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Anna äänesi seurakuntavaaleissa!

Äänestä ennakkoon
27.10.–31.10.
Varsinainen vaalipäivä on
Isänpäivä 9. marraskuuta 2014.

www.ukisrk.fi
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Maailma elää…
Suomalainen yhteiskunta
elää. Uusikaupunki elää.
Seurakunta elää tässä ajassa.
Tämä kuuluu luterilaisen
kristillisyyden ytimeen.
Näin seurakunta palvelee
perustehtäväänsä.

gin seurakunta on uuden
edessä. Se ei ole valmis –
se on matkalla. Ehkä vasta
tulossa siksi, mikä se voi
olla.

Tänä syksynä on ainakin
kaksi merkittävää tapahOlemme osa kansankirkkoa tumaa, joiden kautta voi
katsoa menneeseen ja
ja monenlaista hyvää tällä
alueella. Kannamme mukana tulevaan.
paikallista identiteettiä ja
menneiden sukupolvien us- 1) Seurakuntavaalit teekoa tämän ajan läpi tuleville malla: Usko hyvän tekemiseen. Tulevat luottamussukupolville.
henkilöt omalta osaltaan
viitoittavat tietä tulevaan.
Palvelemme koko yhteisöä
Millaisen seurakunnan
rohkaisemalla kaikkia
tarvitsemme? Millaiseksi
luottamaan hyvään Jumalaan ja arjen hyviin tekoihin. haluamme sen rakentaa?
Näihin kysymyksiin ei ole
yhtä oikeata vastausta. On
* * *
monia vastauksia. Yhteisiä
Totta. Näin kirjoitin kuusi
vuotta sitten. Tulevaisuus oli ja mahdollisia vastauksia
on yhdessä etsittävä.
ja on avoin. Uudenkaupun-

2) Turun piispa Kaarlo
Kalliala tekee työvierailun –
”piispantarkastuksen”. Sen
yhteydessä tapahtuvien tutustumisten, vierailujen ja
neuvottelujen kautta kosketellaan samoja kysymyksiä. Piispa vierailee myös
jokaisessa kirkossa hartauden tai jumalanpalveluksen
yhteydessä – nämä palvelukset ovat ilmausta siitä,
että kuulumme laajempaan
yhteyteen.
Olisi hienoa, että mahdollisimman moni osallistuisi
molempiin tapahtumiin.
* * *
Maailman toreilla kerrotaan
sellaista jännää tarinaa,
että uskonto – ja erityisesti
kristinusko, jota meillä päin
tarkoitetaan – rajoittaa ja

estää ihmistä, vie vapauden, koostuu menneeseen
maailmaan kuuluvista oudoista ja pahimmillaan täysin moraalittomista käskyistä, joita uskovaiset sokeasti
toteuttavat, koska haluavat
miellyttää Jumalaa, jota ei
edes ole olemassa… Näin
pohtii Antti Nylén ja on eri
mieltä.

kestävä perusta ja rohkaista
välittämään lähimmäisistä
ja luomakunnasta. Mikä on
sen tärkeämpää. Maailma
elää.
Hyvää syksyä ja Jumalan
siunausta jokaiselle!
Esa Mierlahti
kirkkoherra

Ymmärtääkseni usko
parhaimmillaan on jotain
päinvastaista. Se vapauttaa
elämään. Uskolle ei vain
se ole totta, mikä näkyy ja
miltä tuntuu. Usko ammentaa voimansa syvemmistä
elämän lähteistä.
Sanotaan, että kirkon
perustehtävä on kutsua
ihmisiä armollisen Jumalan
yhteyteen, tuoda elämään

Käytä oikeuttasi, äänestä!
Seurakuntavaalit ovat 9.11.2014 Isänpäivänä. Sitä ennen
järjestetään ennakkoäänestys ilmoitetuissa paikoissa lokakuun
viimeisellä viikolla. Valitse sopivin äänestyspaikka ja houkuttele
ystäväsikin mukaan! – Ennakkoon äänestäminen onnistuu vaikka
toisella paikkakunnalla.
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan viimeistään 24.10. ja myös
omaishoitajilla on siihen oikeus.
Vuoden 2014 vaalien teemaksi valittu ”Usko hyvän tekemiseen”
nostaa esille kirkon toimintaa ja osallistuu keskusteluun
elämästä, arvoista sekä kirkosta. Tutkimuksen mukaan kirkon ja
seurakuntien monipuolinen hyvän tekeminen on yksi tärkeimmistä syistä kuulua kirkkoon.
Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi ainoa valtakunnallinen vaali,
jossa jo 16-vuotiailla on äänioikeus.

Äänioikeutettuja ovat, nyt jo toista kertaa, viimeistään
9. marraskuuta 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.
Ehdokkaita on neljällä listalla kaikkiaan 79. Heistä on naisia 47 ja
miehiä 32 ja moni on uusi ehdokas. Uudenkaupungin seurakunnan
kirkkovaltuustoon, joka on seurakunnan ylin päättävä elin, valitaan
27 jäsentä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista, virkojen perustamisista ja valitsee myös kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.
Viime seurakuntavaalien jälkeen kysyttiin, mitä kirkolta odotetaan.
Viesti oli, että halutaan auttaa heikompiosaisia, kuunnella enemmän
seurakuntalaisia ja uudistua rohkeammin.
Seurakuntavaalien yhteydessä järjestetään Kirkkohallituksen
päätöksellä vaalikeräys, jonka tuotot käytetään lasten ja nuorten
koulutuksen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa. Kirkkopalveluiden kautta tuki ohjataan ehkäiseviin
diakoniahankkeisiin esimerkiksi Suurella sydämellä -toiminnan
kautta. Keräys toimitetaan lipaskeräyksenä äänestyspaikoilla sekä
ennakkoäänestysviikolla että varsinaisena vaalipäivänä.
Käymme näihin vaaleihin Usko hyvän tekemiseen -teemalla ja
halulla nostaa äänestysprosenttia, joka viime kerralla oli 19,7 %.
Haastetta riittää, joten käytäthän äänesi seurakuntavaaleissa!
Syksyisin vaaliterveisin,
Helle Vahtera, vaalilautakunnan puheenjohtaja

Kuva Mika Reinholm
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Uudenkaupungin kirkon
Marcussen-urut 150 vuotta 2015
Uudenkaupungin Uuden kirkon historialliset Marcussen-urut
viettävät ensi vuonna 150-vuotisjuhliaan. Soitin on merkittävä
virstanpylväs maamme urkujenrakennushistorian ja toisaalta
Uudenkaupungin paikallishistorian ja kaupungin kehittymisen
kannalta.

