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Kirjoituksia ja sanoja
vuodesta 1985…

Pajunkissoja
ja hiirenkorvia

O

S

uomalaisessa pääsiäisessä näkyvät kevään merkit, ikkunoilla vihertää rairuoho ja maljakot täyttyvät pajunkissoista, narsissit ja kevätliljat kukkivat. Pääsiäinen on valon
ja värien aikaa vaikka samalla pitkänäperjantaina kirkot pukeutuvat mustaan. Pitkäperjantai on ainoa pyhäpäivä, jonka liturginen väri on musta. Pääsiäinen on ilon ja valon ja ylösnousemuksen juhla. Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja huippukohta. Pääsiäisenä seurataan Jeesuksen elämän viimeisiä
vaiheita ja ylösnousemusta.
Pääsiäisen vietto alkaa palmusunnuntaista jolloin Jeesus
saapui 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”.
Lapsuudesta muistan kuinka ensin veljeni ja sitten myöhemmin kaverien kanssa tehtiin virpomisoksia ja sitten palmusunnuntaina lähdimme virpomaan. Kylän kaduilla liikkui paljon
muitakin lapsia virpomisoksien kanssa. Muutaman tunnin kierroksen jälkeen palasimme kotiin kori täynnä suklaata. Mummolasta sai aina ison kyöpelivuori suklaamunan, naapurista kindereitä ja toisesta naapurista karkkipussin.
Näin aikuisena on ihana seurata kuinka virpomassa käyvät
lapset jännittävät lorun lausumista. Tosin siihen olen myös
kiinnittänyt huomiota, että enää ei kierretä niin aktiivisesti virpomassa kuin vielä kymmenen vuotta sitten. Tuleva sunnuntai
14.4. on palmusunnuntai, virpomasunnuntai. Se, että kiertääkö
kylän lapset tänä vuonna virpomassa, jää vielä nähtäväksi.

Emilia Pulkki
päätoimittaja

len tässä jo muutaman
kuukauden ajan penkonut isäni jäämistöä.
Isäni on ollut äärimmäisen
tarkka ja säästäväinen. Ja siksi
hän on myös säästänyt monia
lehtileikkeitä mm. minun
monet, monet erilaiset hartauskirjoitukset. Itselläni niitä
kaikkia ei ole – ei edes jokaista
haastattelua. Leikkeet alkavat
kesästä 1985, jolloin tulin Langinkosken seurakunnan kappa- Kuva: Eteenpäin lehti, Tarja Honkanen.
Kuva on Eteenpäin lehdestä vuodelta 1985.
laiseksi 31-vuotiaana.
Lehtileikkeistä löytyi myös
1985 kesällä tehty haastattelu – papin saarna juhannuksena. Ideana
taisi olla se, että kuinka pappi jaksaa innostua saarnan tekemiseen;
kun melko varmasti kirkkokansaa juhannuspäivänä ei niin suuresti
ole paikalle. No kuvassa ainakin olin hyvin eri näköinen ja taisin
vakuutella, että kyllä sitä innostuu. Pohdin myös, että kuinka moni
ihminen saa puhua sunnuntaisin 50 – 120 hengelle???
Mitäpä niistä monista hartauskirjoituksista ajattelen nyt? Kesästä 1985 lähtien niitä on tullut kirjoitetuksi paikallisiin lehtiin.
Jotkut ovat olleet varmaan onnistuneita, jotkut vähemmän onnistuneita. Pari kirjoitusta nousee erityisesti mieleen – ja isänikin oli ne
säästänyt.
Toisen kirjoituksen teemana oli ”Unelmoi vielä nelikymppinen”
ja kirjoitus liittyi Junnun lauluun ja siihen, että neljäkymmentä
vuotta tuli täyteen elämässäni. Mikä oli siinä unelmani? Että oppisin tanssimaan. Kurssit kävin, mutta en oppinut. Mutta pienesti,
pienesti tuo unelma elää vielä 64-vuotiaanakin.
Toisen teema oli jotenkin siihen tyyliin, että karsastan joulua ja
kaikkea sitä hälinää, mikä jouluun liittyy. Palautteena taisi olla yleisönosaston kirjoitus, missä ihmeteltiin sitä miten pappi voi joulua
karsastaa. Muistan, että kirjoituksessa en karsastanut joulun sanomaa – vaan sitä kaikkea muuta mikä siihen liittyy. Ja – kuten edelläkin – niin tähänkin vanhaan kirjoitukseen voin yhä yhtyä. Joulun
sanoma ok – mutta voi sitä muuta, minkä alle sanoma hukkuu.
Joitakin kirjoituksia ihmettelen – miten tällaista olen voinut kirjoittaa. Mutta senkin ymmärtää. Vuosikymmenien myötä ihmisen
tuleekin muuttua. Tuntuisi oudolta jos 31-vuotiaana ja 64-vuotiaana omaisi samanlaiset ajatukset. Kyllä elämä opettaa!
Sitä myös aina pohdin; miten paljon on tullut kirjoitettua ja saarnattua. Mihin ”taivaan avaruuteen” kirjoitukset ja puheet ovat hävinneet? Onkohan niillä ollut mitään merkitystä?
No – papin työ on puhetyöläisen työtä. Niin ja kaikeksi suureksi onneksi pappikaan ei luota sanomisissaan tai kirjoituksissaan
omaan taitoonsa, vaan siihen, että Jumala voisi jollain tavoin olla
siunaamassa ja puhuttelemassa Sanansa kautta.
Jukka Lopperi
Kappalainen
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Hengähdys
arjen keskellä
Torstaisin Kotkan kirkossa
pidetään iltahetki, Arjen hengähdys,
johon kuuluu rukousta, musiikkia
ja ehtoollinen.

O

n torstai-ilta Kotkan keskustassa.
Kauppakeskuksessa liikkuu väkeä:
nuorisoa omissa joukoissaan, lapsia
juoksemassa vanhempien vierellä, ihmisiä raskaine kauppakasseineen. Kaduilla käy kova
tuuli. Autot seuraavat toisiaan, kura roiskuu.
Kauppakeskuksen kirkkaat mainosvalot näkyvät kauas, sillä puut ovat vielä paljaat. Kirjastossa on valot päällä ja väkeä kulkee ovista. Ilta
alkaa hämärtää.
Kotkan kirkon pihamaalla ei pääse karkuun tuulta, joka käy vaatteiden läpi. Iso naakkaparvi säntäilee äänekkäästi yläpuolella ja tekee kuvioita. Autot hurisevat, linja-auto pitää
kovempaa ääntä.
Kotkan kirkon puinen ovi avautuu helposti.
Tuulen ja arjen humina jää taakse. Pimentyvän
pihamaan ja kaupungin äänien jälkeen kirkkosali näyttää entistäkin valoisammalta ja kauniimmalta. Hiljaisuus hellii mieltä.
Väkeä saapuu vähitellen. Viereiseen penkkiriviin istahtaa Jorma Junnonen. Hän kertoo olleensa juuri messujen kehittämispalaverissa. Koko ajan kehitetään uudenlaisia messuja ja tapoja, jotka kutsuvat ihmisiä kirkkoon.
Arjen hengähdys alkaa kuudelta. Kanttori
Matti Vaakanainen asettuu pianon ääreen.
Musiikki soi, rovasti Hannu Marttila aloittaa
arjen hengähdyshetken.
Arjen hengähdys tuntuu pieneltä jumalanpalvelukselta. Siihen kuuluu synnintunnustus
ja synninpäästö, psalmi ja raamatunlukua,
rukousta ja hiljaisuutta. Saa laulaa ja unohtaa
arjen huolet: Joka aamu on armo uus, miksi
huolta siis kantaa (virsi 547).

Arjen hengähdys kutsuu ihmisiä torstaisin Kotkan kirkkoon.

Kirkossa on lämminhenkinen tunnelma.
Paikalla on kolmisenkymmentä henkeä, väki
istuu kirkon etuosassa. On yhteenkuuluvainen
olo. Hannu Marttila lukee Raamatun tekstiä,
aiheena vilja ja sen siemenet, hyvyys ja pahuus. Marttila puhuu henkilökohtaisesti, sitoo
Raamatun sanomaa nykyhetken tapahtumiin
ja sitten hän tuntuu puhuvan suoraan juuri
minulle.
Tulin kirkkoon työn puolesta, mutta kuulen
Marttilan puhuvan asiasta, jonka olen juuri
samana päivänä kohdannut. Saan vastauksia.
Saamme laulaa: Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta (virsi 341).
Arjen hengähdykseen kuuluu myös ehtoollisen vietto, jonka jälkeen lauletaan vielä ylistys ja saadaan siunaus matkaan. Arjen keskelle.

Tilaisuus kestää vain puolisen tuntia,
mutta hetki irrottaa arjen kiireistä.
– Kotkassa on kokeiltu monenlaisia arki-iltojen messuja ja hartaushetkiä. Tässä muodossa eli Arjen hengähdyksiä on pidetty nyt vähän
toista vuotta, Marttila kertoo.
Arki-iltana järjestetylle tilaisuudelle on ollut
tarvetta. Osalle sunnuntain jumalanpalvelus
on huonoon aikaan. Jotkut iäkkäät ja sairaat
ihmiset tulevat mielellään tavallista jumalanpalvelusta lyhyempään hartaushetkeen, jossa
pääsee myös ehtoolliselle.
Väki poistuu vähitellen kirkosta. Yksi heistä
on Merja Ruokonen. Hän kertoo käyvänsä
sunnuntaisin jumalanpalveluksissa. Mikä saa
tulemaan kirkkoon myös keskellä viikkoa?
– Jumalan kaipuu, Ruokonen vastaa.
Teksti ja kuva Stiina Kiiveri
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Jari Savinainen ja Tuomi Larvi valmistautuvat ehtoollisen jakoon.

Sunnuntaiaamu
Kymin kirkossa
Messun kaava on aina sama, mutta
jokainen messu on omanlaisensa.

