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Kohti Joulua

Maassa rauha ja
ihmisillä hyvä tahto

Jouluna ihminen
haluaa auttaa

uoden pimein aika on käsillä. Hieman on valoa tuonut ensilumi. Vielä emme
tiedä, onko jouluna lunta, mutta sen tiedämme, että joulu on taas tulossa.
Tämä Kotkan seurakuntien Osviitta tuo viestiä juhlasta, johon valmistaudumme. Maailmamme on monin tavoin rauhaton, mutta kaiken rauhattomuuden
ja taisteluista kertovien uutisten keskellä kuuluu ääni toisesta maailmasta. ”Maassa
rauha ja ihmisillä hyvä tahto.” Se on hyvä uutinen, ilosanoma, joulun sanoma. Sitä
me kirkkona tahdomme julistaa niin sanoin kuin sävelinkin.
Hetken hiljentyminen kirkossa, kappelissa tai kodissa auttaa kuulemaan paremmin niitä toisen maailman ääniä, jotka helposti jäävät kuulematta.
Meistä kukaan ei pysty lopettamaan sotia, mutta rauha ja hyvä tahto ovat monin
tavoin meistä riippuvaisia. Me voimme itse valita. Me voimme olla rauhantekijöitä
omassa lähiympäristössämme, perheessä, työpaikalla, koulussa. Me voimme avata
sydämemme lähimmäiselle, on hän tuttu tai tuntematon, samanlainen tai erilainen.
Me voimme levittää hyvää tahtoa. Omastaan antamalla ja hyvää tekemällä ei menetä mitään, vaan saa aina jotakin itselleen.
Kotkan seurakunnat ovat kulkemassa kohti entistä
tiiviimpää yhteyttä ja ykseyttä, kun vuodenvaihteessa
aloittaa uusi Kotka-Kymin seurakunta. Ei syytä huoleen, sillä emme ole Kymijoen eri puolilla vaan yhden
ja saman Kymijoen rannoilla ja yhteisen meren äärellä.
Yhdessä saamme edelleenkin hakeutua sinne, missä
kaikuu ääni toisesta maailmasta. Se kutsuu meitä
rauhan tekijöiksi ja hyvän tahdon lähettiläiksi.

ouluna meistä monet heräävät huomaamaan lähellä asuvien ihmisten hädän. Diakoniatoimistoon
tulee monenlaisia avuntarjouksia juuri joulun alla.
Ihmiset tarjoavat rahaa vähävaraisille, joku haluaa
ostaa lahjoja vähävaraisen perheen lapsille.
Toiset tuovat ruokalahjakortin sille, jonka rahat ovat
vähissä. Auttamisen halu on hieno asia.
Joulukuu kestää kuitenkin vain yhden kuukauden ja
jäljelle jäävät ne yksitoista muuta. Mikä saisi meidät
huomaamaan tarvitsevat lähimmäiset myös silloin?
Mikä auttaisi minut huomaamaan yksinäisen naapurin postilaatikolla ja tarjoamaan hänelle läsnäoloa?
Miten askeleeni hidastuisivat arkena kauppakeskuksessa, hymyilisin ja rupattelisin kiireettä ventovieraan
lähimmäisen kanssa?
Uskaltaisinko kohdata työkaverin, joka joutui pitkälle sairaslomalle mielenterveyssyistä? Suljenko
älylaitteet illalla ja kysyn vaihteeksi puolisolta, mitä
kuuluu? Otanko puhelun äidille tai siskolle ja otan puheeksi välillämme hiertävän asian?
”Saamme voimaa siitä, että rukoilette yhdessä
meidän kanssamme. Kärsitte rinnallamme.” Näin
sanoi Aleppon piispa Turun piispalle kuluvana syksynä
heidän tavatessaan Eurooppalaisessa konferenssissa.
Voiko ihminen saada voimaa siitä, että tietää toisten
kärsivän rinnallaan? Ajattelen niin, että jos toinen
tietää minun hätäni ja kuuntelee minua, se auttaa jaksamaan eteenpäin. Minulta se vaatii korvia, sitä että
annan toisen puhua, en
keskeytä, en jaa neuvoja.
Kuuntelen. Kestän sen,
ettei minulla ole sanoja.
Kestän hiljaisuutta ja tarjoan vain läsnäoloa.
Toivon meille joulun
tunnelmaa ja lähimmäisen auttamisen iloa ja
tuskaa koko vuodeksi!

Kuva Ulla-Maija Sievinen
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Kuva Ulla-Maija Sievinen

Hannu Marttila
Rovasti, vt. päätoimittaja

Luciavesper tuo valoa joulun alle.
Se järjestetään taas Kotkan kirkossa
tiistaina 13. joulukuuta. Kuva on vuodelta 2014.

J

Riikka
Klaavu-Pihlajamaa
Diakoni

Ennen wanhaan…

…nykyään

Suomessa on syöty riisipuuroa jouluna yli sadan vuoden
ajan. Aiemmin nautittiin ohrapuuroa. Maitoon keitettynä riisipuuro oli varakkuuden symboli.
Manteleita on ruotsalaiseen tapaan piilotettu puuroon
1800-luvulta lähtien. Löytäjälle tiedossa oli onnekas
vuosi, naimattomalle luvassa hääkellot. Tarinan mukaan
presidentti P.E. Svinhufvud neuvoi lisäämään kourallisen
manteleita puuroon, jotta jokainen varmasti saisi oman
onnensa.

Riisipuuro kuuluu yhä jouluun. Allergioiden myötä on
kehitetty uusia tapoja valmistaa joulupuuro. Puuron voi
keittää mehuun tai riisi-, soija- tai kaurajuomaan. Kookosmaidosta se saa monia miellyttävän maun.
Perinteitä voi noudattaa tarjoamalla puuro jouluna sekahedelmäkeiton kanssa.
Ja muistamme ehkä presidentin manteliohjeen!

Kuva Seppo JJ Sirkka
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– En tee mitään erikoista, minä vaan elän, kotkalainen Galina Mikhaylova sanoo.

Galina auttaa
K
otkalaiselle Galina Mikhaylovalle vapaaehtoistyö
on ihan normaalia arkea,
ihmisten auttamista ja läsnäoloa
ilman pienintäkään virallisuutta.
– Jos minulle tulee vaan pari
soittoa päivässä, mieheni ihmettelee, että onpas tänään hiljaista.
Galina on ehdolla Kansalaisareena ry:n Vuoden vapaaehtoiseksi. Muut kotkalaiset ehdokkaat
ovat Tuula Arminen, Hiwa Haghi ja
Sara Nyibong.
Galina syntyi vuonna 1957 Pietarin
alueen kylässä inkeriläisperheeseen. Kotona puhuttiin suomea, ja
joulua vietettiin Galinan lapsuudessa hieman salassa. -Naapurit
ihmettelivät, miksi meillä oli niin

Galina Mikhaylovalle vapaaehtoistyö on
tavallista elämää.

aikaisin joulukuusi. Neuvostoliitossa joulukuusi kuului uuden
vuoden viettoon.
Ensin Kotkaan muutti Galinan
tytär, sitten äiti. Vuonna 2004 tulivat Galina ja miehensä, joka jatkoi työtään rekkakuskina Suomen
ja Venäjän välillä. Galina oli työskennellyt yli 20 vuotta hälytyskeskuksessa, mutta Suomessa työn
saanti oli hankalaa.
Hän pääsi seurakuntayhtymän
Itätyön keskukseen Hovinsaarelle.
Sittemmin Galina työskenteli mm.
seurakunnissa diakoniatyön sijaisuuksissa sekä päiväkodissa. -Las-

ten kanssa oli tosi ihanaa.
Alkoi työttömyyden aika, mutta ei
toimettomuuden. -En halua kököttää kotona. Monet valittavat,
kun työttömänä on niin tylsää. Minulla ei ole tylsää.
Galina on tulkkina venäjänkielisille juhlissa ja arjessa, häissä,
hautajaisissa, lääkärissä ja virastoissa. Hänet soitetaan paikalle,
kun sairastunut tarvitsee apua.
Hän on joskus diakoniatyöntekijöiden mukana kotikäynneillä venäjänkielisten vanhusten luona.
Hän leipoo myyjäisiin, ja venä-

jänkielisten aikuisten rippikouluissa Galina on tulkannut pastori
Jukka Hännisen apuna jo 10 vuoden ajan.
Ideoita auttamiseen on vaikka
kuinka paljon.
Galina tunnetaan lämpimänä, iloisena ihmisenä. Yksi asia hänelle
on erityisen tärkeä:
– Seurakunta on minulle kuin
koti. Siellä autetaan lähimmäisiä
ja ollaan yhdessä. Sunnuntaina
kirkossa saan sielunrauhaa ja tasapainoa. Kahvilla tapaan tuttuja
ja ystäviä. Jos minulle tulisi joku
pula, tiedän, että saisin varmasti
itsekin apua.
Ulla-Maija Sievinen
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Kotkan Kiinteistöpalvelu
remontoi ja rakentaa

www.kotkankiinteistopalvelu.fi



Remontointiosastomme tarjoaa palveluja
myös yksityisille asiakkaille.


