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PYHÄ - ajankohtainen ja ikiaikainen
K
irkossa on alkanut
Pyhän teemavuodet.
Näin halutaan rohkaista
jokaista Pyhän etsimiseen
ja kohtaamiseen.

Maailma on tullut pieneksi.
Voimme nähdä sen kaikki.
Olemme kuin valaistussa
huoneessa, jossa kaikki
valmiiksi selitetään.
Samanaikaisesti koemme, ettemme sittenkään
ymmärrä kaikkea. Ehkä ymmärrämme koko ajan vähemmän. Meitä ympäröivä
nopea muutos, työelämän
paineet ja monenlainen
epävarmuus synnyttävät
ahdistusta.
Onko pyhä kadonnut? Ei
– mutta olemme voineet
peittää ja unohtaa sen
kaiken paljouden alle.

Syvällä sisimmässämme
voimme tunnistaa
kaipauksen kohti Pyhää.

Pyhä on sillä tavalla yhteinen, että se koskettaa
jokaista. Pyhän edessä
olemme kaikki samoja.
Pyhän edessä ei voi juuttua
iskulauseisiin tai oikeassa
olemiseen.
Parempi on avautua todellisuuden perimmäiselle
ulottuvuudelle. Pyhää ei voi
kukaan hallita tai omistaa.
Se tekee jokaisen nöyräksi,
hiljaiseksi ehkä ujoksikin.
Jokainen kokee pyhän
omalla tavallaan.
Kokemus pyhästä tulee
lähelle iloa, silloin unohtaa
itsensä ja liittyy johonkin
suurempaan, käsittämättömään.
Pyhä on samalla sekä

Esko Halivaaran kalenterissa tusina lukusia

Kinkeriperinne vahvaa
Kalannissa
Kinkerien kautta suomalaiset ovat nouseet
lukutaidollisesti maailman
ykköseksi. Papit ja kanttorit
toimivat aikanaan kuin EUvirkailijat nykyään: valvoivat tarkkaan sisäluvun ja
kristinopin osaamista. Sen
ohella kinkereillä tarkkailtiin myös perheiden yleistä
hyvinvointia ja seurakuntalaisten siveellisyyttä.
Nykyään koululaitos opettaa lukutaidon ja kristinoppia opetetaan ja kuulustellaan rippikoulussa.

Kinkeri-sana tarkoittaa
elämisen eväitä
”Lukukinkereiden” vakiintuminen tapahtui vasta
1700-luvun loppupuolella,
vaikka määräys annettiin jo
vuonna 1685. Seurakunnat
jaettiin kinkeripiireihin.
Kussakin piirissä talot järjestivät vuorollaan kinkerit.

Perinne elää
Vieläkin kinkereillä käy
vuosittain runsaat 100 000
suomalaista. Erityisesti
kevättalvi on kinkeriaikaa
ja perinne elää etenkin
maaseudulla. Kalannissakin
halutaan vaalia kinkeriperinteitä, ovathan ne osa
seurakunnan kristillistä kasvatusta. Kinkerit ovat myös
kylien yhteistä toimintaa.
Sisältöä toki voidaan uudistaa tarpeen mukaan.

lähellä että kaukana. Pyhä
on jotain täysin toista ja
tuonpuoleista ja kuitenkin
on läsnä tässä maailmassa
ja omassa elämässä. Pyhä
on yhtä aikaa kiehtova ja
mykistävä. Pyhä koskettaa
erityisesti tunteen ja kokemuksen kieltä.

Kristillinen usko on tapahtuma, jossa ihmisten
elämäntarinat, ajallinen historia ja Jumalan maailma
kulkevat jatkuvasti rinnan.
Raamatussa ei ole vain
yhtä, vaan monia kuvauksia
pyhän kokemisesta ja sen
tulkitsemisesta erilaisten
ihmisten tilanteissa. Se
mikä kosketti Raamatun
henkilöitä koskettaa myös
meitä. Meissä on jotain
heistä. Pyhän edessä olemme kaikki samoja.

Jeesus toi Jumalan valtakunnan ihmisten keskelle.
Aivan erityisellä tavalla
– niin että monet hämmästyivät. Hänen koettiin
puhuvan niin kuin se, jolla
on valta. Muistammeko Pietarin sanat: ”Herra, kenen
luo me menisimme? Sinulla
on ikuisen elämän sanat.”
Jeesus halusi poistaa
telkiä, sisäisiä ja ulkoisia,
syvimmän sanomansa ja
muuttuvan elämäntodellisuuden väliltä. Hänellä oli
ja on kosketuspinta meidän
elämäämme.

Hän avasi Pyhän kaikille.
Hän piti kiinni siitä, että
Pyhän edessä olemme
kaikki samoja.
Pitäkäämme tästä kiinni
seurakunnassammekin.
Rohkaisemalla toinen toistamme Pyhän etsimiseen ja
kohtaamiseen.
Lähestyvä Pääsiäinen antaa
siihen oivallisen mahdollisuuden.
Esa Mierlahti
kirkkoherra

Uudenkaupungin kirkko on avoinna pääsiäisviikolla hiljentymistä varten ma 29.3.–ke 31.3.
klo 12-19 ja kiirastorstaina klo 14-18. Esillä ovat
myös pääsiäisen hiljaiset alttarit.
Torstaisin klo 18 alkavan viikkomessun jälkeen on
pääsiäiseen asti mahdollisuus luottamukselliseen
keskusteluun papin kanssa.

Katan talo Kalannin Männäisten
kylässä on ollut saman suvun
hallussa vuodesta 1558 asti
– seinällä olevaan tauluun on
kirjattu talon isännät.
Kinkereihin Eino Lehdolla 25.
helmikuuta osallistui lähes 30
Männäisten-Pappilan kylän asukasta. Kyllä se kinkereidenpito
vähän jännittää, sanoo Eija Raitanen. Mukana oli myös 6 rippikoululaista, jotka velvoitetaan
käymään yksillä kinkereillä.

Kevään kinkerit
Uudenkaupungin seurakunnassa pidetään tämän
kevään aikana yhteensä
21 kinkerit. Eniten niitä on Kalannissa, jonne
on sovittu kaikkiaan 13
kinkeri-iltaa, Pyhämaassa
on kokoonnuttu kuutena iltana ja Lokalahdella
kahtena. Kaikki tilaisuudet
järjestetään yksityiskodeissa, vapaaehtoistyönä.

