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Jokaisen ystävyyden
takana on aina
erilainen tarina

Olipa kerran…

S

S

yksy on perinteisesti monille meistä uusien tilanteiden aikaa.
Monia uusia ja jännittäviä tilanteita on edessä, kun esimerkiksi
niin pienet kuin isommatkin oppilaat astelevat koulutielle ja
opiskeluiden pariin. Koulujen alku voikin jännittää monia, niin itse
koululaisia kuin heidän vanhempiaankin. Syynä siihen voi olla se,
että ei tiedetä, mitä koulussa tehdään, saako sieltä kavereita, kiusataanko siellä ja millainen opettaja on. Toisaalta samat mietelmät
voivat toistua myös työelämään siirryttäessä ja erityisesti työpaikkaa
vaihdettaessa.
Ystävyys on yksi arvokkaimmista asioista koko maailmassa. Jo pienelle koululaiselle on tärkeää, että hänen lähellään on ystäviä. On
tosiasia, että ystävyyden merkitys muuttuu ihmisen kasvaessa. Ystävyyttä kannattaa arvostaa ja kunnioittaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ystävää tarvitaan jakamaan elämään liittyviä iloja ja suruja.
Ystävä saattaa olla melkeinpä hengenpelastaja, kun tuntuu, että koko
muu maailma on itseä vastaan. Ystävyyssuhteissa myös opetellaan
taitoja, jotka ovat tärkeitä muissa läheisissä ihmissuhteissa. Ystävien
kanssa harjoitellaan luottamusta, yhdessä olemista, ristiriitojen ratkaisemista ja toisen huomioimista. Ystävyyssuhteista on myös pidettävä huolta. On tärkeää tehdä yhdessä asioita, keskustella ja pitää
lupauksista kiinni. Ystävyystaitoja opetellaankin läpi elämän.
Jokainen meistä on erilainen. Kaikki eivät viihdy isossa ryhmässä,
ja siksi onkin tärkeää, että olet löytänyt oman paikkasi yhteisössä. Ystäviä ja kavereita ei tarvitse olla paljon. Yksikin hyvä ystävä voi korvata monta kaveria. Ystäväpiirin laajuus ei kerro siitä, minkälainen
on ihmisenä.
Tässä Osviitassa puhutaan muun muassa erityisnuorisotyöstä ja
diakoniasta. Koska meitä on monenlaisia, niin kaikilla ei välttämättä
ole yhtäkään kunnon ystävää, jolle voisi puhua mieltä askarruttavista
tai painavista asioista. Siksi me seurakunnassa haluamme tehdä työtä
myös tämän asian eteen. Esimerkiksi erityisnuorisotyössä tehdään
juuri sitä etsivää nuorisotyötä, jossa pyritään löytämään ne nuoret,
joilla ei ole ystäviä, ja näin kokevat vaikeaksi tulla esim. nuorteniltoihin. Diakoniatyö on juuri pohjimmiltaan lähimmäisen kuuntelemista ja tarvittaessa aivan konkreettista auttamista.
Jokaisen ystävyyden takana on aina erilainen tarina, ja jokainen
ystävyyssuhde on erilainen. Miettiessäni itse omia ystäviäni, niin
moni hyvä ystävyyssuhde on solmittu jo lapsuudessa. Lapsuudenkodin naapurin tyttö ja partio-harrastukseni kautta ystäviksi tulleet
kaverit ovat pysyneet oman elämäni vaiheissa mukana. Jokainen ystävyyssuhde on muokannut minua ja tuonut
jotain uutta elämääni. Erityisesti partion kautta
tulleet ystävät ovat niitä, joiden kanssa olemme
kokeneet monia seikkailuja ja elämyksiä. Ne
ovat sellaisia ystävyyssuhteita, jotka ovat kestäneet monetkin karikot ja suhteita, joissa jokainen voi olla juuri sellainen kuin on.
Pidetään huoli ystävistämme ja toisistamme!
Emilia Mänttäri
päätoimittaja

adut alkavat näin. Mutta tämä tarina ei, koska se voisi olla
totta.
Millan ja Jussin elämässä asiat ovat hyvällä mallilla, kaksi
lasta, mukava vuokra-asunto, töitä molemmilla. Lapset kasvavat, perhe elää arkea muiden perheiden lailla. Rahat riittävät,
kun eletään säästäväisesti.
Syksyllä Jussin työpaikalla käydään yt-neuvottelut, ja Jussi
irtisanotaan monen muun tavoin. Vuosia töitä tehneelle teknikolle ei ole enää käyttöä. Samoihin aikoihin Millan työtunnit
vähenevät ja palkka pienenee. Perheellä alkaa olla vaikeuksia
selvitä arjen menoista, laskuja jää maksamatta.
Tilanteesta ahdistuneena Milla selailee nettiä ja löytää seurakunnan diakoniatyön sivut. Siellä kerrotaan, että seurakunnalta
voi saada apua talousvaikeuksissa. Milla soittaa työntekijälle ja
varaa tapaamisajan.
Milla tulee tapaamaan diakoniatyöntekijää, hänestä tuntuu
hyvältä, että häntä kuunnellaan aidosti. Yhdessä lasketaan, että
perheen kannattaisi hakea Kelasta toimeentulotukea ja asumistukea. Diakoniatyö avustaa perhettä rästissä olevien laskujen
maksamisessa ja lisäksi he saavat ruokaostokortin kauppaan,
että pärjäävät seuraaviin päivärahoihin asti. Mukaansa Milla
saa EU-ruokakassin sekä lahjoituksena saatua leipää. Tätä
ruoka-apua Milla voi hakea jatkossakin, kun perheen talous on
erityisen tiukalla.
Puoli vuotta tapaamisen jälkeen Milla soittaa iloissaan diakoniatyötekijälle ja kertoo, että Jussi on saanut töitä. Perheen
talous on taas turvattu ja he pärjäävät ilman ulkopuolista apua.
Elämässä sattuu ja tapahtuu, itse aiheutettua,
sekä paljon sellaista, mihin
ei itse voi vaikuttaa. Diakoniatyöntekijän kanssa
voi tulla juttelemaan mistä
vaan, miettimään yhdessä,
miten pääsee eteenpäin.
Me autamme, tuemme ja
kuljemme rinnalla elämän
aallokoissa.
Elina Virmakoski
diakonissa,
diakoniatyön
työalavastaava
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Gospelkuorossa saa eläytyä

Kuorolaiset Mari (vas.), Kirsi, Mira, Jouni, Jarmo, Annukka, Arto, Eila ja Linda odottavat syksyllä alkavia harjoituksia hymyssä suin.
Yhteensä gospelkuorolaisia on noin kaksikymmentä.

Oleellista on myös ilo, tanssi ja hyvä svengi,
Jarmo Kaijansinkko sanoo.
Gospel, tuo populaarimusiikin esi-isä on rytmikästä musiikkia, joka ilmaisee laulajansa
kristillistä uskoa. Gospel on energinen ja tunnistettava tyylilaji, joka soi kauneimmillaan
moniäänisesti laulettuna.
Vuonna 2016 Kotkaan perustettiin gospelkuoro, jonka puuhamiehenä toimii kanttori
Jarmo Kaijansinkko.
– Kotkassa ei oikeastaan ollut pelkästään
rytmimusiikkiin keskittynyttä kuoroa. Halu oli
tehdä jotain uutta sekä laulajien että kokonaisen bändin kanssa.
Kotka Gospel -kuoro erottuu monesta
muusta paikallisesta kuorosta myös siten, että
kaikki kappaleet esitetään englanniksi.
– Se on toki haastavampaa, kun rytmiikka ja
ääntäminen on erilaista. Englanniksi voi sanoa
yhdellä sanalla sellaista, mihin suomeksi tarvitsee kokonaisen lauseen, Kaijansinkko toteaa.
Hän tiedostaa, että kielivalinta on myös pitänyt loitolla kuorosta muuten kiinnostuneita,
mutta esittää tähän varsin yksinkertaisen ratkaisun:

– En näe yhtäkään syytä, miksi Kotkaan ei
voisi perustaa muitakin gospelkuoroja! hän
hymyilee.
Kaijansinkon kuorossa on mukana myös
esimerkiksi englannin kielen opettajia, joten
kuoro mahdollistaa jäsenilleen monen uuden
asian oppimisen.
Oleellista ovat myös ilo, tanssi ja hyvä svengi.
– Gospel on sellaista jorauskamaa joka vetää hymyn korviin. On ihana seurata, kuinka
kuorolaisissa näkyy se ilme, kun he ottavat
esiintymiseensä mukaan vahvaa rytmiikkaa,
Kaijansinkko kertoo.
On kuitenkin tärkeää, että kappaleet ovat
laulajilleen tuttuja ja ulkoa opeteltuja ennen
monimutkaisempien koreografioiden suunnittelua, sillä itse musiikin täytyy näytellä pääroolia.
Kuorossa kappaleita ei jauheta loputtomiin,
vaan eteenpäin mennään nopealla sykkeellä. Moni kappale jalostuu vasta keikalla lopulliseen muotoonsa, eikä välttämättä vielä
silloinkaan.

– Tähän musiikkiin kuuluu myös se, että
se elää. Keikoilla käydään vuorokeskustelua
solistin, kuoron ja bändin välillä, jolloin sooloosuudet saattavatkin olla pidempiä, kuin on
treeneissä suunniteltu. On tärkeää, että kuoronjohtaja on koko ajan hereillä tai homma
kaatuu hetkessä.
Rytmimusiikin johtamista on tutkittu
Suomessa jonkin verran.
– Esimerkiksi lähes kaikki big band -johtajat ovat ja ovat olleet kovia showmiehiä. Tietenkin he myös tuntevat musiikin ja ohjaavat
bändiä, mutta lavalla ollaan aina myöskin
esiintymässä. Hyvä johtaja muistaa pitää yllä
kontaktia myös yleisöön. Ei voi vain tuijottaa
kaikkien ohi johonkin.
Noin vuoden verran toiminut, syksyllä harjoituksiaan jatkava Kotka Gospel -kuoro on
saanut paljon kiitosta jäseniltään. Kaijansinkon saamien palautteiden mukaan on mukavaa, kun saa laulaa sydämensä kyllyydestä eikä
esityksissä tarvitse pönöttää paikoillaan kansio kädessä – sillä gospelkuorossa eläytyminen
on sallittu.
Johanna von Hertzen
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Kuva Petri Pietiläinen

Kotkan
alttaritauluja
pohtimassa
Vanhoissa kirkoissa ei ollut alttaritauluja. Suuret krusifiksit, alttarikaapit ja kattomaalaukset
korostivat kärsimyskuolemaa. Nykyisin kirkoista löytyy pieni krusifiksi alttarilta. 1800-luvulla alttaritaulusta tuli keskeinen osa kirkkotilaa.
Kotkan kirkoista löytyy ajatuksia herättäviä alttaritauluja. Kymin kirkon (1856) taulu on
1800-luvulla suositun Berndt Godenhjelmin
(1799–1881) siveltimestä (1865). Tummassa
teoksessa kuvataan Getsemanen tapahtumia.
Kolme opetuslasta nukkuu. Polvistunut Jeesus
kylpee valossa enkelin edessä. Juudas johdattelee vangitsijoita.
Silmä kiinnittyy valoon – Jeesukseen ja
enkeliin, joka pitelee maljaa kädessään. Symboliikka lienee selvä. Mitään tietoa ei ole siitä, miksi tämä aihe ja maalari valittiin. Tarina
kertoo, että maljan esikuvana toimi edellisen
kirkon palosta pelastettu vanha ehtoollismalja.

