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Mitä tapahtuu

k

un yhteisön sisällä
ihmisten välinen jännite
kasvaa niin suureksi, ettei
sitä enää kestetä, jotain on
tehtävä. On kaksi mahdollisuutta. Parempi vaihtoehto
on keskustelun, kuuntelemisen ja toinen toisensa
kunnioittamisen kautta

etsiä yhteistä keskitietä.
Huonompi vaihtoehto on
valita joku tai jotkut syntipukiksi ja sulkea yhteisön
ulkopuolelle. Tiedämme
kokemuksesta, että tämän
voi tehdä monella tavalla:
kiusaaminen, vihapuhe,
mitätöinti, leimaaminen…
Kun syntipukki on poissa paha on ulkoistettu – yhteisö voi ainakin hetken ajatella, että kaikki on hyvin.
Mahdollisesti jonkin ajan
kuluttua jännite kasvaa ja
kuvio toistuu.
Jumala on kaikkivaltias.
Hän olisi voinut lopettaa
synnin vallan maailmassa
estämällä (väkivalloin!)

jokaista meitä erikseen tekemästä pahaa itsellemme,
toisillemme ja yhteiselle
maailmalle. Hän ei kuitenkaan olisi voinut tehdä niin
tuhoamatta sitä minkä on
luonut – ihmisessä sitä,
mikä ihmisessä on ihmistä.
Ihminen on ihana ja vapaa
olento, jolla on kyky ja
mahdollisuuksia tehdä halutessaan niin pahaa kuin
hyvääkin. Voi ajatella, että
Jumalalla on keinot vähissä. Hänen on vedottava
meihin ihmisiin. Hän tekee
sen hyvän kautta. Ihminen
ei voi ulkoistaa pahaa, toki
hän voi pyrkiä aina valitsemaan hyvän yhä uudelleen
ja uudelleen.
Kirkon elämässä hiljainen
viikko ja pääsiäinen – Kristuksen kärsimys, kuolema

ja ylösnousemus – ovat
sanoman ytimessä. Niin
Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja
purppuranpunainen viitta
yllään, ja Pilatus sanoi: ”Katso: ihminen!” (Joh. 19:5).
Jeesuksesta tuli yhteisön
viaton syntipukki, jotta
kenenkään ei koskaan enää
tarvitsisi ottaa sitä roolia
kannettavakseen.
Näin piispa Kaarlo Kallialan
eräässä saarnassa – Jumalan valtakunta on totuuden
ja armon valtakunta. Totuus
meistä ja meidän yhteisestä
elämästämme on enimmäkseen aika karu, hiukan suttuinen ja joka tapauksessa
enempi vähempi voimaton.
Totuus Kristuksesta on, että
Kristus on kuitenkin siis tap-

piossaan voittava, tuhossaan elpyvä ja ulkopuolelle
joutumisessaan mukaansa
tempaava. Totuutta vastaan me emme voi mitään
– ja miksipä voisimmekaan, koska vain äärimmäinen realismi kohtaa
meidät ja maailmamme
sellaisena kuin me olemme
ja se on. Armoa taas on se,
että juuri tässä kuvitelmista karsitussa ja teeskentelystä riisutussa maailmassa
meidät otetaan vastaan,
tällaisinamme. Meidät
kelpuutetaan, meille annetaan arvo; meistä on ihmisiksi ihmisten joukkoon
ja jopa ihmisiksi Jumalan
kumppanuuteen.
Esa Mierlahti
vapaana oleva kirkkoherra

Virsivisa käynnistyi
Joka toinen vuosi järjestettävän Virsivisan tavoitteena
on kannustaa koululaiset
laulamaan virsiä sekä tehdä
virsikirjaa tutuksi.
Valtakunnallisen 3.- ja 4.luokkaisten Virsivisan paikalliskilpailu käytiin Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa 11.4. Voiton vei
niukasti Virsitytöt Saarniston koulusta (35 pistettä
37:stä). Kakkossijan jakoivat
Hakametsän ja Lokalahden
joukkueet (34 pistettä).
Voittajajoukkue, Minea Soinu, Mea Toivonen ja Miisa
Hento, jatkaa hiippakunnalliseen Virsivisa-kilpailuun
Loimaalle 21.4. Musikaaliset tytöt kertoivat harjoittelevansa lähes päivittäin
välitunnilla ja kotonakin.
Hiippakunnalliseen kilpailuun he valmistautuvat
alkukilpailussa olleiden 20
virren lisäksi viiteen uuteen.
Virsivisan järjestää Seurakuntien Lapsityön Keskus

Uudenkaupungin alkukilpailun
voittajajoukkueessa, Saarniston
koulun Virsitytöissä kilpailivat
Miisa Hento (vas.), Mea Toivonen ja Minea Soinu.

yhteistyössä kirkkohallituksen, Opetushallituksen
ja PTK -poikien ja tyttöjen
keskuksen kanssa. Paikallisesti visaa toteuttavat
koulut ja seurakunnat
sekä osittain hiippakunnat.
Uudenkaupungin alueella
kaikki koulut osallistuivat
Virsivisaan.
”Kyseessä ei ole laulukilpailu, sitä toki tarvitaan, mutta
myös nokkeluutta, tietoa,
hoksaamista ja virsikirjan
käyttötaitoa”, musiikkikouluttaja Mari Torri-Tuominen
Seurakuntien Lapsityön
Keskuksesta kertoo.

