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Millainen on
sinun kirkkosi?

Pysähdy.
Harkitse.
Vaikuta.

J

H

os sinulta kysyttäisiin, että millainen olisi sinun kirkkosi? Mitä
vastaisit? Jäin itse miettimään tätä samaa kysymystä. Minun kirkkoni rakastaa, on lähellä, on avoin, uudistuu ja auttaa. Nämä oli
ensimmäiset ajatukset mitä kysymys millainen minun kirkko olisi
herätti.
Ajattelen, että kirkon perustehtävää unohtamatta kirkon tulee
pysyä ajassa, etsiä uusia toimintamuotoja joilla tavoittaa myös heitä,
keitä emme vielä tavoita. Perinteisten toimintojen rinnalle kokeilevia toimintoja ja uusia tuulahduksia, eri kohderyhmiä tavoittavaa
toimintaa.
Nyt marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit, joiden teemana
on minun kirkkoni. Vaalien yhteydessä herätellään keskustelua siitä
millainen olisi ihmisten unelmien kirkko. Vaalit ovat yksi konkreettinen tapa vaikuttaa seurakunnan ja kirkon tulevaisuuteen, vaikka
vaikuttaminen seurakunnassa ei ehkä muuten kiinnostaisi. Äänestämällä vaikutat oman seurakuntasi tulevaisuuteen. Luottamushenkilöt
kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa ja päättävät mm. siitä,
ketä valitaan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja järjestetään ja miten
rahat jaetaan.

Tiesitkö myös muuten sitä, että kirkko on edelläkävijä nuorten
äänioikeuden ikärajan laskemisessa. Seurakuntavaaleissa 16-vuotta
täyttäneillä seurakunnan jäsenillä on myös äänioikeus!
Seurakuntavaalien ennakkoäänestysaika 6.–10.11. ja varsinainen
vaalipäivä 18.11.2018.
Millainen on sinun kirkkosi? Äänestä seurakuntavaaleissa ja vaikuta kirkon tulevaisuuteen!

ei sinä! Kyllä, juuri sinä!
Mitä sinä ajattelet kirkosta? Mitä kirkko sinulle
merkitsee? Toiset meistä löytävät
vastauksen hetkessä, toisilla
meistä taas kestää hiukan kauemmin. Joten mieti rauhassa, ei
hoppua. Kerro, kun olet valmis.
Seurakuntavaalien teemana
on tänä vuonna Minun kirkkoni.
Teemalla halutaan herättää ihmiset pohtimaan, millaisena
he näkevät kirkon, ja toisaalta,
millaiseksi he haluaisivat kirkon
kehittyvän. Ainakin omalla
kohdallani käsitykset kirkosta
ja seurakunnasta ovat peräisin jo varhaisesta lapsuudestani ja
koulun uskonnon tunneilta. Mutta entäpä, kun meillä kaikilla
on ollut enemmän tai vähemmän erilainen lapsuus; enemmän
tai vähemmän erilainen uskonnon opettaja; ja enemmän tai
vähemmän erilainen kokemus seurakunnasta. Todennäköisesti
seurauksena on, että meillä kaikilla on myös hyvin erilaisia näkemyksiä kirkosta ja sen merkityksestä elämässämme.
Viime viikkojen aikana olen tavannut muutamia nuoria,
jotka ovat kertoneet heidän kokemuksistaan seurakuntaan liittyen. On ollut ilahduttavaa huomata, että esimerkiksi 16-vuotiaalle nuorelle seurakunnan toiminta on tarjonnut uusia samanikäisiä ystäviä, arvokasta työkokemusta kerhonohjaajana
ja kannustavan yhteisön, jonne on helppo tulla. Tapasin myös
nuoria aikuisia, parikymppisiä, jotka kertoivat, että kirkkoon
sisältyy myös paljon ennakkokäsityksiä. Vanhat ennakko-oletukset olivat murtuneet vasta, kun opiskelijat olivat tutustuneet
kampusdiakoniin ammattikorkeakoululla. Selvisi, että kirkon
toiminta on paljon muutakin, kuten tukipalveluita juuri silloin,
kun niitä tarvitaan. Jutun kampusdiakoniasta voit lukea kokonaisuudessaan Osviitan sivuilta 12-13.
Entä, kuinka avoin sinä olet muuttamaan aikaisempia käsityksiäsi? Kuinka rohkea olet kertomaan oman näkemyksesi? Ja
ennen kaikkea, mihin lopputulokseen päädyit – mitä kirkko sinulle merkitsee? Kun olet löytänyt vastauksen, kurkkaa vaalikoneeseen ja etsi itsellesi sopiva ehdokas. Vaikuta. Äänestä. Käytä
tilaisuutesi. Meillä Suomessa on siihen hieno mahdollisuus.
Elina Tuuliainen
Viestinnän harjoittelija

Emilia Pulkki
päätoimittaja

Osviitta

3

Meijän keittiössä
ruoka maistuu
Langinkosken kirkon Toivonsalissa
syötiin tällä kertaa lohisoppaa ja lettuja.

L

ohisoppa tuoksuu, Langinkosken kirkon
Toivonsalissa on kuuluvat iloiset äänet.
Ruokaa kehuskellaan pöydissä, moni
käy santsaamassa. Yksi lapsista juoksee hurjaa vauhtia hakemaan lettuja, hilloa ja kermavaahtoa jälkiruuaksi. Kun lautaset ovat tyhjät,
lapset katoavat kirkkotupaan ja avaavat kaapit,
jotka ovat täynnä leluja.
Vanhempia ruokailijoita hymyilyttää lasten
ilo: ihan ovat kuin omat lastenlapset.
Meijän keittiö kokoaa keskiviikkoisin viiden
aikaan väkeä syömään ”Lankkarille”. Tällä kertaa lokakuun alussa syömässä kävi peräti 158
ihmistä.
Ristiniemen kurssikeskuksesta tulee ruokaa
kerran kuussa, kuten tänään. -Muulloin ruokaa
tekevät erilaiset porukat, joita on koottu vaikkapa yrityksistä, yhdistyksistä, kaveripiireistä…, kertoo Meijän keittiön idean äiti, yhteiskunnallisen työn diakoni Suvi Kervinen.
Syömässä käy paljon lapsiperheitä, yksin
asuvia, opiskelijoita ja vanhuksia -väkeä laidasta laitaan.
Ari Siekkinen saapui syömään lastensa Lili-Ellan, 12, Vivi-Ennan, 9, ja SuloErikin, 6, kanssa. – Olemme käyneet täällä

Meijän keittiössä löydetään uusia kavereita.
muutaman kerran. Vaimo tämän keksi, ja keskiviikkona meillä on harrastusten ilta, joten
ruoka olisi pitänyt tehdä eilen.
– Täällä tehdään hyvää perusruokaa, joka
on lasten kanssa se varma juttu. Lohisoppakin
maistuu nyt hyvin. Tunnelma on eläväinen,
puheensorina mukavaa ja ihmiset kivoja, Ari
kertoo.
– Perheemme kuuluu kirkkoon, ja tuntuu
ihan luonnolliselta tulla syömään kirkon tiloihin.
Ilman tuikitärkeitä vapaaehtoisia Meijän
keittiö ei toimisi. Janne Marin on yleismies
Jantunen, joka laittaa salia kuntoon, keittää
kahvit ja palauttaa astiat paikoilleen. Ruuanlaitossa hän auttaa tarvittaessa. Keskiviikoista keittiöhommissa kuluu aikaa neljän tunnin
verran.
Marko Tyrväinen joutui lopettamaan
työnsä kokkina allergioiden takia. – Vuoden
verran olen tehnyt keittiöhommia Lankkarilla.
On parasta, kun pääsee laittamaan ruokaa.
Arja Blomqvist pilkkoo salaattiaineksia,
tiskailee ja auttaa siellä, missä apua tarvitaan.
– Olen eläkkeellä ja minulla on aikaa. On mukavaa, kun täällä tutustuu uusiin ihmisiin.

Lohisoppa ja letut maistuivat Ari Siekkiselle sekä Vivi-Ennalle, LiliEllalle ja Sulo-Erikille.

Meijän keittiön takana oleva työryhmään
kuuluvat Suvin lisäksi Kokan seurakunnan
vapaaehtoistyön koordinaattori Riikka Klaavu-Pihlajamaa ja pastori Marjo Kiljunen.
He ovat saaneet huomata, että kynnys tulla
kirkon tiloihin on Meijän keittiön myötä selvästi madaltunut.
– Ja vaikka tulijoita on paljon, ruoka riittää
aina. Täällä tapahtuu jokin pienimuotoinen
ruokkimisihme, Suvi Kervinen hymyilee.
Meijän keittiö
- Keskiviikkoisin klo 17-18 Langinkosken
kirkon Toivonsalissa.
- Laktoositonta kotiruokaa
- Kasvisvaihtoehto
- Ruuan hinta 3 euroa
- Aikuisen seurassa alle 15-vuotiaille
ilmainen
- Kahvista vapaaehtoinen maksu
- Mitä on tarjolla – katso Meijän keittiön
Facebook-sivulta
- Jos haluat koota porukan ja tulla valmistamaan ruokaa, ota yhteyttä
suvi.kervinen@evl.fi tai 044 725 9160.
Teksti ja kuvat Ulla-Maija Sievinen

Apuun tulleet vahtimestarit Heini Jääskeläinen ja Timo Lahtimo sekä
vapaaehtoiset Janne Marin, Marko Tyrväinen ja Suvi Kervinen olivat iloisella
mielellä ruokailun jälkeen.
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Toiminta, kiinteistöt ja talous vaativat ratkaisuja

Kotka-Kymin seurakunnassa
riittää työtä

Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen ja talousjohtaja Matti Ilmivalta toivovat, että tulevat luottamushenkilöt
paneutuvat seurakunnan asioihin myös omatoimisesti.
– Heavy usereille eli paljon seurakunnan toimintaan osallistuville
ihmisille on runsaasti tarjontaa.

Tavoitteena on kehitellä toimintaa, joka toisi mukaan myös uusia
ihmisiä, Matti Ilmivalta sanoo.

Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen on listattu
strategiaan.
Kuva Elina Tuuliainen

Viime kesänä hyväksyttiin
seurakunnan strategia, joka viitoittaa tietä vuosille 2019-2023.
Kotka-Kymin seurakunnassa
on noin 35 000 jäsentä, joista yli
29 000 on äänioikeutettuja eli yli
16-vuotiaita.
Seurakunnan jäsenmäärä on
laskenut. Siihen ovat vaikuttaneet
jäsenistön ikäjakauma, muuttotappio ja kirkosta eroaminen.
Kirkollisverojen jatkuva lasku tarkoittaa sitä, että toimintaa on sopeutettava sen mukaisesti.
Työikäisistä kirkkoon kuuluu
vain alle 60 prosenttia.
– Olisi tärkeää tavoittaa seurakunnan piiriin 20-40 -vuotiaita
kotkalaisia. He päättävät lastensa
kastamisesta ja tuomisesta mukaan päiväkerhoihin, kokkikerhoihin, ripareille ja muuhun toimintaan. Samalla isät ja äidit voivat
löytää oman paikkansa seurakunnassa, Anna-Tiina Järvinen pohtii.
Seurakunnan alle 16-vuotiaita
jäseniä on nyt vain reilut 5000.

