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Anna äänesi seurakuntavaaleissa!

Ennakkoäänestys
ti 6.11.– la 10.11.2018
Kaikkina ennakkoäänestyspäivinä
on mahdollista äänestää klo 9-18
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa, Koulukatu 6.
Varsinainen vaalipäivä on
sunnuntai 18. marraskuuta 2018.
www.uudenkaupunginseurakunta.fi
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Seurakunta on ihmisiä
syvällä maan alla ja latvat
tavoittelevat taivasta.
Kirkon tai seurakunnan
olemassaolo liittyy tähän
tässä ja nyt olevaan toiseen
todellisuuteen.

On olemassa toinen todellisuus, johon tätä
tässä ja nyt olevaa on vaikea verrata.
Se on joka hetki olemassa edessäni ja takanani, sisäpuolellani ja ulkopuolellani,
vaikka en sitä näe tai kuule. Olemme kuin
puita, joiden juuret ovat ja yhtyvät

Minkälainen on sinun
kirkkosi?
Tämä kysymys esitetään
jokaiselle seurakunnan
jäsenelle nyt syksyllä, kun
on seurakuntavaalit. Kirkko
on yhteisö, joka merkitsee
eri ihmisille eri asioita.
Ajatuksia ja keskustelua
halutaan synnyttää viiden
valtakunnallisen vaaliteeman kautta: Minun kirkkoni
uskoo, toivoo, rakastaa, on
lähellä ja uudistuu.
Näistä kaikista teemoista
on lyhyt esittely viereisellä sivulla ja netissä www.
seurakuntavaalit.fi

Seurakuntavaaleissa
äänioikeus on 16 vuotta
täyttäneillä
Jos olet vaalipäivään 18.11.2018 mennessä täyttänyt 16 vuotta,
saat äänestää. Käytä ääntäsi – sillä on merkitystä. Seurakuntien
päätöksentekijöistä suurin osa on varttunutta väkeä.
– Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että nuortenkin
ääni kuuluu. Esimerkiksi vaalikone.fi -sivustolla voit käydä tutustumassa ehdokkaisiin.
Kirkko on yhteisö, joka merkitsee eri ihmisille eri asioita. Minkälainen on sinun kirkkosi? Miten seurakuntasi toimii – mikä on
hyvin, minkä toivoisit muuttuvan? Seurakuntavaalit ovat myös
arvovaalit.
Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi ainoa valtakunnallinen
vaali, jossa jo 16-vuotiailla on äänioikeus.

Miten toivoisit, että
omassa seurakunnassasi
jatkossa toimitaan?
Mikä on hyvin, minkä toivoisit muuttuvan?
Nyt seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt
päättävät esimerkiksi
- seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista
ja monista muista talousasioista
- rakennushankkeista
- monista työntekijävalinnoista ja viroista
- seurakunnan toiminnan
painotuksista
- seurakunnan tilojen käytöstä.
Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat
päättäjät kirkon ylimpään
päättävään elimeen.

Kirkolliskokous päättää
esimerkiksi kirkon oppiin
liittyvistä kysymyksistä ja
koko kirkon taloudesta.
Uudenkaupungin seurakunnan talous on ollut
paljon esillä. Yhtä tärkeätä
– ehkä tärkeämpääkin – on
se, miten seurakunta palvelee ihmisiä täällä.
Seurakunta on ihmisiä.
Olemme kuin puita, joiden juuret ovat ja yhtyvät
syvällä maan alla ja latvat
tavoittelevat taivasta.
Toivon, että seurakunta on
sinulle tärkeä.
- Siunausta syksyyn ja koko
elämään!
Esa Mierlahti
kirkkoherra

Vaalilautakunnan
puheenjohtajan terveiset
Tämän vuoden merkittävimpiä kirkollisia
tapahtumia on seurakuntavaalit.
Marraskuussa valitaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt seurakunta-/kirkkoneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin.
Luottamushenkilöt valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi.
Äänioikeutettu on jokainen 16 vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja
ehdokkaaksi vaalikelpoinen on jokainen 18 vuotta täyttänyt siinä
seurakunnassa, jossa asuu.
Uudessakaupungissa on 48 ehdokasta.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18. marraskuuta. Äänestäminen tapahtuu kirkonmenojen jälkeen iltaan saakka (kello 20)
seurakuntamme kirkoissa: Uudenkaupungin Uusi kirkko, Kalannin
Pyhän Olavin kirkko, Lokalahden kirkko ja Pyhämaan kirkko.
On huomioitava, että varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikka on
se kirkko, joka on mainittu kotiin lähetetyssä ilmoituskortissa.
Ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alussa, tiistaista 6.11.
lauantaihin 10.11. Kaikkina näinä päivinä on mahdollisuus äänestää ennakkoon Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa klo 9-18
ja lisäksi vaalilautakunnan määrittelemissä paikoissa, jotka on
lueteltu vaalikuulutuksessa seuraavalla aukeamalla.
Ennakkoon voi äänestää myös toisella paikkakunnalla.
Kirkon teema syksyn vaaleissa on #Minun kirkkoni, joka uskoo,
toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu.
Seurakuntalaiset osallistukaa kirkon kehittämiseen äänestämällä!
Anja K. Savolainen, vaalilautakunnan puheenjohtaja
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Minkälainen kirkko?
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– Lähestyvät vaalit ovat myös arvovaalit