Kesän konserteista ensimmäisessä, 14. kesäkuuta
esiintyy arvostettu hollantilainen urkuprofessori Ben
van Oosten. Konsertti on
samalla Pori Organ festivaalin päätöskonsertti. Samana
päivänä kaupungissa järjestetään myös valtakunnallinen Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsentapaaminen.
Paraisten urkupäivien
konsertissa 23. kesäkuuta
esiintyy nuoremman polven urkuri Tomi Satomaa,
joka soittaa suomalaista
koraalipohjaista ohjelmistoa kolmelta vuosisadalta
1800–2000-luvuilta.
Yhteistyössä Uudenkaupungin Crusell-viikon
kanssa järjestetään kaksi
konserttia.
Sunnuntaina 26. heinäkuuta ”Aulis Sallinen 80 v.”
kuullaan Kalevi Kiviniemen
kantaesittämänä säveltäjäprofessorilta tilatun
urkuteoksen Variazioni per
Organo ”muunnelmi uruil”
kantaesitys. Ohjelmassa on
myös Sallisen säveltämä
ja Uuden kirkon uruille
omistettu Chaconne, jonka
hän sävelsi Zachariassen
-yhtiöiden 100-vuotisjuhliin
vuonna 1970. Teoksen kantaesitti urkutaiteilija Tapani
Valsta. Toisena teemana
konsertissa on kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuosi.
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Urkujen juhlavuoden kesäkonsertteja

Aulis Sallinen itse kuvailee
sävellystilausta seuraavasti:
”Kun Crusell-viikko ja Uudenkaupungin seurakunta nyt
tilasivat teoksen minulle jo
tutuksi tulleiden Marcussenurkujen 150-vuotisjuhlaan,
ajattelen kehän näin kiertyvän umpeen. Minua tarkalleen 70 vuotta vanhempien
urkujen parvelta näen itseni
edelleenkin seisomassa kirkon alttarin edessä 15-vuotiaan mustassa rippipuvussa,
kaltaisteni joukossa. Näiden
kahden urkuteoksen, joiden
etäisyys toisistaan on lähes
puoli vuosisataa, väliin
mahtuu toki muitakin tälle
jättiläissoittimelle kirjoitettuja sävellyksiä. Niiden kummina on ollut urkujensoiton
velho Kalevi Kiviniemi. Hän
on taidoillaan ja persoonallisuudellaan innoittanut
minua tähän työhön, ja
pidän etuoikeutettuna sitä
että hän on lupautunut kantaesittämään teoksen, jonka
nimen ”variazioni” on ulkomaalaisuutta, ”muunnelmi”
vanhaa koulukaupunkiani.”
Crusell-viikon päätöskonsertissa sunnuntaina
2. elokuuta urkutaiteilija

Ville Urponen soittaa
Marcussen-urkujen vihkiäiskonsertissa 13.8.1865
esitetyn ohjelman. Konserttia edeltää seurakuntakeskuksessa pidettävä
Juhlaseminaari, jonka järjestävät Uudenkaupungin
merihistoriallinen yhdistys,
Organum-seura ja Uudenkaupungin seurakunta.
Puhujana on mm. emeritusprofessori Pentti Pelto.
Aiheena Uudenkaupungin
kirkon urut – merkitys
Suomen urkujenrakennushistorian ja paikkakunnan
historian näkökulmasta.
Urkuvartit jatkuvat kesätorstaisin kello 12 Uudessa
kirkossa 4.6.–23.7. Seurakunnan omien kanttoreiden lisäksi kuullaan myös
joitakin vierailijoita. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus tutustua urkuihin ja
kirkkoon. Urkuvartteihin
on helppo tulla vaikka
lounastauolla hetkeksi hiljentymään ja virkistymään
pienimuotoisen musiikkihetken myötä.
Urkujen juhlavuoden
koordinaattori Henri Sarametsä,
lisätiedot p. 044 36345 334
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Pääsiäisen ajan tilaisuuksia
Palmusunnuntai 29.3.
klo 10 Palmusunnuntain perhemessu, Uudenkaupungin kirkko,
Samuel Mäkinen, Anna Korpi, mukana lapsityö
klo 10 Meidän messu, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho, mukana nuorisotyö
klo 12 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Stenman
klo 12 Jumalanpalvelus, Gideonien kirkkopyhä, saarna Jouko Karru, Arja Kalliopaasi, 		
Ari Hirvonen, musiikki Stabat Mater; Anna Sirkiä, sopraano; Linnea Penttilä, 		
altto, jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit, Paanula
Maanantai 30.3.
klo 19 Hiljaisen viikon iltapalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
Ari Hirvonen, Merja Vihlman lukee Matteuksen evankeliumia
klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen
Tiistai 31.3.
klo 19 Hiljaisen viikon iltapalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
Ari Hirvonen, Jarkko Juuti lukee Markuksen evankeliumia
klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen
Keskiviikko 1.4.
klo 19 Hiljaisen viikon iltapalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
Ari Hirvonen, Jouko Mäenpää lukee Luukkaan evankeliumia
klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho, kirkko-		
kuoro
klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Stenman
Torstai 2.4.
klo 19 Kiirastorstain messu, Uudenkaupungin kirkko,
Aino Savolainen, Jouni Pölönen, Ari Hirvonen, Cantilona-kuoro
klo 19 Kiirastorstain ehtoolliskirkko, Kalannin kirkko,
Esko Halivaara, Pasi Venho ja Emmaus-kuoro
klo 19 Kiirastorstain messu, Lokalahden kirkko, Arja Kalliopaasi, Henri Sarametsä
klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Stenman,
kirkkokuoro
Pitkäperjantai 3.4.
klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko,
Samuel Mäkinen, Ari Hirvonen, Päiväkuoro
klo 10 Pitkäperjantain ehtoollisjumalanpalvelus, Kalannin kirkko,
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, Kukon pojat
klo 13 Ristinjuhla Maurumaan rukoushuoneella, Esko Halivaara, Pasi Venho

Salaisuuden
äärellä
P

ääsiäiseen valmistautuminen on tarkkaa puuhaa.
Viedessäni poikaani esikouluun hän esittelee ylpeänä askartelemaansa rairuohoastiaa. Astia on huolellisesti
maalattu siniseksi ja keltaiseksi. ”Samat värit kuin Rauman
Lukolla”, poikani selventää. Vähällä on, etten harkitsemattomasti erehdy kysymään, miten Rauman Lukko ja pääsiäinen
liittyvät toisiinsa. Sitten oivallan, että poikani on miettinyt
asian tarkasti. Rauman Lukko on parasta, mitä hän tietää.
Pääsiäisenä vain paras kelpaa.
Pääsiäiseen valmistaudutaan monella eri tavalla: pääsiäismunia maalaamalla, rairuohoa istuttamalla, pajunkissoja
keräämällä. Monet eivät ehkä tule ajatelleeksi, että useilla
pääsiäisen perinteillä on kristillinen perusta.
Pääsiäismuna on iankaikkisen elämän ja ylösnousemuksen
vertauskuva. Rairuoho symboloi uutta kasvua. Pajunkissat
puolestaan ovat vastineita palmunoksille, joita lapset heiluttivat Jeesuksen ratsastaessa Jerusalemiin.
Pääsiäisen symbolit pyrkivät jollakin tavalla selittämään
pääsiäisen mysteeriä, johon sanat eivät kykene. Pääsiäisen
sanoma – Kristuksen ylösnousemus – ylittää ja rikkoo oman
maailmamme rajat. Kuolema kääntyy ylösnousemukseksi,
pelko rakkaudeksi, toivottomuus toivoksi. Kiitollisuus valtaa
mielen.
Piispa Irja Askola toteaa: ”Pääsiäisviesti on jokaista varten.
Hänelle, joka ei yltänyt tulostavoitteeseen tai parisuhteensa
pysyvyyteen. Hänelle, jota kukaan ei kaipaa ja hänelle, joka
uupuu tarvitsevien taakasta. Hänelle, jota hävettää ja myös
hänelle, joka iloiten kukoistaa.”
Näiden ajatusten myötä toivotan kaikille lukijoille iloista
Kristuksen ylösnousemusjuhlaa virren 90 sanoin:
”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja
haudassa oleville elämän antoi.”
Aino Savolainen
seurakuntapastori