Haluatko tuoreet tapahtumatiedot
suoraan sähköpostiisi? Lähetä
sähköpostisosoitteesi kotisivun
kautta www.ukisrk.fi > palaute

Kinkereiden pelottavin tilaisuus oli ennen vanhaan lukutoimitus, josta pidettiin pöytäkirjaa.
Siihen ja jokaisen lukijan henkilökohtaiseen
”lukuseteliin” kirjattiin kunkin henkilön lukutaito erikoisella viivamerkinnällä. Nykykinkereillä lukutaito ei ole ongelma.
Kalannissa Katan talossa on luovuttu
lehmien ja lihakarjan pitämisestä. Sen
sijaan talon navetassa on parisataa
lammasta, kylläkin enemmän harrastusmielessä, kertoi isäntä Pertti Lehto.

Monin paikoin kinkerit ovat myös
eräänlaisia seurakunnan vuosikokouksia, joissa voidaan esitellä
kyläläisille uusia seurakunnan
työntekijöitä ja kertoa seurakunnan
työstä.

Kalannin kappalainen Esko Halivaara pyysi
osallistujia lukemaan Paavalin kirjeestä korinttilaisille 1. Kor. 7. luvusta jakeen kerrallaan.
Kuvassa vasemmalta Tapio Isoheiko sekä Taija
ja Jouni Pietilä odottavat vuoroaan. Kanttori
Henri Sarametsä johti virsilaulua.
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Ehtoollisen
leipä ja viini

Pääsiäisen ajan tilaisuuksia
Palmusunnuntai 28.3.
- klo 10
		
- klo 10
- klo 12
- klo 12
		

Messu Uudenkaupungin kirkko, Jarkko Juuti, Kristiina Friman,
Ari Hirvonen, Andante-orkesteri			
Perhekirkko Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho, Emmauskuoro
Perhekirkko, Pyhämaan kirkko, Esa Mierlahti, Ari Stenman, Lapsikuoro.
Jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko,
Sinikka van der Meer, Henri Sarametsä

Maanantai 29.3. Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus			
- klo 19
- klo 19

Uudenkaupungin kirkko, Esko Halivaara, Henri Sarametsä
Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Stenman

Tiistai 30.3. Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus
- klo 19
- klo 19

Uudenkaupungin kirkko, Kristiina Friman, Henri Sarametsä
Pyhämaan kirkko, Vesa Kiertokari, Ari Stenman

Keskiviikko 31.3. Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus
- klo 19
- klo 19
- klo 19

Uudenkaupungin kirkko, Jarkko Juuti, Ari Hirvonen
Kalannin kirkko, Tarmo Halttunen, Pasi Venho, kirkkokuoro
Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Stenman

- yhteyden salaisuus

L

eipä ja viini ei ole loppunut – se on tarkoitettukin
kaikiksi ajoiksi ravitsemaan Jumalan kansaa matkalla.

Ehtoollispöytä katetaan edelleen, liki kahden tuhannen
vuoden jälkeenkin. Yhä se on voimanlähde – yhä sen salaisuus avautuu, kun rohkenee yhteisen pöydän ääreen tulla
ja ottaa vastaan. Yhä se puhuu hyvin henkilökohtaisesti ja
läheisesti: juuri minut ja meidät Herramme kohtaa leivässä
ja viinissä, vaikka hän tuntee ja tietää, millaista tekoa olemme.
Viimeisellä ateriallaan, juutalaisten perinteisellä pääsiäsaterialla oppilaittensa kanssa, Jeesus kumosi raja-aidat ja
laatuvaatimukset. Jokainen niistä kahdestatoista ravittiin
ennen kuin he lähtivät pimeään yöhön. Viimeisestä ateriasta huokui turvallisuus ja läheisyys, jonka loi Jeesus itse.

Tänäänkin hänen eteensä rohkenevat tulla kaikenkaltaiset,
ihmiset kaikista maailman kylistä ja kolkista, roduista, köyhät, rikkaat, menestyneet, epäonnistuneet, elämänsä pelin
Kiirastorstain messu 1.4.
menettäneetkin. Kaikki tarvitsevat! Jokaiselle hän sanoo:
- klo 19 Uudenkaupungin kirkko, Jarkko Juuti, Esa Mierlahti, Ari Hirvonen, 			 Minun ruumiini, minun vereni – sinun puolestasi annettu,
		
Cantilona-kuoro
sinun puolestasi vuodatettu. Itsensä hän meille antaa!
- klo 19 Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho
Rakkautensa, anteeksiantamuksensa, laskelmoimatta.
- klo 19 Lokalahden kirkko, Sinikka van der Meer, Henri Sarametsä
Leipä ja viini on tarkoitettu jaettavaksi. Jotta mahdollisim- klo 19 Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Stenman, kirkkokuoro
man moni tulee ravituksi, mahdollisimman moni löytää
yhteyden Kristuksen kanssa ja yhteyden myös toisiin, veljiin
Pitkäperjantai 2.4.
ja sisariin. Ehtoollisessa Hänen, Jeesuksen, kosketus on
- klo 10 Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
yhteyden merkki, läsnäolon merkki ja armon merkki. Se on
		
Tarmo Halttunen, Ari Hirvonen
loputtoman hyvyyden merkki. Sillä sillekin, joka toivoo vain
- klo 10 Messu, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho, kirkkokuoro
Jumalan hipaisua, Jumala Kristuksessa antaa kaiken; enem- klo 10 Jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko,
män kuin ihminen voi toivoa. Hän antaa itsensä. Hän ottaa
		
Sinikka van der Meer, Henri Sarametsä, kirkkokuoro
syliin. Hän lupaa kantaa rajan taakse, taivaan kotiin.
- klo 10 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko,
Leivän ja viinin salaisuutta on vaikea pukea sanoiksi.
		
Juhani Kapiainen, Ari Stenman, kirkkokuoro
Yrityskin on vain likiarvoa. Mutta sen voi nähdä ja maistaa
- klo 13 Ristinjuhla Maurumaan rukoushuoneella, Esko Halivaara, Pasi Venho
ja tuntea ja kokea. Se ravitsee ja eheyttää. Siinä sykkii
- klo 18 Pitkäperjantain iltamusiikki Uudenkaupungin kirkossa,
rakkaus, joka ei jätä sisintä viileäksi.
		
Ari Hirvonen, urut. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5 euroa.
			
Sinikka Suonto van der Meer

Pääsiäislauantai 3.4.
- klo 23
		

Pääsiäisyön messu, Uudenkaupungin kirkko, Jarkko Juuti,
Kristiina Friman, Ari Hirvonen, Cantilona-kuoro.

- klo 23
		
		

Pääsiäisyön messu, Lokalahden kirkko, Sinikka van der Meer,
Henri Sarametsä, Tarmo Halttunen, kirkkokuoro.
Martat tarjoavat kahvit Paanulassa.

