Pääsiäinen 2011

Hyvää Pääsiäistä!
Vapaaehtoisen
Pääsiäisen aika
auttamisen
Uudenkaupungin
seurakunnassa .. sivu 3 kanava .. sivu 4

Räsästen terveiset
Kambodzhasta.. sivu 5

Tervetuloa hiljentymään
kirkkoon.

Helsingin musiikkitalo ja Kalannin
hautausmaan muistomerkki

Yhteisvastuulla apua
nuorille yksinäisille

”Kauneutta luomalla
voi syntyä suuria ja
pieniä asioita”

.. sivu 6

Pääsiäinen. Taas?
- Kappelineuvostot

.. sivu 7

Marko Kivistön ajatuksia .. sivu 8

Uudenkaupungin seurakunta · Kouluk. 6 · 23500 Uusikaupunki · Puh. 840400 · www.ukisrk.fi

2

Uudenkaupungin seurakunta 1/2011

Pelottavat sanat

P

elottavat sanat – Minua pelottavat ihmisten sanat, he kaiken niin
selvästi ilmoittavat …
Näin kirjoitti Rainer Maria
Rilke. Nyt tuntuu samalta.
Moni
haluaa sanoa kaikilla palstoilla ja foorumeilla, miten
kaikki asiat ovat.
Rilken ajatus jatkui:
Tuota ivallista leikkiä
vierastan,
he säätävät menneen
ja tulevan;
he eivät osaa vuoria
kumartaa;
pihoillaan ja
pelloillaan he aitaavat
Jumalaa.

Hiljaisuus – Pääsiäistä
edeltävää viikkoa kutsutaan hiljaiseksi viikoksi. Ei
se sitä silloin ollut.
Kaikilla oli oma käsitys,
mielipide. Jokainen tiesi
olevansa oikeassa.
Toiset huusivat,
toiset kuiskivat. Niin sanat
muuttuvat teoksi.
Mutta Jeesus tuli hiljaiseksi.
Pilatus kysyi: ”Etkö lainkaan
vastaa? Kuulethan, mistä
kaikesta he sinua syyttävät.”
Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Tämä ihmetytti
Pilatusta. Perjantaina kaikki
päättyi. Kaikki tulivat hiljai-

Uudestakaupungista
jatkoon mennyt joukkue
opetteli viisi virttä lisää
hiippakunnallista kilpailua
varten, joka pidettiin Raisiossa 12. huhtikuuta.
Finaali on Turussa 26.
toukokuuta osana Turku
Euroopan kulttuuripääkaupunkina -tapahtumia.

Hyvät sanat ja parempi
mieli!
Kevään aikana seurakunnassa meitä haastetaan
hyviin tekoihin otsikolla
Suurella sydämellä.
Se on netissä osoitteessa
http://uusikaupunki.suurellasydamella.fi/

*************************
Suurella Sydämellä –
uudet, hyvät sanat ovat jo
olemassa. Sanat ovat tekoja. Aina on jotain, mitä voi
tehdä toisen hyväksi tai
tehdä yhteiseksi iloksi.

Siellä voit rekisteröityä ja
valita sopivan tehtävän.
Esa Mierlahti
kirkkoherra

Uudenkaupungin kirkko on avoinna pääsiäisviikolla
hiljentymistä varten maanantaista 18.4. kiirastorstaihin kello 12–18. Esillä on myös seurakuntalaisten
toteuttamia pääsiäisen sivualttareita.

esillä pääsiäisajan konserteissa

Turussa

Uudenkaupungin loppukilpailussa 10. helmikuuta
oli mukana kahdeksan
hyvin tasaväkistä joukkuetta. Voiton vei Saarniston koulun ”Virsipimut”
(43 pistettä). Toiseksi
tuli Pyhämaan joukkue
”Käsinuket” (41 pistettä).
Kolmannen tilan jakoivat
Pohitullin ”Virsiveikot” Kalannin ”Keksijät” ja Hakametsän ”Virsihylkeet” (36
pistettä). Neljänneksi jäi
Lokalahden ”Nuottiavaimet” (32 pistettä).

Uudet sanat – Pääsiäisenä
ilmestyvät uudet sanat,
kuin nyt keväällä uudet
silmut. Eivät heti valmiina,
puhtaina ja voimakkaina,
vaan kyselevinä, hämmästyneinä … hiljalleen
rohkeampina.
Älkää pelätkö. – Mutta
yhtäkkiä Jeesus tuli heitä
vastaan ja tervehti heitä –
hän puhui heille näin:
”Minulle on annettu kaikki
valta taivaassa ja maan
päällä … minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.”

Tämä rytmi – Pelottavat
sanat … Hiljaisuus …
Uudet sanat. Tämä rytmi
toteutuu jatkuvasti.
Suuressa maailmassa. Lähipiirissä. Ihmisten sisäisissä
maailmoissa.
Missä nyt menemme?
Missä sinä olet?

Kirkkovuosi

Virsivisa
– finaali
Kanttori Ari Hirvonen
aloitti valmistautumisen
Virsivisaan Uudenkaupungin alueen kouluissa jo
viime syksynä, jolloin kilpailua varten opeteltiin 20
virttä. Alkukilpailut käytiin
kouluissa kolmihenkisin
joukkuein.

siksi. Toiset pelosta, toiset
surusta.

Kanttori Ari Hirvonen huolehti
valtakunnallisen Virsivisan alkukarsinnoista Uudenkaupungin alueen
kouluissa. Kisa koostui kahdeksasta
kysymyksestä, joukkueen piti
esimerkiksi laulaa arvottu virsi,
jatkaa Ari Hirvosen aloittamaa
virttä tai tunnistaa soitettu virsi.

Uudenkaupungin alueen alkukilpailun voittajajoukkue Virsipimuissa
kilpailleet Erika Soinu, Netta
Lahtonen ja Saga Tähtinen pääsivät
jaetulle ensimäiselle sijalle
Raision hiippakunnallisissa!

Taivasta varten luotu
-NUORTEN musiikkitapahtuma
perjantaina 6. toukokuuta
klo 18.30 Kalannin koululla
Esiintyjät:
kls., Saraste ja Panu Mäkelä
Tuotto Suomen Lähetysseuran
Lasten Pankkiin. Järjestäjä Kalannin kappeliseurakunnan nuorten
Tehtävä vastaanotettu -ryhmä.
Lisätietoja http://taivastavartenluotu.nettisivu.org

Uudenkaupungin seurakunnan musiikkityö
järjestää pääsiäisen aikana
kolme konserttia, jotka
liittyvät kiinteästi kirkkovuoden ajankohtaan.
Palmusunnuntaina 17.4.
kello 14 Lokalahden kirkossa konsertoi Le Fiabe
-barokkiyhtye. Konsertin
otsikko on ”Kohti hiljaista
viikkoa” ja sen ohjelmisto
koostuu G.Ph. Telemannin
ja J.S. Bachin vokaali- ja soitinsävellyksistä. Sopraano
Katja Vaahtera laulaa aarioita Telemannin ja Bachin
paastonajan kantaateista.
Aarioiden lomassa kuullaan samojen säveltäjien
instrumentaaliteoksia. Le
Fiabe -barokkiyhtyeessä
soittavat Satu Parkkonen
(nokkahuilu), Louna Hosia
(sello ja viola da gamba),
Anna Franzon (cembalo).