Kuva Ulla-Maija Sievinen

– Kotka-Kymin seurakuntaa kehitetään tulevien neljän vuoden aikana. Seurakuntien yhdistymisen
jälkeinen työ jatkuu. Samat talouden haasteet, joita nyt on, jatkuvat
tulevina vuosina, linjaa kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen.
Tulevat seurakunnan luottamushenkilöt joutuvat pohtimaan
asioita, jotka liittyvät mm. kiinteistöihin, tekemisen malleihin ja
Kotkan ikärakenteen muutoksen
mukanaan tuomiin kysymyksiin.
– Lasten ikäluokat Kotkassa
pienenevät ja vanhuksia tulee olemaan yhä enemmän. On mietittävä eri ikäryhmille suunnattavaa
tarjontaa, seurakunnan talousjohtaja Matti Ilmivalta sanoo.

Laajakosken kappeli on saanut uuden elämän.

Osviitta
nissä jo pitkään, samoin viisi vuotta tyhjillään ollut Hovinsaaren
seurakuntatalo. Myönteistä on,
että entinen Laajakosken siunauskappeli on nyt kappelina saanut
uuden elämän.
– Toivomme pääsevämme
eroon Kotkan seurakuntakeskuksen rakennuksesta, Ilmivalta
sanoo. Noin 10 vuotta sitten kotkalaisten seurakuntien työntekijämäärä oli 170-180, ja nyt työnteki-

– Kiinteistöjä, niitä meillä on,
hyviä ja huonoja, enemmän
huonoja, Ilmivalta huokaisee.
me? Onko somessa yksi ratkaisu?
Ja voiko siellä syntyä seurakunnan
viitekehyksen alla yhteisöjä, jotka
siis toimisivat ilman yhteistä fyysistä tilaa, Anna-Tiina Järvinen
pohdiskelee.

Ulla-Maija Sievinen
Kuva Elina Tuuliainen

Kiinteistöt ja niiden tulevaisuus tuottavat paljon mietittävää
tuleville luottamushenkilöille.
– Kiinteistöjä, niitä meillä on,
hyviä ja huonoja, enemmän huonoja, Ilmivalta huokaisee.
Kirkot ovat hänen mukaansa
seurakunnan kivijalkoja, jotka on
pidettävä kunnossa. Kappeleita ja
siunauskappeleita on eri puolilla
Kotkaa ja seurakuntakeskustyyppisiä tiloja on Sunilassa, Aittakorvessa, Mussalossa ja Helilässä.
Ruonalan kirkko on ollut myyn-

jöitä on 120. – Isoja tiloja ei kerta
kaikkiaan enää tarvita.
– Rakennukset ovat vain seiniä,
ja seiniä ei pidä rakastaa. Ihmisille
tarjottavat palvelut ovat tärkeitä,
ja mielestäni olisi parasta, jos kiinteistöjä olisi vähemmän, mutta ne
olisivat kovassa käytössä.
– Vakaa talous vaatii koko ajan
työtä, Anna-Tiina Järvinen miettii. – Myös siitä luottamushenkilöt
päättävät.
– On tehtävä isoja linjauksia
siitä, mihin hissunkissun vähenevät rahat käytetään, Ilmivalta jatkaa.
– Luulen, että kirkollisverotulojen väheneminen jatkuu edelleen,
Anna-Tiina Järvinen toteaa.

Laajakosken kappelilla kokoontuu keskiviikkoaamuisin perhekerho.

Matkanteossa
samaan suuntaan
Kadulla tuulee kylmästi.
Martta nostaa kaulukset korvilleen ja nöyrtyy viimoille.
Kirkon kohdalla hän näkee
edellään kulkevan, myös
mustaan juhlaverkaan pukeutuneen tuttavan. He ovat matkanteossa samaan suuntaan.
Seuraako tästä mitään
hyvää, edes hiukkasen parempaa? Kunhan ei uutta
sotaa. Sodan loppumista kiittävät hyvät ja huonot, porvarit ja sosialistit.
Nuoren kansakunnan pitää
käyttää etsikkoaikansa. Siksi
Martta on matkalla kaupungintalolle antamaan äänensä.
Hän lukee sanomalehtiä,
milloin niitä käsiinsä saa ja
ehtii istahtaa, myös ruotsinkielistä Nyheteriä, mutta ei
ole varma, osaako äänestää
oikein, on niin monenlaista
viisautta ja propagandaa.
Hän on varmasti ainoa
ihminen tässä kaupungissa,
joka ei kannata tulenpalavasti valkoista tai punaista
valtaa. Niin oppimaton hän
on, vaikka on tehtaan johtajan emännöitsijä ja komentaa kahta muuta apulaista. Ei Martta komenna,
paitsi jos näkee silmissään
suoranaista laiskuutta tai
huolimattomuutta. Martta
on huomannut, että suojeluskuntalaisten niin kuin
sosialistienkin marssirivit
ovat suorat. Kaikkein ryhdikkäimmin marssii kuitenkin
Pelastusarmeija!
Jos niin pahasti käy, että
vedän viivani väärään kohtaan ja ääni menee hukkaan,
niin joulupataa varten paikkaamani damaskihousut ja
neulomani kintaat ja kaulahuivi menevät ainakin tarpeeseen, Martta ajattelee ja saa
rohkeutta hyvistä ajatuksista.
Edellä kulkeva tuttava on jo
kaukana. Martta unohtui ajatuksineen kirkon vierustalle.

Hän laskee kauluksensa,
kiristää huivin solmua leuan
alla ja jatkaa matkaansa. Vaalihuone on avattu.
***
Martta käytti äänioikeuttaan
pian sisällissodan päättymisen jälkeen järjestetyissä
vaaleissa. Ne olivat ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen
äänioikeuteen perustuneet
kunnallisvaalit Suomessa.
Olisipa Martta tiennyt, että
tulevat sukupolvet saavat
sanoa sanansa myös seurakunnan asioissa, ja että
naisen ei tarvitse vaieta seurakunnassa. Ehkä Marttaa olisi
pelottanut vielä enemmän äänestää kirkon huoneessa kuin
kaupungintalolla. Martan jälkeläisille äänestäminen seurakuntavaaleissa on luonnollinen oikeus vaikuttaa oman
kirkon toimintaan.
Kiitos Martta, että kävit
piirtämässä sen viivan. Parempaan päin tässä on kuljettu siitä asti, sata raskasta
ja riemullista vuotta yhteisessä matkanteossa. Hyvän
asialla he ovat, vaikka joskus
usko horjuu, niin kuin horjui
sinullakin.
Irja Sinivaara
Kuva Matti Immonen

– Ei ole vain yhtä tapaa olla
kristitty. Seurakunnan tulee tavoittaa erilaiset ihmiset: yksi tarvitsee hiljaisuuden viljelyä, toinen
ylistyslauluja, ja molemmat toteuttavat omaa kristillisyyttään,
Anna-Tiina Järvinen toteaa.
Seurakunnan näkyvyyttä pidetään tärkeänä.
– Miten viestimme esimerkiksi
juuri 20-40 -vuotiaille tapahtumistamme ja olemassaolostam-
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Miksi äänestän seurakuntavaaleissa?
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. Varsinainen vaalipäivä 18.11.2018.

Kuva Juha Metso

Kuva Petri Pietiläinen

Kuva Ulla-Maija Sievinen

Kuva Petri Pietiläinen

Äänestyspaikat ja –ajat sekä vaalikone osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi

Niina Utter
Niina Utter, Kotkan Klubin yrittäjä kuuluu seurakuntaan ja pitää
velvollisuutenaan äänestää:
– Tuli liput postiluukusta. Äänestän, koska niin vaikutetaan.
Hän muistuttaa, että jotkut arvostelevat hirveästi, mutta eivät
äänestä. Tätä Utter pitää käsittämättömänä.
Utterilla on pieni lapsi. Hän

Marika Kirjavainen
– Kuulun seurakuntaan ja äänestän, Marika Kirjavainen vastaa
napakasti.
Kirjavainen on Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Hän
muistuttaa, että seurakuntatyö on
tärkeätä.
– Tehdään työtä hyvin erityyppisten ihmisten hyväksi lapsista
aina syrjäytyneisiin. Vaikka itse en

Jari Järvelä
Kirjailija Jari Järvelä kuuluu
seurakuntaan ja haluaisi äänestää.
Hän harmittelee:
– Katsoin äänestyspostia. En
oikein tiedä, ketä minun pitäisi äänestää. Homma on sekavaa.
Järvelä pohtii, että kaikki listat
kannattavat samoja asioita kuten
suvaitsevaisuutta. Hän haluaisi itse vaikuttaa, että kirkosta tulisi todella suvaitsevaisempi esimerkiksi

Esa Sirviö
Kotkan uusi kaupunginjohtaja Esa
Sirviö kuuluu seurakuntaan ja äänestää tietenkin. Hänelle kaikki
äänestäminen on tärkeätä demokraattista vaikuttamista.
– Vain äänestämällä vaikutat!
Sirviöllä on tosin nyt se pieni
ongelma, että muuton takia hän ei

katsoo seurakuntaa hänen kauttaan. Lapsille tarjotaan kerhoja ja
muuta aktiviteettia.
– Kerhoilla on oma merkityksensä, vaikka tärkeintä on uskonnollinen merkitys.
Yrittäjä ja pienen lapsen äiti
tunnustaa, ettei ole pystynyt olemaan aktiivisesti mukana seurakuntatyössä. Lapsiin kohdistuvaa
työtä hän pitää tärkeänä omakoh-

taisten muistojenkin takia:
– Vietin lapsuuteni Lapissa.
Seurakunnat olivat hyvin aktiivisia. Minulla on kauniita muistoja
niiden järjestämistä jouluisista
lastentapahtumista.
Näiden muistojen takia Utter
toivoisi vieläkin voimakkaampaa
panostusta lapsityöhön.

paljon käytä seurakunnan palveluja, haluan olla mukana vaikuttamassa.
Vain äänestämällä voi vaikuttaa. Seurakuntaan pitää kuulua.
Hän muistuttaa, että kirkko hallitsee suurta omaisuutta ja tekee niin
paljon erilaista työtä ihmisten hyväksi, että jo seurakunnan taloudenhoidon takia on tärkeätä, ketkä
asioista päättävät.