Kirkko on yhteisö, joka merkitsee eri ihmisille eri asioita. Vaaleilla
valittavat luottamushenkilöt päättävät rahankäytöstä seurakunnassasi ja ohjaavat sitä, miten seurakuntasi toimii. Ketä autetaan,
riittääkö rakkautta kaikille?
Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden
välein. Marraskuun 18.
päivä valitaan noin 400
seurakuntaan yhteensä
lähes 8500 uutta luottamushenkilöä. He päättävät esimerkiksi siitä, keitä
valitaan seurakunnan
työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja
keitä autetaan – missä ja
miten.
Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten
joukosta valitaan henkilöt
suunnittelemaan toimintaa
seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa
pääset vaikuttamaan oman
seurakuntasi tulevaisuuteen.
Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt päättävät
rahankäytöstä seurakunnassasi ja ohjaavat sitä,
miten seurakuntasi toimii.
Ketä autetaan, riittääkö
rakkautta kaikille?

Minun kirkkoni uskoo
Ilman uskoa ei ole mitään.
Se on henkilökohtaista ja
universaalia, samalla omaa
ja yhteistä. Luottamusta
siihen, että on jotain suurempaa, joka kantaa. Kun
maailma ympärillä muuttuu, kirkko antaa turvaa.
Kuuntelee ja auttaa, vaikka
oma usko horjuisikin.
Viime vuonna seurakunnissa pidettiin yhteensä
123 480 jumalanpalvelusta
ja muuta kirkollista toimitusta. Kirkossa voi käydä
hiljentymässä myös muulloin kuin sunnuntaisin ja
Verkkokirkossa on hartauksia elämän eri käänteisiin.

Minun kirkkoni toivoo
Toivo antaa voimia. Auttaa
uskomaan parempaan,
oikeudenmukaisempaan
maailmaan ja siihen, ettei
kaikki pääty kuolemaan.
Toivo kannattelee huomi-

seen ja antaa lohtua. Ristii
kädet ja rauhoittaa. Toivoa
on, aina.
Kristinuskossa toivo on
keskeinen käsite. Ihmisen
elämässä on paljon asioita,
joihin joutuu odottamaan
vastauksia. Toivo kantaa
silloin, kun usko on koetuksella. Toivoa on aina, ilman
sitä ei ole elämää.

Nyt tehdään tulevaisuuden
kirkkoa.
Kirkon arvot ovat perinteisiä ja pysyviä, mutta tavat
ihmisten kohtaamiseen
muuttuvat. Monet kirkon
asiointipalvelut ovat myös
sähköisiä, ja seurakuntalaisia kohdataan omilla
verkkosivuilla ja sosiaalisen
median kanavissa.

Minun kirkkoni
rakastaa

Minun kirkkoni on
lähellä

Kaiken se kestää, kaiken se
uskoo. Tuo mukanaan onnen ja luottamuksen, mutta
myös surun ja luopumisen.
Rakkaus suurempaan ja iankaikkiseen tuo toivoa. Se on
kärsivän maailman muutosvoima, koskettaa syvältä ja
nostaa korkealle.
Noin kolmannes nykyisistä luottamushenkilöistä
on sitä mieltä, että kirkon
tärkein tehtävä on heikoimpien auttaminen. Seurakunnissa on monenlaisia tapoja
auttaa – jaetaan ruokakasseja, järjestetään kaikille
avoimia ruokailuhetkiä ja
käydään tarvittaessa vaikka
kotona keskustelemassa,
kun on vaikeaa.

Minun kirkkoni
uudistuu
Maailma muuttuu ja me
sen mukana. Ja sitten on
kirkko. Mihin suuntaan haluaisit sitä muuttaa? Kirkko
kuuntelee kaikkia, mutta
vain toimimalla voit vaikuttaa sen tulevaisuuteen.
Jopa 51 % viime vaaleissa
valituista seurakuntien luottamushenkilöistä oli uusia.
Haluaisitko sinä vaikuttaa
siihen, mihin seurakunnan
rahoja käytetään, ketä autetaan tai minkälaisia kerhoja
järjestetään?

