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Uudenkaupungin seurakunta 2/2010

Kirkkoherra Esa Mierlahti

Arkiaamuna …
…vähän ennen kahdeksaa.
Puut katujen varsilla ja puistossa hohtavat kohta syksyn
väreissä. Edessä upea, kuulas
päivä. Istun kirkossa. On vielä sen verran hämärää, että
alttarin kynttilöiden liekit
erottuvat hyvin.

K

irkon ulkopuolelta
kuuluu vaimeita ääniä.
Ajattelen … Lapsia viedään
päivähoitoon. Kouluissa
nuoret kokoontuvat ensimmäiselle tunnille. Liikkeissä,
toimistoissa, työpaikoissa
alkaa uusi työpäivä. Joku
on yksin kotona ja odottaa
– ehkä miettii, miten tämän
päivän kuluttaisi.

kaikki omissa toimissaan
– näin ajattelen. Ihmisinä.
Seurakunnan jäseninä.
Kirkossa luetaan rukous:
Jumala, taivaallinen
Isämme.
Sinä olet varustanut meidät
hyvillä lahjoillasi.
Tee meidät taitaviksi ja
uskollisiksi
tehtävissä, joihin kutsut
meidät …
*

*

*

Luet seurakunnan toiminnasta kertovaa lehteä.
Teemana on erityisesti lähestyvät seurakuntavaalit.
Olisi tärkeätä, että mahdolAamupalveluksessa liitymme lisimman moni äänestäisi;
kaikki yhteen – me, jotka
että myös niiden hiljaisten
jäsenten, jotka eivät juuri
olemme sisällä kirkossa ja

osallistu seurakunnan toimintaan, äänet kuuluisivat.
Tämän ajan haasteet repivät ihmisiä moneen suuntaan. Vähenevät resurssit
ajavat eri ryhmiä vastakkain niin, että paljon arkista
hyvää ja mahdollisuuksia
jää kokonaan huomaamatta. Ympäristössä. Ihmisissä.

toteutua? Kaikki tarvitsevat
armoa, iloa ja rohkaisua –
pyhän kosketusta.

Tuntuisi mahtipontiselta
sanoa ääneen: minulla
on unelma. Ehkä sen voi
esittää kysymyksenä: Millä
tavalla seurakunta voisi
tässä kaupungissa toimia
kaikkia yhdistävänä tekijänä? Ihmisyys iloineen ja
murheineen on yhteistä.
Mihin suuntaan seurakuntaa olisi hyvä kehittää,
jotta tämä voisi edes jollain
tavalla tulevaisuudessa

-

Puhutaan heikoista signaaleista. Ne tulevat uusista
ajatuksista, jotka odottavat
ihmisten mielissä. Ajatuksista, jotka ovat jo esillä
vaikka eivät vallitsevina:

-

elämän tarkoituksen
ja merkityksen
etsiminen
huoli ja vastuu luomakunnasta
kohtuullisemman 		
elämäntavan
etsiminen
muiden kuin taloudellisten arvojen uudelleen löytäminen
uskonnon/pyhän
aseman korostuminen.

*
*
*
Kirkossa koen olevani pyhän äärellä. Jumalan edessä olemme kaikki samoja.
Palvelus päättyy Herran
siunaukseen. Ajattelen, että
tämä siunaus on kaikille
tänä aamuna tässä kaupungissa.
		
….
Lahjoita meille kestävyyttä
palvella sinua ja toisiamme
valppaina uskossa
ja pitkämielisinä
rakkaudessa.

Lähde äänestämään
lähimmäisesi kanssa!

S

eurakuntavaaleihin kannattaa varautua jo nyt.
Valitse ennakkoäänestysajoista ja -paikoista
itsellesi sopivin ja ota lähimmäisesikin mukaan!
Voit kernaasti yhdistää äänestämisen kauppareissuun tai vaikkapa Joel Hallikaisen iltakonserttiin.
Voit vapaasti valita monista vaihtoehdoista itsellesi
parhaiten sopivimman. Muistutan vielä, että
ennakkoäänestäminen onnistuu missä tahansa
ennakkoäänestyspaikassa, vaikka toisella paikkakunnalla.
Äänestämällä jokainen seurakunnan jäsen voi vaikuttaa siihen, millaisiksi kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoonpanot muodostuvat.
Uudenkaupungin seurakunnassa on lähiseurakuntiin
verrattuna suhteessa kaikkein suurin ehdokasmäärä,
eli täällä on paljon valinnanvaraa. Toivottavasti se
innoittaa mahdollisimman monia äänestämään!
Seurakuntavaalien yhteydessä järjestetään Kirkkohallituksen päätöksellä vaalikeräys. Keräyksen tuotto
käytetään ruokaturvan parantamiseksi kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. ”Nälkä on paha
pala purtavaksi” -keräys toimitetaan lipaskeräyksenä
äänestyspaikoilla sekä ennakkoäänestysviikolla että
varsinaisena vaalipäivänä.
Reippain vaaliterveisin,
Leena Anto
Uudenkaupungin seurakunnan vaalilautakunnan
puheenjohtaja
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Kiinteistöpäällikko Olle Karin työkenttä:

Neljä kappelia - kuusi kirkkoa
Kiinteistöpäällikko Olle
Karin näkökulmasta
katsoen merkittäviä
korjaustöitä on tehty
seurakunnan kiinteistöissä tänä vuonna
useita. Kiinteistöjä on
myyty ja Pyhämaahan
on perustettu luonnonsuojelualue.

lannin hautausmaan uuden
osan uurnahautojen sokkelikivien hankinnan. Niiden
materiaalina on tarkoitus
käyttää Kurun harmaata
kiveä. Lisäksi päätettiin
valmistella arkkitehdin esityksen mukainen kirjallinen
ohje, jossa määritellään
hautakivien koko ja ohjeistetaan hautakivien väri.

