Pääsiäinen 2012

Hyvää Pääsiäistä!

KONSERTTEJA
Pitkäperjantain iltamusiikki
6.4. klo 18,
Uudenkaupungin kirkko
sopraanot Tiina Sara-Haarikko ja
Katriina Virta, urut Ari Hirvonen
ja Henri Sarametsä.
n

1. pääsiäispäivän konsertti
sunnuntaina 8.4. klo 18
Uudenkaupungin kirkko
Juhani Romppanen, urut
n

Uudenkaupungin srk-keskus
sunnuntaina 22.4. klo 18
Lauri Väinmaa, piano
Lauri Voipio, sello
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Pääsiäisen aika
Uudenkaupungin
seurakunnassa
Vapaaehtoisen
... sivu 3

Uudenkaupungin kirkko on avoinna
pääsiäisviikolla maanantaista
kiirastorstaihin kello 12–18 hiljentymistä varten. Kirkon aukiolo hoidetaan vapaaehtoisvoimin.

Pääsiäisen sana
... sivu 3
			

auttamisen
kanava ... sivu 4

Yökirkko
Kalannissa ... sivu 2
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Seurakunnan perustehtävä?
S
eurakunnan perustehtävä on hengellinen
työ. Sen tehtävänä on
julistaa Jumalan sanaa ja
jakaa sakramentteja sekä
toimia kristillisen sanoman
levittäjänä ja toteuttaa
lähimmäisenrakkautta.
Tämän tehtävän pohjalta
seurakunta huolehtii
jumalanpalvelusten
pitämisestä, kasteen ja
ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kuten
avioliittoon vihkimisestä
ja hautaan siunaamista
välittäen niihin Jumalan
siunauksen.
Kristillistä kasvatus- ja opetustyötä sekä sielunhoidollista työtä tehdään eriikäisten ihmisten parissa.
– Talous ja hallinto luovat
edellytykset tälle työlle ja
sen kehittämiselle.

Seurakunta auttaa

Seurakunnan diakoniapalvelut ovat tarkoitettu
jokaiselle, joka tuntee
tarvitsevansa tukea elämäntilanteeseensa ikään
katsomatta. Apu on
luonteeltaan hengellistä,
henkistä ja aineellista. Elämän ristiriitojen aikana voi
kääntyä luottamuksellisesti
seurakunnan työntekijöiden puoleen. Diakoniatyö
järjestää myös ryhmätoimintaa.
Perheasiain neuvottelukeskuksessa voi luottamuksella ja maksuttomasti
selvitellä parisuhteeseen,
perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä
kysymyksiä ja löytää keskustellen uusia näkökulmia.
Lisäksi on sairaalapappi
potilaita, omaisia ja laitok-

sen henkilökuntaa varten.

Työmuodot
Seurakunnan lapsityön
toimintaan kuuluva perhekerho ja avoin päiväkerho
ovat kohtaamis- ja keskustelupaikkoja kotona alle
kouluikäisen lapsen kanssa
olevalle vanhemmalle.
Muskariin lapsi osallistuu
yhdessä vanhemman
kanssa. Kerhossa nautitaan
musiikista lasten ehdoilla.
Päiväkerhoissa on 3-6-vuotiaille tietoja ja taitoja kartuttavaa toimintaa kahtena
päivänä viikossa. Ohjaajat
ovat ammattikoulutuksen
saaneita. Ilmoittautuminen
syksyn päiväkerhoihin on
nyt käynnissä.
Koululaisille, 7-14-vuotiaille tytöille ja pojille on
tarjolla kerhoja, leirejä ja

retkiä. Kymmenvuotiaat
kutsutaan 10-synttäreille
syksyllä.
Rippikoulu käydään
yleensä sinä vuonna, jona
täytetään 15 vuotta.
Konfirmoitu seurakunnan
jäsen on oikeutettu käymään itsenäisesti ehtoollisella, pääsemään kummiksi
ja säädetyn iän saavutettuaan solmimaan kristillisen
avioliiton.
Nuorisotoiminnan painopiste on rippikoulunjälkeisessä työssä. Toimintamuotoina ovat nuortenillat
ja retket lähiseudun nuorisotapahtumiin. Seurakunta myös avustaa alueen
partiolippukuntia antaen
kokoustiloja.
Aikuisille on ryhmätoimintaa, esimerkiksi raamattupiirejä. Senioreja
muistetaan syntymäpäivä-

