Pääsiäinen 2013

Pääsiäisen valo

T

änä vuonna pääsiäinen aloittaa
kesäajan. Se ei ole jokavuotista.
Kevät voi olla kylmä ja kolea, mutta
valo lisääntyy päivä päivältä ja sitä
riittää pitkin kesää. Se ei ole vähäinen asia. Päinvastoin: valossa on
mukava elää.

äisenä kasteensa yhteydessä he tunnustivat omakseen saamansa uskon
ja opin. Apostolinen uskontunnustus
on saanut syntynsä juuri näistä varhaisista kastetunnustuksista. Uskosta
on ollut koko ajan kysymys. Harhaopit olivat ajan uhka.

Pääsiäislauantai on Uskon nimipäivä.
Se on vielä poikkeuksellisempaa.
Se on ajatuksia herättävää. Toden
totta: pääsiäisen suuri sanoma kysyy
uskoa, ei järkeä. Järki ei ymmärrä
alkuunkaan meidän Herramme ylösnousemuksen syvyyksiä. Sinällään
siitä ei pidä hermostua. Kaikki järki
on tarpeen arjen haasteissa, niitä
riittää jokaiselle. Uskoa tarvitaan uskon mysteereissä. Työnjako on syytä
pitää selkeänä ja yksinkertaisena.

Monissa kielissä sana ’uskonto’
(religion) pohjautuu latinan verbiin
re-ligo, joka tarkoittaa ’sitomista
(ylös, kiinni)’. Uskonnoissa on kysymys uskoon sitoutumisesta ja
sen mukaisesta elämänmuodosta. Kristinuskossa usko kohdistuu
Pyhään, kolmiyhteiseen Jumalaan ja
Hänen valitsemaansa tapaan suhtautua ihmiseen. Pääsiäisessä juuri
se on kaikkein keskeisintä: Jeesus on
”kuolemalla kuoleman voittanut ja
haudoissa oleville elämän antanut”.
Kristus on ylösnoussut. On merkittävää, että varhaisille kristityille
opillisista (dogmaattisista) uskon
kysymyksistä muodostui ’elämää
suurempia’ asioita.

Rooman seurakunnissa muodostui
noin 300-luvulla jKrs. käytäntö, jonka
mukaisesti vuoden aikana seurakuntiin liittyneille opetettiin, mistä
uskossa oli kysymys ja sitten pääsi-

Pääsiäistä edeltää ns. hiljainen
viikko; kiirastorstai ja pitkäperjantai. Tuhatkunta vuotta on
meidän Herramme Jeesuksen
kärsimystietä seurattu näilläkin Vakka-Suomen seuduilla.
On tahdottu uskoa, että ei ole
pääsiäistä ilman kiirastorstaita
ja pitkäperjantaita. Sillä tavoin
Jeesuksen ristinkuolema on
kristinuskon peruskiviä. Mutta
pystymmekö sitoutumaan
tähän? Uskommeko pääsiäisen ilouutiseen vai ajaudummeko järkemme ohjauksessa
huomaamatta pois?
Pääsiäisen iloa ei voita mikään. Se on tietoisuutta siitä,
että asiamme ovat hyvän Jumalan käsissä. Se on puhdasta
energiaa, joka ei kulu eikä
ehdy. Valossa on mukava elää.
Jarkko Juuti
Uudenkaupungin kappalainen

Uusia työntekijöitä
Uudenkaupungin seurakunnassa aloitti vuoden alusta pastori Jukka Kekki, jolla on aiempaa kokemusta
seurakuntapapin työstä Kinnulan seurakunnasta.
Hänellä on lisäksi pitkä työkokemus pääkaupunkiseudulta, jossa hän toimi suntiona ja ylivahtimestarina Espoossa.
Pastori Jukka Kekki
toivottaa kaikki tervetulleiksi pääsiäisen ajan
jumalanpalveluksiin ja
muihin tilaisuuksiin.