Kirkko on mäellä ja korttelin takana. Mukana ilossa ja
surussa, syntymässä ja kuolemassa. Pyhänä ja arkena,
juhlassa ja leipäjonossa.
Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä
toimintaan, hallintoon ja
talouteen liittyvistä asioista.
Kirkko tai muu seurakunnan tila on kaikilla paikkakunnilla Suomessa, mutta
talouden tiukentuessa monissa seurakunnissa joudutaan pohtimaan mm. tilojen
myymistä, uudenlaista
käyttöä tai yhdistymistä
toisen seurakunnan kanssa.
Jos sinua kiinnostaa vaikuttaminen oman seurakuntasi
toimintaan, kannattaa niitä
luottamushenkilöitä jotka
ovat asettuneet ehdolle.
Mobiilissa ja netissä – mukana elämässä
Läheisyys seurakuntien
toiminnassa on myös sitä,
että työntekijät liikkuvat
tarvittaessa kodeissa ja
laitoksissa ja ovat mukana
erilaisissa tapahtumissa.
Kirkon työntekijät ovat
läsnä myös somessa. Sairaalapapit tekevät arvokasta
työtä auttamalla hengellistä tukea kaipaavia potilaita
sekä omaisia.
Suomalaisena maailmalla
Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään kaikkiaan 37
maassa. Ulkomailla asuva
tai matkaava suomalainen
saa seurakunnan palveluja
omalla äidinkielellään.
Lähde:
www.seurakuntavaalit.fi

Minkälainen on kirkkosi?
Onko kirkon uudistuminen sinulle tärkeää vai puhuttelevatko
perinteisemmät arvot? Miten seurakunnat voisivat olla mukana eri ikäisten ihmisten arjessa? Mistä säästetään, kun varat
pienenevät? Tulevaisuuden kirkkoa rakennetaan nyt.

Tiesitkö että vuosittain
Lähes 40 % suomalaisista osallistuu jumalanpalvelukseen vähintään kerran vuodessa.
Joka pyhäpäivänä keskimäärin 53 000 ihmistä osallistuu messuun. Jopa 550 000 suomalaista käy kirkossa
joulun aikaan.
Ripari-ikäisistä noin 82 % käy rippikoulun.
Auttamiseen ja diakoniatyöhön käytetään keskimäärin
117 miljoonaa euroa.
Kirkon keskusteluapu saa noin 90 000 yhteydenottoa.
Kirkollisen vihkimisen saa noin 10 700 avioparia.
Yhteisvastuukeräyksen kautta autetaan ihmisiä niin
Suomessa kuin ulkomailla. Viime vuonna keräys tuotti
3 059 000 euroa.
Seurakuntien varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan
ryhmiin osallistuu yli 155 000 lasta.
Jopa 91 % seurakunnista ylläpitää omia somekanavia.
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VAALIKUULUTUS
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan
jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin
kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään
6.11.–10.11.2018 joka päivä Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa, Koulukatu 6, Uusikaupunki kello
9.00–18.00. Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun

Äänestys
seurakuntavaaleissa
Vaalissa valitaan Uuudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuustoon 27 jäsentä.
Ehdokasluettelot ja ehdokkaat on esitetty
viereisellä sivulla.
Valitsijayhdistysten ehdokaslistoja on kaksi:
I
”Seurakuntaväen ehdokaslista” , jossa on 27
ehdokasta pääsääntöisesti Kalannin, Lokalahden ja
Pyhämaan alueelta
II
Meidän kirkkomme, jossa on 21 ehdokasta
Äänioikeutettu on 15.8.2018 seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä
seurakunnan jäsen. Uudenkaupungin seurakunta lähettää
ilmoituskortin äänioikeudesta. Kortti on hyvä olla mukana
etenkin ennakkoäänestyksessä.

Ennakkoäänestys
6.-10.11.2018
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 2.11.2018 ennen klo 16 Uudenkaupungin
kirkkoherranvirastosta, puh. 02 8404 100.

Äänestys varsinaisena
vaalipäivänä 18.11.2018
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 18.11.2018,
äänestyspaikka ja -aika on tiedotettu kotiin lähetetyssä
Ilmoitus äänioikeudesta seurakuntavaaleissa 2018
-ilmoituskortissa. Huomioitavaa on, että äänestys
sunnuntaina 18.11. on mahdollista vain ilmoituskortissa mainitussa paikassa.

riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 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. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

ENNAKKOÄÄNESTYS: 6.-10.11.2018 klo 9.00-18.00
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa, Koulukatu 6, Uusikaupunki.
ENNAKKOÄÄNESTYS myös seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Uusikaupunki:
tiistai 6.11.
klo 10.00-12.00
klo 14.00-16.00
keskiviikko 7.11.
klo 12.00-14.00
klo 15.00-17.00
torstai 8.11.
klo 10.00-12.00
perjantai 9.11.
klo 10.00-12.00
klo 13.00-19.00

Attendo Hellä, Puusepänkatu 1
Sorvakko-Koti, Sairaalankatu 12
Uudenkaupungin lukio/Novida, Viikaistenkatu 3
Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34
Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1
S-market, Vakka-Suomenkatu 18

Kalanti:
Kalannin seurakuntakoti, Pyhän Olavin tie, Kalanti:
tiistai 6.11. 		
klo 10.00-12.00
keskiviikko 7.11. klo 14.00-16.00
torstai 8.11.
klo 10.00-12.00
Kalannin palvelutalo, Halikontie 12:
torstai 8.11.
klo13.00-14.00
Kalannin SEO huoltoasema, Kalanti:
perjantai 9.11. klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00
lauantai 10.11. klo 10.00-12.00		

Lokalahti:

Seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti:
tiistai 6.11. klo 10.00-14.00
torstai 8.11. klo 14.00-18.00 ja lauantai 10.11. klo 10.00-12.00
Vihreä-Valo, Erkontie 8:
perjantai 9.11. klo 11.00-14.00

Pyhämaa:
Pyhämaan VPK-talo, Lyökintie 7, Kuivarauma:
keskiviikko 7.11. klo 13.00-19.00

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 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen
ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto/seurakuntatoimisto on avoinna 2.11.2018
kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 02 8404 100.