käynnein. Syksyllä 70-vuotiaat kutsutaan omaan
syntymäpäiväjuhlaan.
Lähetystyöhön kuuluu erityisesti nimikkolähettien ja
-kenttien työn tukeminen
rukouksin ja varoin.
Kirkkomusiikki on osa
jumalanpalvelusta, samoin
kirkkokuorot.
Olemme iloisia, että kesäja kausityöt hautausmailla,
kirkon oppaina ja kesäleireillä kiinnostivat ja hakijoita oli runsaasti.
Seurakunta olemme me –
kaikki seurakuntalaiset
yhdessä. Tulevaisuudessa
tarvitaan lisää vapaaehtoisia tekemään yhteistä
työtä. Tämän vuoksi seurakuntamme on mukana
Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnassa.

Talvinen yökirkko puhutteli Kalannissa
P
ieni joukko kokoontui
talviseen yökirkkoon
Kalannissa. Juuri satanut
lumi ja valaistu kirkko
toivat mieleen Jaakobin
unen, jossa enkelit kulkivat
portaita ylös ja alas maan
ja taivaan välillä. Unessa
Jumala lupasi Jaakobille
varjeluksensa. ”Tämä paikka on varmaan Jumalan
asuinsija ja taivaan portti”,
sanoi Jaakob herättyään.
Yökirkon osallistujat havahtuivat sekä kirkkotilan että
oman sydämensä taivaallisille porteille.
Kuin sydämen rukouksina
sytytimme kynttilöitä lumisille haudoille ja astuimme
kirkkotilaan. Mieluisilla
paikoilla kuulostelimme
ensivaikutelmaa hiljaisuudessa. Tuona iltana Kalannin kirkossa tuli vastaan
alttarin kirkas valo, pyhyys,
siunaus ja rauha.

Tuttu kirkko oli rakas, lämmin ja kaunis.
Virrestä 600 muodostui
yön teemavirsi: ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen
suojaan olemme kaikki
hiljaa kätketyt. Me saamme
luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä
uuteen aikaan nyt.”

Kirkkotilan puhetta
Seinään maalattu kookas
laiva kertoo ajasta, jolloin
kristinuskon sanoma elävästä Jumalasta, Luojasta ja
Lunastajasta saapui Suomeen ja Kalannin rannoille. Keskiaikaiset, vuosina
1470–71 maalatut, kuvat
tuovat eläväksi kirkon
historian sen aamuhämäristä alkaen. Lohtua jakavat
monet edellä kulkeneet
kirkkoisät ja Raamatun
henkilöt, naiset ja miehet.
Kalannin kirkossa tulee
ennen muuta eläväksi
Raamatun keskeisin sanoma ihmiseksi syntyneestä
Jumalasta, joka kantaa
ihmisen sietämättömän
tuskan ja kärsimyksen sekä
sulattaa rakkaudellaan pois
kuolemanpelon. Maalaukset herättävät mielikuvia
rakastavasta, huolehtivasta
ja anteeksiantavasta Jumalasta. Ihmisellä voi olla
häneen läheinen suhde,
kuin hyvän vanhemman

suhde lapseensa: rakastava,
hellä, lämmin, läheinen.