Kuva Petri Pietiläinen

Erilainen kuvamaailma herättää kysymyksiä: miksi Haapasaaren kirkossa Jeesus
pitelee kättä paljasjalkaisen pojan pään sivulla?
Pojan ilme on surullinen. Jeesus on majestee-

(Langinkoski) Tyhjä risti kertoo kaiken olennaisen kristinuskosta.

(Kymi) Jeesus kylpee enkelin valossa.
tillinen. Raamatun teksti alleviivaa sanomaa:
lastenkaltaisina pääsemme Jumalan valtakuntaan. Taulu on kiiltokuvamainen, eikä se sisällä
dramatiikkaa.
Kuuluisin taulu löytyy Kotkan kirkosta
(1898). Pekka Halosen (1865–1933) tietäjien
kumarrusta kuvaava taulu (1900) on syystäkin arvostettu. Sisääntulija astelee kohti suurenevaa taulua, jossa silmä kohdistuu Jeesuslapseen. Valo säteilee lapsesta. Maria kuvataan
häikäisevän valkoisessa puvussa. Lapsen ympärille on kerääntynyt ihmisiä.
Kun muissa tauluissa hahmot näyttävät epätodellisilta, niin Marian mallina istui taiteilijan
vaimo, etualan tietäjänä Juhani Aho, Pekka
Halonen oli turbaanipäinen hahmo jne. Tavallinen kävijä ei nimiä kumarra vaan lumoutuu
joulun tunnelmasta – Vapahtaja on syntynyt,
tietäjät kumartavat ja valo kertoo toivosta.
Mitä pidemmälle viime vuosisata eteni,
niin kirkkoihin tuli tekstiilejä, lasimaalauksia
ja ristejä. Langinkoskella (1953) kokee muutoksen musertavuuden. Alttarin takana on

punatiiliseinässä suuri valkoinen risti, latinalaisen ja toistoristin yhdistelmä. Tyhjä risti pysähdyttää. Se merkitsee yksinkertaisesti
pelkkää toivoa ylösnousemuksesta. Draama on
ohitettu. Pelkistyneisyydessään risti vangitsee
katseen ja ajatuksen ylösnousemukseen.
Langinkoskellakin on taulu, joka nostetaan
pitkän perinteen mukaisesti esille kiirastorstain jumalanpalveluksessa. ”Viimeinen ehtoollinen” on Lavansaaren kirkon alttaritaulun
yläosa. Vaurioitunut alaosa löytyy kääreissä
Kotkan kirkon varastosta. Taiteellisesti taulu
on mitäänsanomaton. Ainoa mielenkiintoinen
yksityiskohta on Juudaksen pitelemä rahapussi.
Alttaritaulut herättivät toiveen siitä, että
tietäisin, miksi kirkoissa on päädytty tiettyyn
kuva-aiheeseen. Löytyisikö arkistoista kokouspöytäkirjoja, joissa päättäjät perustelisivat
aiheen valintaa? Varmaa vain on, että kierros
kirkoissa saa pohtimaan alttaritaulun tai sen
puuttumisen merkityksiä.
Petri Pietiläinen
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Kuva Ulla-Maija Sievinen

Aurinkoiset ilopillerit
– Melkein kaikki työpaikkamme
asukkaat kysyvät, tunnemmeko
Armi Kuuselan sieltä Filippiineiltä,
hymyilevät Jowella Taligan, Aisa
Gayat ja Abegail Langbao.

joilla ei ole ketään. Niin ei saisi olla. Filippiineillä arvostetaan vanhuksia, kuten täälläkin, mutta eri
lailla. Meillä ei tarvita vanhainkoteja.

Aisa, Abegail ja Jowella hoitavat työkseen vanhuksia ja
käyvät sunnuntaisin mielellään jumalanpalveluksessa.
Aisa, Abegail ja Jowella hymyilevät paljon ja ovat huomiota herättävän ystävällisiä ja kohteliaita, pieniä, siroja ja kauniita. Eipä
ihme, että heidän työpaikkansa
Attendo Hovinsaaren asukkaina
olevat vanhukset sanovat heitä aurinkoisiksi ilopillereiksi.
– Me nauramme ja hymyilemme usein, ja joskus siksikin, että
emme oikein ymmärrä esimerkiksi asukkaiden murteita, Jowella
sanoo – ja nauraa. Kaikki kolme
puhuvat kuitenkin oikein hyvää
suomea.
Nuoret Filippiineiltä Suomeen muuttaneet naiset Aisa
Cayat, Abegail Langbao ja Jowella Taligan ovat tuttu näky
Kotkan kirkon jumalanpalveluksissa.
– Me kävimme kirkossa sunnuntaisin jo Filippiineillä asues-

samme. Jumalanpalvelus oli siellä
samanlainen kuin täällä, vain kieli
oli toinen, Aisa sanoo.
Aisa ja Jowella asuivat lapsuutensa ja nuoruutensa Pohjois-Filippiineillä pienessä kaupungissa,
Abegail vuoristoisella maaseudulla. Sadekauden hirmumyrskyt tulivat Abegailille tutuiksi.
Naiset työskentelivät sairaanhoitajina Filippiineillä. Jowella
asui vuosikaudet aivoinfarktin
sairastaneen potilaansa kotona.
-Häntä piti vahtia koko ajan. Perhe oli mukava, ja nyt hänkin voi jo
paremmin.
– Perheet ovat Filippiineillä
isoja ja isovanhemmat asuvat lasten ja lastenlasten kanssa sitten,
kun eivät jaksa tai halua enää asua
omassa kodissaan. Se on aivan
normaalia, Aisa kertoo.
Naiset opiskelivat kotimaas-

saan yhdessä suomen kieltä, ja
Suomeen he tulivat joulukuussa
2014.
– Filippiineillä ei ollut paljon
töitä ja palkka oli huono. Halusimme matkustaa ja ajattelimme, että
oi Finlandia, sinne tahdomme, Aisa hymyilee.
– Tykkään työstäni vanhusten
kanssa. Työkaverit ja asukkaat
ovat ihania. Joskus tulee vaikeita
tilanteita, mutta aina sitä pärjätään, Jowella sanoo.
– Vanhuksilla on yleensä muistisairaus, ja jotkut ovat tosi hauskoja ja jotkut silloin tällöin vähän
hankalia. Monet sanovat, että on
kiva, kun tänne on tullut filippiiniläisiä tyttöjä, Aisa kertoo.
Filippiineillä vanhoja ihmisiä
arvostetaan.
– Meistä tuntuu niin surulliselta ja vähän oudolta, kun Suomessa on paljon yksinäisiä vanhuksia,

Miksi kirkossa käyminen on
näille nuorille naisille tärkeää?
– Se tekee mielen hyväksi. Jumala suojelee ja pyydän häneltä
aina neuvoja. Juttelen paljon Jumalan kanssa, varsinkin kun on
stressiä, Jowella miettii.
Myös Aisa kertoo puhuvansa
Jumalan kanssa. – Kirkossa saa
siunauksen ja tulee hyvä mieli.
Minulla ei ole täällä ketään muita kuin vain kaverit, mutta Jumala on aina kanssani. Ennen
luin omasta englanninkielisestä
Raamatusta lukukappaleet. Nyt
ymmärrän saarnatkin 75-prosenttisesti, ja Maarit Alhosaaren
saarnat oikein hyvin. Ja miten
kauniisti hän laulaa ja miten ystävällinen hän on meille! Mahtava
nainen!
– Kirkossa ihmiset tervehtivät
meitä ja hymyilevät. Joku voi kysyä, mistä olemme ja monet sanovat, että tervetuloa kirkkoon. Mutta keskustelemaan ei tulla, vaikka
se olisi mukavaa, nuoret naiset
miettivät.
Ulla-Maija Sievinen
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Katharina von Bora
-luterilainen matriarkka
”Minun vaimoni pystyy ylipuhumaan minut
niin usein kuin haluaa, sillä hänellä on hallussaan koko herruus”, Martti Luther (1483–
1546) kirjoitti Katharina von Borasta.
Katharina von Bora (1499–1552) vietti 20
vuotta luostarissa. Hän karkasi kohtalotoveriensa kanssa ja päätyi naimisiin vuonna 1523.
Luther noudatti omaa oppiaan – avioliitto oli
korkein sääty.
Von Boralta ei jäänyt kirjoituksia kuten
monilta muilta reformaatio- eli uskonpuhdistusajan merkittäviltä naisilta. Luther kirjoitti
vaimostaan paljon, ja voimakkaan myönteisesti. Von Boran merkitystä ei voi väheksyä.
Hänen ansioistaan Luther pystyi keskittymään reformaatiolle. Von Bora oli luterilainen
matriarkka, joka määritteli naisen aseman uudessa kirkossa. Naisesta tuli vaimo ja äiti vielä
vahvemmin kuin aiemmin.
Lutherin teksteistä ja aikalaisten kuvauksista näkyy, että Luther nojautui vaimoonsa kaikissa käytännön asioissa. Katharina eli
miehensä teologiset käsitykset esimerkillisesti. Hän hoiti perheen talouden, puutarhan, teki miehelleen yrteistä lääkkeet, ruokki talossa
käyvät lukuisat vieraat, synnytti kuusi lasta ja
valmisti miehelleen olutta, josta tämä niin kovasti piti.
Lutherin pöytäpuheiden ja vaimolleen kirjoittamien kirjeiden (säilynyt 21 kappaletta)
perusteella piirtyy kuva voimakastahtoisesta
ja lahjakkaasta naisesta. Hän pyöritti arjen ja
antoi miehelleen mahdollisuuden tehdä kutsumustyötään.
Heidän yhteiselonsa näyttää rakkaus- ja
järkiavioliitolta. Avioliitto alkoi kenties jälkimmäisissä merkeissä, mutta Lutherin kirjeistä huokuu valtava lämpö vaimoa kohtaan.
Luther kirjoitti:
”En vaihtaisi Kethaani Ranskaan enkä Venetsiaan.”
Kirjeissä vaimoa kuvataan eri hellittelynimillä. Luther kirjoitti usein, että rakastaa vaimoaan. Sanat eivät ole korulauseita, sillä kirjeissä hän kyselee jatkuvasti arkisista asioista.
Valitettavasti vastauskirjeitä ei ole säilynyt.
Katharinaa ei ole sanottu kauniiksi. Lucas Cranach vanhemman maalauksessa (1526) näkyy
vahvatahtoinen nainen.
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Lutherin testamentissa lukee:
”Vaimoni on ollut hurskas, uskollinen
aviopuoliso, aina rakastava, arvokas ja jalo.
Hän on Jumalan runsaasti siunaamana synnyttänyt ja kasvattanut minulle viisi elävää
lasta.”
Johtavan reformaattorin eli uskonpuhdistajan vaimo eli julkisuuden valokeilassa. Von Bora teki kaikkensa ollakseen
hyvä vaimo ja äiti, mitä uusi liike painotti
voimakkaasti. Hänestä tuli uuden toimenkuvan esimerkki – ensimmäinen ”pastorin
vaimo”. Hän hoiti kodin vieraanvaraisuuden ja perheen sekä erilaisen hyväntekeväisyyden.
Vaikka Luther kunnioitti suuresti niin
vaimoaan kuin koko naissukukuntaa, niin
hän ei rohkaissut heitä julkiseen teologiseen
työhön. Tiedämme silti, että Luther keskusteli vaimonsa kanssa teologisista kysymyksistä. Hän arvosti vaimonsa mielipiteitä.
Luther piti vaimoaan tasavertaisena
kumppanina ja samanarvoisena Kristuksen
edessä. Julkisesti hän puhui naisen roolista
vain vaimona ja äitinä. Lutherin vaikutus
muokkasi yhteiskuntaa: jako naisten käytännölliseen, kodissa tapahtuvaan työhön
ja miesten julkisiin, hengellisempiin töihin
muuttui vähitellen pysyväksi.
Von Boran vaikutusta naisten maailman
kaventumiseen on nostettu esille. Keskiajalla ei ollut harvinaista se, että naiset nousivat
mystikoina, opettajina ja profeettoina auktoriteeteiksi. Naiset vaikuttivat kokonaisten
yhteiskuntien kehitykseen julkisilla esiintymisillään. Nykyään käsitetään liian vahvasti, että luostarilaitos olisi ollut mm. aatelisten perheiden ”ylijäämätyttärien” loppusijoituspaikka.
Monet naiset menivät mielellään luostariin. He pakenivat esimerkiksi pakkoavioliittoja. Luostareissa nunnat pystyivät
opiskelemaan, minkä takia ne olivat naisten
ainoita korkeakouluja. Nunnat kirjoittivat
merkittäviä teoksia, tekivät taidetta ja ottivat elämänsä haltuun ilman suvun ja aviomiehen muodostamaa pakkoa.
Aikoinaan naiselle annettiin kaksi mahdollisuutta – mennä luostariin tai naimisiin.
Protestanttisessa maailmassa naiselle jäi
mahdollisuudeksi mennä naimisiin ja tulla
äidiksi. Von Boran vaikutusta luterilaisena
matriarkkana ja esimerkkinä ei voi reformaation juhlavuonna kieltää.
Petri Pietiläinen
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Parasta pääskysissä
Yhtenä päivänä pihamaan ilmatila on tyhjä. Pääskyset ovat lähteneet, sen suuremmin
lähtöään kirskumatta.
Ihminen ymmärtää, että kaikki eivät selviydy Pohjolan talvesta ja siksi jotkut lähtevät, ja että polttavan kuumina kesäkuukausina etelästä loppuva ravinto pakottaa lintuja,
niin kuin ihmisiäkin, pitkälle ja vaaralliselle
muuttomatkalle pohjoiseen.
Iloitsemme muuttolintujen paluusta, ne
kuuluvat tänne, täällä on niiden kotipesät.
Muuttolinnulla on parempi osa kuin ihmisellä, se toivotetaan aina tervetulleeksi.
Talo on rakennettu lähes sataviisikymmentä vuotta sitten. Tervapääskyt löysivät
talosta kesäkotinsa samoihin aikoihin kun
keisari Aleksanteri II antoi asetuksen suomen
kielen nostamisesta ruotsin kielen rinnalle.
Tästä voimme päätellä, että talon räystäiden
alla pesivä tirskahtelee suomeksi, ruotsiksi ja
ehkä myös norjaksi, onhan sen Suomikodin
rakentanut norjalainen tehtaanomistaja.
Ja tietenkin kaksoiskansalainen tunnistaa
afrikaansia, zulun kieltä, englantia – näitä ja
lukuisia muita kieliä se kuulee talvikodissaan.
Muutama vuosi sitten korjattiin talon ulkorakenteita. Silloin tervapääskymme saivat
tuta mitä se on kun joku luulee ”omistavansa”