S

unnuntaiaamu Kymin kirkossa. Kello on kymmenen.
Saarnastuolin viereisestä
ikkunasta näkyy mäntyjä ja auringonpilkahdus, joka jää hetkeksi
hohtamaan keväänkeltaisilla seinillä.
Alkamassa on messu, jonka
teemana on Jumalan sanan kylvö.
Kanttori Matti Vaakanainen
soittaa urkuja: sävelet kuuluvat
hiljaa ja luovat rauhallisen tunnel-

man. Alkuvirren jälkeen pastori
Tuomi Larvi aloittaa messun
laulamalla tutusti: ”Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen”. Siihen
seurakunta vastaa laulaen: Aamen.
Liturgi on messua johtava pappi, ja toinen pappi toimii saarnaajana. Messu tarkoittaa jumalanpalvelusta, johon kuuluu ehtoollinen, ja messu toimitetaan aina
saman kaavan mukaan.

On synnintunnustuksen aika.
Virsikirjasta löytyvässä synnintunnustuksessa 714 sanotaan muun
muassa näin: ” Sinä et pakota meitä seuraasi. Kuitenkin sinä tahdot, että eläisimme lapsinasi. Me
kuljemme usein omia teitämme ja
välttelemme vastuutamme.”
Huomiota herättää lämmin sävy liturgin äänessä.
Lukukappaleet Vanhasta ja Uudesta testamentista lukee maallikko, usein kirkkovaltuuston jäsen, kuten Eine Hänninen tänä
sunnuntaina. Kappaleiden välissä
on musiikkia: se alkaa huilumaisen herkkänä ja jykevöityy sitten.

Kanttori on sävelten mestari.
Aurinko alkaa paistaa, ja valo
tulvii kirkkoon.
Vuorossa on saarna, jonka
aluksi pastori Jari Savinainen
lukee päivän evankeliumin. Se
kuunnellaan seisaallaan. Evankeliumi kertoo siemenistä, joista osa
putosi tien laitaan ja linnut söivät
ne. Osa putosi kalliolle ja osa keskelle ohdakkeita, mutta osa putosi
hyvään maahan. Tämä siemen oli
Jumalan sana.
– Eri elämänvaiheissa ihmisessä on päällimmäisinä erilaisia
maaperiä. Aina voi pyytää anteek-

Osviitta

5

Virret ovat
kuin kauniita
runoja

Marjukka Taavitsainen rakastaa virsiä.

Jari Savinainen saarnaa.

si ja jatkaa matkaa. Mutta jos
olemme itserakkaita, on syytä
itsetutkiskeluun, Jari Savinainen sanoo saarnassaan.
Messun aikana lauletaan tänään yhteensä viisi virttä, jotka
liittyvät päivän aiheeseen.

Kolehti kannetaan Suomen
Merimieskirkolle maailmalla
vaikeuksiin joutuneiden maanmiesten hyväksi. Isä meidän
-rukouksen jälkeen seurakunta
saa kutsun ehtoolliselle.
Kun Tuomi Larvi lukee Her-

– Käyn melko usein messussa Kymin kirkossa. Tykkään musiikista ja ihanista urkukappaleista, ja
täällä saan laulaa virsiä, karhulalainen Marjukka Taavitsainen
kertoo.
– Saan myös hiljentyä kauniissa
paikassa ja miettiä menneitä ja tu-

levia asioita. Jumalan sanan kuuleminen on tärkeää. Ehtoollisella
ajattelen anteeksiantamista.
– Virret ovat kuin kauniita runoja. Toivon, että ne laulettaisiin
aina kokonaan, etteivät runot jäisi
kesken.

Seurakuntalaiset voivat jättää omat
nimettömät esirukouspyyntönsä
luettaviksi. Kätevimmin ne välittyvät
seurakunnan nettisivujen kautta.
Sitten tulevat esirukoukset. Tuomi Larvi kiittää viikon
aikana kastetuista lapsista, joiden nimet hän lukee. Hän lukee
myös kuolleiden nimet. Tämän
jälkeen kanttori soittaa ja laulaa
surullisen ja lohduttavan laulun.
Seurakuntalaiset voivat jättää omat nimettömät esirukouspyyntönsä luettaviksi. Kätevimmin ne välittyvät seurakunnan nettisivujen kautta.
Vielä rukoillaan esimerkiksi
lähetystyöntekijöiden, päättäjien ja kotien puolesta. Rukoillaan myös, että voisimme olla
surun murtamien, sairaiden ja
yksinäisten ihmisten tukena.

ran siunauksen, kirkossa tuntuu kuin lämmin virtaus. Sitä
seuraa lopun urkumusiikki,
joka on rauhoittavaa mietiskelymusiikkia. Nyt kirkossa tuoksuu jo kahvi.
– Tervetuloa kirkkokahville.
Ja jos joku toivoo sielunhoidollista tai muuta keskustelua, me
papit olemme täällä sitä varten,
liturgi lopettaa hymyillen.
Teksti ja kuvat
Ulla-Maija Sievinen

Elvira Lokaleva, Pekka Aarrekoski ja Leo Suvivuo käyvät mielellään
messussa Kymin kirkossa.

Viisivuotias Leo käy ehtoollisella
Kymissä asuvat Elvira Lokaleva, Pekka Aarrekoski ja viisivuotias Leo Suvivuo käyvät
usein messussa.
– Koemme täällä Jumalan läheisyyden, Elvira ja Pekka sanovat.
– Ehtoollisessa Jeesus on läsnä.
Se on tärkeää ihmisen Jumalasuhteelle, Pekka jatkaa.
Myös Leo käy ehtoollisella. Joskus hän saa papilta siunauksen,

joskus leivän. Muuten Leo touhuaa messun aikana omia juttujaan.
Messun jälkeen hän kipaisee saarnastuoliin ja ottaa selkeästi papin
ilmeen.
– Messun jälkeen on mukavaa
käydä kirkkokahveilla. Täällä tapaa aina tuttuja ihmisiä, Elvira ja
Pekka kertovat.
Teksti ja kuvat
Ulla-Maija Sievinen
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Ehtoollinen tarjoaa
armoa ja anteeksiantoa
Kun jumalanpalvelukseen kuuluu ehtoollinen,
puhutaan messusta. Ehtoollinen on osa messua. Sen lopussa ihmiset polvistuvat ja saavat
papilta leivän ja viinin.
Jeesus itse käski seuraajiaan nauttimaan
leipää ja viiniä hänen muistokseen. Mutta mikä ehtoollisen merkitys on?
– Ehtoollinen on pyhä ateria ja sakramentti. Siinä ihminen saa ottaa Jumalalta vastaan
pyhiä asioita, armoa, siunausta ja anteeksiantoa, kertoo Kotka-Kymin seurakunnan pastori
Tuomi Larvi.
– Näiden lahjat ihminen saa ottaa nöyränä
vastaan. Ehtoollinen on uskon asia. Uskomme,
että Kristus on todella läsnä leivässä ja viinissä
ja lahjoittaa siinä itsensä ihmiselle.
– Ehtoollinen on mysteerio, jollaisena haluaisin sen säilyttää. Siinä on jotakin salaista,
jota ei tarvitse pyrkiä selittämään. Riittää että
uskoo, että Kristus on läsnä.
– Lapset voivat saada ehtoollisen vanhempiensa tai kumminsa kanssa. Pieni
lapsi ei ymmärrä ehtoollisen syvää merkitystä, mutta hän aistii pyhyyden ja osallisuuden tunteen. Ikäraja voisi tässä olla 4-5
vuotta.
– Monet vanhemmat kuitenkin sanovat,
kun ovat lapsen kanssa polvistuneina alttarilla,
että lapselle siunaus on riittävä.
Tuomi Larvi, miten tärkeää mielestäsi on se,

Jaakko Löytty
Pekka Simojoki
Petri Laaksonen

että pappi katsoo ihmistä silmiin ehtoollista
jakaessaan?
– Se on tärkeää. Siitä ihminen aistii, että
pappi on läsnä jakaessaan leivän tai viinin juuri hänelle.

– Ehtoollinen on myös yhteyden
ateria. Olemme ehtoollisella kaikki
yhtä Jumalan perhettä ja Kristus
on sen aterian antaja, Tuomi Larvi
sanoo.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija Sievinen

GOSPEL
GENTLEMEN
KIERTUE 2019

Osviitta
Luotettavaa, perinteitä kunnioittavaa, lämmintä palvelua

07.05. KOTKA
Kotkan kirkko,
klo 19.00

LIPUT
ENNAKKOON 22 €,
OVELTA 25 €

KARHULA
Vesitorninkatu 2 (05) 262 824
KOTKA
Kotkankatu 14 (05) 212 873

www.hautaustoimistopulliainen.fi
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Messu elää ajassa
Teemat tuovat siihen väriä ja sisältöä.

KUVA Ulla-Maija Sievinen

Suosittu erikoismessu on Maailmojen messu. Kuvassa tunnelmia
Kotkan kirkosta keväältä 2017. Juha
Vainion musiikin ympärille syntynyt
Albatrossin iltakirkko taas on vetänyt Kotkan kirkon toistuvasti täyteen
väkeä.