Kotkan Kiinteistöpalvelu
Raikkautta ja puhtautta
Karhulan
sinun kotiisi

Toteutamme remontit suunnitelmienne
ja toiveidenne mukaisesti tehokkaasti ja
ammattitaitoisesti, avaimet käteen-periaatteella
tai yksilöidysti.

remontoi ja rakentaa

www.kotkankiinteistopalvelu.fi
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Siivoukset,
PEPesuliike
20.1 VITAMIINIPÄIVÄ
Meiltä myös

Remontointiosastomme tarjoaa palveluja
Reippaat ja ahkerat työntekijämme taitavat niin

myös yksityisille asiakkaille.
kotisiivouksen, mattojen tamppauksen kuin ikkunan
Yksilöllistä pesupalvelua
muut
pesunkin. kotityöt,
Olipa
 
 kyse
 sitten kertaluontoisesta kotikodin
sähkötyöt
yksityisille
ja
laitoksille
siivouksesta tai sopimuspalveluista, pyrimme aina
Toteutamme
remontit suunnitelmienne






* Sähköasennukset, -korjaukset
ja -huollot
jättämään
käynnillämme
taatusti puhdasta jälkeä.
ja
toiveidenne
mukaisesti
tehokkaasti
ja
asiointija
avustuspalvelut
-myös sopimuspesut
Raikkautta ja puhtautt
* Sähköpääkeskusten
huolto ja
ammattitaitoisesti,
avaimet
käteen-periaatteella
* Pihojen
sähkötyöt

Kuljetuspalvelu
Työskentelemme Kotkassa, sinun kotiisi
Tarjouksia
* Valaistussuunnittelu
tai yksilöidysti.
Haminassa, Pyhtäällä ja
 Kemiallista pesua
Pyydä
maksuton ReippaatKjaodahkerat
Pätevät sähköasiantuntijat palveluksessasi!
Kymenlaakson alueella
taitavat
in Hetyöntekijämme
 Mattopesupalvelu
lga tamppauksen
Meiltä
 
palv mattojen
myös
sopimuksen mukaan.
kotisiivouksen,
kuin



palvelukartoitus numerosta:

kodin sähkötyöt
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050 407 7577
PE
20.1
VITAMIINIPÄIVÄ
(05) 262
118,
Karhula
Eskola

* Sähköpääkeskusten huolto ja
* Pihojen sähkötyöt
* Valaistussuunnittelu

Virsumäentie 32
Haminassa, Pyhtäällä ja

   www.kotkankotisiivous.fi

Pätevät sähköasiantuntijat palveluksessasi!
Kymenlaakson
www.kotkankotisiivous.fi
*p.050 40alueella
77 577
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Työskentelemme Kotkassa,

Tarjouksia
 Tervetuloa

 Kontio
  apteekkiin

Kodi
palv
nimel e
lä
Kotisi

   
        












Tervetuloa!
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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

Lakiasiaintoimisto

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

Yhteinen ajanvaraus 05 2111 500

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

www.almgren-sankamo.fi
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otkalaiselta Martti Pentiltä on ilmestynyt seitsemäs lähetyssaarnaaja Esra
Elovainiosta kertova sarjakuva-albumi.
Kaiken takana on rakkaus kuvataiteisiin ja lapsuus Ambomaalla.
– Synnyin Ambomaalla, joka nykyään on
Namibiaa, Martti Pentti kertoo. Hänen isänsä
oli saarnaaja ja äitinsä farmaseutti, joka pyöritti lähetysaseman sairaalan apteekkia. Vanhemmat tutustuivat Afrikassa ja menivät naimisiin.
-Siellä aloitin kouluni, ja isäni kuoleman jälkeen tulin 1960 Helsinkiin.
Kiinnostus sarjakuviin ilmeni varhain. Suosikkipiirtäjikseen hän mainitsee Hergén ja Barksin.
-Ihailen Tintin selkeätä viivankäyttöä ja kuvien
sommittelua. Vaikka jotkut varhaiset tarinat
ovat hieman kyseenalaisia, niin kuvat ovat esteettisesti hienoja.
Pentti piirsi erilaisia seikkailusarjakuvia,
mutta varsinainen
into lähti siitä, kun
hän löysi Esran tarinassa sekä tyylillisesti että tarinallisesti innostavan kokonaisuuden.
– Yritin olla hauska, mutta en onnistunut. Vasta kun
päätin piirtää minulle tuttua ja tärkeätä
maailmaa, onnistuin.
Lapsuuden ympäristö oli luonteva
paikka sijoittaa lähetystyöstä kertova
sarjakuva. Pentti ei
halunnut kuvata käännytystyötä vaan elämää
ihmisten keskellä.
– Kyllähän kotikyläni Onayena, jossa oli
kirkko, koulu ja lähetysasema, näkyy sarjakuvassani.
Sarjakuvissaan Pentti yhdistää kristillisen maailman historialliseen todellisuuteen hauskalla

tavalla. Lähetystyön kuvaaminen antaa mahdollisuuden syvempään maailman pohtimiseen
kuin seikkailusarjakuva.
– Päätin välttää Afrikan ja lähetystyön valheellista romantisointia.
Viimeinen kipinä oli se, kun hän löysi isänsä jäämistöstä lähetyssanomia parodioivan
kirjoituksen. Isää ärsytti se, että lähetystyötä
kuvailtiin jaloksi hengen kaupalla vaarallisessa
ympäristössä tehdyksi työksi.
– Isälleni lähetystyö oli normaali työ, jota
hän sattui tekemään Afrikassa. Isäni kirjoituksesta sain sarjakuvaani sopivan näkökulman.
Pentti on piirtänyt Suomen Lähetysseuran Lähetyssanomiin vuodesta 1981. Sarjakuvia on
julkaistu albumeina vuodesta 1991. Hän myöntää, että into hiipuu.
– Tulevaisuus on auki. Henkilöistä on tosin
tullut minulle kuin tuttavia. Lapsenikin kyselee, mitä henkilöille
kuuluu.
Eläkkeelle siirtyneellä Pentillä
riittää tekemistä.
Työura oli kuvaamataidon opettajana Keskuskoulussa
ja Lyseossa. Harrastuksiin on kuulunut Kristillinen
taideseura, Kolahtaako-festivaali ja
Runoryhmä Kimara. -Olin pitkään
Langinkosken seurakunnan luottamustehtävissä.
Pentti määrittelee itsensä myöhäisherännäiseksi körttiläiseksi. -Mikäpä muu voisin olla, sillä kummitätini
oli suoraan alenevassa polvessa sukua Paavo
Ruotsalaiselle, Pentti naurahtaa.
Petri Pietiläinen

Kuva Petri Pietiläinen

Tyylikästä sarjakuvaa
lähetystyöstä Afrikassa

Martti Pentti on jaksanut piirtää sen takia, että
hän löysi sopivan tyylin. – Tyyli ei kyllästytä ja
voin tarinoissa käsitellä kiinnostavia asioita.

Osviitta
Kuva Sirpa Ollikaisen kotialbumista
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Rakkain
joululauluni

Kuva Martti Linna

Varpunen jouluaamuna

Kylmää, mutta harrasta ja kaunista. Haapasaaren kirkon esineistö
on pitkälti lahjoituksin hankittua. Esimerkiksi yhden kauniista kynttiläkruunuista lahjoittivat saarelle vuonna 1918 pelastuneet pakolaiset. Kaunis alttaritaulu tuodaan aina talveksi evakkoon mantereelle. Sen korvaa joulupalveluksessa taulua esittävä valokuva.

Saaren joulu

Tuija Ahonen
Tyyli-Kotkan yrittäjä

Haapasaari on Sirpa Ollikaiselle rakas
paikka.

Haapasaaressa kokoonnutaan aattona
joulukirkkoon.

H

aapasaarelaiset ovat ylpeitä omasta kirkostaan,
ja ihan syystä. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä pitää nykyisin kirkkoa yllä. Joulun aikaan
saarelaiset hiljentyvät omassa pyhätössään suuren juhlan sanoman
ääreen. Nykyinen katkeamaton
perinne alkoi vuonna 1995.
– Kirkon 150-vuotisjuhlia vietettiin pari vuotta sitten, kertoo
Haapasaari-seuran puheenjohtajana yli 20 vuotta ollut Sirpa Ollikainen. - Haapasaarella on käyty
perinteisesti kirkossa joulupäivänä, joten ensimmäinen nykymuotoinen joulukirkko pidettiin myös
joulupäivän iltana.
Puolustusvoimat toimi saarella
vielä tuolloin vuonna 1995. Silloin tehtiinkin joulupalveluksen

Oi, aivan ehdoton suosikkini on
Varpunen Jouluaamuna. Se tuo
muistot lapsuudesta. Lauloin paljon kuoroissa ja tässä olin useasti
solistina.
Vaikka sävel on melankolinen,
niin laulu kertoo hyväntahtoisuudesta ja vähäosaisten auttamisesta. Samastuin lapsuudessa yksinäiseen varpuseen ja olisin halunnut auttaa.