Juhlavuoden 2015
konserttikalenteri:
Su 11.1. klo 18 Juhlavuoden avauskonsertti
Kari Jussila

Su 2.8. Crusell-viikon
päätöskonsertti
Ville Urponen

Su 22.3. klo 18 Marian
päivän konsertti
Riikka Viljakainen

Su 25.10. klo 18 Uskonpuhdistuksen muistopäivän
konsertti
Jan Lehtola

Su 14.6. klo 19 Pori Organ
-festivaalin päätöskonsertti
Ben van Oosten
(Hollanti)

Kuva Mika Reinholm

Ti 23.6. klo 19 Paraisten
urkupäivien konsertti
Tomi Satomaa
Su 26.7. Crusell-viikon
konsertti. Aulis Salliselta
tilatun urkuteoksen kantaesitys
Kalevi Kiviniemi

Huippu-urkureita,
seminaareja,
kantaesitys…
Juhlavuotta vietetään
monipuolisen ja tasokkaan
konserttisarjan merkeissä.
Myös seurakunnan kesäkonsertit keskittyvät ensi
vuonna Uuteen kirkkoon.
Konserttisarjan järjestämisessä tehdään yhteistyötä useiden lähialueen
urkufestivaalien ja muiden
tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muun
muassa Pori Organ -festivaali, Paraisten urkupäivät,
Crusell-viikko ja Kalannin
Säästöpankki.
Maamme eturivin urkureiden lisäksi kansainvälisen
tuulahduksen tuo ensimmäisen kesäkonsertin
soittava arvostettu hollantilainen urkuprofessori
Ben van Oosten. Konsertin
yhteydessä kaupungissa
järjestetään valtakunnallinen Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsentapaaminen ja
seminaari.
Crusell-viikolla Kalevi
Kiviniemi tulee kantaesittämään säveltäjäprofessori
Aulis Salliselta urkujen
juhlavuoden kunniaksi

tilatun teoksen. Sävellyksen
tilaajina ovat Crusell-viikko
ja Uudenkaupungin seurakunta. Uudessakaupungissa
nuoruudessaan asuneella
säveltäjällä itsellään on
niin ikään juhlavuosi, sillä
hän täyttää ensi vuonna 80
vuotta. Konsertissa kuullaan myös Uuden kirkon
uruille omistettu Sallisen
Chaconne (1970), joka on
tilaussävellys Zachariassenyhtiöiden 100-vuotisjuhliin.
Teoksen kantaesitti Tapani
Valsta.
Crusell-viikon toisena sunnuntaina kuullaan Ville Urposen soittamana urkujen
vihkiäiskonsertin ohjelman
toisinto.
Urut vihittiin juhlallisesti
käyttöönsä jumalanpalveluksessa 13.8.1865 Oscar
Pahlmanin toimiessa
urkurina. Illan vihkiäiskonsertissa soitti kansainvälisesti tunnettu ruotsalainen
urkutaiteilija Gustaf Mankell (1812-1888). Ohjelma
rakentui Mankellin, Hessen,
Mendelssohnin, Bachin ja
Lemmensin teosten varaan ja sisälsi myös kaikkia
urkujen sooloäänikertoja
esittelevän improvisaation.

Konsertti kokosi kirkkoon
noin 600 hengen yleisön –
yli viidenneksen kaupungin
silloisesta väkimäärästä!
Konserttia edeltää yhteistyössä Uudenkaupungin
merihistoriallisen yhdistyksen kanssa järjestettävä yleisöseminaari, jossa
perehdytään Zachariassenyhtiöiden toimintaan ja
merkitykseen kaupunkimme kehityksen kannalta.

Historiaa
Uuden kirkon valmistuttua
vuonna 1863 tuli ajankohtaiseksi sen sisustaminen.
Seurakunnan varat olivat kuitenkin huvenneet
vuosikausia kestäneen
rakennusurakan myötä.
Niinpä kirkko oli sisustettava lahjoitusvarojen turvin.
Merkittävän lahjoituksen
teki kauppamies Gabriel
Ceder, kun hän lupautui
rahoittamaan Tanskasta arvostetulta Marcussen & Son
-rakentamolta Abenraasta
tilatut 28-äänikertaiset urut.
Hankintahinta 35.000 markkaa oli hieman normaalia
huokeampi, koska kyseessä
oli Helsingörin Pyhän Olavin kirkkoon valmistuneen
soittimen sisarinstrumentti.
Urkujen toimittaminen

Ti 8.12. klo 19 Juhlavuoden päätöskonsertti
Jean Sibeliuksen
syntymästä 150 v.
Kari Vuola, urut
Melis Jaatinen, mezzosopraano
Päätöskonsertti järjestetään
yhteistyössä Kalannin
Säästöpankin kanssa.

Uuteenkaupunkiin oli
Marcussenin tehtaalle erikoistapaus, sillä sen markkinat olivat suuntautuneet
lähinnä Pohjois-Saksaan ja
Skandinaviaan. Urut päätettiin tilata Tanskasta, koska
kaupungilla oli luontevat
laiva- ja kauppayhteydet
Kööpenhaminaan.

muun muassa laivanvarustukseen sekä saha- ja vaneriteollisuuteen. Varakonsuli
Zachariassen oli merkittävällä tavalla mukana yhteisten asioiden hoitamisessa
ja hänen myötävaikutuksellaan toteutettiin Uudenkaupungin sähköistäminen
vuonna 1909.