Lauantai 4.4.
klo 23 Pääsiäisyön messu, Uudenkaupungin kirkko,
Samuel Mäkinen, Jouni Pölönen, Ari Hirvonen
klo 23 Pääsiäisyön messu, Lokalahden kirkko, Arja Kalliopaasi, Henri Sarametsä,		
kirkkokuoro. Kirkkokahvit Paanulassa Marttojen tarjoamana.
1. pääsiäispäivä 5.4.
klo 10 Messu, Uudenkaupungin kirkko, Aino Savolainen, Ari Hirvonen,
Cantilona-kuoro, Henri Sarametsä, urut.
klo 10 Messu, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho, kirkkokuoro
klo 12 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko, Juhani Kapiainen, Ari Stenman, kirkkokuoro
klo 12 Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta
2. pääsiäispäivä 6.4.
klo 10 Afrikkalainen Gospelmessu, Kalannin kirkko, Esko Halivaara, Pasi Venho
klo 18 Pyhäillan messu, srk-keskus (Kouluk. 6), Aino Savolainen, Jouni Pölönen,
Ari Stenman, lapsityö. Lapsille oma pyhäkoulu. Messun jälkeen iltapala.
- Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa ei ole jumalanpalvelusta 6.4.
Uudenkaupungin kirkko on avoinna pääsiäisviikolla hiljentymistä varten
maanantaista 30.3. kiirastorstaihin kello 12–17 vapaaehtoisvoimin.

Kämmenristi on käsin tehty puinen risti, jota voit pitää kämmenessäsi
rukoillessasi. Ristin muoto ja sen sopivuus sinun omaan käteesi on kutsu
rukoukseen ja muistutus siitä, että Jumala on läsnä, missä tahansa tilanteessa tai paikassa oletkin.
Ristin pitäminen kädessä viittaa myös esirukoukseen, erityisesti niiden
puolesta, jotka kärsivät. Myös katumuksen aikana voi risti kädessäsi olla
turvanasi ja lohtunasi.
Sairaana tai väsyneenä sinulla ei ehkä ole sanoja rukoukseen, silloin risti
muistuttaa sinua Jumalan Rakkaudesta. Silloin riittää, kun yksinkertaisesti
pidät ristiä kämmenelläsi – se on jo rukousta.
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Suurella Sydämellä – vapaaehtoistyö
osaksi kirkkopalveluja
Auttamisen makupaloja tarjoillaan
Uudessakaupungissa
maaliskuussa

Uudenkaupungin seurakunta on mukana Suurella
Sydämellä valtakunnallisessa vapaaehtoisen auttamisen kanavassa. Tänä vuonna sen kehittämistä
tuetaan osin myös Yhteisvastuukeräyksen varoilla.
Toiminta tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuksia
auttaa, palvella avun tarvitsijoita ja koota yhteen
paikkakunnan auttamistyötä.

Suurella Sydämellä -toiminta – Mitä se on?
www.suurellasydamella.fi on internetin kautta vapaaehtoistoimintaa välittävä palvelu. Palvelua ylläpitää
Kirkkopalvelut. Toiminta-ajatuksena on lähimmäisen
palvelu ja auttaminen.

Tehtävä
Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminta tarjoaa
mahdollisuuksia auttaa, palvella avun tarvitsijoita ja
koota yhteen eri paikkakuntien auttamistyötä.

Suurella Sydämellä yhteyshenkilöt
Uudenkaupungin seurakunnassa yhteyshenkilönä
toimii Heli Nurmi, heli.nurmi@evl.fi, puh. 050 3634 140
http://uusikaupunki.suurellasydamella.fi

Uudessakaupungissa oli
maaliskuun ensimmäisellä
viikolla tilaisuus tutustua
vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksiin ja kokeilla, miltä tuntuisi tehdä
pienempi tai isompi palvelus lähimmäisen hyväksi.
Teemaviikon taustalla on
se, että Suurella Sydämellä
-vapaaehtoistoiminta on
helmikuussa käynnistyneen
Yhteisvastuu-keräyksen
tämän vuoden kotimaan
kohde.
Maaliskuun ensimmäisen
viikon aikana seurakunnan
työntekijät tai vapaaehtoistyöntekijät ottivat Uudessakaupungissa keitä tahansa
asiasta kiinnostuneita
mukaansa kokeilemaan
erilaisissa auttamistehtävissä toimimista ja tutustumaan Suurella Sydämellä
-palveluun. Viikon aikana
voi kokeilla muun muassa,
miltä tuntuisi olla vapaaehtoisena perhekerhossa tai
ulkoiluapuna vanhukselle.
Näitä ja muita tarjolla olevia
auttamisen ”makupaloja”

Anja Virtanen vapaaehtoisena monessa mukana
Anja Virtasen valoisa
olemus ja iloinen hymy on
monen tilaisuuden takana.
Ei ole montaa sellaista konserttia tai muuta seurakunnan järjestämää tilaisuutta,
joihin Anja Virtanen ei olisi
lahjoittanut omaa vapaaehtoistyön panostaan. Hän
jakaa mainoksia, myy käsiohjelmia ja pääsylippuja.

lehdissä, ulkomainoksissa
ja netissä.