Rukouksen ja levon
paikka
Kirkkotila on vihitty lepopaikaksi ihmisille rukousta,
hiljentymistä ja jumalanpalvelusta varten. Yökirkossa
keskityimme niin hiljaiseen
rukoukseen kuin Isä meidän -rukoukseen. Keskiyöllä
ehtoollisen asetussanat
koskettivat: ”Sinä yönä…
hän otti leivän, siunasi,
mursi ja antoi sen…”
Lempivirret ja kuunteleva
hiljaisuus sekä rukoushetket herättivät kysymyksen:
Mitä Jeesus sanoisi meille juuri nyt? Vastaus tuli
päivän päätösrukouksessa:
”Minun käskyni on tämä:
rakastakaa toisianne, niin
kuin minä olen rakastanut
teitä.”
- Kirkkoyö oli hyvä kokemus, sanoiksi en osaa
pukea. Yön jälkeen olin kuin
pumpulissa, siunattuna
Herran kanssa olemisesta,
sanoi Silja Eerola, yksi mukana olleista.
- Kirkkoyö oli miellyttävä
ja rikastuttava kokemus.
Hiljaisuudessa oli hyvä
miettiä. Uskallan suositella
muillekin, sanoo Sampo
Lipponen, Kalannin kappelineuvoston puheenjohtaja.

Kalannin kappelineuvoston puheenjohtaja Sampo Lipponen ja
kappalainen Esko Halivaara etsivät Kalannin kirkkokirjan
avulla Suomen vanhinta taiteilijasigneerausta. Se löytyi kirkkosalin
itäseinältä, kaappikellon takaa ja ulottuu aivan Pietarin kuvan alle:
”Petrus Henriksson Pictor”, Pietari Henrikinpoika maalari. Kirjoitus
paljastaa kalkkimaalausten tekoajaksi vuoden 1470.

Hiljentymisen ja rukoushetkien ohella kirkkotilasta etsittiin puhuttelevaa
sanomaa.
- Kalannin kirkossa tulee
ennen muuta eläväksi
Raamatun keskeisin sanoma ihmiseksi syntyneestä

Jumalasta, joka kantaa
ihmisen sietämättömän
tuskan ja kärsimyksen sekä
sulattaa rakkaudellaan pois
kuolemanpelon.
teksti ja kuvat Terttu Etelämäki
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Pääsiäisajan tilaisuuksia
Tiistai 3.4.
klo 19 Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus, Uudenkaupungin
kirkko, Tarmo Halttunen, Ari Hirvonen
klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, Pyhämaan kirkko,
Juhani Kapiainen, Pasi Venho
Keskiviikko 4.4.
klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, Uudenkaupungin kirkko,
Jarkko Juuti, Ari Hirvonen
klo 19 Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus, Kalannin kirkko,
Esko Halivaara, Pasi Venho
klo 19 Iltakirkko, Pyhämaan kirkko
Juhani Kapiainen, Ari Stenman
Torstai 5.4.
klo 19 Kiirastorstain messu, Uudenkaupungin kirkko,
Tarmo Halttunen, Ari Hirvonen
klo 19 Kiirastorstain messu, Kalannin kirkko,
Esko Halivaara, Pasi Venho, Emmauskuoro
klo 19 Kiirastorstain messu, Lokalahden kirkko,
Arja Kalliopaasi, Henri Sarametsä
klo 19 Kiirastorstain messu, Pyhämaan kirkko,
Juhani Kapiainen, Ari Stenman, kuoro
Pitkäperjantai 6.4.
klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
Jarkko Juuti, Ari Hirvonen
klo 10 Pitkäperjantain ehtoollisjumalanpalvelus, Kalannin kirkko,
Esko Halivaara, Pasi Venho, kirkkokuoro
klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko,
Arja Kalliopaasi, Henri Sarametsä, kirkkokuoro
klo 12 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko,
Juhani Kapiainen, Ari Stenman
klo 13 Ristinjuhla Maurumaan rukoushuoneella
Esko Halivaara, Pasi Venho, puhujana Lassi Stenman
klo 18 Pitkäperjantain iltamusiikki, Uudenkaupungin kirkko
Tiina Sara-Haarikko, sopraano; Katriina Virta, sopraano;
Ari Hirvonen, urut; Henri Sarametsä, urut
Lauantai 7.4.
klo 23 Pääsiäisyön messu, Uudenkaupungin kirkko,
Jarkko Juuti, Ari Hirvonen
klo 23 Pääsiäisyön messu, Lokalahden kirkko
Arja Kalliopaasi, Henri Sarametsä, kirkkokuoro
Martat tarjoavat kahvia/teetä Paanulassa.
1. pääsiäispäivä 8.4.
klo 10 Messu, Uudenkaupungin kirkko
Tarmo Halttunen Ari Hirvonen, Henri Sarametsä
klo 10 Pääsiäiskirkko, Kalannin kirkko
Esko Halivaara, Pasi Venho, kirkkokuoro
klo 12 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko,
Juhani Kapiainen, Ari Stenman, kuoro
klo 12 Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta
klo 18 Konsertti, Uudenkaupungin kirkko,
Juhani Romppanen, urut
2. pääsiäispäivä 9.4.		
klo 10 Konfirmaatiomessu (iltarippikoulun konfirmaatio)
Uudenkaupungin kirkko, Jarkko Juuti, Henri Sarametsä
klo 10 Koko seurakunnan yhteinen messu, Kalannin kirkko,
Esko Halivaara, Juhani Kapiainen, Ari Stenman
Palveluksen jälkeen kirkkokahvit Kalannin srk-kodissa.
Huom. Lokalahdella ja Pyhämaassa ei jumalanpalvelusta klo 12.