Hänelle lapsiin ja nuoriin kohdistuva seurakuntatyö on tärkeintä. Seurakunta voisi tulla vieläkin
lähemmäksi tekemisessään.
– Uskonto tai seurakunta ei ole
pelkkä instituutio. Maailma muuttuu ja ihmiset muuttuvat, seurakunnankin pitää muuttua. Se voisi
tulla edelleen lähemmäs ihmisiä,
Kirjavainen pohtii.

naispappeuden tai samaa sukupuolta olevien avioliiton suhteen:
– Nyt en hahmota, kuka on
vanhoillinen ja kuka uudistaja.
Järvelä muistuttaa, että äänestysprosentti on niin matala ja että
äänestäjät voivat olla keskimäärin
vanhoillisempia kuin seurakuntalaiset yleensä.
– Nyt pitäisi tuntea hyvin joku
yksittäinen henkilö, jota äänestäisi.
Hän arvostaa, että seurakunta

on läsnä ihmisten arjessa. Hän lisäisi sitä konkreettisesti:
– Muualla kirkot ovat aina auki. Ihmiset menevät töiden jälkeen niihin rauhoittumaan. Toivoisin, että meilläkin näin tapahtuisi muulloinkin kuin kesällä.
Näin seurakunta edistäisi henkisten arvojen nousemista yhä
tärkeämmäksi arjen kaiken häärinnän keskellä.

vielä tiedä, kummassa seurakunnassa hän saa äänestää.
– Kirkko on yhteiskunnallinen
vaikuttaja ja luo yhteisöllisyyttä.
Kaupunginjohtajan viimeisin
henkilökohtainen kosketus kirkkoon tapahtui keväällä: hänen poikansa pääsi ripille.
– Kasvattamistyö on minusta

seurakunnassa tärkeintä.
Hänen on vaikeata todeta, mitä
seurakunta voisi vielä enemmän
tehdä ihmisten hyväksi.
– Vieläkin enemmän seurakunta voisi jalkautua ihmisten pariin,
vähän vielä rohkeammin, hän lopulta pohtii.

Petri Pietiläinen

Petri Pietiläinen

Petri Pietiläinen

Petri Pietiläinen

Kuva Ulla-Maija Sievinen

Kuva Kuvagalleria Kotka,
Heidi Noponen

Osviitta
David Lindström
Kehittämisyhtiö Cursorin uusi
toimitusjohtaja David Lindström
ei äänestä Kotkassa vaan kotikaupungissaan Porvoossa.
– En ole vielä lopullisesti päättänyt, mutta hienosti havaitsin,
että nämä ehdokasasiat nousivat
valtakunnallisesti keskusteluun.
Hän näkee seurakunnan yhteis-

Sirpa Paatero,
kansanedustaja
– Äänestäminen seurakuntavaaleissa on yhteiskunnallista vaikuttamista. Seurakunnassa tehdään
paljon työtä ihmisten parhaaksi,
ja luottamushenkilöt käyvät arvokeskustelua ja vaikuttavat siihen,
miten rahoja käytetään.
– Äitini ja isoäitini olivat mukana kirkkovaltuustossa ja johtokunnissa. Itse olin mukana Kymin

7

kunnallisen roolin merkittävänä.
Lindström muistuttaa, että monet
ihmiset elämän tärkeät hetket kuten kaste, häät ja hautajaisetkin
ovat niitä, jolloin ihminen ja seurakunta kohtaavat. Nämä hetket
eivät ole arkea.
Hän toivoo seurakunnalta arkeen vielä näkyvämpää roolia ihmisten yleisestä hyvinvoinnista

huolehtimisessa.
– Yhteiskuntamme menee yhä
itsekeskeisempään suuntaan. Ihmisen arvoa mitataan hyvällä
työpaikalla tai autolla. Kun kilpailuhenkisyys vain korostuu ja ihmisen arvoa mitataan väärillä asioilla, niin seurakunta voisi tuoda
arvoasioita enemmän esille.

seurakunnan kasvatustyön johtokunnassa ja kirkkovaltuustossa jo
ennen ensimmäisiä kuntavaalejani vuonna 2000. Kasvatustyöhön
kuuluivat mm. perhe- ja iltapäiväkerhot ja nuorisotyö. Samaan
aikaan tein nuorisotyötä kaupungille.
– Seurakunta on monin tavoin
mukana ihmisten elämässä. Se
tekee vaikkapa maahanmuuttajatyötä ja pitää Meijän koulua. Kun

asuin Helsingissä pienen lapsen
äitinä, perhekerho oli tapa löytää vertaistukea. Kotkassa kävin
perhekerhossa kahden lapsemme
kanssa. Kun äitini kuoli, isälle oli
tärkeää, että hän osallistui seurakunnan sururyhmään.
– Tärkeää on se työ, joka auttaa
kaikkia ihmisiä pysymään mukana
tässä yhteiskunnassa.

Petri Pietiläinen

Ulla-Maija Sievinen

Äänestä ennakkoon tai vaalipäivänä 18.11.2018
Äänestys vaalipäivänä
Kotka-Kymin seurakunnan jäsenet äänestävät vaalipäivänä
äänestysalueittan. Oman äänestysalueesi näet kotiin tulevasta äänestyskortista. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan äänestyspaikalle!
Äänestyspaikat:
● Karhulan äänestysalue: Kymin kirkko klo 11-20
● Länsi-Kotkan äänestysalue: Langinkosken kirkko klo 11-20
● Kotkansaaren äänestysalue: Kotkan kirkko klo 11-20

Ennakkoäänestys
Ennakkoon voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri
Suomen. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan äänestyspaikalle!
Ennakkoäänestyspaikat Kotkassa
● Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka
päivä Karhulan seurakuntakeskuksessa, osoite Karhulantie 33, 48600
Kotka kello 9.00 – 18.00
Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:
● Kauppakeskus Pasaati, os. Keskuskatu 10, 48100 Kotka,
8.11.-10.11. klo 9-18
● Automarket Prisma, os. Hakamäentie 1, 48400 Kotka,
8.11.-9.11. klo 10 – 20 ja 10.11. klo 9-18.
● Langinkosken kirkko, os. Langinkoskentie 1, 48220 Kotka, 7.11. klo 16-18
Hoivakotien ennakkoäänestys 6.11.-7.11.:
Tiistaina 6.11.
● Hovinsaaren Hoivakoti 1, os. Paimenportti 6, 48220 Kotka ja Hoivakoti
2, os. Paimenportti 2, 48220 Kotka, klo 9-9.30

● Hovinsaaren Hoivakoti 3, os. Paimenportti 8, 48220 Kotka ja Vetrea,
os. Paimenportti 10, 48220 Kotka, klo 10 – 10.30
● Citykoti, os. Museokatu 6, 48100 Kotka, klo 11.30 -12
● Karhuvuorikoti, os. Hiidenrinne 3, 48350 Kotka, klo 13 -13.30
● Villa Eskola ja Mainiokoti Karhula, os. Kihlinkatu 24, 48600 Kotka,
klo 14.30 – 15
● Mainiokoti Otsola, os. Kihlinkatu 24, 48600 Kotka, klo 15.30 -16
Keskiviikkona 7.11.
● Koskenrinne, os. Närhitie 2, 48230 Kotka, klo 10 – 10.30
● Maria-koti, os. Tommonpolku 5, 48400 Kotka, klo 11.30 – 12
● Kotka-koti, os. Itäkatu 8, 48100 Kotka, klo 13 – 13.30
● Karhula–koti, os. Sudenkatu 6, 48600 Kotka, klo 14.30 - 15
Koulujen ennakkoäänestys:
● Kotkan Lyseo, os. Kirkkokatu 15, 48100 Kotka, 6.11. klo 10-12
● EKAMIn Katariinan kampus, os. Lehmustie 4, 48130 Kotka, 6.11. klo 8-16
● EKAMIn Kotekon kampus, os. Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka, 7.11.
klo 8-16
● XAMK Kotkan kampus, os. Pääskysentie 1, 48220 Kotka, 8.11. klo 10-16
Kiertävä äänestysauto 6.11. seuraavasti:
● Hurukselan seuratalo Soihtula, os. Hurukselantie 1953, 46930 Huruksela,
klo 9-10
● Tavastilan koulun piha, os. Tavastilantie 227, 49300 Tavastila,
klo 10.30 - 11.30
● Tiutisen työväentalon piha, os. Seuratie 4, 48930 Kotka, klo 12-13
● Karhuvuoren koulun piha, os. Tarinatie 1, 48350 Kotka, klo 15.30 - 16.30
● Mussalon K-marketin piha, os. Harjantauksentie 11, 48310 Kotka,
klo 17 – 18

Osviitta

Kotka-Kymin seurakunnan ehdokkaat

8

Seurakuntavaalit Kotka-Kymin seurakunnassa.
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. Varsinainen vaalipäivä 18.11.2018.
Äänestyspaikat ja –ajat sekä vaalikone osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi
Ehdokaslista I
Sanasta 2018 Sitoutumattomat –valitsijayhdistys
on puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä. Meitä ohjaa
AVOIMUUS – avoin keskustelu
ITSENÄISYYS – toimimme ryhmänä, mutta silti yksilöinä
KUNNIOITUS – hyväksymme ryhmässä ihmisten erilaisuuden
SANASTA – tänään ja huomenna.

Heikki
6 Naski
eläkeläinen

Heikki
7 Oksanen
mentori

Nina
Sällilä Petri
13 Savonen
huolintapäällikkö 14 opettaja

Jorma
2 Jack
herastuomari

Jukka
Paavola Tarja
3 Lemmetyinen
varatuomari
4 suunnittelija
henkilöstö-

Pekonen Isabelle
Kaija
Ville
Heli
8 kääntäjä
kieltenopettaja,
9 Yläsuutari
eläkeläinen
10 Mielonen
11 Himanen
sosionomi
OTM

Wennerstrand Jani
Anne-Maj
Aimo
15 opettaja
16 Joas
lehtori
17 Ilomäki
matematiikaneläkeläinen,
edustaja

Antero
5 Marjakangas
sosionomi

Kari
12 Seppänen
eläkeläinen

Marika
Juha
18 Pohjantuli
lähihoitaja
19 Säämänen
palomestari

Osmi
Pasi
Yu Haitao
Risto
Seija
Tapio
20 Kaitanen
eläkeläinen
21 Pöllänen
dosentti, ylilääkäri 22 toimitusjohtaja
23 Laaksonen
eläkeläinen
24 Aalto
25 Heino
liikennöitsijä
koulutusjohtaja

Railo Petri
26 specialist
service desk

Ehdokaslista II
Laajapohjainen –valitsijayhdistys
Koko Kotkan alueen seurakuntalaisten
puolesta, lähtökohtina lähimmäisenrakkaus, tasa-arvo, uudistuva kirkko sekä suvaitsevaisuus. Tavoitteenamme on myös
aktivoida osaavia tekijöitä vapaaehtoistyöhön. Ubi caritas!