Pitkäperjantain iltamusiikki on tänä vuonna
Uudenkaupungin kirkossa
22.4. kello 18. Iltamusiikissa
kuullaan Mezzosopraano
Essi Luttisen ja urkutaiteilija Ville Urposen esittäminä
mm. J.S. Bachin ja Hugo
Wolfin musiikkia. Lisäksi
ohjelmassa on suomalaisia
yksinlauluja. Konsertti päättyy Vivaldin Domine Deus
-aariaan.
Pääsiäispäivänä 24.4.
kello 18 Uudenkaupungin
kirkossa konsertoi kanttori Henri Sarametsä. Hän
soittaa myöhemmin tänä
keväänä suoritettavan urkujensoiton B-kurssitutkinnon ohjelman. Konsertissa
kuullaan siis urkuteoksia eri
aikakausilta mm. J.S. Bachin
Preludi ja fuuga C-duuri,
F.Lisztin ” Weinen, Klagen,

Mezzosopraano Essi Luttista kuullaan pitkäperjantaina Ugin kirkossa.

Sorgen, Zagen” sekä Jouni
Kaipaisen Passacaglia for
organ – Reunioin Confirmed.
Kaikki konsertit ovat osa
seurakunnan toimintaa
eli niihin on vapaa pääsy.
Käsiohjelma maksaa 5
euroa ja niiden tuotto
lahjoitetaan Yhteisvastuukeräykseen.

Yksin en kulje - hengellisen musiikin konsertit
Pekka Harmovaara ja orkesteri Hajasävel pitävät kolme gospel-henkistä
hengellisen musiikin konserttia. Käsiohjelmasta saadut tulot menevät
Diakoniasäätiön toiminnan tukemiseen.
Maanantai 25.4. klo 18 Kalannin kirkko
Tiistai 26.4. klo 18 Pyhämaan kirkko
Perjantai 29.4. klo 18
Uudenkaupungin srk-keskus
Hajasävel orkesterissa soittavat Jaana Kulmala (huilu), Ari
Stenman (kontrabasso), Pekka
Harmovaara (laulu) Esko Halivaara (kitara) ja Heikki Hietala
(piano).
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Pääsiäisen ajan tilaisuuksia
Palmusunnuntai 17.4.
klo 10 Palmusunnuntain messu, Uudenkaupungin kirkko,
Jarkko Juuti, Esa Mierlahti, Ari Hirvonen, Andante-orkesteri		
klo 10 Palmusunnuntain jumalanpalvelus, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho
klo 12 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Pasi Venho
klo 12 Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta
klo 14 Kohti hiljaista viikkoa -konsertti, Lokalahden kirkko, Le Fiabe -barokkiyhtye
Maanantai 18.4.
klo 19 Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
Jarkko Juuti, Ari Hirvonen, Laulu-Veikot
klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen
Tiistai 19.4.
klo 19 Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
Esa Mierlahti, Ari Hirvonen
klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Luotonen
Keskiviikko 20.4.
klo 19 Pääsiäisvaellus, Pyhämaan seurakuntakoti, Juhani Kapiainen, Ari Stenman
klo 19 Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
Kristiina Friman, Ari Hirvonen
klo 19 Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho
Torstai 21.4.
klo 19 Kiirastorstain messu, Uudenkaupungin kirkko,
Esa Mierlahti, Tarmo Halttunen, Ari Hirvonen, Laulu-Veikot
klo 19 Kiirastorstain messu, Kalannin kirkko,
Esko Halivaara, Pasi Venho ja Emmaus-kuoro
klo 19 Kiirastorstain messu, Lokalahden kirkko, Arja Kalliopaasi, Henri Sarametsä
klo 19 Kiirastorstain messu, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Stenman, kuoro
Pitkäperjantai 22.4.
klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
Esa Mierlahti, Ari Hirvonen, Cantilona-kuoro
klo 10 Pitkäperjantain ehtoollisjumalanpalvelus, Kalannin kirkko,
Lassi Stenman, Esko Halivaara, Pasi Venho, kirkkokuoro
klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko,
Arja Kalliopaasi, Henri Sarametsä, kirkkokuoro
klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko,
Juhani Kapiainen, Ari Stenman, kirkkokuoro
klo 13 Ristinjuhla Maurumaan rukoushuoneella, Lassi Stenman, Esko Halivaara,
Pasi Venho
klo 18 Pitkäperjantain iltamusiikki, Uudenkaupungin kirkko,
Essi Luttinen, mezzosopraano, Ville Urponen, urut
Lauantai 23.4.
klo 23 Pääsiäisyön messu, Uudenkaupungin kirkko,
Jarkko Juuti, Tarmo Halttunen, Ari Hirvonen, Cantilona-kuoro
klo 23 Pääsiäisyön messu, Lokalahden kirkko, Arja Kalliopaasi, Henri Sarametsä, 		
Iltakahvi/tee Paanulassa Marttojen tarjoamana, kirkkokuoro
1. pääsiäispäivä 24.4.
klo 10 Messu, Uudenkaupungin kirkko, Esa Mierlahti, Kristiina Friman, Ari Hirvonen
Sanna Koivunen, sopraano
klo 10 Messu, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Tarmo Halttunen, Pasi Venho, kuoro		
klo 12 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Stenman, kuoro
klo 12 Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta
klo 13.30 Pääsiäisvaellus, Pyhämaan srk-koti, Juhani Kapiainen, Ari Stenman
klo 18 Konsertti, Uudenkaupungin kirkko, Henri Sarametsä, urut
2. pääsiäispäivä 25.4.		
klo 10 Konfirmaatiomessu, Uudenkaupungin kirkko, Jarkko Juuti, Henri Sarametsä
klo 13 Konfirmaatiomessu, Uudenkaupungin kirkko, Esa Mierlahti, Kristiina Friman,
Henri Sarametsä
klo 10 Jumalanpalvelus, Kalannin kirkko, Tarmo Halttunen, Ari Stenman
klo 12 Lokalahden kirkko ei jumalanpalvelusta
klo 12 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko, Vesa Kiertokari, Ari Stenman