osallistujaennätys, kun kaikki palveluksesta vapaana olleet sotilaat
tulivat hekin sanan ääreen. Sirpa
Ollikainen muistaa vieläkin sen
”kiiltomadon”, jonka varusmiehet
muodostivat tullessaan pimeästä
yöstä kirkolle pienten punaisten
lyhtyjensä kanssa.
Puolustusvoimien ollessa vielä saarella siellä järjestettiin omaistenpäiviä aina jouluaattona. Silloin
sotilaiden mukana saareen tullut
pappi piti hartaustilaisuuden aattonakin. Kun armeija jätti Haapasaaren, hartauksia alkoi pitää saaren kauppias.
– Kun aloitimme vuonna 1995,
kauppiaana oli Aija Riihelä, Sirpa
Ollikainen muistelee.
– Hänen kanssaan ideoimme

joulukirkkoa. Ajankohta on nykyisin aattona, senkin vuoksi
koska omaiset pääsevät silloin
merivartioston veneen kyydissä
saaren omalle hautausmaalle.
Nykyisin saarella on vakinaisesti
kirjoilla enää kuusitoista ihmistä.
Pientä kirkkoa valaisevat joulupalveluksessa kauniiden kynttiläkruunujen lisäksi penkkien
päihin ja ikkunalaudoille sijoitetut kynttilät. Jokaisen tulijan
kannattaa muistaa pukeutua
lämpimästi. Jotain lämmikettä
kannattaa varata myös penkille
pepun alle.
Palveluksen jälkeen saarelaiset nauttivat yhdessä joulun
herkkuja ja lämmintä mehua.
Martti Linna

Oi jouluyö
Ehkä ylitse kaiken on Oi jouluyö.
Se kiteyttää joulun sanoman. Aivan sama millä kielellä laulu esitetään, aina se koskettaa yhtä paljon
ja saa kyyneleet silmiin. - Oi jouluyö, oi autuas sä hetki, kun ihmiseksi toit herra taivaan..
Tarja Rantaruikka
Peruskoulun opettaja

Lasten kauneimmat
joululaulut
Lasten kauneimpia joululauluja
lauletaan taas sunnuntaina 18.
joulukuuta kello 16 alkaen Aittakorven seurakuntatalolla.
Tarja Rantaruikka johtaa
siellä Aittakorven koulun kuoroa, jossa esiintyy koululaisia
2-5 luokilta.
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Kissat ja
joululahjakääreet

K

ävimme 1960-luvun lopulla joka jouluaatto Metsäkulman hautausmaalla.
Ennen kuin jaksoin kävellä, minua vedettiin pulkassa. Olin saanut korkkipyssyn joululahjaksi. Sitä sitten ammuskelin ja nauroin.
Tervehdimme isoisoäitiäni ja hänen äitiään.
Makasivat samassa haudassa.
Hautausmaa oli pimeä ja pelottava paikka.
Harvat laittoivat kynttilöitä haudoille. Nykyään ne ovat kynttilämeriä. En tiedä, kumpi on
kauniimpaa – luminen hautausmaa muutaman
kynttilän valossa vai tulimeri? Valitsen itsekkäästi lapsuuteni hautausmaan.
Kun kasvoin, hautausmaakäynneistä tuli
minun, tätini, äitini ja mummoni juoksukilpailuja. Myönnän siihen kuuluneen lumisotaa ja
lumipesuja. Olin talon ainoa mies, jos kissoja
ei lasketa.

Joulukuusen hakeminen Sunilan metsästä kuului perinteisiimme. Kun ymmärsin, että kuusen
hakeminen oli senkin takia jännittävää, koska
joulukuusi varastettiin, sain mummoltani vastauksen – miten niin, omasta metästä tää otetaan. Mummoni ja äitini olivat töissä Sunilan
tehtaalla. Pienen pojan mielestä he olivat oikeassa. Kuusen nyrhiminen metsässä puolitylsällä puukolla jäi pikkupojan mieleen.

Kävin pyhäkoulua. Jäljellä on pieni sininen kassi, jossa mukana kulki maitoa pullossa ja muutama paperiin kiedottu voileipä. Pyhäkoulun
tarinat saivat minut innostumaan historiasta.
Joulukirkko ei kuulunut sunilalaiseen lapsuuteen. Kirkkoa ei lähistöltä löytynyt. Sunilan
seurakuntakeskuksessa kävimme koulun kanssa ”joulukirkossa”. Se aloitti jouluni.
Meillä oli tyypilliset työläisperheen rutiinit.
Jouluruoat ja naapurin setä joulupukkina, eikä
pukin pahvinen naamari tai muovinenä haitannut. Joulupukin sylissä jännitti. Parhaimmat
vaatteet päällä. Joissakin kamalissa kuvissa
mummoni on laittanut minulle rusetin kaulaan. Jääkiekkopeli vuonna 1969 oli mieluinen
joululahja, ja aloin heti pelata.

takapihan tulipaikalla. Toisena jouluna söimme kalaa ja intialaista kasvisruokaa.
Ensi jouluna kuusi on poissuljettu vaihtoehto. Taloon on tullut kaksi villiä kissaa. Mitähän
ne ajattelevat, jos uunissa tuoksuu joulukinkku?
Muisto lapsuuteni jouluista on ilmeisen
tärkeä. Lapsuuteni joulutähti tuikkii valoaan
ikkunassa ympäri vuoden. Tänä jouluna pitää
ostaa paljon lahjoja. Kissat ja joululahjakääreet
olivat osa lapsuuteni joulua. Nyt voisin kokea
sen uudestaan.
Petri Pietiläinen

Nykyisin joulu on yhteinen hetki, se on juhla
vaimon kanssa. Käymme joka vuosi kuuntelemassa joulurauhan julistuksen Langinkoskella.
Siitä alkaa joulumme. Välillä olemme käyneet
Metsäkulmalla. Nyt siellä lepää samassa haudassa neljä naista.
Teemme joskus perinteistä joulua: koristeet
ja kuusi. Yhtenä jouluna paistoimme makkaraa

Julius-kissa toivottaa
hyvää joulua.

Kuva Ulla-Maija Sievinen

Petri viettämässä joulua
vuonna 1969.
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Erikoishammasteknikko
KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

Lounasravintola
Vesivalli
Kotkan talousalueella

Lämmin lounas kotiin ja
töihin toimitettuna
Ateriahinnat
5-7 kertaa viikossa 7,50€
3-4 kertaa viikossa 8,00€
1-2 kertaa viikossa 8,50€
Vesivallintie 11, Karhula (entinen Teboil)
puh. 05 229 6000
lounasravintola.vesivalli@gmail.com

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42

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




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

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

www.hautaustoimistopulliainen.fi

Elina Snicker

HARMONY SISTERS

Musiikkinäytelmä sisaruudesta, unelmista ja todellisuudesta
ENSI-ILTA 28.1.2017 / Ohjaus Saana Lavaste
LIPUT 32 € / 29 € / 23 € / www.lippu.fi alk. 20,50 €
hinnat sis. palvelumaksun

Kysy ryhmämyynnistä tarjousta yli 30 hengen ryhmille!
Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm)
Ryhmämyynti (03) 752 6000 / Väliaikatarjoilut (03) 782 6474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi
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Vähän hikeä, paljon iloa

Kuva Petri Pietiläinen
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Gospel-lattareissa tanssijat rukoilevat ja tanssivat iloa sydämeen, sieluun ja kehoon. Oikealla etualalla Leena Ronkainen.

G

ospel-lattariporukka tanssii
torstaisin Aittakorven seurakuntatalolla. Uskonnon, musiikin ja liikunnan yhdistelmä on todellisuutta
Kotkassa.
Gospel-lattarit toi Kotkaan Langinkosken
seurakunnan lastenohjaaja Leena Ronkainen.
– Olin sohvaperuna ja tein elämäntaparemontin. Kokeilin zumbat ja muut, mutta tähän
ihastuin, Ronkainen sanoo.

sä mieli ja keho saavat hyvän
olon, Tarvonen toteaa.
Liikunta on hänelle tärkeätä.
Hän ei osaa tanssia, mutta nauttii siitä, miten
hyvä mieli tanssimisesta tulee.
Tuulikki Kuorikoski on tulossa ensimmäisen
kerran tanssimaan. Hän tuli paikalle ystävänsä
ehdotuksesta.
– Tieto kulkee suusta suuhun. Ystäväni kehui sitä, miten kivaa tämä on, Kuorikoski toteaa.
Gospel-lattarit ovat sekä henkinen, liikunnallinen että sosiaalinen tapahtuma. Hirveästi
hikeä ei valuteta vaan tavataan uusia ja vanhoja ystäviä.
– Ja onhan liikunta kaikenikäisille tärkeä
asia, Kuorikoski miettii.

