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Kaikella on oma merkityksensä
Myös Jouluevankeliumissa.
Ei ole sattumaa, että
– päähenkilöissä ei ole
mitään erityistä, he voisivat
olla keitä tahansa huomaamattomia ja toisten silmissä
arvottomia ihmisiä
– päähenkilöt ovat matkalla
eikä heille löydy paikkaa
– tapahtumat sijoittuvat syrjäiseen paikkaan ja yksinkertaisiin olosuhteisiin.
Tässä todellisuuden keskellä
tapahtuu jotain käsittämätöntä. Syntyy lapsi. Kuullaan
taivaallinen viesti:

Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha
ihmisille, joita hän rakastaa.
Pakolaiskysymys on tullut
tänä syksynä lähelle. Eräässä puheenvuorossa arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi:
– Epävarmuuden keskellä
tarvitaan toivoa. Toivo
rakentuu arkisesti siitä,
että löytyy paikka ihmisten
keskellä. On kyse kaikesta,
mitä ihminen elääkseen
tarvitsee. On kyse kaikesta, mitä rukoilemme, kun
rukoilemme jokapäiväistä
leipää. Siitä kotoutumisessa on kyse. Kotoutuminen

ei koske vain tänne tulevia.
Se koskee meitä kaikkia.
On kotouduttava uudenlaiseen todellisuuteen,
jossa turvaa ja elinpaikkaa etsivät, monin tavoin
haavoittuneet, mutta myös
monenlaisin taidoin ja
kokemuksin varustetut ihmiset ovat osa arkeamme,
osa meitä.

Molemmat – tahdomme tai
emme – koskettavat meitä.
Molemmat haastavat
ajattelemaan ja toimimaan.
Ehkä mekin tunnemme
epävarmuutta
ja kaipaamme toivoa. Juuri
sitä toivoa, mikä rakentuu
arkisesti – siitä, että saan
olla omalla paikallani ihmisten keskellä.

Onko näillä kahdella kertomuksella mitään tekemistä toistensa kanssa? Tai
mitään tekemistä oman
todellisuuteni kanssa?
Molemmat ovat tapahtumia tässä maailmassa.

Jumalalle kaikki ovat samoja. Apostoli Paavali ilmaisi
sen näin: Kristuksessa ei ole
miestä, ei naista, ei juutalaista, ei kreikkalaista, ei
orjaa, ei vapaata.

Kuva Mika Reinholm

2

On vain Jumalan luomia ja
lunastamia ihmisiä.
Uudessakaupungissa ja
kaikkialla.
Esa Mierlahti
kirkkoherra

Kaste on pyhä toimitus, sakramentti
Kasteen perustana on
Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt.
28:18–20).
Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan
ja ihmisen välillä. Luterilaisessa kirkossa kuten
kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa kastetaan kaikenikäisiä, lapsia ja aikuisia.
Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa
liittyä kirkon jäseneksi.

Sen muoto – sydän – puolestaan kuvastaa rakkautta.
Kastepuu kertoo siitä, että
kasteessa Jumala kutsuu
lapsen nimeltä omakseen
ja lahjoittaa tälle uskon. Samalla lapsi liitetään seurakunnan ja kirkon jäseneksi.
Kastepuu kutsuu kastettuja seurakuntayhteyteen
ja muistuttaa siitä, että
kaikkein pienimmät ovat
Jumalan silmissä erityisen
rakkaita.

Kastepuu

Kastepukunäyttely

Uudenkaupungin seurakunnassa otettiin käyttöön
Mikkelinpäivän messussa
kastepuu. Siihen liitetään
kaikkien Uudenkaupungin seurakunnan alueella
jäseniksi kastettujen nimet
ja kastepäivä vaneriselle sydämenmuotoiselle lehdelle
kirjoitettuna.

Kastepuun käyttöönottoon
liittyen Uudenkaupungin
seurakuntakeskuksessa oli
esillä Kastepukujen näyttely lokakuun alussa. Näyttelyssä oli yli 40 kastepukua,
vanhimmat niistä 1900-luvun alusta. Esillä oli myös
yksi 1800-luvun kastemekko, joka saatiin lainaksi
Uudenkaupungin museon

Lehti ripustetaan puuhun
jumalanpalveluksessa
esirukouksen yhteydessä.
Lehden voivat ripustaa
vanhemmat, sisarukset,
kummit, isovanhemmat tai
joku muu kastetun läheinen. Kastepuun lehden saa
myöhemmin itselleen.
Kastepuu on kotimainen,
eettisesti valmistettu tuote
ja se sisältää paljon symboliikkaa.
Lehden vaaleanvihreä väri
symboloi uutta elämää
sekä kasvua.