Korhonen Reino
Rönkä Kaisa
32
eläkeläinen,
33
opetusneuvos
peruskoulunopettaja

Hauhia Mikko
Johanna
Heikkilä Eija
27 kuoronjohtaja
yrittäjä,
28 Hasu
toiminnanjohtaja 29 myyjä

Kalema Helena
Jouko
30 rikosylikonstaapeli
31 Koivukoski
eläkeläinen,
musiikinjohtaja

Timo
Topias
Heli
Palomäki Ilpo
Kari
34 Vornanen
lääkäri
35 Kotiniemi
36 Paasi
laatu- ja IT-päällikkö 37 insinööri
38 Rämä
eläkeläinen, DI
kunnallisneuvos

Osviitta

Kyllikki
Soile
Juha
Lauri
Birgit
Multamäki Ritva
Tuula
39 Talikka
40 Suursoho
41 Tilli
42 Eerola
43 Tähtinen
45 Anttila
eläkeläinen
eläkeläinen
projektipäällikkö
asiakkuusjohtaja
mainoshoitaja mat 44 palvelusihteeri
opiskeluhuollon
kuraattori

Sini
Marianne
Eerola Seppo
Halinen Heljä
46 Airaksinen
opiskelija
47 Bruce
48
49
perhehoitaja,
eläkeläinen,
tarjoilija
yo-tradenomi
ent. ylikonstaapeli

Halinen Kimmo
Hannu
Hänninen Eine
50 kuljettaja
51 Heikkilä
52 ylihoitaja
kaivinkoneentoimitsijaohjaaja
eläkeläinen,

Johansson Anu
Matti
Arttu-Petteri
Ari-Pekka
Koskivirta Marja
Lähde Hanna-Kaisa
Paananen Jani
53 herastuomari
54 Kekarainen
yrittäjä
55 Klami
AMK opiskelija
56 Klami
57 sairaanhoitaja
58
nuorten osallisuustyön- 59 rakennusarkkimyyjä,
eläkeläinen
eläkeläinen,
tekijä, kulttuurituottaja AMK
tehti

Pentti Martti
Penttilä Joonas
Piispanen Eero
Pirkola Pia
Ryöppy Rauno
Vanha-aho Pirjo
Torkkeli Antti
60
61
62
eläkeläinen,
63
65
66
eläkeläinen,
yrittäjä
TM, aineopettaja 64 eläkeläinen
tarkastaja
rakennusyrittäjä
kuvaamataidonopettaja
myyntijohtaja

Ehdokaslista III
Kotka-Kymin seurakuntademarien –valitsijayhdistys
Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus
SEURAKUNTA – YHTEISVASTUUN YHTEISÖ
• Lähellä ihmistä
• Luo yhteyttä kulttuurin keinoin
• Kunnioittaa luontoa ja ympäristöarvoja
• Vahvistaa toimintaa tukevaa johtamista

Domander
67 eläkeläinen
Anna-Leena

Hokkanen Risto
Hynninen Marja
Karell Tarja
70 insinööri
71 siivoustyönjohtaja
72 lastenohjaaja
eläkeläinen,
eläkeläinen,
eläkeläinen,

Kuisma Minni
Lehtonen Anja
Galina
74 ajanohjaaja
nuoriso- ja vapaa- 75 eläkeläinen
76 Mikhaylova
sosiaalialan
projektityöntekijä

Nieminen
77 geronomi
Tesma-Liisa

Pirjo
73 Kopra
insinööri

Elina
Pirjo
68 Havukainen
suunnittelija
69 Hellgren
eläkeläinen

Puhakka Reetta
Pukkila Eva
Rasanen Kirsi
Romppanen Pirjo
Valjus Tuula
78
79
82
lähihoitaja,
henkilökohtainen 80 markkinointisuun- 81 eläkeläinen
eläkeläinen
sosionomiopiskelija
nittelija, tradenomi YAMK
avustaja, lähihoitaja

Merja
83 Ylivarvi
eläkeläinen

Kotka-Kymin seurakunnan ehdokkaat
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Luottamushenkilöt
kehittävät seurakuntaa
S

eurakuntavaalien äänestäjillä on mahdollisuus vaikuttaa
monin tavoin oman seurakuntansa tulevaisuuteen. Kotkassa valitaan nyt luottamushenkilöt,
jotka suunnittelevat, kehittävät ja
ohjaavat seurakunnan toimintaa.
Mutta kyseessä eivät ole vain
paikallisvaalit. Välillisesti ne ovat
myös valtakunnalliset vaalit, sillä

tuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee
asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Kuva Seppo JJ Sirkka

Seurakuntavaaleilla on merkitystä myös valtakunnallisesti.

”Nyt valittavat luottamushenkilöt
saavat reilun vuoden päästä tehtäväkseen
valita maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen eli kirkon ylimpään
päätäntäelimeen.”
nyt valittavat luottamushenkilöt
saavat reilun vuoden päästä tehtäväkseen valita maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen eli kirkon
ylimpään päätäntäelimeen.
Kotka-Kymin seurakuntaan
valitaan nyt 33-henkinen kirkkovaltuusto.
Seurakuntavaaleissa valittava
kirkkovaltuusto on seurakunnan
ylin päättäjä, joka johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Se
tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät
päätökset.
Kirkkovaltuusto tekee esimerkiksi päätökset seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden
päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista, tilojen käytöstä ja uusista viroista. Sen tehtäviin
kuuluu kappalaisen valinta ja val-

Seurakunnan toimintaa johtava
kirkkoneuvosto valmistelee ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston
päätökset ja vastaa seurakunnan
yleisestä hallinnosta. Kirkkoneuvostoa voi kutsua myös seurakunnan taloudenhoitajaksi.
Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa valtion ja muiden viranomaisten suuntaan, tekee seurakunnan sopimukset ja valitsee
suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.
Seurakuntien tavoitteena on
saada päätöksentekoon mukaan
kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja eri aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön.

Tässä on tärkeä asiakirja, jonka avulla vaikutetaan seurakunnan
toimintaan tulevina vuosina.

Kirkolliskokous
Kirkolliskokous on kirkon ”eduskunta”. Se päättää keskeisistä oppia ja kirkon työtä koskevista linjauksista ja päättää kirkon hallinnosta ja taloudesta. Kirkolliskokous vaikuttaa merkittävästi
kirkon lainsäädäntöön. Se muokkaa kirkkolain sisällön ja tekee
esitykset eduskunnalle, joka hyväksyy tai hylkää ne.

Tällä kertaa parempiin prosentteihin!
Viime seurakuntavaaleissa vuonna 2014 alueellamme toimi vielä kolme seurakuntaa. Niiden äänestysprosentti oli keskimäärin
10,7. Langinkosken seurakunnassa äänestysprosentti oli 8,7, Kymissä 10,7 ja Kotkassa 12,6.

Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. Varsinainen vaalipäivä 18.11.2018.
Äänestyspaikat ja –ajat sekä vaalikone osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi
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”Me äänestämme!”
Meiju, Sini, Simo ja Niko toivovat lisää nuoria
päättämään seurakunnan asioista.

K

annattaako äänestää seurakuntavaaleissa, miettii
moni 16 vuotta täyttänyt
kotkalaisnuori. Ehdottomasti kannattaa: nuori ehdokas tarvitsee
nuorten ääniä, ja kun hän pääsee
läpi, hän on päättämässä seurakunnan asioista seuraavien neljän
vuoden ajan.
Nuorella luottamushenkilöllä
on erilainen näkökulma asioihin
kuin vanhemmilla päättäjillä. Hän
voi olla ajamassa niitä asioita, joita kotkalaiset nuoret pitävät tärkeinä.
Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua
tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.
Meiju Kottila, 16, Sini Tainio,
16, Simo Hyppönen, 17, ja Niko
Lahti, 16, ovat viettämässä iltaa
Karhulan Boksilla. Nuoret kerto-

Simon, Meijun, Nikon ja Sinin mielestä parasta Boksin nuortenilloissa on kaverien tapaaminen. Iltoja voisi olla
nykyistä useamminkin.

– Kyllä, Simo vahvistaa.
– Voisin äänestää sellaista,
– Voisin äänestää seljoka on ollut seurakunnan
laista, joka on ollut seutoiminnassa mukana ja
rakunnan toiminnassa
mukana ja tietää siitä,
tietää siitä, Sini miettii.
Sini miettii.
– Eläkeläisiä siellä on
vat, että he kaikki Nikoa lukuun paljon. Pitäisi saada lisää nuoria
päättämään asioita, Niko sanoo.
ottamatta toimivat myös isosina.
– Sellaisia jotka tietää nuorten
Aiotteko äänestää seurakuntaasioista, Meiju tuumaa.
vaaleissa?
– Mulle tuli jo lappu ja äänesMitä te toivoisitte seurakunnaltän, Sini kertoo.
ta lisää nuorille?
– Joo äänestän, Meiju jatkaa.
– Enemmän nuorten iltoja, nyt
– Ajattelin äänestää, Niko saniitä on täällä vaan yksi viikossa.
noo.

Täällä tapaa kavereita ja puhutaan
tärkeistä aiheista. Tänään puhuttiin tyttöjen oikeuksista, Niko kertoo.
– Nuorten illoissa on parasta
kaverien näkeminen, ja ohjaajatkin ovat kivoja, Simo sanoo.
– Ja saa pikku herkkuja, Sini
nauraa.

– Toivoisin, että seurakunta
järjestäisi vaikka reissun Linnanmäelle tai tehtäisiin jotakin muuta isosten kanssa. Olisi kiva, jos
kaikki isoset voisivat tutustua toisiinsa. En tunne heitä kaikkia, Sini
jatkaa.
Teksti ja kuva
Ulla-Maija Sievinen

Me pystytään parempaan!
Viime seurakuntavaaleissa vuonna 2014 nuoret äänestivät
vaisusti. Langinkosken seurakunnassa 16-17 -vuotiaiden äänestysprosentti oli 5,6, Kotkassa 5,8 ja Kymissä 2,5.

Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. Varsinainen vaalipäivä 18.11.2018.
Äänestyspaikat ja –ajat sekä vaalikone osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi

12

Osviitta

Kampusdiakoni Suvi Kervinen (keskellä) haluaa rohkaista opiskelijoita ottamaan yhteyttä ajoissa, jos jokin asia painaa mieltä. Tutoreina
toimivat rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat Shayleen Tuominen (vas.), Natalie Mattila, Jenna Koivula ja Sonja Venäläinen
arvelevat, että uuteen kaupunkiin asettuminen voi olla monille nuorille suuri elämänmuutos, jolloin myös diakonin tukea saatetaan tarvita.

Opiskelijaa
ei jätetä yksin
Diakoniatyö ammattikorkeakoululla on merkittävä
tukimuoto opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

K

ampusdiakoni Suvi Kervinen ilmestyy luokkaan
opiskelijoiden eteen. Luvassa on luento diakoniatyöstä Kotkan
kampuksen ammattikorkeakouluopiskelijoille. Toisin kuin luullaan,
hän ei ota esille paksua materiaalipinoa tai viisikymmentä diaa sisältävää PowerPoint – esitystä, vaan
istahtaa pulpetille. Tunnin tavoit-

teena on rohkaista opiskelijat keskustelemaan.
Diakonina työskentelevä Suvi
antaa kasvot seurakunnalle nuorten aikuisten edessä. Työ ei aina
ole helppoa, mutta opiskelijat ovat
sen parhainta antia. Seurakunta
on mukana diakoniatyöllään ammattikorkeakoulun hyvinvointitiimissä. Tiimin tehtävänä on huo-

lehtia, että apua ja tukea saadaan
aina, kun sitä tarvitaan.
– Olemme läsnä opiskelijoiden
arjessa mahdollisimman paljon.
Järjestämme tapahtumia, teemapäiviä sekä kerran kuussa aulakahvit. Marraskuun teemana on kaamos, jolloin jaamme opiskelijoille
D-vitamiinia ja viritämme koululle
kirkasvalolamppuja, Suvi kertoo.