SEURAKUNTAVAALIT 18.11.2018
toimitetaan Uudenkaupungin, Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa. Äänioikeutettu, 15.8.2018
tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä seurakunnan
jäsen saa äänestää seuraavissa seurakunnan äänestyspaikoissa saamansa ilmoituskortin mukaisesti:

ÄÄNESTYSPAIKAT JA –AJAT sunnuntaina18.11.2018:
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

Uudenkaupungin seurakunnassa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä ja saatavana 28.10.–18.11.2018 seurakunnan kirkkoherranvirastosta, Koulukatu 6
arkisin klo 9-13. Lisätietoja löytyy myös verkosta uudenkaupunginseurakunta.fi ja vaalien verkkosivuilta
seurakuntavaalit.fi.
Uudenkaupungin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Anja Savolainen
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Uudenkaupungin seurakunnan
KIRKKOVALTUUSTON jäsenten vaalin
ehdokaslistojen yhdistelmä vuonna 2018
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ
Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaali v. 2018
I SEURAKUNTAVÄEN EHDOKASLISTA

II MEIDÄN KIRKKOMME -EHDOKASLISTA

2
ARVONEN Teemu
talousjohtaja

3
EILU Outi
terveydenhoitaja

4
HALIVAARA Esko
teol.maist.

29
ANKELO Anu
yrittäjä (lastenhoitaja)

30
ANKELO Matti
FM, biokemisti

31
ESKOLI Hermanni
opiskelija

5
KARVONEN Nina
talouspäällikkö

6
KIERTOKARI Vesa
teol.maist., pastori

7
KONTTINEN Juhani
lähettämötyöntekijä

32
HEIKKILÄ Antti
pastori, eläkkeellä

33
HELÉN Mia
toimihenkilö

34
HYYTIÄ Tytti
osastonhoitaja, TtM

8
KONTU Michaela
maatalousyrittäjä,
rakennesuunnittelija

9
KORPI Jukka
puuseppä, yrittäjä

10
LAIHONEN Katriina
perushoitaja

35
36
HÄMEENKORPI Marketta KALLIO Sinikka
eläkeläinen
eläkeläinen

37
KLUUSKERI Sakari
prosessinhoitaja

11
LAIHO-VIRTANEN Lilja
luokanopettaja

12
LAIVO Olli
lehtori, eläkeläinen

13
LAURILA Anneli
ent. lampuri,
vapaaehtoistyöntekijä

38
LAINE Seppo
yrittäjä

39
MAIKOLA Eija
suuhygienisti,
eläkeläinen

40
MYKRÄ Sari
päiväkeskusohjaaja,
terveydenhoitaja

14
LEINO Teija
osastonhoitaja

15
LIPPONEN Sampo
yrittäjä

16
NEVAVUORI Jari
maanviljelijä,
tuotepäällikkö

41
NIKULA Ulla-Maija
toimitusjohtaja,
sairaanhoitaja

42
PERTTUNEN Merita
kotiäiti

43
PUUKKI Petri
FM, opettaja

17
PIETILÄ Satu
sairaanhoitaja,
(YAMK), diakonissa

18
PUUKKI Miika
linja-autonkuljettaja

19
PÖNTINEN Paula
sosionomi,
kirkon nuorisotyönohj.

44
RÄSÄNEN Timo
yksikönpäällikkö

45
SAARINEN Rauno
eläkeläinen

46
TURUNEN Marko
Fire safety and security
coordinator

20
SILVER Maria
YTM (sosiaalityö),
KM/TYP-johtaja

21
SJÖBLOM Mika

22
TUOMINEN Jouni
eläkeläinen,
tuottavuuskonsultti

47
VAHTERA Helle
emäntä

48
VENÄLÄINEN Seija
toimistosihteeri,
tiedottaja

49
VILJANEN Taija
sairaanhoitaja,
eläkeläinen

23
TUOMINEN MarjoRiitta
eläkeläinen

24
TÄTTILÄ Anniina
sairaanhoitaja,
kotiäiti

25
WALLIN Hillevi
eläkeläinen

26
VALTONEN Ilpo
vesihuoltopäällikkö,
eläkeläinen

27
VIRTANEN Lasse
maatalousyrittäjä

28
VIRTANEN Päivi
postityöntekijä

Vaalikone on avautunut 8. lokakuuta 2018.
Tutustu ehdokkaisiin verkossa seurakuntavaalit.fi -sivustolla.
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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.
Seurakunnan työntekijän kanssa voit keskustella kaikista
mahdollisista asioista. Papit, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaajat ovat vaitiolovelvollisia, joten voit keskustella heidän kanssaan vaikeistakin asioista. Keskustelemaan voit tulla myös, vaikka et olisi kirkon jäsen. Uskosi
laatua ei kysellä, eikä sitä, oletko kirkon jäsen.
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
Elise Heinonen, diakonia-avustaja puh. 050 3635 117
elise.heinonen@evl.fi
Lokalahti, Uusikaupunki
diakoniatyöntekijä Sonja Sarametsä
puh. 050 3634 124, sonja.sarametsa@evl.fi

