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Pysähdy pääsiäisen
sanoman ääreen

Sinun, minun
vai meidän?

Olemme pääsiäisen kynnyksellä, tuon kirkkovuoden keskuksen äärellä. Pääsäisenä pysähdymme seuraamaan Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita ja ylösnousemusta. Vai pysähdymmekö? Muistammeko, miksi vietämme pääsiäistä?
Palmusunnuntaina alkaa Kunnian Kuninkaan alennustie. Jeesus ratsasti Jerusalemiin kohti kärsimystä ja kuolemaa, mutta juuri niistä tulikin toivon ja voiton merkki. Palmusunnuntaina huomio on samassa
tapahtumassa kuin adventtina: Jeesuksen saapumisessa Jerusalemiin
aasilla ratsastaen. Kristuksen julkinen toiminta tähtäsi alusta lähtien
hänen elämänsä viimeisiin päiviin.
Kiirastorstaina Jeesus vietti viimeistä ateriaa yhdessä opetuslastensa kanssa. Aterialle osallistuvat kaikki opetuslapset: yksi, joka luovuttaa Jeesuksen sotilaiden käsiin, yksi joka kieltää tuntevansa häntä
ja pari, jotka nukkuivat, kun pitäisi valvoa. Pitkäperjantai on Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja kuoleman muistopäivä. Pääsiäispäivä,
sunnuntai, on Jeesuksen ylösnousemuksen juhla, ja toisena pääsiäispäivänä, maanantaina, muistetaan ylös nousseen Jeesuksen ilmestymistä häntä seuranneille naisille ja opetuslapsille Emmauksen tiellä.
Ilmestykset vakuuttivat heidät Jeesuksen kuolleista nousemisesta ja
jatkuvasta läsnäolosta.

Aikaa pysähtymiselle?
Pääsiäisenä olemme kuoleman ja ylösnousemuksen äärellä. Meille
elämä ei ole koskaan itsestäänselvyys. Elämä on hauras ja yksi pieni
hetki voi muuttaa tulevaisuuden. Saatamme ihmetellä elämämme
outoa kulkua ja tapahtumia. Elämässämme ei ole kuitenkaan sattumia. Ei, vaikka monet kysymykset olisivatkin vielä vastausta vailla.
Saamme uskoa, että elämässämme Jumala toteuttaa ihmeellisen
suunnitelman, ollen turvanamme koko ajan.
Tiedämme usein, mitä elämältämme haluamme, millaiseksi sen
toivomme tulevan. Näin sitoudumme asettamiimme tavoitteisiin ja
suunnitelmiin. Suunnittelemme niin päivittäisiä samoin kuin tulevaisuuteenkin liittyviä asioita. Meillä on odotuksia ja unelmia, jotka antavat uskoa tulevaisuuteen ja elämään.
Elämämme kiireessä emme ehkä ajattele, että meidän tai läheisemme on jossain vaiheessa jätettävä tämä maailma. Ehkä joskus
ajattelemme sitä, mutta kaiketi se on sitten, kun ikää on tullut lisää.
Joitain viikkoja sitten koin itse pysähtymisen paikan. Hetki jolloin aika pysähtyy ja osaa kiittää elossa olemista. Oli pimeä ilta ja
suora tie. Aavistamatta ja yllättäen auton eteen tulee hirvi tien sivusta.
Kuuluu rysäys ja aika pysähtyy. Seuraava muistikuva kolarista on se,
kun avomieheni avaa oven ja katsoo, miten minulle kävi. Ei fyysisiä
vammoja muutamaa viiltohaavaa lukuun ottamatta, auto lunastuskunnossa. Tuo hetki oli
kohta, jossa pysähtyi miettimään sitä, miten
pienestä elämä on kiinni, kuinka hauras elämä
oikeasti on. Illan päätteeksi saatoimme todeta,
että suojelusenkelit olivat matkassa, ja meille on
vielä Jumalan suunnittelemaa matkaa jäljellä.
Muista sanoa lähimmäisille, että välität ja rakastat, koska koskaan ei tiedä, milloin ei siihen
enää ole mahdollisuutta.
Emilia Mänttäri
päätoimittaja

M

inua pyydetään usein kertomaan Kotkassa asuvista maahanmuuttajista. Tämä on mieluisa tehtävä, sillä olen iloinen kotikaupunkimme monikulttuurisesta ilmeestä.
Myös siitä, että Kotka kaupunkina kantaa omalta osaltaan vastuuta
sotien ja muiden kriisien alta pakenevista, kotinsa jättämään joutuneista ihmisistä.
Kiintiöpakolaisina tulleet jatkavat elämäänsä pakolaisleirien sijaan
turvallisessa uudessa kotimaassa ja kotikaupungissa, jossa niin kaupungin kuin seurakunnankin viranomaisilla on jo vakiintuneet ja hyväksi havaitut keinot kotouttamiseen.
Turvapaikanhakijat, joita meillä muuten on ollut jo vuodesta 1999
lähtien, voivat oleskeluluvan saatuaan jäädä Kotkaan, lasten opinnot
jatkuvat samassa, tutuksi tulleessa koulussa, eikä asioille lähdettäessä
tarvitse ottaa mukaan karttaa tai navigaattoria, ei ainakaan joka kerta.
Siihen, miten uusi kotkalainen oikeasti kotoutuu, löytää oman
paikkansa koulunpenkissä, työpaikalla, naapurustossa, kaupungissamme, mahdollisesti myös kirkon penkissä, voimme jokainen
omalla käyttäytymisellämme vaikuttaa. Pienet asiat saavat suuret
mittasuhteet; hymy, tervehtiminen, bussissa viereen istuminen, keskustelun avaaminen tai vaikka kielitaidottoman ohjaaminen erilaisin
käsimerkein Kelan toimipisteeseen, voi olla alku elinikäisen ystävyyden tai ainakin pelastaa oman ja parhaassa tapauksessa uuden
tulijan päivän.
Muistan vähän opiskeluajoistani tai opettajieni jakamista viisauksista. Jotain on kuitenkin vuosien takaa jäänyt mieleen: tee työsi
niin, että pikkuhiljaa olet tarpeeton. Siitä, että tulen työskentelemään
maahanmuuttajien parissa heidän kotoutumisensa hyväksi, ei silloin
-80-luvun lopussa kukaan osannut edes kuvitella.
Maailma on muuttunut, pienentynyt, ihmiset liikkuvat, muuttavat,
palaavat ja lähtevät taas, omasta halustaan tai pakon sanelemina.
Olisipa tämä suuntaus jatkuvaa, ei kasata esteitä, pystytetä muureja
toinen toistemme eikä valtioidenkaan väleille.
Meillä on yhteinen maapallo, jonka tarjoama hyvä, on tarkoitettu
jaettavaksi tasapuolisesti kaikkien Luojan luomien kesken.
Maarit Koskensalo-Tiainen
maahanmuuttajatyön koordinaattori
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Miksi kirkossa on laiva?
Monen ihmisen katse on Kotkan
kirkossa kiinnittynyt kirkkolaivaan.
Miksi kirkossa on laiva ja miten se on sinne tullut?
Laivat ovat aina olleet tärkeä osa Kotkaa. Kirkkolaiva on tyypillinen rahtialus, jollaisia lastattiin Kotkan satamassa 1890-luvulla. Niitä käytettiin vielä 1930-luvulla.
Kirkkolaivan rakensi kotkalainen merikapteeni Heikki Lamminen. Hän aloitti merimiesuransa 17-vuotiaana jungmannina vuonna
1954. Laivan lahjoitti Kotkan kirkkoon Kotkan
suomalaisten yksityiskoulujen kannatusyhdistys marraskuussa vuonna 2000.
Erikoista on, että tämän kirkkolaivan mallinen fregatti oli suuruudeltaan Kotkan kirkkosalin pituinen ja mastoiltaan suurin piirtein
kirkkosalin korkuinen.
Laivan symbolinen merkitys on kirkossa aina ollut suuri. Laiva on tunnettu vertauskuva

seurakunnasta eli kirkosta, jossa Kristus on
kapteeni.
Jo kirkkoisä Hippolytos (n. 170-235) totesi:
”Maailma on meri, jolla kirkko purjehtii kuin
laiva, mutta aallot eivät voi sitä tuhota.”
Laivan masto on nähty ristinä, koska pelastus on Jeesuksen ristin varassa. Samalla sen
koetaan ilmaisevan, että Kristus itse on mukana kirkkonsa elämässä ja ohjaa sen taivaaseen.  

Kirkkolaivat ovat kuuluneet kristilliseen
symboliikkaan 200-luvulta alkaen. Ne
ovat kuvanneet niin kirkon kuin yksittäisen
kristityn purjehdusta elämän merellä.

Maailman suurimmat
purjealukset Kantasatamaan
Kotkalaiset saavat ihastella tulevana kesänä Kantasatamassa maailman suurimpia purjealuksia.
Heinäkuun 13.-16. päivinä järjestettävä The Tall Ships Races
-tapahtuma tuo Kantasatamaan
jopa 100 hienoa purjelaivaa, joiden joukossa on mm. maailman
suurin purjealus, reilut 122 metriä pitkä venäläinen Sedov. The
Tall Ships Races Kotka 2017 on
osa 30.6.–8.8.2017 järjestettävää
kansainvälistä nuorisopurjehdus-

tapahtumaa ja ystävällismielistä
kilpailua.
Vuonna 1920 valmistunut
Sedov on Murmanskissa kotisatamaansa pitävä nelimastoinen
parkki, joka pystyy ottamaan alukselle lähes 170 hengen miehistön.
Yksi Sedovin erikoisuuksista on
140 hengen elokuva- ja kongressisali, jossa esimerkiksi Kotkan
edellisessä Tall Ships Races -tapahtumassa vuonna 2007 järjestettiin Merikotka-tutkimuskes-

kuksen Suomenlahti-aiheinen ympäristöseminaari.
The Tall Ships Races -tapahtumaan osallistuu myös maailman
toiseksi suurin ns. perinteinen
purjealus, reilut 113 metriä pitkä
Kruzenshtern, joka on sekin venäläinen.

100 alusta tavoitteena
Tapahtumaan odotetaan noin
3000 purjehtijaa ja yli 100 alusta
jopa 20 maasta. Kaiken kaikkiaan
Kotkan Tall Ships Races -tapahtumaan oli maaliskuun puoliväliin
mennessä ilmoittautunut liki 70
alusta, joista kaikkein suurimpia ja hienoimpia, ns.
A-luokkaan
kuuluvia laivoja on 15.
Alusten ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy
vasta Vappuna, joten tapahtuman tavoite, noin
100 alusta, täyttynee.
Vieraat pääsevät tutustumaan
upeisiin purjelaivoihin ja nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta.