maat ja mannut ja räystäiden aluset: horsmanuntuvilla pehmustetut pesät ja poikaset hävitettiin yhdellä sorkkaraudan vetäisyllä.
Koska tiesin remontin tulevan, m i n u n
olisi pitänyt olla yhteydessä isännöitsijään,
lainsäädäntö olisi velvoittanut talon omistajaa ottamaan pesimisaika huomioon.
Olisin voinut reagoida tilanteen mukaan,
se olisi ollut oikeuteni ja velvollisuuteni. En
kuitenkaan tehnyt muuta kuin kauhistelin
kylillä.
Mutta vielä ne tulevat, se on parasta pääskysissä. Ne antoivat anteeksi.

Irja Sinivaara

Tunteet
tutuiksi kurssilla
– Haluan auttaa naisia löytämään omat, aidot
tunteensa, hyväksymään ne ja ymmärtämään
itseään, eli elämään entistä parempaa elämää
kaikkine tunteineen, sanoo kotkalainen tunne- ja taideterapeutti Marjaliisa Koskensalo.
Hänen naisen tunteita valottava luentoja keskustelusarjansa ”Nainen elämänsä
kaarella” pidetään Karhulan seurakuntakeskuksessa 25.9, 23.10, 20.11 ja 4.12 kello
17.30-20.00
– Nergatiivisinakin pidetyt tunteet ovat tärkeitä, mutta ne eivät saa jäädä pysyviksi eivätkä johtaa väkivaltaan. Vihakin on positiivinen
tunne, joka asettaa rajoja meidän itsemme ja
ympäristömme välille.
Syyllisyyden tunne ja tarve olla liian kiltti
ovat monelle naiselle aivan liian tuttuja asioita.
Tunnelukot aiheuttavat monesti ihmisen
mielessä ongelmia. - Ne tarkoittavat sitä, että

ihmisen historiassa on jäänyt tunnemielessä
käsittelemättä syvästi vaikuttaneita asioita,
jotka ovat juuttuneet ihmisen sisälle.
– Mutta tunnelukot voi purkaa, ainaisesta syyllisyydentunteestakin voi päästä eroon.
Elämä tuo eteen etsikkoaikoja, jotka pitää
vain nähdä ja käyttää hyväksi.
Näitä tunnelukkoja availlaan myös Koskensalon kurssilla. Se on kaikille avoin, ja vapaaehtoinen viiden euron osallistumismaksu menee Naisten Pankin toiminnan hyväksi.

Kuva Jessica Häyhä
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Yhteistyötä
nuorten
hyväksi

Nuorilla on Kotkassa
monta väylää saada apua.
– Yksinäisyys on nuorille usein
se vaikein ongelma, ja yksinäisiä nuoria on paljon. Teemme
työtä myös päihdeongelmaisten
nuorten kanssa ja niiden nuorten
kanssa, jotka kaipaavat aikuista,
mutta joille ei ole aikuista saatavilla.
Kotka-Kymin seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajana työskennellyt Mikko Kiri on tyytyväinen
siitä, että Kotkassa useat nuoria
auttavat tahot tekevät hyvin toimivaa yhteistyötä.
Näitä ovat seurakunnan erityisnuorisotyön lisäksi muiden muassa Kotkan nuorisopsykiatrian poliklinikka, MiePä-keskus, Kotkan
Ohjaamo, Finders, lastensuojelu,
Jokane Jonnee eli JoJo, Nuorten
tiimi ja Villa Jensen.
– Kotkan kokoisessa kaupungissa tällainen verkosto on helppo
luoda, Mikko Kiri tuumaa.

”Erkkatyössä” eli seurakunnan
erityisnuorisotyössä autetaan monin eri tavoin niitä nuoria, jotka
eivät muuten ohjaudu toimintoihin mukaan. Ikähaarukka on 1230 vuotta.
– Järjestämme tapahtumia,
kuten vuodenvaihteen muistotilaisuus itsemurhan tehneille ihmisille. Itsemurhien ehkäisytyöryhmään kuuluvat Villa Jensen,
MiePä ja nuorisopsykiatria, Mikko
kertoo.
– Nuorten itsemurhia on ollut
Kotkassakin. Usein on niin, että
yksi näyttää esimerkkiä ja toiset,
jotka ovat jo harkinneet samaa
ratkaisua, tekevät sen perässä.
Seurakunnan erityisnuorisotyö on paljon mukana erilaisissa
työryhmissä. Kasva Kotkassa -työryhmässä pohditaan hyvin laajalti
kaikkea, mikä koskee nuorten ja

lasten elämistä ja kasvua Kotkassa, mm. nuorten päihdekäyttäytymisen trendejä.
– Tupakka ja alkoholi ovat
vähenemässä. Kevyempiin huumausaineisiin, lähinnä kannabistuotteisiin, suhtaudutaan yhä

myönteisemmin ja niitä on saatavissa. Esimerkki niiden käyttöön
on saatu aikuisilta.
Kotkan kaupungin päätös ajaa
A-klinikan palvelut alas on Kirin
mukaan saanut aikaan murrosvaiheen monen nuoren päihteiden-

Mikä on…
Kotkan Ohjaamo on matalan kynnyksen auttamista.
kotka.fi/asukkaalle/nuorisopalvelut/kotkan_ohjaamo
Finders, etsivä nuorisotyö tulee nuoren luokse, on vapaaehtoista,
ilmaista ja vaitiolovelvollista. finderskotka.fi
Jokane Jonnee eli JoJo on vapaaehtoisporukka, joka pyrkii järjestämään toimintaa yksinäisille.
Nuorten tiimi työskentelee syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Tiimi tarjoaa tietoa ja tukea murrosikäisten vanhemmille sekä ohjaa nuoria murrosiän haasteellisissa valinnoissa. kotka.fi/asukkaalle/perhepalvelut/varhainentuki/nuorten_tiimi
Villa Jensen on turvakoti, kodinomainen paikka, jossa väkivaltaa
tai sen uhkaa kokenut saa suojan ja apua väkivallan loppumiseksi.
MiePä-keskus tarjoaa mielenterveys- ja päihdepalveluita.
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Uudenmallinen Katupäivystys starttasi keväällä koulujen
päätösiltana. Se on seurakunnan,
etsivän nuorisotyön, Findersien,
Ohjaamon ja Nuorten tiimin yhteistyöhanke.
– Tuon alkusysäyksen jälkeen
porukka toimii jatkossakin. Pikkuhiljaa voidaan ottaa mukaan
vapaaehtoisia katupäivystäjiä.
Aiemmin pitkään toiminut
KatuSaapas-toiminta viettää tällä
hetkellä hiljaiseloa.
– NettiSaapas toimii sen sijaan
aktiivisesti. Siinä mennään erilaisille alustoille, esimerkiksi YouTuben, Instagramin ja Suomi 24:n
chatteihin. Verkossa nuoret usein
kertovat ongelmistaan, ja ensin
me tykkäilemme ja kommentoimme. Jos nuori ottaa yhteyttä, pyritään saamaan aikaan keskustelua

chatissa, jeesataan ja neuvotaan,
mistä saa apua.
Nettisaapasta ylläpitää aktiivinen vapaaehtoisten porukka.
Kouluvuoden aikana toimiva
Tekstaritupu eli tekstiviestitukipuhelin on tarkoitettu erityisesti
ala- ja yläkouluikäisille nuorille.
Tupuun voi lähettää mieltä askarruttavia kysymyksiä aiheesta
kuin aiheesta. Kotkan-Haminan
alueella Tupussa vastaamassa on
kasvatuksen työntekijöitä, myös
nuorisotyönohjaajia.
Mikko Kiri, saako päihdetai mielenterveysongelmista
kärsivä nuori apua?
– Kyllä saa, jos vain itse tunnistaa oireet ja hakee apua. Monesti
nuori tällaisessa tilanteessa on
kuitenkin yksinäinen ja syrjäytynyt, eikä aloitteen teko ole helppoa.
– Mutta esimerkiksi Ohjaamo on tosi edistyksellinen juttu