- Messu on itsellenikin ennen
kaikkea hengellisen elämän hoitamista, kuvaa Hietanen työtään
papin näkökulmasta. - Muistan
opiskeluajalta pastori Arto Antturin pitämän pääsiäisyön Tuomasmessun Helsingissä. Se oli vapaa, läsnä oleva ja hauska! Silloin
ajattelin, että tuollaisen messun

haluaisin joskus pitää.
Hietanen korostaa, ettei uusien
ajatusten tuominen tarkoita hyvien perinteiden hylkäämistä.
– Raamattu, rukous, ehtoollinen, kristittyjen kokoontuminen.
Jos ne otetaan pois, ei messu ole
enää sama. Kirkon yksi vahvuus on
juuri sen ajattomissa perinteissä.
Kun Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat yhdistyivät, jokainen kolmesta tulijasta toi
mukanaan omaa kulttuuriaan eli
tapaa toimia. Se on rikkautta – ja
ehkä senkin vuoksi uudessa seurakunnassa on ollut rohkeutta miettiä messuihin jotakin uutta. Ilmiö
on tuttu myös muualta Suomesta.
Langinkosken Yhessä-messujen teemat löytyvät kirkkovuoden
kierrosta. Seurakuntalaisista on
löytynyt hyvä, noin kymmenen
hengen tiimi suunnittelemaan ja
toteuttamaan tilaisuuksia.
Samoin kyselemättä löytyi hyvä
muusikoiden porukka – etunenässä kotkalainen, Jere Eklundin ja
Hanna Schultzin Paljain jaloin

duo – valitsemaan ja soittamaan
iltoihin sopivaa musiikkia.
– Samanlaisia yhteisöjä on
syntynyt eri puolille maata. Se on
tuonut mukaan toimintaan työikäistä väkeä ja perheitä. Erona
entiseen on ollut bändien soittama

Teksti Martti Linna

KUVA Martti Linna

Messu eli jumalanpalvelus on
evankelis-luterilaisessa kirkossa
yksi tärkeimmistä tavoista koota
kristittyjä yhteen. Messuun voidaan tuoda erilaisia elementtejä esimerkiksi musiikin avulla.
Kappalainen Tero Hietanen on
vetänyt Langinkosken kirkon Toivonsalissa suuren suosion saaneita
Yhessä-iltoja.
Langinkoskella on toteutettu
kahdesti myös Yhessä-messu, jossa iltojen elementit on yhdistetty
jumalanpalveluksen muotoon ja
ehtoollisen viettoon. Kotka-Kymin
seurakunnassa on tehty ennenkin
messuja vähän eri tavalla kuin mihin on totuttu, mutta silti perinteitä kunnioittaen.

uudenaikainen hengellinen musiikki. Voidaan toki soittaa virsiäkin, mutta bändimeiningillä.
Tero Hietanen on hakenut messuihin vaikutteita myös ulkomailta.
– Keski-Lontoon anglikaaninen
Holy Trinity Brompton -seurakunta on ollut niiden monipuolistamisessa edelläkävijä. Puhuja liikkuu
vanhassa kirkkorakennuksessa,
eikä vain saarnaa saarnastuolista.
Tehosteina käytetään musiikkia,
valoja ja videoita. Tunnelma on
siellä välitön ja hauska, joskus jopa riehakaskin. Silti läsnä on aitoa
lämpöä ja välittämistä.
Kevään viimeistä Yhessä -iltaa
vietetään Langinkoskella perjantaina 12. huhtikuuta.
– Ensi syksyn iltojen teemoja
ei ole vielä mietitty, Tero vinkkaa.
- Ehdotuksia otetaan vastaan, ja
mukaan mahtuu!

Tero Hietanen on saanut Yhessä -illoista positiivista palautetta. Toki joku
on ollut sitä mieltä että hyvä juttu, mutta ei ole juuri häntä varten.
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Vapaaehtoista
sunnuntaipalvelusta

Messuryhmän muodostavat Marja Posti, Aimo Ilomäki, Pirjo Hynninen ja Pirkko Muurikainen.

Langinkoskella toimii messuryhmä,
ja kirkkokahveistakin vastaavat
vapaaehtoiset.

L

anginkosken sunnuntaipalvelus 17. maaliskuuta syntyy
seurakunnan työntekijöiden
lisäksi vapaaehtoisten voimin.
Messuryhmään kuuluu neljä henkilöä ja kirkkokahveista vastaa
kolme. Monet heistä ovat olleet jo
vuosia mukana.

Messuryhmä näkyy heti kirkkoon tultaessa. He toivottavat
ihmiset tervetulleiksi, hoitavat alkujuonnot palveluksessa, lukevat
Raamatun tekstin, esittävät esirukoukset, sytyttävät kynttilät ja
keräävät kolehdin. Messuryhmällä
on tärkeä rooli kirkon ja seurakun-

nan välisessä toiminnassa Langinkoskella.
– Seurakunnissa on eri perinteet asioissa. Täällä vapaaehtoisten messuryhmä auttaa jumalanpalveluksessa. Meillä on
kolme ryhmää, joihin kuuluu 6–8
aktiivia, pappi Tero Hietanen
sanoo.
Yksi Langinkosken messuryhmistä hoitaa 3-4 jumalanpalvelusta vuodessa. Pyhtääläinen Pirkko
Muurikainen on ollut mukana
reilut kolme vuotta. Hän liittyi

ryhmän vetäjän Marja Postin innoittamana:
– Vapaaehtoistyön kautta voin
kuulua seurakunnan toimintaan
enemmän kuin muutoin. Työskentely ryhmässä on yksinkertaisesti
kivaa, Muurikainen kertoo.
Ryhmässä ollaan yhtä, eikä kukaan ole ulkopuolinen. Kaikki korostavat hyvää yhteishenkeä. Sopivanlainen pappikin toimii innoituksen lähteenä. Posti muistuttaa,
että juuri Hietanen on kehittänyt
vapaaehtoistoimintaa:
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Pitkopulla maistuu.
Silja Neiglick leikkaa
sen valmiiksi.

Osmi Kaitanen on keittänyt jo
vuosia kirkkokahveja
joka sunnuntai.

– Täällä oli ryhmiä ennenkin,
mutta hän pyysi, että jatkettaisiin.
Ilman pappia en tässä olisi.
Postille toiminnan tärkein anti
on saada palvella uskossa Jeesusta:
– Voimaa saa ylhäältä. Usko ja
seurakunta kuuluvat yhteen.
Kaksi muuta ryhmän jäsentä
ovat Aimo Ilomäki ja uutena
Pirjo Hynninen.
– Minä olen sellainen tuuppaaja. Kannustin Marjaa, kun hän
epäili, että voisiko hän vetää ryhmää, niin tuuppasin sopivasti, Ilomäki naurahtaa.

– Meillä on niin hienoa, kun
seurakuntasali on kirkon yhteydessä. Kotkan ja Kymin kirjoissa
kirkkokahvit juodaan yleensä kirkossa. Olemme etuoikeutettuja.
Kenties sen takia monet jäävät
tänne seurustelemaan yli tunnin
ajaksi, kaikki kolme kehuvat Langinkoskea.
He kolme naurahtavat kysymykselle, että väsyttääkö vuosia
jatkunut sunnuntainen kahvinkeitto:
– Ei todellakaan. Täällähän me
olisimme joka tapauksessa, kuuluu vastaus yhdestä suusta.

Kun messuryhmä tulee usein
puolta tuntia ennen palvelusta so-

Kirkkokahveilla menee keskimäärin noin 60 kahvi- tai teeku-

Vapaaehtoistyön kautta voin kuulua
seurakunnan toimintaan enemmän
kuin muutoin. Työskentely ryhmässä
on yksinkertaisesti kivaa.
pimaan tehtävänjaosta, niin reilut
tuntia ennen tulevat kirkkokahvien vapaaehtoiset.
Osmi Kaitanen, Silja Neiglick ja Pirkko Venäläinen valmistavat kirkkokahvihetken lähes
joka sunnuntai.

pillista ja lasten mehut päälle. Yhden kerran tuli pienoinen paniikki, kun lapsia oli 19, mutta kaikki
hoitui vuosien rutiinilla.
– Ihmiset ovat tottuneet käymään kahveilla juttelemassa tuttujen kanssa. Tämä on tärkeä sosiaa-

linen tapahtuma, Neiglick toteaa.
– Joskus pitää melkein ryöstää
kahvikupit ihmisten edestä, kun
jatkaisivat vain jutusteluaan, Venäläinen naurahtaa.
Heille jumalanpalvelus on toisenlainen kuin muille: Ehtoolliselta lähdetään viemään kermat
ja sokerit pöytiin. Vielä he ehtivät
livahtaa laulamaan loppuvirren

ennen kuin pitää kiiruhtaa takaisin
ovia avaamaan.
Usein pyhäkoulusta tulevat lapset jo kolkuttavatkin niitä. Mehua
ja pitkopullaa tekee lastenkin mieli.
Teksti ja kuvat
Petri Pietiläinen

Tule rakentamaan
messua yhdessä!
Kotkan kirkon messuihin perustetaan messuryhmiä, joihin kaikki saavat tulla mukaan.
Ryhmäläiset huolehtivat yhdessä seurakunnan työntekijöiden
kanssa messun eri tehtävistä esim. tervetulotoivotuksista kirkon ovilla, tekstien lukemisesta ja esirukouksen valmistamisesta. Ryhmän jäsenyys ei kysy ikää, sukupuolta tai kirkossa
käynnin aktiivisuutta, sillä kaikille on paikka. Messuryhmäläisenä saat kenties uuden näkökulman messuun, ja ehkä se alkaa
puhutella uudella, erilaisella tavalla. Pääset myös vaikuttamaan
messun sisältöön ja toteutukseen ja sitä kautta seurakunnan
toimintaan.
Tule rakentamaan yhdessä messua ilta järjestetään tiistaina
23.4. klo 18 Kotkan seurakuntakeskuksessa. Illan aikana kuulet aiheesta lisää, keskustelemme ja rakennamme messuryhmät. Kahvitarjoilu tilaisuuden lopuksi. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja maarit.alhosaari@evl.fi tai p. 050 5262499
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Toivo on tärkeää
- kuin vesi tai valo
Hyvät sanat toiselle ihmiselle
ovat niitä toivonkipinöitä.

