrana vuosina 1981–1995,
minkä jälkeen hän siirtyi
Porin Teljän seurakunnan
kirkkoherraksi.
Kirkkoillassa laulettiin virsiä
ja kuultiin kanttori Ari Hirvosen soittamana Buxtehuden Passacaglia d-molli. Illan

päätteeksi Lokalahden kappalainen Arja Kalliopaasi
muistutti puheessaan,
että uskovat ovat kirkon todellinen omaisuus.
Lokalahden kirkon 250v.
juhlajumalanpalvelus oli
ensimmäisenä adventtina.
Saarnan piti Simo Koivunen.
Paanukatto purettiin v. 1926 ja
korvattiin peltikatolla poikkeusluvalla.
Puinen kellotapuli rakennettiin
1639 valmistuneen kirkon yhteyteen 1500-luvun lopulla, Pyhämaan uhrikirkon rakennusaikoihin. Tapuli sai nykyasunsa v. 1728.
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Uudenkaupungin kirkko 150 vuotta
Keskellä kaupunkia
olevaan kirkkoon on
ihmisten helppo tulla
hiljentymään.
Vanhan kirkon korjauksesta
luovuttiin lääninarkkitehti
Chiewitziltä saadun selvityksen jälkeen ja päätettiin
rakentaa kokonaan uusi
kirkko torin vierellä olevalle
tyhjälle tontille.
Kirkon rakennustyöt aloitettiin vuonna 1858, ja rakennus valmistui vuonna 1863.
Goottilaistyyliin rakennettu kirkko vihittiin
käyttöön loppiaisena
1864. Kirkkoon mahtuu
1200 henkeä.
Kirjoittamaton sääntö on,
etteivät uudet rakennukset
saisi olla niin korkeita, että
ne peittäisivät kirkon 56
metrisen tornin.

Kirkon sisustus
Sisustukseen saatiin lahjoituksia, esimerkiksi kolmiosainen, R. W. Ekmanin
maalaama alttaritaulu. Sen
keskiosa esittää Jeesuksen
kirkastumista, oikealla puolella aiheena on ” Jeesus lasten ystävä” ja vasemmalla
puolella ”Jeesus ja syntinen
nainen”.
Kirkon keskikäytävällä olevat barokkityyliset kyntteli-

						 JUHLAMESSU
loppiaisena 6.1.2014 kirkossa klo 10



		 
			

toimittaa piispa Kaarlo Kalliala
avustaa kappalainen Samuel Mäkinen
saarnaa kirkkoherra Esa Mierlahti
juhlakuoro; laulajia Cantilona- ja Gloria-kuoroista,
urkurina Ari Hirvonen, kanttorina Ari Stenman

Messun jälkeen Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa (Kouluk. 6) on tarjolla savuporokeittoa.
Vapaaehtoinen kolehti kirkon Ulkomaanavun
Katastrofirahastolle.

Kun Uusikaupunki sai uuden kirkon

”Kellarin kalorifeeristä kirkontornin kultaristiin”.
FM Lauri Viinikkala esitelmöi 150-vuotiaasta kirkosta
ja uusikaupunkilaisten elämänmenosta
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa klo 13.

							

Tervetuloa!

köt siirrettiin Vanhasta kirkosta Uuteen kirkkoon.

Juhlavuodeksi
suunniteltua ohjelmaa:

Kauppias Gabriel Ceder
lahjoitti 28-äänikertaiset
urut, jotka tilattiin Marcussenin tehtaalta Tanskasta.
Niitä asentamaan tuli urkujenrakentaja J. A. Zachariassen, joka jäi tänne ja
oli huomattava vaikuttaja.
Zachariassen rakensi Suomeen 140 urut, esimerkiksi
Raumalle, Poriin ja Naantaliin.
Urkujen 150-vuotisjuhlaa
vietetään vuonna 2015.

Toisena pääsiäispäivänä,
ma 21.4. Kirkon soundi
-konsertti Petri Hatakan
johdolla.
Wanhan ajan markkinoiden yhteydessä su 30.11.
toteutettava esitys.
Uudenkaupungin teatterin
ja Vakka-opiston kanssa järjestetään nuorisoprojektina
luovan ilmaisun kurssi, jonka tulos nähdään ja kuullaan 30.11.2014.

Uudenkaupungin kappelineuvosto perusti kaksi
vuotta sitten työryhmän,
jonka tehtäväksi tuli suunnitella ja ideoida kiinnostavaa ohjelmaa Uuden kirkon
150-vuotisjuhlavuoteen liittyen. Tavoitteena oli saada
eri-ikäisille kaupunkilaisille
mielenkiintoista ohjelmatarjontaa koko juhlavuoden
ajan.
Kirkon 150-vuotisjuhlaohjelmaan liittyi erillisen
logon suunnittelu ja toteutus siten, että logo olisi
käytettävissä myös kirkon
urkujen150-vuotisjuhlallisuuksissa vuonna 2015.
Kappelineuvosto sai viideltä taiteilijalta logoehdotuksen, ja joukosta valittiin
parhaaksi Markus Kotirannan tekemä piirros.

Juhlat 3-vuotiaille, täyskympeille sekä seniori-ikäisille

70-vuotiaiden juhlassa oli läsnä noin 140 vierasta.

Seurakuntakeskus täyttyi
maaliskuussa kolmivuotiaista juhlijoista. Ensi
vuonna juhlia vietetään 9.
maaliskuuta – silloin jo kolmatta kertaa.
Samaisessa salissa oli myös
hyvä meininki 10.10. täyskymppien juhlassa, kertoivat nuorisotyönohjaajat
Rose-Marie Rantanen ja

Jaana Kulmala, jotka ohjasivat leikkejä ja arvontaa.
Kymppisynttäreillä esiintyi hersyvistä kokoperheen
teksteistä sekä teatterityöstä kirkon piirissä tunnettu
teatteriohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä Antti Sevanto. Syksyllä pidettäviin
Kymppisynttäreihin kutsutaan vuoden aikana 10
vuotta täyttävät.

Seurakunta kutsuu syksyisin yhteiseen juhlaan kaikkien kappeliseurakuntien
alueella kyseisen vuoden
aikana 70 vuotta täyttävät.
Juhla alkaa Messulla Uudenkaupungin kirkossa ja
jatkuu seurakuntakeskuksessa ruokailun merkeissä.

Juhlavuoden haaste
- Toivomme seurakuntalaisten lähettävän muistoja tai
kokemuksia kirkosta kirjoitusten tai kuvien muodossa kotisivullemme, www.
ukisrk.fi ja/tai paikalliseen
lehteen. Kysy lisää p. 050
3634 106.

Markus Kotirannan ehdotus
voitti juhlavuoden logokilpailun.

Toisenlainen
Lahja
on eettinen ja ekologinen
lahja, jonka kautta Kirkon
Ulkomaanapu auttaa turvaamaan elämän perusedellytykset kehitysmaiden köyhimmille ihmisille.
Lahjaksi voi valita vuohen,
puun taimia tai vaikkapa
koulupuvun.
Lahjoitus: www.toisenlainenlahja.fi tai puh. 0600
9 5122 (10,02 euroa+pvm)

Puheen tänä vuonna 8.
syyskuuta pidetyssä juhlassa piti Aarre ”Ate” Telin.
Seurakunta järjestää keväällä juhlavan kahvihetken
80 vuotta täyttäville.
Henkilökohtainen kutsu lähetetään kirjeenä kotiin.

Rakkautta-lahja lämmittää
saajansa mieltä pitkään. Kortin
avulla kerrot välittämisestäsi ja
tuet kehitysmaiden ihmisiä.