1. Pääsiäispäivä 4.4.
- klo 10
- klo 10
- klo 10
		
		

Messu, Uudenkaupungin kirkko, Jarkko Juuti, Esa Mierlahti, Ari Hirvonen
Messu, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho, kirkkokuoro
Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko,
Juhani Kapiainen, Ari Stenman, kirkkokuoro
Lokalahden kirkossa ei ole jumalanpalvelusta.

- klo 18
		
		

VIRSIÄ! -konsertti Kalannin kirkossa
Esa Ruuttunen, baritoni, Jussi Makkonen, sello, Ulla Lampela, sello, 			
Matti Makkonen, sello. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 euroa.

2. Pääsiäispäivä 5.4. 		
- klo 10
- klo 12
- klo 12
- klo 18
		
		

Jumalanpalvelus, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Ari Hirvonen
Jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko, Kristiina Friman, Ari Hirvonen
Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko, Tarmo Halttunen, Ari Stenman
Pyhäillan messu, Kansanlaulukirkko, Uudenkaupungin seurakunta-		
keskus, Esa Mierlahti, Ari Stenman, Uudenkaupungin Uusi Laulu -kuoro
– Uudenkaupungin kirkossa ei ole jumalanpalvelusta klo 10.

Uudenkaupungin seurakunnan seurakuntapastori
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Pappilasta koti lähetykselle
Mitä Lähetyskodissa tapahtuu?
Tässä suunnitelma, jota lähdemme toteuttamaan:
- Lähetysaiheiset tilaisuudet (piirit, seurat,
tapahtumat).
- Lähetykseen liittyvät kokoukset.
- Lähetyssoppi, mistä voi ostaa tuotteita
lähetyksen hyväksi.
- Mahdollisuus tavata pappi säännöllisesti
sovittuna aikana (rukous, sielunhoito,
keskustelu) – tilassa on hiljentymishuone
tähän tarkoitukseen.
- Kesällä mahdollisuus pihaseuroihin upeassa
ympäristössä.
- Tiistai-päivä on varattu diakoniatyön käyttöön.
Lähetyskoti tulee Uudenkaupungin kappalaispappilaan (Alinenkatu 11).

Lähetyskoti – keidas keskellä kaupunkia
Seurakunnassamme on
ollut vireillä viime syksystä
alkaen lähetyskotihanke, ja
aina välillä on joku asiasta
kuullut kysellytkin, että
mitä sille kuuluu. Voidaan
vastata, että hyvää kuuluu
ja tulevaisuus näyttää valoisalta sen osalta.

Lähetyskoti tulee sijaitsemaan Uudenkaupungin
kappalaispappilassa
osoitteessa Alinenkatu
11. Samassa tilassa, jossa
järjestettiin viime kesänä
Kädentaitojen näyttely
lähetystyön hyväksi.

Tila oli alunalkaen lähes
kokonaan kalustamaton ja
ajatuksena oli saada se kalustettua seurakuntalaisten
vapaaehtoisilla lahjoitushuonekaluilla. Niitä ilmoitettiinkin saatavan ja jotain
ehdittiin saadakin. Sen
jälkeen ilmaantui kuiten-

kin mahdollisuus hankkia
tilaan yhtenäinen kalustus,
joka sopii hyvin yhteen
vanhalta seurakuntakodilta
saadun kalustuksen kanssa.
Nyt tila muodostaa arvokkaat ja erinomaiset puitteet lähetys- ja muidenkin

tilaisuuksien järjestämiselle. Samalla vaalitaan
seurakunnan omistaman
arvokiinteistön käyttöä ja
arvoja.
Moni on jo kysellyt, että
mitä Lähetyskotiin tulee ja
mitä siellä tulee tapahtumaan? Listasin viereiseen
taulukkoon tämänhetkiset
suunnitelmat.

Keidas keskellä
kaupunkia
Ajatukseni on, että Lähetyskoti voisi tarjota ikään kuin
keitaan keskellä kaupunkia,
jonne voisi tulla vapain
mielin. Se olisi koti lähetykselle, jota tässä kaupungissa tehdään, jotta ihmiset eri
puolilla maailmaa oppisivat
tuntemaan Jeesuksen omana Vapahtajanaan.
Juhani Kapiainen
lähetystyöstä vastaava pappi

Seurakunnan nimikkolähetit
Uudenkaupungin seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet ja -sopimukset
ovat perua itsenäisten seurakuntien ajalta ja siirtyneet
sellaisenaan Uudenkaupungin seurakunnan nimiin.
Lähetystyön toiminta
tapahtuu kappeleittain,
kunkin niistä tukiessa taloudellisesti omia nimikkokohteitaan ja -lähettejään.

Sari-Johanna Kuittilon
nimikkosopimus jatkuu
(SLS), hänen kenttänsä on
Israelissa.
Lisäksi Uudenkaupungin
kappeli tukee Internettyötä Japanissa (SLEY) ja
Thaimaan kentällä (SLS).
Japanin ja Thaimaan
lähetystyötä (SLS) tuetaan
yhdessä Kalannin kappelin
kanssa.

Nimikkosopimukset

Kalannin kappeli
Thaimaan kenttä (SLS)
yhdessä Uudenkaupungin
kappelin kanssa.

Uudenkaupungin kappeli
Uusina nimikkolähetteinä
Timo ja Jonna Räsänen
(SLS) aloittivat työnsä
Kambodzassa vuoden 2010
alusta.
Uusina nimikkolähetteinä aloittivat myös Mika
ja Hanna-Leena Piittala
(SLEY), jotka tekevät työtä
Keniassa.
Tuula Leppänen (SLEY)
palaa Keniasta kotimaahan,
joten hänen sopimuksensa
päättyy keväällä. Tuula
Leppänen vieraili seurakunnassa 7. maaliskuuta
ja kertoi kokemuksistaan
lähetyskentältä.

Lokalahden kappeli
Timo ja Jonna Räsänen
ovat myös Lokalahden
nimikkolähettejä.

Vastuu lähetystyötä
Lähetystyöstä vastaavana
toimii Juhani Kapiainen.
Lisäksi lähetystyöllä on
tukiryhmä, johon kuuluvat Tarja Kapiainen
Pyhämaasta, Satu Laivo
Kalannista, Airi Laivoranta Lokalahdelta ja uutena
Anne-Maija Heilä Uudestakaupungista.
Seurakunnan kunkin
kappelin alueella toimivat
vastuuhenkilöiden rinnalla
vapaaehtoiset lähetystyöstä kiinnostuneet seurakuntalaiset. Toiminta tapahtuu
sekä paikallisesti että
yhteisesti.