Uudenkaupungin Uuden
kirkon sakastin remontti
toteutettiin kesällä, Seurakuntakeskuksen ja Pyhämaan uhrikirkon kattovesikourut ja syöksyt uusittiin
loppukeväällä. Kirkkoneuvosto hyväksyi myös
Uudenkaupungin Uuden
kirkon ovien päälle tulevien
katoksien rakentamisen.

Kiinteistöjen myyntejä

Kalannin kirkon paloilmoitinjärjestelmä on uusittu.
Lisäksi Kalannin seurakuntakodin lasten leikkipaikka
on kunnostettu EU-ohjeittein mukaiseksi.
Kalannin hautausmaan
yhteisalueen muistomonumentin suunnittelijaksi
hyväksyttiin arkkitehti Marko Kivistö. Tämän vuoden
talousarvio piti sisällään
määrärahan asian toteuttamista varten.

Kuvat: Suomen ilmakuva

Kalannin uurnahauta-alue
on lähellä uutta, arkkitehti
Marko Kivistön suunnittelemaa uurnahautamuistomerkkiä. Kirkkoneuvosto
päätti myös toteuttaa Ka-

Pyhämaan kanttorila, Kalevantien kerrostalokolmio ja
Vuorikadun -yksiö myytiin
tarjousten perusteella
omana työnä siten, että
seurakunta pidätti oikeuden hyväksyä tai hylätä
tarjoukset.
Kalannin pikkupappila on
myös ollut myyntilistalla.
Kirkkoneuvosto päätti kuitenkin käynnistää Kalannin
pappiloiden kaavoitustyöt.
Kun kaavaluonnos on siinä
vaiheessa, että pappilan
rakennusten tontti on
tiedossa, voidaan palata
näiden kiinteistöjen mahdolliseen myyntipäätökseen.
Uudenkaupungin pappila
oli alunperin myyntilistalla.
Se sai kuitenkin uutta käyttöä Lähetyskotina. Alisellakadulla olevassa tilassa
kokoontuu diakoniatyön
piirejä tiistaisin. Muuna
aikana se on lähetystyön
käytössä.

Uudenkaupungin vanhasta
seurakuntakodista kirkkoneuvosto päätti esittää
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Lasse Hilakarin
tarjouksen. Kiinteistö on
kaavassa suojeltu kohde –
käyttötarkoitus on muutettavissa kaavamuutoksella.

Luonnonsuojelualue
Pyhämaahan
Lounais-Suomen ympäristökeskus ehdotti luonnonsuojelualueen perustamista
seurakunnan omistaman
Pyhämaan Eerolan tilasta.
Noin 75 hehtaarin määräala

koostuu Iso Laitakari ja
Pamprinniemen sekä Hauinlahden pohjoisrannan
mannerpaloista. Kirkkovaltuusto hyväksyi keväällä
luonnonsuojelualueen
perustamisen.
Pyhämaan kappelineuvoston tekemän aloitteen pohjalta luonnonsuojelualueen
perustamiskorvaukset
käytettäisiin seurakunnan
omistamien rantatonttien
edustoilla sijaitsevien vesijättöjen lunastamiseen.
Kirkkoneuvosto esittää
määrärahan huomioitavaksi vuoden 2011 talousarviossa.

Tutustu kotiseutusi
kirkkoihin
-luentosarja
Kalannin kirkkoa käsittelevä luento oli 18. lokakuuta Kalannin koululla.
Lauri Viinikkala tutustututti
kuulijat Kalannin keskiaikaisen kivikirkon vaiheisiin
ja sen esineistöön. Lisäksi
käsiteltiin Kalannin alueella aikoinaan sijainneita
kappelikirkkoja ja niihin
liittyviä tarinoita.
Vehmaan ja Lokalahden
kirkot, maanantai 1.11.
Vinkkilän koulu, Vinkkiläntie 27, klo18-19.30
		

Kiinteistöpäällikkö Olle Kari tarkastelee pääkirkon sakastin remontin
lopputulosta. Tilaan saatiin vesijohto
ja viemäröinti sekä tilavat säilytyskaapistot tekstiileille. Lattialankut
ja seinät maalattiin remontin
yhteydessä.

FM Lauri Viinikkala pitää Vakka-opiston
opinto-ohjelmaan kuuluvat luennot seurakuntamme kirkoista. Alla ajankohdat ja
paikat.

Tutustutaan Vehmaan
keskiaikaiseen kivikirkkoon sekä aikoinaan
sen alaisena kappelina
olleeseen Lokalahden
1700-luvun puukirkkoon. Lisäksi kerrotaan
näiden toisistaan
erilleen ajautuneiden
seurakuntien historiasta sekä kirkollisesta
esineistöstä.
Pyhämaan kirkot,
maanantai 15.11.
Pyhämaan kirkonkylän
koulu Mäkitarhantie
22, klo 18-19.30.

Tutustutaan Pyhämaan uhrikirkkoon 1600-luvulta ja
uuteen kirkkoon 1800-luvulta.
Samalla kerrotaan näiden kirkkojen esineistöstä ja seurakunnan historiasta.
Uudenkaupungin kirkot,
maanantai 29.11.
Pohitullin koulu, Pohjoistullitie
3, klo18-19.30
Tutustutaan Uudenkaupungin
seurakunnan historiaan sekä
sen vanhaan ja uuteen kirkkoon esineistöineen.
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Seurakuntavaaleissa
voit äänestää ennakkoon 1.-5.11.
Vaalissa valitaan kirkkovaltuusto, johon
kuuluu 27 jäsentä. Kaikkiaan listoilla on
ehdokkaita yhteensä 84, joista naisia on 46
ja miehiä 38. Ehdokasluettelot ja ehdokkaat
on esitetty viereisellä sivulla.
Valitsijayhdistysten ehdokaslistoja on kolme:
”Kottipäi” -lista, jossa on Pyhämaan alueen ehdokkaita
yhteensä 13.
Seurakunta osana elämää -lista, jossa on kantakaupungin
alueelta 29 ehdokasta.
Seurakuntaväen ehdokaslistalla on Kalannin ja Lokalahden alueen ehdokkaita 42.