Suurella Sydämellä sivustolla oli heti alkuun avoinna
mainosten ja ilmoitusten
jakajan tehtävä. Työ on todella tärkeä, sillä seurakunnalla on lukematon määrä
tapahtumia. Niistä tietoa
jaetaan montaa eri reittiä,

Anja myös tuntee paljon
paikkakuntalaisia, joten
kertomalla henkilökohtaisesti tilaisuudesta, esimerkiksi Torstaipysäkistä, hän
on saanut mukaan uusia
ihmisiä.

Anja Virtanen kertoo, että
jäätyään eläkkeelle, hänellä oli aikaa osallistua entistä enemmän seurakunnan
tilaisuuksiin. Julisteiden ja
ilmoitusten jakotyöhön
Anja lähti mukaan jo viitisen vuotta sitten.

kokeilevan ei tarvinnut
sitoutua mihinkään pidempikestoiseen. Viikon ideana
oli antaa mahdollisuus
sitoumuksetta testata, olisiko vapaaehtoistyö itselle
mahdollinen ja iloa tuottava juttu. Toki koko ajan on
mahdollista kokeilla sopimalla asiasta Heli Nurmen
kanssa.
Suurella Sydämellä on
kanava välittää apua erilaisissa elämäntilanteissa. Valtakunnallisesti se on ennen
kaikkea helposti ulottuvilla
oleva verkkopalvelu, jonka
kautta voi sekä tarjota että
pyytää apua. Seurakunnan
kannalta Suurella Sydämellä on myös matalankynnyksen tie kirkon toiminnan
pariin ja väylä toteuttaa
lähimmäisyyttä.
Uudessakaupungissa
Suurella Sydämellä -vapaaehtoisverkosto on toiminut
vuodesta 2011. Toimintaa
koordinoi Uudenkaupungin seurakunta. Tärkeinä
yhteistyökumppaneina
on eri eläkeläisjärjestöjä
ja yhdistyksiä, kuten SPR
Uudenkaupungin osasto,
MLL Uusikaupunki, VakkaSuomen mielenterveysseura, Uudenkaupungin

Heli Nurmi iloitsee siitä, että
Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminta on helmikuussa käynnistyneen Yhteisvastuu-keräyksen
tämän vuoden kotimaan kohde.

Martat, A-kilta, Uudenkaupungin Moniosaajat ry, LC
Uusikaupunki Merettaret ja
Uudenkaupungin Maanpuolustusnaiset ry.
Monelle paikkakuntalaiselle Suurella Sydämellä
onkin jo tuttu juttu, mutta
Yhteisvastuu-kohteena oleminen on tilaisuus tehdä
tätä kirkon omaa auttamiskanavaa tutuksi ja näkyväksi läpi Suomen.
Lisätietoa
Uudenkaupungin seurakunnan Suurella Sydämellä -koordinaattori, Heli
Nurmi, puh. 050 3634 140.

Ilmoittautumiset
päiväkerhoon ja
muskariin
Seurakunnan päiväkerhoihin 2015-2016 ilmoittaudutaan viimeistään 2.4.2015.
Kaksi kertaa viikossa kokoontuvat päiväkerhot on tarkoitettu v. 2009–2012 syntyneille lapsille. Kerhopisteet
on kaupungissa, Kalannissa,
Lokalahdella ja Pyhämaassa.
Kerhojen sisältö on monipuolinen keskittyen leikin
lomassa, musiikin, kädentaitojen ja liikunnan ympärille.
Muskariin lapset osallistuvat
yhdessä vanhemman kanssa.
Ilmoittautuminen siihenkin
on viimeistään 2.4.2015.
Ilmoittautumiset sähköisesti
www.ukisrk.fi tai lomakkeella, joita saa Uudenkaupungin
seurakunnan kerhopisteistä
ja virastosta.
Lisätiedot p. 050 363 4140
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Yhteisvastuu tukee yksinäisiä, sairaita ja
talousahdingossa olevia sekä vapaaehtoistyötä
Yhteisvastuu 2015 tukee
Suomessa yksinäisiä,
sairaita ja taloudellisessa ahdingossa olevia tai
muista syistä elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä
Suurella Sydämellä
-vapaaehtoistoiminnan
kautta ja auttaa lapsia
kouluun Haitissa.
Uudenkaupungin seurakunnassa Lokalahden kappalainen Arja Kalliopaasi
avasi yhteisvastuukeräyksen 1. helmikuuta ja hän
myös vastaa keräyksestä,
jossa diakoniatyö ja vapaaehtoiset ovat mukana.
Yhteisvastuun lipaskeräys
kauppojen ovilla oli lauantaina 14. maaliskuuta
Uudenkaupungin kantakaupungin alueella ja 18.
huhtikuuta Kalannissa.
Keräykseen voi lahjoittaa
myös puhelimitse, tekstiviestillä tai www.yhteisvastuu.fi -verkkkosivuilla, joista
löytyy paljon lisätietoja.

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja Suomen suurin
vuosittain järjestettävä
kansalaiskeräys, joka auttaa
hädänalaisia syntyperään,
uskontoon tai poliittiseen
vakaumukseen katsomatta
Suomessa ja kehitysmaissa.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.
Keräyksen esimies vuonna
2015 on Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma.
Yhteisvastuun dokumentteja Suomesta ja Haitista
voi seurata mm. Ylen tvkanavilla keväällä 2015.
Suomessa tuetaan vähävaraisia ja vaikeuksissa olevia
Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnan kautta.
Yhteisvastuuvaroin Suurella Sydämellä -verkoston
toimintaa laajennetaan
koko maahan. Keräysvaroin
tehostetaan myös uusien
vapaaehtoisten rekrytointia
ja koulutusta. Vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu toimii myös Uudessakaupungissa.

Tilastokeskuksen mukaan
jo vajaat 700 000 suomalaista, noin 12 prosenttia
väestöstä, elää köyhyysrajan alapuolella. Pahiten
köyhyys koettelee yhden
huoltajan lapsiperheitä ja
työelämän ulkopuolelle
pitkään jääneitä yksinäisiä
ihmisiä.

tulevina vuosina uusia kouluja. Koulut on suunniteltu
kestämään maanjäristyksiä
ja hirmumyrskyjä. Sähkö
tuotetaan aurinkopaneelien avulla ja wc-jätteestä
syntyvää biokaasua voidaan hyödyntää koulun
keittiössä tai biomassaa
lannoitteena puutarhassa.

