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Pääsiäinen 2019

Erään hiljaiseksi kutsutun viikon matka

S

unnuntai: Hetken
Häntä tervehdittiin
kuninkaana.
Maanantai: Tunnelma
muuttuu ja kiristyy.
Tiistai: Häneltä kysytään: haluatko ristille vai
alistutko?
Keskiviikko: Hän on
vapaa, eikä suostu kiristykseen.
Torstai: Yhteisellä aterialla: tämä leipä ja tämä
viini; tehkää minun muistokseni kunnes…
Perjantai: Häväistys,
Kärsimys. Isä, anna heille
anteeksi. He eivät tiedä,
mitä tekevät. Kuolema ja
Hiljaisuus.
Lauantai: Poissa. Ei mitään.

Koska ihmiselle on
annettava anteeksi
– Hänen voimattomuutensa, sitä ettei hän
kykene luomaan maailmaa tyhjästä (kuten Jumala).
– Ei sitä, mitä he tekevät, vaan koska he eivät
tiedä, mitä he tekevät.
– Kukaan ei omaa sellaista elämänhallintaa,
jonka puitteissa voisimme tehdä täysin vapaita
valintoja.
Jeesus oli ihminen ilman syntiä. Hän piti kiinni vapaudesta.

Maailman paino
Ainakin hetkittäin kuljemme maailman pai-

no harteillamme. Aivan
yksin maailmassa, muttei
maailmankaikkeudessa. Tästä painosta
ja ikävästä kasvaa valo
läpi kaaoksen ja tuskan.
”Se kiipes ristiin golgatalla ja kiskoi taivaan lähemmäksi.”

Maria kääntyi ja sanoi:
”Opettajani!”
Esa Mierlahti
Uudenkaupungin kirkkoherran virasta luopuessani kiitän kaikkia
tämän matkan kanssani
jakaneita.

Ja viikon
kahdeksas päivä
Eräs Maria seisoo haudan
ovella ja itkee.
– Mitä itket, nainen?
Ketä sinä etsit?
– Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano,
minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.
Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Maria.”

Hiljaisen viikon
iltakirkot
• ti 16.4. klo 18 Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkoissa
• ke 17.4. klo 18 Uudenkaupungin ja
Pyhämaan kirkoissa
Kiirastorstai 18.4.
• klo 18 Messu Uudenkaupungin, Kalannin,
Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa
Pitkäperjantai 19.4.
• klo 10 Jumalanpalvelus Uudenkaupungin,
Kalannin ja Pyhämaan kirkoissa
• klo 13 Ristinjuhla
Maurumaan rukoushuone,
Salmenrannantie 7
• klo 18 Pitkäperjantain

Lapsille ja perheille tarjotaan
keväällä monipuolista toimintaa

19.4. klo 18 Pitkäperjantain iltamusiikki
Uudessa kirkossa
Kari Vuola, urut; jousiryhmä: Riitta Hirvonen,
viulu; Senni Hirvonen,
viulu; Jaakko Mattelmäki, alttoviulu; Mikko
Kuusisto, sello; Juha Ellmén, kontrabasso; Arja
Kalliopaasi, tekstinlukija.
Konsertin tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Kirkkomuskarissa lapset pääsevät laulun, soiton ja leikin ohella tutustumaan kirkkoon.
ilmoittautua sähköisesti
seurakunnan nettisivuilla toukokuun loppuun
mennessä.
Uudenkaupungin
seurakunta järjesti ensimmäisen kerran viime
syksynä Perhepäivän. Tapahtuma nousi heti suureen suosioon ja kevään
tapahtumat
pidetään
Kalannissa ja Uudessa-

Hyvää ja siunattua pääsiäistä!

kaupungissa. Perhepäivä
järjestetään palmusunnuntaina 14. huhtikuuta
kello 10 Kalannissa ja helatorstaina 30. toukokuuta kello 10 Uudessakaupungissa.
Kalannin Perhepäivässä on pääsiäisteema ja
kirkon pihalle on tulossa vierailemaan karitsa.
Uudenkaupungin Per-

iltamusiikki Uudenkaupungin kirkossa
Lauantai 20.4.
• klo 23 Pääsiäisyön
messu Uudenkaupungin kirkossa
Pääsiäispäivä 21.4.
• klo 10 Pääsiäispäivän
messu Uudenkaupungin, Kalannin,
Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa
2. pääsiäispäivä 22.4.
• klo 10 Koko seurakunnan messu
Uudenkaupungin
kirkossa, kirkkokahvit
seurakuntakeskuksessa Koulukatu 6
• Ei jumalanpalvelusta
Kalannin, Lokalahden
ja Pyhämaan kirkoissa