Kotka-Kymin seurakunta on mukana tapahtumassa.
Laivat pysähtyvät Kotkassa
13.–16.7.2017. Aikaisemmin
suuret purjelaivat ovat valloittaneet Kotkan vuosina 1992 ja 2007.
Tapahtuman avajaisia vietetään
torstaina 13.7. ja perjantaina 14.7.
Juhlatunnelmaa nostattaa miehistöparaati. Kotkan Tall Ships Races
– tapahtuma on joitakin konsertteja lukuun ottamatta yleisölle
maksuton ja esimerkiksi lähes
kaikkiin aluksiin pääsee jossain
vaiheessa tapahtumaa tutustumaan ilmaiseksi.
www.tallshipskotka.fi

Seurakunta mukana
Tall Ships Races
-tapahtumassa






Evening Prayer – englannin
-kielinen iltahartaus Kotkan
kirkossa to 13.7. klo 18
Iltahartauden jälkeen kirkon
esittelyä
Messu Kotkan kirkossa su
16.7. klo 10
Kotkan kirkko avoinna
13.–16.7. klo 10–18
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Isoveikan hymytyttö
valloittaa kaikki
Janna Leea Sofia on ensimmäisiä Kotka–Kymin seurakunnan kastamia vauvoja.
”Janna on syntynyt!”, 2,5-vuotias
Joel kiljahtaa ja katsoo pikkusiskoaan rakastavasti. ”Niin, yli
kolme kuukautta sitten”, Maiju
Larkiola muistuttaa esikoispoikaansa.
Maiju ja Henri Larkiolan
perhe kasvoi 20. marraskuuta
tyttövauvalla, ja uusi tulokas sai
kunnian olla aivan ensimmäisiä
uuden Kotka–Kymin seurakunnan
kastettuja vauvoja. Janna Leea
Sofia Larkiola sai nimensä loppiaisena.
”Isoveikaksi” toimittajalle esittäytyvä Joel on omaksunut uuden,
tärkeän roolinsa erinomaisesti.
Vauhdikas Joel rutistelee pikkusiskoaan jatkuvasti ja Maijun pitää
vähän väliä muistuttaa poikaansa,
että vauvaa ei saa halailla liian rajusti.
”Jos Janna itkee, niin Joel huutaa usein, että odota Janna, tulen
ihan kohta lohduttamaan!” suuhygienistinä työskentelevä Maiju
naurahtaa.
Janna on sopeutunut maailmaan mainiosti: tyytyväinen tyttö
nukkuu ja syö hyvin, ja terveenäkin on perheessä pysytty. ”Janna
ottaa paljon kontaktia ja hymyilee
ihan jokaiselle, joka vain hymyilee
takaisin”, Maiju kertoo.
Jannan jaloissa näkyy vielä
muisto tunteikkaasta kastepäivästä: pienet, vaaleanpunaiset villasukat. Kastejuhla vietettiin perheen
kotona ja Larkiolat saivat valita
kastelahjaksi joko rukouskirjan tai
villasukat.
”Annoimme papin, Anna-Tiina Järvisen valita puolestamme. Sukat olivat hyvä valinta, sillä
meillä itse asiassa on jo rukouskirja Joelin kastejuhlasta.”
Janna sai lahjaksi myös kummilusikoita, kuvakehyksen ja säästölippaan. Henri Larkiola kertoo,

Maiju, Janna, Joel ja Henri Larkiolan kodissa riittää vauhtia, haukuntaa ja rakkautta.
että kastetilaisuus oli sopivan
epävirallinen ja rento. Tosin papin puheesta hän ei muista juuri
mitään.
”Minun piti koko ajan yrittää
pitää Joelia paikallaan”, Henri
naurahtaa.
Maijun paras muisto kastejuhlasta on, kun pariskunnan
vihkinytkin pappi Anna-Tiina Järvinen piteli Jannaa sylissä ja puhui kauniisti kummien tärkeästä
tehtävästä. Janna onkin saanut jo
paljon hellyyttä ja rakkautta osakseen monesta suunnasta. Myös
lattiantasosta. Larkiolan perheessä vipeltää nimittäin kolme länsigöötanmaan pystykorvaa. Karvakuonot ovat ottaneet vauvan hyvin
vastaan. Vielä Joelin kohdalla kol-

mikko oli ihmeissään, mutta nyt
koirat totesivat vain, että jaahas,
uusi käärö. ”Jannakaan ei pelkää
koiria yhtään. Katselee vain niiden
puuhia.”
Larkiolat ovat eläneet viimeiset neljä vuotta todellisia ruuhkavuosia. Perhe on rakentanut
lähes kokonaan itse omakotitalon
Kaukolaan Maijun suvun maille, ja
betonielementtiasennuksia työkseen tekevä Henri on käynyt läpi
sukupolvenvaihdoksen isänsä yrityksessä.
Samaan aikaan perheeseen on
syntynyt kaksi lasta.
”Ihmeen hyvin olemme jaksaneet. Aluksi toki mietti, että miten
me selviämme, mutta kaikkeen
näköjään sopeutuu. Väsymyk-

seenkin”, Maiju sanoo. Henri huomauttaa vaimonsa vierestä, että
jostain syystä kaksi tuntia omaa
aikaa viikossa riittää nykyään hyvin.
”Ruuhkavuodet kuulemma vain
pahenevat, kun lapset alkavat harrastaa. Toivottavasti Janna innostuu ratsastamisesta, voi sitten kävellä sata metriä naapuriin.”
Isän toive on ymmärrettävä, sillä perheen kolmessa eri naapurissa hirnuu hevosia.
Anna von Hertzen
Teksti ja kuva

Lasten ja lapsiperheiden
seurakunnan toiminnan
löydät osoitteesta www.
kotka-kyminseurakunta.fi

Osviitta

5

Pikkuiset sukat
kastepuussa

Lapselle pääsiäinen on kevät ja pajunkissat.

Kotkan kirkon kastepuu herättää kiinnostusta ja kysymyksiä.
Kastepuun valot loistavat kirkossa, ja sen oksilla riippuu pikkuruisia villasukkia. Mutta mikä on
kastepuu?
– Kastepuut tulivat Kotkan
seurakunnan kirkkoihin tammikuussa. Ajatuksena on, että niiden
avulla jatketaan kastekumppanuutta ja kutsutaan lasten vanhempia seurakunnan yhteyteen,
kertoo Kotka-Kymin seurakunnan
varhaiskasvatuksen ohjaaja Kirsi
Tuominen.
Kerran kuussa oksille ripustetaan yksi pieni villasukka kutakin
kastettua kohtaan.
– Saan kirkkoherranvirastosta
listan, josta näen myös kastettujen
postinumerot, ja niin pystyn jakamaan sukat lähimpien kirkkojen
kastepuihin.
Vanhemmille kerrotaan, että he
voivat tulla hakemaan villasukan,
muiston lapsen kasteesta, tammi-

kuussa vietettävänä kasteen sunnuntaina. Jos aika ei heille sovi, he
voivat hakea sukan myöhemmin
kirkkoherranvirastosta.
– Toivomme, että he samalla
kiinnostuisivat seurakunnan toiminnasta, Kirsi Tuominen sanoo.
Villasukat syntyvät näppärien
vapaaehtoisten puikoissa.
– Valmiina on jo 140 villasukkaa, mutta lisää tarvitaan. Olen
iloinen siitä, että olemme saaneet
niin monta ihmistä neulomaan
sukkia. Neulojissa on niin nuoria
kuin vanhojakin, kaikenikäisiä.
Lasten vanhemmat ovat ottaneet kastepuun ilolla vastaan.
– Pieni villasukka on lämmin,
kotikutoinen, mukava muisto kotiin vietäväksi. Pikkuisen sukan
saavat kaikki kastetut, myös aikuiset, Kirsi Tuominen kertoo.
Ulla-Maija Sievinen
Teksti ja kuvat

Pikkuruinen villasukka on hellyttävä näky.

Kirsi Tuominen on
iloinen kastepuiden
saamasta suosiosta.

Rapakiven muisti
Pääsiäinen tulee joka vuosi vähän
eri aikoina. Lapsi ei ajattele sitä.
Hänelle pääsiäinen on kevät ja
pajunkissat ja pälvipaikka. Ensimmäiseksi lumi sulaa kiven ympäriltä. Se on rapakivi, luonnonvoimien rapauttama ja maailman
myllerrysten paikalle heittämä.
Käsi osuu kiven rikkonaiseen
pintaan ja sormet irrottavat rakeisen murenen. Lapsi tietää, että
jos kiveä murentaa liikaa se katoaa, häviää, lakkaa olemasta kivi
tai mikään. Jotta kivi ei lakkaisi
olemasta, siitä saa irrottaa palasen vain silloin tällöin ja palaa pitää tutkia ja tarkastella ja sen voi
sovittaa takaisin paikalleen, onpa
hän taitava!
Kaukana Jerusalemissa toiset
lapset murustivat erään luolansuun kiven auttaakseen Jeesusta.
Lapsi otaksuu ilman muuta, että
Jeesuksen hautakivi oli samaa lajia kuin hänen kivensä rinteessä
lähellä kotia.
Sitten hän näkee piirroksen.
Hän on hämillään eikä tiedä,
kuinka pitäisi suhtautua uuteen
näkyyn, aikuisten tarjoamaan kuvaan ylösnousemuksesta. Luolan
suulta on poistettu kivi, ei ollenkaan murentuva, vaan mustan
kiiltävä, sileä ja ihmistä korkeampi. Sitä ei voi edes raapia. Jerusalemin lapsia ei näy missään,
heidän sijallaan on taivaan enkeli,

kultatukkainen, valkea olento ja
paljon aikuisia.
Missä ovat pajunkissat ja pälvipaikat? Ovatko lapsen kuvitelmat
Jeesuksesta liian pieniä raamatunkertomuksiksi?
Pääsiäisen aikaan muistan
piirroksen. Moni asia, josta myöhemmin tuli etäinen, muiden totuudeksi piirtämä, etäiseksi kirjoittama, näyttäytyi lapselle arkisen turvallisena kokemuksena.
Lapsenusko, viisastenkivi, sitä
tavoittelen kun muistan rapakiven.

Irja Sinivaara
Irja Sinivaara on
kotkalainen kirjailija.
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Aktiiviset eläkeläiset
– Olen vanha kymiläinen. Työikäni olin pääkaupunkiseudulla ja palasin Kotkaan vuonna 2012, Juhani Lukkari kertoo.