Urkujen pystytystyötä tehtaan puolesta valvomaan
tullut Jens Aleksander
Zachariassen (1839-1902)
muutti kaupunkiin ja perusti urkutehtaan paikkaan,
joka nykyään tunnetaan nimellä Sakunkulma. Hän solmi vuonna 1869 avioliiton
kauppias- ja laivanvarustaja
Johan Rivellin tyttären Maria Helenan kanssa.

Urut hyvin säilyneet

Jens Aleksanderin kuoltua
hänen elämäntyötään jatkoi perheyhtiö J. A. Zachariassen & Co, jonka johtajaksi
tuli hänen vanhin poikansa,
varakonsuli Alexander
Gabriel Zachariassen (18701937). Urkutehtaan toiminnan 1868-1923 aikana siellä
valmistettiin pitkälti toista
sataa urkua sekä harmoneja. Tämän jälkeen Zachariassen-yhtiöt suuntautuivat
entistä voimallisemmin

Urkuihin tehtiin 1920
-luvulla kolmea äänikertaa
koskevia muutoksia, mutta
onneksi pillit laitettiin
tuolloin talteen. Niinpä
Veljekset Moberg saattoivat restauroinnissa 1978
palauttaa tehdyt muutokset ennalleen. Urut ovatkin
säilyneet sähköistä ilmansyöttöä (1924), jälkeenpäin
asennettua tremoloa (1927)
ja entisen hakapolkimen
tilalle asennettua paisutuskaappia (1978) lukuun
ottamatta pitkälti alkuperäisessä asussaan. Ne ovat
siten yhdet suurimmista
historiallisista, edelleen käytössä olevista kirkkouruista
maassamme.
Henri Sarametsä
juhlavuoden koordinaattori,
kanttori

3

4

Uudenkaupungin seurakunta 2/2014

VAALIKUULUTUS

Äänestys
seurakuntavaaleissa
Vaalissa valitaan Uuudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuustoon 27 jäsentä.
Ehdokasluettelot ja ehdokkaat on esitetty
viereisellä sivulla.
Valitsijayhdistysten ehdokaslistoja on neljä:
I
”Seurakuntaväen valitsijayhdistys” , jossa on 35 ehdokasta pääsääntöisesti Kalannin ja Lokalahden alueelta.
II
”Kirkko on meitä jokaista varten” -valitsijayhdistys,
jossa on 12 ehdokasta.
III ”Tule mukaan!” -valitsijayhdistys, jossa on 21
ehdokasta.
IV ”Kottippäi” -valitsijayhdistyksellä on ehdokkaita 11
Pyhämaan alueelta.
Äänioikeutettu on 15.8.2014 seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 9.11.2014 täyttävä
seurakunnan jäsen. Uudenkaupungin seurakunta lähettää
ilmoituskortin äänioikeudesta. Kortti on hyvä olla mukana
etenkin ennakkoäänestyksessä.

Ennakkoäänestys
27.10.-31.10.2014
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa
ennakkoäänestyspaikassa, myös toisella
paikkakunnalla. Vieressä olevaan vaalikuulutuksen on listattu seurakuntamme alueella
olevat ennakkoäänestyspaikat ja -ajat.
Ennakkoäänestys kotona on mahdollista, jos henkilön
kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman
kohtuuttomia vaikeuksia. Myös henkilön omaishoitajalla
on tähän oikeus. Kotiäänestys pitää tilata viimeistään
perjantaina 24.10.2014 ennen klo 16 Uudenkaupungin
kirkkoherranvirastosta, puh. 02 8404 100.

Äänestys varsinaisena
vaalipäivänä 9.11.2014
Varsinaisena vaalipäivänä äänestys
tapahtuu seurakunnan kirkoissa:
Uudenkaupungin Uudessa kirkossa, Kalannin
kirkossa, Lokalahden kirkossa ja Pyhämaan
kirkossa alkaen klo 11 ja päättyen klo 20.
Varsinaisen vaalipäivän, sunnuntain 9.11.2014,
äänestyspaikka ja -aika on tiedotettu kotiin lähetetyssä
Ilmoitus äänioikeudesta seurakuntavaaleissa 2014
-ilmoituskortissa. Huomioitavaa on, että äänestys
sunnuntaina 9.11. on mahdollista vain ilmoituskortissa
mainitussa paikassa.

Uudenkaupungin (evankelis-luterilaisessa) seurakunnassa suoritetaan seurakuntavaalit
9.11.2014, joissa valitaan vuoden 2015 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kirkkoherranvirastossa (seurakuntakeskus, Koulukatu
6) 27.10.–31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä alla luetelluissa muissa paikoissa.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2014 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen
luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 9.11.2014 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan
ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun
seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää
oman seurakuntansa ehdokkaista.

ENNAKKOÄÄNESTYS: 27.10.-31.10.2014
klo 9.00-18.00 Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6 ja lisäksi:
Uusikaupunki:
Maanantai 27.10.
klo 9.00-18.00
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6
klo 10.35-12.15
Uudenkaupungin lukio, Viikaistenkatu 3
Tiistai 28.10.
klo 9.00-18.00
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6
klo 10.35-12.15
Ammattiopisto Novida, Viikaistenkatu 1
klo 14.00-18.00
Sorvakko-Koti, Sairaalakatu 12
Keskiviikko 29.10.
klo 9.00-18.00
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6
klo 11.00-13.00
Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1
klo 15.30-18.00
Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2
Torstai 30.10.
klo 9.00-18.00
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6
Perjantai 31.10.
klo 9.00-18.00
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6
klo 12.00-18.00
S-market, Vakka-Suomenkatu 18