Gospel-lattarit tuntuvat sydämessä asti

Gospel-lattarit ovat tamperelaisen Asta Lehtimäen kehittämä matalan kynnyksen tanssitapa
naisille. Niitä on pidetty vuodesta 2007 Tampereella NNKY:n piirissä. Myöhemmin lattarit
ovat levinneet eri puolille maata.
– Vaikka tämä on naisten juttu, niin en aja
miehiä pois. Muutama on käynyt kokeilemassa.
Uskonnon ja tanssin yhdistelmässä on kyse
itsetunnosta. Harjoituksissa ei ketään arvostella tai arvioida. Ronkaiselle jokainen on Taivaan
isän silmissä arvokas.
– Pohjalla on silti naiseuden vahvistamista.
Harjoituksissa rukoillaan ja tanssitaan. Täällä
ohjaaja on vertaistanssija, joka tanssii pääasiassa selkä ohjattaviin päin. Tanssitilassa ei ole
peilejä. Tarkoitus ei ole itsensä ihaileminen

vaan hyvä olo. Kaikki musiikki on kristillistä.
Harjoitus aloitetaan ja lopetetaan rukoustuokiolla.
– Rukoukset ovat pienimuotoisia messuja,
joilla saadaan sieluun hyvä olo. Välillä on ollut jännittävää keksiä sopiva rukous. Muutama
osallistuja on katsellut rukouksen aikana seiniä, mutta takaisin ovat tulleet.
Kotkassa matalan kynnyksen toimintamuotoon on suhtauduttu hyvin myönteisesti. Ronkainen on vuoden varrella käynyt esittelemässä
tanssia niin lapsille kuin vanhuksille. Tanssi
sopii kaikille.
– Joissakin paikoissa Suomea tanssiminen
seurakunnan tiloissa on muodostunut ongelmaksi, Ronkainen harmittelee.
Sana kiertää, ihmiset innostuvat.
Gospel-lattareita on tanssittu Kotkassa
tammikuusta alkaen. Tieto kulkee ihmiseltä
toiselle. Keskimäärin osallistujia on 14. Osalle
tanssiminen on ainoa yhteys seurakunnan toimintaan.
Merja Tarvonen on tanssinut koko syksyn.
– Tämä on kokonaisvaltaista liikuntaan, mis-

Rahat menevät hyvään tarkoitukseen. Gospellattarit eivät paljoa kukkaroa kurita. Kertamaksu on neljä euroa. Vuoden viimeiset tanssit
tanssitaan 8. joulukuuta ja ensi vuonna jatketaan 12. tammikuuta.
Maksuilla katetaan lisenssimaksut ja ohjaajan koulutus. Ylijäämä lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen, tänä vuonna Naisten Pankille.
Petri Pietiläinen
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Kuka oli Joosef,
Jeesuksen isä?
Joosef, Jeesuksen isä, jää yleensä vähälle huomiolle.
Mitä hänestä tiedetään?

Joosefin, kyläpuusepän, kerrotaan
polveutuvan Daavidin kuninkaallisesta suvusta. Joosefista ei Raamatussa kovin paljoa kerrota. Hän
ilmeisesti opetti Jeesukselle oman
ammattinsa.
Luukkaan mukaan Jeesus teki
12 vuoden ikäisenä matkan Jerusalemiin pääsiäisjuhlaan vanhempiensa kanssa, ja tässä yhteydessä
Joosef mainitaan viimeisen kerran
Uudessa testamentissa.
Joosef oli jo vanha mies tavatessaan Marian. Maria oli kasvanut
Jerusalemin temppelissä, ja hän
oli vakava ja mietiskelevä nuori
nainen. Hänen iäkkäät vanhempansa Joakim ja Anna olivat kuolleet. Maria oli lähetetty sukulaisten luokse Nasaretin kaupunkiin
Galileaan. Muuta paikkaa Marialla
ei ollut.
Kun Joosef pyysi hänen kättään, Maria suostui. Joosef ei ollut
rikas, mutta hän ansaitsi elannon
arvostettua kyläpuuseppänä. Wille
Riekkinen toteaa kirjassaan, että
Joosef oli lauhkea ja rauhallinen ja
kohteli hyvin aasiaan. Se oli hyvä
merkki.
Kihlauksen jälkeen Joosef oli
täysin hämmentynyt. Maria oli
selvästi raskaana, mutta kuka oli
isä? Maria ei vaikuttanut kepeäkenkäiseltä naiselta. Joosef häpesi. Hänelle naurettiin.
Maria itse joutui ympäristön ih-

misten pilkan ja vihan kohteeksi,
mutta hän ei hävennyt.
Enkeli kertoi Joosefille, mistä on
kysymys. Maria oli edelleen neitsyt ja hän odotti Jumalan poikaa.
Kyläpuuseppä ja hänen vaimonsa
saisivat kasvattaa Jumalan lasta.
Joosef varmaan mietti, miten
tällaisen asian voisi kertoa rienaaville ihmisille. Hän otti Marian
kotiinsa ja päätti pitää naisesta ja
lapsesta huolta.
Ilkeät puheet jatkuivat. Saattoi
olla helpotus, että keisarilta tuli
käsky verollepanosta, ja Marian ja
Joosefin oli lähdettävä Betlehemin
kaupunkiin. Oli kuljettava pitkä
ja vaarallinen matka, ja Maria oli
viimeisillään raskaana. Ilman Joosefin tukea hän ei olisi selvinnyt
matkasta.
Betlehemiin oli tullut paljon
väkeä verolle pantavaksi. Minne Joosef veisi väsyneen Marian?
Lopulta löytyi talli, jonka lattialle
Joosef keräsi puhtaita olkia. Synnytys oli alkanut. Wille Riekkinen kertoo, että Joosef oli nähnyt
omien poikiensa syntyvän ja tiesi
auttaa Mariaa ja hieroa hänen selkäänsä.
Joosef pesi vastasyntyneen,
kuivasi, kietoi puhtaaseen liinaan
ja antoi pojan Marialle.
He, Maria, Joosef ja Jeesus, olivat perhe.’
Ulla-Maija Sievinen

Lapuan kirkon vanha alttaritaulu on nimeltään Paimenten kumarrus. Se
on Thomas Kiempen vuonna 1791 maalaama. Maria ja Jeesus-lapsi ovat
saaneet sädekehän päänsä ympärille, ylempänä Marian vasemmalla
puolella oleva Joosef ei sitä saanut.

Osviitta
Oma
pyhäpäivä
Joosefille

Jouluun liittyen Joosefin toiminta
oli hyvin olennaista. Marian piti
olla neitsyt, mutta hän oli raskaana. Matteuksen evankeliumin mukaan Joosef ei halunnut häpäistä
häntä vaan päätti jättää hänet
hiljaisuudessa. Kuitenkin enkelin
ilmoituksen jälkeen Joosef meni
naimisiin Marian kanssa.
Myöhemmin Joosef sai varoituksen ja käskyn lähteä Egyptiin,
ettei poikaa surmata. Joosef toimi
näissä tilanteissa kunniallisin perustein.
Joosefin merkitys oli suurempi kuin yleensä puhutaan. Syynä
saattaa olla Matteuksen evankeliumin joulutekstien käytön vähyys verrattuna Luukkaan teksteihin, joissa Joosefilla on pienempi
rooli. Usein mietitään, miten olisi
käynyt, jos Maria ei olisi ollut yhtä kuuliainen Jumalalle kuin mitä
hän oli saadessaan ilmoituksen
Jeesuksesta.
Ja miten joulun ihme olisikaan
muotoutunut, jos Joosef olisi kieltäytynyt Jumalan johdatuksesta
toimia Jeesuksen kasvatti-isänä?

Olen miettinyt, miten hieno mies
Joosef oli, kun hän otti vieraan
lapsen omakseen. Avioton lapsihan oli tuohon aikaan suuri häpeä.
Muistaakseni katolisessa kirkossa Joosef on adoptioisien suojeluspyhimys. Joosefista voisi nykyään puhua enemmänkin, kun
perhemalleja on entistä enemmän,
ei vain ”perinteisiä” ydinperheitä.
Myös yhden kirkkovuoden pyhäpäivän voisi mielestäni omistaa
Joosefille, kun Marialle omistettuja pyhiä on useampia.
Maarit Alhosaari, pastori

Kotkan seurakunta

Tapio Suontakanen

Seurakuntapastori,
Langinkosken seurakunta
LÄHTEET:
Luukkaan evankeliumi
Riikka Juvonen ja Wille Riekkinen: Sinetiksi sydämeesi. Raamatun
suuret rakkauskertomukset. Jyväskylä 2002.
Kuka kukin on Raamatussa? Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab,
Helsinki 1996.

Joosef
seuraa taustalla
Matteus kertoo erään perheen
perustamisvaiheista. Tarkasti
otettuna ei itse joulusta puhuta
mitään. Lapsen äiti mainitaan
vain nimeltä miehen kihlattuna.
Joulun lapsi ei ollut vielä syntynyt. Paikalla on oikeastaan vain
mies, Joosef, miehen elämää
aloittamassa. Voisi kuvitella, että kuuluisa suku asettaa paineita
nuorelle miehelle. Morsian kaipaa hellyyttä ja tukea. Ympäröivä yhteiskunta esittää vaatimuksia hurskaalle miehelle. Omaa
elämääkin olisi elettävä. Se olisi
saatava järjestykseen.
Ja kaiken lisäksi oli syntymässä lapsi, jonka alku oli käsittämätön. Ei ollut helppoa Joosefilla, joulun miehellä.
Kuitenkin hänen joulunsa
helposti unohdetaan. Hänelle ei
joulukuvaelmassa löydy muuta
tehtävää kuin aasin taluttaminen ja majatalon etsiminen. Kun
me laulun kehotuksen mukaan
heitämme arkihuolet pois, niiden mukana menee Joosef, huolien kantaja, monenlaisiin haasteisiin vastaaja.
Joulusta helposti tulee romanttinen kuva, paimenet kedolla, synnyttävä nainen, lapsi
seimessä, hiljaisuutta (onko niin
pienen lapsen kanssa?). Mutta
Joosef, kunnon mies mietteineen ja huolineen ja ristiriitaisine tunteineen saa pysyä poissa.
Hän, jolla olisi ollut täysi oikeus
vaatia korvausta tapahtuneesta
ja hylätä morsiamensa. Kuitenkin hän suostuu olemaan Marian tukena. Joosef Daavidilainen
suostuu Jumalan pelastussuunnitelmaan, vaikkei varmasti
paljoakaan ymmärtänyt siitä,
mitä tapahtui hänen läheisyydessään.
Joosef on taustalla, seuraa,

miten joulu syntyy hänestä riippumatta. Näin hän antaa yhden
mallin joulun vastaanottamisesta. Ehkä siinä ei tarvita niin
paljon etukäteen puuhata. Joulu
tulee kuitenkin, tahdomme tai
emme.
Minä, tämän päivän mies,
tunnen jotenkin sukulaisuutta
tuon joulun miehen, Joosefin
kanssa. Joulu on jotain sellaista, jonka haluaisi tuntea ja jakaa tunnetta. Mutta koen, etten
osaa. En löydä sanoja tai tekoja. Helposti huomaan jääväni
takaa-alalle. Ehkä naamari kasvoilla saan palvella jouluna tai
muulloinkin.