Rukous –
mahdollisuutemme
”H

erra, opeta meitä rukoilemaan”, kuului Jeesuksen
opetuslapsen pyyntö ja lisäyksenä: ”Niin kuin
Johanneskin on opettanut opetuslapsiaan”. Jeesus opetti
heille Isä meidän -rukouksen.
Rukous on sinällään yksinkertainen ja helppo asia, kuin
puhumista toisen ihmisen kanssa. Silti se on monelle
vaikeaa. Joku saattaa kokea, että Jumalalle täytyy puhua
jollain aivan erityisellä tavalla. Joku saattaa epäillä, kohoavatko heikon ja pienen ihmisen rukoukset ylös Jumalan luo.
Keskittymisvaikeudetkin saattavat vaivata.
On hyvä muistaa muutamia keskeisiä rukoukseen liittyviä
asioita:
- Jumala kehottaa ja rohkaisee rukoilemaan suorastaan
lakkaamatta
- Jumala kuulee jokaisen rukouksen, heikoimmankin
huokauksen
- rukouksen kuuleminen tai vaikuttavuus ei ole kiinni
käytettävistä sanoista tai niiden muotoilemisesta hienoiksi
lauseiksi
- Jumala lupaa siunauksensa, johdatuksensa ja lahjansa
rukoileville ihmisille ja jos emme rukoile, voimme jäädä
osattomiksi paljosta hyvästä
- meillä on esirukoilijat taivaassa, Jeesus Kristus ja Pyhä
Henki
- sana kehottaa meitä rukoilemaan paitsi omien
asioidemme, myös muiden, jopa vihamiestemme puolesta
- esirukouksia kannattaa pyytää, kuten apostolitkin tekivät
- Jeesuksen opettama Isä meidän on hyvä ja käyttökelpoinen rukous ja lisäksi on käytettävissä paljon hyviä rukouskirjoja.
Ehkä keskeisin kysymys rukoukseen liittyen kuuluu: Onko
rukouksesta todellista hyötyä eli kannattaako se? – Tähän
voidaan heti alkuun vastata, että rukoileva ei missään tapauksessa menetä mitään, mutta voi saada paljonkin. Oma
kokemukseni on ollut se, että Jumala on kuullut rukoukset
ja antanut moneen rukoukseen juuri sen vastauksen, mitä
olen Häneltä anonut. Ja koetun perusteella rohkenen ajatella niin, että pyyntöni toteuttamatta jättäminen on ollut
Jumalan perusteltua toimintaa omaksi ja lähimmäisteni
parhaaksi.
Rukouksesta voidaan sanoa, että se on kuin hissi, joka nousee ylös ja tuo Jumalan siunausta, apua ja johdatusta alas.
Tai se on kuin aura, joka kulkee edellä ja valmistaa tietä
tulevien asioiden tapahtumiselle.
Juhani Kapainen
Pyhämaan kappalainen
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Suurella Sydämellä - vapaaehtoistyötä
Yhteyshenkilönä vapaaehtoistyössä toimii Kristiina Friman:
”Tahdomme osoittaa, että arvostamme seurakuntalaisten monipuolisia kykyjä. Vapaaehtoistyö
on yksi mahdollisuus rakentaa
yhdessä yhteistä seurakuntaa.”

Suurella Sydämellä -toiminta – Mitä se on?
www.suurellasydamella.fi on internetin kautta
vapaaehtoistoimintaa välittävä palvelu. Palvelua
ylläpitää ev.lut.seurakuntien verkosto.

Toiminta-ajatus
Lähimmäisen palvelu ja auttaminen.

Tehtävä
Suurella Sydämellä vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuuksia
auttaa, palvella avun tarvitsijoita ja koota yhteen
eri paikkakuntien auttamistyötä.

Suurella Sydämellä yhteyshenkilöt
Uudenkaupungin seurakunnassa yhteyshenkilöinä
toimivat
- Kristiina Friman, puh. 044-3634 104
kristiina.friman@evl.fi
- Heli Nurmi, heli.nurmi@evl.fi
http://uusikaupunki.suurellasydamella.fi/

Uudenkaupungin seurakunta liittyi mukaan
Suurella Sydämellä valtakunnalliseen, netissä
olevaan vapaaehtoisen
auttamisen kanavaan.
Toiminta tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuksia auttaa, palvella avun
tarvitsijoita ja koota
yhteen paikkakunnan
auttamistyötä.
Suurella Sydämellä linkistä http://uusikaupunki.
suurellasydamella.fi/ näkee
tarjolla olevat vapaaehtoistyötehtävät. Sivustolle
pääsee myös seurakunnan
sivun www.ukisrk.fi -sivun
kautta painamalla Suurella
sydämellä -kuvaketta.
Toimintaa on jo parillakymmenellä paikkakunnalla
Suomessa. Palvelua pitää
yllä ev.lut. seurakuntien
verkosto.
Avaustilaisuudessa Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa yhteyshenkilönä
toimiva Heli Nurmi esitteli

Lipunmyyjänä konsertissa

Vapaaehtoistyöhön liittyvästä Suurella Sydämellä
-hankkeesta Eila Polojärvi
kertoi saaneensa tiedon

Uudenkaupungin
kappelineuvoston kokouksessa.
– Päätin osallistua
avajaistilaisuuteen osittain
uteliaisuudesta
ja toisaalta, koska
halusin kuulla
lisää vapaaehtoistyöstä.
– Tällä hetkellä en
uskalla sitoutua
kovin pitkäaikaiseen tehtävään
vapaaehtoistyöntekijänä, sillä varsinaisen ansiotyön lisäksi
itselläni on koko joukko
luottamustehtäviä – tietynlaista vapaaehtoistyötä

sekin. Suurella Sydämellä
-sivustolla oleva ”Kiinnostaako kirkkodraama?” jäi
kuitenkin kovasti kutkuttamaan...
Moni vapaaehtoistehtävä on myös mukavaa
yhdessäoloa, jossa tapaa
muita ihmisiä ja tekemisen lomassa voi jutella ja
juoda kahvikupposen. Sitä
on esimerkiksi suosittu
Siunatut sukat -sukankudontapiiri, joka on oiva
esimerkki hyvästä työstä
muiden hyväksi.
Suurella Sydämellä -verkkosivut löytyivät Eila Polojärven mukaan helposti

uutta vapaaehtoisen
auttamisen
kanavaa.
Heli Nurmi
selvitti, että jo
nyt seurakunnassamme on
laaja vapaaehtoisten
joukko. Suuri Heli Nurmen mukaan Suurella Sydämellä -sivuston
avulla pyritään tavoittamaan uusia ihmisiä ja saakiitos heille!
maan vapaaehtoistehtävät paremmin esille.
Suurella
Sydämellä
Ennen työhön ryhtymistä on
-sivuston kautta pyrimme
pieni haastattelutuokio yhteystavoittamaan uusia ihmisia henkilön kanssa.
ja saamaan vapaaehtoistehtävät paremmin esille.
Uusimmat
Tarjolla olevat työt voivat
vapaaehtoistyöpaikat
olla kertaluonteisia tai
(kaikkiaan tällä hetkellä
pitkäkestoisempia. Aina
on 23 paikkaa)
kuitenkin vapaaehtoistyö- Ompelutaitoinen diakoniahön tulevan toivomukset
avustaja Sinapinsiemeneen
huomioiden.
- Osaatko tehdä puutöitä?
Työaloittain on koottu ja
- Diakonia vaatevarastoon
mietitty sivustolla nyt olevapaaehtoisia
vat tehtävät.
Käytännössä yhteyshenkilö
ottaa jokaiseen ilmoittautuneeseen vapaaehtoiseen
muutaman päivän sisällä
yhteyttä.