Juhani Lukkari toivoo arvostavaa ja tasavertaista
suhtautumista ikääntyneitä ihmisiä kohtaan
– Tämän päivän yli 70-vuotiaat ihmiset ovat
paljon aktiivisempia osallistujia ja itsenäisempiä kuin samanikäiset minun lapsuudessani.
Suomessa ei järjestettäisi montaakaan klassisen musiikin konserttia ilman eläkeikään ehtineitä rouvia, sanoo Kotkan seudun Kristilliset
Eläkeläiset ry:n eli KRELLin uusi puheenjohtaja Juhani Lukkari.
– Toivoisin myös yhteiskunnallisten palvelujen tuottajilta arvostavaa ja tasavertaista suhtautumista ikääntyneitä ihmisiä kohtaan.
Eläkkeellä olevana työterveyslääkärinä
Juhani Lukkari tuntee terveydenhoidon ongelmat.
– Ei pidä ajatella, että tuo on vaan se lonkkamurtuma, joka makaa kuutoshuoneessa.
Vanhakin ihminen on nähtävä itsemääräämisoikeuttaan käyttävänä yksilönä, aivan kuten
työssäkäyvätkin ihmiset.
– Toivon, että sote-tiskeillä asioivaa asiakasta eli potilasta kohdellaan iästä riippumatta
niin, että hän ei ole vain toimenpiteiden kohde,
vaan ihminen, joka on oman elämänsä subjekti

ja jolla on oikeus elää omaa elämäänsä ja päättää sitä koskevista asioista.
– Vielä silloinkin, kun hän ei itse pysty osallistumaan päätöksentekoon, on suhtautumisen
oltava arvostavaa. Ystävällisyys ei vie yhtään
enempää rahaa eikä aikaa kuin töykeys, Lukkari korostaa.
Lääkkeet tuottavat monille vanhuksille ongelmia.
– Suuri osa vanhuksista on monilääkittyjä.
Lääkkeitä voidaan vaihtaa apteekissa, ja monesti vanha, tuttu lääke vaihdetaan uudennimiseksi ja -näköiseksi. Vanhus huolestuu
ja miettii, onko tämä juuri sitä lääkettä, mitä
lääkäri on tarkoittanut, kun tämä näyttää niin
erilaiselta kuin aiemmin saatu lääke?
– Lisäksi vaarana on tuplalääkitys, kun on
sekä uusia että vanhoja lääkkeitä. Apteekki
auttaa lääkkeiden arvioinnissa.
Myös lääkäreitä on moneen lähtöön.
– Vanhuksilla on usein vaikeuksia huonosti
kommunikoivien lääkärien kanssa, olipa syynä lääkärin kielitaito tai haluttomuus kom-

munikaation syventämiseen. Vanhan ihmisen
omakaan kommunikaatio ei ole yhtä hyvä kuin
nuorella ja lääkärillä voi olla lisäksi kiire. Jos
halutaan selvittää potilaan vaivoja, pitää olla
aikaa kuunnella potilasta.
KRELL -mikä se on?
Kotkan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry on
eri kristillisistä piireistä tulevien eläkeläisten
ekumeeninen yhteisö, jossa on noin 220 jäsentä Kotkasta ja Pyhtäältä.
Pääosa on evankelisluterilaisia, mutta mukana on esimerkiksi ortodokseja ja Helluntaiseurakunnan, Vapaakirkon ja Pelastusarmeijan
jäseniä. Yhteistä kaikille on seurakunnallinen
tausta ja halu olla yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa.
– Teemme retkiä ja matkoja, pidämme kuukausikokouksia, kuulemme esitelmiä ja istumme ja juomme kahvia. Arvostan itse seurustelun sakramenttia. Yhdistyksemme on kohtaamispaikka ja yhdessäolo ja keskustelu ovat
tärkeitä.
Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.krell.fi.
Ulla-Maija Sievinen
Teksti ja kuva
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Ilkka Vainio,

kirkon sisäänheittäjä
”Mummini Kaarina opetti minulle iltarukouksen,
ja se on kuulunut jokaiseen iltaani lapsuudesta lähtien.”
Sanoittaja, musiikkituottaja ja laulaja Ilkka
”Ile” Vainio on Kotkassa tuttu hahmo.
Ile Vainio tunnetaan vauhdikkaana, hilpeänä, avuliaana, ystävällisenä, yltiösosiaalisena
kaverina ja viihdemaailman guruna, jolle Kotka on tärkeä ja rakas kotikaupunki. Niin kuin
oli hänen isälleenkin, lauluntekijä ja laulaja
Juha Vainiolle. Mutta usein kirkon alttarille
astuu toisenlainen Ile, ei niin äänekäs, nöyrän
oloinen. Hän on esiintynyt yli sadassa kirkossa
Ystävän risti -konserttikiertueella. Ile Vainiota
on kutsuttu kirkon sisäänheittäjäksi. Hän tuo
kirkkoon myös sellaista väkeä, jotka eivät sen
kynnystä muuten ylittäisi.
Ilkka Vainio syntyi Kotkassa vuonna 1960.
Elämän tärkeimpiin ihmisiin kuului isoäiti
Kaarina Vainio. Hän opetti pojalle iltarukouksen, joka on kuulunut Ilkan jokaiseen iltaan
siitä lähtien.
Ilkka Vainio tunnustautuu avoimesti kristityksi ja uskovaiseksi.
– Olisi se helvetin tylsää jos ei uskoisi. Minä
puhun iloisen uskon puolesta, ihmisen täytyy
nauttia elämästä ja pitää hauskaa eikä kulkea
vihaisena. Minun Jumalani on reilu Jumala.
Ile uskoo, etteivät isä Juha, ystävä Kari Tapio ja muut maan päältä lähteneet ole kadonneet olemasta.
– He kulkevat koko ajan meidän matkassamme. He kuuluvat siihen partioon, joka on
enkeleinä taivaassa Jumalan kanssa.
Laulussa Terveiset sinne taivaaseen Ilkka
sanoitti näin: ”Lensit tähtiin, valos nähtiin, eikä nähty oo kirkkaampaa. Ilon toisit jos täällä
viel oisit, mut jatkamme nyt sun unelmaa.”
Vuonna 2010 ilmestyi kirja Siivet musteessa, joka koostui Ilkka Vainion puhuttelevista
sanoituksista.
– Papit pyysivät minulta näistä lauluista
ja puheista koostuvaa kirkkokonserttia. Ilkka
Vainio ja Matkakumppanit -konsertit alkoivat Mäntsälästä vuonna 2012, ja kirkko täyttyi
kuulijoista.
Ilkka Vainion kaulassa on iso kultainen risti.
Se on ystävän risti, Kari Tapiolta saatu.

– Sovimme, että kun jompikumpi meistä
lähtee ensimmäisenä taivaaseen, hän jättää
toiselle ristin.
Ystävyys oli myös työtoveruutta. Yhteistyönä Kari Tapion kanssa syntyi yli 200 laulua.
Karin kuoleman jälkeen syntyi laulu Ystävän
risti, josta tuli myös teema uusille kirkkokonserteille.
Ystävän risti -kirkkokonserteissa kuullaan
valikoima Ile Vainion lauluja, joita on levytetty
jo yli tuhat kappaletta. Mukana on myös Kari
Tapion ja Juha Vainion musiikkia.

Kotkan kirkossa Ystävän risti -konsertti
järjestetään ensi kesänä Meripäivillä, jo toisen
kerran Kotkassa. Illan aikana Ile kertoo tarinoita ystävyydestä ja elämän tapahtumista. Ne
ovat itseään suurempia pieniä tarinoita, jotka
täydentyvät kuulijan mielessä suuriksi kertomuksiksi.
Ja kotkalaiset hiljentyvät kuuntelemaan.
Ilkka Vainio vaan on Kotkan oma poika.
Ulla-Maija Sievinen
Teksti ja kuvat

Ilkka Vainiolla
on Kotkassa
suuri määrä
ystäviä. Yksi
todella hyvä
ystävä oli edesmennyt Reijo
”Rempo” Tani,
jonka levynjulkistustilaisuus
vietettiin Meripäivillä 2005.

Ilkka Vainio,
Elina Vainio ja
Esa Niemi
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Erikoishammasteknikko

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42

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




Karhulan
Pesuliike


 Yksilöllistä pesupalvelua
 
yksityisille ja laitoksille
-myös sopimuspesut

 Kuljetuspalvelu
Koulutettu hieroja
 Kemiallista pesua  
 Mattopesupalvelu

 


Harjukatu
A1,
SUNILA
  
 5


Karhulan Pesuliike
www.outiaatsinki.fi

 
(05) 262 118, Karhula Eskola
Ajanvaraukset
Virsumäentie 32




041-5404
331
 

aVoinna ma-PE 8-17

  

Vikmanin
kiVi ky

V

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





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

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746
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ARVON lahjat

    



     








Tarjouksia
 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
      
Tervetuloa!

      
   
2200 440


ALMGREN
& SANKAMO
     

LAKIASIAINTOIMISTO
- LAW OFFICES

Kirkkokatu 10 A, 48100 Kotka
Puh. 05 223 4900

www.almgren-sankamo.fi

■

FARKKURAAMATTU
Valitsetko tumman vai vaalean!
Molemmissa vetoketju ja oikea
tasku. 27 €

uutuus

   
        



Hautakivet
paikkakunnalta

DESIGN-KORUT
Hopeiset riipukset ovat
kotimaista käsityötä.
IkuInen ystävä 41 €
Herran sIunaus 36 €
kuljen kanssasI 51 €

LAHJARAAMATTU
Nahkakantinen Raamattu
lahjansaajan nimipainatuksella.
Tilaa ajoissa!
Laajan raamattuvalikoiman
löydät pipliakauppa.fi
` t ™

Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | pipliakauppa.fi
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Lepohetkiä
Hiljaisuuden Talossa

Hiljaisuuden talo on sisustettu kauniisti ja
levollisesti, pääsiäisen henkeen.
Kuva Ulla-Maija Sievinen
Hiljaisella viikolla Helilän seurakuntatalo
muuttuu perinteiseen tapaan Hiljaisuuden taloksi. Se on avoinna päivittäin palmusunnuntaista pitkäperjantaihin kello 11-17.45.
Kauniisti koristeltu talo tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen. Saatavilla on kirjoja, ja
hiljaisuutta voi kokea myös piirtäen tai maalaten.
Yläkerran sängyt odottavat lepääjiä, vaikkapa päiväunen merkeissä. Talossa on esillä Liisa Mäkelän taideteoksia.
Joka päivä kello 12 pidetään ohjattu rukoushetki. Iltakuudelta voidaan siirtyä Kymin kirkon iltakirkkoon.
Seurakunnan vapaaehtoiset ovat koristelleet
talon ja toimivat talon vahteina. Vapaaehtoiset
myös keittävät joka päivä kasviskeittoa lounasruuaksi kahvioon, ja sitä tarjotaan niin kauan
kuin keittoa riittää. Myös kahvia ja leivonnaisia
on tarjolla.
Kahvion tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Taloon voivat ryhmät tulla tutustumaan
myös aukiolojen ulkopuolella. Asiaa voi tiedustella Tuomi Larvilta, 044 762 9488.

Pitkäperjantain vaellus
kirkosta kirkkoon
Lähde mukaan pitkäperjantaina 14.4. kirkkovaellukselle kulkemaan yhdessä kirkosta kirkkoon.
Vaellus alkaa Kotkan kirkolta jumalanpalveluksen jälkeen noin klo 11. Kävelemme Langinkosken kirkolle, missä on tarjolla välipalaa
ja sieltä voi liittyä seuraan. Sieltä kävelemme
Kymin kirkonmäelle. Hiljaisuuden talossa voi
nauttia keittolounaan. Klo 15 Kymin kirkossa voi
osallistua Jeesuksen kuolinhetken hartauteen.
Vaeltamassa mukana Matti Virmakoski.