Piittalan perhe, Mika, Hanna-Leena sekä lapset Ville, Valtteri ja
Vilma-Leena ovat lähetteina Keniassa.

Pyhämaan kappeli
Israelin, Pakistanin ja
Nepalin kenttien avustus
jatkuu edelleen.
Kirjanlyhenteitä:
SLEY = Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
SLS = Suomen Lähetysseura

Sari-Johanna Kuittilo, Israel
Kuva: Stillab/Yuru Krasnov 2004

Kambodzan lähetyskentällä aloittivat työnsä tämän vuoden
alusta FM Jonna Räsänen opetustehtävissä ja tradenomi AMK
Timo Räsänen taloushallinnon tehtävissä. Kuva Kaija Kunvik.
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Tiekirkko – toisenlainen taukopaikka
Kaikki seurakuntamme
kirkot ovat tulevana kesänä
tiekirkkoja. Ne ovat avoinna 10. kesäkuuta–20.
elokuuta tutustumista ja
hiljentymistä varten arkisin
kello 11–17 ja pyhäpäivinä
kello 12–16. Muulloin sopimuksen mukaan.

Jumalanpalvelukset
pidetään kesä–elokuussa
sunnuntaisin ja juhlapyhinä
Uudenkaupungin Vanhassa
kirkossa ja Kalannin
kirkoissa kello 10 sekä
Lokalahden ja Pyhämaan
kirkoissa kello 12.

Kesäillan hartaushetket
kesä–elokuussa ovat keskiviikkoisin Pyhämaan
uhrikirkossa kello 18 ja
Uudenkaupungin Vanhassa kirkossa kello 20.

Ainutlaatuisen tunnelman
lisäksi tiekirkoissa avautuu
ikkuna historiaan, arkkitehtuuriin ja kulttuuriin. Kun
on hupailtu huvipuistossa
tai tapeltu takapenkillä,
voivat perheen pienimmätkin kaivata hetkeksi kirkon
viileyteen ja rauhaan.

Perille johdattaa
Tiekirkon liikennemerkki.
Niitä seuraten voi luoda
pyhiinvaellusreitin kirkosta kirkkoon tai piipahtaa
paikalla muuten vaan.

Miksi teemme työtä seurakunnassa eli

Mink tähre me seurakunnas tuhta?
Seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät pohtivat yhteisessä iltakoulussa
helmikuisena keskiviikkoiltana kysymyksiä:

Vaikean paikan tullen hyvä
ohje on katsoa kauemmas
ja ylemmäs, hakea apua
Jumalalta, joka ei peruuta
kutsuaan.

- Miksi teemme työtä seurakunnassa?
- Työntekijät ja luottamushenkilöt sekä vuorovaikutus.
- Kristillisyys - harrastus vai
elämäntapa?
- Miten hoidan itseäni?

Pyhämaalainen Mika
Sjöblom haki vastauksia
samaiseen ”Mink tähre me
seurakunnas tuhta?” kysymykseen luottamushenkilön näkökulmasta.

Aiheet pohjustettiin lyhyillä
puheenvuoroilla niin työntekijän kuin luottamushenkilönkin näkökulmasta. Sen
jälkeen ryhmissä keskusteltiin samoista aiheista.

Miksi teemme
tätä työtä?

Hannele Sinilaakso seurakunnan diakoniatyöntekijänä näkee, että tehtävään on
kutsuttu, valittu ja siunattu.
Moni on varmasti jo tehtävään hakiessaan miettinyt,
onko itsellä kykyä hoitaa
työtä uskon yhteisössä.
Auttamisen kenttä on
moninainen ja sekalainen.

Seurakunta on Jumalaan
uskovien yhteisö, jonka
pitää olla läsnä siellä, missä
ihmiset ovat. Seurakunta
on inhimillinen, se ei saa
olla toimitusautomaatti.
”Mitä mää saa siit, ettän ole
luattamustoimes:
haukkumist, tyät, tutui
mahrollisuure ajat 		
asjoi, ol fölis tekemäs
tiatto ja ymmärryst.”

Työntekijät ja luottamushenkilöt sekä
vuorovaikutus
Matti Valkeinen on pitkään
toiminut luottamusteh-

tävissä, mutta hänellä on
myös kokemusta seurakunnan työntekijä sijaistaessaan Lokalahden seurakuntamestaria. Matti Valkeinen
näkee luottamustyön
vuorovaikutuksen välikappaleeksi. Luottamushenkilö
on viestinviejä seurakuntalaisten ja kirkon työntekijöiden välillä. Luottamus pitää
ansaita. Jos sen menettää,
takaisin saaminen ei ole
helppoa. On muistettava,
että vaikka asiat riitelevät,
ei polteta siltoja ihmisten
väliltä – olemmehan yhteisessä yrityksessä mukana.
Seurakunnassa on yhteisöllisyyden suuri voima.
Diakonissa Merja Vihlmanille vuorovaikutus on
puhetta, eleitä, ilmeitä. Parhaimmillaan se on suoraa
ja aitoa kiinnostusta toisesta ihmisestä sekä läsnäoloa.
Silloin kun on ongelmia
vuorovaikutuksessa, asioita
annetaan ymmärtää, ei
kerrota kaikkea, salaillaan,

osoitetaan kaikin tavoin
EVVK - ei vähempää voisi
kiinnostaa.
Vuorovaikutus on myös
tahtotila, vähän niin kuin
avioliitto: Tahtoa rakastaa
myötä- ja vastoinkäymisissä. Tahto nähdä asiat ja
tulkita ne samalla tavalla.
Mottona ajatus: Hengen
hedelmä on rakkaus, kultaomenoita hopeamaljassa
ovat oikein lausutut sanat.

Kristillisyys – harrastus
vai elämäntapa?
Anne Jussila pohdiskeli
maallikkovastuunkantajana, pitkäaikaisena
Alfa-kurssien järjestäjänä,
kristillisyyttä harrastuksena
ja /vai /tai elämäntapana.
Voiko kristillisyys olla elämäntapa ihmiselle samalla
tavoin kuin ekologisuus?
Kristillisyys on seurausta
suhteesta Kristukseen, joka
yhteisenä työnantajana on
kaiken ydin.

Olle Kari seurakunnan kiinteistöpäällikkönä toi esiin
vanhat kristilliset elämäntavat; se miten häntä jo
pikkupoikana on opetettu
ristimään kädet ja lukemaan ruokarukous sekä
kiittämään ruoasta. Metsälläkin otettiin lakki päästä
pois eväitä syötäessä.
Maata mennessä mielessään lausuu iltarukouksen
”Levolle lasken luojani,
armias ole suojani”. Sapatti
alkoi hänen nuoruudessaan kotona lauantai-illalla
radion kirkonkellojen lyödessä kuusi. Sunnuntaina ei
sopinut mennä kavereiden
luo ennen puoltapäivää.
Kristillisyys lienee molempia – harrastus ja elämäntapa.