avaustilaisuudessa annetusta osoitteesta http://
uusikaupunki.suurellasydamella.fi/. Sivusto on
selkeä ja työt hyvin esitelty.
Lomakkeen täytössä saa
olla tarkkana, ettei tule
ilmoittauduttua kahteen
kertaan samaan tehtävään.
Sivuilta löytyy monenlaisia
töitä. – Itselleen sopivimman tehtävän Eila kertoi
löytäneensä helposti: Käsiohjelmien myyjä konserttiin
02.03.2011 - 27.03.2011.
Yhteen vapaaehtoistehtävään osallistuminen voi
poikia lisää. – Lipunmyyjänä ollessani sain kuulla
uusista vapaaehtoistöistä,
ja myös sen, että olisin yhtä
tervetullut niihinkin. Jos
ajatellaan sivuston kehittämistä, sellainen voisi olla

- Ruoka-avun jakaja
- Verhojen korjausapua?
- Juuri sinulle räätälöity vapaaehtoistehtävä!
- Kiinnostaako kirkkodraama?
- Oletko innokas piirtäjä?
- Bloggaaja
- Kiinnostaako videokuvaus?

yhteistyö vaikkapa SPR:n
kanssa.
Sivustoa selatessa näkee,
että Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön aloittaneella Tampereella on myös
Pyydä apua -palvelu, mm.
digiapu TV:n ja tietokoneen
käyttöön.
– Maanlaajuisen sivuston
etu on, että näkee työt kaikista siellä mukana olevista
seurakunnista.
Eila Polojärven mielestä on
tärkeää, että vapaaehtoistehtäviä voi kysyä myös
puhelimitse.Tietokoneiden
käyttö ei ole kaikille mahdollista eikä kovin tuttuakaan. – Verkko työkaluna
avaa varmastikin oven
uusille kiinnostuneille.
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Ensimmäinen vuosi nimikkolähettinä takana

Räsästen terveiset Kambodzhasta
Räsäsen perhe on
ollut Uudenkaupungin seurakunnan
nimikkolähettinä
noin vuoden verran
Kambodzhassa, joka
on yksi maailman
köyhimmistä maista.
Kolmasosa sen väestöstä elää köyhyydessä – ansaiten alle
dollarin päivässä.

ovat Kittilä, Siikainen, Salo
(Halikko), Uusikaupunki ja
Turun Henrikin seurakunta.

Lähetysterveiset Räsäset
toivat maaliskuun toisella
viikolla Hakametsän ja
Saarniston koulun oppilaille sekä Uudenkaupungin
seurakuntakeskuksessa ja
Lokalahdella järjestettyjen
tilaisuuksien osallistujille.
Räsäset osallistuivat myös
6. maaliskuuta pidettyyn
Pyhäillan Messuun.

Lukutaidon ja ruokaturvan parantaminen

Timo ja Jonna Räsänen sekä heidän Daniel-poikansa
lähtivät Kambodzhaan vuosi sitten. Helmikuun alussa
he tulivat Suomeen palatakseen jälleen toukokuun
alussa takaisin lähetyskentälle. Tänä aikana Räsäset
ovat kiertäneet nimikkolähettiseurakunnissaan, joita

Syntymäpäivien
onnittelukäytäntö
Seurakunta järjestää yhden
yhteisen syntymäpäiväjuhlan kaikille 70-vuotta
täyttäville seurakuntalaisille 18. syyskuuta. Kutsukirje
lähtee elokuussa ja juhlaan
on tervetullut myös puoliso
tai ystävä.
75, 80 ja 85 vuotta täyttäville seurakunta lähettää
onnittelukortin. Tulemme
mielellämme myös
tervehdyskäynnille, josta
pyydämme ystävällisesti
ilmoittamaan toiveen
kirkkoherranvirastoon.
90 vuotta ja siitä eteenpäin täyttäviä onnittelemme vuosittain henkilökohtaisella vierailulla. Jos
seurakunnan työntekijän
vierailua ei toivota, riittää
ilmoitussoitto kirkkoherranvirastoon.

Timo Räsänen on jo syntyjään maailmankansalainen.
Timo kertoi tulleensa maailmaan Pakistanissa, jossa
hänen vanhempansa olivat
33 vuotta sitten lähetystyössä. Timolla on kaupallisen alan korkeakoulututkinto ja Jonna-vaimo
valmistui kemistiksi juuri
ennen heidän lähtöään.

Lähetysseura tukee Kambodzhassa hankkeita,
jotka tähtäävät elinolojen
parantamiseen, lukutaidon
ja ruokaturvan kehittämiseen. Timo toimii johdon
neuvonantajana hankkeissa, joiden tavoitteena on
paikallisten työntekijöiden
tietotaidon parantaminen.
Jonna on lähetystyöntekijöiden lasten koulussa opetus- ja hallintotehtävissä.
Työ lähetyskentällä alkaa
kielen opiskelulla. Timo
Räsänen totesi, että heidän
4-vuotiaalla Daniel-pojallaan taitaa toistaiseksi olla
parempi khmerin kielen
taito kuin vanhemmillaan.

Kambodzhan väkivaltainen
menneisyys on hidastanut kehitystä siellä monin
tavoin. Puolet väestöstä on
alle 18-vuotiaita. Suomen
Lähetysseura on tukenut
vähäosaisten lasten koulunkäyntiä ja monia kehityshankkeita maassa jo
vuodesta 2000. Lähetysseura toimii ICC:n (International Cooperation Cambodia)
puitteissa yhdessä kuuden
muun kristillisen kehitysjärjestön kanssa.

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

Räsäset palaavat Kambodzhaan toukokuun alussa.
Räsästen kuulumisia kyselee Paula Pilppula (Jonna Räsäsen
vieressä) ja Uudenkaupungin lähetystyön tukiryhmäläisenä
aloittanut Anneli Pietilä (Timo Räsäsen vieressä) .