Ugandassa naiset pukeutuvat parhaimpiinsa osallistuessaan Naisten Pankin koulutustilaisuuksiin.
Kuva Ulla-Maija Sievinen

Juhlapuvulla
ammatti naiselle
Onko kaapissasi kaunis ja hyväkuntoinen
juhlapuku tai juhlava asuste, jota et enää käytä?
Tämä juhlapuku voi antaa ammatin ja uuden
elämän alun kehitysmaan naiselle.
Naisten Pankki Kotka järjestää juhlapukukirpparin toukokuun 5. päivänä Kotkan seurakuntakeskuksessa. Jokainen kirpputorilta
saatu 30 euroa merkitsee ammattia yhdelle
naiselle.
Ammatti taas merkitsee työstä saatua palkkaa, joka monelle kehitysmaan naiselle on
aivan uusi asia. Palkan avulla hän voi elättää
perheensä, kouluttaa lapsensa ja saada terveydenhoitoa.
– Otamme lahjoituksena vastaan hyväkun-

toisia juhlapukuja ja niihin sopivia asusteita
eli kenkiä, hattuja, huiveja tai koruja eri vuosikymmeniltä, kertoo Naisten Pankki Kotkan
sihteeri Veera Haverinen.
Juhlapukuja voi toimittaa Kotkan ja Karhulan kirkkoherranvirastoihin 24.-27. huhtikuuta virastojen aukioloaikoina kello 9-15.
Naisten Pankki Kotkaan kuuluu noin 20
aktiivista vapaaehtoista työntekijää. Tapahtumakutsut tavoittavat noin 200 henkeä.
– Viime aikoina on taas järjestetty korukirppiksiä, joista on saatu yli tuhat euroa,
Veera Haverinen kertoo.

Hyvää
Pääsiäistä!
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Jeesus ja naiset
Kuva Ulla-Maija Sievinen

Jeesus kohtasi naiset tasa-arvoisina miehiin nähden.
Tämä oli hyvin epätavallista juutalaisessa kulttuurissa.

Marjo Kiljusen työhuoneen seinällä on kuva, jossa naiset ovat kokoontuneet Jeesuksen ristille. Sen tekijästä ei ole tietoa.
– Pääsiäisen tapahtumissa naiset
olivat merkittävässä osassa. Tieto
siitä, että Jeesus oli ylösnoussut,
tuli nimenomaan naisille, KotkaKymin seurakunnan kappalainen
Marjo Kiljunen miettii.
Pitkäperjantaina Jeesuksen
ristin juurella oli surevia naisia.
Siellä olivat ainakin Jeesuksen äiti
Maria, Salome, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria, Magdalan Maria ja
Maria Klopaksen vaimo.
Magdalan Maria katsoi, mihin
Jeesus haudattiin. Kun sapatti oli
ohi, naiset menivät haudalle voi-

dellakseen Jeesuksen ruumiin.
He näkivät, että suuri kivi oli vieritetty haudalta eikä Jeesusta enää
siellä ollut.
Naisista ei Uudessa Testamentissa kovin paljoa puhuta.
Monet Jeesuksen elämään ja toimintaan liittyvät naiset nousevat
kuitenkin vahvasti esille.
– Jeesus kohtasi naiset tasa-arvoisina miehiin nähden. Tämä oli
erikoista juutalaisessa yhteisössä,
jossa miehet eivät edes tervehtineet naisia ja mies saattoi jättää

aviovaimonsa milloin tahansa.
Nainen oli kaikin tavoin miestä
alempi, Marjo Kiljunen kertoo.
Miksi nimenomaan naiset sitten menivät Jeesuksen haudalle?
– Naiset uskalsivat olla ristin
juurella ja mennä haudalle, koska heitä ei samalla tavalla liitetty
rikollisena pidettyyn Jeesukseen
kuin opetuslapsia. Nämä naiset
olivat kuitenkin kulkeneet Jeesuksen seuraajina opetuslasten kanssa. Heillä oli myös tärkeä tehtävä,
ruumiin voitelu eli viimeinen palvelus johtajalleen.

Maria, Jeesuksen äiti, on se
tärkein nainen Uudessa Testamentissa.
Marian osa ei aina ollut iloa ja
riemua. Hän tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä, eikä sitä ollut helppoa selittää muille. Hän kuului
poikansa seuraajiin ja oli mukana
pääsiäisen tapahtumissa.
Äiti Maria oli osallinen Jeesuksen ensimmäiseen ihmetekoon. Kaanaan häissä hän kertoi Jeesukselle, että häissä oli
ongelma: ei ollut viiniä. Hän tiesi,
että Jeesus voisi muuttaa tilan-
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Magdalan Maria, suomalaisittain Maria Magdaleena, oli kotoisin Magdalan kaupungista. Jeesus oli ajanut hänestä pois pahoja
henkiä ja Mariasta oli tullut Jeesuksen tukija ja seuraaja.
– Koska häntä ei kutsuta kenenkään vaimoksi tai äidiksi, voi
olettaa, että hän oli leski tai eronnut, itsenäinen nainen. Hänellä oli
varaa tukea taloudellisesti Jeesuksen toimintaa. Muut seuraajat eivät olleet rikkaita, vaan kalastajia
tai muuta alempaa sosiaaliluokkaa.
Magdalan Maria on kiinnostanut tulkitsijoita. Häntä on pidetty
entisenä ilotyttönä, ja populaarikulttuurissa, esimerkiksi elokuvissa, hänellä on suhde Jeesuksen
kanssa.
– Näille näkemyksille ei ole perusteita, Marjo Kiljunen kertoo.
Jeesuksen ja useammankin
naisen tapaamiset ja keskustelut
ovat Uuden Testamentin tuttuja ja
vaikuttavia tapahtumia.
Syntisen naisen Jeesus kohtasi
samalla lailla kuin kaikki muutkin
ihmiset, naiset ja miehet. Nainen
oli tehnyt aviorikoksen, ja kansanjoukko halusi kivittää hänet.
– Joka teistä on synnitön, se
heittäköön häntä ensimmäisenä

Kuva Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

teen.
Jeesuksen ensimmäinen reaktio tähän oli melko tyly: -Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei
ole vielä tullut.
Maria sanoi palvelijoille: – Mitä hän teille sanookin, tehkää se.
Niin Jeesus teki sen, mitä äiti toivoi. Vesi muuttui viiniksi.
– Maria kätki tapahtuneet
asiat sydämeensä, Marjo Kiljunen
sanoo.

Naiset surevat ristin juurella Mikkelin tuomiokirkon alttaritaulussa.
kivellä, Jeesus sanoi.
Yhtään kiveä ei heitetty. Jeesus
sanoi kiitolliselle naiselle: – Mene,
äläkä enää tee syntiä.
Samarialaisia halveksittiin,
koska he palvoivat eri jumalaa.
Matkallaan Samariassa Jeesus aiheutti hämmennystä pyytämällä
vettä samarialaiselta naiselta.

Ehtoollisella
Ennen wanhaan…
Viimeisenä ateriallaan pääsiäisenä Jeesus
siunasi leivän ja viinin. Hän sanoi: ”Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,
joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää
se minun muistokseni.”

– Sinähän olet juutalainen,
kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta, nainen kysyi.
Jeesus sanoi naiselle: – Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta
pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää
vettä.
Opetuksen sai tämäkin nainen:

Jeesus pyysi häntä hakemaan miehensä paikalle.
– Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi: – Totta
puhuit: ei sinulla ole miestä. Viisi
miestä sinulla on ollut, ja se, jonka
kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi.
Nainen kertoi muille kokemuksestaan: – Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt.
Samarialaiset pyysivät Jeesusta
jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin
sinne kahdeksi päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan.
Sisarukset Martta ja Maria
olivat hyvin erilaisia naisia. Martta oli työteliäs ja vastasi yhteisön
naisihannetta. Kun Jeesus tuli
heidän luokseen, Martta hääräsi
vierastaan palvellen. Maria taas
istui Jeesuksen jalkojen juuressa
ja kuunteli hänen sanojaan. Juutalaisessa kulttuurissa Marian toiminta oli normeista poikkeavaa.
Kiireinen Martta 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.
– Jeesuksen näkemys naisen
tehtävästä oli käänteentekevä.
Tärkeintä ei ollut aterian tekeminen vaan se, että naisetkin kuuntelivat häntä, Marjo Kiljunen sanoo.
Teksti Ulla-Maija Sievinen

…Nyt
Ehtoolliselle voi osallistua jokainen konfirmoitu
kirkon jäsen. Kastettu lapsi voi osallistua ehtoolliselle yhdessä vanhempiensa tai muun aikuisen
kanssa. Lapsi voidaan myös vain siunata. Jos
polvistuminen on vaikeaa, voi ehtoollisen ottaa
vastaan seisten.
Liikuntarajoitteiselle ehtoollinen voidaan
tuoda kirkon penkkiin. Sairaalle voidaan ehtoollinen viedä kotiin tai sairaalaan.
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keluun.
– Huoli olisi liian valtava, Penttikin myöntää.
Hän haluaisi sanoa turvapaikanhakijoille, että hän oli Laajakoskella kahdeksan vuotta sitten,
mutta nyt hänellä on ammatti.
Kongolainen ekonomi ja virkamies
kouluttautui lähihoitajaksi:
– Teen seurakunnassa vapaaehtoistyötä, sillä he auttoivat minua
niin paljon. Halusin lähihoitajaksi,
sillä muistan rakkaudella sitä vanhaa rouvaa ja muita, jotka ottivat
minut vastaan. En voi antaa rahaa,
mutta haluan antaa rakkauteni.
Maarit pohtii, että Pentin kaltaisia esimerkkejä pitäisi hyödyntää vastaanottokeskuksissa.

Maarit ja Pentti korostavat,
että kristitty auttaa ja
rakastaa lähimmäisiään –
turvapaikanhakijoitakin!

Kristitty auttaa pakolaista
Kongolainen Pentti sai itse apua,
ja nyt hän haluaa auttaa muita.
Kotka-Kymin seurakunta auttaa
maahanmuuttajia kotoutumaan
rakkauden, työn ja ystäväpalvelun
avulla.
– Työ kuuluu seurakunnalle.
Se on yksi lähimmäisenrakkauden muoto, maahanmuuttajatyön
koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen toteaa.
Työn yksi painopisteistä on vapaaehtoisten etsiminen ystäviksi
ja tukihenkilöiksi.
Monet maahanmuuttajat ovat
arkoja tutustumaan suomalaisiin.
Rakennamme yhteyttä seurakuntalaisten ja heidän välilleen, Maarit sanoo.
Tämä tapahtuu esimerkiksi
näin: – Saamme tiedon, että maahanmuuttaja haluaa tutustua suomalaisiin. Etsimme sopivia vapaaehtoisia www.vapaaehtoistyo.fi
–sivuston kautta ja saatamme heidät yhteen.
– Monet kotkalaiset ovat ilmoittautuneet eri tehtäviin. Suomenkielen alkeita haluaa opettaa

jo 60 vapaaehtoista. Opetus tarkoittaa kaikenlaisiin käytännönkin
kysymyksiin vastaamista. Lisää
vapaaehtoisia tarvitaan sivustolle,
Maarit kannustaa.
Virkamiehestä ja pakolaisesta lähihoitajaksi -siinä kongolaisen Pentin tarina.
Kongolainen Kosi Mazebo
Vuvu Benoit eli Pentti pakeni
kotimaastaan ilman perhettään ja
päätyi joulukuussa 2008 yksinään
parkkipaikalle Jumalniemeen.
– Kyselin apua eri kielillä. Lopulta vanha rouva toi minut Karhulan R-kioskille, mistä pääsin
vastaanottokeskukseen, Pentti
kertoo.
Hän on helluntailainen ja hyvin aktiivinen ihminen. Hän päätti
oppia kielen, kulttuurin ja saada
perheensä Suomeen. Se kesti neljä
vuotta.
– Teen vapaaehtoistyötä helluntaiseurakunnassa ja kaikkien
kanssa. Palvelemme kaikki Juma-

laa, eikä suuntauksella ole väliä,
Pentti korostaa.
Perheen yhdistäminen on
Pentin mielestä äärimmäisen tärkeätä. Vuonna 2012 se vielä onnistui, mutta Maaritin mukaan
tilanne olisi nyt paljon hankalampi. Ilman perhettä turvapaikanhakijan tai oleskeluluvan saaneen on
vaikeata keskittyä työhön tai opis-