”Se on täytetty”

K

ristillisyyteen voidaan katsoa
kuuluvaksi se, että tehtävien
hoidossa pyritään uskollisuuteen.
Uskollisuudelle on luvattu hyvä
palkka. ”Vähässä sinä olet ollut
uskollinen. Minä panen sinut paljon
haltijaksi”, luvattiin uskollisesti
leiviskänsä hoitaneelle palvelijalle
(Matt. 25:23). Hyvin työnsä hoitavat
pääsevät elämässään eteenpäin
ja saavat uutta vastuuta. Mahdollisuudet laajenevat. Kristillisyyden
ytimeen kuuluu uskollisuus uskossa. Sille on luvassa vielä suurempi
palkka, iankaikkisen elämän armopalkka, ei ansiosta vaan armosta
pelkästään. ”Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle
elämän kruunun,” lupaa Jeesus (Ilm.
2:10). Uskollisuus uskossa kasvattaa puolestaan uskon hedelmänä
uskollisuutta muussakin, tehtävien
hoidossa, avioliitossa, lupausten
pitämisessä ja niin edespäin.
Uskolle luvattu armopalkka perustuu yhden uskollisuuteen hänelle
annetun tehtävän hoitamisessa
loppuun saakka. Tuo yksi on Herramme Jeesus Kristus, josta Hebr.
2:ssa sanotaan: ”Sentähden piti
hänen kaikessa tuleman veljiensä
kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi
tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.” Kun Jeesus
ristillä lausui tunnetut sanansa:
”Se on täytetty”, merkitsee se sitä,
että kaikki, mitä ihmisen saattamiseksi taivaaseen tarvitaan, on
tehty hänen puolestaan. Ei tarvitse
muuta kuin ottaa lahjana vastaan.
Se, mitä Jumala nyt odottaa, on
että tunnustamme syntisyytemme ja pyydämme anteeksiantoa.