Lisäksi Aino Savolaiselle Uudenkaupungin seurakunta pyytää virkamääräyksen seurakuntapastorin
(II) virkaan 9.6.2013 alkaen, mutta hän aloittaa kuitenkin työt jo 15. huhtikuuta.

Pääsiäinen kirkoissa
Iltakirkot

- tiistai 26.3. klo 19
Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkko
- keskiviikko 27.3. klo 19
Uudenkaupungin, Kalannin ja Pyhämaan kirkko
Kiirastorstai, 28.3.
- Messu klo 19 , Uudenkaupungin kirkko
- Ehtoolliskirkko klo 19, Kalannin kirkko
- Iltamessu klo 19, Lokalahden kirkko
- Ehtoolliskirkko klo 19, Pyhämaan kirkko
Pitkäperjantai, 29.3.
- Jumalanpalvelus klo 10, Uudenkaupungin kirkko
- Ehtoolliskirkko klo 10, Kalannin kirkko
- Jumalanpalvelus klo 10, Lokalahden kirkko
- Jumalanpalvelus klo 10, Pyhämaan kirkko

Uudenkaupungin kappelineuvosto valitsi 21.3. kappalaisen
virkaan Samuel Mäkisen, joka
aloittaa aikaisintaan elokuun
alusta.
Henna Ahtisen siirtyessä Ruskolle
seurakunnan uutena vs talouspäällikkönä aloitti 15. tammikuuta Turussa asuva Ilkka Huhtala,
joka hoitaa myös kiinteistöpäällikön tehtäviä.

Lauantai 30.3.
- Pääsiäisyön messu klo 23, Uudenkaupungin
ja Lokalahden kirkoissa. Lokalahdella Martat tarjoavat messun jälkeen kahvia/teetä Paanulassa.
1. pääsiäispäivä 31.3.
klo 10 Messu, Uudenkaupungin kirkko
klo 10 Pääsiäiskirkko, Kalannin kirkko
klo 12 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
- Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta.
2. pääsiäispäivä 1.4.		
klo 10 Koko seurakunnan yhteinen messu,
Kalannin kirkko. Palveluksen jälkeen kirkkokahvit Kalannin srk-kodissa.
-Uudenkaupungin, Lokalahden ja Pyhämaan
kirkoissa ei jumalanpalvelusta.

Hyvää pääsiäistä!

Pääsiäiskuvaelma
tiistai 26.3.
klo 16.30 Kalannin kirkko
klo 17.30 Srk-keskus (Kouluk. 6)
klo 19
Pyhämaan kirkko

		

torstai 27.3.
klo 11
Santtiontupa (Kihuk. 2)
Sopii kaikenikäisille.
Kesto noin 20 minuuttia. Vapaa pääsy.
Järj. Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö

Konsertteja
Pitkäperjantain iltamusiikki

29.3. klo 19 Uudenkaupungin kirkko
Tomi Satomaa, urut
Anna Satomaa, huilu

Laudamus te -konsertti

2. pääsiäispäivänä 1.4. klo 17,
Uudenkaupungin kirkko
Marja Springfeldt, sopraano
Leena Kosola, sopraano
Ari Hirvonen, urut

Yhteisvastuukonsertit

Ugin seurakuntakeskus (Kouluk. 6) :
ti 9.4. klo 18 MeNeljä, Ojenna kätesi
-konsertti sanoin ja sävelin
ke 17.4. klo 19 Andante-orkesteri
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Vapaaehtoistyön
kurssi yhteistyössä
Vakka-Opiston kanssa