PALVELEVA PUHELIN
01019 0071

www.evl.fi/palvelevanetti
Palveleva puhelin tarjoaa soittajalle mahdollisuuden purkaa mieltä
painavia asioita puhelimitse. Kun elämä tuntuu
raskaalta tai huolet liian
suurilta, usein riittää,
että joku kuuntelee.

Soitto Palvelevaan puhelimeen maksaa tavallisen
paikallispuhelun/matkapuhelun verran. Kaikki operaattorit eivät sisällytä näitä
puheluita puhepaketteihin.

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.

Chat on avoinna keskusteluun aina, kun työntekijä on
paikalla, parhaiten arkisin
kello 12–21. Keskustelu on
kahdenkeskistä, ja käyttäjä
näkyy chatissa anonyymisti.
Chat on tietoturvallinen,
eikä se tallennu Facebookiin. Työntekijöille voi puhua
luottamuksellisesti, heillä on
täysi 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.

Kalanti, Pyhän Olavintie 5
Maarit Eresmaa, puh. 050 3261 422,
maarit.eresmaa@evl.fi

Kirkko Suomessa
chat Facebookissa

Pyydä apua!
-nappi on
lapsiperheille suunnattu
matalan kynnyksen sähköinen palvelu:
uusikaupunki.fi -sivustolla
voi pyytää apua tai palvelua,
jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain.

Apua myös
kasvotusten
keskustellen

Uudenkaupungin seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksessa voi selvitellä
parisuhteeseen, perheeseen
ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä ja
löytää keskustellen rakentavia ratkaisuja kasvotusten
perheneuvojan kanssa.
Keskustelut ovat luottamuksellisia.
Palvelut ovat maksuttomia
kaikille asiakkaillemme.
Perheasiain
neuvottelukeskus,
Koulukatu 6 A, 2. krs.
Ajanvaraus ma-to klo 8-15
puh. 02- 840 4540.
Minna Ala-Kaila
minna.ala-kaila@evl.fi

Diakoniatyön ryhmätoimintaa
Torstaipysäkki

Kalannissa Kotikerho

Eläkeläisten kohtaamispaikka
Uudenkaupungin srk-keskuksessa, hartaus, edullinen
lounasruokailu, yhdessäoloa!
- Marraskuu 8.11. klo 11
- Joulukuu 13.12. klo 11

Suosittu Torstaipysäkki kokoontuu tämän vuoden puolella vielä
8.11. ja 13.12. kello 11 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa.

Kerho kokoontuu vanhustentalon kerhohuoneella
parillisen viikon keskiviikkona kello 13–14.30.
Kotikerho tarjoaa kahvikupposen äärellä lämminhenkisiä yhdessäolon hetkiä
kaikille eläkeikäisille asuinArkipuuro
paikasta riippumatta.
Kaikkien yhteinen Arkipuuro
- Lokakuu: 29.10.
on tarjolla tiistaisin 11.12. asti
- Marraskuu: 12.11. ja 26.11.
klo 9–11 Uudenkaupungin
- Joulukuu: 10.12.
srk-keskuksessa. Hartauden
jälkeen tarjolla on aamupaKalannissa Neljäslaa.

luokkalaisten kerho

Sukkapiiri
Sukkia kudotaan joka toinen
tiistai Seurakuntakeskuksen
kahviossa. Kokoontumiset
30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.

Virsipiirit laitoksissa

Silmukoiden siunausten kera 90 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
saavat villasukkatervehdyksen seurakunnan onnittelukäynnin yhteydessä. Myös diakoniatyön asiakkaita muistetaan joulun alla lämpimin
sukin.

Laulamme tuttuja virsiä ja
hengellisiä lauluja yhdessä
asukkaitten kanssa laitoksissa: Tyynelä, Valkama, Merivuokko, Kuunari, Suvanto
sekä Attendon ja Esperin
hoitokodit.

Eläkeikäisten kerho kokoontuu parittoman viikon keskiviikkona klo 13–15 Kalannin
srk-kodissa.
- Marraskuu: 7.11. ja 14.11.
- Joulukuu: 5.12.

Lokalahdella
Keskiviikkokerho
Kerho kokoontuu Lokalahden Paanulassa noin
joka toinen keskiviikko klo
13–14.30. Kerho on kaikille
senioreille suunnattu. Tarjolla on kahvia, josta vapaaeh-

toinen maksu.
- Lokakuu 31.10.
- Marraskuu 14.11. ja 28.11.
- Joulukuu 12.12.