Miten hoidan itseäni?
Jarkko Juuti katsoo asiaa papin näkökulmasta.
Olemme ihmisiä, meillä
on ruumis, sielu ja henki.
Ruumis on Pyhän hengen
temppeli, joka tarvitsee
terveellistä ravintoa, puhtautta, liikuntaa ja lepoa.
Sielu voi hyvin, kun sillä on
tarjolla kulttuuria; kirjoja,
musiikkia, teatteria, näyttelyitä. Hengen ravintoa
on Sana eli Raamattu ja
sakramentit, joita luterilaisessa uskossa ovat kaste ja
ehtoollinen. Näistä syntyy
yhteys ja rukous. Kaiken voi
kiteyttää kolmeen K-kirjaimeen: Kuntoilu, Kulttuuri,
Kirkko.
Teksti ja kuva
Riitta Myllymäki

Iltakoulun alustajat vasemmalta Matti Valkeinen, Jarkko
Juuti, Mika Sjöblom, Olle Kari ja Merja Vihlman, edessä
Hannele Sinilaakso, Anne Jussila sekä juontajana toiminut
Minna Saarinen.
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AVUN LÄHTEET
Seurakunnan diakoniapalvelut ovat tarkoitettu
jokaiselle, joka tuntee tarvitsevansa tukea
elämäntilanteeseensa ikään katsomatta. Apu on
luonteeltaan hengellistä, henkistä ja aineellista.
Ahdistuksen, surun, masennuksen, yksinäisyyden
tai muuten elämän ristiriitojen aikana voit
kääntyä luottamuksellisesti seurakunnan
työntekijöiden puoleen.
Diakoniatyöntekijät:
Uusikaupunki, Koulukatu 6, avoinna ma ja pe
klo 9-11 ja tarvittaessa muina aikoina:
- Hannele Sinilaakso, puh. 840 4124 tai 050-363 4124,
- Merja Vihlman, puh. 840 4120 tai 050-363 5120
Kalanti: Pyhän Olavintie 5: avoinna ma ja pe klo 9–10,
to klo 12-14: Maarit Eresmaa-Valkonen, puh. 840 4422 tai
050-326 1422, maarit.eresmaa@evl.fi
Lokalahti, Pyhämaa: Sonja Sarametsä (virkavapaalla)
Vs. diakonia-työntekijä Elise Heinonen, puh. 840 4310 tai
044-363 5310, elise.heinonen@evl.fi

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

Perheneuvoja Minna
Ala-Kailan vastaanotolle
pääsee ajanvarauksella.

Perheasiain neuvottelukeskuksessa voi selvitellä parisuhteeseen, perheeseen ja
henkilökohtaiseen elämään
liittyviä kysymyksiä ja löytää keskustellen rakentavia
ratkaisuja. Olet tervetullut
yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Keskustelut
ovat luottamuksellisia ja
palvelumme ovat maksuttomia kaikille asiakkaillemme. Palvelemme myös
Pyhärannan, Laitilan, Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan
asukkaita.
Perheasiain
neuvottelukeskus
Koulukatu 6 A 2. krs.
Ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 02- 840 4540.
Minna Ala-Kaila, puh. 028404 540 tai 050-3634 542,
minna.ala-kaila@evl.fi

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

www.evl.fi/palvelevanetti

Arjen tekojen kautta
ympäristövastuuta
- Kohtuullisuus elämäntavoissa
- Lepopäivän pyhitys
- Pyrkimys energian ja veden säästämiseen
- Jätteiden lajittelu ja kierrätys
- Kasvikunnan tuotteiden suosiminen
ruoassa

Apua lapsiperheille Suomessa ja Haitissa

Jo 60 vuotta yhteisvastuuta
Keräys käynnistettiin poikkeuksellisesti jo 13. tammikuuta Haitissa sattuneen
tuhoisan maanjäristyksen
vuoksi. Kaikki ennen keräyksen virallista avausta
(7.2.) tulleet lahjoitukset
on ohjattu kokonaisuudessaan Kirkon Ulkomaanavun
Haitin katastrofiapuun.
Keräystuotto jakaantuu
siten, että 60 % kohdennetaan kansainväliseen
diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 %
kotimaan erityiskohteelle,
10 % hiippakuntien diakoniarahastoon avustusvaroiksi ja 10 % keräävälle
seurakunnalle.
Kirkon Ulkomaanapu
organisoi keräysvaroilla
ruokaturvan kehittämistä
Haitissa. Kotimaassa varoja
kerätään köyhien lapsiperheiden auttamiseksi.
Erityiskohteena on

Lapsiperheiden ruokaturva
-hanke, jonka toteuttamisesta vastaavat Marttaliitto
ja Marthaförbundet.

Perinteinen lipaskeräys
ja uudet keräystavat
Uudenkaupungin seurakunnassa keräys käynnistyi
virallisesti Ystävänpäivänä
Kauneimmat hengelliset
laulut -yhteislaulutilaisuudessa.
Lipas- ja listakerääjät
ovat liikkeellä huhtikuun
loppuun asti, esimerkiksi
Kalannissa lauantaina 27.
maaliskuuta Siwan edessä.
Perinteikäs listakeräys on
saanut rinnalleen uusia
keräystapoja. Apua voi
antaa soittamalla Yhteisvastuun lahjoituspuhelimeen
0600-1-2010 (10,10 € /
puh + pvm) tai tekemällä
lahjoituksen verkkopankin
kautta www.yhteisvastuu.fi

Päivi Aaltosella on monen
vuoden kokemus Yhteisvastuun
lipaskeräyksestä.

Yhteisvastuu syntyi 60
vuotta sitten lähimmäisenrakkaudesta, jolloin
lapsiperheiden hätä antoi
kipinän keräykselle. Vuosittainen keräystuotto on
2000-luvulla ollut noin
viiden miljoonan euron
luokkaa.