Kuva Ulla-Maija Sievinen

käyttäjän elämässä. Nyt MiePäkeskus auttaa heitä, mutta monet
asiat ovat toisin kuin ennen.
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Mikko Kiri on nyt vaihtanut työpaikkaa Kotkan kaupungille, mutta auttaa
nuoria uudessakin työssään.
Kotkassa. Se on yhden oven palvelun ja matalan kynnyksen paikka, johon nuori voi itse mennä

saadakseen apua monenlaisiin
ongelmiin.
Ulla-Maija Sievinen

Lähtisitkö vapaaehtoiseksi?
Jos haluat elämääsi uutta sisältöä ja uusia ihmisiä,
tässä voi olla kiinnostavaa tekemistä juuri sinulle.
Syksy on uusien harrastusten ja aloitusten aikaa. Kaipaatko uutta tekemistä ja ihmisiä, haluatko tehdä työtä, joka avaa sinulle aivan uuden elämänpiirin ja jossa juuri sinä olet tärkeä?
Seurakunnassa on paljon avoimia vapaaehtoistöitä. Monet niistä ovat aivan yllättäviäkin
tehtäviä!
Apua voi tarjota vanhusten ulkoiluttamiseen. Vie vanhus ulos -kampanja haastaa vapaaehtoisia iäkkäiden ulkoiluystäväksi. Kampanja-aikana 5.9.-5.10. ulkoilutetaan runsain
määrin palvelutalojen asukkaita. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riikka KlaavuPihlajamaa opastaa tarvittaessa tehtävään.
Haluaisitko auttaa maahanmuuttajaa pääsemään alkuun elämässään Kotkassa, oppimaan
pankkiautomaatin tai kirjastoa käyttöä ja muita arkisia asioita? Tai kiinnostaisiko työ maahanmuuttajien suomen kielen alkeet -opettajana?
Monille vanhuksille ja yksinäisille toisen ihmisen seura olisi kullanarvoinen asia.
Jos sinulla on omaa kokemusta läheisen
ihmisen mielenterveys- tai päihdeongelmista,

voisit omais- ja läheistyön projektissa auttaa
muita samassa tilanteessa olevia. Tämä omaisten parissa tehtävä vapaaehtoistyö voi olla esimerkiksi kaveritoimintaa, vertaistuki- tai harrasteryhmän ohjaamista.
Naisten Pankki Kotka etsii joukkoonsa häntä, joka hallitsee sosiaalisen median ja voi ottaa
hoitaakseseen esimerkiksi tilaisuuksien mainonnan somessa.

Kotka-Kymin seurakunnassa toimii paljon
vapaaehtoisia. He tietävät, että auttaja saa
toiminnastaan paljon elämänsisältöä.

Haluaisitko levyjensoittajaksi palvelutaloon,
leipojaksi tai mukaan järjestämään kahvitilaisuuksia?
Ajantasaiset tiedot vapaaehtoisten avoimista tehtävistä saat osoitteesta vapaaehtoistyo.fi/
kotka.

Haluaisitko Hyväntekijäksi?
Kotkan Hyväntekijät on syksyllä 2014 toimintansa aloittanut nuorten aikuisten ryhmä, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hyvän tekemistä Kotkan seudulla.
Ryhmä ideoi tempauksia, tapahtumia tai
vaikkapa pysyviä toimintamalleja yhteiseksi
hyväksi ja toteuttaa niitä seurakunnan, eri
yhteistyötahojen sekä sydämellisten kotkalaisten kanssa.
Jos koet itsesi nuoreksi tai nuorekkaaksi
aikuiseksi ja haluat toteuttaa maailmanlaajuista hyvää tai jos sydäntäsi lähellä on jokin
erityinen avuntarvitsija, tule mukaan! Lisätietoja antaa Riikka Klaavu-Pihlajamaa, riikka.klaavu-pihlajamaa@evl.fi.
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Rippikoulu

Kuva Johanna von Hertzen

on monelle kesän kohokohta

Juhannuksen jälkeisellä viikolla
Höyteriin ovat saapuneet uudet
rippikoululaiset. Aurinko paistaa
ja parhaillaan on käynnissä rippikoululaisten päivittäinen vapaa
hetki, jonka tarkoituksena on saada nuoret viettämään aikaa myös
ulkona.
Toiset pelaavat pingistä ja toiset
lentopalloa, jostain kuuluu bassonsoittoa.
Pappi Nina Eskoli ja nuorisotyönohjaaja Mikko Kiri juttelevat pihalla päivän ohjelmasta.
– Jokainen ohjaaja ja pappi
suunnittelee ohjelmansa sopivan
omannäköiseksi. Olen esimerkiksi huomannut, että nuorilta saa
paremmin vastauksia, kun antaa
heille mahdollisuuden kirjoittaa
sen sijaan, että pitää vastata muiden edessä, Nina kertoo.

Pian pihalle saapuu neljä iloista
nuorta, jotka ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin rippileiristä ja
konfirmaatiosta.

Rippileirillä parasta
ovat uudet kaverit ja se,
että ketään ei kiusata
Eetu Jalkanen
– Parasta riparilla on ollut isosten
järkkäämä The Game, jonka pelaaminen on Höyterissä jo tapa.
Siinä heitetään noppaa ja mennään luvun osoittamalle rastille
suorittamaan tehtävä. Kun tehtävä
on suoritettu, joukkue saa heittää
noppaa uudestaan, Eetu kertoo.
– Lähdin riparille, koska haluan päästä joskus kummiksi.
Kummiudessa hienointa on se,
että pääsee osaksi tärkeän lapsen
elämää. Riparin käyneet kaverit

myös kertoivat, että leirillä saa
paljon uusia ystäviä, ja olivat siinä
oikeassa.
Eetu odottaa innolla myös rippijuhliaan ja toivoo lahjaksi perinteisen ristin lisäksi rahaa.
– Tiedäthän, jotain mitä voi
muistella ja jotain, mille on käyttöä, hän naurahtaa.
Senni Kölli
– Mun kummit on sellaisia positiivisia ja rempseitä. Haluaisin
joskus olla jonkun kummi, Senni
tuumaa. Hänen mielestään ei ole
väliä, onko kummi sukulainen vai
täysin perheen ulkopuolelta.
– Sukulaisen tietysti tuntee paremmin, mutta ei sillä sen kummempaa väliä ole.
Senni ajattelee rippileirin sivistävän nuoria, koska leirillä oppii

Otto Hovi, Eetu Jalkanen, Senni
Kölli ja Siiri Ahvenainen saivat
rippileirillä paljon uusia kavereita.

paljon seurakunnan toiminnasta.
Lapsena Senni pelkäsi leirejä, koska oli omien sanojensa mukaan
kotihiiri, mutta ripari on saanut
hänet innostumaan jopa isostoiminnasta.
– On myös kivaa, kuinka täällä
ystävystyy helposti, kun on koko
viikon samassa tilassa ja on paljon
erilaisia ryhmäpelejä ja -leikkejä,
hän iloitsee.
Siiri Ahvenainen
– Nukkumaanmeno on myös aika hauskaa, koska yövahti kiertää
käytävillä ja siinä on sellainen tietty jännitys, Siiri virnistää. Kaikkihan ovat kuulleet legendaarisia
tarinoita niinkutsutuista yöjuoksuista, mutta nuoret eivät suostu
kertomaan, pitävätkö huhut paikkansa.
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Siiri, Otto, Senni ja Eetu konfirmaatiotilaisuuden jälkeen.

Siirin mielestä riparin tarkoitus on hälventää ennakkoluuloja
liittyen uskontoon, kirkkoon ja
seurakuntaan. Moni nuori yllättyy,
että kaikki ei olekaan kiellettyä, eikä ketään velvoiteta osallistumaan
kaikkeen kirkolliseen toimintaan.
– Haluan isot kirkkohäät, ja
rippijuhlissakin on varmasti ihanaa, kun saa laittautua ja pukeutua pitkään, vaaleanpunaiseen
mekkoon.
Otto Hovi
– Riparilla ei kiusata ketään, täällä on sen suhteen nollatoleranssi,
kertoo Otto Hovi. Ohjaajat ja isoset puuttuvat kiusaamistilanteisiin
heti, eikä kuppikuntia ehdi syntyä,
sillä esimerkiksi ryhmätehtävissä
ei pääse valitsemaan itse sitä omaa
parasta kaveria.
– Oli hassua, että samalle riparille sattui vain kolme entuudesta
tuttua kaveria. Senkin takia on
varmasti tutustunut uusiin tyyppeihin.
– Olen tukioppilas, ja haluaisin
myös isoseksi. Niissä on molemmissa erilaisia velvollisuuksia, ja

monesti nuorempien on helpompi
tulla juttelemaan isoselle tai tukarille, kuin aikuiselle.

Konfirmaatio on
askel kohti aikuisuutta
Kymin kirkon kello kajahtaa. Päivän toinen konfirmaatiotilaisuus
on alkamassa, ja Höyteristä tutut
kasvot saapuvat kirkkoon.
– Minulle rippileiriltämme jäi
muistoksi erityisesti iloa, sanoo
pappi Nina Eskoli. Rippikoululaiset siunataan ja he esittävät
Jaakko Löytyn kappaleen Sateenkaariunia. Ehtoollisen jälkeen piha täyttyy ylpeistä vanhemmista,
kummeista ja läheisistä, jotka onnittelevat toisiaan.
Myös Senni, Siiri, Eetu ja Otto ovat onnellisia. He kaikki
muistelevat rippileiriä jo nyt
hieman haikeana, mutta
silti iloisina. Leiriviikon
jälkeen on ollut mukava
palata takaisin omaan kotiin – ja omaan sänkyyn.
– Kehottaisin empivää
nuorta lähtemään leirille,
koska siinä ei menetä mi-

tään, sanoo Senni.
– Sieltä saa uusia kavereita, jatkaa Otto.
Ripariviikolta nuorille ovat jääneet erityisesti mieleen myös rakkauden kaksoiskäsky, armon tarkoitus ja konfirmaation merkitys.
– Konfirmaation jälkeen voi
osallistua itse ehtoolliselle, to-

teaa Siiri.
– Pääsee vaikuttamaan seurakunnan asioihin, jatkaa Otto.
Yhdestä asiasta he kaikki ovat
yhtä edelleen yhtä mieltä; parasta
on, että pääsee kummiksi ja tärkeäksi osaksi lapsen elämää.
Johanna von Hertzen
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Lakiasiaintoimisto
saLomo oy

V

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

Erikoishammasteknikko

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42

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

Toimintakeskus Mylly

Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

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

www.mylly.eu

Ammattitaidolla sidotut
ja sommitellut

juuri tarpeesi kokoiset
kukkakimput,-vihkot ja asetelmat
Kukkien sidonnan erikoisliike
Karhulan keskustassa

aukioloajat: ma-pe 9-17, la 9-15, su 10-15
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Kuva Seppo Sirkka

Vastauksia kristinuskon
kysymyksiin Alfa-kurssilla

– Alfa-kurssit sopivat kaikille kristinuskosta kiinnostuneille, tiedonhaluisille, etsijöille ja epäilijöille.
Alustusten jälkeen keskustellaan
pienissä ryhmissä, joissa myös
tullaan kokoontumisten myötä
tutuiksi, kertoo Kotka-Kymin seurakunnan pastori Maarit Alhosaari.
– Hyvin monet miettivät mielessään elämän syviä asioita. On

hyvä päästä pohtimaan niitä myös
yhdessä.
Alfa-kurssilla aiheet ovat suuria
ja tärkeitä. Onko minun elämälläni suurempaa tarkoitusta? Onko
Jumala olemassa? Mistä kristillisessä uskossa on kyse?
Alfakurssi pidetään tiistaisin
Karhulan seurakuntakeskuksessa 19. syyskuuta klo 17.30 alkaen.
Viimeinen kokoontumiskerta ti 21.

marraskuuta.
Kurssilla on 10 kokoontumiskertaa sekä yksi lauantaipäivä 18.
marraskuuta. Kurssin päätökseksi
järjestetään 28.11. juhlaillallinen.
Kurssi-illat koostuvat yhteisestä maksuttomasta ruokailusta,
noin puolen tunnin mittaisesta luennosta sekä keskustelusta pienryhmissä.
Kurssi sopii myös heille, jotka

Viime syksynä Alfakurssilla mukana olleet
Nina Hämäläinen,
Leenakaisa Ikonen,
Ritva Tiikasalo, Nea
Rajala ja Heli Himanen
suosittelevat lämpimästi
kristinuskon perusasioita
käsitteleviä Alfa-iltoja.

haluavat käydä aikuisena rippikoulun.
Kurssista voi tiedustella Maarit
Alhosaarelta, maarit.alhosaari@
evl.fi tai 050 5262499 ja Jukka
Lemmetyiseltä, 0400 877574.
Ilmoittautumiset Päivi Ihatsulle
puh. 040 196 7505 tai paivi.ihatsu@evl.fi viimeistään 14. syyskuuta.