Kastepukujen näyttelyssä oli
lainassa 1800-luvun kastemekko
Uudenkaupungin museon kokoelmista.

kokoelmista.
Näyttely järjestettiin yhteistyössä Marttojen kanssa.

Kastepuujumalanpalvelukset
Ensi tammikuusta 2016
lähtien kastepuulehtien
ripustaminen tapahtuu
jokaisen kuukauden
toisena sunnuntaina
niin sanotuissa Kastepuujumalanpalveluksissa.
Näissä jumalanpalveluksissa perheen lapsille
järjestetään pienimuotoista ohjelmaa ja tarjolla on
myös pientä purtavaa.
Seurakuntapastori Aino Savolainen kertoo, että Uudenkaupungin
kirkossa olevaan kastepuuhun liitetään koko seurakunnan alueella
jäseniksi kastettujen nimet vihreälle sydämenmuotoiselle lehdelle
kirjoitettuna.

Uudenkaupungin kirkossa sunnuntaina 10.4.2016 klo 13

Kastepäivä-tapahtuma
Pääkaupunkiseudun kirkoissa järjestetään kerran
pari vuodessa Kastepäivä,
jolloin kastettavaksi voi
tuoda pienen tai isomman
lapsen ja jossa iloinen asia
on tehty mahdollisimman
mukavaksi ja helpoksi. Nyt
kastepäivää vietetään myös
Uudessakaupungissa.
Kastepäivään mukaan voi
kutsua lähipiirin juhlimaan
suurta asiaa ja nauttimaan
seurakunnan tarjoamat
kakkukahvit seurakuntakeskuksessa. Kastehetkes-

sä lauletaan tuttuja lastenvirsiä. Tilaisuuden kulku
määrittyy sen mukaan,
kuinka monta ilmoittautunutta on ja mikä on
heidän ikäjakaumansa.
Huomioon otettavaa
kasteeseen liittyen:
- Alle 12-vuotiaan kastettavan toisen huoltajan
on kuuluttava kirkkoon
(molemmatkin voivat
mielihyvin kuulua).
- Yli 12-vuotiaan kohdalla
riittää huoltajien suostumus.

- Yli 15-vuotiailta edellytetään rippikoulua.
- Kastettavalla tulee olla
kaksi kummia. Kummien
tulee olla konfirmoituja
kirkon jäseniä.
Jos kummin löytäminen
tuottaa vaikeuksia, seurakunta voi auttaa etsinnässä.
Kysymyksiin vastaa ja
ilmoittautua voi 18.3.2016
mennessä kirkkoherra Esa
Mierlahdelle esa.mierlahti@
evl.fi /puh. 050 3634302 tai
kirkkoherranvirastoon puh.
02-8404 100.
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Joulunajan tilaisuuksia
”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken,
joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!” Luuk 2:14
Torstai 17.12.
klo 19
				

Joulukuvaelma koko perheelle, Uudenkaupungin kirkko,
Viikkomessun yhteydessä

Perjantai 18.12.

klo 9
Joulukuvaelma koko perheelle, Uudenkaupungin kirkko
klo 10.30 Joulukuvaelma koko perheelle, Lokalahden kirkko
klo 18
Lasten kauneimmat joululaulut, Kalannin kirkko

Sunnuntai 20.12.
klo 10
klo 10
klo 18

Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko
Kauneimmat joululaulut -messu, Kalannin kirkko
Kauneimmat joululaulut, Lokalahden kirkko ja Pyhämaan kirkko

Maanantai 21.12.
klo 7

Joulun odotuksen rukoushetki, Uudenkaupungin kirkko

Tiistai 22.12.
klo 18
klo 19

Metsäkirkko, Hankrin kota, Kalanti (Hallun koulu, Maxinpolku 15)
Joulun Soundi, U:gin kirkko. Liput 10e, osa tuotosta lähetystyölle.