Äänestyspaikat varsinaisina
vaalipäivinä, 14.-15.11.2010
sunnuntai

					
					

Uudenkaupungin Uusi kirkko
					
Kalannin kirkko		
Lokalahden kirkko		
Pyhämaan kirkko		

14.11.2010
heti jp:n jälkeen
klo 14.00 asti
14.30-16.30
17.00-18.30
19.30-21.00

maanantai

15.11.2010
klo 15.00-18.00

Varsinaisena vaalipäivänä on mahdollista äänestää
seurakunnan missä tahansa kirkossa.
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, myös toisella paikkakunnalla.

Vaali alkaa isänpäivänä, 14. marraskuuta heti jumalanpalveluksen jälkeen Uudenkaupungin Uudessa kirkossa. Sunnuntaina on mahdollisuus äänestää jokaisen kappeliseurakunnan kirkossa yllä mainittuina aikoina. Toisena vaalipäivänä, maanantaina 15. marraskuuta
äänestys on pääkirkossa klo 15-18.
Varsinaisina vaalipäivinä äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää missä tahansa
Uudenkaupungin seurakunnan kirkossa mainittuina äänestysaikoina

16-vuotiaat mukaan!

Seurakuntavaali-ilta torstaina 28. lokakuuta
Ennen kello 19 alkavaa vaali-iltaa on mahdollisuus osallistua Uudenkaupungin kirkossa
kello 18 alkavan viikkomessuun, jonka jälkeen on tarjolla Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa iltatee tai -kahvi. Keskustelevassa vaali-illassa pohditaan kysymystä:
Minkälaista Uudenkaupungin seurakuntaa haluat olla rakentamassa? Tilaisuudessa on
varattu aika myös seurakuntavaalien ehdokkaiden lyhyeen esittäytymiseen.

Uudenkaupungin seurakunnan
ennakkoäänestyspaikat 1.- 5.11.2010
MAANANTAI 1.11.

TIISTAI 2.11.

KESKIVIIKKO 3.11.

TORSTAI 4.11.

PERJANTAI 5.11.

klo 9-18
Uudenkaupungin
seurakuntakeskus,
Koulukatu 6

klo 9-18
Uudenkaupungin
seurakuntakeskus,
Koulukatu 6

klo 9-18
Uudenkaupungin
seurakuntakeskus,
Koulukatu 6

klo 9-18
Uudenkaupungin
seurakuntakeskus,
Koulukatu 6

klo 9-18
Uudenkaupungin
seurakuntakeskus,
Koulukatu 6

klo 10.35-12.15
Uudenkaupungin lukio,
Viikaistenk. 3

klo 10.35-12.15
Uudenkaupungin
ammattiopisto Novida,
Viikaistenk. 1

klo 10-11 ja 17-18
Hakametsän
kerhohuone,
Tammitie 2

klo 11-12 ja 17-18
Sorvakon seurakuntakoti,
Ainonkuja 5

klo 11-13
Sakunkulman
päiväkeskus,
Zachariassenink. 1

klo 11.30-12.30 ja
klo 18.30-19.30
Saarniston
seurakuntakoti,
Pajusuontie 2

PYHÄMAA:
klo 13-14.30
Pyhämaan Seurakuntakoti, Kirkontaustantie 21,
Pyhämaa kk
klo 15-18
Pyhämaan palokunnantalo, Lyökintie 7,
Kuivarauma

KALANTI:
klo 12-18 Kalannin seurakuntakoti, Pyhän Olavintie, Kalanti

KALANTI:
klo 12-18 Kalannin seurakuntakoti,
Pyhän Olavintie, Kalanti

KALANTI:
klo 12-18 Kalannin
seurakuntakoti, Pyhän
Olavintie, Kalanti

LOKALAHTI:
klo 12-18 Seurakuntakoti
Paanula, Papinpellontie 3

LOKALAHTI:
klo 12-18 Seurakuntakoti
Paanula, Papinpellontie 3

LOKALAHTI:
klo 12-18 Seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3

STA
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Ehdokaslistojen yhdistelmä
Uudenkaupungin seurakunnan KIRKKOVALTUUSTON
jäsenten vaalissa 2010
II SEURAKUNTA OSANA ELÄMÄÄ
-EHDOKASLISTA
III KOTTIPÄI
SEURAKUNTA
OSANA ELÄMÄÄ -EHDOKASLISTA
-EHDOKASLISTA
III SEURAKUNTAVÄEN
EHDOKASLISTA

III

SEURAK

Mirkka

215
ALHOLA Maila
AIRIKKALA
Leena
yo, toimistosihteeri
vaihetyöntekijä

316
ALI-LAURILA
ANTO Leena Mirkka
musiikkipedagogi (AMK)
opettaja

17
15
ANTOLA Jouko
ALHOLA Maila
terveystarkastaja
yo, toimistosihteeri

16
44
ANTO
LeenaJussi
AHTIAINEN
musiikkipedagogi
atk-operaattori (AMK)