Ennen wanhaan hautausmailla…
Menneiden sukupolvien läheisilleen pystyttämän muistomerkit kertovat omaa tarinaansa: monessa hautakivessä on vainajan
arvonimi tai ammatti, vaikkapa koulumestari, mekanikus, satula- tai läkkiseppä ja
maalaajatar, ja heistä voidaan kertoa muutakin. Kivessä voi olla raamatunlauseita, ja
palmunoksat, linnut, seppeleet, ankkurit
hakattuina, kaiverrettuina tai korkokuvia
koristavat useita kiviä. Joskus on maininta
muistomerkin pystyttäjästäkin.

…nykyään
Matkalaukkumalliset hautakivet ovat kauniita,
mutta pitkissä rivissä ikävän näköisiä. Nykyisin
onkin palattu siihen, että kiviä koristellaan tai
niissä on kynttiläluukku. Kotimaiset kivet ovat
yhä suositumpia. Uurnahauta-alueilla kaikki on
pienimuotoisempaa, ja on syntynyt uudenlaista
hautausmaakulttuuria perinteisten arkkuhautausmaiden rinnalle.
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Opetusneuvos Kaisa Rönkä kannustaa:

Kuva Ulla-Maija Sievinen

Rohkeasti ehdolle
seurakuntavaaleihin!

– Haluan rohkaista kaikkia seurakunnan toiminnasta kiinnostuneita ehdokkaiksi ensi vuoden seurakuntavaaleihin. Kotkassa on listoja eri tavoin yhteiskunnallisesti
ajatteleville ihmisille, ja kaikkia
tarvitaan, kehottaa kotkalainen,
pitkään seurakunnassa ja koko
kirkossa vahvasti vaikuttanut opetusneuvos Kaisa Rönkä.
– Monet ehdokkaiksi lähtevät
ihmiset haluaisivat olla mukana
myös käytännön työssä, vaikkapa
diakonia-, nuoriso- tai lähetystyössä. Kirkkovaltuustossa näitä
asioita ei käsitellä, mutta oma vaikuttamisen paikka voi löytyä eri
alojen johtokunnista. Kannattaa
kertoa, mikä työala tuntuu kiinnostavimmalta!

– Aina on ollut hyvä yhteisymmärrys ja yhteinen pyrkimys, eikä
mitään poliittisia kiistoja ole ollut.
Seurakunnan luottamushenkilönä toimiminen merkitsee myös
verkostoitumista, yhteisöä, tuttavia ja ystäviä.
– Jotkut pelkäävät sitoutumista neljäksi vuodeksi. Mutta kirkkovaltuuston kokouksia on vuodessa 4-5, kirkkoneuvoston kokouksia 7-9 ja johtokunnat sitten kokoontuvat useammin. Kokoukset
menevät sujuvasti eivätkä yleensä
kestä kauaa.
Hän uskoo, että tulevissa seurakuntavaaleissa samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliittoihin liittyvät kysymykset nousevat vahvasti esille.

Kaisa Rönkä on ollut Kotkassa
seurakunnan luottamushenkilönä
jo 35 vuoden ajan. Nykyisin hän
on Kotka-Kymin seurakunnan
kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Varsin erikoinen oli tapa, jolla Kaisa Rönkä tuli itse seurakuntavaalien ehdokkaaksi.
– Olin vasta Kotkaan muuttanut teologi ja uskonnonopettaja.
Kirkkoherra Seppo Aalto soitti

Opetusneuvos
Kaisa Rönkä tuli
melko erikoisella
tavalla mukaan
seurakunnalliseksi
päätöksentekijäksi.

ovikelloani ja kysyi, tuleeko minulle Kotimaa-lehti. Sanoin lukevani sitä koulussa. Seppo Aallon
tarkoituksensa oli myös pyytää

minua seurakuntavaalien ehdokkaaksi, mutta hän unohti kysyä.
Kaisa Rönkä kuitenkin asetettiin ehdokkaaksi -hänen itsensä
siitä mitään tietämättä.
– Koulussa minua onniteltiin ja
ihmettelin ensin, miksi. Olin vähän närkästynyt siitä, miten tilanne oli kehittynyt, koska en silloin
ollut itse kovin kiinnostunut luottamushenkilön tehtävästä.
Uusi haaste kirkkoneuvoston
jäsenenä osoittautui yllättäen hyvin mielenkiintoiseksi. Kotkan
seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen Kaisa Rönkä oli vuodesta 1983
lähtien, ja vuonna 1987 hän aloitti
ensimmäisenä valtuuston naispuolisena puheenjohtajana.
Kirkolliskokousedustajaksi Kaisa Rönkä valittiin vuonna 1996.
Hänestä tuli pitkäaikainen edustaja aina vuoteen 2016 asti, ja hän
nousi myös Kirkolliskokouksen
varapuheenjohtajaksi.
Ulla-Maija Sievinen

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto
-mitä ne ovat?
 Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi marraskuussa.
Seuraavat vaalit ovat ensi vuonna 2018. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.
 Kirkkovaltuustoon valitaan vaaleissa 33 jäsentä. Se puolestaan
valitsee kymmenen jäsentä kirkkoneuvostoon.
 Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Se päättää
taloudesta ja mm. veroprosentista, seurakunnan toiminta- ja
henkilöstösuunnitelmasta, päättää painopistealueet ja luo edellytykset seurakunnan toiminnalle.
 Kirkkoneuvosto taas käyttää seurakunnassa toimeenpanovaltaa
ja huolehtii, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan toimeen
sekä suorittaa henkilövalintoja. Kirkkolaissa määrätään, että
kirkkoneuvoston tulee kirkkoherran johdolla vastata seurakunnan hengellisestä toiminnasta ja valvoa sitä.
 Kirkkoneuvostolla on apunaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, seurakuntatyön johtokunta sekä henkilöstöasiain jaosto.
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– Yhteiskunnan vaatimukset ihmisiä kohtaan kasvavat kaiken aikaa. Toisaalta erilaisuutta hyväksytään paremmin kuin ennen, ja aiemmin vaietuista
asioista uskalletaan puhua, tietävät Elina Virmakoski (vasemmalla), diakonissa Kaija Kauppinen ja Mariia Lemmetyinen.

Diakoniatyö -toivoa ja läsnäoloa

”Tiimimme tekee työtä
sydämellään”
– Toivon luominen ja läsnäolo on työssämme
tärkeää. Vaikeuksissa oleva ihminen tietää, että kuljemme hänen rinnallaan, vaikka kaikkia
ongelmia ei aina voidakaan ratkaista, kertoo
Kotka-Kymin seurakunnan diakoniatyön työalavastaava Elina Virmakoski.
Kotkan ankeat työttömyysluvut tuntuvat
joka päivä Kotka-Kymin seurakunnan diakoniatyön arjessa. Ja usein vaikeudet kasaantuvat: työttömyys, rahapula, päihteiden käyttö,
arjen hallinnan puute sekä ihmissuhteiden ja
terveyden ongelmat kulkevat käsi kädessä.
-Monesti esimerkiksi velkakierteeseen joutuneen ihmiseen mieleen iskee suuri toivotto-

muus ja lamaannus, vaikka tilanne ei lopulta
niin paha olisikaan, kesädiakoni Mariia Lemmetyinen jatkaa.
Diakoniatyö auttaa silloin, kun muut auttamisen väylät on jo käytetty. Diakoniatyön piiri
on valtaisan laaja. Eläkeläisille, kehitysvammaisille, näkövammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja liikuntarajoitteisille tarjotaan toimintaa ja elämän sisältöä.
Eläkeläisten kerhoja on useita, ja niissä
mukana olevat ihmiset muodostavat omia pieniä yhteisöjään, joissa tavataan tuttavia ja ollaan yhdessä. Ohjelmassa on hartaus, kahvittelua ja vaikkapa alustus kiinnostavasta aiheesta

ja keskustelua. Kotkan ja Aittakorven kerhoissa tarjotaan myös ruokaa.
Osaan kerhoista kutsutaan mukaan liikuntarajoitteisia ihmisiä, joiden invataksikulut
pientä omavastuuta lukuun ottamatta maksaa
seurakunta.
Retkiä tehdään Ristiniemeen, ja pidemmät
retket ovat suuntautuneet mm. Suomenlinnaan ja Tuusulanjärven taiteilijakoteihin. Hengellisyys on toiminnassa läsnä.
– Meiltä voi pyytää rahallista avustusta,
esimerkiksi ostokorttia ruokaan. Apua voi saada muuhunkin tarpeeseen, jos sillekin on hyvät
perustelut, Virmakoski sanoo.
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– Jos ihmisellä on kertaluonteinen ongelma,
häntä voidaan auttaa, ettei suurempia vaikeuksia synny, Mariia Lemmetyinen miettii.
Avustuksen hakemista varten pitää varata
aika työntekijältä. Karhuvuoresta ja Karhulasta
saa hakea ruoka-apua ilman ajanvarausta.
Diakoniatyö toimii yhteistyössä sosiaalitoimen ja Kelan kanssa. -Olemme se viimeinen
auttaja, Virmakoski sanoo.
Hyvät neuvot ovat usein rahallista apua
tarpeellisempia.
Asiakkaan kanssa käydään läpi laskut ja
muu taloudellinen tilanne, ja yhdessä mietitään, miten ongelmat parhaiten ratkaistaan.
Nuorten työttömyys aiheuttaa Kotkassa näköalattomuutta, syrjäytymistä ja paljon pahaa
oloa.
– Joskus kyvyttömyys tai haluttomuus hoitaa asioita on jo toisen tai kolmannen sukupolven ongelma, Elina Virmakoski tietää. – Usein
syrjäytynyt ihminen ei itse tunne olevansa syrjäytynyt.
Yksinäisyys rahapulan ohella on monen
ihmisen karua arkea. Voi olla vain muutama
kaveri, joita kadulla tervehtii, eikä rahaa ole
lähteä esimerkiksi jätskille Sapokkaan. Kotkas-