Jarkko Juuti

Kristityn ympäristövastuu
On erikoista, että aikamme
kasvavia ongelmia ovat
samanaikaisesti ihmisten
ylipainoisuus ja ympäristöömme kohdistuvat huolet. Ehkä niillä ei ole mitään
tekemistä keskenään tai
sitten puhutaan samasta
ihmisen perusongelmasta:
saada itsensä johonkin
järjestykseen.
Kun pohdimme kristityn
ympäristövastuuta, keskeiset lähtökohdat liittyvät ihmiskuvaan ja näkemykseen
Jumalasta maailman Luojana. Ihminen on Jumalan
kuva ja ihmiselle on luomiskäskyssä annettu tehtävä
”viljellä ja varjella” (1 Ms
2:15). Viljelyn on ihminen
hoitanut tehokkaasti, jopa
riistämällä riistäen. Varjelun
ihminen on pyrkinyt aina
sivuuttamaan.
Kristityn ympäristövastuun
tulee näkyä arjen elämässä,
valinnoissa ja käytännöissä.
Kysymys on kohtuullisesta
elämäntavasta.
Kohtuullisuus on perinteinen kristillinen hyve. Sen
etsimisessä hiljaisuus ja

rukous ovat korvaamattomat. Hiljaisuuden viljely ei
saastuta eikä kuluta luonnonvaroja. On viisautta
etsiä yksinkertaisempaa
elämäntapaa. On välttämätöntä karsia turhaa pois.
Kristityn ympäristövastuu
tukeutuu myös lepopäivän pyhittämiseen.
Turhan kuluttamisen sijaan
sunnuntain voi käyttää
monella muulla tavalla:
osallistumalla Messuun,
liikkumalla omin voimin
luonnossa, lueskelemalla, käymällä konserteissa
ja muissa tapahtumissa,
järkevästi ja ympäristöä
säästäen. Nykymuotoisen
turismin ja siihen liittyvän
lentomatkailun aika saattaa
olla auttamattomasti ohi.
Lentäminen on maailman
nopeimmin kasvava hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja,
arviolta 70 000 lentoa joka
vuorokausi ympäri maapalloa.
Kristityn ympäristövastuuseen kuuluu suosia energiaa säästävää lämmitystä,
laitteita ja säästää myös
vettä. Omilla kulutustottu-

muksilla on keskeinen merkitys ympäristövastuussamme.
On järkevää sammuttaa käyttämättömät sähkölaitteet ja
vaihtaa energiaa kuluttavat
hehkulamput aikaa myöten
energiansäästölamppuihin.
Arjen ympäristövastuuseen
liittyvät myös ns. jätteiden
kierrätys, siinä määrin kuin se
käytännössä on mahdollista.
Vielä parempi tapa on tietenkin koettaa välttää kaikin
tavoin – kauppaostoksista
alkaen – jätteen muodostumista.
Kristityn ympäristövastuuseen
kuuluu luontevasti kasvikunnan tuotteiden suosiminen
ruokavaliossa. Lihansyönnin
vähentämisellä on merkittävä
vaikutus ilmastonmuutoksen
torjumisessa. Jo maltillinenkin
kasvissyönti on maailman
mitassa kestävä ruokavalio.
Helposti ajattelemme, että
etteivät yksittäisen ihmisen
ekoteot merkitse mitään maailman laajuisessa ongelmassa.
Mutta pienistä puroista syntyy
suuri joki. Kristittyinä luotamme tässäkin asiassa Luojamme, hyvän Jumalan apuun.
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Seurakunnan PÄIVÄKERHO

Leikin lumoa ja hiljaisuutta 3–6-vuotiaille
Lapsi oppii leikkimällä
Ryhmässä lapset oppivat
myös sosiaalista kanssakäymistä. Uudenkaupungin
seurakunnan päiväkerhot
ovat suosittuja, sillä noin 30
% 3-5-vuotiaista lapsista käy
kerhossa. Lisäksi päiväkerhoihin osallistuu vuosittain
myös esikouluikäisiä lapsia.
Päiväkerhossa lastenohjaaja
rakentaa toiminnan monipuoliseksi, lapsen kokonaiskehitystä tukevaksi. Liikkuminen, käsillä tekeminen,
taide ja ilmaisu eri muodoissaan ovat päiväkerhon
arkea. Hiljentyminen, käsien
ristiminen rukoukseen ja yhteinen laulu ovat rituaaleja,
jotka luovat turvallisuutta ja
jatkuvuutta.

Toimipaikat ja
kerhon sisältö
Kerhot kokoontuvat Hakametsän, keskustan, Saarniston, Sorvakon ja Kalannin
alueilla. Pyhämaassa ja

Lokalahdella päiväkerhot
toimivat avoimina kerhoina.
Kerhon lukukausimaksu on
30 euroa. Lapset ottavat
kotoa mukaansa pienet
omat eväät, joista nautitaan
kerhon puolivälissä. Lapsen
vaatetuksessa kannattaa
huomioida se, että kerhossa askarrellaan. Ulkoilua
nivotaan toimintaan säiden
salliessa, joten on hyvä olla
ulkoiluvaatteet siltä varalta.

ohjaajan kanssa. Vanhempia kiinnostavat päivän
kuulumiset – kohtaamisten
lisäksi on käytössä kasvun
kansiot, vanhempainvartit ja perheen yhteiset
tapahtumat. Yhteistyön
lähtökohtana ovat lapsen
tarpeet ja hänen kasvunsa
vaaliminen. Perheet löytävät polun myös kirkkohetkiin, tapahtumiin ja muu-

Ilmoittautuminen
Päiväkerhot kokoontuvat
koulujen lukukausina
kaksi kertaa viikossa, kolme
tuntia kerrallaan aamu- tai
iltapäivisin. Kokoontumis-

ajat ilmoitamme jokaiselle
henkilökohtaisesti ryhmäjaon jälkeen. Syksyn 2010
päiväkerhoihin ilmoittautuminen alkaa huhtikuun
puolessa välissä. Kerhoihin
voivat ilmoittautua vuosina 2004-2007-syntyneet
lapset. Vuonna 2007
syntyneitä lapsia ja heidän
perheitään lähestytään
omalla kutsukirjeellä.

Päiväkerhojen lastenohjaajat ovat ammattikoulutuksen saaneita varhaiskasvattajia. Toimintaa varten on
laadittu lukukausi-, viikkoja päiväkohtaiset suunnitelmat.

Yhdessä vanhempien
kanssa
Tavoitteena on vaalia lapsen
kokonaisvaltaista kasvua
yhteistyössä vanhempien
kanssa. Se rakentuu päiLapsityöntekijät vasemmalta, Kirsti Lipponen, Minna Saarinen, Leena Merilahti, Raini Junttila,
vittäisissä kohtaamisessa
Tarja Hurme, Jaana Kulmala, Heli Nurmi, Marja Salonen, Jaana Liski, Tuire Erholm ja Taru Nevavuori.
Kuvasta puuttuu Marja-Leena Raivo.