Nimikkolähetit avasivat
ymmärrystä Kambodzhan
osalta melkoisesti.

Uudenkaupungin
kirkkojen aukiolo kesällä
Kaikki seurakuntamme kirkot, Uudenkaupungin Uusi
ja Vanha kirkko, Kalannin ja
Lokalahden kirkot sekä Pyhämaan kirkot ovat kesällä
Tiekirkkoja. Ne ovat avoinna 10. kesäkuuta–20.
elokuuta tutustumista ja
hiljentymistä varten arkisin
kello 11–17 ja pyhäpäivinä
kello 12–16. Muulloin sopimuksen mukaan.

Työ lähetyskentällä alkaa kielen
opiskelulla, joka
Kambodzhassa on
khmerin kieli. Jonna
ja Timo Räsäsen
mukaan heillä
nopeimmin kielen on
ottanut haltuunsa
perheen 4-vuotias
Daniel-poika.

Nimikkolähetit kertoivat
tilaisuuksissa sanoin ja kuvin heidän ensimmäisestä
vuodestaan lähetystyössä.
Esityksessä nähtiin valokuvia esimerkiksi kadulla
asuvasta äidistä lapsensa
kanssa, kaatopaikan lapsille
tarkoitetusta koulusta, pääkaupungin läpi virtaavasta
likaviemärijoesta ja sen
suistossa olevasta salaattipellosta. Maaseudulla
olevat talot rakennetaan
korkeiden puujalkojen varaan, ettei vesi tule sisään
sadeaikana ja jotta matelijat eivät eksyisi sisätiloihin.

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

Perille johdattaa Tiekirkon
liikennemerkki. Astu tiekirkkoon
ja vietä hetki rauhasta.
Talleta reppuusi ripaus suojelusta ja jatka matkaasi iloiten ja
vietä hetki rauhasta,
kauneudesta ja pyhästä
nauttien.

Eko-henkinen Tiekirkko-kierros
Hyppää pyörän selkään
tai auton rattiin ja kierrä
Tiekirkot Uudenkaupungin
ympäristössä
Suunnista Uudestakaupungista Raumalle päin,
Pyhärantaan, jossa on Josef
Stenbäckin suunnittelema
komea Pyhärannan kivikirkko (avoinna 1.6.–31.8. klo
9–18).
Jatka Uudenkaupungin
suuntaan, käänny oikealle
Pyhämaahan, mistä löytyy
sympaattinen puinen Uhrikirkko ja aivan sen vieressä
uusi kirkko (aukiolo: Ugin
kirkot).
Palaa takaisinpäin Uuteenkaupunkiin, jossa voit
tutustua Uuteen ja Vanhaan
kirkkoon. Jos jaksat polkaista vielä jonkin verran
etelään, voit tutustua

Lokalahden kirkkoon
(aukiolo: Ugin kirkot).
Mikäli vielä voimia riittää,
jatka matkaa Vehmaalle ja
tutustu keskiaikaiseen Vehmaan Pyhän Margareetan
kirkkoon (avoinna 10.6.–
20.8. klo 9–15.30)
Vaihtoehtoisesti voit
lähteä Laitilan suuntaan ja
poiketa Kalannin kirkkomaalla ja seinämaalauksistaan tunnettussa Kalannin
harmaakivikirkossa (aukiolo: Ugin kirkot).
Laitilassa Tiekirkkona on
keskustassa sijaitseva
Pyhän Mikaelin kirkko
(avoinna 1.6.–30.8. arkisin klo 11-16, su 11–16)
ja muutaman kilometrin
päässä Rauman tien varrella on idyllinen Untamalan
puinen kyläkirkko.
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AVUN LÄHTEET
Seurakunnan diakoniapalvelut on tarkoitettu
jokaiselle, joka tuntee tarvitsevansa tukea
elämäntilanteeseensa ikään katsomatta. Apu on
luonteeltaan hengellistä, henkistä ja aineellista.
Ahdistuksen, surun, masennuksen, yksinäisyyden
tai muiden elämän ristiriitojen aikana voit
kääntyä luottamuksellisesti seurakunnan
työntekijöiden puoleen.
Diakoniatyöntekijät:
Uusikaupunki, Koulukatu 6, päivystys maanantaina ja
perjantaina kello 9-11 ja tarvittaessa muina aikoina:
- Hannele Sinilaakso, puh. 840 4124 tai 050-363 4124,
hannele.sinilaakso@evl.fi
- Merja Vihlman, puh. 840 4120 ja 050-363 5120,
merja.vihlman@)evl.fi
Kalanti, Pyhän Olavintie 5: päivystys maanantaina ja
perjantaina klo 9–10 sekä torstaina klo12-14:
- Maarit Eresmaa-Valkonen puh. 840 4422 tai 		
050-326 1422, maarit.eresmaa@evl.fi
Lokalahti, Pyhämaa
- Ulla Forsman, puh. 044 363 5310
ulla.forsman@evl.fi

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.

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, puh. 028404 540 tai 050-3634 542,
minna.ala-kaila@evl.fi

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

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

www.evl.fi/palvelevanetti

Yhteisvastuulla apua
yksinäisille nuorille
Yksinäisyys ja syrjäytyminen koskettavat nuoria eri
tavoin eri puolilla maailmaa, mutta kokemus syrjäytymisestä on yhteinen
ja sillä voi olla traagisiakin
seurauksia. Yksinäisyys hankaloittaa nuoren sosiaalista
kehitystä ja pahimmillaan
se voi altistaa mielenterveyden oireiluun. Yhteisvastuuvaroilla suunnitellaan toimintamalli, jonka
avulla kyetään entistä
tehokkaammin tunnistamaan yksinäisyydestä
kärsivä nuori sekä toimimaan hänen tilanteensa
parantamiseksi.
Yhteistyökumppanit ja
apu Suomessa
Suomessa Yhteisvastuun
avulla halutaan tarjota
yläkoululaisille uudenlaista tukioppilastoimintaa.
Tässä mallissa vanhemmat
tukioppilaat ovat apuna
nuoremmille koululaisille,
jotta nämä pystyvät vahvistamaan ystävyyssuhteita.
Nuorten turvatalojen yksinäisille asiakkaille koulutetaan ja välitetään ystäviä.
Lisäksi nuorille, 13-20-vuotiaille järjestetään vertaistu-

kiryhmiä, joissa
yksinäisyyttä
opitaan käsittelemään.
”Yksinäisyys
tekee nuoressa
pahaa jälkeä, ellei siihen puututa ajoissa”, sanoo
Yhteisvastuukeräyksen johtaja
Tapio Pajunen.
”Suomalaisilla
on suuri sydän
ja paljon talkoohenkeä. Ei jätetä nuoria
yksin. Jokainen lahjoittaja
on lähimmäiselleen arkienkeli.”
Kotimaassa Yhteisvastuun
kumppaneina vuonna 2011
ovat Suomen Punainen
Risti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen
Mielenterveysseura, jotka
auttavat yhteistyössä seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyön kanssa yksinäisiä
nuoria.