sa on paljon hienoja paikkoja, mutta miten menet, jos ei ole rahaa bussilippuun?
– Diakoniatyössä yritetään etsiä positiivisia
asioita ihmisen elämästä. Joskus elämään saa
mielekästä sisältöä auttamalla muita. Usein voi
sanoa, että ei sinun tilanteesi niin täysin paha
ole, pahempaakin on nähty ja yhdessä tästä
selvitään, Mariia Lemmetyinen kertoo.
Työntekijöiden kotikäynnit ovat monelle
yksinäiselle odotettuja tapahtumia.
– Joillekin asiakkaille tapaaminen on juhlaa, monta kesää Kotkassa diakonina toiminut
Mariia Lemmetyinen miettii.
Kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia on diakonian asiakkaina paljon, ja myös
leireillä ja kerhoissa tavataan arjen ja juhlan
merkeissä. Diakoniatyölle vapaaehtoisten mukana oleminen on suuri apu, ja heistä ollaan
kiitollisia.
– Meidän tiimissämme kaikilla on sydän
mukana tässä työssä. Työ vaatii paljon, mutta
se myös antaa valtavasti, Eina Virmakoski kiteyttää.
Ulla-Maija Sievinen
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Diakoniarahastosta
voi hakea lainaa
Kotkan diakoniarahasto on Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakunnan
yhteinen pienluottorahasto. Sen avulla
tuetaan kaupunkilaisia, jotka ovat joutuneet maksuvaikeuksiin mm. sairauden tai
työttömyyden takia.
Lainat ovat 200-2000 euron suuruisia.
-Tyypillinen tilanne on, että ihminen on
ottanut aiemmin pikavippejä ja nyt elämä
on muuttunut niin, että hän toivoo voivansa maksaa ne pois ja jatkaa puhtaalta
pöydältä, Elina Virmakoski kertoo.
– Ajatuksena on, että lainan avulla
pystytään saamaan elämän kokonaistilanne hallintaan.
Lainan ehdot noudattavat yleisiä lainaehtoja. Laina sidotaan 12 kuukauden
euriboriin ja sitä maksetaan takaisin kerran kuukaudessa.
Diakoniarahastolle voi lahjoittaa vaikkapa merkkipäiväkeräyksen tai muistolahjoituksen tuoton ja auttaa näin kotikaupungin köyhimpiä.

Syksyn 2017 tapahtumia
Kotka-Kymin seurakunnassa:
ERITYISJUMALANPALVELUKSIA:
• su 10.9. klo 10 Viisikielisen
messu Langinkosken kirkossa.
• ke 20.9. klo 18 Ohraleipämessu
Sunilan srk-talossa.
• su 24.9. klo 10 Muistimessu
Kymin kirkossa.
• su 24.9. klo 10 Maailmojen
messu Langinkosken kirkossa.
• su 24.9. klo 18 Tuomasmessu
Kymin kirkossa.
• su 1.10. klo 10 Kolahtaako?
–elokuvaviikon aloitusmessu
Kotkan kirkossa. Sävelmiä
elokuvista.
• su 1.10. klo 10 Perhemessu
Langinkosken kirkossa.
• su 8.10. klo 10 Vanhusten kirkkopyhä Kymin kirkossa.
• su 29.10. klo 18 Iskelmämessu
Kotkan kirkossa.
• su 29.10. klo 10 Lähetyspyhä
Kymin kirkossa.
• su 5.11. klo 10 Luther-messu
Kotkan kirkossa.

• su 12.11. klo 10 Isänpäivän perhemessu Langinkosken kirkossa.
• su 19.11. klo 18 Jazz/gospel
–messu Langinkosken kirkossa.
• ruotsinkieliset messut: 8.10.
kl 13 Mässa i Kotka kyrka och
12.11. kl 13 Mässa i Kymi kyrka.

SANA JA RUKOUS:
• ”Astu esiin” - Sanan ja rukouksen illat su klo 18 Aittakorven
srk-talolla:
- 24.9. Astu esiin
- Pyhä Henki ja rukous
Kouluttaja, raamattuopettaja
Seppo Lappalainen.
Musiikki Eija Taurén.
- 29.10. Astu esiin
- Hengen hedelmät
Kouluttaja, yhteisövalmentaja
Jukka Hammarén.
- 26.11. Astu esiin
- Lääkärin usko
Lääkäri Veli-Pekka Joki-Erkkilä.
Iltojen ohjelma koostuu Raamatun sanan opetuksesta, yhteisestä rukouksesta ja lauluista.

Sinulla on mahdollisuus myös
henkilökohtaiseen esirukoukseen
ja sielunhoitoon.
• la 30.9. klo 13 Raamattuiltapäivä
Langinkosken kirkon Toivon salissa. Iltapäivän teemana “Valo
voittaa pimeyden” & “Pelastus
on varma”. Opetus lähetysdiakoni Sirkka “Pepi” Sihvonen
Kansanlähetyksestä.
• su 19.11. klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta Kymin kirkossa.
Seppo Juntunen.

MUSIIKKI:
Kuorotoimintaa:
Jos olet aina haaveillut jonain
päivänä uskaltavasi kuoroon laulamaan, ehkäpä nyt on sen aika.
Tule rohkeasti mukaan!
• Kirkkokuoro on sekakuoro, joka
laulaa monipuolista hengellistä
musiikkia. Kuoro kokoontuu
torstai-iltaisin klo 18 - 19.30
Karhulan srk-keskuksen salissa.
Kuoronjohtajana kanttori Tarja
Silvennoinen, p. 041 462 6203.

• Lauluämpäri -kuoro laulaa monipuolista ohjelmistoa rennolla
otteella ja iloisella asenteella.
Kuoroon voi tulla tutustumaan
ilman turhaa jännitystä - ei koelauluja eikä rajoituksia - kaikki
saavat laulaa!
Harjoitukset Kotkan srk-keskuksessa joka keskiviikko klo
17-18.30. Kuoronjohtajana
kanttori Jenny Kallberg,
p. 044 752 9507.
• Päiväkuoro on yhteislaulupainotteinen ryhmä, joka kokoontuu
Kotkan srk-keskuksen salissa
keskiviikkoisin klo 11.30 - 12.15.
Kuoronjohtajana kanttori Irina
Lampén, puh. 041 462 6224.
• Toivonlaulajat on eläkeikäisten
kuoro, mutta mukaan voi toki
tulla vaikkei eläkkeellä olisikaan.
Kuoro harjoittelee Langinkosken
kirkon Toivonsalissa tiistaisin
klo 12 -13. Kuoronjohtajana
kanttori Tarja Silvennoinen
p. 041 462 6203.
• Kotka Gospel -kuoro aikuisille.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä
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kanttori Jarmo Kaijansinkkoon,
p. 044 752 9502.
• Aurinkokuoro on kehitysvammaisten oma kuoro. Kuoro
harjoittelee Langinkosken kirkon
Toivonsalissa joka toinen torstai
klo 17-18.
Tiedustelut: diakonissa Leila
Vanhala p. 041 462 6204. Kuoronjohtajana kanttori Susanna
Hauer, p. 044 752 9496.
Konsertteja:
• Su 17.9. klo 18 Kymenlaakson
kanttoreiden konsertti Kymin
kirkossa.
• La 28.10. Uskon yö –musiikkitapahtuma Kotkan kirkossa
• Su 5.11. klo 18 Juhlakonsertti Seksti 20 v ja reformaatio 500 v
Langinkosken kirkossa.
Kahvikonsertit:
• Su 24.9. klo 16 Suomalaista
sävelten ja sanojen runoutta
Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
- Marjo Kaijansinkko, viulu
ja piano,
- Johanna Tyni, sello,
- Jarmo Kaijansinkko, piano
ja laulu,
- Hanna-Kaisa Kervinen,
runonlausunta.
• Su 15.10. klo 16 Kahvikonsertti
Langinkosken kirkossa.
- JazzCoasters: Juha Björninen,
kitara,
- Wiljami Salminen, kitara
ja Harri Ruotjoki, basso.
• Su 12.11. klo 16
Isänpäivän kahvikonsertti
Karhulan srk-keskuksessa.
- Aada-Aurora Soranummi,
laulu,
- Siiri Husu, laulu,
- Pekka Soranummi, piano
ja laulu.
Konsertteihin on vapaa pääsy.
Ohjelma 10 € (sisältää kahvitarjoilun).
• Kotkan Urkuviikko 27.11.-1.12.

DIAKONIA:
• Ma 30.10. klo 13 Liikennemerkki-info ikäautoilijoille
Kotkan srk-keskuksessa.
Kouluttajana Teppo Vesalainen Autoliitosta.
Kerhot:
• Hovinsaaren hopeakerho
Hovinsaaren toimitilassa
(Runebergink. 2) kokoontuu klo
12 keskiviikkoisin (alk. 6.9.).
Tervetuloa uudet ja vanhat
kerholaiset!
• Vanhemman väen ruokailu
Aittakorven srk-talolla alkaa ke
6.9. klo 12. Ruokailun hinta 6 €.
Ruokailun jälkeen keskiviikkokerho klo 13. Tervetuloa uudet ja
vanhat tulokkaat!

• Sunilan kerho 18.9., 23.10.
ja 20.11. klo 11.30 Sunilan
srk-talolla.
• Superkerho 25.9., 30.10. ja
27.11. klo 13 Karhulan srk-keskuksessa. Invataksikuljetus 3 €.
• Liikuntarajoitteisten Toivon
kerho 22.9., 20.10. ja 17.11.
klo 13 Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Invataksikuljetus 3 €.
• Kuurojen kerho 24.8., 21.9.
ja 19.10. klo 13 Langinkosken
kirkon Toivon salissa.
Lisätietoja Anna-Stina Tulokas,
p. 041 462 6205.
• Mielenterveyskerho 10.10.,
15.11. ja 7.12. klo 14 - 15.30
Karhulan srk-keskuksen alasalissa. Kahviraha 2 €.
Sururyhmät läheisensä
menettäneille:
• -Ryhmä 1: Ke 13.9., 27.9.,
18.10., 1.11., 15.11. ja 17.1.
klo 14-15.30 Kotkan srk-keskuksen takkahuoneessa.
Ohjaajina sairaalapastori Hanna
Hietanen ja diakoni Jukka-Pekka
Enroos. Lisätiedot ja ilm. 8.9.
menn. Hanna Hietaselle
p. 040 196 7520.
• -Ryhmä 2: To 2.11., 9.11.,
16.11., 23.11. ja 14.12. klo 1718.30 Karhulan srk-keskuksen
alasalissa. Ohjaajina pastori
Maarit Maatraiva ja diakoni
Hanna Kokkomäki. Lisätiedot ja
ilm. 13.10. menn. Hanna Kokkomäelle p. 044 752 9546.