www.suurellasydamella.fi
Heli Nurmi, p. 050-3634 132

Vapaaehtoistoiminta on
lähimmäisten palvelua ja
auttamista, jota voi tehdä
tavallisen ihmisen taidoin
oman jaksamisen ja aikataulun mukaan. Haluaisitko
olla perhekerhon vierailija,
leirivalvoja, munkinpaistaja,
kahvinkeittäjä, säestäjä,
kerhopappa tai -mummi?
Yhteistyötä
Vakka-opiston kanssa
Vakka-opisto ja Uudenkaupungin seurakunta
järjestivät yhteistyössä
alkuvuodesta kolmen
illan peruskurssin, jossa
annettiin perustietoja ja
valmiuksia vapaaehtoisena
toimimiseen. Kurssilla käsiteltiin esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan periaatteita,
jaksamista ja motivaatiota.
Leppoisan kurssin aikana
käytiin pienryhmäkeskusteluja ja tutustuttiin Suurella sydämellä -palveluun.
Kouluttajana toimi vapaaehtoistyön koordinaattori
Heli Nurmi.

- la 30.3. klo 10-15 Uskon päivän toritapahtuma
- su 7.4. klo 18 Pyhäillan messu, teemana Missio,
Uudenkaupungin srk-keskus (Koulukatu 6)
- to 18.4. klo 18 Ystäväilta, Uudenkaupungin
srk-keskus: ohjelmaa, musiikkia, iltapala.
Tilaisuuksissa mukana muutoskertomuksen antajia.
Muutoskertomuksia Uudenkaupungin alueelta
ovat antaneet Virpi Babatunde, Ritva Joutsen, Antti
Korpi, Odette Lee-Simmons, Kauno Pietilä, Markus
Rokosa, Timo Räsänen ja turkulaistunut Petteri
Nevavuori. Kertomukset, stoorit ovat luettavissa
www.muutokseen.fi -sivulta.
Suurella Sydämellä -koordinaattori Heli Nurmi kertoo SPR:n
Ystäväpalvelun yhdyshenkilöille, Vuokko Tyville ja Tapani
Caseliukselle Suurella Sydämellä -toiminnasta.

Yhdistyksiä mukaan
Uudessakaupungissa moni
taho tekee omalla sarallaan
arvokasta vapaaehtoistyötä. Seurakunnalla ja eri yhdistyksillä on jo mukavasti
omia vapaaehtoisiaan mukana toiminnassaan. Uusia
vapaaehtoisia kuitenkin
tarvitaan ja yhteistyötä onkin nyt lisätty tarjoamalla

yhdistyksille mahdollisuutta tulla mukaan Suurella
Sydämellä -palvelun piiriin.
A-kilta ja SPR lähtivät
ensimmäisinä yhdistyksinä
mukaan. Suurella sydämellä -sivuilta löytyy jatkossa
siis monipuolisia vapaaehtoistöitä. Lähde rohkeasti
mukaan!

Kesäisen Tiekirkon rauhaa
Uudenkaupungin seurakunta -niminen FB-sivu sai
alkunsa viime syksynä. Jo
sitä ennen Uudenkaupungin seurakunnan lapsi- ja
nuorisotyön sivustot ovat
olleet, ja ovat edelleen
kovassa käytössä näiden
työalojen kätevinä työkaluina.
Seurakunnan yhteiselle
Facebook-sivulle on tarkoitus tuoda tapahtumatietoa
ja linkkien kautta ajankohtaista infoa kirkkoon
liittyvistä asioista. Päivityksissä pyritään huomioimaan koko seurakunnan
alue ja eri työalat, kuten
diakonia- ja vapaaehtoistyö
sekä kasvatus. Päivityksiä
pyritään tekemään viikoittain lähinnä tiedotuksen ja
Suurella Sydämellä -koordinaattorin voimin. Tykkääjiä
FB-sivustolla on nyt noin 50
ja lisää tietysti toivotaan.
Seurakunnan kotisivuilta
pääsee Facebook-sivustolle
> Lisätietolinkit.