Rippikoululaiset suorittivat
lipaskeräyksiä ovelta ovelle 2.
maaliskuuta. Keskustan alueella
lipaskeräys oli myös suurempien
kauppojen ovilla 5. maaliskuuta
ja Kalannissa 9. huhtikuuta.

Ulkomaankohteena
Mosambik
Ulkomaankohteena olevan
Mosambikin tukitoiminnasta huolehtii Kirkon Ulkomaanapu, joka on toiminut
Mosambikissa jo vuodesta
1964 lähtien.

Voit antaa apusi myös soittamalla Yhteisvastuun lahjoituspuhelimeen 0600 1 7010, jossa lahjoituksen suuruus on
noin 10 euroa tai puhelimeen 0600 1 7020, jolloin lahjoitat
noin 20 euroa. On myös mahdollista ryhtyä Yhteisvastuun
kuukausilahjoittajaksi, josta saat lisätietoa yhteisvastuun
verkkosivuilta www.yhteisvastuu.fi.

Naisten aamukahveilla

Pyhän häivähdys - arjen voima
Puhujavieraana Pyhämaan
seurakuntakodissa lauantaina 12. maaliskuuta oli
kirjailija Tytti Issakainen
Turusta. Aamiaisvieraita
Naisten aamukahvit -tilaisuudessa tällä kertaa oli
noin 80.

maalausten ja kuvien kautta.
Pyhä tuntuu suurelta ja juhlalliselta. Jotenkin vaikealtakin tavoittaa. Arjen me taas
tunnemme. Siihen liittyy
usein mielikuva tavallisuudesta ja siitä, että samat asiat
toistuvat.

Kirjailija Tytti Issakainen on
kotoisin Lahdesta, mutta
asunut Turussa jo 20 vuotta.
Hän on työskennellyt
tiedottajana Turun kristillisessä opistossa, mutta on
nykyään vapaa kirjoittaja.
Kirjojen ja käsikirjoitusten
ohella hän tehnyt hengellisten laulujen sanoituksia.
Naisten Aamukahvit -tilaisuuden lopuksi lauletun
virren 511 sanat ovat hänen
käsialaansa.

Musiikkia tilaisuudessa esitti
Lilja Laiho-Virtanen, joka
lauloi Myrskyluodon Maija
-näytelmästä laulut Anteeksi
ja Mieli lie taipuvaa viljaa –
Kaisu Erämaa säesti.

Tytti Issakainen lähestyi
Pyhä-aihetta kuuluisien

Tilaisuudessa kiertäneisiin
lipasnorsuihin tulleet vapaaehtoiset lahjoitukset päätettiin tällä kertaa antaa kehitysmaiden Naisten pankkiin,
joka myöntää mikrolainoja.
Niillä tuetaan kehitysmaiden
naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa.

Tarja Kapiainen kiitti Naisten
aamukahvien järjestelytiimin puolesta tilaisuuden lopuksi musiikkiesityksistä vastanneita sekä
puhujavierasta Tytti Issakaista ja
antoi Pyhämaasta muistoksi käsinkudotut villasukat.
Tytti Issakaisen esitys netissä:
www.ukisrk.fi > Uutiset >
Pyhän häivähdys – arjen voima.
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Pääsiäinen. Taas?

Kappelineuvostot
Kokoonpanot ja tehtävä

– Mihin aika katoaa?
Joulu on vielä kohtuullisessa muistissa, mutta Pääsiäinen on jälleen ovella.
Kokemus ajanriennosta
on hämmentävä: päivät ja
viikot vilisevät ohitsemme.
Juhlat tulevat ja menevät,
kun uusia käydään jo odottelemaan.
Kuka tietää, milloin kiire
tuli kuvaan?
Tapahtuiko se 1700-luvulla,
kun keksittiin ensimmäinen kone, ”Kehruu-Jenny”
(v. 1764). Ennen koneiden
aikaa, arjen työt tehtiin
paljolti ihmisvoimin. Tuulija vesimyllyt pyörivät ja
hevoset olivat korvaamattomana voimanlähteenä,
mutta ihminen oli kuitenkin työn tekemisen keskiössä; ihminen oli valjastanut
aikojen saatossa kyseiset
voimat käyttöönsä. Jos
kirjallista perimätietoa
on uskominen, kiirettä ei
koettu samalla tavoin kuin
oman aikamme ihminen
sen kokee; työilon pilaajana
ja elämisen laadun uhkana.
Meidän aikamme näyttää
valuvan sormien lävitse.
Kalenterit ovat vuodet läpeensä tulemista ja menemistä täynnä.
Pilaantuuko aika?
Raamatun mukaan (1Ms

1-2) Jumala loi maailman
Sanallaan. Myös aika
luotiin samassa yhteydessä. Maailma luotiin
elämään ja olemaan
ajassa. Aika on siis luomistuote siinä missä maa
ja taivaskin, luomakunta
kaiken kaikkiaan. Tämä
ei ole Raamatun luomiskertomuksessa vähäpätöinen sivuseikka, vaan
on osoittautumassa yhä
keskeisemmäksi havainnoksi. Kokemus ajanriennosta ja kiihtyvästä
kiireestä ei ole tullut kuvaan mukaan sattumalta.
Se näyttää liittyvän yhä
selvemmin ihmiskunnan
nopeasti syvenevään
huoleen: ympäristön
tuhoutumiseen. Myös
aika on pilaantumassa
ja siten tuhoutumassa. Ajallisesti kello käy
entiseen tahtiin, mutta
kokemuksemme ajasta
on riistäytymässä käsistä. On teologeja, jotka
puhuvat suorastaan ajan
eskalaatiosta eli kiihtymisestä. Yhä nopeammin ja
nopeammin.
Luomiskäskyssä ihminen
sai tehtäväkseen ’viljellä
ja varjella’ luomakuntaa.
Tehokkaasti koneiden
avulla ihmiskunta on

ottanut luonnon haltuunsa. Säälimättömällä tavalla
ihminen on hyödyntänyt
luontoa ja luonnonvaroja.
Luonnonystävät puhuvat riistosta ja luonnon
tietoisesta tuhoamisesta.
Ihmiskunta ”sahaa omaa
oksaansa”. Kielikuva on
paljon puhuva. Myöhään
on herätty huomaamaan
suojelun tarve.