17
45
ANTOLA
Jouko
ELLÄ
Paavo
terveystarkastaja
insinööri,
eläkeläinen

44
46
AHTIAINEN Jussi
GRÖNROS Taina
sairaanhoitaja,
eläkeläinen
atk-operaattori

45
EL
in

ko

418
BERGSTRÖM
Minna
KAPIAINEN
Tarja
hieroja
kalankäsittelijä

519
HEIKKILÄ
Paula
KIVISTÖ
Marko
HuK, opettaja
arkkitehti

18
20
Minna
HIRVONENBERGSTRÖM
Riitta
hieroja
lääkäri

19
47
HEIKKILÄ
Paula
HELKKULA
Pertti
eläkeläinen
HuK,
opettaja

48
20
KANGASNIEMI
Satu
HIRVONEN Riitta
sairaanhoitaja
lääkäri

47
49
Pertti
KONTTINENHELKKULA
Juhani
eläkeläinen
asentaja

48
KA
sa

621
KORJUS
HUUHKAJari
Ari
voimalaitosteknikko
myyjä

722
JÄRVINEN Matti Lilja
LAIHO-VIRTANEN
insinööri
luokanopettaja

23
21
KALLIO OiliHUUHKA Ari
erityisluokanopettaja,
myyjä
eläkeläinen

22
50
JÄRVINEN
Matti
KONTTINEN
Tiina
insinööri
opiskelija

23
51
KALLIO
Oili
KORPI
Jukka
erityisluokanopettaja,
yrittäjä
eläkeläinen

52
50
LAHTINEN Leena
KONTTINEN Tiina
maatalousyrittäjä
opiskelija

51
KO
yr

824
KALLIO Sinikka
LAMMINEN
Aarne
hallinto- ja talouspäällikkö
asentaja

925
KINNALAAnneli
Aaro
LAURILA
hallintojohtaja,
lampuri,
mv.
eläkeläinen

26
24
KULMALA KALLIO
Esko Sinikka
yrittäjä
hallinto- ja talouspäällikkö

25
53
KINNALA
Aaro
LAIHONEN
Katriina
hallintojohtaja,
perushoitaja
eläkeläinen

54
26
LAITINEN
KULMALATimo
Esko
koulunkäyntiohjaaja,
eat
yrittäjä

55
53
LAIVO Olli LAIHONEN Katriina
lehtori
perushoitaja

5
LA
ko

10
27
LINDSTRÖM
KURKILAHTI Aila
Ismo
suntio, eläkeläinen

28
11
LAIHO Karoliina
RUUSUNEN
Marjut
pizzeriatyöntekijä
rak.ins.

29
27
LAURÉN Heli-Päivikki
KURKILAHTI Ismo
sairaanhoitaja
suntio, eläkeläinen

56
28
LIPPONEN
Sampo
LAIHO
Karoliina
yrittäjä
pizzeriatyöntekijä

57
29
MARTTINEN
Henrik
LAURÉN Heli-Päivikki
hitsaaja
sairaanhoitaja

58
56
MATTILA Hannu
LIPPONEN Sampo
eläkeläinen yrittäjä

57
M
hi

32
30
NUMMI Veijo
LEIVO Matti
opiskelija vartija

59
31
MATTILA
Tuula Arie
VAN
DER MEER
maanviljelijä
dipl.
ins.

60
32
METTÄLAMMI
NUMMI Veijo Päivi
logistiikkasuunnittelija
opiskelija

61
59
NEVAVUORIMATTILA
Jari
Tuula
maatalousyrittäjä,
maanviljelijä
kehityspäällikkö

60
M
lo

64
62
PIETILÄ Satu
NIEMINEN Hanna
psyk. erik. sairaanhoitaja,
fysioterapeutti (AMK)
diakonissa

6
P
m

NEN Lilja
a

eli

Marjut

30
12
LEIVO Matti
SJÖBLOM
Mika
vartija
kasvatustieteen
kand.

31
13
VAN DER
TEERI
SuviMEER Arie
dipl.
ins.
FM,
opettaja

33
14
POLOJÄRVI
Eila
VUORIO Taina
kirjastovirkailija
yrittäjä

34
PUUKKI Petri
FM, opettaja

35
33
ROSENDALPOLOJÄRVI
Yrjö
Eila
teologian maisteri
kirjastovirkailija

62
34
NIEMINEN
Hanna
PUUKKI
Petri
fysioterapeutti
FM,
opettaja (AMK)

63
35
PENTTILÄ
ROSENDALTimo
Yrjö
maatalousyrittäjä
teologian maisteri

36
RUONANSUU Riitta
lehtisalivirkailija

37
SAARI Merja
myyjä

38
36
SALATERÄ RUONANSUU
Juha
Riitta
rehtori
lehtisalivirkailija

65
37
RAITANEN
Eija
SAARI
Merja
huoltamonkassa,
myyjä
eläkeläinen III

66
38
ROSTÉN
Markku
SALATERÄ
Juha
myyntineuvottelija
rehtori

Mirkka

39
15
SUOMINEN
Ritva
ALHOLA
Maila
omaishoitaja
yo, toimistosihteeri

40
16
SUVES Tarja
ANTO Leena
kasvatust. maisteri,
musiikkipedagogi (AMK)
erityisopettaja

41
39
17
VAHTERA Helle
SUOMINEN Ritva
ANTOLA Jouko
emäntä
omaishoitaja
terveystarkastaja