P

ääsiäiseen ja kevääseen liittyvät toivo ja valo.
– Toivo on ihmiselle yhtä
elintärkeä asia kuin vesi tai valo,
sanoo kotkalainen psykoterapeutti Dan Lundberg. Työssään hän
kokee hienoja hetkiä, jolloin toivo
herää ihmisen mielessä.
– Se näkyy hänestä fyysisesti.
On kuin valo syttyisi ja ihminen
heräisi horroksesta. Hän on löy-

tänyt uusia vaihtoehtoja elämäänsä ja muuttanut suuntansa kohti
elämää. Tämä johtaa elämän nälkään, innostumiseen ja nauttimiseen.
Vaihtoehtojen löytyminen tuo
toivoa, mutta tässä tarvitaan myös
toista ihmistä.
Toivon merkitys nousee ihmiselossa suureksi kriisien myötä.

Dan Lundberg näkee työssään, miten tärkeä asia toivo on ihmiselle.

– Toivo on psyykkinen suojelumekanismi. Kun kaikki muu on
mennyt, toivoa voi olla jäljellä.
Toivoa voi olla, kun ihminen on
vakavasti sairas, sillä ainahan voi
tapahtua ihmeitä. Kun ihminen
tietää kuolevansa, toivo kuoleman
jälkeisestä elämästä voi tulla tärkeäksi.
Kuuluisa suomalainen psykiatri
Kalle Achté on kiteyttänyt asian
näin: toivon vieminen potilaalta
on paitsi julmaa, myös ammattitaidotonta. Kaikissa vaiheissa
ihminen tarvitsee sen toivonkipinänsä.

Keskitysleirien asukkaat, joilta
toivo oli mennyt, menehtyivät pian. He, joiden mielessä eli toivo,
saattoivat selviytyä epäinhimillisistä olosuhteista.
Ihminen saa toivoa ihmisestä, ja joskus toinen ihminen tuhoaa hänen toivonsa.
Toisen ihmisen itsetunnon murentaminen voi sammuttaa hänen
toivonsa paremmasta elämästä.
– Vahvasti mustasukkainen
puoliso voi arvostella ja aivopestä
niin, että toinen alkaa uskoa olevansa esimkerkiksi ruma, huono

ja lihava. Hän saattaa myös estää
kontaktit muihin. Tällainen systemaattinen toiminta voi sammuttaa toivon puolison mielestä.
Mutta toivonkipinä saattaa syt-

olla totta.
Miten Dan Lundberg sitten kokee toivon merkityksen omassa
elämässään?
– Se liittyy ihmisyyteen, sillä

Suosittelen lämpimästi sitä, että jokainen
opiskelee sanomaan hyviä sanoja,
antamaan hyvää palautetta toiselle
ihmiselle. Sen voi aloittaa pienistä asioista.
tyä, kun hän pääsee keskustelemaan muiden kanssa.
– Jos ihminen, joka on ollut
vailla toivoa, näkeekin itsensä aktiivisena toimijana ja päättää vaikkapa, ettei enää suostu olemaan
työnantajansa leivissä vaan lähtee
opiskelemaan, hän saa toivon elämäänsä. Tässä vaiheessa on tärkeää, että toinen ihminen sanoo
uskovansa häneen.
– Kannusta minut vahvaksi,
Lundberg siteeraa Ensi- ja turvakotien liiton slogania.
Hyvillä sanoilla on suunnaton
merkitys.
– Suosittelen lämpimästi sitä,
että jokainen opiskelee sanomaan
hyviä sanoja, antamaan hyvää palautetta toiselle ihmiselle. Sen voi
aloittaa pienistä asioista, vaikka
puolison kehumisella arjessa. Pian alkaa huomata tilanteita, joissa hyviä sanoja on syytä käyttää,
ja tästä tulee kuin itsestään tapa.
Mutta näiden sanojen pitää aina

uskon, että suurimmaksi osaksi
ihminen on pohjimmiltaan hyvä
ja utelias ja pyrkii ratkaisemaan
asioita. Tämä liittyy toivoon koko maapallonkin tulevaisuudesta.
Olen keskustellut ihmisten kanssa
lapsista ja he ovat sanoneet, että
eivät halua tehdä lasta tällaiseen
maailmaan.
– Mutta eikö juuri pienessä lapsessa olekin se suurin toivo, Lundberg miettii.
Teksti ja kuva
Ulla-Maija Sievinen
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Pyörähdys
kevääseen
Kun nouseva aurinko on loikannut hyvän askeleen idän
suuntaan, muistaa joulunajan
valottomat pesäaamut. Pitäisi innostua keväästä mutta
kaipaa pimeää, piiloa peiton
alla, ratkeamattomia ristikoita, suklaan muruja, myöhäisiä aamuja.
Tuo outo olo on alakulon
mielenilmaus.
Kun pöly tanssii valon kiilassa ja pesemättömät ikkunat
katsovat sameaa aamua, alakuloinen, väsynyt, saamaton
ihminen tietää että niin kuin
kuu-ukolla radallaan, myös
keväällä on toinen puoli ja
se on kovin valonarka.
Jotkut meistä haluavat
keväisin pois valosta, kuun
pimeälle puolelle. Miksi
pirteät ihmiset selaavat siemenluetteloita, villiintyvät
vaihtamaan verhoja, miksi
menevät joukolla venenäyttelyyn ja alkavat suunnitella
terassin laajennusta, miksi
valo ei innosta vaikka sitä on
odotettu?
Etsin syitä olosuhteista,
jopa muista ihmisistä. Monta
uupunutta kevättä enkä
tiennyt mistä kiikasti. Nykyisin sanon alakulon ääneen, puhuttelen olotilaani
kuin etääntynyttä ystävää,
annan sille tilaa, ymmärrän

sitä, tönin vähän, mennään
vesijuoksemaan, mennään
nyt vaan.
Pahus että helpottaa.
Kevätmasennus ei ole
diagnosoitu sairaus, mutta
kun tietää että sillä on nimi
ja tietää mistä se johtuu (mokomat hormonit ja unirytmiä
sekoittava valo), ja tietää että
västäräkistä vähäsen – niin
olo kohentuu lempeäksi
kevätkaihoksi.
Kevätkaihoisella on lohtulause tai lohtupaikka. Eteenpäin, sanoi mummo lumessa!
Lohtupaikkani on veden ääri,
ranta sumuisin näköaloin,
pystyyn kuivuneiden kasvien
viimoja uhmaava grafiikka.
Pian talventörröttäjät murentuvat uuden kasvuston tieltä.
Rantapuiden ympärillä on
paljasta maata.
Mieli hypähtää valon
suuntaan.
Kuinka talvessa oleva
puu voikin säteillä latvuksistaan niin paljon lämpöä
että sulattaa tyveen pälven?
Ehkä se vain ottaa kevätauringon tyynesti vastaan eikä
anna varjonsa estää uutta
vuodenaikaa.
Enkö minäkin pyörähtäisi?
Irja Sinivaara
Kuva Ulla-Maija Sievinen

Kuva Pixabay

Osviitta

Osviitta

12

ALMGREN & SANKAMO
LAKIASIAINTOIMISTO
- LAW OFFICES

Osviitta
Ilmoitukset
Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156
arja.hasu@pp.inet.fi

Kirkkokatu 10 A, 48100 Kotka
Puh. 05 223 4900

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

www.almgren-sankamo.fi

ErikoishammastEknikko

Elina Varjoranta
Lakiasiaintoimisto
saLomo oy
Varatuomari Jukka Lemmetyinen
puh. 0400 877 574
jukka.lemmetyinen@kymp.net
Lakimies, otm miika Lemmetyinen
puh. 041 540 3081
miika.lemmetyinen@lakitoimistosalomo.fi
Vesivallinaukio 5 D, 48600 KOTKA
www.lakitoimistosalomo.fi

LÄÄKÄRIIN
NOPEASTI JA
JOUSTAVASTI
JONOTTAMATTA
LÄÄKÄRIIN NOPEASTI JA
JOUSTAVASTI
T
utkitusti toimialan parJONOTTAMATTA
as asiakaskokemus.
Laboratorioon joko ajanvarauksella tai ilman.
Tutkitusti toimialan paras asiakaskokemus.
Laboratorioon joko ajanvarauksella tai ilman.
Valitse asiantuntijasi ja varaa aika numerosta
0
10 414 asiantuntijasi
00 tai osoittee
a mehaika
ilainnumerosta
en.ﬁ.
Valitse
jastvaraa

010 414 00 tai osoitteesta mehilainen.fi.

Kotkankatu 11, Kotka
mehilainen.ﬁ
Soitto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä
maksaa 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.

• UUdEt kokoprotEEsit
• pohjaUksEt • korjaUksEt
Otan vastaan asiakkaita Kotkan hammaslaboratorion
tiloissa, osoitteessa Ruotsinsalmenkatu 17 C 38,
48100 Kotka. Myös kotikäynnit.
Varaa aika ilmaiseen proteesien tarkistukseen

tErVEtUloa!

ajanvaraus 044-9851051
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Kuvia Raamattuun
– Kun teen Raamattuuni kuvaa,
syvennyn siihen ja olen rukouksen
tilassa, yhteydessä Jumalaan.
Kotka-Kymin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Riikka Klaavu-Pihlajamaalla
on oma Raamattunsa kuvittamista
varten. Kun hän lukee sitä ja joku
teksti puhuttelee aivan erityisesti,
hän maalaa siihen vesiväreillä kuvan.
Joskus hän pohjustaa valkoisella sivulta muun tekstin paitsi
tämän yhden kohdan ja maalaa
sen päälle kuvan, jonka Raamatun
kohta tuo mieleen.
– Raamatun lehdet ovat vaan
niin ohuita, että niille maalaaminen on vaikeaa. Niinpä olen alkanut tehdä myös postikortin tapaisia kirjanmerkkejä, jotka laitan oikeisiin kohtiinsa Raamatun väliin.
Raamatun tuunaaminen, raamattuaskartelu tunnetaan Amerikassa nimellä Bible Journaling.
Tämä on sukua askartelulle, jossa
ihmiset tuunaavat omat kalenterinsa.
Raamatusta tulee näin entistä
henkilökohtaisempi, ja kuvista palautuvat mieleen syntyneet ajatukset ja tunteet.