Tapahtumien järjestämisellä
ja aulakahveilla on myös syvempi
merkitys. On tärkeä tehdä näkyväksi, mistä ja keneltä apua voi
pyytää. Kun diakoni ja muu hyvinvointitiimi ovat mukana opiskelijoiden jokapäiväisessä arjessa, on
heitä myös helpompi lähestyä.
Toisaalta diakonin työ nuorten
joukossa voi olla ajoittain hyvin-

Osviitta
kin haasteellista. Monet opiskelijat
eivät kuulu kirkkoon ja käsitykset
kirkosta ja diakoniatyöstä saattavat olla kankeita. Kampusdiakoni
kokee tärkeäksi, että hän pääsee
keskustelemaan uusien aloittavien
opiskelijoiden kanssa jo heti lukuvuoden alussa.
– Annan tilaa myös kyseen-

kuulua. Onhan seurakuntien työ
tänä päivänä pitkälti täydentävää
sosiaaliturvaa, kun muita tukia ja
palveluita leikataan. Olen sanonut
ihmisille, että kirkkoon on aina
tervetullut liittymään takaisin.
Toisen vuoden rakennus- ja
yhdyskuntatekniikan opiskeli-

Lähes joka ongelmaan löytyy joku ratkaisu,
jos on vain itse valmis siihen sitoutumaan,
Suvi Kervinen muistuttaa.
alaistamiselle, ja kerron opiskelijoille, että esimerkiksi juuri sen
vuoksi tulevissa seurakuntavaaleissa kannattaa äänestää, mikäli
haluaa viedä omaa agendaa läpi.
Kirkko on kuitenkin edustuksellinen demokratia.
Suvi toivoo opiskelijoiden ymmärtävän, että kirkko ja seurakunta pitävät sisällään paljon muutakin kuin ensimmäisenä mieleen
tulevat jumalanpalvelukset.
– Yritän oman työni ja toimintani kautta näyttää nuorille aikuisille, miksi kirkkoon kannattaa

jat ovat diakonin kanssa samoilla
linjoilla.
– Monella meistä oli selkeästi
ennakko-oletuksia diakoniasta ja
käsitykset muuttuivat vasta, kun
pääsimme tutustumaan Suviin,
Kotkan kampuksen opiskelijat
Sonja Venäläinen, Natalie
Mattila, Shayleen Tuominen
ja Jenna Koivula avaavat kokemuksiaan.
Rakennusinsinööreiksi valmistuva nelikko toimii myös ammattikorkeakoulun tutoreina. Tutorin
roolissa heille on luontevaa ohjata

kanssaopiskelijoitaan eteenpäin,
jos jokin asia huolestuttaa.
– Ihmiset eivät aina uskalla
hakea itse apua ja masennusta pidetään vielä edelleen tabuna. Kun
nuori muuttaa ensimmäistä kertaa
omilleen uuteen kaupunkiin, voi
edessä olla taloudellisia huolia ja
yksinäisyyttä, vastuu-tutorina toimiva Sonja Venäläinen muistuttaa.
Myös Suvin diakonikokemuksen mukaan opiskelijoiden
hyvinvointi on jakautunut entistä
enemmän nykypäivänä. Mikäli
lähtökohdat opiskeluun ovat jo
valmiiksi haastavat, vaikuttaa se
opiskelukykyyn merkittävästi.
– On niitä opiskelijoita, joilla
menee elämässä todella hyvin, ja
sitten on niitä opiskelijoita, joille
on kasaantunut kaikki murheet.
Heillä voi olla huolia rahasta ja
perheestä tai alkoholi- ja huumeongelmaa.
Suvi saa keskimäärin 2-3 yhteydenottoa viikoittain ja usein luentojensa jälkeen vielä enemmän.
Puhelut voivat liittyä haluun osallistua työharjoitteluun tai kirkon
vapaaehtoistoimintaan taikka ne
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voivat koskea diakoniatyön toista
puolta, avun tarvitsemista.
– Opiskelijalla voi olla vuokria
maksamatta, häätöuhka, paljon
laskuja ja sähköt menossa poikki.
Tehtävänäni on neuvotella vuokranantajien ja eri velkojien kanssa.
Sosiaalitoimiston kanssa on hyvät
välit ja minulla on myös suora linja Kelaan, jotta voimme keskustella tukiasioista. Meillä on toimiva
porukka kasassa.
Oppilaitostyöntekijänä tulee
olla ennen kaikkea nöyrä. Ei ole
itsestäänselvyys, että opiskelijat
tulevat juttelemaan ja keskustelemaan murheistaan. Työssä vaaditaan heittäytymistä ja itsensä
likoon laittamista.
– Nuorille aikuisille sanoisin,
että ota yhteyttä mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin, älä
jää yksin. Lähes joka ongelmaan
löytyy joku ratkaisu, jos on vain itse valmis siihen sitoutumaan, Suvi
muistuttaa.

Kotkan kampuksen hyvinvointitiimin tuore hankinta pöytäfutis on ollut suosittu ajanviete opiskelijoiden
keskuudessa. Yksinäisyyttä pyritään ehkäisemään monella tapaa.

Teksti ja kuvat
Elina Tuuliainen
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Tunnelmaa
kukilla

PE 20.1 VITAMIINIPÄIVÄ

    
     

Tarjouksia
  



Kukkakauppa




Karjalanneito


Et. Karjalantie 3
puh. (05) 226 6770

Karhulan
Pesuliike

 Yksilöllistä pesupalvelua
yksityisille ja laitoksille
-myös sopimuspesut
 Kuljetuspalvelu
 Kemiallista pesua
 Mattopesupalvelu
Karhulan Pesuliike
(05) 262 118, Karhula Eskola
Virsumäentie 32

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

aVoinna ma-PE 7-17



 Tervetuloa

Kontio apteekkiin

           
Tervetuloa!

      
   
2200 440


Karhulantie
30 (S-market)

 Avoinna
  


arkisin
8.30-19.00
la 8.30-15.00

Puh. 05-220 0440

www.kontioapteekki.fi

ALMGREN & SANKAMO
LAKIASIAINTOIMISTO
- LAW OFFICES
Kirkkokatu 10 A, 48100 Kotka
Puh. 05 223 4900

www.almgren-sankamo.fi

Luotettavaa, perinteitä kunnioittavaa, lämmintä palvelua
KARHULA
Vesitorninkatu 2 (05) 262 824
KOTKA
Kotkankatu 14 (05) 212 873

www.hautaustoimistopulliainen.fi

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

Valoa ja voimaa
elämääsi

Ilmainen kirjekurssi ihmiselämän
tärkeimmistä kysymyksistä.

q Maailman Valo

Postita kuponki!
25 opintovihkoa Jeesuksen elämästä ja
Ensimmäiset opintokirjeet saat paluupostissa. Kurssi opetuksista
tarjotaan maksuttomasti ja ilman sitoumuksia. Valitse
q Löytöjä Raamatusta
aluksi yksi seuraavista kursseista:

26 opintovihkoa. Raamatun vastauksia

_____________________________________ uskon ja elämän tärkeimpiin kysymyksiin.
Nimi
_____________________________________ q Ilmestyskirja avautuu
16 opintovihkoa. Raamatun viimeisen
Osoite
_____________________________________ kirjan näyt avattuna.

Voit ilmoittautua myös
Raamattuopisto, PL 200, 00121 Helsinki
puhelimitse, sähköwww.media7.fi, raamattuopisto@media7.fi
postitse tai internetissä.
Puh. 0400 200 770
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Kotkan kirkko
juhlii kaupungin
kruununa

Kotkan kirkko oli valtava rakennus ympäristössään vuonna 1903.
Kuva Kotkalaisesta kirjasta (Kotka 1972).

K

otkan kirkko nousi 120 vuotta sitten
noin 5 500 henkisen kaupunkipahasen
keskelle. Punatiilinen kirkko komeili matalien talojen yllä kuin unelma. Nykyään
sen ympärillä lepää vehreys. Majesteetillinen
kirkko on edelleen, vaikka ympäröivä kaupunki on kasvanut.
Kirkko nousi tarpeeseen. Ihmiset olivat tyytymättömiä Kymin kirkosta joka kolmas tai
neljässunnuntai tuleviin pappeihin. Ihmiset
halusivat oman kirkon, seurakunnan ja omat
papit. Rohkea päätös sai siivet. Kirkosta päätettiin tehdä merkittävä maamerkki. Seurakunta saavutti itsenäisyyden tosin vasta vuonna 1915.
Kirkon on suunnitellut aikakautensa merkittävimpiin kuulunut kirkkoarkkitehti Josef
Stenbäck (1854–1929). Vaikka hänen piirtämiään kirkkoja pidetään usein rutiininomaisina,
niin Kotkan kirkko nähdään yhtenä hänen parhaimmista töistään.
Rahaa ei säästetty kirkossa. Stenbäck halusi
tuoda rappaamattomilla tiilillä menneisyyden,
goottilaisen hengen rakennukseen. Neljää kulmaa pyöristävät porrashuoneet tuovat linna-

maisuutta. Kirkon ristikin näyttää enemmän
miekalta kuin ristiltä.
Kaikkien tyytyväisyydeksi kirkko valmistui
ajallaan, mutta aiheutti urakoitsijoille ylimääräisiä kuluja. Sovintoon päästiin. Harjannostajaisissa rakentajille tarjottiin 258 voileipää, 250
kuppia kahvia, 250 pulloa virvokkeita, 100 sikaria ja 100 paperossia. Tarjoilu kuvastaa ajan
henkeä.
Kirkko vihittiin ensimmäisenä adventtina
27. marraskuuta 1898.
Pientä porinaa seurakuntalaisten joukossa
aiheutti se, että kirkonkelloihin kaiverrettiin
Raamatun tekstit vain suomeksi eikä myös
ruotsiksi. Yhdessä niistä lukee: ”Soittakaa hänelle!”
Kirkon valmistuminen täytti monet seurakuntalaiset ylpeydellä. Kirkonkellojenkin soiminen ”suomeksi” nostettiin tyytyväisyydellä
esiin. Vuoden 1918 vaikeinakin aikoina kirkossa pidettiin jumalanpalvelukset normaalisti.
Ihmiset saivat lohdun ja turvan. Tämä näkyi
kirkossakävijöiden määrän kasvamisena.
Kirkko kaikuukin kuin katedraali. Kirkon
urkujen valmistuminen vuonna 1901 monipuo-

listi kaupungin musiikkielämää. Erityistä iloa
tuo valtaisa ruusuikkuna, johon iltavalo luo
loisteen, sekä yksi Suomen hienoimmista alttaritauluista.