68
40
44
SAARELA
Pauli
SUVES
Tarja
AHTIAINEN
Jussi
maanviljelijä,
eläkeläinen
kasvatust.
maisteri,
atk-operaattori
erityisopettaja

o

42
18
VIRTANEN Sinikka
BERGSTRÖM
Minna
psyk.esh. eläkeläinen
hieroja

43
19
VÄISÄNENPaula
Osmo
HEIKKILÄ
insinööri,
eläkeläinen
HuK,
opettaja

20
42
HIRVONENVIRTANEN
Riitta
Sinikka
lääkäri
psyk.esh. eläkeläinen

21
HUUHKA Ari
myyjä

22
JÄRVINEN Matti
insinööri

24
KALLIO Sinikka
hallinto- ja talouspäällikkö

STA

NEN Lilja
a

eli

arjut

II SEURAKUNTA OSANA ELÄMÄÄ -EHDOKASLISTA

67
65
ROSTÉN Mauri
RAITANEN Eija
kiinteistönhoitaja
SEURAKUNTAVÄEN EHDOKASLISTAhuoltamonkassa,
eläkeläinen
69
41
45
SALMELA
Leena
VAHTERA
Helle
ELLÄ Paavo
lastenhoitaja
emäntä
insinööri, eläkeläinen

66
RO
m

70
68
46
SARKORANTA
Satu Pauli
SAARELA
GRÖNROS Taina
opiskelija maanviljelijä, eläkeläinen
sairaanhoitaja, eläkeläinen

69
SA
la

72
71
48
47
43
OiliSatu
SONKKI-LUUKKALA
KANGASNIEMI
HELKKULAOsmo
Pertti Mari SUIKKANEN
VÄISÄNEN
sairaanhoitaja
puutarhayrittäjä
sairaanhoitaja
eläkeläinen
insinööri,
eläkeläinen

73
49
71
TANNER
Päivi
KONTTINEN
Juhani
SONKKI-LUUKKALA
Mari
ammatill.
asentaja erit.opettaja
puutarhayrittäjä

72
SU
sa

23
KALLIO Oili
erityisluokanopettaja,
eläkeläinen

74
50
TUOMINEN
KONTTINENJouni
Tiina
tuottavuuskonsultti
opiskelija

75
51
TUOMINEN
Marjo-Riitta
KORPI Jukka
eläkeläinen
yrittäjä

76
52
74
TÄTTILÄ
Anniina
LAHTINEN
Leena
TUOMINEN
Jouni
sairaanhoitaja
maatalousyrittäjä
tuottavuuskonsultti

7
T
e

25
KINNALA Aaro
hallintojohtaja,
eläkeläinen

26
KULMALA Esko
yrittäjä

77
53
WALLIN Ilpo
LAIHONEN Katriina
maanviljelijä
perushoitaja

78
54
VALTANEN
Kari
LAITINEN Timo
sähkömies
koulunkäyntiohjaaja, eat

79
55
77
VALTONEN
LAIVO OlliIlpo
WALLIN Ilpo
vesihuoltopäällikkö,
lehtori
maanviljelijä
eläkeläinen

78
VA
sä

27
KURKILAHTI Ismo
suntio, eläkeläinen

28
LAIHO Karoliina
pizzeriatyöntekijä

29
LAURÉN Heli-Päivikki
sairaanhoitaja

80
56
VAPOLA
Pirkko
LIPPONEN
Sampo
maatilan
yrittäjä emäntä

81
57
VESOLA
Henna-Maija
MARTTINEN
Henrik
maatalousyrittäjä
hitsaaja

82
58
80
VIRTANEN
MATTILA Heljä
Hannu
VAPOLA Pirkko
lastenhoitaja
eläkeläinenmaatilan emäntä

81
V
m

30
LEIVO Matti
vartija

31
VAN DER MEER Arie
dipl. ins.

32
NUMMI Veijo
opiskelija

83
59
VIRTANEN
Lasse
MATTILA Tuula
maaatalousyrittäjä
maanviljelijä

84
60
VIRTANEN
Veli-Matti
METTÄLAMMI
Päivi
ylikonstaapeli
logistiikkasuunnittelija

85
61
83
ÖSTERMAN
Elina
NEVAVUORI
Jari
VIRTANEN
Lasse
maatalousyrittäjä
maatalousyrittäjä,
maaatalousyrittäjä
kehityspäällikkö

84
V
yl

33
POLOJÄRVI Eila
kirjastovirkailija

34
PUUKKI Petri
FM, opettaja

35
ROSENDAL Yrjö
teologian maisteri

62
NIEMINEN Hanna
fysioterapeutti (AMK)

63
PENTTILÄ Timo
maatalousyrittäjä

64
PIETILÄ Satu
psyk. erik. sairaanhoitaja,
diakonissa

36
RUONANSUU Riitta
lehtisalivirkailija

37
SAARI Merja
myyjä

38
SALATERÄ Juha
rehtori

65
RAITANEN Eija
huoltamonkassa,
eläkeläinen

66
ROSTÉN Markku
myyntineuvottelija

67
ROSTÉN Mauri
kiinteistönhoitaja

39
SUOMINEN Ritva
omaishoitaja

40
SUVES Tarja
kasvatust. maisteri,
erityisopettaja

41
VAHTERA Helle
emäntä

68
SAARELA Pauli
maanviljelijä, eläkeläinen

69
SALMELA Leena
lastenhoitaja

70
SARKORANTA Satu
opiskelija

42
VIRTANEN Sinikka
psyk.esh. eläkeläinen

43
VÄISÄNEN Osmo
insinööri, eläkeläinen

Vaalikone
on avautunut
25. lokakuuta.
72
73
71
Oili
TANNER Päivi
SONKKI-LUUKKALA
Mari SUIKKANEN
Tutustu
ehdokkaisiin
www.ukisrk.fi
sairaanhoitaja
ammatill. erit.opettaja
puutarhayrittäjä
> seurakuntavaalit
74
TUOMINEN Jouni
tuottavuuskonsultti