Ajan suojeleminen?
Mitä me voisimme tehdä
aika-kokemuksen suojelemiseksi; kiireen tunnun
vähentämiseksi? Jotain on
aina mahdollista tehdä. Olisiko pyhäpäivän ymmärtäminen ja lepopäivän viisas
viettäminen rauhoittamassa elämänmenoamme?
Voisiko tietoinen pääsiäiseen valmistautuminen ja
hiljentyminen olla auttamassa meitä ongelmassamme? Varmuudella teemme
hyvin, jos rohkaistumme
pysähtymään ja viipymään
Pääsiäisen suuren sanoman
äärellä. Siitä avautuu myös
ajan ymmärrys: Kristus on
ylösnoussut!
Jarkko Juuti
Uudenkaupungin
kappalainen

Arja Kalliopaasi asetettiin

Lokalahden kappalaisen virkaan
Lääninrovasti Kari Aalto
toimitti kappalainen Arja
Kalliopaasin virkaanasettamisen helmikuussa, kynttilänpäivänä.
Virkaanasettamispuheessaan Kari Aalto totesi, että
lokalahtelaiset ovat rannikon kansaa ja he ovat oppineet luottamaan Luojaansa.
On hyvä, kun on oma pappi, jonka puoleen kääntyä.
Kari Aalto toivoo, että uusi
kappalainen tutustuu paikkakuntaan, sen ihmisiin ja
elämänmenoon.
On tärkeää saada luottamus
seurakunnan jäseniin ja
osata kertoa Jumalan teoista niin, että ihmiset saavat
hengellistä evästä matkal-

leen. Lääninrovasti pyysi
myös seurakuntalaisia ottamaan vastaan uuden papin

lämpimästi ja ystävällisesti
sekä muistamaan häntä
esirukouksissa.

Kappelineuvosto suunnittelee ja kehittää kappeliseurakunnan alueen hengellistä työtä sekä tekee kirkkoneuvostolle kyseistä kappelia koskevia esityksiä ja aloitteita.
Kappelineuvostoihin Uuteenkaupunkiin, Kalantiin,
Lokalahdelle ja Pyhämaahan valittiin seuraavat
varsinaiset kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosiksi 2011-2014:
Uudenkaupungin kappelineuvosto:

Varsinainen jäsen:
Eila Polojärvi
Oili Kallio		
Minna Bergström
Petri Puukki, pj.
Esko Kulmala
Matti Järvinen

Varajäsen:
Helle Vahtera
Riitta Ruonansuu
Sinikka Virtanen
Osmo Väisänen
Arie van der Meer
Yrjö Rosendal

Kalannin kappelineuvosto:

Sampo Lipponen, pj.
Pauli Saarela
Olli Laivo		
Anniina Tättilä
Marjo-Riitta Tuominen
Heljä Virtanen

Jukka Korpi
Leena Salmela
Jouni Tuominen
Markku Rosten
Mari Sonkki-Luukkala
Päivi Mettälammi

Lokalahden kappelineuvosto:

Lasse Virtanen
Jussi Ahtiainen, pj.
Jorma Laivoranta
Henna-Maija Vesola
Hanna Nieminen
Elina Österman

Eino Närvä
Esko Ketola
Matti Valkeinen
Katriina Maula
Annikki Saarinen
Taija Viljanen

Pyhämaan kappelineuvosto:

Mirkka Ali-Laurila
Anneli Laurila
Lilja Laiho-Virtanen
Mika Sjöblom, pj.
Marko Kivistö
Aarne Lamminen

Leena Airikkala
Aila Lindström
Marjut Ruusunen
Kai Lindegren
Jari Rajamäki
Jari Korjus

Uusia seurakunnan työntekijöitä
Ulla Forsman aloitti diakoniatyöntekijänä 1.1.2011. Ulla on syntyisin Porista
ja valmistunut diakonissaksi Porin
diakoniaopistosta keväällä 1997. Ulla
Forsman on työskennellyt Porin ev.lut.
seurakuntayhtymässä, Ulvilan seurakunnassa, Porin diakoniakeskuksessa
ja viimeksi Pyhärannan seurakunnassa.
Matti Talvinen aloitti 1.1.2011 seurakunnan kiinteistöpäällikkönä. Matti
on syntyjään uusikaupunkilainen ja
toiminut vuodesta 1995 asti yrittäjänä
paikkakunnalla kiinteistöhuolto- ja
LVI-alalla.
Seurakuntamestarina aloitti 1.3.2011
Helena Lindahl Hinnerjoelta.

Lokalahden kappalaisen asetti virkaan lääninrovasti Kari Aalto,
avustamassa kirkkoherra Esa Mierlahti, srk-pastori Kristiina
Friman sekä luottamushenkilöt Jussi Ahtiainen, Henna-Maija
Vesola ja Lasse Virtanen.

Nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin
Tiina Nyman Vantaalta. Hän aloittaa
työt 1.6.2011.
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”Kauneutta luomalla voi syntyä suuria ja pieniä asioita”
Arkkitehti Marko Kivistö
pohtii Kalannin hautausmaan muistomerkin ja
Helsingin Musiikkitalon
yhtäläisyyksiä. Molemmilla
projekteilla on pyrkimys
tuoda esille kaunista ja
hyvää.
Pyhämaassa asuva arkkitehti Marko Kivistö kertoo
halunneensa arkkitehdiksi
alusta asti. – Arkkitehtuuri
on tekniikan ja taiteen yhdistelmää, siis juuri sopivaa
minulle, kertoo kädentaitoja arvostavasta perheestä
oleva Kivistö.
Turkulaisessa LPR-arkkitehdit Oy:ssä työskentelevällä
Kivistöllä on meneillään
kiireinen kevät. Kymmenen
vuotta kestänyt Töölönlahden Finlandia-puistoon
rakennettavan Helsingin
Musiikkitalon rakentaminen on päättymässä, ja se
työllistää yhtenä rakennuksen pääarkkitehtina toiminutta Kivistöä. – Omasta
mielestäni talosta tuli
hyvä, onhan se sellainen
ilon aihe, vaikka vähän
tyhjä olo nyt onkin, Kivistö kuvailee tunnelmiaan
pitkäkestoisesta projektista. – Pitkäjänteisyyttä on
vaadittu, mutta tekemisen
ilo on kannatellut hanketta
loppuun saakka.