Maarit Koskensalo-Tiainen
toivoisi, että turvapaikkapolitiikka ei olisi niin tiukka kuin se nykyisin on.
– On kaikkien etu, että ihmiset
kotoutuisivat mahdollisimman
hyvin. Voimme auttaa ja olla ystävällisiä tänne tulleille, vaikka mitä
mieltä olisimme, Maarit korostaa.
Pentti valmistui viime vuoden
lopussa lähihoitajaksi. Hän haluaisi antaa työssään takaisin sitä rakkautta, mitä hän kokee saaneensa
perheensä kanssa Suomessa.
– Haluaisin sanoa niille, jotka
nyt ovat vastaanottokeskuksissa
ja kaikille suomalaisille, että mennään eteenpäin. Kaikki olemme
veljiä, eikä uskonnolla ole väliä,
Pentti toteaa hymyillen.
Petri Pietiläinen
Teksti ja kuva

Seurakunta tarjoaa maahanmuuttajille
-

suomen alkeiden opetusta
ryhmätoimintaa
retki- ja leiripäiviä
tukihenkilöitä
aikuisrippikoulun (myös tulkattuna)
Maailmojen messuja, muita tilaisuuksia, joissa käytetään muitakin
kieliä kuin suomea
- tiloja omankieliseen hengelliseen toimintaan
- yhteistyömahdollisuuksia ja -kanavia
- mutta ennen kaikkea maahanmuuttajat ovat tervetulleita kaikkeen
normaaliin seurakunnan toimintaan ja seurakunnan työntekijät
ovat myös heitä varten.
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Mikset näe minua?
Kotka-Kymin seurakunnan Alasalissa Karhulassa. On aikaa istahtaa
ja jutella.
– Rasismia kokevat monet
vammaiset, puhevikaiset, liikuntarajoitteiset, aistivammaiset ja
ulkonäöltään poikkeavat ihmiset.
Jos ihminen ei pysty ilmaisemaan
itseään, ajatellaan, että hän on
heikkoälyinen, Tuula sanoo.
– Tällaiselle ihmiselle ei usein
puhuta kuin aikuiselle vaan lapselle tai puhutaan hänen ohitseen
toiselle ihmisille. Erilaista ihmistä
ei nähdä. Hänet ohitetaan täysin.
Lapselle syrjintä on hyvin raskasta. – Opetin aiemmin kehitysvammaisia lapsia. Heille naurettiin ja huudettiin eikä heitä haluttu kavereiksi. Nämä lapset eivät
Kuva Ulla-Maija Sievinen

Katseita, katseen välttämistä,
pieniä eleitä ja sanoja, täyttä hiljaisuutta, ohittamista niin, kuin
toista ei olisikaan. Yksin jättämistä. Ne kaikki ovat kipeitä iskuja
ihmiselle.
Rasistinen käytös ei välttämättä ole meluisaa ja kauas näkyvää.
-Rasismia esiintyy muitakin kuin
maahanmuuttajia kohtaan. Usein
on syynä oma paha olo, joka puretaan ihmiseen, joka ei ole vahvoilla, miettii kotkalainen terveydenhuollon ammattilainen Tuula
Arminen.
Arminen sekä eläkkeellä oleva erityisopettaja Eeva-Liisa
Korpelainen, postilainen Anja
Lehtonen ja talousalan ammattilainen Eija Hyypiä ovat juuri
lopettaneet Meijän koulun tunnit

Kuva Seppo Sirkka

Rasistinen käytös kohdistuu
maahanmuuttajien lisäksi muihin
heikoilla oleviin ihmisiin.

Tuula Arminen, Ali Sami, Anja Lehtonen, Eija Hyypiä ja Eeva-Liisa
Korpelainen ovat nähneet, miten monella tavalla ihminen voidaan sulkea
yhteisönsä ulkopuolelle.

Kotkassa rasisminvastaisella viikolla ihmiset kohtasivat toisensa ihmisinä.
halunneet puhua asiasta, EevaLiisa sanoo.
Eija pahoittaa mielensä, kun
näkee, miten lihaville lapsille nauretaan uimahallissa ja heitä osoitetaan sormella.
– Koulunkäyntiavustajaksi
opiskellessani näin, että kun pikkutyttö joutui ajoittain olemaan
pyörätuolissa, hänen kanssaan ei
leikitty, Anja muistelee.
– Monen ihmisen on aina löydettävä joku mielestään huonompi kuin hän itse on. Joukossa on
lähes aina syntipukki ja heikoin
lenkki, Eeva-Liisa pohtii.
Rasismia on myös maahanmuuttajien keskuudessa. Eri
maista kulttuureista tulevat eivät
aina ole tasa-arvoisia keskenään.
Ali Sami, 23, on tullut Irakista
puolitoista vuotta sitten.
– Täällä Karhulassa on joskus
pahoja miehiä, jotka sanovat ilkeitä asioita.

Mutta joskus asiat voivat saada
hyvän käänteen:
– Nuori mies näytti minulle
keskisormea ja kiroili. Sanoin hänelle, että tuu juttelemaan. Hän
kysyi, mitä haluan. Sanoin, etteivät kaikki maahanmuuttajat ole
samanlaisia.
He menivät kahville ja juttelivat.
– Hän on minun kaverini nyt,
Ali hymyilee.
Sympaattinen, FC Myllyssä
jalkapalloa pelaava Ali on saanut
paljon kavereita. Hänen haaveenaan on sähköinsinöörin työ.
Mutta miten hän on oppinut
hyvän suomen kielen näin nopeasti?
– Rakasta mitä teet ja tee mitä rakastat. Rakastan Suomea ja
suomen kielen oppimista. Haluan
elää ja olla suomalaisten kanssa.
Ulla-Maija Sievinen
Teksti

Seurakunta tutustuttaa työelämään
Laajakosken vastaanottokeskuksessa toivotaan, että seurakunta
ottaa keväällä 10-15 turvapaikanhakijaa tutustumaan työelämään.
Keväälle on jo tehty 15 sopimusta
eri yrityksiin Kotkan alueella.
– Puutarhatöitä hautausmailla,
rakennushommia ja muuta, oh-

jaaja Ari Vähä-Impola SPR:sta
kertoo töistä seurakunnassa.
Hän on vastannut projektista
Etelä-Kymenlaaksossa marraskuusta lähtien. Jo 21 turvapaikanhakijaa on tutustunut työelämään
eri kohteissa, mikä on Etelä-Suomessa paljon.

– Kartoitamme hakijan osaamisen, entisen työhistorian ja haemme sopivan paikan.
Vähä-Impola pitää hienona,
että seurakunta on lähtenyt aktiivisesti mukaan. Turvapaikanhakijoissa on korkeasti koulutettuja
kuten arkkitehtejä ja insinöörejä,

mutta myös metalli- ja rakennusmiehiä.
– Kaikilla on valtava into vapaaehtoistöihin, tutustumaan ihan
mihin töihin tahansa, Vähä-Impola sanoo.
Petri Pietiläinen
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Seurakuntanuorista saa kavereita
Johanna ja Iiro
vastasivat kahdeksaan kysymykseen
Johanna Raussi ja Iiro Neuvonen ovat aktiivisia kotkalaisnuoria.
Heille ystävät ovat tärkeitä, ja seurakuntanuorten toiminnassa löytyy
uusiakin ystäviä. Johanna ja Iiro vastasivat kysymyksiin muiden muassa
ilosta, ärsytyksestä, epäkohdista ja harrastuksista.
1. Kymmenen sanaa itsestäsi
2. Mitä harrastat?
3. Millainen on hyvä ystävä?
4. Mistä asioista tulet iloiseksi?
5. Mikä sinua ärsyttää?
6. Minkä epäkohdan poistaisit?
7. Oletko mukana seurakunnan nuorten toiminnassa?
8. Mitä tämä sinulle antaa?

Johanna Raussi
17-vuotias luontoihminen
1. Positiivinen, rohkea,
rauhallinen, ystävällinen, itsepäinen, pätkä,
luova, luontoihminen,
empaattinen ja tunnollinen.
2. Ohjaan kolmea seurakunnan varhaisnuorten
kerhoa, jotka ovat kokkikerho, kivikerho ja
kädentaitokerho. Olen
myös kolmannen vuoden
isonen. En oikeastaan
varsinaisesti harrasta muuta, mutta vapaa-ajalla tykkään esimerkiksi liikkua luonnossa ja kirjoittaa.
3. Sellainen, johon voi aina luottaa ja joka ei tuomitse mistään.
Hän ei yritä parannella toisen ”huonoja puolia”, vaan sille riittää
sellaisena kun on. Meillä on koulussa kuuden hengen ystäväporukka.
4. Kun joku kysyy aidosti mitä kuuluu. Ja vähän kaikesta, myös arkisista pienistä jutuista. Jos vaikka aamulla ehtii juoda kahvin
rauhassa.
5. Pienistä asioista jatkuvasti valittaminen ja huonosti käyttäytyvät
ihmiset.
6. Ihmisten välinpitämättömyyden.
7. Ohjaan seurakunnan varhaisnuorten kokki-, kivi- ja kädentaitokerhoa ja olen kolmannen vuoden isonen. Käyn melkein joka tiistai After Schoolissa ja osallistun usein nuorten leireille ja
retkille. Odotan kovasti toukokuussa Tampereella järjestettäviä
Kirkon nuorisopäiviä, jonne osallistun kolmatta kertaa.
8. Hyvän mielen ainakin! Olen tutustunut uusiin ihmisiin ja saanut
kavereitakin seurakunnan nuorten toiminnan kautta. Saan myös
uusia kokemuksia sekä näen muutakin Suomea.