Pienituloisissa perheissä
elää noin 100 000 lasta ja
nuorta. Eläkeläisistä pienituloisia on yli 200 000.

Lipaskeräys Uudenkaupungin kauppojen
ovilla 14. maaliskuuta

Vuonna 2013 kirkko antoi
vaikeuksissa oleville ihmisille suoraa taloudellista
apua 7,78 miljoonaa euroa,
jakoi 130 000 ruokakassia ja
tarjosi edullista tai ilmaista
ruokaa 582 000 ruokailijalle. Silti apua pyydetään monin paikoin enemmän, kuin
sitä pystytään antamaan.

Keräyksen ulkomaisena
kohteena Haiti
Yhteisvastuu auttaa lapsia
Haitissa kouluun. Muun
muassa Yhteisvastuun
tuella Haitiin rakennetaan

Uudenkaupungin kesäisten
tiekirkkojen aukiolo
Kaikki seurakuntamme kirkot, Uudenkaupungin Uusi
ja Vanha kirkko, Kalannin ja
Lokalahden kirkot sekä Pyhämaan kirkot ovat kesällä
Tiekirkkoja.
Uudenkaupungin ja
Pyhämaan kirkot ovat
avoinna 1.6.-9.8. Kalannin
ja Lokalahden kirkot 22.62.8. 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 kirkossa kello 10 sekä Lokalahden
ja Pyhämaan kirkoissa
pääsääntöisesti kello 12.

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. Matkailukotimaassa. fi -lehdestä ja verkkosivulta löytyy
lisätietoja matkailusta Varsinais-Suomessa.

Kesäillan hartaushetket kesä–elokuussa ovat
torstaisin Pyhämaan uhrikirkossa kello 18 ja
Uudenkaupungin Vanhassa kirkossa kello 19.
		

Kaunis kevätpäivä houkutteli osaltaan kerääjiä osallistumaan Yhteisvastuun
lipaskeräykseen kauppojen
ovilla Uudessakaupungissa. Usko hyvän tekemiseen
toteutui varojen keräämisessä hyvään tarkoitukseen. Varojen kerääminen
sekä keräykseen lahjoittaminen tuo hyvän mielen.
Ja toisten auttaminen
lisää elämässä koettavaa
onnellisuuden tunnetta
tutkimustenkin mukaan.
– On vaikea kuvitella
sellaista hyvää elämää,
johon ei liity minkäänlaista

Lämmin kiitos kaikille
Yhteisvastuukeräykseen
osallistuneille!

konkreettista vaivannäköä
tai erilaista resurssien kohdentamista avuntarpeessa
olevien hyväksi, sanoo Arja
Kalliopaasi.
– Monella Yhteisvastuun
lipaskeräykseen osallistuvalla on jo useamman vuoden
kokemus keräämisestä.
Hyvän asian puolesta halutaan lähteä liikkeelle yhä
uudestaan. Mukana oli ensikertalaisia, joiden kokemus
keräämisestä osoittautui
hyväksi. Erityisen huomion
ansaitsee myös nuorten
rippikoululaisten toiminta.
Rippikoululaiset keräsivät
jälleen joukolla ahkerasti
ovelta ovelle maaliskuun
alussa. Osa heistä osallistui
reippaasti ja rohkein mielin
myös lauantain lipaskeräykseen kauppojen ovilla. Meillä on täällä Uudessakaupungissa tekemisen meininkiä,
joka tuo iloa ja rohkaisua
myös omaan tehtävääni,
sanoo Yhteisvastuun keräyspäällikkö Arja Kalliopaasi.

Hautausmaan kertomaa
-kierros toukokuussa
Hautausmaan kierros toteutetaan maanantaina 11. toukokuuta kello 18-19.30 yhteistyössä museon ja seurakunnan kanssa. Museonjohtaja Mari Jalava ja seurakuntamestari Anneli Vuorio tutustuttavat Uudenkaupungin
hautausmaan nykyasuun ja vanhojen uusikaupunkilaisten sukujen hautoihin. Museonjohtaja Mari Jalava kertoo
näiden sukujen vaiheista ja vaikutuksesta kaupungin
elämään, seurakuntamestari Anneli Vuorio esittelee
paikan nykyilmettä. Kierrokselle lähdetään hautausmaan
Kappelin edestä ja sille on vapaa pääsy. Etukäteisilmoittautumista 11.5. mennessä kuitenkin toivotaan kaikilta
kierrokselle aikovilta.
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AVUN LÄHTEET

Kirkon perheneuvonta 70 vuotta

Seurakunnan diakoniapalvelut on tarkoitettu
jokaiselle, joka tuntee tarvitsevansa tukea
elämäntilanteeseen ja ikään katsomatta. Apu on
luonteeltaan hengellistä, henkistä ja aineellista.
Elämän ristiriitojen aikana voit kääntyä luottamuksellisesti seurakunnan työntekijöiden puoleen.

Perheneuvojana vuoden
2007 huhtikuusta alkaen
Uudenkaupungin seurakunnassa toiminut Minna
Ala-Kaila kertoo, että
keskustelut ovat täysin
luottamuksellisia ja ne ovat
myös maksuttomia kaikille
asiakkaille.

Diakoniatyöntekijät:
Uusikaupunki, Koulukatu 6, päivystys maanantaina ja
perjantaina klo 9-11 ja tarvittaessa muina aikoina:
Merja Vihlman, puh. 050 363 5120,
merja.vihlman@evl.fi
Ulla Forsman, puh. 044 363 5310
ulla.forsman@evl.fi (myös Pyhämaa ja Santtiontupa)
Santtiontupa, Kihukuja 2
diakonia-avustaja Elise Heinonen, puh. 050 3635 117
elise.heinonen@evl.fi
Lokalahti, Uusikaupunki
vs. diakoniatyöntekijä Eva-Mari Saarinen
puh. 050 3634 124, eva-mari.saarinen@evl.fi
Kalanti, Pyhän Olavintie 5, päivystys maanantaina ja
perjantaina klo 9–10 sekä torstaina klo 12–14:
Maarit Eresmaa, puh. 050 3261 422,
maarit.eresmaa@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,
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