Keskiviikko 23.12.
klo 18		Metsäkirkko, Lokalahden Kelokallio (Tirkkalantie 170)
klo 18
Metsäkirkko, Vohdensaari (Lepäistentie 121)

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

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

JOULUPÄIVÄ perjantai 25.12.
klo 7
klo 7
klo 7
klo 10

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

TAPANINPÄIVÄ lauantai 26.12.
klo 10
klo 10

Messu, Uudenkaupungin kirkko
Messu, Kalannin kirkko

Sunnuntai 27.12.
klo 10
Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko

UUDENVUODENAATTO torstai 31.12.
klo 18
klo 20

Joulun ilosanoma
kaikelle kansalle

J

ouluevankeliumi hiljentää tänäkin jouluna monet
suomalaiset kirkoissa ja kodeissa. Joulun kertomus on
tuttu useimmille niillekin, joille usko Jumalaan ja Jumalan
todellisuuteen on vieraampaa. Joulun sanoman ytimessä on
Jeesus-lapsen syntymä. Mitä se meille merkitsee?
Jouluevankeliumi luetaan ja kuullaan lukemattomia kertoja
taas tänä jouluna. Mutta pääsemmekö mukaan yhteisen
juhlan tuntuun, kun aikamme ja mielemme täyttyvät
helposti oman elämän asioista. Moni saattaa kokea sisällään
suurta yksinäisyyden sekä ulkopuolisuuden tunnetta. Ajatus
Jumalasta saattaa tuntua etäiseltä.
Jouluevankeliumissa on kysymys tapahtumasarjasta käännekohtineen, joka huipentuu Jeesus-lapsen syntymään.
Joosef ja Maria ovat nuoria ihmisiä – heitä tapahtuma
koskettaa erityisellä tavalla. Jouluyönä kedolla työtehtävässään olevat paimenetkin saavat osakseen hyvän osan,
ilosanoman ensimmäisten vastaanottajien joukossa.
Jouluevankeliumissa emme kohtaa sairautta, kärsimystä ja
muita elämän kääntöpuolia osana tavallisen elämän arkea.
Mukana ei ole vanhuuteen liittyvää yksinäisyyttä eikä elämän ulkopuolelle jäämiseen liittyvää syrjäytymisen kokemista. Sen sijaan korostuu yhteiskunnassa ilmenevä kaiken
aikaa kiihtyvä rytmi. Jouluevankeliumin tapahtumat lähtivät
liikkeelle oman aikansa vallankäytön huipulta, keisari
Augustuksen määräyksestä.
Joosef ja Maria lähtevät liikkeelle Marian raskaudesta
huolimatta. Mutta yllättäen heillä ei ollut tilaa majapaikassa. Jouluevankeliumissa tapahtuu käänne, joka viitoittaa
tietä toisaalle. Perhe joutuu majoittumaan eläinsuojassa.
Vastasyntynyt laitettiin nukkumaan seimeen. Jeesus syntyi
maailmaan karuihin oloihin. Hän syntyi ulkopuolisuuteen ja
vierauteen.
Jumalan valtakunta muuttaa arvomaailman vastakohdakseen. Ulkopuolelle jätetyt ja sinne syystä tai toisesta
jättäytyneet kuuluvat sisäpuolelle. Viimeiset tulevat ensimmäisiksi. Jumala syntyy ihmiseksi sinne, missä tunnetaan ja
koetaan vierautta ja ulkopuolisuutta. Vapahtajan syntymäjuhla keskeyttää yhteiskunnan taukoamattoman ja kiihtyvän
toiminnan. Se pysäyttää yhden ihmisen senhetkisen elämän
kiireessä poukkoilevan mielen.
Jumala syntyy ihmiseksi siellä, missä tapahtumien kulku
ei ole omissa käsissämme alun alkaenkaan. Jeesuksessa
Jumala tuli ihmiseksi meidän todellisuuteemme.
Vapahtajanamme ja syntiemme sovittajana hän vie meidät
Jumalan todellisuuteen. Joulun rauha ja hiljaisuus on matka
hengelliseen maailmaan. Joulun ilosanoma kuuluu kaikelle
kansalle.
				