75
TUOMINEN Marjo-Riitta
eläkeläinen

76
TÄTTILÄ Anniina
sairaanhoitaja

77
WALLIN Ilpo

78
VALTANEN Kari

79
VALTONEN Ilpo
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AVUN LÄHTEET
Seurakunnan diakoniapalvelut ovat tarkoitettu
jokaiselle, joka tuntee tarvitsevansa tukea
elämäntilanteeseensa ikään katsomatta. Apu on
luonteeltaan hengellistä, henkistä ja aineellista.
Ahdistuksen, surun, masennuksen, yksinäisyyden
tai muiden elämän ristiriitojen aikana voit
kääntyä luottamuksellisesti seurakunnan
työntekijöiden puoleen.
Diakoniatyöntekijät:
Uusikaupunki, Koulukatu 6, päivystys maanantaina ja
perjantaina klo 9-11 ja tarvittaessa muina aikoina:
- Hannele Sinilaakso, puh. 840 4124 tai 050–363 4124,
hannele.sinilaakso@evl.fi
- Merja Vihlman, puh. 8404120 ja 050-3635120,
merja.vihlman@)evl.fi
Kalanti, Pyhän Olavintie 5: päivystys maanantaina ja
perjantaina klo 9–10 sekä torstaina 12-14:
- Maarit Eresmaa-Valkonen puh. 840 4422 tai 		
050-326 1422, maarit.eresmaa@evl.fi
Lokalahti, Pyhämaa
- Vs. diakonia-työntekijä Elise Heinonen,
puh. 840 4310, 044-363 310, elise.heinonen@evl.fi

PALVELEVA PUHELIN
01019-0071

www.evl.fi/palvelevanetti

Sairaalasielunhoito
Sairaalapappi Outi Ijäs on tavattavissa tiistaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin, puh. 02-314 2090 tai
050-363 4581.

Seurat Lähetyskodissa
Lähetystyöllä oli syksyn toiset seurat 17. lokakuuta vanhassa pappilassa Alisellakadulla. Seurakunnan lähetystystyöstä vastaa kappalainen Juhani Kapiainen.
Musiikkia esittivät kuvassa kontrabassoa soittava Ari
Stenman sekä kitaristit Esko Halivaara ja
Jarmo Bryggare, joka myös lauloi.

Joka päivä perheneuvonnassa joku
pääsee jaloilleen
Perheneuvonta
auttaa ihmisiä
jaksamaan elämässään puolisoina,
vanhempina ja
työntekijöinä.
Ihmisten auttaminen
heidän parisuhde- ja
perhekriiseissään
on tulevaisuuteen
vaikuttamista.
Kirkon perheneuvonta pyrkii antamaan parisuhteen
vaikeuksissa oikea-aikaista
ja kestoltaan riittävää
apua. Parien ja perheiden
vakavissa kriiseissä tarvitaan sielunhoidollisesti ja
terapeuttisesti koulutettua
ammattilaista. Näitä kirkolla on perheneuvonnassa.
Uudessakaupungissa
Minna Ala-Kaila palvelee
myös Pyhärannan, Laiti-

lan, Kustavin, Taivassalon
ja Vehmaan asukkaita.
Keskustelemaan voi tulla
yksin tai yhdessä kumppaninsa kanssa. Keskustelut ovat maksuttomia ja
luottamuksellisia.
Uudessakaupungissakin
aikanaan sairaalapappina
toiminut Heikki Lindfors,
joka nykyään työskentelee Länsi-Uudenmaan
Perheasiain neuvottelukeskuksessa, pohdiskeli
työtä perheneuvonnassa
Kotimaa-lehden puheenvuoro palstalla 30.9.2010:
”Perheasiain neuvottelukeskusten työntekijät ovat
koulutettuja sielunhoidon
ja terapian ammattilaisia.
Kun perheiden kriisit,
kuten uskottomuus, erolla
uhkaaminen, mykkäkoulut ja väkivalta johtuvat
puolisoiden syvemmistä
ongelmista, tarvitaan

Perheasiain neuvottelukeskuksessa voi selvitellä parisuhteeseen, perheeseen ja
henkilökohtaiseen elämään
liittyviä kysymyksiä ja löytää keskustellen rakentavia
ratkaisuja.
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

asiantuntevaa osaamista.
Hoitamattomina erokriisit
siirtyvät niin lasten kuin
aikuistenkin tuleviin suhteisiin. ”

Lähetyskodissa ovet auki
tiistaisin
Miltä tuntuisi sukkien kutominen tai muuten
puuhastelu lankojen parissa?
Siunatut Sukat on ompeluseura, jonne voi tulla vaikkei edes kutoisi.
Se on piiri, jonne saa tulla ja olla. Kudomme pitkävartisia villasukkia Siperian
vankiloihin, jonne pastori Yrjö Niemi vie ne perille. Langat saa meiltä.
Päivähartaus ja kahvittelu kuuluvat ohjelmaan.
Kokoontumispäivät Lähetyskodissa (Alinenkatu 11) syksyllä tiistaisin:
marraskuussa 2.11. (mukana Yrjö Niemi), 16.11., 30.11. ja joulukuussa 21.12.
Ovet ovat avoinna klo 12–15, hartaus aina kello 13.

Kaipaatko hengellistä ravintoa? Päivähartaus joka tiistai kello 13.
Hiljennymme hetkeksi Sanan ja rukouksen äärelle.
Kokoontumispäivät syksyllä tiistaisin: 26.10. , 9.11. , 23.11., 7.12. ja 14.12.