Asiakkaita on vuosittain
noin 100. Heistä miehiä on
lähes puolet. Koko maassa
asiakkaita on vuositasolla
noin 17 500. Suurin osa kävijöistä on 30-39-vuotiaita
pienten lasten vanhempia.
Minna Ala-Kaila kertoi
joulun alla alan yhteistyökumppaneille perheneuvonnan työstä ja valotti sen
historiaa.
Tamperelainen pastori
Matti Joensuu oli kiinnittänyt huomionsa siihen, että
sodan jälkeisessä todellisuudessa avioerot alkoivat yleistyä. Hän julkaisi
Aamulehdessä 19.11.1944
ilmoituksen: ”Älkää ottako
avioeroa! Tarjoamme apua
vaikeuksissanne. Kääntykää
pastori Joensuun puoleen,
os. Tuomiokirkonk. 22, C.,
puh. 5314. Palvelukset
ilmaisia. – Tampereen Kaupunkilähetys”.
Uudenkaupungin seurakunnassa toiminnan aloitti
v. 1985 osittain sairaalapappina toiminut Heikki Lindfors. Työtä jatkoivat Eeva
Tavaila päätoimisena ja
Sinikka van der Meer osaaikaisena.
Alkuvuosina kaupunki maksoi osan kustannuksista.
Nykyään perheneuvonta
on seurakunnan omaa
toimintaa, joka tehdään yh-

Minna Ala-Kaila (vas.) toimii perheneuvojana Uudenkaupungin seurakunnassa. Ennen häntä tehtävää hoiti eläkkeelle siirtynyt pastori
Sinikka van der Meer (oik.) osa-aikaisesti.

teistyössä Rauman perheasiainneuvottelukeskuksen
kanssa.
Uudenkaupungin perheneuvonta palvelee myös
Pyhärannan, Laitilan, Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan
asukkaita.
Neuvontaan voi tulla yksin
tai yhdessä puolison kanssa. Eniten apua ja tukea
haetaan juuri parisuhdeongelmiin. Toki muunkinlaisia
vaikeuksia perheessä voi
olla. Käyntikertojen määrä
vaihtelee, mutta joskus
yhdestäkin käynnistä jo saa
apua.
Minna Ala-Kaila sanoo, että
ajanvaraus on rohkea päätös. Siitä alkaa matka, jonka
aikana asiakas vertauskuvallisesti matkalaukkua
avatessaan ja sen sisältöä
tutkiessaan kohtaa tunteitaan, löytää juuriaan ja
omaa sisäisyyttään. Työntekijä on toivon ja valon kan-

nattelija. Perheneuvojan
työssä saa todistaa ihmeitä
ja kasvua, kun elämä saa
jälleen värejä. Jokainen
ihminen ja elämä on tärkeä.
Perheneuvojan luo voi
hakeutua ilman lähetteitä
tai diagnooseja.
Kirkko esittää tulevan
hallituksen ohjelmaan lisää
tukea lapsiperheille. Kirkko
esittää, että neuvolapalveluiden yhteyteen rakennetaan moniammatillinen
verkosto, joka tukee lapsiperheitä kriisitilanteissa.
Tukiverkosto koostuisi sekä
kunnallisista että kirkon ja
kansalaisjärjestöjen palveluista.
Perheneuvonta toimii myös
netissä: www.city.fi/blogit/
suhdeklinikka -sivustolle
voi kirjoittaa kysymyksiä ja
saada vastauksia sekä lukea
siellä jo olevia.

Syntymäpäivien onnittelukäytäntö
70 vuotta täyttäville
seurakuntalaisille järjestetään yksi yhteinen syntymäpäiväjuhla 13. syyskuuta. Henkilökohtainen
kutsukirje lähtee elokuussa
ja juhlaan on tervetullut
myös puoliso tai ystävä.
80 vuotta täyttävät kutsutaan syntymäpäiväjuhlaan kahvittelun merkeissä
maaliskuussa. Tähänkin
tilaisuuteen tulee henkilö-

kohtainen kutsukirje
puolison tai ystävän kera.
75 ja 85 vuotta täyttäville
seurakunta lähettää onnittelukortin.
90 vuotta ja siitä eteenpäin täyttäviä onnittelemme vuosittain henkilökohtaisella vierailulla. Jos
seurakunnan työntekijän
vierailua ei toivota, riittää
ilmoitussoitto kirkkoherranvirastoon.

Koska seurakunnalla ei ole käytössään laitoksissa asuvien henkilöiden osoitetietoja, toivomme
laitosten henkilökunnan tai
lähiomaisen välittävän seurakunnalle pyynnön tervehdyskäynnistä viikkoa ennen toivottua
ajankohtaa, puh. 02-8404100.
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Kappelineuvostot

Seurakunnan hallinto

Kokoonpanot ja tehtävä

Luottamushenkilöt
Seurakuntavaaleilla 9.11.2014 valittiin seurakunnan ylin päättävä elin,
kirkkovaltuusto vuoksi 2015-2018.

Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat
tärkeimmät päätökset ja valitsee kirkkoneuvoston ja kappelineuvostojen
jäsenet.
Kirkkovaltuuston kokoonpano vuosiksi 2015-2018:
Kiertokari, Vesa, pj.
Puukki, Petri
Kinnala, Aaro, varapj.
Räsänen, Timo
Bergström, Minna
Sjöblom, Mika
Ellä, Paavo
Taskinen, Jani
Hirvonen, Riitta
Torppa, Kati
Hyytiä, Tytti
Tuominen, Marjo-Riitta
Kallio, Sinikka
Wala, Heikki
Laiho-Virtanen, Lilja
Valtonen, Ilpo
Laivo, Olli
Varpe, Maj-Britt
Lipponen, Sampo
Vasama, Jaana
Penttilä, Timo
Vaurio, Tuija
Pietilä, Jouni
Vesola, Henna-Maija
Polojärvi, Eila
Virtanen, Lasse
Virtanen, Veli-Matti

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 2015-2018:
Uudenkaupungin kappelineuvosto:

Kirkkovaltuusto valitsi 15.1.2015
keskuudestaan puheenjohtajaksi
Vesa Kiertokarin.