LÄHETYS:
Lähetyspiirit
• maanantaisin klo 14-15.30 (alk.
4.9.) Lähetyspiiri Langinkosken
kirkon Toivonsalissa.
• joka toinen tiistai klo 10-11 (alk.
5.9.) Esirukousta lähetystyön
puolesta Aittakorven srk-talossa.
• keskiviikkoisin klo 12-13.30
(alk. 6.9.) Lähetyspiiri Kotkan
srk-keskuksen takkahuoneessa.
• joka toinen tiistai klo 17.30
(alk. 12.9.) Iltatee/kahvi ja
klo 18 Salotien lähetyspiiri
(Salotie 7:ssä)
• joka toinen keskiviikko klo 1516.30 (alk. 13.9.) Metsäkulman
raamattulähetyspiiri Sunilan
srk-talolla.
Kädentaitoryhmät
• maanantaisin klo 9 (alk. 4.9.) Kutomopiiri Langinkosken kirkolla.
Lisätietoja Aino, p. 040 734 2951.
• joka toinen maanantai klo 17
(alk. 11.9) Kässäpiiri Karhulan
srk-keskuksessa.
• joka toinen tiistai klo 10-12,
(alk. 5.9.) Sukkapiiri Haltijantien
kerhohuoneessa.
• joka keskiviikko klo 17-19 (alk.
6.9.) Silmukka Kotkan srk-keskuksessa kok.huone 3.
• joka toinen torstai klo 10

(alk. 7.9.) Neulekahvila
Karhulan srk-keskuksessa.
• Siioninvirsiseurat joka kuukauden kolmas su 17.9., 15.10. ja
19.11. Karhulan srk-keskuksessa.
Klo 14.30 kahvia tarjolla ja klo
15 seurat. Kahviraha Ulla Tuovisen työlle Hongkongissa Herättäjä- Yhdistyksen kautta.
• Etelä-Kymenlaakson Hannapiiri ti 26.9. klo 18 Kotkan
srk-keskuksessa.
• Suomen Lähetysseuran
tasauspäivän viettoa:
Ke 20.9. klo 18 Ohraleipämessu,
iltaehtoollisen vietto ja sen
jälkeen lähetyspiiriläisen valmistama iltapala ja tietoa Tasauskeräyksestä Sunilan srk-talolla.
• Marrasmessut (myyjäiset) la
25.11. Aittakorven srk-talolla.

AIKUISET:
• Pe 17.11. klo 18 YHESSÄ
- uudenlainen ilta kirkossa
kaikille Langinkosken kirkolla.
Olisipa seurakunnassa ilta, jossa
olisi…
… ylistysmusiikkia tai muuta
nykygospelia raikkaasti
toteutettuna…
… opetus niin, että siitä jää
jotain ”käteen” hyödynnettäväksi arjessa…
… rento meininki ilman kaavan
kankeutta…
… lapset, nuoret ja maahanmuuttajatkin tervetulleita
muitten mukaan…
Tällaista on toivottu ja nyt siihen
vastataan; YHESSÄ!
• ALFA-kurssi
Onko minun elämälläni suurempaa tarkoitusta?
Onko Jumala olemassa?
Mistä kristillisessä uskossa on
kyse?
Näitä kysymyksiä – ja myös vastauksia – pohditaan Alfa-kurssilla
tiistaisin 19. syyskuuta klo 17.30
alk. Karhulan srk-keskuksessa.
Viimeinen kokoontumiskerta ti
21.11. Kurssissa on 10 kokoontumiskertaa sekä yksi lauantaipäivä 18.11. klo 11-16. Lisäksi
järjestetään kurssin päätökseksi
juhlaillallinen 28.11. klo 17.30.
Kurssi-illat koostuvat yhteisestä
ruokailusta, noin puolen tunnin
mittaisesta luennosta sekä keskustelusta pienryhmissä.
Kurssi sopii myös sinulle, joka
nyt aikuisena haluaisit käydä rippikoulun. Kurssi on maksuton.
Ilm. viim. 14.9. Päivi Ihatsulle
p. 040 196 7505 tai
paivi.ihatsu@evl.fi
Voit tiedustella kurssista myös
maarit.alhosaari@evl.fi tai
p. 050 526 2499 tai Jukka Lemmetyinen p. 0400 877 574.
• Sisälle sanaan –illat
14.9.-23.11. joka toinen torstai

klo 18 Aittakorven srk-talossa.
Kirjoista suurimman äärellä etsimme keinoja ymmärtää, uskoa
ja iloita! Matteuksen evankeliumista luennoi pastori Tero Hietanen. Luentojen jälkeen iltapala
(3 €) ja keskusteluryhmät ilmoittautuneille. Jos haluat uutena
keskusteluryhmään, ilmoita siitä
Tero Hietaselle, p. 040 586 0997/
tero.hietanen@evl.fi
Luennoille voi osallistua myös
ilman ilmoittautumista!
• Raamattu- ja rukouspiirejä:
- joka toinen maanantai (paritt.
viikot) klo 18 Naisten raamattupiiri (alk. 11.9.) Kotkan srkkeskus, 2. krs. Piirinvetäjänä
Mirja Pryke.
- joka toinen maanantai (parill.
viikot) klo 18 Kaikille avoin
rukouspiiri (alk. 18.9.) Kotkan
srk-keskus, nuortentila Arkku.
Piirinvetäjänä Satu Timonen.
- joka toinen tiistai (paritt. viikot)
klo 18 Kaikille avoin raamattupiiri (alk. 12.9.) Kotkan
srk-keskus, 2. krs. Tervetuloa
tutkimaan Apostolien tekoja!
Piirinvetäjänä Ritva Kivelä.
- joka toinen keskiviikko (paritt.
viikot) klo 13 Raamattupiiri
(alk. 13.9.) Langinkosken
kirkko. Piirinvetäjänä Anne
Läheniemi.
- joka toinen torstai (parill.
viikot) klo 16.00 – 17.30
Hovinsaaren raamattupiiri
(kaikille avoin) (alk. 7.9.) Hovinsaaren toimitila, Runebergink. 2. Piirinvetäjänä Helena
Tietäväinen.
• Tiistaitupa tiistaisin klo 10-11.30
Karhulan srk-keskuksessa.
• Olohuone keskiviikkoisin klo
10-13 (alk. 6.9.) Karhulan srkkeskuksessa. Tämä on juuri Sinulle - tule kahville, juttelemaan
ja viihtymään! Lähetyslounaat
Olohuoneessa 20.9., 25.10. ja
22.11. Noin klo 11 maittavaa
kotiruokaa nimikkolähettiemme
työn tukemiseksi.
• Healing Rooms –rukousklinikka
joka toinen ma (parillinen vko)
klo 18.30-20.30 Karhulan
srk-keskuksessa.
• Tyhjän sylin ilta ke 18.10. klo
18 Kymin kirkossa. Ilta on tarkoitettu lapsen menettämisen
surun tai lapsettomuuden kivun
kanssa eläville. Tilaisuus on avoin
kaikille. Mukana pastori Elise
Hasanen sekä sairaalapastori
Hanna Hietanen. Musiikkia Kymi
Contento.
• Miesten saunaillat Höyterissä
- ti 12.9. klo 17, aihe ”Lähimmäinen”
- to 5.10. klo 17, aihe ”Enkelit”
- ke 9.11. klo 17, aihe ”Reformaatio, uskonpuhdistus”.
Lähtö ko. päivänä klo 16.30
Kotkan srk-keskuksesta.

Osviitta
• Arkiruokailut
(ent. vähävaraisten ruokailut)
- maanantaisin klo 12-13 Kotkan
srk-keskuksessa, Mariankatu 14
- tiistaisin klo 12-13 Karhulan
srk-keskuksessa, Karhulantie 33
- torstaisin klo 12-13 Aittakorven
srk-talolla, Luhtipolku 3.
Arkiruokailu on kotiruokalounas,
minkä hinta vähävaraisille ja
työttömille 1,50 €, muille ruokailijoille hinta 5 €. Ruokailut
alkavat 4.9. ja jatkuvat viikoittain.
• Maanantaisin (alk. 4.9.) klo
11.40 Rukoushetki ennen arkiruokailua Kotkan srk-keskuksen
kappelissa.
Luemme päivän Raamatuntekstin, olemme yhdessä Jumalan
läsnäolossa ja hiljennymme.
• Vertaistukiryhmä henkirikoksen
uhrien läheisille Karhulan srkkeskuksen alasalissa klo 17.3019. Ryhmä kokoontuu seuraavina ajankohtina: 7.9., 24.10.,
13.11., 12.12., keväällä 2018
18.1.,15.2.,22.3.,19.4.,17.5.
Ryhmä on avoin kaikille, jotka
kokevat olevansa henkirikoksen
uhrin läheisiä. Lisätietoa ja
ilmoittautuminen Huoma ry.
puh. 050 401 2230. Vertaistukiryhmä toteutetaan yhteistyössä
Kotka-Kymin srk:n aikuistyön ja
Huoma ry:n kanssa.
Liikunta
• Aittakorven seurakuntatalolla:
- maanantaisin (4.9. alk.) klo
14.30-15.15 Naisten jumppa
ja klo 15.15-16 Jumppa
- keskiviikkoisin (6.9. alk.)
klo 11.15-12 Jumppa
• Kotkan srk-keskuksen voimistelusalissa:
- tiistaisin (alk. 5.9.) klo 18-19
Naisten jumppa
- tiistaisin (alk. 5.9.) klo 19
Naisten ja miesten lentopalloa
Jumpparyhmissä vapaaehtoinen
maksu 2€/kerta seurakunnan lähetystyön hyväksi.
• Gospel-lattarit torstaisin klo
17-18 Kotkan srk-keskuksessa,
Mariank. 14 F. Hinta 4 €/kerta.
Tuotto menee hyväntekeväisyyteen. Kanssanne tanssimassa
Leena Ronkainen. Syyskausi
31.8.-30.11.2017. Tervetuloa
kaikille sopivaan tanssitreeniin!
Lisätietoja: www.tnnky.fi, facebook Gospel-lattarit Kotka tai
Gospel-lattarit.
Vapaaehtoistyö:
• Ti 12.9. klo 17.30-19 Koulutus
vapaaehtoisille arkunkantajille
Parikan kappelilla os. Parikantie
81. Lisätietoa löytyy os. https://
www.kotka-kyminseurakunta.fi/
8061-vapaaehtoiseksi-arkunkantajaksi
• 5.9.-5.10. Vie vanhus ulos -kampanja Lisätietoa löytyy os. https://
www.vapaaehtoistyo.fi/kotka/

vapaaehtoistyo/13667
• Suomen kielen alkeet -ryhmät
alkavat. Ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset opet.
- Langinkosken kirkolla
ma ja to 21.8. klo 10 alk.
- Aittakorven srk-talolla
ti ja pe 22.8. klo 10 alk.
- Karhulan Alasalissa
ti ja pe 25.8. klo 11 alk.
- Kotkan srk-keskuksen nuorisotila Arkussa ma ja to 31.8. klo
11 alk.
Ryhmiin on vapaa pääsy, joten
tervetuloa!
• Kielikahvila yhteistyössä Kotkan
Ohjaamon kanssa
tiistaisin (5.9. alk.) klo 13.30 -15
Boksilla, Karhulantie 31.
Tervetuloa puhumaan suomea,
tutustumaan uusiin ihmisiin,
kahvittelemaan ja viihtymään
yhdessä!