Seurakunta tarjoaa nuorille
 Olkkari Aittakorven seurakuntatalolla
maanantaisin klo 18-20

 After School nuortentila Arkussa (Mariankatu 14)

tiistaisin klo 14-17
 Leffaillat Arkussa
kerran kuussa keskiviikkoisin klo 17.30-20 (5.4. ja 3.5.)
 Salibandyvuoro Rauhalan koululla
keskiviikkoisin klo 18.30-19.30
 Nuortentila Boksilla (Karhulantie 31)
torstaisin nuorten kahvila (klo 14-18) ja nuortenilta (klo 18-21, ohjelma alkaa klo 19)
 Peli-ilta Kotkan seurakuntakeskuksen liikuntasalissa
torstaisin klo 19-21

Iiro Neuvonen
16-vuotias menevä nuori
1. Olen pirteä ja siellä sun
täällä menevä nuori.
2. Harrastan jalkapalloa ja
rumpujen sekä kitaran
soittoa.
3. Minulle hyvä ystävä on
ihminen, jonka kanssa
voi jutella asioista, mutta hänen kanssaan voi
myös unohtaa asiat ja
keskittyä vain siihen hetkeen. Minulla on monta
tällaista ystävää. mutta
lähin löytyy kyllä naapurista.
4. Tulen iloiseksi onnistumisesta. Esimerkiksi hyvä urheilusuoritus
tai jonkun henkilön auttaminen siten, että hän on kokenut saavansa apua siitä.
5. Tekemisen puute, mutta kyllä joskus vapaa-ajan puutekin ärsyttää.
6. Itsestäni poistaisin laiskuuden, etten jättäisi joitakin juttuja viime tinkaan, kun aikaa olisi ollut tehdä ne aikaisemmin.
7. Olen mukana! Käyn nuortenilloissa ja varhaisnuortenleireillä
isosena. Minusta tulee myös tulevana kesänä rippikouluisonen.
8. Se antaa minulle aikaa rentoutua ja pitää hauskaa sekä kokemusta lasten ja nuorten kanssa olemisesta. Ja myös oppeja Jumalasta.

Osviitta
Sinustako
NettiSaapas?
Olet tervetullut tekemään
vapaaehtoistyötä nuorten pariin!
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Perheniemen opisto
on erikoistunut kristittyjä varustaviin koulutuksiin

SAAPAS

• MIKÄ?
NettiSaapas on sosiaalisessa mediassa toimivaa etsivää
nuorisotyötä.Toimintaa toteuttavat koulutetut, täysi-ikäiset vapaaehtoiset yhdessä toiminnasta vastaavien työntekijöiden kanssa.
• MITÄ?
NettiSaapas käy nettikeskusteluja julkisessa chatissä sekä yksityisviesteillä nuorten kanssa NettiSaappaan omalla profiililla.
• MIKSI?
NettiSaapas on turvallinen ja luotettava aikuinen nuorille netissä.
• MILLOIN?
NettiSaapas-koulutus järjestetään 20.-21.5.2017 Nuortentila Arkussa
Kotkansaarella (Mariankatu 14). Koulutus antaa tarvittavat perustiedot ja –taidot NettiSaappaana toimimiseen.
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen sähköpostitse 28.4.2017 mennessä osoitteeseen
reeta.lanki@evl.fi. Koulutukseen ilmoittautuneet haastatellaan
viikon 19 aikana.

- Masentuneen tukena -monimuotokoulutus
- Levossa löydät lahjasi
- Terapeuttisen sielunhoidon koulutus
- Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus
- DiscipleLife -opetuslapseusvuosi
- Evankelistakoulutus
- Kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus

Hakuaika
käynnissä!

Tartu tilaisuuteen - tule Perheniemeen!
www.perheniemi.com, opisto@perheniemi.com tai p. 05 7574100

Lakiasiaintoimisto
saLomo oy
Varatuomari Jukka Lemmetyinen
Vesivallinaukio 5 D
48600 KOTKA
PUH. 05 266 151, 0400 877 574
jukka.lemmetyinen@kymp.net

An Inspector Calls

Charmikas ja puhutteleva jännitysdraama
”Mahtava, elämää muuttava
kertomus. (...) parasta teatteria
pitkään aikaan!”
Yleisöpalaute

Suuri näyttämö:

to 6.4. klo 19
pe 7.4. klo 14
la 8.4. klo 18
pe 21.4. klo 14 & 19
la 22.4. klo 13
pe 28.4. klo 19 ...

Vain 12.5.
saakka.
24/22/17 €

KOUVOLAN TEATTERI 05-7400 330 ti-la klo 11-15 & 3 h ennen esit.

Osviitta
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Pääsiäistapahtumat
Kotka-Kymin seurakunnassa
• La 8.4. klo 11 Pääsiäisvaellus Kymin kirkossa.

Hiljaisuuden talo

• palmusunnuntaista pitkäperjantaihin 9.-14.4.
klo 11-17.45 Helilän srk-talossa Kymin kirkon
vieressä.
Hiljaisuuden taloon voit tulla levähtämään
hetkeksi tai vaikka koko päiväksi. Anna itsellesi hetki omaa aikaa, kuuntele itseäsi ja anna
kaiken kauneuden puhutella. Anna Jumalan
sanan koskettaa. Arkisin on hartaushetki klo 12,
muuten talossa vallitsee hiljaisuus. Tule kokemaan miten hiljaisuus tekee hyvää. Kahviossa
on tarjolla kasviskeittolounas. Keittoa on tarjolla
niin kauan kuin sitä riittää. Yläkerrassa on lukuhuone, mihin on kerätty hengellistä lukemista.
Taloon on ilmainen sisäänpääsy. Kahvion tuotto
menee yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Hiljaisuuden talossa on esillä myös Liisa Mäkelän
tauluja.
Taloon voi tulla tutustumaan myös aukioloaikojen ulkopuolella, esim. koululuokat.
Lisätietoja ja varauksia:
Tuomi Larvi, p. 044 762 9488.

Hiljaisen viikon iltakirkot

Palmusunnuntai 9.4.
• klo 18 Langinkosken kirkossa Rukoushelmilauluja. Lauluyhtye Seksti, Enna Järnstedt ja
Tarja Silvennoinen.
Maanantai 10.4.
• klo 18 Kotkan kirkossa Iltakirkko.
Jukka Hänninen ja Irina Lampén.
• klo 18 Kymin kirkossa Hiljaisuuden ilta
Getsemanessa. Maarit Maatraiva.

• klo 18 Langinkosken kirkossa Iltakirkko.
Aurinkokuoro, Tapio Suontakanen ja Susanna
Hauer.
Tiistai 11.4.
• klo 18 Kotkan kirkossa Hiljaisen viikon
iltajumalanpalvelus.
Hannu Marttila ja Irina Lampén.
• klo 18 Kymin kirkossa Iltakirkko.
Tuomi Larvi ja Sinikka Vesala.
• klo 18 Langinkosken kirkossa Iltakirkko.
Anne Läheniemi ja Tarja Silvennoinen.
Keskiviikko 12.4.
• klo 18 Kotkan kirkossa Iltakirkko.
Jukka Hänninen ja Jenny Kallberg.
• klo 18 Kymin kirkossa #yhdessävahvempia
–nuortenkonsertti. Musiikkiesityksiä ja NSVyhteislauluja seurakuntamme omista nuorista
koostuvan bändin säestyksellä.
• klo 18 Langinkosken kirkossa Ahtiteksti ja
–saarna sekä runsaasti kärsimysajan hengellisiä lauluja.

Kiirastorstai 13.4.

• klo 18 Messu Kotkan, Kymin ja Langinkosken
kirkoissa
• klo 19 Messu Aittakorven seurakuntatalossa

Pitkäperjantai 14.4.

• klo 10 Sanajumalanpalvelus Kotkan kirkossa
• klo 10 Sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa
• klo 11 Sanajumalanpalvelus Langinkosken kirkossa (huomaa aika!)
• klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus Kymin
kirkossa

• Pitkäperjantain vaellus kirkosta kirkkoon.
Vaellus alkaa Kotkan kirkolta jumalanpalveluksen jälkeen noin klo 11. Kävelemme Langinkosken kirkolle, missä on tarjolla välipalaa
ja sieltä voi liittyä seuraan. Sieltä kävelemme
Kymin kirkonmäelle. Hiljaisuuden talossa voi
nauttia keittolounaan. Klo 15 Kymin kirkossa
voi osallistua Jeesuksen kuolinhetken hartauteen. Vaeltamassa mukana Matti Virmakoski.

Pääsiäisyö la 15.4.

• klo 22 Messu Langinkosken kirkossa
Messun jälkeen nautimme pääsiäisateriaa nyyttikestit -periaatteella. Voit halutessasi tuoda
yhteiseen pöytään pientä suolaista tai makeaa
tarjottavaa.

Pääsiäinen su 16.4.

• klo 10 Messu Kotkan kirkossa
• klo 10 Messu Kymin kirkossa
• klo 15 Tuokio runolle Karhulan
srk-keskuksessa.
Teatteriryhmä Kimaran esitys ”Jossain sykkii
sydän”. Esitys käsittelee elämän arkea ja siitä
nousevia teemoja ja siirtyy sitten pääsisäisen
ajatuksiin ja ylösnousemuksen iloon.
Järj. yhteistyössä Teatteriryhmä Kimara ja
Kotka-Kymin seurakunta.
• klo 18 Pääsiäisen urkukonsertti Kymin kirkossa
Irina Lampén, urut. Elgar, Whitlock, Kuusisto,
Melartin, Kuula, Kiiskinen. Vapaa pääsy.

Toinen pääsiäispäivä ma 17.4.

• klo 10 Perhemessu Langinkosken kirkossa.
Kahvit ja mehut Toivonsalissa.

Nuoret ympäri Eurooppaa tapaavat Haminassa
Taizé – Rauha kaikille –tapahtumassa
Päiväunet kirkossa, kiipeilyä koulun seinillä, suppausta, heprealaista tanssia tai gospellattaria ja
polkuautoilua. Rukoushetkien ja
erilaisten työpajojen ja keskustelukanavien lisäksi tuota kaikkea
on tarjolla elokuussa Haminassa.
Taizé – Rauha kaikille – tapahtumaan 25.–27. elokuuta odotetaan jopa 1300:aa nuorta ympäri
Eurooppaa.
– Halusimme erityisesti turvapaikanhakijoiden ympärillä velloneille ikävän sävyisille vihapuheille vastavoiman, kertoo pastori

Jaana Kivekäs.
– Syntyi ajatus ekumeenisesta tapahtumasta, jossa kohtaavat
vieraanvaraisuus ja yhdessä rukoileminen.
Taizé – Rauha kaikille – tapahtuman järjestää Haminan seurakunta yhdessä monien yhteistyökumppaneiden kanssa.
Taizé ja taizeläisyys on tullut Suomessa tunnetuksi Taizélauluistaan ja Tuomasmessuista.
Taizé-yhteisö on kansainvälinen,
ekumeeninen yhteisö, jonka perusti vuonna 2005 kuoliaaksi

puukotettu veli Roger eli Louis
Schutz-Marsauche. Yhteisön kotipaikka on Ranskassa.
Taize – Rauha kaikille – tapahtuman ohjelma on tarkoitettu vain
tapahtumaan ilmoittautuneille,
mutta esim. päivän kolme rukoushetkeä ja perjantai-illan iltajuhla
Bastionissa ovat avoimia kaikille.