Kalanti:
Maanantai 27.10.
klo 9.00-12.00
Kalannin seurakuntakoti, Pyhän Olavin tie, Kalanti
Keskiviikko 29.10.
klo 11.00-18.00
Kalannin Siwa-kaupan edessä autossa, Pankkitie, Kalanti
klo 18.30-20.00
Kalannin seurakuntakoti, Pyhän Olavin tie, Kalanti
Torstai 30.10.
klo 11.00-14.00
Kalannin Siwa-kaupan edessä autossa, Pankkitie, Kalanti
klo 15.00-20.00
Kalannin seurakuntakoti, Pyhän Olavin tie, Kalanti

Lokalahti:
Tiistai 28.10. ja keskiviikko 29.10.
klo 10.00-18.00
Seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Pyhämaa:
Torstai 30.10.
klo 13.00-15.00
klo 15.30-18.00

Pyhämaan seurakuntakoti, Kirkontaustantie 21, Pyhämaa
Pyhämaan palokunnantalo, Lyökintie 7, Kuivarauma

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän
selvityksen henkilöllisyydestään. Ennakkoäänestyspaikoissa ovat esillä ehdokaslistojen yhdistelmät.

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA:

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai
valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse
kirkkoherranvirastoon viimeistään 24.10.2014 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen
ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi
kirkkoherranvirasto on avoinna 24.10.2014 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puh. 02 8404 100.

SEURAKUNTAVAALIT 9.11.2014
toimitetaan Uudenkaupungin, Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa. Äänioikeutettu, 15.8.2014
tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 9.11.2014 täyttävä seurakunnan
jäsen saa äänestää seuraavissa seurakunnan äänestyspaikoissa saamansa ilmoituskortin mukaisesti:

ÄÄNESTYSPAIKAT JA –AJAT sunnuntaina 9.11.2014:
klo 11-20
klo 11-20
klo 11-20
klo 11-20

Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 1 c, Uusikaupunki
Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6, Kalanti
Lokalahden kirkko, Palomäentie 2, Lokalahti
Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15, Pyhämaa

Seurakunnan vaalilautakunnan vahvistama ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä ja saatavana
kirkkoherranvirastossa ja seurakuntakodeissa 16.10.2014 alkaen niiden aukioloaikoina.
Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta
www.ukisrk.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
Uudenkaupungin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Helle Vahtera

7
LAIHONEN Katriina
perushoitaja

10
LAIVO Olli
lehtori

13
NEVAVUORI Jari
tuotepäällikkö,
maanviljelijä

28
TÄTTILÄ Anniina
sairaanhoitaja, kotiäiti

31
VAPOLA Pirkko
maatilan emäntä,
eläkeläinen

6
KORPI Jukka
puuseppä

9
LAHTINEN Leena
emäntä

12
LIPPONEN Sampo
yrittäjä

15
PIETILÄ Jouni
eläkeläinen

18
ROSTÉN Mauri
kiinteistönhoitaja,
eläkeläinen

21
SALMELA Leena
lastenhoitaja

24
TASKINEN Jani
päihdetyöntekijä

27
TUOMINEN Marjo-Riitta
eläkeläinen

30
VALTONEN Ilpo
eläk., vesihuoltopäällikkö

33
VIRTANEN Lasse
maatalousyrittäjä

36
Österman Elina
sairaanhoitaja, AMK

5
KONTTINEN Juhani
asentaja

8
LAITINEN Timo
ammatillinen ohjaaja

11
LEINO Teija
sairaanhoitaja, AMK

14
PENTTILÄ Timo
maanviljelijä

17
RAITANEN Eija
eläkeläinen

20
SAARI Merja
myyjä

23
TANNER Päivi
ammatillinen
erityisopettaja

26
TUOMINEN Jouni
ins., tuottavuuskonsultti

29
VALTANEN Kari
eläkeläinen

32
VESOLA Henna-Maija
maatalousyrittäjä

35
VIRTANEN Veli-Matti
ylikonstaapeli

34
VIRTANEN Päivi
postityöntekijä

25
TORPPA Kati
sairaanhoitaja

22
SARKORANTA Satu
kaavoitusavustaja

19
RUNOLA Birgitta
yrittäjä

16
PIETILÄ Satu
sairaanhoitaja (YAMK),
diakonissa

4
KIERTOKARI Vesa
teol.maist., pastori

3
ELLÄ Paavo
eläkeläinen

2
ARVONEN Teemu
isännöitsijä

I SEURAKUNTAVÄEN EHDOKASLISTA

47
KINNALA Aaro
hallintojohtaja,
eläkeläinen

46
KIANTI Tuulikki
kielenkääntäjä

56
VASAMA Jaana
kasv.tiet. tri,
toiminnanjohtaja

55
WALA Heikki
projektipäällikkö

57
VIRTANEN-LOHTAJA
Sirkka-Liisa
kieltenohjaaja

54
VAHTERA Helle
emäntä, eläkeläinen

51
POLOJÄRVI Eila
kirjastovirkailija

Vaalikone on avautunut 13. lokakuuta.
Tutustu ehdokkaisiin verkossa
seurakuntavaalit.fi -sivustolla.