NUORET:
• maanantaisin klo 18-20 Nuorten
varikko Aittakorven srk-talolla
(Luhtipolku 3). Tule vaihtamaan
kuulumisia ja olemaan yhdessä.
• tiistaisin klo 14-17 Nuorten
varikko nuortentila Arkussa (Mariankatu 14). Tule vaihtamaan
kuulumisia ja olemaan yhdessä.
• tiistaisin klo 17-20 Nuortenilta
nuortentila Arkussa (Mariankatu
14). Yhdessäoloa (ohjelma-osuus
klo 18-19).
• keskiviikkoisin klo 17-19
Nuorten avoimet ovet Tavastilan
entisellä kirjastolla (Tavastilantie
227). Tule vaihtamaan kuulumisia
ja olemaan yhdessä.
• torstaisin klo 14-17 Nuorten varikko Boksilla (Karhulantie 31).
Tule vaihtamaan kuulumisia ja
olemaan yhdessä.
• torstaisin klo 17-20 Nuortenilta
Boksilla (Karhulantie 31). Yhdessäoloa (ohjelmaosuus klo 18-19).
• torstaisin klo 19-21 Nuorten peliilta Kotkan srk-keskuksen voimistelusalissa (Mariankatu 14).
Yhdessä liikkumisen iloa pilke
silmäkulmassa.
• ke 6.9. ja 1.11. klo 17.30-20
Nuorten leffailta Arkussa (Mariankatu 14).
• ke 4.10. ja 13.12. klo 17.30-20
Nuorten leffailta Boksilla (Karhulantie 31).
• 15.10. klo 18 Nuortenmessu
Kotkan kirkossa.
• 26.11. klo 18 Nuortenmessu
Kymin kirkossa.

TYTÖT JA POJAT:
• maanantaisin klo 16-18 Aittis
open 4.-7.-luokkalaisille Aittakorven srk-talolla (Luhtipolku 3).
Tule vaihtamaan kuulumisia ja
olemaan yhdessä.
• keskiviikkoisin klo 14-16 Boksi
open 4.-7.-luokkalaisille Boksilla
(Karhulantie 31). Tule vaihtamaan
kuulumisia ja olemaan yhdessä.
• torstaisin klo 14-16 Arkku open
4.-7.-luokkalaisille nuortentila
Arkussa (Mariankatu 14). Tule
vaihtamaan kuulumisia ja olemaan yhdessä.
• Kerhot tytöille ja pojille käynnistyvät jälleen viikolla 38
(18.-24.9.). Tarkemmat tiedot kerhotarjonnasta ilmoitetaan syyskuun alkupuolella. Tiedotteet
jaetaan koulujen kautta koteihin.
Tarkemmat tiedot kerhoista löydät
myös srk:n nettisivuilta www.
kotka-kyminseurakunta.fi/7718.
Syksyn leirejä:
• 29.9.-1.10.2017 ”Vika on
eka” -leiri 4.-5.-luokkalaisille
Ristiniemessä
• 20.-22.10.2017 ”Anna armoo!”
-leiri 6.-8.-luokkalaisille
Ristiniemessä
• 22.-24.10.2017 ”Martin onnenpotku 1” -leiri 1.-2.-luokkalaisille
Ristiniemessä
• 24.-26.10.2017 ”Martin onnenpotku 2” -leiri 1.-2.-luokkalaisille
Ristiniemessä
• 22.-24.10.2017 ”Armottoman
arvokas 1” -leiri 3.-5.-luokkalaisille Höyterissä
• 24.-26.10.2017 ”Armottoman
arvokas 2” -leiri 3.-5.-luokkalaisille Höyterissä
• 17.-19.11.2017 ”Neljä lahjaa”
-tyttöleiri 1.-3.-luokkalaisille
Höyterissä
• 1.-3.12.2017 ”Lego” -poikaleiri 1.-3.-luokkalaisille
Höyterissä
Kaikkien leirien hinta on 23 €/
leiriläinen ja niille on yhteiskuljetus. Leireille voit ilmoittautua
11.-17.9. välisenä aikana osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi/7722 tai puhelimitse
arkisin 11.-15.9. klo 9-15 numeroon 044 752 9529. Jokaiselle
leirille mahtuu 40 leiriläistä.

Rippikoulu:
• Rippikouluihin ilmoittautuminen
alkaa maanantaina 18.9. klo 16
ja päättyy perjantaina 13.10.
Tarkemmat tiedot rippikouluista
löytyy seurakunnan kotisivuilta
ja koteihin lähetetystä kutsusta.
Rippikouluihin voit ilmoittautua
osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi/8099. Lisätietoja
Mari Rahkoselta mari.rahkonen@
evl.fi, p. 041 462 6222.
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LAPSET JA PERHEET:
• Su 10.9. klo 13 Taidepyhäkoulu
Boxilla. Käymme Raamatun kertomuksia läpi taiteen keinoin.
Maalaamalla, muovailemalla,
huovuttamalla, soittamalla ja
laulamalla. Taidepyhäkoulu
kokoontuu parillisina viikkoina
sunnuntaisin.
Perhekerhot:
• Maanantaisin klo 9-11
- Mussalon srk-talo,
Ruukimaanpolku 3
- Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1 (alk. 11.9.)
- Tavastilan kirjastorakennus,
Tavastilantie 225
- Avoinkerho Boksi, Karhulantie 31, Huom! klo 9-13
• Tiistaisin klo 9-11
- Aittakorven srk-talo, Luhtipolku
- Avoin päiväkerho Boksilla
Huom ! klo 9-13
- Taaperokerho Helilän srk-talo,
Huom ! klo 13-14.30
- Hovinsaaren kerhopiste,
Runeberginkatu
- Laajakoski, Laajakoskentie 273
(entinen terveystalo)
- Ristinkallio, Pahkakatu 4
- Taaperokerho Helilän srktalo (Kymin kirkon vieressä)
Huom ! klo 13-15
• Keskiviikkoisin klo 9-11
- Jäppilän koulu (alk. 6.9.)
- Sunilan srk-talo,
Valliniemenkatu 20
- Vauvakerho Mussalon srk-talo
Huom ! klo 9-11
- Kirkkomuskari Haltiantie
yhdessä Huom! klo 9.30-11
• Torstaisin klo 13-15
- Vauvakerho Helilän srktalo (Kymin kirkon vieressä)
• Perjantaisin klo 9-11
- Koivula, Koivulantie 5, koulun
asunto pääty. 2 kerros
- Kotka, Mariankatu 14 F,
Huom! klo 10-12
- Kirkkomuskari Langinkosken
kirkko Huom! klo 9.30-11.
Lisätietoja löytyy: https://www.
kotka-kyminseurakunta.fi/5407lapset-ja-perheet tai p. 044 725
9031/ Anne Silomaa.

Osviitta
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Levolle lasken Luojani

Oli jo melkein yö, makuuhuoneen ikkunan takana puiden oksat venyttelivät pimeyden keskellä. Tytön kädet olivat ristissä ja hän rukoili.
”Taivaan isä, anna äidin parantua.” Aamenen
jälkeen tyttö nukahti lempeään uneen.
Pienen pojan mielessä pyöri vielä onkiretki isän kanssa. Sängyn laidalla istui äiti. Iltarukous tuntui taas hyvältä ja rauhoittavalta: ”
Siunaa Jeesus meitä / anna meille enkeleitä /
siivilläsi meitä peitä / älä meitä koskaan heitä.”
Joskus poika kysyi äidiltä, mitä sillä heittämisellä tarkoitetaan. Ilmaanko heitetään ja
kenet heitetään? Äiti vastasi, että se tarkoittaa
hylkäämistä. No mitä sitten on hylkääminen,
poika kysyi.
Iltarukous voi olla kiitosta, avun pyyntöä,
rakkaiden ihmisten muistamista ja siunaamista. Se on rauhoittumista kohti yötä ja huolien
laskemista Taivaan isän kädelle.
Monen ihmisen lapsuuden iltarukous
kulkee mukana koko elämän ajan.
– Isoveli keksi itse oman iltarukouksen. Pitihän minunkin keksiä omani, Johanna, 32,
kertoo.
Oman iltarukouksensa alun hän poimi uskonnon kirjasta: ”Jumala sinä olet suuri ja
voimakas, sinä olet luonut kaiken. Saan sanoa
sinua isäksi.”
– Lisäsin sen perään, että ”luo myös minun
yöni ihanaksi”. Tämä on minun iltarukoukseni
yhä edelleen. Mitä sitä uutta keksimään, Johanna hymyilee.
”Tule Jeesus lapses luo, armos siunaukses
suo. Tue pientä horjuvaa, johda tietä oikeaa.”
Näin kuului Emilian lapsuuden iltarukous.
– Sitten äiti aina sanoi: enkeliunia, oman
kullan kuvia. Lopuksi aina minä tai veljeni saatiin sanoa: Kun mummi oli pieni, niin mummin äiti sanoi niin. Ja tästä kinastelimme aina
veljeni kanssa, että kumpi saa tämän aina sanoa iltarukouksen lopuksi, Emilia muistelee.
”Levolle lasken luojani” oli Marian lapsuuden iltarukous. Sen sanat jäivät hänelle hie-

Kuva Emilia Mänttäri

Lapsuuden iltarukous
seuraa usein aikuisuuteen.
Monesti iltarukous on
ihmisen keskustelua
Jumalan kanssa, ilman
valmiita sanoituksia.

man hämäriksi. Mitä tarkoitti ”jos sijaltain en
nousisi”?
Silti hänen mielestään on tärkeää, että omat
lapset rukoilevat tuon saman iltarukouksen.
– En selittänyt heille tuota outoa lausetta, ennen kuin he itse kysyivät sitä.
– Tytärteni kanssa rukoilimme sitä pidempään, poikani teki jo pienenä tenän koko iltarukouksen kanssa. Uskon, että vanhemmalla
tyttärelläni on edelleen oma iltarukouksensa,
mutta varmaan hän lähinnä kertoilee Jumalalle päivän asioista, kyselee neuvoja ja muistaa

Lapsen iltarukouksia
”Minä (lapsen nimi) pienoinen /
illan tullen rukoilen. /
Pienet kädet yhteen liitän, /
taivaan Isää aina kiitän.”

Ulla-Maija Sievinen

”Kiitos,että lapsenasi /
olen, Isä, suojassasi, /
muistat minut nimeltä, /
olet aina lähellä.”

”Päivän leikit taakse jää /
minua jo väsyttää. /
Kiitos että nukkumaan /
peiton alle mennä saan. /
Hyvää yötä Jumala /
siunaa meitä kaikkia.”
”Siunaa Jeesus pientä lasta /
katso puoleen taivahasta. /
Suojaa siivin enkelin, /
suurin, puhtain, valkoisin.”

kaikkia läheisiään.
– Niin teen minäkin joka ilta. Kun tiedän,
että jollakin on vaikeaa, otan hänet mukaan
iltarukoukseeni. Uskon rukouksen voimaan ja
olen kokenut sen itsekin monta kertaa.
Maria miettii, että iltarukouksista, eikä
muustakaan rukoilemisesta, ei yleensä puhuta.
– Luulen kuitenkin, että hyvin monet rukoilevat, monet myös aina iltaisin, kuten silloin
lapsena, vaikka rukoukset ovat varmaan paljon
muuttuneet.

”Tämä pieni sydän tässä ,/
nämä pienet kädet tässä, /
sinua on kiittämässä. /
Kun sä meille ruuan annat, /
kaikesta sä huolta kannat. /
Taivaan isä siunaa meitä, /
anna poluillemme enkeleitä.”

”Tule, Jeesus, lapses luo /
armos, siunaukses suo. /
Tue pientä horjuvaa /
johda tietä oikeaa.”
”Sylihisi Jeesus-rakas /
nukkua mun taasen suo. /
Ota hellään huomahasi /
koti kallis, rakkaat vanhempani
(ja sitten sisarukset nimeltä mainiten).”