www.ukisrk.fi

Mahdollisuus Muutokseen -Missiokampanjan
avulla tehdään evankeliumityötä Varsinais-Suomen
mediassa maaliskuun ajan, puheenaiheena Jumala
ja usko. Vielä ehtii tilata kirjan + dvd:n numerosta 0800 135 135 tai www.muutokseen.fi -sivujen
kautta. Kevään aikana järjestetään tilaisuuksia,
joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Viime kesänä SoulSistersit, Taru ja Katja tekivät
fillarikierroksen rantatietä Raumalta Turkuun.
Alla otteita Tarun blogitunnelmista.
”Rauha. Täällä on ihmisen
hyvä olla ja hengittää.
Käydessäni pikkukylissä
alkoi pääkaupungin kiire
tuntua aivan älyttömältä.
Pikkukylät ovat ihmisen kokoisia. Siellä on vain se välttämätön. Pikkuinen ruokakauppa, kirkko ja kirkon
hautausmaa. Voisi hymyssäsuin sanoa, että siinähän
sitä on koko elämäksi ihan
tarpeeksi. Ainakin kiire ja
ruuhkat olivat poissa ja aika
tuntui hitaammalta. Pisti
miettimään ihan uudestaan, mihin oravanpyörään
sitä enää suostuu. Mietin
siinä polkiessa, kuinka
maaseutua voisi jälleen
asuttaa. Kuinka ennen riitti,
että oli yksi lehmä ja pieni

pala peltoa. Kyllä sillä yksi
ihminen eli. Oli jotenkin
haikeaa nähdä, että talot,
jotka ennen olivat täynnä
elämää, olivat vain kesämökkejä. Varmasti on niitä,
jotka pystyvät tekemään
etätyötä ja muuttavatkin
maalle hiljaisuuden ja rauhan pariin.
Luonnon keskellä sielu
lepää.
Tutkimusten mukaan
taidenäyttelyissä ja kulttuuririennoissa käyvät ihmiset
voivat paremmin – taide
tekee hyvää aivoille ja sydämelle, samoin hiljaisuus ja
liike. Mikä paketti!
Voin lämpimästi suositella
kaikille rauhaa, kauneutta,
henkisyyttä tai läsnäoloharjoitusta kaipaaville pientä

Vs. talouspäällikkö Ilkka Huhtala:

Seurakunta merkittävä
kesätyönantaja
Seurakunnan vs. talous- ja
kiinteistöpäällikkönä tammikuussa aloittanut Ilkka
Huhtala kertoo, että kaikki
Uudenkaupungin seurakunnan kirkot ovat kesäisiä
Tiekirkkoja, joissa ihmiset
voivat hiljentyä hetkeksi
ja tutustua kirkkoon ja
mahdollisesti ympäröivään
hautausmaahan.

– Kesällä kaikkiaan
yhdeksän opasta palvelee
Tiekirkkoihimme pistäytyjiä. Hautausmaista ja
seurakunnan kiinteistöjen
ulkoalueista huolehtii 25
kausi- ja kesätyöntekijää.

irtiottoa arjesta ja pysähdystä
Tiekirkossa, uskontoon tai uskomattomuuteen katsomatta.
Ihmiset maksavat päästääkseen retriiteille ja taidenäyttelyihin. Tarjolla on toinenkin
vaihtoehto; kirkkojen saranat
aukeavat kaikille. Aukioloajan
puitteissa siellä voi viettää
hetken hiljaa istuen, taidetta ja
arkkitehtuuria tutkien, oppaan
kanssa jutustellen...
Voi ihailla taitavien ihmisten
käden jälkeä, suomalaista taidetta ajalta, jolta ei ole mitään
muuta säilynyt tai edes tuotettu. En ole keksinyt vielä mitään
muuta paikkaa tähän tarpeeseeni. Aina lähtiessäni tunnen
puntin nousevan himpan
kevyemmin. Tämä on minulle
taivaallinen taukopaikka...”

Tiekirkkojen aukiolo
Kirkot ovat avoinna kesällä 2013 seuraavasti:
3.6.–11.8. Uudenkaupungin, Kalannin ja Pyhämaan kirkot
3.6.–4.8. Lokalahden kirkko
arkisin kello 11–17 ja pyhäpäivinä kello 12–16, muulloin sopimuksen mukaan.