53
TUOMINEN Markku
ent. yleinen edunvalvoja

52
PUUKKI Petri
lehtori

50
PALONEN Pirkko
eläkeläinen

44
JÄRVINEN Rauno
laitosmies, eläkeläinen

43
HÄMEENKORPI Marketta
eläkeläinen, datanomi

49
LAMMINPÄÄ
Annakaarina
DI

45
KALLIO Sinikka
talous- ja henkilöstöpäällikkö

41
HUKKA Lea
eläkeläinen

40
HIRVONEN Riitta
lääkäri

48
KOSKI Kai
merkonomi

42
HYYTIÄ Tytti
terveydenhoitaja-kätilö

38
ESKOLI Hermanni
vs. nuorisotyöntekijä

37
BERGSTRÖM Minna
hieroja

39
HELLSTEN Marjatta
mielenterveyshoitaja,
eläkkeellä

II TULE MUKAAN -EHDOKASLISTA

69
VAURIO Tuija
lehtori, eläkkeellä

80
TOIVONEN Kirsi
jälkiasentaja

79
TEERI Suvi
lehtori

78
SJÖBLOM Mika
opettaja

75
LAIHO-VIRTANEN Lilja
luokanopettaja

74
KAPIAINEN Tarja

77
LINDSTRÖM Aila

73
JOHTELA Mira
myyjä
72
EILU Outi
terveydenhoitaja

76
LAURILA Anneli

71
ARVONEN Margit
lähihoitaja
70
ALI-LAURILA Mirkka
lehtori

IV KOTTIPPÄI -EHDOKASLISTA

68
VARPE Maj-Britt
FM

67
VAINIO Kari
kiinteistöpäällikkö

65
SIIVONEN Ilkka
insinööri, eläkkeellä

64
RÄSÄNEN Timo
pankinjohtaja
66
SULO Tarja
opettaja, eläkkeellä

63
METSÄMÄKI-NIKULA
Mirella
parturi-kampaaja

61
LÖFSTEDT Raimo
ylikonstaapeli

60
KUTILA Johanna
palvelupäällikkö
62
MAIKOLA Eija
suuhygienisti

59
JÄRVINEN Matti
aluepäällikkö, ins.

58
JÄRVINEN Timo
asianajaja

III KIRKKO ON MEITÄ JOKAISTA
VARTEN -EHDOKASLISTA
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AVUN LÄHTEET
Seurakunnan diakoniapalvelut on tarkoitettu
jokaiselle, joka tuntee tarvitsevansa tukea
elämäntilanteeseen ja 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:
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 klo12–14:
Maarit Eresmaa, puh. 050 3261 422,
maarit.eresmaa@evl.fi

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

PALVELEVA PUHELIN
01019 0071

Apua myös
kasvotusten
keskustellen

Palveleva puhelin 50 v.
Kirkon Palveleva puhelin
nostaa juhlavuoden teemoina puhelinauttamisen
kestoaiheet, yksinäisyyden,
kärsimyksen ja toivon.
Ihmiselämän peruskysymysten äärellä käydään
puhelinkeskusteluja illasta
toiseen. Kipeistä asioista voi
puhua nimettömänä. Palvelu on helposti saavutettava
ja toimii sekä kaupungeissa
että syrjäseuduilla.
Palvelevaan puhelimeen tuli
kuluneena kesänä reilu kolmannes enemmän puheluja
kuin vuotta aiemmin.
Palveleva puhelin tarjoaa
soittajalle mahdollisuuden
purkaa mieltä painavia
asioita puhelimitse. Kun
elämä tuntuu raskaalta tai
huolet liian suurilta, usein
riittää, että joku kuuntelee.
Kirkon ylläpitämän palvelun
päivystäjät ovat tehtävään
valittuja koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä.
Päivystäjä tukee soittajaa
kuuntelemalla ja pyrkii
yhdessä hänen kanssaan

löytämään soittajan elämäntilanteeseen parhaiten
sopivia ratkaisuja. Päivystäjää sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Palvelua tarjotaan:
- suomeksi puh. 01019 0071
su-to kello 18-01, pe ja la
kello 18-03
- ruotsiksi puh. 01019 0072
joka ilta kello 20-24
Soitto Palvelevaan puhelimeen maksaa tavallisen
paikallispuhelun/matkapuhelun verran. Kaikki operaattorit eivät sisällytä näitä
puheluita puhepaketteihin.

Kirkko Suomessa
chat Facebookissa
Chat on avoinna keskusteluun aina, kun työntekijä on
paikalla, parhaiten arkisin
kello 12-21. Keskustelu on
kahdenkeskistä, ja käyttäjä
näkyy chatissa anonyymisti. Chatin käyttö ei vaadi
Facebook-kirjautumista.
Chat on tietoturvallinen,
eikä se tallennu Facebookiin. Työntekijöille voi puhua

Uudenkaupungin seurakunnan ylläpitämässä Perheasiain
neuvottelukeskuksessa voi
selvitellä parisuhteeseen,
perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä
kysymyksiä ja löytää keskustellen rakentavia ratkaisuja
kasvotusten perheneuvojan
kanssa. Keskustelut ovat
luottamuksellisia. Palvelumme ovat maksuttomia kaikille
asiakkaillemme. Perheneuvontatyö viettää toimintansa
70-vuotisjuhlaa tänä vuonna.
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
luottamuksellisesti, heillä on
ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Diakoniatyön ryhmätoimintaa

Suosittu Torstaipysäkki kokoontuu joka toinen torstai kello 11
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa.

Torstaipysäkki

Kalannissa Kotikerho

Eläkeläisten kohtaamispaikka
Uudenkaupungin srk-keskuksessa, hartaus, edullinen
lounasruokailu, yhdessäoloa!
- Lokakuu 23.10
- Marraskuu 6.11. ja 20.11.
- Joulukuu 4.12.

Kerho kokoontuu vanhustentalon kerhohuoneella
parillisen viikon keskiviikkona kello 13–14.30.
Kotikerho tarjoaa kahvikupposen äärellä lämminhenkisiä yhdessäolon hetkiä
kaikille eläkeikäisille asuinpaikasta riippumatta.
- Lokakuu: 29.10.
- Marraskuu: 12.11. ja 26.11.
- Joulukuu: 10.12.

Siunatut sukat
Noin joka toinen tiistai
Lähetyskodissa, Alinenk. 11
kokoontuva ”Wanhan ajan
ompeluseura”, jossa tehdään
käsillä jotain hyvää muiden
auttamiseksi.
- Lokakuu 28.10.
- Marraskuu 11.11. ja 25.11.
- Joulukuu 9.12.

Virsipiirit laitoksissa

Ainonkulman piiriläiset kokoontuivat keväällä viimeisen kerran
Sorvakon seurakuntakodin tiloissa, jotka eivät ole enää seurakunnan
omistuksessa.