Kuva Jukka Koskinen

Joosefin
merkitys
oli suuri
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Matti Virmakoski

Rovasti, Pyhtään
seurakunnan entinen
kirkkoherra
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Lapsuuden lumiset
Rainer Lassila muistelee mielellään
jouluja Puistolassa.

L

lon toisessa alakerran asunnossa.
Kahdessa huoneessa asui Lassilan
kahdeksan perheenjäsentä.
Puistolan lapsilla oli paljon leikkikavereita ja monia kivoja paikkoja
leikkiä ja pelailla. Talvella luisteltiin meren jäällä ja laskettiin mäkeä Heikkilän kaupan mäeltä yli
Tammikadun. Junamallissa potkurit laitettiin peräkkäin toisiinsa
kiinni ja annettiin mennä. Autoja
ei kulkenut, ja vauhtia ja huutoa

mäenlaskussa riitti.
– Joulua odotettiin aina kovasti. Se oli syntymäpäivien lisäksi ainoa päiviä, jolloin saatiin lahjoja.
Pojat saivat usein isän veistämiä ja
maalaamia puuautoja ja tytöt mollamaijoja.
Joulupukkeja välitettiin urheiluseura Kotkan Reippaan kerhotiloissa, joissa toimi myös veikkausasiamies. – Pukilla oli turkki nurin
päin päällä, turkislakki väärin päin
ja puusauva kädessä.

Yksi yllätyslahja on kuitenkin
Rainerin mieleen jäänyt. Kesällä isä osti huutokaupasta oikean
jalkapallon. Se oli harvinaisuus,
ja Lassilan lapsista tuli hetkessä
erityisen suosittuja. Jalkapalloa
pelattiin Puistolan pikkumetsässä
Pihlajatie 12:n aukiolla.
Noin 8-vuotiaasta lähtien Rainer
hankki joulurahaa myymällä vanhempien Rautakirjasta ostamia
postikortteja.

Kuva Ulla-Maija Sievinen

apsuuden jouluina oli aina
lunta, muistelee kotkalainen Rainer Lassila.
Hän on Puistolan poikia: vuonna 1937 syntynyt Rainer asui ensin
Tammikatu 2:ssa, sitten Pihlajatie
16:ssa vastapäätä Kyminlaakson
kauppaa ja Tammikadulla yhdessä
Pällin taloista.
Rainer Lassilan varhaisimmat
joulumuistot ajoittuvat sodan aikaan, jolloin perhe asui Pihlajatiellä ison mansardikattoisen ta-

Rainer Lassilan lapsuuden joulumuistot sijoittuvat Pihlajatie 16:n taloon.
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– Kiersimme taloja, koputtelimme oviin ja kyselimme, ostaako
setä tai täti kortteja. Hinta oli 10
penniä kappaleelta. Rahat menivät
joululahjoihin. Kaikki saivat jotakin pientä, sisarukset joskus kirjan, äiti keittiötarvikkeen.
Rainer oli lapsista vanhin ja
auttoi paljon vanhempiaan joulun
allakin. -Siivosin ja tamppasin matot ja patjat.
Isä haki joulukuusen usein
Mussalosta tutulta kaverilta ja toi
sen potkurilla jään yli. Kun perhe
vuonna 1952 muutti Tehtaankadulle, nykyiselle Ruukinkadulle,
Rainer toi sinne kuusen potkuripelillä.
Aikuisena, kun Rainer Lassila
oli töissä mittamiehenä Kotkan
maanmittausosastolla, joulukuuset
saatiin työmaalta. Kun puita kaadettiin mittaus- ja rajalinjojen tieltä, parhaat kuuset jätettiin kaadettuina pystyyn joulua odottamaan.
Mutta takaisin lapsuuteen:
kuusen koristeena oli mm. upea
nauha, joissa oli maailman lippuja. Lapset laittoivat kuuseen myös
koulussa tehtyjä koristeita ja vahvoissa pidikkeissä olevia kynttilöitä.
Lipeäkala oli Lassilan perheen isän
jouluherkku, josta lapsetkin pitivät. Kinkku oli kuitenkin odotetuinta jouluruokaa. Se nautittiin
lanttu- ja perunalaatikon ja joskus
myös makaronilaatikon kanssa.
Lisäksi oli riisipuuroa ”sekametelisopan” kanssa.
– Äiti teki ison piparitaikinan ja
kauli sen pöydän päälle. Me lapset
teimme siitä pipareita kukan, kolmion ja tähden mallisilla muoteilla. Pyöreitä pipareita tuli pullon-


 


Pihlajatie 16:n talosta löytyi vanha, taloa ja maisemaa esittävä piirros.
pohjalla leikkaamalla.
– Sokerit ja voit ja monet muut
ruokatarvikkeet olivat kortilla.
Koska lapsia oli paljon, ostokorttejakin saatiin useita. Minullakin
oli iso pino kortteja, kun menin
asioille Vaahteratien ja Pihlajatien
risteyksessä olleeseen Kyminlaakson kauppaan.
Jouluna saunottiin Pällin saunassa
Tammikadulla. Miesten ja naisten saunojen välissä oli koju, josta
sai juotavaa, vaikkapa limonadia.
Lapsille ostettiin aina mukilliset
vaarinkaljaa.
Isän tekemät vastat otettiin mukaan talon ullakolta ja lioteltiin
löylyhuoneessa hyviksi, ja koivun

tuoksu levisi joulusaunaan.
Isä kävi aina jouluna Parikan
hautausmaalla vanhempiensa
haudalla. Sinne piti mennä ”vanhan tien bussilla”, joka kiersi
Korkeakosken ja Karhulan kautta
Suulisniemeen.
– Kävin äidin kanssa ruotsinkielisessä jumalanpalveluksessa,
koska äidinkielemme oli ruotsi.
Jouluun kuuluivat myös sukulaisten vierailut, ja puolin ja toisin
käytiin kyläilemässä.
– Minulla on hyviä muistoja lapsuuden jouluista, Rainer Lassila
kertoo.
– Viime vuosina lapset perheineen ovat yleensä olleet jouluisin

luonamme. Ja kuten isäni aikanaan, minäkin käyn jouluaattona
Parikan hautausmaalla. Vien kynttilät isän, äidin ja veljieni haudoille, ja usein mukanani ovat tyttäreni ja hänen lapsensa.
Ulla-Maija Sievinen
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Musikaali sopii jouluun

E

esittäville laulajille, orkesterille
ja kertojille. Kaikkiaan esityksessä tulee olemaan lähes 80 esiintyjää.
Kaj Pekkanen tuotti samaan
kirkkoon vuonna 1993 joulumusikaalin Rakkauden Valo. Se oli yleiKuva Martti Linna

nsi vuoden joulun alla,16.
joulukuuta 2017, esitetään
Kotkan kirkossa joulumusikaali Valo tuli maailmaan. Produktion vastaava tuottaja ja käsikirjoittaja Kaj Pekkanen myös
muokkaa eli sovittaa teoksen sen

sömenestys: 1500 ihmistä vetävä
kirkko oli aivan täysi. Kaikkiaan
Rakkauden Valoa on esitetty kuutena vuonna, viimeksi 2012.
– Musikaalilla päästään kiinni
tämän päivän ihmiseen. Kynnys
tulla kuuntelemaan joulumusiikkia on matala, Kaj Pekkanen kuvaa syytä musikaalien suosioon.
– Koostan esityksen kolmen
suositun amerikkalaisen joulumusikaalin musiikista ja teksteistä.
Mukana on monia eri musiikin
tyylilajeja; balladeja, hymnejä, spiritualeja, soulia ja jopa swingiä.
Pekkanen on saanut mukaan
produktioonsa jälleen osaavaa vä-

keä. Kotkan seurakunnan lisäksi
mukana on muun muassa Kotkan
Seudun Musiikkiopiston jousistoa ja Kotka Big Band. Esiintyjinä
tullaan kuulemaan myös nimekkäitä solisteja, tuplakvartettia ja
kuoroa.
– Musikaali on kertojien, laulajien sekä suuren orkesterin esitys
kapellimestari Ari Ismälän johdolla jouluyön tapahtumista Betlehemissä Luukkaan evankeliumin
mukaan, käsikirjoittaja kuvaa tulevaa esitystä. – Se on riemullinen,
ja tuo joulun tapahtumat hyvin
esiin.
Martti Linna

Kuva Seppo JJ Sirkka

Kaj Pekkanen asuu näköetäisyydellä ensi vuoden joulumusikaalin kauniista esityspaikasta. Sen tuotto ohjataan
paikkakunnan vähävaraisille
lapsiperheille seurakunnan
diakoniatyön kautta.