Vapaaehtoiseksi
tapahtumaan
Tapahtumaan ja talkoolaiseksi ilmoittautumiset ovat parhaillaan
käynnissä. Vapaaehtoisia tarvi-

taan erilaisissa järjestelytehtävissä, ruokahuollossa ja opastuksissa.
– Vapaaehtoisia tarvitaan

myös, kun järjestämme majoitusta yli tuhannelle nuorelle, sanoo
Kivekäs.
– Toivomme lähiseudun asukkaiden tarjoavan kotimajoitusta
vieraille yhden viikonlopun ajaksi.
Vapaaehtoiseksi ja majoittajaksi voi ilmoittautua osoitteessa
www.haminanseurakunta.fi/taizehamina
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KIRKKONEUVOSTO

KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKOHERRANVIRASTO

VARHAISKASVATUS JA
PERHEET
MUSIIKKI
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AIKUISET
VERKOSTOT

JUMALANPALVELUSELÄMÄ
JA TOIMITUKSET

KIRKKOHERRA

TALOUS JA
HALLINTO

VIESTINTÄ

KASVATUS

SIELUNHOITO JA
PERHEASIAINNEUVOTTELUKESKUS
DIAKONIA

Seurakunta sinua palvelemassa
Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat
yhdistyivät 1.1.2017 yhdeksi Kotka-Kymin seurakunnaksi. Samalla Kotka-Kymin seurakuntayhtymä purkautui. Uusi Kotka-Kymin seurakunta muodosti myös uuden organisaatiorakenteen, jossa hallintoa haluttiin keventää.

Henkilökunnan yhteystiedot löydät osoitteesta www.kotka-kyminseurakunta.fi
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Kevään ja kesän 2017 tapahtumia
Kotka-Kymin seurakunnassa:
JUMALANPALVELUKSET:
• su 30.4. klo 10 Pyhäkoulutyön
perhemessu Kymin kirkossa.
Mehut ja piparit kirkossa.
• to 25.5. klo 10 Reformaation
juhlavuoden pääjumalanpalvelus
Kymin kirkossa.
• su 28.5. klo 12 Suvivirren messu
Karhulan torilla.
• su 11.6. klo 12 Lohisoiton messu
Sapokassa.
• su 18.6. klo 12 Messu Haapasaaren kirkossa.
• to 13.7. klo 18 Evening Prayer,
Tall Ship Races Kotkan kirkossa.
• su 23.7. klo 12 Messu Haapasaaren kirkossa.

SANA JA RUKOUS:
• Su 23.4. klo 18 alk. Sanan
ja rukouksen ilta Aittakorven
srk-talolla.
Vieraana Jukka ja Merja Lemmetyinen Kotkasta & Healing Roomstiimi. Mukana myös pastori Tero
Hietanen sekä Kari Ihatsu.

Konsertissa kerätään kolehti yhteisvastuukeräyksen tukemiseksi.
• su 30.4. klo 15, Vappuaattona,
Gospel-konsertti ”Suurin rakkaus” Kotkan kirkossa.
Laulu Mira Kunnasluoto,
piano Kirsi Saari.
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen
kolehti seurakuntien yhteisen
toiminnan järjestämiseen.
Järj. Kotkan kristilliset seurakunnat.
• su 7.5. klo 18 Kuorojen kevätkonsertti Langinkosken kirkossa.
• pe 12.5. klo 18
Häämusiikkikonsertti
Kotkan kirkossa
Kotka-Kymin seurakunnan kanttorit esittelevät häämusiikkia. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus
keskustella ja kysyä lisää vihkimiseen liittyvistä käytännön asioista.
Vapaa pääsy.
Kotka-Kymin
uruista kajahtaa!
pe 12.5. klo 18 Kotkan kirkossa
su 14.5. klo 18 Kotkan kirkossa
ti 16.5. klo 18 Langinkosken
kirkossa
to 18.5. klo 18 Kymin kirkossa

MUSIIKKI:
• su 9.4. klo 16 Kahvikonsertti
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Julia Umarova (viulu), Roman
Umarov (trumpetti) ja Veronika
Salihova (piano). Bach, Haydn,
Schumann, Prokofjev.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
(sis. kahvitarjoilun).
• su 9.4. klo 17 Kotka Big Band
plays gospel Kulttuuritalo
Kyminsuussa.
Mukana Kotka-Gospel kuoro,
joht. Jarmo Kaijansinkko.
Solisteina Reeta Vestman,
Annuska Hannula ja Sami Kosola.
Kapellimestarina toimii Ari Ismälä.
Liput 15 €. Järj. yhteistyössä
Kotka Big Band ja Kotka-Kymin
seurakunta.
• su 9.4. klo 18 Lauluja
rukoushelmistä Langinkosken
kirkon Toivonsalissa.
Lauluyhtye Seksti, bändi, Enna
Järnstedt.
• su 16.4. klo 18 Pääsiäisen
urkukonsertti Kymin kirkossa
Irina Lampén, urut. Elgar, Whitlock, Kuusisto, Melartin, Kuula,
Kiiskinen.
Vapaa pääsy.
• to 27.4. klo 18 Konsertti ”Ruislinnun laulu korvissani” Langinkosken kirkossa.
Kotka-Kymin seurakunnan työntekijät esiintyvät. Vapaa pääsy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesän LOUNASKONSERTIT
keskiviikkoisin klo 12 Kotkan
kirkossa
(5.7.-30.8. välisenä aikana)
5.7. Timur Khaliullin, urut
(Belgorod, Venäjä)
12.7. Ilona Jokinen, soprano ja
Minttu Siitonen, piano
19.7. Katrin Nachtigall, viulu ja
Elke Unt, urut (Tartto, Viro)
26.7. Matti Vaakanainen, urut
2.8. Maria Makarenko, urut
(Moskova, Venäjä)
9.8. Pauliina Hyry, urut
16.8. Emilia Vesalainen-Pellas,
soprano, Laura Bucht, sello ja
Marjo Kaijansinkko, urut ja piano
23.8. Rick-Henry Ginkel, piano ja
Matti Pohjoisaho, urut
30.8. Riikka Pelo, sopraano,
Riku Pelo, baritoni ja Laura
Anttila, piano
Konsertteihin on vapaa pääsy.
Vapaaehtoinen kolehti srk:n
musiikkityön hyväksi.
Järj. Kotka-Kymin srk:n musiikkityö.

• su 13.8. klo 18 Urkukonsertti
Kotkan kirkossa.
Hans Uwe Hielscher (Wiesbaden,
Saksa).
Vapaa pääsy.

DIAKONIA:
• To 13.4. klo 10 -12 Kiirastorstain
ehtoollishetki näkö- ja liikuntarajoitteisille Sunilan srk-talolla.
Ehtoollishetken jälkeen tarjotaan
kirkkokahvit. Invataksikuljetus.
Ilmoittautuminen Kaijalle to 6.4.
menn. p. 044 752 9525.
• Vanhemman väen leiri Ristiniemessä 15. - 18.5. Linja-autokuljetus. Hinta 60 €.
Ilmoittautuminen to 27.4. menn.
p. 040 196 7505.
• Eläkeikäisten retkipäivät 23.5. ja
24.5.Ristiniemeen
- Tiistai 23.5. Karhulan alueella
asuville. Lähtö klo 9.40 Metsäkulman K-marketilta ja Karhulan
linja-autoasemalta klo 10.
- Keskiviikko 24.5. Länsi-Kotkassa, Kotkansaarella ja Hovinsaarella asuville. Lähtö klo 9
Aittakorven seurakuntatalolta ja
Kotkan seurakuntakeskukselta klo
9.30.
Retkipäivän hinta 15 €.
Ilmoittautumiset ti 9.5. menn.,
p. 040 196 7505.
• Kehitysvammaisten leiri
5.-9.6. Höyterissä
Leirin hinta on 70 €. Leirille otetaan ensisijaisesti kotona asuvia,
täysi-ikäisiä ja suhteellisen omatoimisia leiriläisiä Karhulan ja
Pyhtään alueelta. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset diakoni Hanna
Kokkomäki p. 044 752 9546 huhtikuun loppuun mennessä.
• Mielenterveyskuntoutujien kerho
to 6.4. ja 17.5. klo 14-15.15
Karhulan srk-keskuksen alasalissa. Kahviraha 2 €.
• Mielenterveyskuntoutujien leiri
5.-7.9. Höyterissä. Ilm. 31.7.
menn. p. 040 196 7505.

LÄHETYS:
• Ma 1.5. klo 9.30-12.30
Herkuttelijoiden perinteinen Vappukahvio Kotkan
seurakuntakeskuksessa.
Tarjolla simaa, kahvia, voileipiä,
munkkeja ym. leivonnaisia ja
arpoja. Keväisiä yhteislauluja ja
musiikkiesityksiä. Simaa ja leivonnaisia voi ostaa myös kotiin
vietäväksi. Kahvion tuotto lähetystyön hyväksi.
• Ma 1.5. klo 11 alk. Vappubrunssi
Karhulan srk-keskuksessa.
Tarjolla on maukkaita makuja,
iloista seuraa ja arpoja. Tuotto
nimikkolähettiemme Heidin ja
Tarjan työn tukemiseksi.

• Kahvio kesäkeskiviikkoisin klo
8.30-12 Karhulan srk-keskuksen
pihalla (sateella sisätiloissa).
Vapaaehtoiset emännät/isännät
kahvittavat juuri Sinua kotileivonnaisten kanssa. Pikkurahalla voit
tukea nimikkolähettien työtä.
Vapaaehtoisia kahvitusryhmiä
tarvitaan - ota yhteyttä Anne
Hoviin puh. 044 725 9291.
Kahviovuoroja voi varata
puh. 040 196 7505.
Retkiä kaiken ikäisille:
• Retkipäivä ”Iloa kädentaidoista”
-leirille ke 27.7. tapaamaan nimikkolähettejämme Laura ja Jukka
Kääriäistä. Kympillä (10 €) saa
kuljetuksen Höyteriin, lounaan,
ohjelman, saunan (oma pyyhe) ja
iltapalaa. Ilm. p. 040 196 7505 /
Anne ja Tuomi.
• Retki Ryttylään kansanlähetyspäiville la 8.7., missä omaa ohjelmaa isoille ja pienille. Matkan
hinta 30 €. Lisätietoja Kari Ihatsu,
p. 049 725 9039. Ilm. Päivi Ihatsulle p. 040 196 7505.

AIKUISTYÖ:
• Gospel-lattarit tunti torstaisin
klo 16.30-17.30 Aittakorven srktalolla jatkuu 18.5. asti (ei kiirastorstaina 13.4.). Osall. maksu 4 €
kerta ja tuotto hyväntekeväisyyteen (naisten pankki).
• Leirejä aikuisille Höyterissä:
- Iloa käden taidoista - leiri
24.-28.7. Meren äärellä iloista
toimintaa, luontoa ja maukasta
ruokaa. Lisätietoja Anne Hovi,
p. 044 725 9291 ja Tuomi Larvi,
p. 044 762 9488.
- Hiljaisuuden retriitti
”Armon sanoja” 25.-28.8.
Hiljaisuutta luonnon helmassa
Sinua varten. Hinta 55 € omin liinavaattein. Lisätietoja Anne Hovi
ja Tuomi Larvi.