Laiskat langat liikkeelle – myös Kalannissa puikot heiluvat iloiseen tahtiin
SPR:n ystäväpalvelu yhdessä seurakunnan diakoniatyön kanssa kutoo lapasia ja sukkia
hyvään tarkoitukseen. Tuotot toimitetaan Tampereelle SPR:n keskusvarastoon, joka
vastaa niiden jakamisesta.
”Laiskat langat liikkeelle” -ompeluseura kokoontuu Kalannin seurakuntakodissa
torstaisin kello 13-15. Seuraavat kokoontumispäivät ovat 4.11., 18.11. ja 2.12.
Olet lämpimästi tervetullut!
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Kristillisyhteiskunnalliset
keskustelu- ja luentosarjat
päätökseen

Tule keskustelemaan, jakamaan ja löytämään!

Raamattupiirit
Naisten, miesten ja avoimet raamattupiirit on
tarkoitettu Raamatun ihastelijoille, etsijöille ja
epäilijöille!
Raamattupiirit edustavat
seurakuntien perinteisintä
ryhmätyötä. Ne toimivat
hyvin yksinkertaisella
mallilla: on raamatusta
kiinnostuneita ihmisiä,
jotka haluavat kokoontua
kohtuullisen säännönmukaisesti hetkeksi yhdessä
lukemaan Raamattua,
tulkitsemaan sen sanomaa,
ja rukoilemaan sekä usein
myös laulamaan hengellisiä
lauluja ja virsiä.

11. Illan aiheena oleva raamatunkohta vaihtuu joka
kerta eikä sitä ilmoiteta
etukäteen. Vetäjänä toimii
Anu Vuola.

Uudenkaupungin seurakunnassa toimii:

Miesten raamattupiiri
kokoontuu Risto Peuralan
johdolla Seurakuntakeskuksen takkahuoneessa
parittomana tiistai-iltoina,
joka toinen viikko kello
18 alkaen vaihtuvin illan
aihein ja raamatunkohdin.

Avoin raamattupiiri
Vuoroviikoin maanantaisin
kello 18.30–19.30 kokoontuu kaksi erillistä ryhmää
Lähetyskodissa, Alinenkatu

Naisten raamattupiiri
kokoontuu joka toinen
viikko, parillisena tiistaina
kello 18 alkaen Seurakuntakeskuksen takkahuoneessa.
Siellä luetaan Raamattua
systemaattisesti MarjaLeena Mäkisen johdolla.
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Myös Kalannissa on
aloittanut raamattupiiri, joka kokoontuu
Kalannin seurakuntakodissa tiistaisin kello 18.
Satu Pietilän vetämässä piirissä tutkitaan
yhdessä Johanneksen
evankeliumia lukien ja
keskustellen. Tukena on
Jukka Norvannon luentosarja ”Raamattu kannesta
kanteen”.
Raamattupiirien vetäjät
toivottavat lämpimästi
tervetulleiksi kaikki Raamatusta kiinnostuneet
antoisalle ja mielenkiintoiselle löytöretkelle!

Uudenkaupungin kappeliseurakunnan
kappelineuvoston keväällä 2010 aloittama
kristillisyhteiskunnallinen keskustelusarja jatkui
17. syyskuuta ”Geenimuuntelu ja kirkko”
-osiolla. Keskustelun alusti “geeniuskon kerettiläiseksikin” kutsuttu FT, solubiologi Liisa Kuusipalo. Kuusipalon vastauksia löydät osoitteesta:
http://www.telemail.fi/liisa.kuusipalo
Kuusipalon alustusta kommentoimassa oli
Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani
Kaarlo Kalliala, joka on myös ehdolla Turun
arkkihiippakunnan uudeksi piispaksi.
”Armoa työelämään” -luento pidettiin 18. lokakuuta Kalannin seurakuntakodissa Aiheen alusti
pastori Antti Kylliäinen. ”Anna armo itsellesi,
niin voit antaa armoa myös läheisillesi” -lainaus
Kylliäiseltä. Alustuksen lomassa syntyi vilkasta
keskustelua hyvästä työyhteisöstä, armosta ja
anteeksiannosta.
”Kirkko ja suomalainen syrjäytyminen”
-luentosarjan viimeinen osa pidettiin 24. lokakuuta. Aiheen alusti Kirkon Yhteisvastuukeräysjohtaja Tapio Pajunen.
Tilaisuus jatkui illalla Uudenkaupungin kirkossa
Wähäwäkisten juhlaweisuu -messulla, jonka toteuttivat Jaakko Löytty yhtyeineen yhdessä Ari
Hirvosen johtaman Cantilona-kuoron kanssa.

Syntymäpäiväjuhlien
kuvasatoa

Kymppisynttäreitä vietettiin
10.10.2010 Seuriksella. Vieraaksi saatiin Taika-Petteri – monitaituri, jolta
onnistui temppu kuin temppu.
Jaana Kulmalan musiikkiryhmä esitti
Raamattu-räppiä. Synttärisankarit
saivat myös itse kokeilla TaikaPetterin ohjaamia temppuja.

Merkkivuotta viettävien haastatteluosuudessa
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa kappalainen
Jarkko Juuti haastatteli Oili Kalliota ja Erkki Sirkiää.

Uudenkaupungin kappelissa 70-vuotiaita juhlittiin sunnuntaina
12. syyskuuta. Juhla alkoi messulla Uudenkaupungin kirkossa
ja jatkui ohjelman ja ruokailun merkeissä seurakuntakeskuksessa. Juhlapuheen piti toimittaja, kirjailija Pirkko Arstila.
Kuuntele puhe kotisivullamme www.ukisrk.fi > syntymäpäivät

Kuva: Ville Juuti

Tänä vuonna seurakunnan järjestämiin 70-vuotiaitten juhlatilaisuuksiin
osallistui noin sata henkeä. Kymppi-synttäriläisiä oli noin 110.
Juhliin on kutsuttu kuluvana vuonna syntymäpäiviään viettävät
henkilökohtaisella kutsulla.