Raamatun sivu, kuva ja teksti.

– Minulle tuli ajatus, etten saa
Jotkut kuvittavat RaamattunRaamatusta
irti mitään. Törmäsa piirtämällä puuväreillä tekstin
päälle, toiset käyttävät leimasimia, sin tähän instagramissa ja päätin
kokeilla. Kuvat ovat aina olleet
tarroja tai washi-teippejä.
minulle keino lähestyä tärkeitä
Mistä syntyi kiinnostus Raa- asioita.
Riikka Klaavu-Pihlajamaa järmatun kuvittamiseen?

jestää Langinkosken kirkolla elokuussa alkavan kurssin, jossa annetaan ideoita raamattuaskartelusta kiinnostuneille ihmisille.
Teksti ja kuvat
Ulla-Maija Sievinen

Postikortin kokoiset kuvat sopivat hyvin Raamatun lehtien väliin.
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Muhoksen kirkossa on kirkkomaalari Emanuel Granbergin maalaus Jeesuksesta
Martan ja Marian kodissa. Maalaus on syntynyt vuosina 1773-1775.

Olenko Martta ja Maria?

H

iljaisuus puhuttelee tämän päivän
ihmisiä voimakkaasti. Hiljaisuus on
mielenrauhaa, keskittymistä, läsnäoloa ja pysähtymistä.
Mutta myös työn tekeminen ja toisten palveleminen on tärkeää. Näistä molemmista on
kyse Raamatun kertomuksessa Martasta ja
Mariasta.
Kun Jeesus vieraili heidän kodissaan Betaniassa, Maria istui hänen jalkojensa juuressa,
oli hiljaa ja keskittyi Jeesuksen puheeseen.
Tällainen käytös naiselta oli juutalaisessa kulttuurissa hyvin poikkeavaa ja epäsopivaa.
Outoa tilanteessa oli sekin, että Jeesus opetti naista. Se ei kuulunut juutalaisiin tapoihin,
sillä naiset olivat yleensä vähempiosaisia kuin
miehet. Jeesus sen sijaan hakeutui juuri halveksittujen ihmisten seuraan ja osoitti heille
rakkauttaan.
Mutta Jeesus myös aterioi mielellään ihmisten kodeissa. Ja jonkunhan oli se ateriakin valmistettava.

Nimenomaan Martta kutsui vieraakseen
Jeesuksen ja hänen opetuslapsensa eli 14 varmaan nälkäistä miestä.
Puuhakas Martta vastasi yhteisön naisihannetta ja palveli vieraitaan, sillä juutalaiset arvostivat vieraanvaraisuutta.

Martan ja Marian tarina on edelleen ajankohtainen. Monet ihmiset tekevät työtä väsymykseen asti eikä hiljaisuudelle ja uuden oppimiselle jää aikaa.
Turhautuminen aiheuttaa ärtymystä, ja
tämänkin päivän martat voivat paheksua si-

Jeesus sen sijaan hakeutui juuri halveksittujen ihmisten
seuraan ja osoitti heille rakkauttaan.
Ehkäpä Marttakin olisi halunnut istua kuuntelemassa Jeesusta. Hän koki tilanteen epäoikeudenmukaiseksi ja Luukkaan evankeliumin
mukaan hän sanoi: ”Herra, etkö lainkaan välitä
siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua.”
Jeesus vastasi nämä tunnetut sanat: ”Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on
valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä
pois.”

tä, että muiden ihmisten tärkeysjärjestys on
toisenlainen. Mutta molempia tarvitaan, niin
Marttaa kuin Mariaa.
Oikeastaan molempia heistä tarvitaan jokaisessa ihmisessä.
Teksti Ulla-Maija Sievinen
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Mikä tuo valoa ja iloa elämääsi?
Airi
Halonen

Kaisa
Rannanjärvi

Kaisa Rannanjärvi

Airi Halonen

Kotkan Kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Kotkan kaupunginkirjaston erikoiskirjastonhoitaja
– Lapseni, 2-vuotias Eva ja 7-vuotias Leo. Kaksivuotias on niin hauskassa iässä ja seitsemänvuotiaalla on paljon mielikuvitusta. Erityisen
mukavaa on illalla, kun ennen nukkumaanmenoa jutellaan, joskus myös
elämää suuremmista asioista. Leon kysymykset ja meidän keskustelumme voivat kulkea mustista aukoista siihen, koska kukakin kuolee. Yritämme oikeasti vastata hänen kysymyksiinsä.
– Työssäni on paljon hauskoja tehtäviä, ja se on luovaa ja monipuolista. Asiakkaiden tapaaminen on kivaa. Ensi-illat ovat huippuhetkiä.
Kaikki on silloin valmista ja esitys voi alkaa.
– Teatteri tuo valoa ja iloa ihmisten elämään. Teatteri on kaupunkilaisten yhteinen tila ja kohtaamispaikka, joka tarjoaa iloisia sosiaalisia
tapahtumia.
– Ja aurinko, päivien piteneminen, se tuo tietenkin valoa elämään.

J. S. BACH MATTEUS-PASSIO

Kapellimestari

Esa Heikkilä
Kotkan Kantaattikuoro
Hedvig Paulig, sopraano
Katariina Heikkilä, altto
Jussi Salonen, tenori
Heikki Rainio, tenori, evankelista
Riku Pelo, basso
Kai Huopainen, basso, Jeesus

Ke 17.4.2019 klo 19
Kouvolan Keskuskirkko
To 18.4.2019 klo 19 (Huom! aika)
Kotkan kirkko

– Aidot ihmiset, joiden kanssa saa viettää aikaa ja nauraa, joiden kanssa
saa olla oma itsensä. Kuulun muutamiin naisporukoihin, joissa on uskomattomia tarinankertojia, ja heidän kanssaan on hauskaa.
– Olen Naisten Pankin Kotkan solun puheenjohtaja. Tämä tehtävä
tuo uusia kavereita ja kokemuksia, ja on hyvä, kun pystyy auttamaan
kehitysmaiden naisia. Tämä toiminta antaa minulle hyvin paljon.
– Kirjat ovat minulle tärkeitä. Viimeksi iloa toi Minna Rytisalmen
Rouva C, ihana rakkaustarina olematta yhtään siirappinen. Ja on upeaa,
kun voi etsiä ja ehdottaa asiakkaille hyviä kirjoja. Juttuhetket asiakkaiden kanssa tuovat iloa ja valoa.
– Valoa elämään tuo myös se, kun aurinko paistaa kevätpäivänä ja
linnut laulavat.
Teksti ja kuvat Ulla-Maija Sievinen

Aurinkoa
väreillä!
Kukkakauppa

Karjalanneito

Katso lisä�edot�
www.perheniemi.com

Alkavat koulutukset 2019

- Dialoginen työnohjaajakoulutus
- Kohtaamisen kosketus - toiminnallisten
menetelmien koulutus sielunhoitajille ja
sielunhoitoterapeuteille
- Terveet rajat hyvinvoin�a vahvistamassa
-koulutus
- Rohkaisun voima - tukea antavan ja
kasvua edistävän sielunhoidon koulutus

Kesäkurssit 2019

LIPUT 22 € / 17 € / 9 € (Ei sisälly kausikorttiin) ENNAKKOON Orkesteritoimisto p. 05 234 4891,
Kaivokatu 18, Kotka / Yrtti-City Karhula / Ravintola Vausti / Kuusankoskitalo /
Kouvolan yhteispalvelupiste, Torik. 10 A / tiistaisin Manskilla Kauppalankatu 6-8 /
Ticketmaster, www.ticketmaster.fi (toim. maksu alk. 2,5 € )

Et. Karjalantie 3
puh. (05) 226 6770

- Akvarellikurssi
- Huovute�u taulu

p. 05 7574 100 (ark. 10-15)
opisto@perheniemi.com

- Avioliiton ja yhteyden rakentumisen
viikko
- Täyteen elämään! - kokonaisvaltaisen
eheytymisen viikko
- Henkisen itsepuolustuksen kurssi
- Huovute�u huivi
- Nukkekoteja ja pienoishuoneita
- Tarinallisen kirjoi�amisen kurssi
- Musiikin mestarikurssi
- Ylistyksen leiritulilla
- Myötäelämällä rakentavaan
vuorovaikutukseen -parisuhdekurssi
- Hengellinen väkivalta - osaanko
tunnistaa?
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Hiljaisuuden jooga on rukousta

H

iljaisuuden joogassa yhdistyvät lempeät, kehoa
venyttävät joogaliikkeet ja
kristillinen usko; rukous, raamatuntekstit, hiljaisuus ja runot.
– Olemme siellä yhteisen rukouksen tilassa, Hiljaisuuden joogan
koulutettu ohjaaja Anna MykräSiljander.
Hiljaisuuden joogan kehittäjä
on sairaalapastori Heli Harjunpää. Hiljaisuuden joogan ohjaajakoulutus on otettu virallisesti mukaan kirkon koulutusohjelmaan.
Helin johdolla Hiljaisuuden joogaan on tutustunut myös arkkipiispa Tapio Luoma.
– Keskeistä on Jumalan armo ja armollinen suhtautuminen
omaan kehoon, Anna kiteyttää.
– Tunnelma on rauhallinen,
harras ja lämmin. Annan ohjeet
liikkeisiin ja puhun vain vähän. Tämä on osa jumalanpalveluselämää.
Rukous voi olla myös kehollista rukousta.

Hiljaisuuden joogassa on alkurukous, rentoutus, liikkeiden
tekoa, loppurentoutus ja loppurukous.
Langinkoskella on jo saatu kokemusta hiljaisuuden joogasta.
Kotkan kirkossa pienryhmä aloittaa 19. toukokuuta ja kokoontuu
kolme kertaa. Ilmoittautua voi
23.4. lähtien seurakunnan nettisivuilla.
– Hiljaisuuden jooga oli aikaa
omalle itselleni ja ajatuksilleni.
Raamatun tekstit ja runot toivat
levollisen olon. Muutkin osallistujat tykkäsivät siitä, kertoo Langinkoskella mukana ollut Kati Heinonen.
– Mietiskely ja rauhoittuminen kuuluvat kaikille, myös kristillisyyteen. Aion mennä mukaan
myös Kotkan kirkon Hiljaisuuden
joogaan.