Arja Kalliopaasi, kappalainen

Uudenvuoden aattohartaus Kalannin ja Lokalahden kirkossa
Uudenvuoden aattohartaus Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkossa

UUDENVUODENPÄIVÄ perjantai 1.1.2016
klo 10

Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko ja Kalannin kirkko

LOPPIAINEN keskiviikko 6.1. 2016
klo 10
klo 13
klo 16
klo 18

Messu, Uudenkaupungin kirkko ja Kalannin kirkko
Lähetysjuhla, Maurumaan rukoushuone (Salmenrannantie 1)
Kauneimmat joululaulut, Pyhämaan srk-koti
Kauneimmat joululaulut, Pinipajun koulu (Taivassalontie 708, Lokalahti)

Hyvää joulua ja siunausta uuteen vuoteen – tervetuloa tilaisuuksiin!

Vapahtajamme Jeesus Kristus,
kiitos, että tulet luoksemme
keskelle arjen kysymyksiä.
Saavu jokaiseen kotiin,
jokaiseen sydämeen,
ja anna meille todellinen
joulumieli, joulurauha.
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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 ma ja pe klo 9-11)
Merja Vihlman, puh. 050 363 5120
merja.vihlman@evl.fi (myös Pyhämaa)
Ulla Forsman, puh. 044 363 5310
ulla.forsman@evl.fi (Santtiontupa)
Santtiontupa, Kihukuja 2 (ma-ti klo 11-14, pe klo 11-13)
Elise Heinonen, puh. 050 3635 117
elise.heinonen@evl.fi
Lokalahti, Uusikaupunki
Sonja Sarametsä, puh. 050 3634 124
sonja.sarametsa@evl.fi
Kalanti, Pyhän Olavintie 5, (päivystys ma ja pe klo 9–10)
Maarit Eresmaa, puh. 050 3261 422
maarit.eresmaa@evl.fi

Sairaalasielunhoito
Sairaalapappi Outi Ijäs on
tavattavissa tiistaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin
(Välskärintie 2, psykiatrian
A-talo, 3. krs.) puh. 02-314 2090
tai 050 363 4581,
outi.ijas@evl.fi

Tartu Raamattuun! -raamattupäivässä lauantaina
13. helmikuuta tutkitaan
erityisesti muutaman
Raamatun henkilön kutsumusta ja Jumalan johdatuksen toteutumista heidän
elämässään.
Jukka Norvannon opetukset
sukeltavat syvälle Raamatun sanomaan. Anu Vuolan
ohjaamissa työskentelyissä
etsitään uusia näkökulmia
raamatunkohtiin.
Päivä sopii sille, jolle Raamattu on jäänyt vieraaksi –
ja sille, joka tuntee Raamattua hyvin. Yhdessä opimme

jotain uutta Jumalasta ja itsestämme. Ja innostumme
tarttumaan Raamattuun
myös oman elämämme
kysymyksissä.
Tartu Raamattuun!
Lauantaina 13.2.2016
klo 9.30–18 Uudenkau-

pungin seurakuntakeskus,
Koulukatu 6.
Ilmoittautumiset viim. 8.2.
sähköpostitse uudenkaupungin.seurakunta@evl.fi tai
puh. 02-8404 100. Kurssi on
maksuton, ruokailusta vapaaehtoinen maksu. Ilmoittautumisen yhteydessä on
hyvä mainita mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Kylväjän lähetysteologi
ja radiostakin tuttu
Jukka Norvanto sekä
Anu Vuola Raamatunlukijain Liitosta toivottavat kaikki tervetulleiksi raamattupäivään.

Seurakunnan nuorten ideoima joululahja

Laulava joulukortti
Naapuria tai ystävää oli tänä
joulunalusaikana mahdollisuus ilahduttaa elävällä
laululla. Laulavan joulukortin
toimitti annettuun osoitteeseen seurakunnan nuorten
ryhmä työntekijän johdolla.
Tuotto ohjattiin suoraan hyväntekeväisyyteen. Kohteeksi nuoret valitsivat Kirkon
Ulkomaanavun Toisenlainen
lahja.
Kortin ostajalla oli mahdolli-

suus tilata joululaululahja
valitsemalleen ihmiselle tai
ryhmälle sovittuna ajankohtana. Tempaukseen
lähtenyt nuorten porukka
toimitti useita tilauksia
viikoilla 50-51 neljänä
iltana koko seurakunnan
alueelle. Kortin hinta oli minimissään 10 euroa, mutta
halutessaan sai maksaa
enemmänkin, sillä rahat
menivät hyväntekeväisyy-

teen.
Laulavaa
joulukorttia varten
nuoret harjoittelivat
joululauluja
nuorisoohjaaja
Rose-Marie
Virolaisen
johdolla.