Kirkko kaikuukin
kuin katedraali.
Saksasta tilatun ruusuikkunan keskellä
komeilee omalla verellään poikasiaan ruokkiva pelikaani. Aihe on hyvin vanha ja kuvastaa
Kristuksen uhrikuolemaa. Kuvan kauttakin
kirkko yhtyy goottilaisiin teemoihin. Pekka
Halosen (1865–1933) maalaamaa alttaritaulua pitivät jo aikalaiset merkkiteoksena. Erityisesti sen tunnelmaa kehuttiin.
Joulukuun toisena päivänä kirkko muistuttaa historiastaan. Juhlajumalanpalvelus
alkaa kello 10. Pyhäpäivän aiheena on ”Kuninkaasi tulee nöyränä”.
Lisätietoja: Kaisu Harjunpää, Kotkan kirkko
1898–1998 ja Kotkan historiat.
Petri Pietiläinen

Osviitta

16

V

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

Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

Tanulantie 21, Kotka
Puh. (05) 22 00 220

Erikoishammasteknikko

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42

VARAA AIKA hammasproteesin
ilmaiseen tarkastukseen.
Uudet hammasproteesit,
pohjaukset ja korjaukset.




Nyt myös kortilla,
laskulla tai osamaksulla.

JOULU-

YLEISLÄÄKÄRILLE
NOPEASTI JA
VAIVATTOMASTI
Kotkan, Karhulan ja Haminan toimipisteeseen!

KONSERTTI

Varaa aika mehilainen.ﬁ tai soita
Yksityisasiakkaat 010 414 00
Työterveysasiakkaat 010 414 0666

Ke 19.12. klo 19 Kotkan kirkko
Kapellimestari:

Markku Johansson
Sopraanosolisti:

Johanna Rusanen
Ohjelmassa perinteistä
joulumusiikkia!
Liput: 21/16/8 €
Ennakkomyynti: Orkesteritoimisto
(puh. 05 - 234 4891), Yrtti-City (Karhula), Kotkan
konserttitalon ravintola Vausti, Ticketmaster.fi tai
tuntia ennen ovelta

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

www.kymisinfonietta.fi
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Ensimmäinen adventti
avaa jouluun valmistautumisen.

E

nsimmäinen adventtisunnuntai aloittaa uuden kirkkovuoden ja joulun odotuksen. Nimi sen jo kertoo: Adventus
Domini, Herran tuleminen.
Tammikuussa 2018 Elina Aro
aloitti pappina Kotka-Kymin seurakunnassa. Hänelle ensimmäinen
adventti on riemukas hetki. Hän
kuvailee tuntemuksiaan silloin,
kun Hoosianna kajahtaa:
– Hoosianna tarkoittaa, että auta, pelasta, mutta siinä on riemua
ja odotusta. Hoosianna on perinteinen riemukas juhlahuuto.

Kuva Elina Aro

Ensimmäinen adventti avaa
Herran tulemisen odottamisen,
jouluun valmistautumisen. Joulun
ihmeen odotus on hyvin tärkeä.
Perinteisesti siihen valmistauduttiin paastolla.
– Monet eivät sitä tiedä, mutta
adventtisunnuntaita seuraavana
maanantaina alkaa niin sanottu
pieni paastonaika, joka päättyy

Lapsi, adventti ja kynttilä.

jouluaattona.
Monille tutumpi on pääsiäistä
edeltävä suuri paastonaika:
– Ihmiset ymmärtävät ensimmäisen adventin tärkeyden. Kirkoissa on paljon kävijöitä. Ihmisillä on hengellistä etsintää.
Ensimmäinen adventin ja palmusunnuntain raamatuntekstit
kertovat samasta tapahtumasta,
miten Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin. Ihmiset huusivat tien
vierellä Hoosiannaa ja heittelivät
palmunlehtiä.
Aro katselee omia aiempia adventtisaarnojaan:
– Adventtina odotetaan joulua,
mutta pitää muistaa, että joulu saa
merkityksen osana koko pelastushistoriaa. Jouluna syntyvä pieni
lapsi saa merkityksensä Kristuksen kärsimyksessä. Näemme Kristuksessa samanaikaisesti pienen
lapsen ja kärsivän ristinmiehen.
Ensimmäisen adventin syväl-

Kuva Petri Pietiläinen

Hoosiannasta
alkaa paasto ja odotus

Elina Arolle ensimmäinen adventti on riemukas hetki.
lisin merkitys kiteytyy siinä, että
odotamme keskellemme syntyvää
ja puolestamme kärsivää Vapahtajaa. Hoosiannan laulaminen kuvastaa sekä tulevaa iloa että kärsimystä.
Kokonaisuus huikaisee. Hoosianna-ylistys kiteyttää yhteen sanaan kaksi tapahtumaa.
Elina Aro muistuttaa, että jou-

– Hoosianna tarkoittaa,
että auta, pelasta, mutta
siinä on riemua ja odotusta.

luna pyhä ja arki yhtyvät. Jeesus
syntyi tallissa. Hänet kapaloitiin ja
laitettiin arkisesti seimeen lepäämään. Seimi oli hevosten ruokinnassa käytetty astia. Eläimet katselivat uteliaana pientä tulokasta.
Adventtikynttilät ovat monille hyvin merkityksellisiä. Aron
perheessä arki ja pyhä kietoutuvat
adventtisunnuntaina yhteen. Pyhä
tunkeutuu aamiaispöytään kauniilla tavalla:
– Kuvassa on lapseni ensimmäisenä adventtina. Meillä on
tapana pitää pieni aamuhartaus.
Laulamme Nyt sytytämme kynttilästä aina kulloisenkin säkeistön
siellä keittiössä aamupalapöydässä tiskaamattomien astioiden keskellä.
Kuva kertoo väkevää kieltään
siitä, että pyhä voi olla täydellisesti
osa arkeamme, jos vain niin haluamme. Aro sanoo, että kynttilän
sytyttäminen on hyvin tärkeä ja
juhlallinen hetki aamua:
– Kunniatehtävä pienessä aamuhartaudessamme, joulun odotuksessa.
Petri Pietiläinen
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Tapahtumia
Kotka-Kymin seurakunnassa:
JUMALANPALVELUKSIA:
• Messu joka sunnuntai klo 10
Kotkan, Kymin ja Langinkosken
kirkoissa. Messujen jälkeen kirkkokahvit tarjolla kirkoissa, paitsi ei
erityiskirkkopyhinä.
• Torstaisin klo 18 Arjen hengähdys
- rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan
kirkossa.
La 3.11. Pyhäinpäivän
kirkot ja hartaudet:
• La 3.11. klo 15 Pyhäinpäivän
kynttiläkirkko Kymin kirkossa. Luetaan viime vuoden aikana Helilän
hautausmaalle, Hurukselan hautausmaalle, Kappelihautausmaalle,
Kymin vanhalle hautausmaalle,
Kirkonmaan hautausmaalle ja
muualle haudattujen nimet ja sytytetään muistokynttilät.
• La 3.11. klo 15 Pyhäinpäivän
hartaus Metsäkulman kappelissa.
Luetaan viime vuoden aikana
Metsäkulman hautausmaalle
haudattujen nimet ja sytytetään
muistokynttilät.
• La 3.11. klo 15 Pyhäinpäivän kynttiläkirkko Kotkan kirkossa. Luetaan viime vuoden aikana Kotkan
vanhalle hautausmaalle, Mussalon
hautausmaalle, Parikan hautausmaalle ja muualle haudattujen
nimet ja sytytetään muistokynttilät.
• La 3.11. klo 17 Pyhäinpäivän iltakirkko Laajakosken kappelissa.
Luetaan viime vuoden aikana
Laajakosken hautausmaalle
haudattujen nimet ja sytytetään
muistokynttilät.
• La 3.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko Parikan siunauskappelissa.
• La 3.11. klo 18 Hiljaisuuden messu
Langinkosken kirkossa. Lauletaan
Pekka Simojoen ja Jaakko Löytyn
säveltämän ja Anna-Mari Kaskisen
sanoittaman Hiljaisuuden messun
lauluja.
• Su 4.11. klo 10 Yhessä –messu
Langinkosken kirkossa. Musiikissa
avustaa Paljain jaloin -duo, eli
Jere Eklund ja Hanna Schultz sekä
muita soittajia.
• Su 11.11. klo 12 Kyläkirkko Haltijantien kerhohuoneessa.
• La 1.12. klo 14 Saksankielinen
messu Langinkosken kirkossa.
Messun toimittaa Hans-Christian
Beutel.
1. adventtisunnuntai su 2.12.
• klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
Kotkan kirkon 120 v. juhla ja
Kotkan kirkon urkujen 20 v. juhla.
Musiikki-ryhmä: kamarikuoro
Kotka-Canto.
• klo 10 Messu Kymin kirkossa.
• klo 10 Kirkkoseikkailumessu
perheille Langinkosken kirkossa.
Messun jälkeen keittolounas. Ai-

kuiset 3 €, lapset ilmaiseksi.
• klo 13 Mässa i Langinkoski kyrka.
Itsenäisyyspäivä to 6.12.
• To 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen
kunniakäynti sankarihaudoilla.
• To 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen
seppeleenlasku sankarihautausmaalla.
2. adventtisunnuntai su 9.12.
• klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
• klo 10 Messu Kymin kirkossa.
• klo 10 Maailmojen messu Langinkosken kirkossa.
3. adventtisunnuntai su 16.12.
• klo 10 Messu Kotkan, Kymin ja
Langinkosken kirkoissa.
4. adventtisunnuntai su 23.12.
• klo 10 Kauneimmat Joululaulut
- messu Kotkan kirkossa. Musiikkiryhmä: Kotkan Kantaattikuoro.
• klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa.
• klo 16 Kauneimmat Joululaulut messu Kymin kirkossa.
Jouluaatto ma 24.12.
• klo 13 Jouluaaton perhehartaus
Kymin kirkossa.
• klo 13 Jouluaaton hartaus Hurukselan hautausmaalla.
• klo 13 Jouluaaton hartaus Keisarillisella kalastusmajalla.
• klo 14 Jouluaaton hartaus Kymin
kirkossa.
• klo 14 Jouluaaton hartaus Laajakosken kappelissa.
• klo 14 Jouluaaton perhehartaus
Langinkosken kirkossa.
• klo 14.30 Julbön i Kotka kyrka.
• klo 15 Jouluaaton hartaus Parikan
siunauskappelissa.
• klo 15 Jouluaaton hartaus Metsäkulman kappelissa.
• klo 15.40 Reserviläisjärjestöjen seppeleenlasku ja
kunniavartio Kymin kirkon
sankarihautausmaalla.
• klo 16 Jouluaaton hartaus Kymin
kirkossa.
• klo 16 Jouluaaton hartaus Kotkan
kirkossa.
• klo 22 Jouluyön hartaus Kotkan
kirkossa.
• klo 22 Jouluyön messu Langinkosken kirkossa.
• klo 23 Jouluyön messu Kymin kirkossa.
Joulupäivä ti 25.12.
• klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa.
• klo 10 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Kotkan ja Langinkosken
kirkoissa.