– Koen Pyhän Hengen läsnäolon ryhmissämme,
Anna Mykrä-Siljander miettii.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija Sievinen

Hiljaisuuden retriitti ensikertalaisille

H

iljaisuuden retriitti ensikertalaisille pidetään
Höyterin kurssikeskuksessa kevään korvalla, 26-28. huhtikuuta.
Retriitit ovat saaneet suuren
suosion myös Kotka-Kymin seurakunnassa.
– Ne koostuvat rukousten ja
ruokailujen rytmittämistä päivistä, levosta, ulkoilusta ja itsekseen
olemisesta, kertoo vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riikka
Klaavu-Pihlajamaa.
– Yhdessä koettu hiljaisuus on
jotakin aivan erityistä. Rukoushetkissä on mukana esirukoilija,
ja siellä myös lauletaan. Aluksi
voi tuntua, että perjantaista sunnuntaihin on pitkä aika olla hiljaa,
mutta kun siihen tottuu, aika me-

nee nopeasti.
Retriiteissä on kirjapöytä, josta voi ottaa lukemista. Kännykät
ja muut laitteet pidetään kiinni.
Joskus osallistuja voi huomata
olevansa niin väsynyt, että lauantaina tulee otettua useammatkin
päiväunet.
– Oma oloni retriitin jälkeen on
erittäin levollinen. On henkisesti
ja fyysisesti hyvä olla siinä missä
olen, Riikka miettii.
Retriittiviikonlopun hinta on
60 euroa. Siihen voi ilmoittautua
16.4. asti. Lisätietoja antaa Anne
Hovi, 044 725 9291. Tietoa myös
www.kotka-kyminseurakunta.
fi/7734-retriitit.
Luonto, kauneus ja uudet alut ovat osa hiljaisuuden retriittiä.

Teksti ja kuva
Ulla-Maija Sievinen
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PE 20.1 VITAMIINIPÄIVÄ

Erikoishammasteknikko
  Timo

 
Noronkoski
  

Kotkankatu 16
B 42

Tarjouksia
VARAA AIKA hammasproteesin
  ilmaiseen tarkastukseen.



Uudet hammasproteesit,


pohjaukset ja korjaukset.






Nyt myös kortilla,
laskulla tai osamaksulla.



 Tervetuloa

Kontio apteekkiin

           
Tervetuloa!

      
   
2200 440


Karhulantie
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 Avoinna
  


arkisin
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Puh. 05-220 0440
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V
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kiVi ky
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Tanulantie 21, Kotka
Puh. (05) 22 00 220

Karhulan
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(05) 262 118, Karhula Eskola
Virsumäentie 32
aVoinna ma-PE 7-17
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Tapahtumia
Kotka-Kymin seurakunnassa:
Erityisjumalanpalvelukset:
• Torstaisin keväällä klo 18 Arjen
hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
• La 27.4. klo 12 Veteraanipäivän
sanajumalanpalvelus Langinkosken
kirkossa.
• Su 5.5. klo 10 Messu Kotkan kirkossa. Vox Consolationis -kuoro
Porvoon suomalaisesta seurakunnasta vierailee, joht. Kaisa Sidoroff.
• Su 5.5. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Musiikissa avustaa Toivonlaulajat -kuoro.
• Su 12.5. klo 10 Messu Kotkan kirkossa. Musiikissa avustaa Lauluämpäri -kuoro.
• To 23.5. klo 17.30 Kouluun lähtevien siunaamiskirkko Kymin
kirkossa.
• Su 26.5. klo 10 Messu Kymin kirkossa. Messun jälkeen Ikäihmisten
syntymäpäiväjuhlakahvit juhlaan
kutusutuille ja ilmoittautuneille
Helilän srk-talossa.
• Su 26.5. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat Kotkan
srk-keskuksessa.
• Su 26.5. klo 10 - 11.30 Messu
Langinkosken kirkossa. Musiikissa
avustaa Maria Kuusiniemen venäjänkielinen kuoro Lappeenrannasta. Messu toteutetaan osittain
venäjänkielellä. Maahanmuuttajatyön väki on mukana messun
toteutuksessa.
• Su 2.6. klo 10 Messu Kotkan kirkossa. MAF-lähetyslentäjäperhe
Rissanen vierailee ja saarnaa
messussa.
• Su 9.6. klo 12 Lohisoiton messu
Sapokan laululavalla.
• Ke 7.8. klo 18 Kouluun lähtevät
siunataan koulutielle Langinkosken
kirkossa. Lapsi saa lahjan seurakunnalta. Helmikellot laulavat.
• Su 8.9. klo 11 Luontokirkko Santalahden luontopolun varrella. Seurakunta tarjoaa kirkkomehut, -kahvit
ja pullat ja nuotiopaikan kirkon jälkeen. Kirkkohetki on lyhyt ja koko
perheelle vauvasta vaariin sopiva.
Jollei ole erikoismessua, niin joka su
on messu Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa klo 10. Messujen jälkeen kirkkokahvit tarjolla kirkoissa.

Sana ja rukous:
• Ti 16.4. (ei 30.4.), 14.5., 28.5.,
11.6.
klo 18.30-20.30 Healing Rooms
–rukousklinikka Karhulan srk-keskuksessa. Rukoillaan puolestasi.
• To 18.4. klo 18 Sisälle sanaan

–raamattuluento; Matteuksen
evankeliumi ja keskustelu-ryhmät
Aittakorven srk-talossa. Luento Tero
Hietanen. Iltapala (3 €) keskusteluryhmiin jääville. Keskusteluryhmiin
ennakkoilm. tero.hietanen@evl.fi
tai 040 586 0997.
• To 25.4., 9.5. ja 23.5. klo 14 Rukoushetki Kotkan kirkossa. Rukousta yhteisten asioiden ja jätettyjen
esirukouspyyntöjen puolesta.

Musiikki:
• Ke 24.4. klo 18 Rakkaimmat
hengelliset laulut Karhulan
srk-keskuksessa.
• La 11.5. klo 18 Häämusiikkikonsertti Kotkan kirkossa.
• Su 30.6. klo 18 Konsertti: Anneli
Malkki, sopraano ja Lorenzo
Cipriani, urut Kotkan kirkossa.
Vapaa pääsy.
Kesän lounaskonsertit
Kotkan kirkossa:
• Ke 3.7. klo 12
Juha Lanu Trio yhteistyössä
Django-festivaalin kanssa.
Ke 10.7. klo 12
Trio Valo: Tia Svanberg, sopraano,
Marja Nevankallio, kantele, Kirsi
Ruotsala, viulu.
• Ke 17.7. klo 12
Harppuduo Lily-Marlene Puusepp
ja Saija Lahtinen
• Ke 24.7. klo 12
Ville Urponen, urut.
• Ke 31.7. klo 12
Ilja Voellmy Kudrjavtsev, urut
(Sveitsi)
• Ke 7.8. klo 12
Monica Czausz, urut (USA)
• Ke 14.8. klo 12
Hans Uwe Hielscher, urut (Saksa)
• Ke 21.8. klo 12
Maarit Alhosaari, sopraano
Pekka Soranummi, säestys
• Ke 28.8. klo 12
Lauluyhtye Seksti.
Konsertteihin vapaa pääsy. Kolehti
seurakunnan musiikkityölle.

Diakonia:
• Ma 6.5. klo 11.30 - 13 Sunilan
kerho Sunilan srk-talossa.
• Ma 13.5. klo 13 Supertoivot, kerho
liikuntaesteisille Langinkosken
kirkon Toivonsalissa. Kerhoon on
invataksikuljetus. Lisätietoja AnnaStina Tulokas p. 041 462 6205.
Diakoniatyön kesäkerhot:
• 29.5. klo 13 Karhulan srk-keskus
• 12.6. klo 13 Sunilan srk-talo
• 26.6. klo 13 Aittakorven srk-talo

• 10.7. klo 13 Kotkan srk-keskus
• 24.7. klo 13 Haltian kerhohuone,
Karhuvuori, os. Haltijantie 1
• 7.8. klo 13 Langinkosken kirkko,
Toivonsali
• 21.8. klo 13 Hovinsaaren srk:n toimitila, os. Runeberginkatu 2
Tervetuloa viettämään mukavaa kahvitteluhetkeä ja tapaamaan muita
kerholaisia ja srk:n työntekijöitä
kesäkerhoihin!
Leirit:
• Seniorileiri 6.-8.5. Ristiniemessä.
Leirin hinta 45 €. Ilm. ti 15.4.
menn. p. 040 196 7505.
• Päihdeleiri 13.-16.5. Höyterissä.
Ilm. viim. 18.4., puh. 044 725
9519 tai kirsi.h.virtanen@evl.fi
• Kehitysvammaisten leiri 27.- 29.5.
Ristiniemessä. Leirin hinta on 35 €.
Leirille otetaan ensisijaisesti asuntoloissa asuvia, täysi-ikäisiä ja
suhteellisen omatoimisia leiriläisiä.
Lisätietoja diakoni Elisa Järvimäki,
p. 041 540 3011.
• Kehitysvammaisten leiri yhteistyössä Pyhtään srk:n diakoniatyön
kanssa 3.-6.6. Höyterissä. Leirin
hinta on 55 €. Leirille otetaan
ensisijaisesti kotona tai ns. satelliittiasunnoissa asuvia, täysi-ikäisiä ja
suhteellisen omatoimisia leiriläisiä
Kotkan ja Pyhtään alueelta. Lisätietoja diakoni Hanna Kokkomäki
puh. 044 752 9546.
• Kehitysvammaisten leiripäivä järjestetään 21.8. Ristiniemessä. Leiripäivän hinta on 15 €. Leiripäivä on
tarkoitettu enemmän apua tarvitseville leiriläisille. Ilm. 18.4. menn.
Päivi Ihatsulle, puh. 040 196 7505.
Lisätietoja diakonissa Leila Vanhala, puh. 041 462 6204.
Leireille ja leiripäivään järjestetään
kuljetus. Ilmoittautumiset 18.4. menn.
Päivi Ihatsulle, puh. 040 196 7505.