Seurakunnan musiikkityön konsertteja
kevät ja kesä 2019

U

udenkaupungin
seurakunnan
lapsityö järjestää
lapsille ja perheille erilaisia tapahtumia läpi vuoden. Tänä keväänä lapset
voivat osallistua seurakunnan Perhepäivään ja
pääsevät
ilmoittautumaan ensi lukuvuoden
muskariin.
Seurakunnan lapsityön järjestämässä muskarissa alle kouluikäinen
lapsi tutustuu musiikin
perusasioihin. Muskarissa lauletaan, leikitään
ja tutustutaan rytmi- ja
kehosoittimiin soittaen,
liikkuen ja kuunnellen.
Muskarissa sekä lapset
että aikuiset voivat iloita
musiikin lahjan äärellä.
Muskariin
osallistutaan yhdessä oman
aikuisen kanssa. Toiminnassa painotetaan
aikuisen ja lapsen välistä
vuorovaikutusta. Muskaritoiminta on suunnattu
vuosina 2016-2019 syntyneille, mutta mukaan
pääsevät myös muut
perheen alle kouluikäiset
sisarukset. Muskariin voi

Pääsiäinen Uudenkaupungin kirkoissa

hepäivässä puolestaan
vierailee poni ja lapset
pääsevät osallistumaan
keppihevosrataan sekä
testaamaan taitojaan jättisaippuakuplien puhaltelussa.
Tapahtumapäivä alkaa
messulla, jonka jälkeen
on ruokailu ja yhteistä
toimintaa. Tapahtuman
kesto on vajaat 2 tuntia.

www.uudenkaupunginseurakunta.fi
www.instagram.com/uudenkaupunginseurakunta
www.facebook.com/ukisrk

28.4. klo 18 Keskiajan
ääni -sävelhartaus
Kalannin kirkossa
Duo Medieval: Anneliina
Koskinen ja Uli KontuKorhonen, laulu ja keskiaikaiset soittimet
8.5. klo 18 Yhteisvastuukonsertti Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen salissa
Andante-orkesteri
ja Cantilona-kuoro,

johtajana Ari Hirvonen.
Konsertin tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
6.7. klo 18 Suvilinnun
laulut -yhteislaulutilaisuus Pyhämaan
Telakan rannassa
Ari Stenman ja yhtye
laulattaa; Ulla Forsman,
juonto
Urkuvartit kesätorstaisin klo 12
Uudessa kirkossa
27.6. Ari Hirvonen
4.7. Virpi Vähäpassi
11.7. Kari Vuola
18.7. Ulla Vuola
25.7. Heikki Suokivi
Urkuvartti 18.8. klo 18
Uudessa kirkossa
Elke Unt, urut
Urkuvartti 1.9. klo 18
Uudessa kirkossa
Kadri Ploompuu, urut
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Seurakunta järjestää nuorten
yhteisen matkan Ateenaan

Pääsiäinen on kirkkovuoden huippukohta

U

udenkaupungin
seurakunta järjestää
nuorille
matkan Paavalin jalanjäljissä. Liki kolmekymmenpäinen ryhmä nuoria ja heidän ohjaajansa
ovat lähdössä Ateenaan
tutustumaan
tarkemmin apostoli Paavaliin.
Matkan aikana Ateenanuoret käyvät muun
muassa muistomerkillä,
merimieskirkossa, luostarissa ja tutustutaan
alueen uskontoon sekä
historiaan.

Nuoret vapaaehtoistyöhön
Idea seurakuntanuorten
yhteisestä matkasta tuli
Lokalahden kappeliseurakunnan kanttori Kari
Vuolalta.
– Virkani yhtenä painopistealueena on lasten ja nuorten musiikkityö. Ajattelin, että pitäisi
järjestää jokin isompi yhteinen juttu. Kirkkoherra
innostui ajatuksestamme, joten päätimme, että
mukaan ilmoittautuneet
rippikoulu- ja isosnuoret
tekevät jokainen seitsemän vapaaehtoistehtävää ja tienaavat työllänsä
osuuttaan matkanjärjestelyistä, Vuola sanoo.
Mukana on myös
seurakuntapastori
ja
vapaaehtoistyön koordinaattori Heli Nurmi

P

Ateena-nuorissa on mukana sekä seurakunnan isoskoulutettavia että rippikoululaisia.
sekä lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijä Jaana Kulmala. Nuoret saivat itse
valita matkakohteensa, ja
he päätyivät valitsemaan
Ateenan kohteekseen.
– Mukaan ilmoittautuneet nuoret ovat fiksuja,
avoimia, lahjakkaita, iloisia ja vastuuntuntoisia.
He ovat viime vuoden
rippikoululaisia,
jotka
ovat mukana isoskoulutuksessa. Nuoret ovat
mukana
toiminnassa
ihan täydellä sydämellä,
Vuola ja Nurmi kertovat.