Tapaninpäivä ke 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän messu Langinkosken kirkossa.
Uudenvuodenaatto ma 31.12.
• klo 18 Uudenvuodenaaton messu
Kymin kirkossa.
Loppiainen su 6.1.
• klo 10 Messu Kotkan, Kymin ja
Langinkosken kirkoissa.

SANA JA RUKOUS:
• Su 4.11. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta ”Tarkistetaan passit,
kiitos!” Karhulan seurakuntakeskuksessa. Puhujavieraana rovasti
Jari Pennanen, entinen Haminan
seurakunnan kirkkoherra. Illan
ohjelma koostuu Raamatun sanan
opetuksesta, yhteisestä rukouksesta
ja lauluista. Sinulla on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen esirukoukseen ja sielunhoitoon.
• To 8.11. ja 22.11. klo 18 Sisälle
sanaan –raamattuluento ja keskusteluryhmät Aittakorven srk-talossa.
Matteuksen evankeliumista luennoi
pastori Tero Hietanen. Luennon jälkeen iltapala ja keskusteluryhmät
ilmoittautuneille. Ilmoittautua voit
sähköpostilla tero.hietanen@evl.
fi. Luennolle voit tulla vaikket ryhmään jäisikään. Luennot jatkuvat
parittomin viikoin.
• Ti 13.11., 27.11., 11.12., 8.1.,
22.1., 5.2. ja 19.2. klo 18.30 20.30 Healing Rooms -rukousklinikka Karhulan srk-keskuksessa,
Karhulantie 33. Tervetuloa rukoiltavaksi !
• Ke 14.11., 28.11. ja 12.12. klo 17
Raamattupiiri Karhulan srk-keskuksessa. Ihatsu. Jatkuu parillisin
viikoin.
• To 22.11. ja 13.12. klo 14 Rukoushetki Kotkan kirkossa. Rukousta
yhteisten asioiden ja jätettyjen esirukouspyyntöjen puolesta.

MUSIIKKI:
• Pe 9.11. klo 12 Organ Friday
Kotkan kirkossa. Jaana Jokimies ja
Irina Lampen, urut. Vapaa pääsy.
• Ke 14.11. klo 18 Rakkaimmat hengelliset laulut -yhteislaulutilaisuus
Karhulan srk-keskuksessa. Illan
laulut ovat valinneet Marjukka Niininen ja Ritva Rahkonen.
• Su 18.11. klo 18 (Huom aika!)
Kahvikonsertti Karhulan seurakuntakeskuksessa. Ilkka Puupponen,
Timo Lahtimo, Jarmo Kaijansinkko
ja Esa Ylönen. Merikanto, Kuula.
Vapaa pääsy.
Ohjelma 10 € (sis. kahvitarjoilun).
Kotkan Urkuviikko ”Porthan –urut
20 vuotta” 25.-29.11.2018 Kotkan
kirkossa

- Su 25.11. klo 16 Organ gala.
Kotkalaisten urkureiden gaalakonsertti. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10 €.
- Ma 26.11. klo 19 Nyt sitä saa!
Jouluista urkumusiikkia barokin
Euroopasta.
Markku Mäkinen, urut.
Hannu Taanila juonto.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.
- Ti 27.11. klo 19 Eläköön Bach!
Pieter van Dijk, urut.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.
- Ke 28.11. klo 19 Urut ja kitara
Marina Väisä, urut.
Alexander Spiranov, kitara.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.
- To 29.11. klo 14 Urkukurssin
päätöskonsertti Vapaa pääsy.
- To 29.11. klo 19 Bachia ja vähän
muutakin Susanne Kujala, urut.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.
• Su 2.12. klo 14 Hyväntekeväisyyskonsertti Kymin kirkossa. Kuorot
One Voice ja Classic Praise.
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen
kolehti hyväntekeväisyyteen.

Kauneimmat joululaulut
Kirkoissa:
• Kotkan kirkko
- su 16.12. klo 15
Kauneimmat joululaulut
- su 16.12. klo 20
Kauneimmat joululaulut
- su 23.12. klo 10
Kauneimmat joululaulut -messu
• Kymin kirkko
- ti 4.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut ”Monin kielin”
- su 9.12. klo 15 Lasten
kauneimmat joululaulut
- su 9.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
- su 16.12 klo 19
Kauneimmat joululaulut
- su 23.12. klo 10
Kauneimmat joululaulut -messu
• Langinkosken kirkko
- su 16.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
Muissa seurakunnan tiloissa:
• Aittakorven seurakuntatalo
- su 16.12. klo 16 Lasten
Kauneimmat joululaulut
• Haltijan kerhohuone
- su 9.12. klo 16
Kauneimmat joululaulut
• Hovinsaaren toimitila
- ti 11.12. klo 18
De vackraste julsångarna
- ke 12.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
• Karhulan srk-keskus
- ke 12.12. klo 10 Kauneimmat
joululaulut (Karhulan sotaveteraanit, Olohuoneen kävijät ja
juuri Sinä)
- ke 12.12. klo 15 Lähetyspiiriläisten ja –ystävien joulujuhla
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(klo 15 tarjoilua ja seurustelua,
klo 16 hartaus)
Lähettien kuulumisia ja kauneimpia joululauluja
• Kotkan seurakuntakeskus
- la 15.12. klo 11 - 14
Joulupuuro-laulajaiset. Lauluhetket klo 11.30, 12.15 ja 13.15
• Sunilan srk-talo
- su 16.12. klo 15
Kauneimmat joululaulut
Lähetyskahvio avoinna klo 14
alkaen
Maalaismaisemassa:
• Seuratalo Soihtula, Huruksela
(os. Hurukselantie 1053)
- su 9.12. klo 13
Kauneimmat joululaulut
Martat kahvittavat klo 12.30
alkaen. Vapaaehtoinen kahviraha. Lähetysarpajaiset.
• Jäppilän vanha koulu
- ti 11.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
Kahvitus klo 17.30. Yhteistyössä
Länsi-Kymin kylät ry:n kanssa
Joen partaalla:
• Keisarinmajan kahvila, Langinkoski (os. Aleksanterinreitti)
- su 9.12. klo 18
Kauneimmat Joululaulut
• Kymin Taverna, Korkeakoski
(os. Kyminjoentie 55)
- ke 12.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
Villa Munkholma, Siikakoski
(os. Munkholmantie 101)
- to 13.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
Keskustassa:
• Kairo - Kotkan jazz
- ma 10.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut
Lapset ja perheet
- su 9.12. klo 15 Lasten
Kauneimmat joululaulut
Kymin kirkossa
- su 16.12. klo 16 Lasten
kauneimmat joululaulut
Aittakorven srk-talossa
Kauneimmat Joululaulut – messu
- 23.12. klo 10 Kotkan kirkossa
- 23.12. klo 10 Kymin kirkossa
Joulupuurolaulajaiset
- la 15.12. klo 11-14 Kotkan seurakuntakeskuksessa. Kauneimpia
joululauluja, lauluhetket klo
11.30, 12.15 ja 13.15. Kahviossa
ostettavana joulupuuroa ja muita
herkkuja lähetystyön hyväksi.
• To 13.12. klo 19 perinteinen
Lucia-vesper Kotkan kirkossa.
Ohjelmalehtisten tuotto (5 €)
diakoniatyön kautta kotkalaisten
lapsiperheiden joulun tukemiseen.
Järj. Kotkan Pohjola-Norden ry ja
Kotka-Kymin seurakunta.
• Pe 14.12. klo 19 Joutsenon naislaulajien joulukonsertti ”Tule sydänten seimehen” Langinkosken
kirkossa. Johtajana Toni Pussinen.
Ohjelma 10 €. Tervetuloa!
• To 20.12. klo 18 Hyväntekeväisyyskonsertti Kymin kirkossa.

Tapio Jokinen, laulu - Alexander
Borshagovski, laulu - Esa Ylönen,
säestys. Vapaaehtoinen kolehti
hyväntekeväisyyteen.
• Su 23.12. klo 19 Aatonaaton Tunnelmallinen joulukonsertti Langinkosken kirkossa. Konsertissa esiintyvät Lauluyhtye Seksti, joht. Tarja
Silvennoinen ja Piispan perheorkesteri Miehikkälästä. Konsertin
juontaa Hanna Vakkari. Ohjelma
10 €. Tuotto hyväntekeväisyyteen.

AIKUISTYÖ:
• Kaikille avoin Olohuone ke klo
10-13 Karhulan srk-keskuksessa.
Iloista kahvittelua. Hartaus klo 11.
• To 8.11. klo 17 Miesten saunailta
Höyterin kurssikeskuksessa. Lähtö
klo 16.30 Kotkan srk-keskuksesta.
Ohjelmassa juttutuokioita, laulua,
keskustelua ja saunomista.
• La 10.11. klo 14 Raamattuiltapäivä
”Evankeliumi rakkauden mukaan”
Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
Ohjelmassa Anne Hovin tervetuloa
-toivotus, Kansanlähetyksen pastori
Markus Korrin raamattutunti ja
keskustelua, lauluja viisikielisestä,
kuulumisia läheteiltä, rukousta ja
tarjoilua.
• 12.-13.1. Aikuisten lautapelileiri
Ristiniemessä. La klo 9 - su klo 13.
Leirin hinta 25 €/hlö. Ilm. 3.-17.12.
srk:n nettisivujen kautta. Lisätietoja
Rita Halme, puh. 044 752 9486 tai
rita.halme@evl.fi
• ”Suunnitteletko kirkkohäitä? Onko
sinut pyydetty kummiksi? Mutta
rippikoulu käymättä. Ei hätää! Rippikoulun voi suorittaa myös aikuisena joko leirimuodossa, nettirippikouluna tai pienryhmässä. Tule
kuulemaan lisää eri vaihtoehdoista
Aikuisten rippikouluinfo ja aloitus
-tilaisuuteen to 7.2. klo 18 Kotkan
srk-keskuksen nuortentila Arkkuun.
Lisätietoja rippikoulun vetäjiltä:
Tuomi Larvi, puh. 044 762 9488
ja Rita Halme, puh. 044 752 9486.
• To 21.2. ja to 28.3. klo 17 Naisten
saunailta Höyterin leirikeskuksessa. Jutustelua, sauna ja iltapala.
Ilmoita kyytitarpeesta Päivi Ihatsulle, puh. 040 196 7505.