Lähetys:
• Ke 10.4. klo 11 Lähetyslounas Karhulan srk-keskuksen salissa.
• Su 21.4. ja 19.5. klo 13.30 Siioninvirsiseurat Karhulan srk-keskuksessa. Kahvitus alkaa klo 14.30,
seurat klo 15.
• Ke 1.5. klo 9.30-12.30 Vappukahvio Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Munkkeja, simaa, kahvia, voileipiä,
kakkuja jne. Tuotto lähetystyön
hyväksi.
• Ke 1.5. klo 11.30-14 Perinteinen
lähetyksen Vappulounas Karhulan
srk-keskuksessa. Iloista tunnelmaa,
Vapun ja kevään makuja sekä
lähetysarpajaiset.
• La 25.5. klo 6 Etelä-Kymenlaakson
srk:ien retkipäivä Medialähetys

Sansan kesäpäiville Vantaalle. Medialähetyspäivien 25.-26.5. ”Näkemisen arvoinen” ulkomainen pääpuhuja on perheradio Wind FM:n
johtaja Batjargal Tuvshintsengel
Mongoliasta. Tapahtumaan saapuu
myös Kroatiasta käsin toimiva
nuorten kansainvälinen tanssi- ja
draamaryhmä M18. Ohjelmassa
on muun muassa lähetysaiheisia
tilaisuuksia ja raamattuopetusta
sekä kanavat arabiankielisestä
maahanmuuttajatyöstä, Toivoa
naisille-työstä ja Mongolian perheradiotyöstä. Nuorille on tarjolla
video- ja tanssikanava sekä Instagram-kanava. Retken hinta
20 €, sis kuljetuksen. Paluumatkalle lähdemme klo 20. Ilm. 15.5.
menn. Haminan seurakuntaan,
puh. 05 210 3000. Linja-autoreitti:
6.00 Pitkäkosken talli, 6.15 Lunnin
kuoppa, 6.25 Virolahden moottoritien ramppi, 6.55 Hamina l-a, 7.10
Karhula l-a, 7.25 Kotka srk-keskus
7.30 Langinkosken kirkon pysäkki,
7.35 Sutelan pysäkki, 7.40 Siltakylän ramppi.
Lisätietoja Liisa Länsmanilta,
p. 050 464 3852.

Aikuistyö:
• Keskiviikkoisin klo 10 Olohuone
Karhulan srk-keskuksessa. Iloista
kahvittelua ja jutustelua, hartaus
klo 11.
• Ke 10.4. klo 18 Miksi tunteet ovat
niin tärkeitä? Luento- ja keskustelutilaisuus myös miehille! Karhulan
srk-keskuksessa. Tunteista puhuu
taide- ja tunneterapeutti Marjaliisa Koskensalo. Osall. maksu 5 €
Naisten pankin hyväksi.
• To 24.4. ja 29.5. klo 17 Naisten
saunailta Höyterin leirikeskuksessa.
Mukavaa yhdessäoloa, sauna ja
iltapala. Mikäli tarvitset kyytiä,
ilmoita siitä Päivi Ihatsulle,
puh. 040 196 7505.
• 26.- 28.4. ”Kevät ja Sana
koskettaa!” Hiljaisuuden retriitti
Höyterin leirikeskuksessa. Alkaa
perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina klo 14. Viikonlopun hinta
60 €. Lisätietoja retriitinvetäjiltä:
Tuomi Larvi, p. 044 762 9488 tai
Anne Hovi, p. 044 725 9291.
Ilm. 16.4. menn. Päivi Ihatsu,
p. 040 196 7505.
• Su 19.5., 26.5. ja 2.6. klo 16
Hiljaisuuden jooga -ryhmä
Kotkan kirkossa. Ryhmään on
ennakko-ilmoittautuminen, lisätiedot myöhemmin. Ohjaajana
Hiljaisuuden joogan ohjaaja Anna
Mykrä-Siljander.
• 30.5. kl 11-15 Utfärd till Pyttis.
Start kl 11 från Kotka buss-station,
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materiaalin. Ryhmää ohjaa Riikka
Klaavu-Pihlajamaa.
• Ti 17.9. klo 17.30 alkaa Alfa-kurssi
Kotkan srk-keskuksessa.

kl 11.20 Karhula. Mässa kl 12
i Pyttis kyrka tillsammans med
pyttisbor. Kyrkkaffe/lunch i närliggande kafè. Anmälningar till
Liisa Toikka 045 673 1949 eller
Tuomi Larvi 044 762 9488.
• Su 11.8., 25.8. ja 8.9. klo 14
Bible Journaling - luovaa Raamattutyöskentelyä Langinkosken
kirkolla. Bible Journaling - luovaa
Raamattutyöskentelyä ryhmässä
voit päästää luovuutesi valloilleen. Luemme yhdessä ohjaajan
valitseman Raamatunkohdan,
sen jälkeen jokainen voi maalata,
piirtää, skräpätä, askarrella tai
kirjoittaa siitä, mikä itseä kosketti.
Voit ottaa halutessasi mukaan
omia tarvikkeita, alkuun pääset
kuitenkin sillä materiaalilla, mikä
on valmiina. Olemme varanneet
jokaiselle osallistujalle tätä tarkoitusta varten tehdyn Raamatun.
Osallistujia max 9 hlöä. Hinta
10 €, sis. Raamatun ja muun

Tytöt ja pojat:
7-15 -vuotiaiden leirit kesällä 2019:
• 8.- 10.7. Villiluonto -leiri Ristiniemessä 10-11 -vuotiaille
• 10.-12.7. Ekonisti -leiri Ristiniemessä 12-15 -vuotiaille
• 15.-17.7. Polkua pitkin 1 -leiri
Höyterissä 7-9 -vuotiaille
• 17.-19.7. Polkua pitkin 2 -leiri
Höyterissä 7-9 -vuotiaille
Kesäleireille voi ilmoittautua
20.-31.5. välisenä aikana osoitteessa:
www.kotka-kyminseurakunta.fi/7722
tai puhelimitse ark. klo 9-15, puh.
044 752 9529. Kaikkien leirien hinta
on 30 € / leiriläinen ja niille on yhteiskuljetus. Jokaiselle leirille mahtuu
40 leiriläistä.

Lapset ja perheet:
• Ke 15.5. klo 17-18.30 Toiminnallinen kirkkoseikkailu perheille
Langinkosken kirkossa. Tule
etsimään salaisuuksia kirkosta!
Seikkailuun voi osallistua omaan
tahtiin.
• La 18.5. klo 14 Kastepäivä Langinkosken kirkolla. Kastejuhlaan
voi tuoda kastettavaksi niin vauvan
kuin jo vähän vanhemmankin
lapsen (0-14 vuotiaan). Perhe ja
sukulaiset ovat tervetulleita mukaan kastejuhlaan. Seurakunta tarjoaa kakkukahvit kastetilaisuuden
jälkeen Toivonsalissa. Tilaisuudessa
mukana laulu- ja soittoyhtye Helmikellot. Kastepäivään ilm. 3.5.
menn. pastori Anne Läheniemelle,
p. 044 752 9499,
anne.laheniemi@evl.fi
• To 23.5. ja 5.9. klo 17.30 Kouluun
lähtevien siunaamiskirkko Kymin
kirkossa.
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• To 29.8. ja 5.9. klo 16.30 alk. Taidepolku Sunilan seurakuntatalon
yläkerrassa.

Muut:
• Pe 12.4. klo 18 Yhessä -ilta Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
Taas on aika olla Yhessä! Hyvää
musiikkia, hyvää sanaa ja hyvää
seuraa! Tervetuloa mukaan!
• Pe 10.5. klo 18 Tyhjän sylin ilta
Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
• Pe 21.6. klo 17 Juhannusjuhla
Katariinan Meripuistossa.
Klo 17 grilli ja kahvio avautuvat,
klo 18 ohjelmaa koko perheelle ja klo 19 juhannuskokko.
Säävaraus, kovalla tuulella tai
sateella juhla siirtyy Kotkan
seurakuntakeskukseen.