Varsinainen jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Petri Puukki
Minna Bergström
Hermanni Eskoli
Tytti Hyytiä
Maj-Britt Varpe
Timo Räsänen

Aaro Kinnala
Pirkko Palonen
Matti Järvinen
Helle Vahtera
Eija Maikola
Tarja Sulo

Kalannin kappelineuvosto:
Sampo Lipponen
Jouni Tuominen
Anniina Tättilä
Satu Pietilä
Kati Torppa 		
Teija Leino
Veli-Matti Virtanen
Timo Penttilä
Katriina Laihonen
Pirkko Vapola
Jukka Korpi		
Jouni Pietilä
Lokalahden kappelineuvosto:
Lasse Virtanen
Eino Närvä
Teemu Arvonen
Esko Ketola
Jorma Laivoranta
Katriina Maula
Henna-Maija Vesola
Taija Viljanen
Hanna Nieminen
Annikki Saarinen
Terhi Maula		
Elina Österman
Pyhämaan kappelineuvosto:
Mira Johtela		
Outi Eilu
Anneli Laurila
Margit Arvonen
Lilja Laiho-Virtanen
Suvi Teeri
Mika Sjöblom
Sami Uusikartano
Marko Kivistö
Juha Johtela
Kai Lindegren
Timo Friberg

Henkilöstöasioita
Kirkkoneuvoston jäsenet vuoden 2015 ensimmäisen kokouksen jälkeen vas. Mika Sjöblom, Marjo-Riitta
Tuominen, Riitta Hirvonen, Tuija Vaurio, Lasse Virtanen varapj., Ilpo Valtonen, Heikki Wala. Kuvasta
puuttuu Olli Laivo. Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana.

Kirkkoneuvosto vuosiksi 2015–2016
Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää
sen hengellistä elämää ja seurakunnan tehtävän toteuttamista. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden
hoitoa. Se myös valitsee tietyt viranhaltijat.
Kirkkoneuvostoon valittiin vuosiksi 2015-2016
seuraavat seitsemän varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet:
Varsinainen jäsen:
Lasse Virtanen varapj.
Marjo-Riitta Tuominen
Ilpo Valtonen
Olli Laivo		
Mika Sjöblom
Riitta Hirvonen
Heikki Wala		
Tuija Vaurio		

Henkilökohtainen varajäsen:
Henna-Maija Vesola
Päivi Tanner
Paavo Ellä
Jari Nevavuori
Lilja Laiho-Virtanen
Tytti Hyytiä
Eila Polojärvi
Jaana Vasama

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja
on kirkkoherra. Esa Mierlahden
vuorotteluvapaan ajan 18.3.30.9. 2015 häntä kirkkoherrana
sijaistaa kappalainen Juhani
Kapiainen.

Tuija Lankinen talouspäälliköksi
Kirkkovaltuusto päätti 26.2. valita talouspäällikön virkaan
Tuija Lankisen Helsingistä. Hakemuksia tuli yhteensä
19 ja haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa. Kalliolan
Kannatusyhdistys ry talousjohtajana toiminut Lankinen
aloittaa työt Uudenkaupungin seurakunnan talouspäällikkönä 30.3.2015. Rekrytointiprosessissa avusti Opteam.

Esa Mierlahti vuorotteluvapaalle
Kirkkoherra Esa Mierlahden vuorotteluvapaan 1.4.-30.9.
ja vuosiloman 18.3.-31.3.2015 ajan häntä sijaistaa kappalainen Juhani Kapiainen.
Teol.maist. Jouni Pölönen aloittaa työn seurakunnassa
1.4. ja hoitaa 31.5. asti seurakuntapastorille kuuluvia
tehtäviä siten kuin se ilman pappisvihkimystä on mahdollista. Pappisvihkimyksen jälkeen, kesäkuun alusta hän
on puoli vuotta Uudenkaupungin seurakuntapastorina.

Minna Rautanen palaa virkavapaalta,
Heli Nurmi vapaaehtoistyön koordinoijaksi
Minna Rautanen palaa virkavapaalta ja aloittaa 1.5.
lapsityön ohjaajana. Häntä sijaistanut Heli Nurmi puh.
050-3634 132 aloittaa lapsi- ja perhetyöntekijän virassa,
johon kuuluu vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät.
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Jouni Pietilä avasi uuden kirkkovaltuuston
1. kokouksen:

– Rakentakaamme rauhaa
Vaaleilla valitun kirkkovaltuuston ensimmäisen
kokouksen 15. tammikuuta
2015 avasi valtuutetuista
vanhin, Jouni Pietilä.
Rakentakaamme rauhaa,
aloitti Jouni Pietilä puheensa ja toisti sen kolmeen otteeseen avauspuheessaan.
Pietilä otti esiin syksyisen
piispantarkastuksen pitäjän, piispa Kaarlo Kallialan
loppupuheenvuoron. Siinä
Kalliala totesi, että Uudenkaupungin seurakunta on
omalaatuinen, ei ainutlaatuinen, mutta omalaatuinen. Täällä ei ole pääseurakuntaa ollenkaan, vaan
neljä kappeliseurakuntaa.
Piispa lisäsi vielä, että täällä
se on kyllä toiminut, mutta
malli voi aiheuttaa nurkkakuntaisuutta.
Pietilä toisti ”rakentakaamme rauhaa”, ettei piispan
pelko toteudu. Voinemme
kunnioittaa kunkin kappeliseurakunnan ominaispiirteitä, kulttuuria ja historiaa
– sallia mahdolliset erilaisuudet ja ennen kaikkea
tukea toisiamme.
Kirkkovaltuuston valinnan
jälkeen Pietilä sanoi kuulleensa, että vaalien tulos oli
huono. Paikallislehdessä oli
kirjoitus edellisen valtuuston kokouksessa tehdyistä
äänestyksistä. Loppiaisen
valtuutettujen tehtävään

siunaamisessa kirkkoherra
sanoi, että valtuuston päätöksiä pitää noudattaa. Pietilä sanoi ymmärtäneensä,
että se vene, jota valtuutettujen ja henkilökunnan tulisi soutaa yhdessä samaan
suuntaan, onkin pahassa
myrskyn silmässä.
Muutosten ja uudistusten
tekeminen on tunnetusti
vaikeaa, sanoi presidenttimmekin uudenvuoden
puheessaan.