LÄHETYSTYÖ:
• Ke 7.11. ja ke 5.12. klo 11 Lähetyslounas Karhulan srk-keskuksessa. Seurakunnan lähetyskohteet
tutuksi makujen kautta. Hartaus klo
11. Tervetuloa maistamaan makuja
maailmalta. Kuukausittain muuttuva lähetyskohde ja sen ruoka.
• Su 18.11. klo 14.30 Siioninvirsiseurat Karhulan srk-keskuksessa.
Klo 14.30 lähetyskahvit Ulla Tuovisen työn tukemiseksi Hongkongissa Herättäjä-yhdistyksen kautta.
Klo 15 seurat: vapaata sanaa ja
siioninvirsiä.
• Ke 12.12. klo 15 Lähetyspiiriläisten ja -ystävien joulujuhla
Karhulan srk-keskuksessa. Klo 15
tarjoilua ja seurustelua ja klo 16
hartaus, lähettien kuulumisia ja
kauneimpia joululauluja.
• La 15.12. klo 9 -13 Joulumyy-

jäiset Karhulan srk-keskuksessa.
Sukkia, myös isoja kokoja, lapasia,
lasten neuleita ja asusteita. Kotileivonnaisia, myös gluteenittomia.
Kahviossa riisipuuroa, torttuja ja
voileipiä... Arpajaiset!
• La 15.12. klo 11-14 Joulupuurolaulajaiset Kotkan srk-keskuksessa.
Kauneimpia joululauluja, puolen
tunnin välein, alkaen klo 11.30.
Kahviossa riisipuuroa, voileipiä ja
torttuja... Arpajaiset!
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DIAKONIATYÖ:
• Ma 5.11. klo 11.30 Sunilan kerho
Sunilan srk-talolla.
• Ma 12.11. , ma 21.1. ja ma 18.2.
klo 13 Supertoivo-kerho liikuntaesteisille Karhulan srk-keskuksessa.
Invataksikuljetus. Uudet kerholaiset voivat tilata kuljetuksen p.
041 462 6205/ Anna-Stina Tulokas.
• To 29.11., to 17.1. klo 13 Kuurojen kerho ”Viittova Kotkanpesä”
Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
• Su 2.12. klo 13 Kotkan Kehitysvammaisten Tuki ry:n ja seurakunnan yhteinen kehitysvammaisten
joulujuhla Kotkan srk-keskuksessa.
Kahvitarjoilu klo 13-14, juhla klo
14 alkaen.
• Ti 11.12. Vanhemman väen
joulujuhla I Ristiniemessä.
Hinta 20 €. Ilm. pe 30.11. menn.
p. 040 196 7505.
Linja-autoreitit:
- Linja-auto A Lähtö klo 10.30 Suulisniemi (Östringinkadun
K-Marketin pysäkki) -vuoroliikennereittiä seuraten-Karhulan linjaautoasema klo 10.50.
- Linja-auto B Lähtö klo 10 Aittakorven srk-talo-Karhuvuoren vuoroliikennereittiä seuraten-Kotkan
srk-keskus klo 10.30.
• Ke 12.12. Vanhemman väen joulujuhla II Ristiniemessä.
Hinta 20 €. Ilm. pe 30.11. menn.
p. 040 196 7505.
Linja-autoreitit:
- Linja-auto A Lähtö klo 10.30
Kotkan srk-keskus.
- Linja-auto B Lähtö klo 10 Aittakorven srk-talo- Karhuvuoren vuoroliikennereittiä seuraten- Kotkan
srk-keskus klo 10.30.
• Pe 14.12. klo 12-15 Liikuntarajoitteisten joulujuhla Ristiniemessä. Invataksikuljetus.
Hinta 20 €. Ilm. ke 5.12. menn.
p. 040 196 7505.

NUORET:
• Su 2.12. klo 13 Nuorten brunssi
Langinkosken kirkolla. Brunssi
aloitetaan ruoan valmistelulla.
Tule yhteiseen ruokahetkeen!
• Su 2.12. klo 15.30 Nuorten messu
Langinkosken kirkossa. Messun
valmistelu aloitetaan klo 15. Tule
tekemään yhteistä messua!

LAPSET JA PERHEET:
• La 17.11. klo 10-13 Perhepäivä
Sunilan srk-talolla. Ohjelmassa
Hembölen eläimiä, askartelua,

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Helmikellot -laulutuokio ja muskarituokiot. Ruokailu klo 12.
Ruokailun hinta 10 € /perhe.
Tervetuloa koko perheen kanssa!
La 24.11. klo 14 Kastepäivä Langinkosken kirkolla. Kastepäivä tarjoaa mahdollisuuden valmiiseen
ja lämminhenkiseen kastejuhlaan.
Kastejuhlaan voi tuoda kastettavaksi niin vauvan kuin vähän
vanhemmankin lapsen (0-14-vuotiaan). Perhe ja sukulaiset ovat
tervetulleita mukaan. Seurakunta
tarjoaa kakkukahvit tilaisuuden
jälkeen Toivonsalissa. Tilaisuudessa mukana laulu- ja soittoyhtye
Helmikellot. Kastepäivään ilm.
5.11. menn. pastori Anne
Läheniemelle, p. 044 752 9499,
anne.laheniemi@evl.fi
Su 9.12. klo 15 Lasten Kauneimmat joululaulut Kymin kirkossa.
Ma 10.12. klo 9.30 Lasten joulukirkko Kymin kirkossa.
Ti 11.12. klo 9.30 Lasten joulukirkko tai vaellus Saaripirtillä,
Mussalossa.
Ke 12.12. klo 9.30 Lasten joulukirkko Kotkan kirkossa.
Pe 14.12. klo 9.30 Lasten joulukirkko Langinkosken kirkossa.
Su 16.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Aittakorven
srk-talossa.
Ti 18.12. klo 17.30-19.30 Perinteinen joulutapahtuma ”Mistä
löytäisin joulun” Kymin kirkon
mäellä.
Ke 19.12. klo 17 - 20 Yhes pöydäs
-jouluillallinen yhden aikuisen
lapsiperheille Langinkosken
kirkon Toivonsalissa. Jouluillallisen lisäksi illan aikana on
omaa ohjelmaa aikuisille sekä
toimintaa lapsille. Ilm. jouluillalliselle 12.11.-2.12. os. www.
kotka-kyminseurakunta.fi/8491.
Mukaan mahtuu 80 henkilöä.
Lisätietoja Reeta Lanki, puh.
044 752 9501 tai Suvi Kervinen,
puh. 044 725 9160.
To 10.1.2019 klo 11 Villasukkakirkko Langinkosken kirkossa.
Kirkkohetkessä muistetaan vuoden
2018 aikana kastettuja lapsia.
Kirkkohetken jälkeen kahvit
Toivonsalissa.

MUUT:
• To 1.11. klo 18 - 20 #VALOAtapahtuma Karhulan Jokipuistossa,
Urheilukatu 3. Ilon ja valon lisäksi
ohjelmassa on livemusiikkia,
#valoa-photobooth ja makkaranpaistoa, myös kasvisruokailijat on
huomioitu. Tapahtuma on kaikille
avoin ja maksuton. Tervetuloa
valaistun pajutunnelin ääreen olemaan yhdessä!
• Ke 7.11. klo 18 Huumeisiin
kuolleiden muistohetki Kotkan
kirkossa. Muistohetki on kaikille
avoin. Muistohetken järjestävät
yhteistyössä Kakspy ry ja KotkaKymin seurakunta.
• Pe 9.11. klo 18 Yhessä -ilta Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
Hyvää musiikkia, hyvää sanaa ja
hyvää seuraa. Tulethan Sinäkin !
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Osviitta

Urkuviikolla kuullaan
maailmanluokan
musiikkia
Jouluisia sävelmiä barokin Euroopasta, Bachia
ja Harry Potter – elokuvamusiikkia. Marraskuun lopulla 25.–29.11. järjestettävä Kotkan
urkuviikko yllättää ja ihastuttaa monipuolisuudellaan. Luvassa on maailmanluokan musiikkia kovatasoisten urkureiden esittämänä. Tänä
vuonna Kotkan kirkon urut täyttävät 20 vuotta, minkä vuoksi juhlavuoden urkuviikkoon on
haluttu erityisesti panostaa.
Urkuviikon vieraaksi on saatu yksi maailman arvostetuimmista urkureista. Hollantilainen urkuri ja professori Pieter van Dijk soittaa Johann Sebastian Bachin musiikkia, mikä
soveltuu erinomaisesti juuri Kotkan barokkityylisille uruille. Huipputason urkuri on vieraillut Suomessa ja Kotkassa myös aikaisemmin, ja
saapuu tuttuun kirkkoon jälleen mielissään.
– Hän pitää kovasti Kotkan kirkon uruista.
Erityisesti barokkiurkumusiikki on Pieter van
Dijkn vahvuuksia, joten on upeaa kuulla Bachia hänen esittämänään, urkuviikon järjestäjänä
toimiva kanttori Irina Lampén toteaa.

– Olen antanut urkureille
melko vapaat kädet, joten
heidän omat persoonansa
pääsevät hyvin esille ja tulemme kuulemaan varmasti
hyvin erilaisia genrejä, Irina
Lampén sanoo.
Yksi tämän vuoden urkuviikon teemoista
on juuri Johann Sebastian Bachin musiikki.
Bachin syntymästä on kulunut 333 vuotta,
minkä vuoksi hänen sävellyksiään on esitetty
ja juhlistettu ympäri maailmaa. Bachia kuullaan sekä hollantilaisprofessorin että suomalaissaksalaisen kanttorin Susanne Kujalan
esittämänä.
Kotkalaiset urkurit nähdään urkuviikon
avaavassa gaalakonsertissa. Esiintyjinä ovat

Urkuviikolla esiintyy yksi maailman
arvostetuimmista urkureista,
hollantilainen Pieter van Dijk.
Hänen konsertistaan voi nauttia Kotkan
kirkossa ti 27.11. klo 19 alkaen.

Mikko Hauhia, Petros Paukkunen, Anssi Pyykkönen, Matti Vaakanainen, Esa
Ylönen sekä elokuvamusiikkia sovittamaan
erikoistunut Joni Tilli.
– Olen antanut urkureille melko vapaat kädet, joten heidän omat persoonansa pääsevät
hyvin esille ja tulemme kuulemaan varmasti
hyvin erilaisia genrejä, Lampén paljastaa.
Lisäksi gaalakonsertissa esiintyy myös Lampén itse yhdessä
kotkalaismuusikko Jaana Jokimiehen kanssa. Urkuduo soittaa
urkuja nelikätisesti.
Viisipäiväisellä urkuviikolla
kuullaan myös jouluista urkumusiikkia barokin Euroopasta. Urkuri Markku Mäkinen esittää
konsertissaan joululauluja eri Euroopan maista. Konserttia juontaa Ylen toimittajana tunnetuksi
tullut Hannu Taanila, joka on
itse myös urkumusiikin ystävä. Yllättävän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden viikolle tarjoilee myös
urku- ja kitaramusiikista koostuva
konsertti. Urkuvirtuoosi Marina
Väisä soittaa urkuja ja Alexander Spiranov kitaraa.
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on ollut mukana yhteistyössä
aivan ensimmäisestä urkuviikosta,
vuodesta 1998, lähtien. Kirkkomusiikkiosaston opiskelijat harjoittelevat Kotkan kirkossa opettajan
johdolla koko urkuviikon ajan ja
päättävät mestarikurssinsa torstai-

na to 29.11. klo 14 järjestettävään päätöskonserttiin.
– Urkumusiikkia täytyy ehdottomasti tulla
kuulemaan paikan päälle, varsinkin, kun meillä on niin korkeatasoisia esiintyjiä. Niinhän sitä sanotaan, että urut ovat soitinten kuningas,
Lampén ilmaisee.
Elina Tuuliainen