Rippikoulu ja isoset
Isostoiminta

Rippikoulun
toteutus millintarkkaa suunnittelua

Paitsi palkattuja viran- ja
toimenhaltijoita, rippikoulu työllistää myös suuren
joukon isosia. He huolehtivat omien pienryhmiensä
ohjaamisen lisäksi iltaohjelmista, hartauksista, leirin
yleisestä ilmapiiristä ja
lukemattomista käytännön
asioista. Isosten merkitys
rippikoulun onnistumisessa
onkin paljon suurempi kuin
mitä ulkopuolisesta – ja
joskus jopa yksittäisestä
isosesta – tuntuu.

Olipa kyseessä sitten
päivä-, ilta-, leiri- tai meririppikoulu, onnistunut ja
ikimuistoinen rippikoulu
on monenlaista työnteon
hedelmää. Rippikouluun
ilmoittautuminen ja kaikki
toivomukset huomioon
ottava ryhmäjako vaativat
paljon työtä. Opetus pitää
suunnitella, valmistella
ja toteuttaa, tilat varata.
Oppikirjat ja Raamatut on
tilattu paljon ennen ensilumia. Leireillä tarjottava
hyvä ruokakaan ei synny
itsestään.

Isosia on koulutettu syyskuusta lähtien. Koska
isosen pitää tehtävässään
hallita monia osa-alueita,
on koulutuskin varsin
monipuolinen. Asioita on
käsitelty sekä luokassa että
viikonloppuleireillä. Sekä
tänä että viime vuonna
koulutukseen on osallistunut useampi kuin joka kolmas rippikoulunsa käynyt
nuori, joista osa myös keskeyttää. Kaikille koulutuksen loppuun käyneillekään
seurakunta ei valitettavasti
voi tarjota paikkaa rippi-

Vuoden 2010 rippikoulut
ovat hyvässä vauhdissa.
Kun muut leiriryhmät vielä
odottelevat leirejään, hiihtolomariparin leirijakso
on jo takana.

hun seurakunnan elämään.
Päiväkerhon ammattilaiset
toimivat yhteistyössä muiden varhaiskasvatustahojen kanssa.

koulun isosena, mutta joka
tapauksessa uskon kurssista olevan hyötyä.
Isostoiminta on kirkossamme yksi suosituimmista
nuorisotyön muodoista.
Innostus isoseksi herää
useimmiten oman rippikoulun aikana, omien
isosten toimintaa ihastellessa. Isoskoulutus alkaa
syyskuussa, jolloin nuorten
syksyn toiminta käynnistyy
jo perinteeksi muodostuneella nuorten messulla.
Alustavaa kiinnostusta isoskoulutukseen (ja muuhun
nuorten toimintaan) kysellään jo rippikoulun aikana.
Koulutukseen voi ilmoittautua mieluiten elokuun
aikana, jolloin rippikoulun
käyneille seurakunnan
jäsenille lähetetään kirje,
jossa kerrotaan tarkemmin
syksyn toiminnasta.
Kirjoittaja
Hermanni Eskoli
toimii seurakunnassamme vt.
nuorisotyönohjaajana, rippileireillä myös
kesäteologina.

NUORTEN tapahtumia:
Nuorten illat: keskusta keskiviikko klo 18 (parilliset viikot), Kalanti maanantai klo 18 (parittomat viikot)
Isoskoulutus: keskusta keskiviikko klo 18 (parittomat
viikot), Kalanti maanantai klo 18 (parilliset viikot)
Oloillat: (avoimet ovet) joka torstai klo 18–21 keskustassa.
Retket: Kirkon nuorisopäivät Heinolassa 23.–25.4.
Leirit: Talkooleiri Haukharjassa 15.–16.5.

Läskillä lukutaitoa Nepaliin

-143 laihduttaa Uudessakaupungissa
Suomalainen yksityishenkilö haastoi suomalaiset,
Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat ja
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) mukaan
laihdutuskampanjaan.
Lahjoittaja ostaa laihdutetut kilot 15 euron kilohintaan. Laihdutustulosten
mukaan määräytyvä tukisumma käytetään Nepalin
opettajankoulutuksen
hyväksi. Yhden opettajan
kouluttaminen maksaa
noin 500 euroa.

Uudenkaupungin
seurakunta mukana
Seurakunnista noin kolmasosa on ottanut haasteen
vastaan. Tampereelta kampanjassa on mukana 1200,

Porista 460 ja Uudessakaupungista 143 henkilöä.
Vahterus Oy:stä haasteen
otti vastaan 30 hengen
työpaikkaporukka!
Teemme yhteistyötä paikallisen SPR:n osaston kanssa,
joka hoiti alkupunnitukset
helmikuussa. Loppupunnitus on Ystävän tuvalla
toukokuun viimeisellä
viikolla. Seurakunta
toimittaa THL:lle yhteenvetotiedot punnitustuloksista. Lisätietoja: www.thl.fi/
laskillalukutaitoa
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Vihkiminen
voi olla
myös lyhyt
ja koruton

Taloustoimisto

Hautausmaa ja
haudanhoitosopimukset
Uudenkaupungin seurakunnassa haudan kesähoidon voi tilata joko vuodeksi
tai jopa 25 vuodeksi. Sopimukseen kuuluu haudan
peruskunnostus keväällä
ja syksyllä, haudan pinnan
nurmi- tai hiekkahoito. Se
sisältää myös kukkien istutukset, kastelun ja muun
hoidon, siivoukset sekä
tarvittaessa muistomerkin
oikaisun ja puhtaanapidon.
Hinta määräytyy hautapaikan mukaan, esimerkiksi
kahden rinnakkaishaudan
10 vuoden hoito maksaa
1095 euroa.

Seurakunnan kanssa voi
tehdä haudanhoitosopimuksen. Näissä asioissa
palvelee seurakunnan
taloustoimistossa Mari
Tuuri puh. 02-8404 172 .
Uudenkaupungin hautausmaan toimistolla on
päivystys kesäkuun alusta
arkipäivisin klo 10–11,
puhelin 02-8404510.
Hautausmaan vastaavat
työntekijät ovat Rami
Vähätupa, puh. 044 3634
193 ja Tomi Virtanen,
puh. 044 3634 192

Haudanhoitoasioissa
palvelee
taloustoimistossa Mari Tuuri
sekä hautausmaan vastaavat
työntekijät Rami
Vähätupa ja Tomi
Virtanen.