Piispantarkastus tapahtui
Uudenkaupungin seurakunnassa lokakuusssa
23.-24. ja 26.10.2014.
Tammikuun alussa seurakunta sai piispan laatiman
raportin huomioista ja
toimenpidekehotuksia.
Piispan raportissa (www.
ukisrk.fi > hallinto >
kirkkovaltuusto) myönteisinä asioina tulee esiin
seurakunnan vahvuudet:
talous on saatettu terveelle pohjalle. Seurakunnan

esimerkkejä siitä on arkkihiippakunnassa olemassa.
Raportissa todetaan, että
seurakunnan on laadittava
henkilöstösuunnitelma,
joka huomioi myös tulevat tarpeet ja resurssien
jaon kappeleiden kesken.
Raportin mukaan kiinteistöjen määrää voitaneen
vähentää ja siksi myös kiinteistöstrategian laatiminen
on tarpeen.
Piispantarkastuksen aikana Kaarlo Kalliala kävi

Pietilä lainasi vielä pastori
Aino Savolaisen seurakunnan kotisivulla www.ukisrk.
fi Viikon sanassa ollutta
kirjoitusta Peili erilaisuuteen (30.12.2014). Kirjoitus
käsittelee Stefanoksen
kivittämistä ja syitä siihen.

”Oi ihmiset toisianne
suvaitkaa, niin suuri, suuri
on maa. ” Runo jatkuu
”Ei paha kenkään ole
ihminen, vaan toinen on
heikompi toista, hyvää sykkii
rinnassa jokaisen, vaik´ei se
aina esille loista, kas hymy
jo puoli on hyvettä ja itkeä ei
voi ilkeä, miss´ ihmiset
tuntevat tuntehin, siellä
lähellä on Jumalakin”.

Kalannin kirkossa 15.5.15
Vihille tultaessa pareilla
pitää olla mukana todistus
avioliiton esteiden tutkinnasta eli kuulutukset, jotka
tulee hakea viimeistään
viikkoa ennen vihkimistä.
Asia hoituu oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.
Kirkollinen vihkiminen
edellyttää kirkon jäsenyyttä ja rippikoulun käymistä.

johdon kanssa. Iltapäivään
oli varattu vierailu Valmet
Automotiven autotehtaaseen. Ohjelmassa oli myös
tutustuminen Uudenkaupungin psykiatriseen
sairaalaan, jossa sairaalapappi Outi Ijäs oli järjestänyt tapaamisen sairaalassa
työskentelevien kanssa.
Näiden lisäksi piispa piipahti Haukharjan leirikeskuksessa koululaisten
syyslomaleirillä.
Piispantarkastus päättyi
sunnuntaina pidettyyn
Piispan messuun Uudenkaupungin kirkossa.
Tarkastusta olivat toimittamassa piispa Kaarlo Kallialan lisäksi lääninrovasti
Kari Aalto, pappisasessori
Pertti Ruotsalo ja notaarina toiminut Antti Pajunen.

Viime itsenäisyyspäivän
juhlassa haastateltiin arkkiatri Risto Pelkosta. Häneltä
mm. kysyttiin, mitä tarvitaan onnelliseen elämään.
Pelkonen vastasi lainaamalla Eino Leinon runoa:

Helposti naimisiin
Kalannin kirkossa
pääsee helposti
naimisiin
perjantaina 15.
toukokuuta
kello 16 alkaen.
Vihkiajat varataan
ilmoittautumisjärjestyksessä
kirkkoherranvirastosta puh.
02 8404100.

Piispan huomioita
tarkastuskäynniltä

vastaavat työntekijät ovat
työstään innostuneita ja
lojaaleja johtajilleen. Seurakuntalaisten sitoutuminen mahdollistaa maallikkovastuun kehittämisen.
Raportin mukaan työtä
häiritsee vinoutunut
toimintakulttuuri luottamushenkilöjohdon ja
toimivan johdon keskinäisessä luottamuksessa ja
kunnioituksessa.
Osaselitystä näihin vaikeuksiin voidaan etsiä
kappelirakenteesta, mutta
tällainenkin organisaatiorakenne voi olla toimiva ja

Vihkiminen ei maksa mitään eikä mukaan tarvita
todistajia. Omat läheiset
ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Siviilivihkimyksen valinneet voivat saada liitolleen
kirkollisen siunauksen.
Seurakunta antaa lahjaksi
vihkiraamatun ja tarjoaa
kakkukahvit seurakuntakodissa.

kaikissa kappeliseurakunnissa. Tiivis tarkastus alkoi
torstaina Aamuehtoollisella
Kalannin kirkossa ja päättyi
Iltamusiikkiin Lokalahden
kirkossa. Aamuehtoollinen
oli historiallinen muun
muassa siksi, että aamumessuja kappalainen Esko
Halivaaran mukaan on
viimeksi pidetty Kalannin
kirkossa keskiajalla. Piispa
vieraili Kalannissa myös
Vahterus Oy:ssa.
Perjantaina oli vuorossa
tutustuminen Pyhämaan
uhrikirkkoon ja päivällä
tapaaminen kaupungin

Piispa Kaarlo Kalliala totesi
omassa loppupuheenvuorossaan, että tarkastuksilla
on hyvin pitkä perinne.
Tarkastus kattaa seurakunnan kirkonkirjat, arkiston,
hallinnon ja kiinteistöt.
Piispantarkastus on monivaiheinen: etukäteen on
täytetty kirjallisesti lomakkeita ja vastattu kyselyihin.
Uusi rakennemuutos tuo
myös eteen kysymyksen
siitä, mitä haluamme vaalia
tulevaisuuden kirkossa.
- Seurakunnan rakenne voi
olla monenlainen, kunhan
se toimii. Toimintalinjaukset ja vuorovaikutus
toiminnallisen johdon ja
luottamushenkilöiden välillä ovat tärkeitä, painotti
piispa Kalliala.

Patikkaretki Pyhätunturille 19.9.-26.9.
Uudenkaupungin seurakunta järjestää syksyisen
patikointiretken Kairosmajalle 19.9.–26.9.2015.
Kairosmaja on Kansan
Raamattuseuran ylläpitämä
kristillisiä arvoja kunnioittava tunturikeskus. Päiväohjelma rakentuu ohjatuista
vaelluksista, hiljentymishetkistä Revontulikappelissa,

saunomisesta, ruokailuista
ja mukavasta yhdessäolosta.
Linja-autolla tehtävällä
matkalla ovat seurakunnasta mukana Merja Vihlman ja
Jaana Kulmala. Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautumiset
tiistaista, 24.3. alkaen
p. 050 3635 120/Merja tai
merja.vihlman@evl.fi.
Lisätietoja www.ukisrk.fi