Pyhämaassa
Torstaikerho
Kerho, joka kokoontuu
Pyhämaan seurakuntakodilla klo 13–15, on senioriikäisille suunnattu ryhmä.
Pyhämaalaisilla on mahdollisuus kuljetukseen Mariarahaston kautta. Kuljetusta
varten otetaan yhteyttä
taksi-Laineeseen keskiviikkona klo 12 mennessä puh.
0400-325153.
- Marraskuu: 1., 15. ja 25.11.
- Joulukuu: 13.12.

Sururyhmä
Ryhmä on tarkoitettu läheisensä menettäneelle.
Ryhmä kokoontuu kolme
kertaa marras–joulukuussa
ja kolme tammi–helmikuussa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään 29.10. Ulla
Forsman tai Merja Vihlman.
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Seurakunnan henkilökunnan kuulumisia

Jukka Kekki – Kalannin uusi kappalainen
maata. Seurakuntatyössä
minua palkitsee erilaisten
ihmisten kohtaaminen
ja heihin tutustuminen.
Jumalanpalvelus on minulle
myös rakas ja saarnateksteihin syventymisestä nautin
suuresti, Kekki kertoo.

Pastori Jukka Kekki, 52,
aloitti Kalannin kappalaisena syyskuun alussa. Hän
toimi aiemmin kolme vuotta Kajaanissa kappalaisena
ja sitä ennen Rauman, Uu
denkaupungin ja Kinnulan
seurakunnissa.
Pisimpään Kekki on ollut
töissä Espoossa, jossa hän
toimi ensin suntiona ja opiskeli työn ohessa papiksi.
- On ollut avartavaa nähdä seurakunnan työtä ja
ihmisten elämää erilaisissa
seurakunnissa eri puolilla

Vapaa-aikana Kekki viettää
aikaa perheensä kanssa. Kotona on kolme pientä tytärtä, jotka pitävät huolen siitä,
että tekemistä ei puutu.
-Se raikkaus ja ilo, joka
pienistä lapsista välittyy, saa
aina hyvälle mielelle.
Harrastuksekseen Kekki kertoo luonnossa liikkumisen.
-Myös papin studeeraus on
osa elämää, eli aina riittää
uutta lukemista ja tutkimista, hän sanoo.
Hän kertoo selvittävänsä
asiat mielellään perusteellisesti, jos mahdollista. 
Aina ei aika siihen riitä.

Perustan on hyvä olla kunnossa.
-Uutisia seuratessa tuntuu,
että maailmankirjat ovat
sekaisin. Myös itseäni huolettaa, millaisen maailman
jätämme tuleville sukupolville. Ilmastonmuutos etenee huolestuttavaa vauhtia.
Kaiken tämän keskellä on
hänen mielestään turvallista huomata se, että tietyt
perusasiat eivät muutu.
-Jumalan sanan lupaukset
ovat lujat. Usko ei joudu
häpeään. Ajan myrskyjenkin
keskellä saamme pyytää
Vapahtajaa avuksi hädässämme, kuten Jeesuksen
opetuslapsetkin tekivät
aikoinaan. Kaikki on lopulta Jumalan kädessä, niin
omassa elämässämme kuin
yhteisessä maailmassammekin, hän muistuttaa.
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Kesäseuroja Pyhämaassa
Missä kaksi tai kolme on koolla nimessä Jeesuksen,
siellä Jeesus itse on, heidän kanssaan.
Tähän Sanan lupaukseen luottaen,
olemme yhteen tulleet kesäseuroissa Pyhämaan.
Hetki luonnon keskellä,
Jumalan Sanan äärellä.
Mikä voisi olla parempaa, kuin yhdessä pysähtyä
- elämän tarkoitusta etsimään,
- Jumalan johdatusta kysymään.
Sana, virret, laulut virvoittaa
rukous hoitaa, voimia antaa
Taivaan tietä vaeltaa.
Kertyneet kahvirahat menee lähetyksen kassaan
nimikkokenttiemme toimintaan.
Herra, siunaa työmme
lähetit, kansat, kaukomaat
myös kaikki läheiset ja ystävämme
Sun olkoon Herra hoidossasi
- on turvallista suojassasi.
Kesäseuroista kiittäen,
Siunausta päiviin tuleviin pyytäen!
Anita Lamminen

Heli Nurmi vihittiin papiksi
Uudenkaupungin seurakunnan vapaaehtoistyön
koordinaattori sekä lapsi- ja
perhetyöntekijä Heli Nurmi vihittiin papiksi Turun
Tuomiokirkossa pidetyssä
messussa 10.6.2018.
Teologian ja kasvatustieteiden maisteri Heli Nurmi
aloitti papin työt Uudenkaupungin seurakunnassa
heti saatuaan siihen vihkimyksen. Heli Nurmi myös

sijaistaa pastori Aino Savolaista, joka on virkavapaalla
3.8.2018-16.6.2019.