PÄÄSIÄISEN TAPAHTUMAT 2019:
Lasten pääsiäistapahtumat
• Ke 10.4. klo 17 Meijän keittiön
yhteydessä Virpomaoksien askartelua Langinkosken kirkolla.
• Su 14.4. klo 10 Kirkkoseikkailumessu Langinkosken kirkossa.
Messun jälkeen keittolounas
Toivonsalissa.
• Ma 15.4. klo 11 Lasten pääsiäisvaellus Mussalon Saaripirtillä.
Vaelletaan yhdessä kertomuksen
ja laulun mukaan palmusunnuntain tapahtumista pääsiäispäivän
iloon. Kesto n. 30 min.
• Ma 15.4. klo 18 Pääsiäisvaellus
perheille Kymin kirkossa.
• Ke 17.4. klo 18 Pääsiäismunien
piilotusta ja löytämisen iloa!
Langinkosken kirkossa lapsille ja
lapsenmielisille.
• Ma 22.4. klo 13-16 Pääsiäispolku
perheille Kahvila Dagmarin ympäristössä Langinkoskella.
Palmusunnuntai
• Su 14.4. klo 10 Palmusunnuntain
messu Kotkan kirkossa.
• Su 14.4. klo 10 Palmusunnuntain
messu Kymin kirkossa.
• Su 14.4. klo 10 Kirkkoseikkailumessu Langinkosken kirkossa.
Messun jälkeen keittolounas
Toivonsalissa.
• Su 14.4. klo 12 Haltijantien kyläkirkko Haltijantien
kerhohuoneessa.
• Su 14.4. klo 18 ”Lapsilta lapsille”
Yhteisvastuu -konsertti Kotkan kirkossa. Rauhalan musiikkiluokkien
kuoro, johtaa Jenna Sunila, Kotkan
lyseon kuoro, johtaa Maaria
Salmi, KSMO:n Kamariorkesteri,

johtaa Esa Heikkilä KSMO:n bändi,
Kiia-Maria Piispa, urut, Urho Soininen, urut. Konsertin juontaa Timo
Lahtimo. Vapaa pääsy. Kolehti
Yhteisvastuulle.
Malkamaanantai
• Ma 15.4. klo 18 Pääsiäisvaellus
perheille Kymin kirkossa.
• Ma 15.4. klo 18 Kirkkopäikkärit
Langinkosken kirkossa. Tule
kirkkoon lepäämään musiikin,
rukouksen ja Sanan äärelle. Ota
mukaan oma tyyny ja peitto.
Tikkutiistai
• Ti 16.4. klo 18 Hiljaisen viikon
urkumusiikkia; Matti Vaakanainen
Kymin kirkossa.
• Ti 16.4. klo 18 Taize –lauluja Langinkosken kirkossa.
• Ti 16.4. klo 19 Arja Korisevan
konsertti Kotkan kirkossa. ”Laulusta Voimaa - Enkelin Silmin”
Arja Korisevan ja pianisti Minna
Lintukankaan konsertti Kotkan
kirkossa. Tunnelmallinen hiljaisen
viikon konsertti kutsuu rauhoittumaan ja pysähtymään voimaa antavien laulujen äärelle. Liput 25 €
ovelta tuntia ennen. Ennakkoliput
Kotkansaaren ja Karhulan kirkkoherranvirastoista 1.3. alkaen. Vain
käteismaksu.
Kellokeskiviikko
• Ke 17.4. klo 13 Ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa.
• Ke 17.4. klo 18 Nuorten hiljaisen
viikon konsertti Kymin kirkossa.
• Ke 17.4. klo 19 ”Laulun lahja”
Mieskuoro Kisailijoiden konsertti

Kotkan kirkossa. Ohjelmassa
lauluja, yhteislauluja ja urkumusiikkia. Menossa mukana myös
lauluyhtye Aurum Ensemble.
Kiirastorstai
• To 18.4. klo 17 Kiirastorstain
messu Kotkan kirkossa.
• To 18.4. klo 18 Kiirastorstain
messu Kymin kirkossa.
• To 18.4. klo 19 Kiirastorstain
messu Langinkosken kirkossa.
• To 18.4. klo 19 J.S. Bachin Matteus-passio Kotkan kirkossa. Kymi
Sinfonietta ja Kotkan Kantaattikuoro. Liput 22/17/9 €.
Pitkäperjantai
• Pe 19.4. klo 10 Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus Kotkan
kirkossa.
• Pe 19.4. klo 11 Kirkosta-kirkkoon
vaellus. Tule mukaan pitkäperjantain kirkkovaellukselle! Lähtö
Kotkan kirkolta jumalanpalveluksen jälkeen n. klo 11. Langinkosken kirkolla olemme noin klo
12 ja siellä saamme välipalaa.
Matka jatkuu Kymin kirkkoon,
jossa voi osallistua klo 15 konserttiin. Mukana Tuomi Larvi.
• Pe 19.4. klo 11 Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus Langinkosken
kirkossa. Kirkkokuoro.
• Pe 19.4. klo 11-18 Hiljainen
kirkko! Kotkan kirkossa. Kirkko
avoinna hiljentymistä, rukousta ja
sielunhoitoa varten.
• Pe 19.4. klo 15 Musiikkituokio
Kotkan kirkossa. Jeesuksen
kuolinhetken musiikkia. Jarmo
Kaijansinkko.

• Pe 19.4. klo 15 Pitkäperjantain
konsertti Kymin kirkossa. Matti
Vaakanainen.
Lankalauantai
• La 20.4. klo 22 Pääsiäisyön messu
ja nyyttärit Langinkosken kirkossa.
I Pääsiäispäivä
• Su 21.4. klo 10 Pääsiäisen messu
Kotkan kirkossa.
• Su 21.4. klo 10 Pääsiäisen messu
Kymin kirkossa. Kirkkokuoro.
• Su 21.4. klo 10 Pääsiäisen messu
Langinkosken kirkossa.
• Su 21.4. klo 18 Festivo! Urkuduo
Jaana Jokimies ja Irina Lampén 20
vuotta –juhlakonsertti Kymin
kirkossa. Vapaa pääsy. Ohjelma
10 € Yhteisvastuukeräykselle.
II Pääsiäispäivä
• Ma 22.4. klo 10 II Pääsiäispäivän
messu Kymin kirkossa. Toivonlaulajat. Messun jälkeen Ikäihmisten
syntymäpäiväjuhlakahvit juhlaan
kutsutuille ja ilmoittautuneille Helilän srk-talossa. Ilm. 12.4. menn.
p. 040 196 7505 tai paivi.ihatsu@
evl.fi
• Ma 22.4. klo 13-16 Pääsiäispolku
perheille Kahvila Dagmarin ympäristössä Langinkoskella.
Huom ! Paaston aikana tarjotaan
mahdollisuutta sielunhoitoon,
rukoukseen ja keskusteluun papin
kanssa messujen jälkeen.

20

Osviitta

Pääsiäinen on tunteiden
ja musiikin juhla
Virsissä on
suurta draamaa.
Pääsiäistä edeltävä hiljainen viikko on musiikillisesti muuta kuin hiljainen. Viikon täyttää
musiikki passioista lukuisissa palveluksissa
laulettuihin virsiin. Pääsiäisvirret eivät ole niin
tunnettuja kuin jouluvirret. Tunteita ja sanomaa niistä löytyy!
Aurinkomme ylösnousi,
paistaa voitto vuorella.
Lämmin valo sieltä loistaa,
surut, murheet hajottaa. (Virsi 105)
Ennen joulua lauluhetket valtaavat kirkon
ja seurakuntasalit: suomalaiset laulavat itsensä
jouluun. Samaa ei tapahdu tärkeimmässä kristillisessä juhlassa, pääsiäisenä. Säveltäjät ovat
kuitenkin halunneet käsitellä musiikilla pääsiäisen suurta draamaa. Bachin passiot ovat kaikille tuttuja.
Pääsiäisvirret eivät ole niin tuttuja kuin
jouluvirret. Tämä harmittaa monia. Laulava
ihminen kokee sanat toisenlaisella syvyydellä
kuin kuunnellessa. Pappi Marja-Sisko Aalto
toivoi muutama vuosi sitten enemmän lauluja
pääsiäiseen. Hän harmitteli, ettei suureen juhlaan liity samaa lauluperinnettä kuin jouluun.
Ihmiset eivät muista pääsiäiseen tai Kristuksen kärsimykseen ja kuolemaan liittyviä
virsiä. Mieleen voi tulla ”Lensi maahan enkeli”
(virsi 88). Laulu jää soimaan valtavan toivon

Vanhoissa virsikirjoissa ei ole nuotteja.
Ihmisten oletettiin osaavan virret.
ja ilon takia. Joku voi muistaa negrospirituaalin ”Pilvimuurista valo välähtää” (virsi 104),
runollisen ”Murhemielin, kyynelöiden” (virsi
102) tai julistavan ”Nyt se suuri päivä koitti”
(virsi 84). Näistä huolimatta Aalto murehti, ettei suuri yleisö osaa pääsiäisvirsiä.
Joissakin seurakunnissa on kokeiltu pääsiäislaulutilaisuuksia. Kotkassa kanttori Jenny
Kallberg ehdotti Synkkien virsien iltaa.
– Ajattelin sitä kyllä Pyhäinpäivän aikoihin,
hän muistelee.
Joulun ja pääsiäisen ero ei välttämättä piile laulamisessa. Kotkan pääsiäisviikolla on joka ilta tilaisuus, jossa voi laulaa tai kuunnella
pääsiäismusiikkia. Ero johtuu yhteiskunnasta.
Joulu kuuluu lähes kaikkien ihmisten elämään.

Virsi 63 soi
Matteus-passiossa.

Uskonnollisia lauluja esitetään radiosta konsertteihin. Ei tarvitse olla uskossa kuullakseen
ja laulaakseen kristillistä sanomaa.
-Pääsiäinen ei liity maallistuneiden ihmisten elämään samalla tavalla, eikä siihen ole
sävelletty maallista musiikkia, Kallberg sanoo.
Taidemusiikkia on sävelletty pääsiäiseen
paljon. Kallberg muistuttaa, että niissä kuuluvat virsien melodiat. Bachin Matteus-passiossa
käytetään virren 63 sävelmää useampaan kertaan. Pääsiäisvirsissä kanttoria innostaa se, että niissä on niin vahvaa tunnetta. Virsissä on
suurta draamaa: elämä, kärsimys, kuolema ja
pelastus.
Kallbergin pääsiäissuosikki tulee lapsuudesta. Hänelle on ollut tärkeä virsi 105:
– Melodia on mollissa mutta hyvin kaunis.
Sanoissa yhdistyy monta iloista asiaa toisiinsa.
Iloinen sanoma ja surumielinen melodia, kun
ne yhtyvät, se vaikuttaa minuun.
Vaikka monien virsien sanoissa kärsimys
painottuu, ei niitä ole vaikeata soittaa. Tunteisiin ne iskevät syvälle.
– Pääsiäiseen kuuluu riemu ja ilo, mutta kai
meihin vetoaa kärsimys. Suomalainen musiikki on niin mollivoittoista, Kallberg mietiskelee.
Epäilysten alta nousee,
köyhä sielu kiittämään.
Ikävöitsen täältä päästä
kotimaahan ikuiseen. (Virsi 105)
Teksti ja kuvat Petri Pietiläinen