Seurakunnan
toiminta tutuksi
Nuoret maksavat matkastaan pienen omavastuurahan, mutta Nurmen
mukaan heitä halutaan
myös sitouttaa seurakunnan toimintaan, joten he
tienaavat vapaaehtois-

työllään itselleen matkarahoja. Ateena-nuoret
lähtevät neljän päivän
matkalle elokuun alkupuolella.
– Vapaaehtoistyö on
tosi hyvä juttu! Nuoret
tykkäävät tehdä asioita ja tutustuvat samalla
seurakunnan toimintaan.
Myös seurakuntalaiset
saavat nauttia nuorten
mukanaolosta, Kulmala
lisää.

Monipuolisia tehtäviä
Nuorten
vapaaehtoistyön tehtävät ovat vaihdelleet
vuodenajan
mukaan. Nuoret ovat
esimerkiksi luoneet lunta
ja toimineet jumalanpalvelusavustajina. Nuoret
olivat myös seurakunnan järjestämillä 3-vuotissynttäreillä apulaisina
puhaltamassa ilmapallo-

ja ja kantamassa tuoleja.
80-vuotiaiden juhlassa
nuoret auttoivat tarjoilussa ja monikulttuurisessa Goodwill Cafessa
nuoret toimivat avustajina. Joulun aikoihin nuoret valmistivat itse kynttilöitä ja myivät niitä eri
yhteyksissä.
Seurakunnan
kanttorit lahjoittivat joulun
ajan Tiernapoika-esiintymisillä tienatut palkkiot
Ateena-nuorille.
Myös
Lokalahden sävelhartauden kolehti on lahjoitettu
nuorten matkakassaan.
Nyt on ensimmäinen
kerta, kun nuorten yhteistä matkaa järjestetään tässä mittakaavassa,
mutta
vastaavanlaista
nuorten matkaa ja siihen
liittyvää projektitoimintaa on luvassa myös tulevaisuudessa.

Pääsiäinen on ilon juhla kappalaiselle

P

apeilla pääsiäisen
pyhäpäivät kuluvat
perinteisesti töiden
merkeissä, mutta Kalannin kappalainen Jukka
Kekki ehtii viettää aikaa
myös perheensä kanssa.
– Minulla on vaimo ja
neljä pientä lasta. Perheessämme on tullut
tavaksi piilottaa lapsille
pääsiäisenä isoja pahvisia yllätysmunia. Niiden
sisältä löytyy pientä kivaa puuhasteltavaa ja
maisteltavaa. Lapset kokevat suurta löytämisen
riemua. Yritämme myös
ehtiä koko perhe pääsiäisen aikana kirkkoon.
Tänä vuonna Kekki
osallistuu virkansa puolesta pääsiäisen aikana
neljään jumalanpalvelukseen sekä pitkänperjantain ristinjuhlaan
Maurumaan rukoushuoneella Kalannissa.
Kekille pääsiäinen ja

Kekistä vs. kirkkoherra

Jukka Kekki hoitaa kirkkoherran tehtäviä toukokuusta eteenpäin.
siihen liittyvä odotus
ovat aivan erityistä aikaa.
Kirkko valmistautuu silloin suureen juhlaan.
– Saan toisaalta iloita
saapuvasta keväästä ja
samalla hiljentyä Raamatun kaikkein pyhimpien
asioiden äärelle.
– Juhlan pyhä tunne
tulee minulle erityisesti

Kalannissa asuva Jukka
Kekki hoitaa Uudenkaupungin
seurakunnan kirkkoherran
tehtäviä, kunnes uusi
kirkkoherra nimitetään.
– Tartun innostunein
ja odottavin mielin kirkkoherran tehtäviin, Kekki kertoo.
Kirkkoherra
Esa
Mierlahti hoitaa virkaa
huhtikuun loppuun asti.
Kekki hoitaa kirkkoherran virkaa toukokuun

alusta lähtien.
Mierlahti pitää virassaan viimeisen saarnan
toisena pääsiäispäivänä
Uudenkaupungin
Uudessa kirkossa maanantaina 22.4. kello 10.
Tämän jälkeen seurakuntakeskuksessa on
kirkkokahvit.
Tuomiokapituli on julistanut Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi.
Hakuaikaa on 10.5. asti.

hienoista virsistä. Itseäni
puhuttelee virsi 71 Laupias Jeesus, minkä rikkomuksen, jossa Jumala
nääntyy ristillä. Myös virsi 105 Aurinkomme ylösnousi on tärkeä.
Kekki oli ensimmäisen
kerran töissä Uudenkau-

pungin
seurakunnan
seurakuntapastorina jo
vuonna 2013. Kalannin
kappalaisena hän aloitti
viime syyskuussa. Hän on
aiemmin työskennellyt
myös Raumalla seurakuntapastorina ja Kajaanissa kappalaisena.