Muuta
Nuorisotyöntekijä RoseMarie Virolainen sekä lapsityöntekijä Katri Suomi ovat
palanneet virkavapaalta.
Tiedottaja Riitta Myllymäki
jää eläkkeelle 1.1.2019.

Tule keskustelemaan, jakamaan ja löytämään!

Raamattu- ja rukouspiirit
Naisten, miesten ja avoimet raamattupiirit on tarkoitettu Raamatun
ihastelijoille, etsijöille ja epäilijöille.
Raamattupiireissä luetaan
Raamattua joko systemaattisesti tietyn ohjelman
mukaan edeten tai esimerkiksi erilaisten teemojen
pohjalta. Raamattupiirit
toimivat hyvin yksinkertaisella mallilla: on Raamatusta kiinnostuneita ihmisiä,
jotka haluavat kokoontua
kohtuullisen säännönmukaisesti hetkeksi yhdessä
lukemaan Raamattua,
tulkitsemaan sen sanomaa,
syventämään ymmärrystä
yhteisen pohdinnan kautta,
rukoilemaan sekä usein

myös laulamaan hengellisiä
lauluja ja virsiä.
Piirit kokoontuvat Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa, Koulukatu 6.
Avoin raamattupiiri
kokoontuu maanantaisin
kello 18.30 noin tunnin ajaksi. Vetäjinä toimivat vuoroviikoin Katja Pihlajamäki ja
Anna-Maija Tuikka. Katjan
vetämän piirin aiheena on
Johanneksen evankeliumi
(parilliset viikot) ja Anna
-Maija Tuikan piirissä aiheena on Jumalan yllättäviä

valintoja (parittomat viikot).
Syyskausi päättyy yhteiseen
jouluiseen kokoontumiseen
26. marraskuuta.
Naisten rukous- ja raamattupiiri kokoontuu joka
toinen tiistai kello 18 (30.10.
13.11., 27.11. ja 11.12).
Miesten raamattupiiri
kokoontuu vaihtuvin aihein
ja raamatunkohdin Risto
Peuralan johdolla parittoman viikon tiistaina (6.11.,
20.11, 4.12.) kello 18.
- Tervetuloa mukaan!

Museoseurat Laihosen torpalla 9.8. 		

Kuva: Juhani Kapiainen

Naisten aamukahvit
marraskuussa Pyhämaassa
Naisten aamukahvit -tilaisuuksia järjestetään
kiertävästi eri kappeliseurakunnissa. Nyt on vuorossa
Pyhämaa, jossa tilaisuus
pidetään lauantaina 10.11.
Aloitetaan aamiaisella kello
8.30 Pyhämaan seurakuntakodissa, Kirkontaustantie 21.
Aamukahvien vieras, psykoteraputti Mirja Sinkkonen
puhuu mm siitä, miten
elämä kolhii jokaista tavalla
tai toisella. Näissä tilanteissa
tarvitsemme lohdutusta.
Joskus se on toisen ihmisen
kanssakulkijuutta, joskus
oman sisäisen äänen puhetta. Näissä tilanteissa kyky
antaa ja toisaalta vastaanottaa lohdutusta on tärkeä
voimavara.

Naisten aamukahvien vieraan,
Mirja Sinkkosen aiheena
lauantaina 10. marraskuuta on
Elämän käännekohdat.

Musiikkia kuullaan Sanna
Koivuselta, joka laulaa säestäjänään Päivi Kurkilahti.
Aamukahvien ohjelma (5 e)
sisältää runsaan aamiaisen.
Lisätiedot kuljetuksesta
Minna Rautanen, p. 050 363
4140.

Tiistaina 30. lokakuuta 2018
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Täyskympeille paljon onnea!
Kymppisynttäreillä on pitkät perinteet Uudessakaupungissa. Lapset osaavat jo
odottaa juhlia. Tästä kertoo
esimerkiksi varhaisnuorisotyötä tekevien Rose-Marie
Virolaisen ja Jaana Kulmalan
saama kirje:

”Kiitos! Kun pidätte 10v.
synttäreitä. Vihdoin on
minun vuoro päästä. :) ”
Juhlaan saavat kutsun
kunkin vuoden aikana
kymmenen vuotta täyttävät
tytöt ja pojat. Tänä vuonna
paikalle saapui noin 130
iloista juhlijaa. Koulutyöstä
vastaava Jaana Kulmala oli
myös henkilökohtaisesti
kutsunut näitä nuoria kouluvierailuidensa aikana.
Juhlan alussa laulettiin On
hienoa olla täyskymppi, tuttu laulu jo monen vuoden
ajalta.
Synttäreillä nautittiin emäntä Asta Palolan luoman jäätelöbaarin antimista sekä
Taika Petterin esityksestä.
Kaikki saivat kokeilla itsekin