Rakkain
joululauluni
Arkihuolesi
kaikki heitä
Mielijoululaulukseni on vuosien
mittaan tullut Alpo Noposen ja
Leevi Madetojan Arkihuolesi kaikki heitä. Siihen on kaksikin syytä.
Ensinnäkin pikkupoikana laulu
painui mieleeni siksi, että ihmettelin sen sanoja. Kummallinen joululaulu, kun isäni esiintyy siinä!
Vasta myöhemmin ymmärsin, että
”auvo” ei tarkoittanutkaan Auvoisääni, vaan riemua ja onnea.
Laulun sanat kirjoittaneen Al-

po Noposen runoissa tapaa usein
vanhoja, käytöstä jo pois jääneitä
sanoja. Tällainen on tuo auvo-sana.
Toiseksi nyt aikuisena laulussa puhuttelee sen sanoma siitä,
että jouluna saisimme jättää arkiset huolemme ja kysymyksemme, taakkamme ja paineemme.
Minulle tämä ulottuvuus joulun
sanomassa ja vietossa on vuosien
mittaan tullut yhä tärkeämmäksi.
Toivon, että ”arkihuolesi kaikki
heitä” ei koskisi vain muutamaa
joulunpyhää, vaan joulun sanomasta säteilisi tällainen asennoituminen koko elämään. Silloin auvo voisi täyttää mielemme.
Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa

Kun joulu on
Rakkain joululauluni on Otto Kotilaisen Kun joulu on. Tahtilajina
3/8 toimii todella hyvin ja Alpo

Noposen sanoitus huokuu aitoa
joulutunnelmaa.
Jo lapsesta olen mieltynyt tähän joululauluun. Kun ummistaa
silmät, laulun rauhallinen sävelkulku avaa joulumielen.
Urpo Koponen
Lintuasiantuntija, muusikko

Varpunen jouluaamuna
Oma pieni lapsi toi viime vuonna
erilaisen joulutunnelman ja sitä myötä uuden joulukappaleen.
Matkustettiin Pohjois-Suomeen
autolla lapsen kanssa tapaamaan
sotaveteraani-isoisovanhempia.
Pitkä ajomatka taittui rennosti
Mauri Kunnaksen Joulupukin soivan laulukirjan kanssa ja Varpunen jouluaamuna -kappaletta lauleskeltiin autossa lukuisia kertoj.
Niina Ukkonen
Autokoulu Ajatuksen yrittäjä

Osviitta
Kuva Seppo JJ Sirkka
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Kun laulukärpänen puraisee
kuoro, johon ei ole pääsykoetta.
Halu laulaa riittää, sanoo kanttori Kallberg. ”Olen aina halunnut
laulaa vaikkei ole ääntäkään”,
”laulan niin kauan kuin henki pihisee”, ”naapuri houkutteli mu-

Tervetuloa kotiin!

J

avoin Olohuone, joka aloitti toimintansa
syksyllä 2012. Monelle keskiviikkoinen
yhdessäolo on viikon kohokohta ja tuo
sopivasti vaihtelua arkeen.
Olohuone on auki joka keskiviikko klo
10-13 Karhulan seurakuntakeskuksessa
Karhulantie 33.
Seppo JJ Sirkka
Kuva Seppo JJ Sirkka

utustelua, lehtilukusali, kahvio,
ohjelmatuokio tai hartaus ja jopa
verenpaineen mittausta eikä tarvitse olla yksin! Tätä kaikkea on tarjolla
Olohuoneessa.
Karhulan seurakuntakeskuksessa
kokoontuu viikoittain vapaaehtoisten
seurakuntalaisten ylläpitämä kaikille

Seppo JJ Sirkka

Kuva Seppo JJ Sirkka

dolla avaamaan ääntään ja jatkamaan siitä negrospirituaaleilla,
hengellisillä ja perinteisillä kirkkolauluilla, kansanlauluilla sekä
kevyemmillä nykylauluilla.
– Tämä on matalan kynnyksen

kaan”, ”täällä on loistava porukka” tai ”odotan tänne pääsyä joka
viikko” vilahtelivat vastauksissa
kysyttäessä syytä tulla mukaan
Lauluämpäri-kuoroon.
Lauluämpäri kokoontuu joka
keskiviikko Kotkan kirkossa klo
17.00-18.30 ja ensi keväänä tavoitteena on esiintyä Kirkon musiikkijuhlilla Helsingissä.

Seppo Järvisalo, Leena Honni, Marja Wahlström ja Marja-Leena Saastamoinen
varmistavat, että Olohuoneessa kaikki on kunnossa ovien avautuessa.

Seppo Järvisalo ja Marja Wahlström toivovat mukaan
erityisesti uusia ”ukkoja” – täällä olisi paljon lämpimämpää
kuin katukuppilassa.
Kuva Seppo JJ Sirkka

J

os laulukokeet pelottavat
ja olisi tarve laulaa, niin ei
muuta kuin Lauluämpäriin.
Joka keskiviikko kokoontuvat
laulunlyömät Kotkan kirkossa
kanttori Jenny Kallbergin joh-

Kukka-Maaria Kajanto, Salme
Viljanen, Maria Stenman, Saila
Virkkilä, Viola Eklund, Tauno
Paananen, Risto Nippula, Jussi
Laitinen, Ari Kauhanen, Soili
Vesa, Pirkko Kakko, Liisa-Helena
Muuri, Marjatta Kiukkonen,
Kirsi Rasa ja Kaarina Häkkänen
avasivat ääniään kanttori Jenny
Kallbergin johdolla.

Seija Leskinen, Irma Korjus ja Marja Wahlström keskustelivat
yhteisistä vanhoista asioista.

Osviitta
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Osviitta
nro 1 5.4. Kohti pääsiäistä
nro 2 6.9. Syksyn toiminta
nro 3 29.11. Adventtiaika ja joulu
Ilmoitukset Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156
arja.hasu@pp.inet.fi

Osviitta
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Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

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

Piplian joulu

www.piplia.fi ■

Luuk. 2:1-14

uutuuksia!
IKUINEN YSTÄVÄ –RIIPUS

Itsellesi tai ystävälle oma
hopeinen suojelusenkeli.
39 €

365 PÄIVÄÄ RAAMATUN
KERTOMUKSIA

Lastenraamatussa jännittävä
kertomus jokaiselle päivälle.
29 €

TULOSSA!

NIMIPAINATUS

Kultainen, lahjansaajan nimipainatus nahkakantiseen
Raamattuun tai virsikirjaan.
www.pipliakauppa.fi

BIBLE JOURNALING

Leveämarginaalisessa Uudessa
testamentissa on värityskuvia ja
tyhjiä sivuja skräppäilyyn.
14,90 € TILAA ENNAKKOON!
` t ™

myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi

to 8.12. klo 19.00
kotkan kirkko
liput alk. 32,50 €/27,50 €/17,50 €
Ticketmasterista toimituskuluineen
0600 10 800 (1,98 € / min. + pvm.),
www.ticketmaster.fi

s-etukortilla -4 €

Osviitta
Parisuhdepäivä Ristiniemessä

V

anhoilta poluilta uusille
urille on Kotka-Kymin
seurakunnan tammikuisen parisuhdepäivän teemana.
Päivä järjestetään Ristiniemen
kurssikeskuksessa lauantaina 21.1.
klo 9.30 – 17.00. Päivän ohjelmaan kuuluu musiikkia, ruokaa
ja eväitä parisuhteeseen -puhetta
parisuhteen muutoksesta ja vaalimisesta”.
Luennoitsijoina toimii hämeen-

linnalainen opettajapariskunta Susanna ja Jasu Markkanen.
Päivän hinta on 20 euroa osallistujalta. Hinta sisältää ohjelman
lisäksi tervetuliaiskahvin, lounaan,
päiväkahvin sekä päivällisen. Ilmoittautuminen tapahtuu 11.1.
mennessä sähköpostitse osoitteeseen parisuhdeilta@gmail.com.
Lisätietoa päivästä saa sähköpostiosoitteen kautta tai pastori Tero
Hietaselta, 040 586 0997.

Kuva Ulla-Maija Sievinen

Henkilöstöuutisia

Emilia Mänttäri on seurakuntayhtymän uusi viestintäpäällikkö.

Osviitta
17. vuosikerta
Julkaisija:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Vt päätoimittaja:
Hannu Marttila,
etunimi.sukunimi@evl.fi

Susanna ja Jasu Markkanen
tarjoavat eväitä parisuhteeseen.

Emilia Mänttäri on valittu KotkaKymin seurakuntayhtymän viestintäpäälliköksi. Valinnan teki
yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 21.9.2016. Emilia aloitti
työt marraskuun alussa.

Viestinnän toimikunta
2015-2016: Pasi Pöllänen (pj.),
Reino Korhonen, Tellervo Aho
ja Seppo Karjalainen

Matti Ilmivalta on valittu KotkaKymin seurakunnan ja Pyhtään
seurakunnan yhteiseksi talous-

Langinkosken seurakunnan lastenohjaaja Pirjo Hauhia on jäänyt
eläkkeelle 1.11.2016.