Laulamme tuttuja virsiä ja
hengellisiä lauluja yhdessä
asukkaitten kanssa, esimerkiksi tiistaina 25.11. Merituulikodissa: osasto Valkama klo
14.30 ja Tyynelä noin klo 15.

joka toinen keskiviikko klo
13–14.30. Kerho on kaikille
senioreille suunnattu. Tarjolla on kahvia, josta vapaaehtoinen maksu.
- Lokakuu 22.10. ja 29.10.
- Marraskuu 12.11. ja 26.11.
- Joulukuu 10.12.

Pyhämaassa
Torstaikerho

Lokalahdella
Keskiviikkokerho

Kerho, joka kokoontuu Pyhämaan seurakuntakodilla
klo 12–14, on seniori-ikäisille suunnattu ryhmä. Kahvista peritään vapaaehtoinen
maksu. Pyhämaalaisilla on
mahdollisuus kuljetukseen
Maria-rahaston kautta.
Kuljetusta varten otetaan
yhteyttä taksi-Laineeseen
keskiviikkona klo 12 mennessä puh. 0400-325153.
- Lokakuu: 30.10.
- Marraskuu: 13.11. ja 27.11.
- Joulukuu: 11.12.

Kerho kokoontuu Lokalahden Paanulassa noin

Olet lämpimästi tervetullut
diakoniatyön ryhmiin!

Kalannissa Neljäsluokkalaisten kerho
Eläkeikäisten kerho, joka
kokoontuu parittoman viikon keskiviikkona klo 13–15
Kalannin srk-kodissa.
- Lokakuu: 22.10.
- Marraskuu: 5.11. ja 19.11.
- Joulukuu: 3.12.

Uudenkaupungin seurakunta 2/2014

Millaisesta jumalanpalveluksesta
et haluaisi jäädä pois?
Monen mielestä ehkä
hassu kysymys. Kuitenkin
seurakunnissa kysymystä
pidetään tärkeänä ja sitä
on pohdittu. Työskentely
jumalanpalveluselämän
kehittämiseksi on herättänyt
innostusta niin seurakuntien
työntekijöissä kuin seurakuntalaisissakin.
Myös Uudenkaupungin seurakunnassa jumalanpalvelus
on ajankohtainen kysymys.
Koko seurakunnassa on
vuosittain pidetty noin 240
sunnuntain päiväjumalanpalvelusta ja melkein sata
muuta jumalanpalvelusta.
Vuosittain jumalanpalveluksiin osallistuneita on
yhteensä ollut lähes 22 00024 000 seurakuntalaista. On
jumalanpalveluksia, joissa
on mukana toista sataa seurakuntalaista ja niitä joissa
vain muutamia.
Jumalanpalvelusten määrää
ei ole mahdollistakaan lisätä. Miltä kuulostavat seuraavat tavoitteet?
- jumalanpalveluksia toteuttamassa on nykyistä laajem-

pi työntekijöiden joukko
- seurakuntalaisia on mukana jumalanpalvelusten
toteuttajina mahdollisimman usein
- jokaisessa kirkossa on sekä
työntekijöiden että vapaaehtoisten hyvä toimia.

rohkeammin palautetta ja
kertoisivat omia odotuksiaan jumalanpalveluksesta.

Jumalanpalvelusta toteuttaa
laaja joukko, joka on ensi
sijassa kristittyjen joukko,
ei viranhaltijoiden tai/ja
muiden. Kaikki ovat ja voivat
olla mukana.
Jumalanpalveluksessa voidaan kokea/on läsnä Pyhä
– vuorovaikutus – aitous –
ymmärrettävyys – ilo.
Tämän syksyn jumalanpalveluksia on koko seurakunnassa suunniteltu enemmän
yhdessä. Näin on välttämätöntä tehdä myös jatkossa.

Lokalahden ja Pyhämaan
kirkoissa jumalanpalvelukset pidetään normaalisti kello 12, mutta syksyn aikana
tulee joitakin poikkeuksia:
pyhäinpäivälauantai 1.11. ja
seurakuntavaalipäivä, isänpäivä 9.11., jolloin jumalanpalvelus on kello 10.

Jumalanpalvelusten määrä
tulee vähän vähenemään
ja niiden moni-ilmeisyys
toivottavasti lisääntymään
edellä olleiden tavoitteiden
mukaisesti. Toivomus on,
että seurakuntalaiset antaisivat työntekijöille entistä

Loka-marraskuun
jumalanpalvelukset
Lokalahden ja
Pyhämaan kirkoissa

Lokalahdella on jo kokeiltu iltajumalanpalvelusta
Mikkelinpäivänä 5.10, jolloin
oli perhejumalanpalvelus.
Myös sunnuntaina 23.11.
jumalanpalvelus on illallakello 18.
Sunnuntaina 2.11. ja 16.11.
ei Lokalahdella ja Pyhämaassa ole jumalanpalvelusta.
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Kesäseuroja Pyhämaassa
Kesäaikaan Pyhämaassa
kokoonnutaan
Sanaa kuulemaan
avoimen taivaan alle,
milloin vetten äärelle,
milloin mökin tai talon
pihamaalle.
Kevään ensi silmujen
auetessa,
kesän kauneimman
kukkiessa,
sydämestä nousee
huokaus;
Herra, minutkin uudista,
synnistä puhdista!
Yksin Jeesukselle elämään,
Taivaan Isää kaikesta
kiittämään.
Kesän lämpö, valo,
kirkkaus
on kuin Jeesuksen rakkaus,
joka meitä ympäröi
joka hetki, päivin ja öin.

Seuroja on ollut tänä kesänä
kymmenen
ja väkeä paikalla runsaammin kuin ennen.
Sanan leipää ovat jakaneet
Juhani-pappimme, sekä
monet puhujat ja vierailijat.
Virret ja laulut kanttorien
säestämänä
ovat kesäillassa soineet.
Monet laulut on saatu kuulla
myös Kukon poikien ja
Leivosten suulla.
Kiitos kaikille järjestäjille ja
kahvin keittäjille!
Suurin kiitos kuuluu
kuitenkin Taivaan Isälle,
kaiken hyvän antajalle!
Siunaa, Herra, Sanan
siemen,
joka meihin kylvetty on.
Anna sato moninkertainen
kunniaksi Jeesuksen,
Elämän Herran ikuisen.
Anita Lamminen

Lehdestä ja www.ukisrk.fi
-sivulta löytyy tiedot kaikista
jumalanpalveluksista.
.