temppuilua Taika Petterin
innostavalla ohjeistuksella.
Arpajaisissa kolme onnekasta voitti leirilahjakortin.
Seurakunnan leirit ovat varsin suosittuja koululaisten
keskuudessa. – Tänäkin syksynä useampi leiri täyttyi jo
ennen ilmoittautumisajan
loppua, kertoo nuorisotyönohjaaja Rose-Marie
Virolainen.
Juhlan järjestelyistä vastasivat seurakunnan
kouluikäisten parissa töitä
tekevät.– Mukana toteutuksessa oli myös innokkaita vapaaehtoisia, joiden
osallistuminen toiminnan
toteuttamiseen on tyypillistä Uudenkaupungin
seurakunnassa, sanoo nuorisotyönohjaaja Rose Virolainen. Hän myös iloitsee ja on
kiitollinen kaikille nuorille,
jotka ovat osallistuneet
tänäkin syksynä koululaisten leirien toteuttamiseen.
Tämä nuorten vapaaehtoisten joukko on kooltaan
noin 30 henkeä.

Täyskymppien iloisia synttäreitä vietettiin
10.10. Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa. Järjestelyistä vastasivat seurakunnan
kouluikäisten parissa töitä tekevät Jaana
Kulmala, Rose Virolainen ja Kimmo Laasonen sekä joukko nuoria vapaaehtoisia.
Kuvat Julia Laitinen.

Oppia leikin varjolla
Kalannin seurakuntakodissa
valmistellaan häitä. Pöytien
ääressä askarrellaan koristeita, ja keittiössä odotetaan, että popkornit tulevat
mikrosta. Ennen häitä pitää
kuitenkin syödä eväät.
4–5-vuotiaat kerholaiset kokoontuvat pöytiin, sanovat
ruokarukouksen ja alkavat
syödä repusta kaivettuja
eväsleipiä.
– Meillä oli viikon hartausaiheena Kaanaan häät.
Moni lapsi ei ole käynyt
häissä, eivätkä he oikein
tiedä, mitä häät ovat ja
miksi juhliin pukeudutaan
hienosti. Tämä on tutkivaa
oppimista ja käsitellyn aiheen syventämistä, selittää
Mirka Holvitie. Hän on oppisopimuksella seurakunnan
lastenohjaajana.
Uudenkaupungin seurakunta otti tämän vuoden
syyskuussa käyttöön uuden
ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman eli
vasun.
– Kaikki lähtee leikistä ja
lasten kiinnostuksen koh-

teista. Erikseen pidettäviä
opetustuokioita ei ole, vaan
oppi tulee leikin lomassa.
Toimintaa suunnitellaan
laajempina kokonaisuuksina, jolloin suunnittelussa
ovat osana lasten kiinnostusten kohteet, Holvitie
kuvailee.
Oppimisen osa-alueina
ja painopisteinä uudessa
vasussa ovat "kasvan, liikun,
kehityn", "minä ja meidän
yhteisömme", "tutkin ja
toimin ympäristössäni",
"ilmaisun monet muodot"
ja "kielten rikas maailma".
Sinänsä suurta muutosta seurakunnan kerhojen
toimintaan ei ole tullut.
– Näin on periaatteessa
aina toimittu, mutta tämä
tuo mukanaan sen, että
ohjaajan pitää oikeasti
pohtia ja perustella tekemistä pedagogisesti. Kaikesta
tekemisestä löytyy tavoite,
Holvitie sanoo.
Esimerkiksi häitä leikkimällä lapset aktiivisesti tutkivat
ja oppivat kuin huomaamattaan useita asioita.

Kerhohuoneen seiniltä löytyy tärkeitä opetuksia.

Eväiden syönti kuuluu kerhopäivään.

Mirka Holvitie kertoo, että kaikkeen kerhossa tehtävään löytyy opetukselliset perusteet ja tavoitteet.

Mennin mielestä kivointa kerhossa on syöminen.
Teksti ja kuvat: Iidaliisa Pardalin

– Juhlatilanne ikään kuin
pilkotaan osiin. Olemme
tehneet paikkakortit ja pukeutuneet hienosti. Tilanne
on elämyksellinen ja leikkiä
rakennetaan lasten kanssa,
Holvitie selittää.
Morsiamena on viisivuotias
Menni Niemi. Hän kertoo, että
nyt juhlitaan häitä, mutta ei
muista ihan tarkalleen, miksi
häitä juhlitaan. Kerhossa on

kuitenkin aina hauskaa.
– Syöminen on kaikista
kivointa, Menni sanoo.
Hän pohtii hetken, mitä on
kerhossa jo oppinut, ja mitä
haluaisi oppia lisää.
– Oon oppinut, ettei saa
lyödä. Haluaisin oppia ratsastamaan, hän kertoo sitten.
Valtakunnallinen uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan
syyskuun alussa. Se ei varsi-

naisesti velvoita seurakunnan
kerhoja, mutta Uudessakaupungissa on haluttu lähteä
mukaan kokonaisuuteen,
sillä vasun tavoitteet ohjaavat
kaikkia varhaiskasvatuksen
toimintamuotoja.
– Lisäksi jokaiselle lapselle
tehdään oma vasu, jonka tekemiseen myös vanhemmat
ja lapset itse osallistuvat,
Holvitie kertoo.