Kalannin kappelissa syntymäpäiväjuhlat järjestettiin
sunnuntaina 12. syyskuuta.
Pyhämaassa juhlaa vietettiin viikkoa myöhemmin.
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Pyhäillan messujen
suosio kasvaa

Syksyn

TAPAHTUMIA
Laulaja Joel Hallikainen &
terapeutti, kirjailija Seppo Jokinen
- Teemailta ihmisyydestä
tiistaina 2.11. klo 18
Uudenkaupungin kirkossa

”Arjen kaunis karheus”

Pyhäillanmessu (PIM) on tuomasmessutyylinen, vapaamuotoinen ehtoollisjumalanpalvelus. Se vietetään
Seurakuntakeskuksessa, Koulukatu 6, kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina illansuussa, alkaen kello 18.
PIM on suunnattu kaikenikäisille, myös ja erityisesti
lapsiperheille.
Saarnan ajan lapset ovat omassa pyhäkoulussaan ja
palaavat sitten osallistuakseen vanhempiensa tai
huoltajiensa kanssa mahdollisesti ehtoollisenviettoon.
Pyhäillanmessun esirukous rakentuu keskeisesti kotona
etukäteen kirjoitettujen tai messun aikana laadittujen
lyhyiden rukoustekstien – pyyntöjen, huolien, murheiden
tai kiitosten – varaan. Messun jälkeen on mahdollisuus
jäädä vielä hetkeksi juttelemaan iltakahvin tai -teen
merkeissä.
Seuraavat Pyhäillanmessut pidetään marraskuun 7. ja
joulukuun 5. päivä kello 18 alkaen Uudenkaupungin
seurakuntakeskuksessa.

Jo kuudetta vuottaan laulaja Joel Hallikainen ja terapeutti Seppo Jokinen ovat
toteuttaneet suuren menestyksen saaneita yhteisiä konsertti- ja ihmissuhdeiltoja,
joissa yli 120 000 suomalaista on ollut mukana etsimässä vastauksia elämän kipeisiin
kysymyksiin.
Uudessa teemaillassa Joel Hallikaisen
herkät laulut sekä Seppo Jokisen laaja
terapeuttinen kirjatuotanto nivoutuvat yhteen sanojen ja sävelien kokonaisuudeksi. Voit samalla hyödyntää
seurakuntavaalien ennakkoäänestysmahdollisuutta ja käydä äänestämässä ennen konserttia Uudenkaupungin
seurakuntakeskuksessa (Koulukatu 6).
Tämän syksyn Naisten aamukahvit -tilaisuuden puhujan, Anna-Liisa
Valtavaaran mukaan hyvien sanojen Top-10 -listalle kuuluvat hyvä
mukaan lukien mm. rakas, apua, anteeksi, kiitos ja siunausta.

”Arjen kaunis karheus” - teemailta
ihmisyydestä etsii yhteyttä ja vastauksia elämän kipupisteisiin Uudenkaupungin Uudessa kirkossa tiistaina 2.
marraskuuta klo 18.00.

Naisten aamukahvit
keräsi ennätysyleisön

Tilaisuuden järjestää Uudenkaupungn
seurakunta.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
		

Naisten aamukahvit -tilaisuuden idea – puhua naisten
elämää koskevista asioista kahvikupposen ja aamiaisen
äärellä – on alun perin lähtenyt Kansan raamattuseuralta,
joka on järjestänyt tilaisuuksia pääkaupunkiseudulla.

Tervetuloa!

Uudenkaupungin seurakunnassa ensimmäiset Naisten
aamukahvit juotiin vuoden 1992 huhtikuussa.

Tutustu uusittuihin kotisivuihimme:   
www.ukisrk.fi
Seurakunnan uusia
työntekijöitä
Määräaikaisena seurakuntasihteerinä
Uudenkaupungin kirkkoherranvirastossa aloitti Katja Koskinen lokakuun
alusta.
Lokalahden kappalaisena aloittaa
16. marraskuuta Arja Kalliopaasi.

Avoimia työpaikkoja
Uudenkaupungin seurakunta hakee
oma-aloitteista, joustavaa ja
yhteistyökykyistä
KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖÄ (60 %) ja
SEURAKUNTAMESTARIA
(Haku edelleen auki, aiemmat
hakemukset otetaan huomiooon.)
Lisätiedot ja hakuohjeet www.ukisrk.fi
Hakuajat päättyvät 5.11.2010.

Viimeisin tilaisuus lauantaina 16. lokakuuta 2010 keräsi
ennätykselliset 150 kuulijaa. Aamiaisvieraana oli kirjailija,
teologi Anna-Liisa Valtavaara aiheenaan Sanojen suuri
voima – satuttavat ja parantavat sanat.
Pahat sanat satuttavat ja niitä on vaikea saada pois.
Hyvät sanat sen sijaan poistavat pahoista sanoista sydämeen tulleita tikkuja ja toimivat ikäänkuin suojavarastona. Anna-Liisa Valtavaaran mukaan hyvien sanojen Top-10
-listalle kuuluvat sanat: hyvä, rakas, apua, anteeksi, kiitos,
siunausta, Jeesus ja Sana. Lisäksi listalle kuuluvat sanat
kyllä ja ei. Niiden kohdalla on muistettava, että kun sanoo
kyllä jollekin, sanoo ei toiselle tai itselleen, omalle
ajalleen.
Aamukahvitilaisuuksien järjestelyvastuuta on lähes koko
ajan kantanut rovasti Sinikka Suonto-van der Meer.
Sinikan eläkepäivien lähestyessä Naisten aamukahvitilaisuuksien vastuu siirtyy seurakuntapastori
Kristiina Frimanille ja lapsityönohjaaja Minna Saariselle.