Tule keskustelemaan, jakamaan ja löytämään!

Raamattu- ja rukouspiirit
Naisten, miesten ja avoimet raamattupiirit
on tarkoitettu Raamatun ihastelijoille, etsijöille ja epäilijöille.
Raamattupiirit toimivat hyvin yksinkertaisella mallilla:
on Raamatusta kiinnostuneita ihmisiä, jotka haluavat
kokoontua kohtuullisen
säännönmukaisesti hetkeksi yhdessä lukemaan
Raamattua, tulkitsemaan
sen sanomaa, rukoilemaan
sekä usein myös laulamaan
hengellisiä lauluja ja virsiä.
Seurakunnassa toimivat
seuraavat piirit:
Avoin raamattupiiri
Vuoroviikoin maanantaisin
kello 18.30 noin tunnin
ajaksi kokoontuu kaksi erillistä ryhmää Lähetyskodissa
(Alinenkatu 11). Uuden testamentin aiheena on Paavalin kirje kolossalaisille ja
vetäjänä Katja Pihlajamäki.
Seuraava kokoontuminen
on maanantaina 20.10.
Vanhan testamentin aiheena on Aabrahamin elämä

ja vetäjänä on Anna-Maija
Tuikka. Seuraava kokoontuminen on 27.10.
Naisten raamattupiiri
kokoontuu joka toinen
viikko parillisena tiistaina
kello 18 Lähetyskodissa.
Siellä luetaan Raamattua
systemaattisesti MarjaLeena Mäkisen johdolla.
Seuraava kerta on 28.10.
Miesten raamattupiiri
kokoontuu Risto Peuralan
johdolla Seurakuntakeskuksen kirjastossa joka toinen
viikko parittomana tiistaiiltoina kello 18 vaihtuvin
aihein ja raamatunkohdin.
Seuraava kerta on 21.10.
Kalannin raamattupiiri
kokoontuu Kalannin seurakuntakodissa torstaisin kello
18. Satu ja Henry Pietilän
vetämässä piirissä tutkitaan

yhdessä Raamattua lukien
ja keskustellen. Tukena on
Jukka Norvannon luentosarja ”Raamattu kannesta
kanteen”.
Santtiontuvalla on ihan
kaikille tarkoitettu USKON
ABC-koulu, jossa lyhyen
alustuksen pitää joku seurakunnan pastoreista, sitten
on keskustelua ja kahvit.
Seuraava kerta on maanantaina 20.10. kello 12.

Avoin rukouspiiri
Avoimeen rukouspiirin voi
tulla virkistäytymään yhteisestä rukouksesta oman
paikkakuntamme ja seurakuntamme puolesta. Piiri
kokoontuu Lähetyskodissa
kerran kuukaudessa, syksyksyllä vielä 5.11. ja 10.12.
klo 18.
Omien rukousaiheiden
lisäksi rukoillaan toistamiseen Pyhäillan messussa
jätettyjen aiheiden puoleista. Esirukousaiheita voi
jättää myös seurakunnan
kotisivuilla, www.ukisrk.fi.
Tervetuloa mukaan!

Naisten aamukahvit
la 18.10. srk-keskuksessa
Aamukahvit aloitetaan lauantaina 18.10. aamiaisella kello
8.30 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa (Kouluk. 6).
Aamukahvien vieraan, AnnaLiisa Valtavaaran mukaan on
tärkeää nähdä ero oikean ja
väärän, aidon ja aiheettoman
syyllisyyden välillä.
Musiikkia kuullaan Susanna
Pihlajalta, joka laulaa säestäjänään Kalle Klotz.
Aamukahvien ohjelma, 5 euroa
sisältää runsaan aamiaisen.

Aamukahvien vieraan, AnnaLiisa Valtavaaran aiheena
lauantaina 18.10. Naisten
aamukahveilla on Syyllinen
olo – syystä vai suotta?

Seurakunnan uusia työntekijöitä
Katri Suomi aloitti 15.8. 2014
seurakunnan lastenohjaajana.
Jenni Laurila tuli seurakuntasihteeri Katja Koskisen sijaiseksi kirkkoherranvirastoon 1.9.
alkaen.

Eva-Mari Saarinen aloittaa 27.10. diakoniatyössä
viransijaisena.
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Uuden kirkon 150v.
JUHLAVUOSI

Syksyn tapahtuma
Piispantarkastus lokakuussa
Turun arkkihiippakunnan piispa
Kaarlo Kalliala tulee piispantarkastukseen Uudenkaupungin
seurakuntaan lokakuussa kolmeksi
päiväksi.
ja taloudesta. Hallinnon
ja talouden tarkastus on
piispantarkastuksen osa,
mutta se voidaan tehdä
myös erikseen. Tarkastus
kattaa seurakunnan kirkonkirjat, arkiston, hallinnon ja
kiinteistöt.
Turun arkkihiippakunnan
piispa Kaarlo Kalliala
tekee piispantarkastuksen
Uudenkaupungin seurakunnassa lokakuussa torstaina 23.10. ja perjantaina
24.10. sekä sunnuntaina
26.10., juuri ennen seurakuntavaalien ennakkoäänestyksen alkua. Nykyajan
tarkastuksissa käydään
läpi kaikki mahdollinen
henkisestä hyvinvoinnista
talouden tasapainoon.