Työtä tunteiden kanssa

Perheneuvonta
Perheasiain neuvottelukeskuksessa voi selvitellä parisuhteeseen, perheeseen ja
henkilökohtaiseen elämään
liittyviä kysymyksiä ja löytää keskustellen rakentavia
ratkaisuja. Tunteista puhuminen on läheisen ihmissuhteen välttämättömin ja
vaikein vuorovaikutuksen
laji. 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.

Tartu Raamattuun! – raamattupäivä helmikuussa

Perheneuvoja Minna
Ala-Kailan vastaanotolle
pääsee ajanvarauksella.

Perheasiain
neuvottelukeskus
Koulukatu 6 A 2. krs.
Ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 02- 840 4540.
Minna Ala-Kaila,
minna.ala-kaila@evl.fi

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

www.evl.fi/palvelevanetti

Kiireetön kohtaaminen
on olennaista sekä perheneuvojan että sairaalapapin työssä. Molemmissa
tehtävissä työskennellään
tunteiden kanssa – pelon,
katkeruuden, ahdistuksen,
surun, syyllisyyden tai
häpeän kanssa. Tärkeää on
luottamussuhteen rakentaminen. Nenäliinat pöydällä
viestivät, että koko tunnekirjo saa ja on käytössä.
Kuuntelemisen lisäksi tarvitaan kykyä kuulla sanojen
taakse ja kysymysten kautta
päästä asiassa eteenpäin.
Prosessi perheneuvojan
kanssa alkaa siitä, kun varaa ajan. Tähän päätökseen
on monella asiakkaalla voinut kulua kuukausia jopa
vuosia. Jo ajanvaraus helpottaa, sillä silloin ihminen
ikään kuin antaa itselleen
luvan puhua todellisesta
asiantilasta, ei toiveista.
Oma elämäntilanne alkaa
jäsentyä, kun ammattilaisen
kanssa alkaa käsitellä asi-

oita. Apuna puheen lisäksi
voidaan käyttää kuvia,
esineitä ja etenkin perheongelmissa parisuhteen
palikat -työkalua. Työntekijä ei ratkaise ongelmia;
hänen tehtävänään on
saada prosessi alulle sekä
olla vierelläkulkija ja tukija,
toivon tuoja ja luoja.
Perheneuvojalle ei tulla
lähetteellä vaan omalla
päätöksellä, ajanvarauksella. Tämän takia asiakkaat
ovat hyvin motivoituneita.
Keskustelu on luottamuksellista.
Sairaalapapin työssä sairauden ja kuoleman käsittely on väistämättä läsnä.
Pappi kohtaa sekä potilaan
että omaiset. Jälleen on
koko tunnekirjo käytössä.
Tarvitaan lohdutusta, sielunhoitoa, hiljaisuutta.
Sairaalapappi on myös sairaalan muun henkilöstön
käytettävissä. Tapaamiset
voivat olla sovittuja, mutta
niitä tulee yllättäenkin.

Sairaalapappi tekee työtään
Vakka-Suomen sairaalassa,
terveyskeskuksessa ja psykiatrisessa sairaalassa.

Kevään 2016 tapahtumia:
La 6.2. Lähetyslounas,
kattaukset klo 11.30 ja 14.30,
U:gin srk-keskus. Liput nytmyynnissä: kirkkoherranvirasto, Kalannin Sp:n Ugin konttori
ja Pooki.
Nimikkolähetti Sari-Johanna
Kuittilon vierailut:
La 5.3. Naisten aamukahvit,
Kalannin srk-koti
Su 3.4. klo 16 Lähetystilaisuus
ja klo 18 Pyhäillan messu,
Uudenkaupungin srk-keskus.
La 2.4. Miestenpäivä klo 9
alkaen, srk-keskus. Mukana
mm. Viis papeista -yhtye.