Tämä tuo osallisuuden armoon ja
pelastukseen. Jeesuksen nimessä
ja sovintoveressä synnit annetaan
anteeksi ja ihminen saa Jumalan
rauhan.
Syntien anteeksiantamuksen kokeminen tuo yhteyden Jumalan kanssa ja osallisuuden Hänen lupauksistaan, joihin kuuluu taivaspaikan
lisäksi huolenpito. Sana vakuuttaa:
”Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä
itseänsä kieltää hän ei saata.” (2.
Tim. 2:13) Vakuudeksi lupaustensa
pitämisestä Jumala on antanut sydämiimme Poikansa Hengen, josta
Raamattu puhuu sinettinä: ”Hänessä (Jeesuksessa) on teihinkin, sitten
kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin,
uskoviksi tultuanne pantu luvatun
Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on
meidän perintömme vakuutena,
hänen omaisuutensa lunastamiseksi – hänen kirkkautensa kiitokseksi.” (Ef. 1:13-14) Eli: jos sinulla on
Pyhä Henki, olet tuleva lunastetuksi Jumalan kirkkauteen. Ja: sinulla
on Pyhä Henki, jos uskot Herraan
Jeesukseen omana Vapahtajanasi.
Pyhän Hengen sisäiseen todistukseen perustuu Jumalan lasten
tietämys siitä, että he ovat Herran
tiellä ja matkalla taivasta kohti.
Pyhä Henki laittaa myös huolehtimaan siitä, että kukaan ei jäisi Jumalan armosta osattomaksi. Siksi
Jumalan ihmiset kutsuvat toisiakin
Jeesuksen luo julistaen Jeesuksen
täytettyä työtä ja sovintoveren
armoa – ei ainoastaan hiljaisella
viikolla ja pääsiäisenä vaan muulloinkin.
Juhani Kapiainen, kappalainen

Seurakuntakahvit Lokalahdella

Kaikille seurakuntalaisille avoin
vapaamuotoinen tapaamis- ja
kokoontumishetki kahvikupin
äärellä on joka toinen torstai kello
13.30-15 Lokalahdella Paanulan
seurakuntakodissa. Kahvihetkessä
on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia

muiden seurakuntalaisten kanssa.
Lokalahden kappalainen Arja
Kalliopaasi toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi seurakuntakahveille – mukana on myös
seurakuntamestari Jani Tanner.
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Tehdään hyvää yhdessä!

Suurella Sydamella on
internetin kautta vapaaehtoistoimintaa välittävä
palvelu www.suurellasydamella.fi, jota ylläpitää
ev.lut.seurakuntien verkosto. Uudenkaupungin
seurakunnassa toiminta
aloitettiin vuosi sitten,
selvittää koko ajan toiminnassa mukana ollut
ja tämän vuoden alusta
-pääkoordinaattorina
toiminut Heli Nurmi.

- Vapaaehtoistyöstä saa
palkaksi iloa ja hyvää
mieltä! Suurella Sydämellä -toiminnassa kukaan
ei ole toista ylempänä tai
alempana, vaan kaikki
osapuolet ovat tasa-arvoisia. Jokaista mukana
olevaa arvostetaan ja
hyväksytään omana itsenään. Vapaaehtoisena
voi toimia kuka tahansa
ammatillisesta tai koulutuksellisesta taustasta

riippumatta ja hänellä
on oikeus perehdytykseen, tukeen ja ohjaukseen. Suurella Sydämellä -toiminnassa voit itse
määritellä, milloin olet
käytettävissä.
- Alkuvuodesta järjestämässämme tiedotustilaisuudessa Ilkka
Kalmanlehto, valtakunnallinen koordinaattori
Tampereelta kertoi
sivustosta ja vapaaehtoistoiminnasta tilaisuudessa, johon oli kutsuttu
myös paikallisten yhdistysten edustajia.
- Vapaaehtoisia tarvitaan
hyvin erilaisiin tehtäviin,
tällä hetkellä haemme
siivoojaa Sinapintupaan,
sisustajaa uudistamaan
srk-keskuksen aulaa,
huonekalujen korjaajaa,
leiriavustajia, pyhäkoulunohjaajia, käsiohjelmi-

en myyjiä konsertteihin,
valokuvaajaa jne.
- Uutuutena on vapaaehtoispankki, johon
voi ilmoittautua, jos et
löytänyt mitään sopivaa
työtä juuri nyt avoinna
olevista vapaaehtoistyöpaikoista. Voit kertoa
omista vahvuuksistasi,
lahjakkuudestasi ja millaisesta toiminnasta olisit
kiinnostunut, niin otamme yhteyttä kun sopivaa
työtä löytyy.
Heli Nurmi kehottaa
lähtemään rohkeasti mukaan! Ilmoittautuminen
sujuu kätevästi netissä
www.suurellasydamella.
fi.
Yhteyttä voi myös ottaa
puhelimitse tai sähköpostitse Heli Nurmi,
puh. 050-3634132,
heli.nurmi@evl.fi.
Rippikoululaiset
tutkivat, mitä
Raamatussa
sanotaan
vapaaehtoistyöstä.

Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin. Se on ihmisen rinnalle asettumista silloin, kun ei itse jaksa. Tuen
antamista, yhdessä pysähtymistä – myös hengellisten
kysymysten äärelle.
Yhteyttä voit ottaa, jos esimerkiksi kuolema on kohdannut lähipiiriäsi, elämän arki ahdistaa tai olet yksinäinen. Diakoniatyö järjestää myös ryhmätoimintaa,
tarkempia tietoja löydät seurakuntatiedoista ja www.
ukisrk.fi -sivuilta. Kotikäyntipyynnöt voit ilmoittaa
suoraan diakoniatyöntekijöille.
Sinapintuvan ruoka- ja vaatejakelu:
Seurakunnan diakonia-avustaja Elise
Heinonen puh. 050-3635 117 vastaa
Sinapintuvan (Kihukuja 2) ruoka-avusta
ja vaatejakelusta.
Ruokajakelu on arkisin kello 11–14 ja
vaatejakelu keskiviikkoisin kello 11–14.
Hartaus Sinapintuvalla pidetään arkisin kello 11.
- Jani Taskinen on aloittanut diakoniatyössä oppisopimusopiskelijana päihdetyön alalle.

Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa lauantaina 28.4. kello 9–18.30.
- Mukana myös
pikaluistelija Mika Poutala.
Tilaisuuden juontaa Matti
Jussila
Puhujat: Mika Poutala,
Seppo Niemeläinen, Vesa Salin,
Marko Kivistö, Juhani Kapiainen ja Lassi Stenman.
Musiikki: Pauli Aaltonen
sekä mynämäkeläiset Olavi
Laihinen, ja Reino Mäkilä.
Ruokatarjoilu.
Tervetuloa miehet joukolla
mukaan!

Luomakunnan
sunnuntai
Luomakunnan sunnuntai
aloitetaan Kukkamessulla
20.5. kello10 Uudenkaupungin kirkossa.
Mukana Messussa on Kenian
lähetystyössä vuosina 2007–
2012 olleet nimikkolähetti
Piittalat, jotka työskentelivät maasai-heimon parissa.
Messun jälkeen Piittalat
kertovat Keniassa tekemästään työstä Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa.
Hanna-Leena Piittala luennoi lisäksi Kukkamessujen
lavalla kello 14 aiheesta
“Kenia, kuivuutta ja kukkaloistoa”.

Seurakunnan järjestämään Suurella Sydämellä tilaisuuteen paikalle tulleiden yhdistysten edustajia ja muita vapaaehtoistoiminnassa jo työntekenteleviä tai asiasta kiinostuneita.

Diakoniatyö tukee ja auttaa

Miestentapahtuma

Uudenkaupungin
kirkkojen aukiolo
kesällä
Kaikki seurakuntamme kirkot ovat kesällä Tiekirkkoja.
Uudenkaupungin Uusi ja
Vanha kirkko sekä Kalannin
ja Pyhämaan kirkot ovat
avoinna 4.6.–12.8. Lokalahden kirkko on avoinna
4. 6.–6.8. tutustumista ja
hiljentymistä varten. Kirkkojen aukioloajat on 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.
		

Anssi Simojoki perikunnan puolesta ja Jarkko Juuti Uudenkaupungin kappeliseurakunnasta
allekirjoittamassa sopimusta
Uudenkaupungin Vanhan kirkon
historiikin uusintapainoksesta.

Uudenkaupungin Suomalaisuuden Seuran säätiö halusi tukea
kirkkoherra Y. H. Simeliuksen
Uudenkaupungin Vanhasta kirkosta kirjoittaman historiakirjan
(v.1629–1929) uusintapainatusta, koska vuonna 1929 painettua kirjaa ei ole enää saatavana.