Piispantarkastuksilla
pitkä perinne
Piispa vierailee säännöllisin
väliajoin hiippakuntansa
seurakunnissa ja toimittaa
piispantarkastuksen hoitaen näin kaitsentatehtäväänsä. Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon
850-vuotisessa historiassa.
Niitä on toimitettu Suomessa jo noin 600 vuoden
ajan.
Piispa tekee tarkastusmatkan hiippakuntansa
seurakuntiin ja seurakuntayhtymiin, jonka taajuuden
kirkkolainsäädäntö avarasti
muotoilee: ”Tarkastuksen
ajan, laajuuden ja ohjelman määrää piispa neuvoteltuaan kirkkoherran
kanssa”. Käytännöksi on
tullut, että tarkastus pidetään kussakin seurakunnassa noin 8–10 vuoden
välein.
Piispantarkastusta varten
seurakunta laatii kertomuksen, jossa on tietoa
seurakunnan toiminnasta

Piispantarkastuksessa piispaa avustavat yleensä pappisasessori, lääninrovasti ja
notaari sekä muut henkilöt
tarpeen mukaan. Hallinnon
ja talouden tarkastuksen
suorittaa yleensä pappisasessori.
Uudessakaupungissa
suoritettava tarkastus on
piispa Kallialan osalta tänä
vuonna viides ja viimeinen
Turun arkkihiippakunnassa.
Lisäksi arkkipiispa Kari Mäkinen on tehnyt arkkihiippakunnassa kaksi tarkastusta kuluvana vuonna.

Tavoitteena tukea ja
kehittää seurakuntaa
Tarkastuksen kuluessa
piispa keskustelee seurakunnan työntekijöiden
ja luottamushenkilöiden
kanssa. Tilaisuuksissa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä, työn
ja työyhteisön kehittämistä
sekä hallintoa ja taloutta.
Tarkoituksena on näin
myös arvioida seurakunnan
toimintaa, sen vahvuuksia
ja mahdollisia kehittämisen
kohteita sekä etsiä visioita
tulevaisuuden haasteiden
varalle. Tavoitteena on
myös edistää työyhteisön
ja vastuunkantajien vuorovaikutusta ja tuloksellista
yhteistyötä.

Piispa tapaa
seurakuntalaisia
Piispa Kaarlo Kalliala tapaa
tarkastuksen aikana seurakuntalaisia. Hän vierailee
Valmet Automotivella,

Vahterus Oy:ssa, Uudenkaupungin psykiatrisessa
sairaalassa sekä tapaa
kaupungin johtoa ja
luottamushenkilöitä.

Uudenkaupungin Uusi kirkko viettää 150v.
juhlavuotta. Pyysimme alkuvuonna seurakuntalaisia lähettämään Uuteen kirkkoon liittyviä muisteluja, joita voi edelleen lähettää.
Kiitos kaikille mielenkiintoisista kirjoituksista ja valokuvista! Alla muutamia niistä, lisää on verkossa, www.ukisrk.fi.

Piispantarkastus päättyy
sunnuntaina Piispan
messuun Uudenkaupungin kirkossa.

Piispa
Kaarlo Kalliala
on mukana
seuraavissa
seurakunnan
tilaisuuksissa:
Torstai 23.10.
- Aamuehtoollinen
klo 9, Kalannin kirkko
- Torstaipysäkki,
eläkeläisten kohtaamispaika ja lounasruokamahdollisuus klo 11,
Uudenkaupungin seurakuntakeskus (Kouluk. 6)
- Iltamusiikki klo 19,
Lokalahden kirkko
Mukana Lokalahden
kirkkokuoro.
Perjantai 24.10.
Tutustuminen Pyhämaan uhrikirkkoon ja
aamuhartaus klo 9
Sunnuntai 26.10.
Piispan messu klo 10,
Uudenkaupungin Uusi
kirkko.
Mukana myös Cantilonakuoro ja Andante-orkesteri.
- Tarkastuksen loppupuheenvuoro kirkossa.
- Keittolounas, srk-keskus.
Tervetuloa tilaisuuksiin!

Rovastikunnalliset pyhäkoulupäivät vuonna 1981
Rovastikunnalliset pyhäkoulupäivät vuonna 1981pidettiin
Uudenkaupungin kirkossa. Kuvan ottaja, Seija Suojanen
muistelee, että pyhäkoulutyö oli vireätä jo 1960-luvulla.
Lapsiryhmät kokoontuivat yhteisen liturgian jälkeen pienryhminä kirkon eri nurkkiin.
Seija Suojanen kertoo itse pitäneensä pyhäkoulua esimerkiksi kaupungissa olleessa varuskunnassa. Vs. lapsityönohjaaja Heli Nurmi pohtii, että nykyään lasten pyhäkoulutoiminta on saanut uusia muotoja. Kerran kuussa pidettävässä
Pyhäillan messussa lapsille on oma, ohjattu pyhäkouluhetki.
Päiväkodeissa pidetään kuukausittain Pikkukirkkohetkiä.
Lokalahdella ja Kalannissa pyhäkouluja pidetään säännöllisesti vapaaehtoisvoimin. Lisäksi Lokalahdella on suosittu
kaakaopyhäkoulu alakouluikäisille. Heli Nurmi rohkaiseekin
uusia vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajiksi. Heille annetaan
koulutusta ja tukea tehtävään.

Muistoja vihkitilaisuudesta Uudenkaupungin
Uudessa kirkossa vuonna 1961
”Meidät vihittiin 18.2.1961 Uudessa kirkossa. Päivä oli lauantai. Koska sinä päivänä ei ollut jumalanpalvelusta, kirkkoa
ei lämmitetty. Kun olimme varaamassa vihkipaikkaa,
taloudenhoitaja kertoi, että joutuisimme itse maksamaan
lämmityksen. Hän myös kysyi, olisiko meillä metsää, jotta
voisimme tuoda puita. Meillä ei ollut, joten siitäkään ei ollut
apua. Onneksi samana päivänä vihittiin toinenkin pari ja
pystyimme heidän kanssaan puolittamaan kirkon lämmityskulut. Niin meidät sitten vihittiin lämmitetyssä kirkossa.
Hyvä ja vahva liitto tuli, koska jatkuu vieläkin.” Näin muisteli
Tuula Salminen omaa vihkitilaisuuttaan Uudenkaupungin
Uudessa kirkossa vuonna 1961.