ääsiäinen on kirkkovuoden keskus
ja huippukohta.
Pääsiäisen aikana seurataan Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita
ja ylösnousemusta. Sen
viettoon liittyy monta
merkittävää kirkkopyhää. Silloin juhlitaan
Jeesuksen
ylösnousemusta.
Pääsiäinen
on kristikunnan tärkein
ja vanhin juhla. Juhlan
suomalainen nimi viittaa paastosta pääsemiseen.

Palmusunnuntai
Viikkoa ennen pääsiäistä vietetään palmusunnuntaita.
Silloin
huomio on samassa
tapahtumassa
kuin
adventtina: Jeesuksen
saapumisessa Jerusalemiin aasilla ratsastaen.
Palmusunnuntain nimi
viittaa palmunoksiin,
joita ihmiset heittivät
Jeesuksen eteen tielle.
Tähän liittyy tapa koristella kirkkoa palmunoksilla ja muilla lehvillä tai
kantaa niitä kulkueissa. Suomessa palmun
sijasta koti ja kirkko koristellaan pajunoksilla.
Tästä juontaa juurensa
myös virpomisperinne, jossa virvottava
toivotetaan ”tuoreeks,
terveeks, tulevaks vuodeks”.

Hiljainen viikko
Palmusunnuntain
ja
pääsiäisen välissä on
hiljainen viikko. Silloin
monen seurakunnan
viikkotoiminta on tauolla. Iltaisin kirkoissa
järjestetään konsertteja
tai hartauksia. Hiljaisen
viikon aikana pidetään
perinteisiä ahtisaarnoja, joissa seurataan Jeesuksen elämän viimeisen viikon tapahtumia.

Kiirastorstai
Hiljaisen viikon torstaina,
kiirastorstaina, muistellaan opetuslasten
viimeistä
ateriaa yhdessä Jeesuksen kanssa. Tänä vuonna kiirastorstaita vietetään 18.4. Kiirastorstai
on Kirkon tutkimuskeskuksen
tilastojen
mukaan suomalaisten
kolmanneksi suosituin
kirkossakäyntipäivä.
Seurakunnissa vietetään messua kiirastors-

tain iltana. Silloin alttari
riisutaan kynttilöistä ja
kankaista, ja se verhotaan tulevan pitkäperjantain vuoksi mustaan.

Pitkäperjantai
Pitkäperjantai on kirkkovuoden ainoa surujuhla, sillä silloin on
Kristuksen ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä. Kirkoissa vietetään
pitkäperjantaina sanajumalanpalvelus ilman
ehtoollista. Kellot ja
urut ovat hiljaa. Alttarilla on vain ristiinnaulitun kuva, krusifiksi.
Kukkina käytetään pelkästään viittä punaista
ruusua, jotka symboloivat Jeesuksen viittä
haavaa. Päivän liturginen väri on musta. Tänä
vuonna pitkäperjantai
on 19.4.

Pääsiäisyö
Pääsiäisen juhla alkaa jo
lauantain ja sunnuntain
välisenä pääsiäisyönä,
jolloin seurakunnissa
vietetään pääsiäisyön
messua. Sen yhteydessä sytytetään kynttilät,
jotka kuvaavat nousevaa aurinkoa ja kuoleman pimeyden väistymistä. Alttarin musta
liturginen väri vaihtuu
valkoiseen. Pääsiäisyö
aloittaa pääsiäisviikon,
joka kestää seuraavaan
lauantaihin. Samalla alkaa myös 50-päiväinen
pääsiäisaika, joka päättyy helluntaihin.

Pääsiäispäivä
Kristityt ovat viettäneet pääsiäistä aivan
kristinuskon alkuajoista lähtien. Pääsiäisen
ajankohta
vaihtelee.
Pääsiäispäivä on ensimmäinen sunnuntai
kevätpäiväntasauksen
jälkeisen täydenkuun
jälkeen. Tänä vuonna
pääsiäispäivää vietetään sunnuntaina 21.4.