Ilmoitusmyynti:
Arja Hasu-Vartiainen
p. 040 562 2156
arja.hasu@pp.inet.fi

• To 8.12. klo 18 Hovinsaaren
toimitilassa, Irina Lampén, Hannu
Marttila.
• Su 11.12. klo 10 Kotkan kirkossa Kauneimmat joululaulut
–messu, Maarit Alhosaari, Jukka
Hänninen, Jenny Kallberg ja
Lauluämpäri-lauluryhmä.
• Ma 12.12. klo 19 Ravintola Kairossa, yhdessä Kotkan Jazz ry:n
kanssa, Maarit Alhosaari.
• Su 18.12. klo 15 Kotkan kirkossa, Kotkan Lyseon lukion kuoro,
Jenny Kallberg, Enna Järnstedt.
Juontajana Nina Hämäläinen.
• Su 18.12. klo 18 Kotkan kirkossa, Irina Lampén, Kamarikuoro
Kotka-Canto, Hannu Marttila. Juontajana Tarja Rantaruikka.

• Sö 4.12. kl 16 De vackraste
julsångerna i Kotka församlingscentra, Tuomi Larvi.
• Ke 7.12. klo 19 Kotkan kirkossa,
Kotkan seudun musiikkiopiston
bändi, Jenny Kallberg, Jukka
Hänninen. Juontajana Heidi
Paukkunen.

Toimitus:
Toimitussihteeri Ulla-Maija
Sievinen ja vt toimistosihteeri
Arja Paavilainen,
os. Mariankatu 14 B, 3. krs,
48100 KOTKA.
Sähköpostiosoite
osviitta.lehti@evl.fi

johtajaksi. Valinnan teki KotkaKymin seurakunnan järjestelytoimikunta kokouksessaan
20.10.2016. Matti työskentelee
jo Kotka-Kymin seurakuntayhtymän vs. talouspäällikkönä ja
aloittaa talousjohtajan työt ensi
vuoden alussa.

Kauneimmat joululaulut lauletaan yhdessä

Kotkan seurakunta
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Kymin seurakunta
• Ke 30.11. klo 10 Karhulan seurakuntakeskuksessa veteraaneille.
• Su 4.12. klo 13 Huruksela, Seuratalo Soihtulassa. Kahvit klo
12.30.
• Su 11.12. klo 13 Kymin kirkossa
lapsiperheille sopivan mittaisesti.
• Su 11.12. klo 14.30 Sunilan seurakuntatalolla, lähetyskahvio ja

klo 15 laulut.
• Su 11.12. klo 18 Kymin kirkossa.
• Ma 12.12. klo 18 Jäppilässä koululla, yhdessä Länsi-Kymin kylät
ry:n kanssa, kahvitus.
• Ti 13.12. klo 18 Munkkisaaren
Majalla, kahvio auki.
• Ke 14.12. klo 11 Karhulan
seurakuntakeskuksessa.
• Ke 14.12. klo 18 Kymin kirkossa
monin kielin.
• To 15.12. klo 18 Laajakosken
kappelissa.
• Su 18.12. klo 19 Kymin kirkossa.

Langinkosken seurakunta
• Su 11.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut Langinkosken
kirkossa, Jukka Lopperi, Tarja
Silvennoinen.
• Ti 13.12. klo 18 Englanninkieliset joululaulut (English
Christmas Carols) Langinkosken
kirkossa, Bob Carey, Tarja Silvennoinen, Tapio Suontakanen.
• Su 18.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Aittakorven
seurakuntatalossa, Mukana mm.
Aittakorven koulun kuoro joht.
Tarja Rantaruikka, isosia, Anne Lä-

Taitto ja kuvankäsittely:
Painoyhtymä Oy
Kustantaja:
Painoyhtymä Oy, Porvoo

Painopaikka:
Painoyhtymä Oy, Porvoo
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka.
Jakelumuistutukset
p. 05 226 6300
Seuraava Osviitta
jaetaan koteihin
ke 5.4.2017.
ISSN-L 2323-1688
ISSN 2323-1688 (Painettu)
Seurakuntalehti Osviitta on
luettavissa (pdf) seurakuntien
verkkopalvelusta
www.kotkanseurakunnat.fi
Tämän lehden valmistuksessa on
noudatettu kansainvälisiä ISO
laatu- , ympäristö- ja SFS
kierrätysjärjestelmien standardeja.

heniemi, Susanna Hauer.
• Su 18.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut Haltijan kerhohuoneessa, Jari Savinainen, Susanna
Hauer.
Kauneimpiin joululauluihin vapaa
pääsy, kolehti lähetystyön hyväksi.

Osviitta
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• Su 27.11. klo 14
Kehitysvammaisten joulujuhla
Kotkan srk-keskuksessa. Kahvit alk.
klo 13, juhla klo 14.

Ruotsinkielistä toimintaa

och Kotka sångare medverkar, EvaLotta Blom. Kyrkkaffe före mässan.
• Sö 4.12. kl 16 De vackraste julsångerna i Kotka församlingcentra.
• Lö 24.12. kl 14.30 Julbön i Kotka
kyrka. Tuomi Larvi.
• Sö 29.1.2017 kl 13 Mässa i Kymi
kyrka. Tuomi Larvi.

• Sö 27.11. kl 13 Adventsmässa i
Langinkoski kyrka. Kotka damkör

Joulun ajan tilaisuudet 2016
KOTKAN
SEURAKUNNASSA
Jouluaatto la 24.12.
• kl 14.30 Julbön i Kotka kyrka.
Tuomi Larvi, Irina Lampén.
• klo 15 Jouluaattohartaus
Parikan kappelissa. Tapio
Suontakanen, Tarja Silvennoinen.
• klo 16 Jouluaattohartaus Kotkan
kirkossa. Enna Järnstedt, Irina
Lampén.
• klo 22 Jouluyön hartaus Kotkan
kirkossa. Maarit Alhosaari, Irina
Lampén, Aurum Ensemble.

Joulupäivä su 25.12.
• klo 8 Joulukirkko Kotkan
kirkossa. Hannu Marttila, Jukka
Hänninen, Jenny Kallberg.

Tapaninpäivä ma 26.12.
• klo 10 Tapaninpäivän
sanajumalanpalvelus Kotkan
kirkossa. Jukka Hänninen, Jenny
Kallberg.

KYMIN
SEURAKUNNASSA
Jouluaatto 24.12.
• Klo 13 Aaton perhehartaus
Kymin kirkossa.
• Klo 14 Aattohartaus, nuorten
kynttiläkulkue Kymin kirkossa.
• Klo 16 Aattohartaus Kymin
kirkossa.
• Klo 23 Jouluyön messu Kymin
kirkossa.

Jouluaatto 24.12.
hautausmailla
• Klo 13 Jouluaaton hartaus
Hurukselan hautausmaalla.
• Klo 14 Jouluaaton hartaus
Laajakosken kappelissa.
• Klo 15.30 Jouluaaton hartaus
Metsäkulman kappelissa.

• Klo 15.40 Sankarihautausmaalla Kymin kirkolla, Reserviläisjärjestöjen seppeleen lasku ja
kunniavartio.

Joulupäivä 25.12.
• Klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus Kymin kirkossa.

Tapaninpäivä 26.12.
• Klo 10 Tapaninpäivän messu
Kymin kirkossa.

Erityiskirkkopyhät Kotkan
kirkossa
• Su 27.11. klo 10 1. adventin
messu. Kotkan Kantaattikuoro.
Messun jälkeen glögitarjoilu.
• Su 4.12. klo 10 2. adventin
messu Kotkan kirkossa.
• Ti 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus.
Kotkan Laulumiehet. Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti
sankarihaudoilla.
• Su 11.12. klo 10 3. adventin
messu, Kauneimmat joululaulut
–messu.
• Su 18.12. klo 10 4. adventin
messu.

Adventtimyyjäiset
La 26.11. klo 10-12 Kotkan
seurakuntakeskuksessa
• Tarjolla riisipuuroa,
rusinasoppaa, kahvia.
leivonnaisia ja käsitöitä.
Tuotto lähetystyön hyväksi.
Tervetuloa!

Muita tapahtumia
• Ti 6.12. klo 13 Kahvit ja klo 14
Kotkan kaupungin ja Kotkan
seurakunnan järjestämä Itsenäisyyspäivän juhla Kotkan
seurakuntakeskuksessa.
• Ti 13.12. klo 19 Lucia-vesper
Kotkan kirkossa.
• To 15.12. klo 10 Lasten joulukirkko Kotkan kirkossa.
• Ti 20.12. klo 18 Iltamusiikkia
Kotkan kirkossa. Helsingin
konservatorion urkuoppilaat.
Vapaa pääsy.
• La 31.12. klo 20 Uudenvuodenaaton ehtoollishartaus Kotkan
kirkossa. Hannu Marttila.

Joulurauhaa konsertti
Pe 16.12. klo 18 Kotkan kirkossa
• Maarit Alhosaari, sopraano
ja Pekka Soranummi urut,
piano, baritoni. Vapaa pääsy.
Ohjelma 5 € Suomen
Lähetysseuran
joulukeräykseen.