Hautausmaan kertomaa
Vakka-opisto järjestää Hautausmaan kertomaa -kurssin
Uudenkaupungin
hautausmaalla
tiistaina
4. toukokuuta
klo 18–19.30.
Kierroksella
tutustutaan
Uudenkaupungin Vastaava seurahautausmaan
kuntamestari
Anneli Vuorio
nykyasuun ja
esittelee kierrokvanhojen uusisella Uudenkaukaupunkilaisten pungin hautaussukujen hautoi- maan nykyilmettä.
hin. Museon
johtaja Mari Jalava kertoo näiden
sukujen vaiheista ja vaikutuksesta
kaupungin elämään. Kierrokselle
lähdetään Kappelin edestä ja sille
on vapaa pääsy, etukäteisilmoittautumista kuitenkin toivotaan 26.4.
Vakka-opistoon. Vastaavanlainen
kierros on viimeksi järjestetty
vuonna 2008 syksyllä.

Seurakunta etsii kesä- ja kausityöntekijöitä
Kausityöntekijöitä 1.5.-31.10.2010
Tehtäviin kuuluu hautausmaiden sekä
seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden
hoito- ja kunnossapitotöitä, sekä
hautainhoitorahaston sopimushautojen
hoitotöitä.
Arvostamme alan koulutusta ja/tai työkokemusta, koneiden käyttötaitoa sekä
kykyä ruumiilliseen työhön, ajokortti on
eduksi. Edellytyksenä on 18 vuoden ikä.
Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 301 mukainen
ja työntekijälle maksettava peruspalkka
on 1522,66 €/kk.

Seurakunta tarjoaa töitä NUORILLE
KESÄtyöntekijöitä
Hautausmaille ja puistotoimeen vähintään vuonna 1994 tai sitä ennen syntyneitä kesätyöntekijöitä kuukauden mittaisiin työsuhteisiin ajalle 1.5.–31.8.2010.
Työ on puutarha-alantyötä: nurmikon
leikkausta, kukkien istutusta, kastelua ja
kitkentää sekä yleisten alueiden hoitoa ja
kunnossapitotyötä. Hakijalta ei edellytetä aiempaa työkokemusta.

Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti 1023,11 €/kk.

Kirkkoihin kesäoppaita
ajalle 10.6.–20.8.2010.

Oppaan tehtäviin kuuluu kirkkovieraiden opastamista sekä suntion tehtäviä.
Työhön perehdytetään. Hakijalta odotetaan oma-aloitteisuutta, myönteistä
asiakaspalveluhenkeä ja vähintään
auttavaa englannin kielen taitoa. Seurakunnan kirkot Uudessakaupungissa,
Kalannissa Lokalahdella ja Pyhämaassa
toimivat tiekirkkoina. Pyhämaassa
opas toimii tarvittaessa myös hautausmaan kesätyöntekijänä.
Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti 7,40 €/h.
Lisätietoa kausityöntekijöiden, hautausmaiden ja puistotoimen tehtävistä
antavat vastaavat erityisammattimiehet Tomi Virtanen puh. 044-3634192 ja
Rami Vähätupa 044-3634193, oppaan
tehtävistä vastaava seurakuntamestari
Anneli Vuorio puh. 044-3635499.

Hakemuslomakkeen voit tulostaa tai täyttää ohjeiden mukaan seurakunnan kotisivuilla
www.ukisrk.fi / avoimet työpaikat. Lomakkeen voi myös noutaa taloustoimistosta
(varmimmin klo 9–13). Hakemukset palautetaan 31.3.2010 mennessä taloustoimistoon
tai postitse osoitteeseen: Koulukatu 6, 23500 Uusikaupunki. Kuoreen tunnus ”kesätyö”.

Avioliittoon voidaan vihkiä rippikoulun käynyt kirkon
jäsen. Avioliittoon vihkimisen kaavassa on monia
eri toteutusvaihtoehtoja. Vihkiminen voi olla lyhyt ja
koruton tai pitkä ja loistelias.
Erityisesti kesäaikaan kannattaa vihkiaika ja -paikka varata
hyvissä ajoin kirkkoherranvirastosta. Vihkiminen voidaan
toimittaa kirkossa, mutta myös kotona, pihalla tai jossain
muussa sopivassa paikassa.
Viimeistään viikkoa ennen vihkimistä on suoritettava
kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa avioliiton esteiden
tutkinta. Siinä selvitetään, että kihlakumppanit ovat vapaita solmimaan avioliiton. Todistus toimitetaan vihkivälle
papille.
Ennen vihkimistä keskustellaan papin kanssa toimituksen
kulusta. Musiikista on hyvä sopia yhdessä kanttorin kanssa.
Uudenkaupungin kirkossa järjestetään rovastikunnallinen HÄÄMUSIIKKI-ilta sunnuntaina, 2. toukokuuta
klo 15, johon kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Seurakuntavaalit syksyllä
Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston
jäsenet vaalikaudeksi 2011–2014.
Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on isänpäivä, 14. marraskuuta. Ennakkoäänestys järjestetään
1.–5. marraskuuta kappeliseurakunnittain. Seurakuntakeskuksessa ennakkoäänestys on klo 9–18,
kappeliseurakuntien osalta vaalilautakunta päättää
ennakkoäänestysajat ja -paikat.
Vaalien ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta.

Naisten aamukahvit

lauantaina 20. maaliskuuta Lokalahdella
Aloitus seurakuntakoti Paanulassa kello 8.30 aamiaisella.
- Puhujavieras Marja Kalajoki, aiheenaan ”Kun elämä
antaa ja ottaa”. Musiikkia tilaisuudessa esittää Riitta Patokoski. Kantakaupungista lähtevät: kimppakyytejä varten
lähtö mielellään klo 8 seurakuntakeskuksen edestä.

MYYTÄVÄNÄ
Seurakunta myy tarjousten perusteella

(katso tarkemmin www.ukisrk.fi > Kirkot ja kiinteistöt):

Asunto-osakkeet

- 3H + K, 78 m2, Kalevantie 11 B 29, 1. kerros
- 1H + kk, 39 m2, Vuorikatu 27 as 10, 3. kerros

Kiinteistöt
- Uudenkaupungin vanha seurakuntakoti, Rantakatu 7.
Se on julkisivultaan suojeltu kohde, jonka käyttötarkoitusta voidaan muuttaa kaavamuutoksella.

- Pyhämaan kanttorila, Kettelintie 129
Pää- ja ulkorakennus voidaan myydä omalla 6000 m2:n
tontilla ja mahdollinen toinen 6000 m2:n rakennuspaikka
erikseen.
Näytöt sopimuksen mukaan: kiinteistöpäällikö Olle Kari,
puh. 0400 533 501. Ostotarjoukset viimeistään 20.4.
osoitteeseen Uudenkaupungin seurakunta, PL 24,
23501 Uusikaupunki. Kuoreen tunnus ”tarjous”.
Seurakunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset.
.