Hiljaisella äänellä
Helsingin Musiikkitalon
suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu
vuonna 1999 ja kilpailuun

osallistui yhteensä 250
työtä. LPR-arkkitehdit voitti
kilpailun vuonna 2000
teoksellaan a mezza voce.
Kivistö kuvailee Helsingin
Musiikkitalon suunnittelua
kiinnostavaksi ja kunnianhimoiseksi hankkeeksi.
– Rakennus oli teknisesti
hyvin haastava. Tavoitteena
oli muun muassa luoda yksi akustiikaltaan maailman
parhaista rakennuksista.
Rima oli siis korkealla, niin
kuin sen kuuluukin.
Nimi a mezza voce, ”hiljaisella äänellä”, kuvaa tekijöiden tavoitetta luoda ympäristöönsä sopiva rakennus.
– Jos on tärkeää asiaa, ei
tarvitse huutaa, ihmiset
kuulevat kyllä muutenkin,
Kivistö avaa näkemystään. Rakennuksen on siis
tärkeintä tulla huomatuksi harmonisuutensa, ei
ulkomuotonsa erilaisuuden
vuoksi. – Tärkeää on, että
rakennus on eheä kokonaisuus, muistuttaa Kivistö.

Symboliikka kiinnostaa
Myös toisen Kivistön luomuksen julkistus tapahtuu
kevään kuluessa. Kalannin
hautausmaan uurnalehtoon pystytettävä muistomerkki on Marko Kivistön
käsialaa sekin. Muistomerkki tilattiin Kivistöltä, ja
hän oli halukas ottamaan
projektin hoitaakseen. –
Kristillinen symboliikka on
kiinnostavaa ja Raamattu ja
kristilliset arvot ovat hyvä
lähde ideoiden ammentamiseen, Kivistö kertoo

innoittajistaan.
Kalannin hautausmaan
muistomerkin teema oli
siemen. Kivistön mukaan
se symboloi sekä kristillisyyttä että Kalannin pitkiä
maanviljelyperinteitä. –
Symbolisuus on tärkeää,
sillä silloin ihminen lukee
teoksen oman itsensä
kautta. Tekstiä lukemalla ei
päästä samalle tasolle kuin
symboleilla, Kivistö sanoo.
Teos tulee näin henkilökohtaisemmaksi.
Myös muistomerkki-projekti oli pitkäkestoinen, mutta
kuten Kivistö muistuttaa
”Jumalan myllyt jauhavat
hitaasti” eli hiljaa hyvä
tulee, ja hyväähän tässä
ollaan luomassa.

kauneutta ja hyvyyttä
luomalla.
Kauneutta luomalla voi
siis syntyä suuria ja pieniä
asioita. Juuri kauneuden
luominen ja hyvän levittäminen on se, mikä motivoi
Marko Kivistöä työskentelemään arkkitehtuurin
parissa. – Mielestäni taide
ja elämä sinänsä eivät ole
erillisiä, vaan molemmat samojen asioiden kokemista.
Vaikka Marko Kivistön työ

Tietojärjestelmän siirron
helmikuussa tekivät Antti
Laulumaa, Tero Niemensivu ja Hannu Parjanen
Raumalta sekä Mikko
Hyyti Turusta. Työhön

kului Uudenkaupungin
seurakunnassa neljältä ITasiantuntijalta noin kolme
viikkoa – viikko suunnittelua, toinen työasemien
siirtotyötä ja kolmas viikko
meni vielä erilaisten asioiden jälkihoitossa.
Tero Niemensivu kertoi, että kaikkiaan he siirtävät 40
seurakunnan tietojärjestelmät, näistä kolmasosa on
jo tehty. Työn he aloittivat
pilottikohteena olleesta
Rauman seurakunnasta.
Isoimmista kohteista Ulvila
ja Huittinen ovat jo siirtyneet uuteen IT-aikaan.

Mimmi Virtanen
medianomiopiskelija, SAMK

Kauneuden
avulla hyvää
Vaikka Kalannin hautausmaan muistomerkki ja
Helsingin Musiikkitalo ovat
aivan erilaisia projekteja,
on niissä kuitenkin jotain
samaa, nimittäin tarkoitus
luoda kaunista. – Mielestäni on tärkeää luoda eheitä,
kauniita kokonaisuuksia.
Siihen on pyritty sekä
Musiikkitalon että muistomerkin kohdalla. Maailmassa kauniit asiat edustavat
hyvyyttä, Kivistö sanoo. Hänen mukaansa esimerkiksi
hautausmaalla ihmiset,
joilla on surua, voivat saada
helpotusta esteettisistä
asioista ympärillään. Sama
pätee Helsingin Musiikkitaloon: silläkin pyritään
rikkonaisen korjaamiseen

Vaikka Kalannin hautausmaan muistomerkki ja Helsingin
Musiikkitalo ovat aivan erilaisia projekteja, molemmissa on
tarkoitus luoda kaunista, pohtii Pyhämaassa asuva arkkitehti
Marko Kivistö. Hautausmaan muistomerkki paljastetaan 15.5.
koko seurakunnan yhteisessä messussa Kalannissa.

Seurakunnan tietojärjestelmä uuteen IT-aikaan
IT-alueet ovat seurakuntien
sopimuspohjaisesti muodostamia yhteistyöalueita.
Kullakin IT-alueella on oma
aluepalvelukeskus, joka
huolehtii sen seudun seurakuntien tietotekniikkaasioista. Uudenkaupungin
seurakunta kuuluu Turun
arkkihiippakunnan IT-alueeseen.

on haastavaa ja kaikenlaisia luomisprosesseja tulee
vastaan, on perheellä suuri
rooli miehen elämässä. –
Lapset ja kodinaskareet
vievät paljon aikaa ja
tasapainottavat elämää.
Arkkitehtinä oleminenkin
normalisoituu tavalliseksi
työnteoksi, Kivistö kertoo
arjestaan.

Tehty muutos helpottaa
myös loppuvuodesta tulevaa jäsentietojärjestelmän
yhtenäistämistä.
Kirkko korvaa joulukuussa
seurakuntien paikalliset
jäsentietojärjestelmät yhteisellä KIRJURI-ohjelmalla.
Tulevaisuudessa ylläpidetään vain yhtä yhtenäistä
palvelua, jolla tavoitellaan
huomattavia säästöjä.
Tero Niemensivu Raumalta (yläkuva) sekä Mikko Hyyti Turusta
(alakuva vas.) ja Antti Laulumaa
Raumalta hoitamassa tietojärjestelmän siirtoa Uudenkaupungin
seurakunnassa.

Patikkaretki
Pyhätunturille
syksyllä!
Tule mukaan Ugin srk:n
järjestämälle Kairosmajamatkalle 24.9.–1.10.2011.
Ohjelmassa on ohjattuja
vaelluksia, hiljentymishetkiä Revontulikappelissa, saunomista, ruokailua
ja mukavaa yhdessäoloa.
Katso tarkemmat tiedot
kotisivuiltamme (Uutiset)
ja Merja Vihlmanilta, jolle
myös ilmoittautumiset
p. 050–3635120 tai
merja.vihlman@evl.fi