NUORET:
• Ke 12.4. klo 18 #yhdessävahvempia -nuortenkonsertti Kymin
kirkossa. Konsertti sisältää sekä
esityksiä, että NSV-yhteislauluja
seurakuntamme omista nuorista
koostuvan bändin säestyksellä.
Tervetuloa!
• To 13.4. klo 15.30 7-14-vuotiaiden Kiirasateria Kotkan srkkeskuksen kerhohuoneessa (Mariankatu 14, F-rappu). Valmistamme
yhdessä herkullisen aterian,
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syömme sen ja illan päätteeksi
menemme yhdessä kiirastorstain
iltakirkkoon Kotkan kirkkoon
klo 18. Ilta päättyy n. klo 19.
Ilmoittaudu kiirasaterialle 11.4.
menn. Sinikka Lopperille
p. 041 462 6212.
• To 13.4. klo 15.30 15-19-vuotiaiden Kiirasateria nuortentila
Arkussa (Mariankatu 14). Valmistamme yhdessä herkullisen
aterian, syömme sen ja illan
päätteeksi menemme yhdessä
kiirastorstain iltakirkkoon Kotkan
kirkkoon klo 18. Ilta päättyy n.
klo 19. Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen Enna Järnstedtille
tekstarilla p. 050 386 5045.

Kesäleirit:
• 12.-14.6. kesäleiri 7-9 -vuotiaille
Höyterissä. Leirin hinta on 23 €/
osallistuja
• 14.-16.6. kesäleiri 7-9 -vuotiaille
Höyterissä. Leirin hinta on 23 €/
osallistuja
• 19.-22.6. kesäleiri 10-14 -vuotiaille Höyterissä. Leirin hinta on
37 €/osallistuja
• 19.-21.6. kesäleiri 7-8 -vuotiaille
Ristiniemessä. Leirin hinta on
23 €/osallistuja
• 10.-12.7. kesäleiri 9-11 -vuotiaille
Ristiniemessä. Leirin hinta on
23 €/osallistuja
Höyterin ja Ristiniemen kesäleireille voi ilmoittautua 2.-11.5.
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välisenä aikana os. www.kotkakyminseurakunta.fi/7722 tai puhelimitse arkisin 2.-10.5. klo 9-15,
p. 044 752 9529.
• 28.6.-3.7. ”LAHJA – iloisia yllätyksiä”, 10-14 -vuotiaiden
tyttöjen ja poikien telttaleiri
Partaharjulla. Leirinuotioita, seikkailuja, askartelua, uusia ystäviä,
jännitystä, rauhoittumista, hartaita
hetkiä, riemukasta menoa, kilpailuja, telttaelämää ja paljon muuta!
Leirille voidaan ottaa 30 osallistujaa. Leirin hinta 90 €.
Ilm. 7.5. menn. os. www.kotkakyminseurakunta.fi/7800 tai puhelimitse arkisin klo 9-15,
p. 044 752 9529.

LAPSET JA PERHEET:
• la 8.4. klo 11 Pääsiäisvaellus
Kymin kirkossa.
• su 30.4. klo 10 Pyhäkoulutyön
perhemessu Kymin kirkossa.
Mehut ja piparit kirkossa.
• ke 31.5. klo 18 Kouluun lähtevät
siunataan koulutielle Kymin
kirkossa, lapset saavat lahjaksi
Raamatun. Kaikki halukkaat lapset
siunataan.
• to 1.6. klo 18 Kouluun lähtevät
siunataan koulutielle Langinkosken kirkossa, lapset saavat lahjaksi Raamatun. Kaikki halukkaat
lapset siunataan.

Luonto kutsuu!
Kouluikäisten lasten perheille järjestetään rovastikunnallinen telttaleiri 19–21.5.2017. Leiri pidetään Haminan srk:n Vehkarinteen kurssikeskuksen pihapiirissä. Leiri on konkreettisesti matalan kynnyksen
maastoleiri. Seurakunnalta saa mm. teltan ja retkikeittimet lainaan
leirin ajaksi. Nuotio-illat, retki portimon poluille, rantasaunat yms.
mukavaa on ohjelmassa. Hinta on 10 €/ henkilö.
Lisätietoja leiristä saa Marko Lammiselta
p. 044 7259 036/ marko.lamminen@evl.fi
Ilmoittautumiset sähköpostilla Markolle 12.4 mennessä.
Mukaan meidän seurakunnastamme mahtuu 3-4 perhettä.    
Tervetuloa mukaan nauttimaan alkukesäisen luonnon kauneudesta!

Kirkonpenkissä köröteltiin
Lapset seurasivat silmät tarkkoina pappi
Anne Läheniemeä. Helistin ja kannel tekivät
tehtävänsä. Penkeissä istuttiin hiirenhiljaa.
”Körö körö kirkkoon, papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla, valkealla varsalla, kirjavalla kissalla, kolipäällä koiralla, pikipäällä
pässillä... Ups!”
Jokavuotinen Langinkosken kirkon vauvakirkko startattiin käyntiin ikivanhalla lastenlaululla,
jatkettiin uudemmilla lastenlauluilla, hiljennyttiin rukouksiin, kuultiin sanaa, siunattiin lapset
alttarilla, päätettiin loppulauluun ja jatkettiin yhdessäoloa kirkkokahveilla ja –mehuilla.
Vauvojen ja pienten taaperoiden vanhemmille, kummeille ja isovanhemmille tarjottiin mahdollisuutta tuoda lapsensa ja kummilapsensa
siunattaviksi kirkon alttarille sekä osallistua jumalanpalvelukseen, jossa voisi pitää ääntä, helistellä ja körötellä kenenkään pahastumatta tai
tuntematta oloaan vaivautuneeksi.
– Kerta kaikkiaan ihana tilaisuus ja annan

Sari ja Janne Virtanen
sytyttivät Valtteri
kunniaksi kynttilän
lähetyskynttelikköön.

suuren arvon, kun myös perheen pienimmille
järjestetään tällaisia kirkkohetkiä, sanoi vauvakirkkoon Antti-poikansa kanssa tullut Lotta Hyvättinen.
Sari, Janne ja Valtteri Virtanen puolestaan
halusivat viettää erilaista sunnuntaita ja tulivat
koko perheen voimin kirkkoon.
– Haluamme tarjota lapsellemme kristillisiä
arvoja ja pitää niitä esillä, vaikka hän kasvettuaan päättääkin itse suhteestaan kristillisyyteen,
kertoivat Sari ja Janne Virtanen.
Jenni Taipale tuli kirkkoon äitinsä Ritva Tai-

paleen sekä oman ja kahden kummilapsensa
kanssa.
– Kummin yksi tärkeimmistä tehtävistä on
pitää huolta kummilapsensa kristillisestä kasvatuksesta ja tällainen perheen pienimmille suunnattu jumalanpalvelus sopii tähän erinomaisesti,
ihasteli Jenni taipale tämänvuotista vauvakirkkoa.
Upsis upsis ups ja lasten hymy oli niin herkässä.
Seppo Sirkka
Teksti ja kuva
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Prinsessakerhossa liikutaan,
leikitään ja ystävystytään
Prinsessakerhoa ohjaavat
viisitoistavuotiaat Milena
Jalkanen ja Mea Mäkeläinen,
joilla on jo ohjaajakokemusta
kerhoista ja leireiltä.

Korkeakoskella kokoontuu keskiviikkoisin prinsessakerho,
joka on täynnä iloista tyttöenergiaa.
Korkeakosken koululle saapuu hymyileviä tyttöjä. Liikuntasalissa alkaa kohta prinsessakerho. Kerhon tytöt ovat 7- tai 8-vuotiaita, vaikka
vanhemmatkin alakoululaiset ovat tervetulleita.
– Syksyllä aloitimme tyttöjen liikuntakerhon, mutta muutimme tämän marraskuussa
prinsessakerhoksi, joka onkin vetänyt enemmän väkeä, kertoilee kerhon ohjaaja Milena
Jalkanen.
Milena Jalkanen ohjaa kerhoa yhdessä Mea
Mäkeläisen kanssa. Ohjaajat ovat viisitoistavuotiaita, mutta molemmilla on jo ohjaajakokemusta kerhoista ja leireiltä. Viime kesän
rippikoulun jälkeen he ovat aloittaneet myös
isoskoulutuksessa. Ohjaajat ovat itsekin käyneet pieninä seurakunnan tyttökerhossa.
– Kerho-ohjaajana on kiva saada olla näiden
pienten kanssa. Ja saahan tässä samalla itsekin
leikkiä, ohjaajat nauravat.
Liikuntasali houkuttelee jo juoksemaan ja
leikkimään, mutta aluksi hiljennytään hetkeksi
alkuhartauteen. Liikuntasalin lattialle laitetaan
pieni risti ja led-kynttilä. Sitten kuunnellaan
tarina, jossa kerrotaan ystävyydestä. Lyhyessä

rukouksessa kiitetään ystävistä ja pyydetään,
että osattaisiin olla hyviä ystäviä muille.
Ja sitten leikkimään! Prinsessakerhossa
seurakunnan työ näkyy lähinnä toisten huomioimisessa ja turvallisessa ilmapiirissä.
– Täällä leikitään sitä, mitä lapset haluavat!
kertoo Ida Sirén, 8, iloisesti.
Eikä jää epäselväksi, mistä leikistä prinsessakerholaiset tykkäävät. Jokainen tyttö kertoo
vuorollaan, että kivaa on ainakin leikki nimeltä
Kalat liikkeellä.
Kalat liikkeellä on kerholaisten ja ohjaajien
yhdessä kehittelemä leikki. Kalat liikkeelle! Ja
tytöt lähtevät etenemään vauhdikkaasti salin
poikki kiinniottajan ollessa keskellä. Tytöt etenevät milloin kinkaten milloin pyörien. Vauhtia ja naurua riittää.

telusta, Saana Honkonen, 8, kertoilee.
Kerhossa askarrellaan aika usein. Ella Korjus, 7, kertoo kynttiläaskartelusta, johon laitettiin erivärisiä silkkipapereita.
– Olen askarrellut täällä myös kruunun, kissan ja perhosia, Ella luettelee.
Ohjaajat kertovat, että suunnitelmissa on
askarrella keväällä naamiot ja sitten pitää naamiaiset. Prinsessakerhossa kuunnellaan tyttöjen toiveita. Tärkeää on mukava ilmapiiri ja
hyvä yhteishenki.
– Täällä kaikki on mun kavereita, tiivistää
Veera Laitinen, 8, hymyillen.
Tänään kerhossa ei askarrella, vaan liikunnalliset leikit seuraavat toisiaan. Prinsessakerholaisilla on jo punaiset posket, mutta lopuksi
laitetaan kerran vielä: Kalat liikkeelle!

Kerhoilloissa on paljon liikunnallisia leikkejä. Patsashippaa, ketjuhippaa, banaanihippaa. Väriä ja peiliä.
– Me tehdään vähän kaikenlaista. Kaikki on
kivaa. Kivointa oli ehkä se, kun oli rakennettu
temppurata, Elsa Lairivuo, 7, miettii.
– Minulle on jäänyt mieleen kivat pikkujoulut. Tykkään leikeistä, värityskuvista ja askar-

Teksti Stiina Kiiveri
Kuvat Erkko Vuorensola

Seurakunnan kerhotarjonnan ja leirit
tytöille ja pojille löydät osoitteesta
www.kotka-kyminseurakunta.fi