LANGINKOSKEN
SEURAKUNNASSA
Jouluaatto 24.12.
• Klo 13 Joulurauhan julistus
Langinkosken keisarillisella
kalastusmajalla. Tapio
Suontakanen, Tarja Silvennoinen.
• Klo 14 Perhehartaus
Langinkosken kirkossa. Tero
Hietanen, Tarja Silvennoinen.
• Klo 15 Jouluhartaus Haltijan
kerhohuoneessa. Tero Hietanen,
Joni Tilli.
• Klo 15 Jouluhartaus Parikan
kappelissa. Tapio Suontakanen,
Tarja Silvennoinen.
• Klo 22 Jouluyön messu
Langinkosken kirkossa. Jukka
Lopperi, Jari Savinainen, Tarja
Silvennoinen.

Joulupäivä 25.12.
• Klo 10 Jouluaamun
jumalanpalvelus Langinkosken
kirkossa. Anne Läheniemi,
Tapio Suontakanen, Jarmo
Kaijansinkko, kirkkoväärtinä Kari
Seppänen.

Tapaninpäivä 26.12.
• Klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Jukka Lopperi, Tarja
Silvennoinen, kirkkoväärtinä Jari
Lippo.

Kuva Seppo JJ Sirkka

Diakoniatyö

Urkuviikon konsertit Kotkan kirkossa
• To 24.11. klo 14 Urkukurssin
päätöskonsertti Kotkan kirkossa.
Vapaa pääsy.
• To 24.11. klo 19 Jaana Ikonen,
urut ja tanssiryhmä Xaris Finland Kotkan kirkossa. Ohjelmassa

Etelä-Kymenlaakson
perheasiain
neuvottelukeskus
Kaivokatu 17 A 3.krs
48100 KOTKA
Ajanvaraus 040 1967 509
pääsääntöisesti arkisin
klo 9-12

Bachin ja Ebenin musiikkia.
Liput 10/8 €.
• Pe 25.11. klo 10 Lasten konsertti
Kotkan kirkossa. Urkuduo Jaana
Jokimies ja Irina Lampén. Juontaa
Pia Lunkka. Vapaa pääsy.

Osviitta

Erityiskirkkopyhät
Kymin kirkossa
• Su 27.11. klo 10 1. adventin
perhemessu, kirkkokahvit.
• Su 27.11. klo 18 Hiljaisuuden
messu.
• Su 4.12. klo 10 2. adventin
messu.
• Su 4.12. klo 18 Nuorten ja
nuortenmielisten adventtimessu.
• Ti 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus,
seppeltenlasku sankarihautausmaalla, kirkkokahvit Helilän
srk-talossa.
• Su 11.12. klo 10 3. adventin
messu.
• Su 18.12. klo 10 4. adventin
Kauneimmat joululaulut –
messu, Gospel-kuoro..

Konsertit
• To 24.11. klo 19 Joulukonsertti
Kymin kirkossa, Karhulan Läntinen Soittokunta, johtaa Miika
Jokipii, laulusolistina on Mikko
Järvinen.
• To 1.12. klo 19 Mika Nisula,
tenori ja Kalevi Kiviniemi, urut
Joulukonsertti Kymin kirkossa.
• Ma 12.12. klo 18 Christmas
Jazz konsertti, Mariah Hortans
& Mathias Sandberg duo Kymin
kirkossa.

• Ma 19.12. klo 18 Pilkkuorkesterin Joulukonsertti Kymin
kirkossa.
• To 22.12. klo 18 Joulukonsertti
Kymin kirkossa, Joulukonsertti
Kymin kirkossa, Tapio Jokinen ja
Alexander Borshagovski, laulu,
Alexei Kalatchev, sello, Esa
Ylönen, piano.

Muita tapahtumia
• Ti 29.11. Adventtijuhla kaikenikäisille ja monenkielisille
Karhulan srk-keskuksessa, klo 17
ohjelmaa ja yhteislauluja, klo 18
joulunmakuista tarjottavaa
• To 8.12. klo 18 Metsäkirkko
(koirien joulukirkko) Kymin
kirkon pihassa, mukana Kotkan
koiraystäväin seura.
• La 10.12. klo 8-13 Lähetystyön joulumyyjäiset Karhulan
srk-keskuksessa.
• Ke 13.12. klo 17.30- 19.30
Mistä löytäisin sen joulun…
Kymin kirkonmäellä, kirkossa ja
Helilän srk-talossa.
• Ke 14.12. Lähetyspiirien, kesäkahvion emäntien/isäntien
ja Kymi Contenton joulujuhla
Karhulan srk-keskuksessa. Klo
15 tarjoilu ja klo 16 ohjelmaa.

Erityiskirkkopyhät
Langinkosken kirkossa
• Su 27.11. klo 10 1. adventin
messu.
• Sö 27.11. kl 13 Adventsmässa i
Langinkoski kyrka.
• Su 4.12. klo 10 2. adventin Viisikielisen messu.
• Su 11.12. klo 10 3. adventin
messu.
• Su 18.12. klo 10 4. adventin
messu.
• Ti 20.12. klo 17 Saksankielinen
jumalanpalvelus.
• Su 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu.

Kyläkirkko
• Su 11.12. klo 12 Kyläkirkko
Haltijan kerhohuoneessa,
os. Haltijantie 1.

Sanan ja rukouksen ilta
• Su 27.11. klo 18 Aittakorven
seurakuntatalossa. Vieraana Kari
Ihatsu Kymin seurakunnasta.

Konsertit
• Su 4.12. klo 19 Joulukonsertti
Langinkosken kirkossa. Laura Pyrrö, laulu ja Pekka Soranummi, piano.
• Pe 23.12. klo 19 Tunnelmallinen
Joulukonsertti Langinkosken
kirkossa.

Joulurauhaa
konsertissa
Tutut ja rakkaat joululaulut valloittavat
sydämet vuosi vuodelta.
Pastori, laulaja Maarit Alhosaari
ja diplomipianisti, kanttori Pekka
Soranummi esittävät joululauluja
Kotkan kirkossa perjantaina 16.
joulukuuta.
Ohjelmistossa on tuttuja ja tunnelmallisia joululauluja, kuten
Tuikkikaa oi joulun tähtöset, Varpunen jouluaamuna, Taivas sylissäni ja Sylvian joululaulu sekä
myös muutamia harvemmin kuultuja kappaleita. Yleisökin pääsee
laulamaan yhdessä pari joululaulua.

Konsertti alkaa Kotkan kirkossa
klo 18. Samat laulut soivat myös
Haminassa Marian kirkossa maanantaina 19. joulukuuta klo 18.
Konsertteihin on vapaa pääsy,
ja 5 euron ohjelmalehtisen voi halutessaan ostaa. Sen tuotto menee
Suomen Lähetysseuran joulukeräykseen.

Maarit Alhosaari ja Pekka Soranummi
luovat joulun tunnelmaa.
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Diakoniatyö
• Su 27.11. Kotkan
Kehitysvammaisten Tuki ry:n
ja seurakuntien yhteinen
kehitysvammaisten joulujuhla
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Kahvit alk. klo 13, juhla klo 14.
• To 1.12. klo 17.30 Kuurojen
joulujuhla Ristiniemessä.
Mukana mm. kuurojen pappi
Seppo Laukkanen, Eeva Uski.
Tied. Anna-Stina Tulokas annastina.tulokas@evl.fi tai puh. 041
462 6205.
• Pe 9.12. Näkö- ja
liikuntaesteisten joulujuhla
Ristiniemessä. Tied. Anna-Stina
Tulokas puh. 041 462 6205.

Lapsityö
• Su 27.11. klo 10 1. adventin
perhemessu Kymin kirkossa.
• Ke 14.12. klo 9.30 Lasten
joulukirkko Mussalon
Saaripirtillä.
• To 15.12. klo 9.30 Lasten
joulukirkko Langinkosken
kirkossa.
• Pe 16.12. klo 9.30 Lasten
joulukirkko Aittakorven
seurakuntatalossa.

Osviitta
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Hyvän mielen joulukalenteri 2016
1.12.

11.12.

16.12.

2.12.

12.12.

17.12.

Päätä, että joulukuun jokaisena aamuna käytät
hetken sen miettimiseen, mitä kaikkea hyvää
sinun elämässäsi. Kiitä siitä.

Mieti, voisitko antaa muunlaisiakin joululahjoja kuin tavaroita. Pienen lapsen vanhemmat
olisivat iloisia lahjakortista, jolla luvataan lapsenhoitoapua ja vanhemmille omaa aikaa.

3.12.

Kenelle ihmiselle voisit aivan yllättäen
lähettää joulukortin ja toivoa tapaamista?
Tee se!

Katso peiliin ja huomaa, että sinähän näytät
oikein mukavalta. Hymyile iloisesti ja muista
hymy koko päivän ajan. Se tekee ihmeitä!

13.12.

Istahda muistelemaan, millainen oli joulun
taika lapsena ja mistä se oikein syntyi.

Älä anna nujertajalle, pahanpuhujalle ja ilonpilaajalle sijaa elämässäsi, ainakaan sydämessäsi.

4.12.

14.12.

Päätä, että tämän joulun alla et stressaa niin,
että olet väsynyt, kun joulu on.

5.12.

Muistatko miten lapsena leikattiin voipaperista joulutähtiä? Yritäpä tehdä niitä lasten
kanssa!

6.12.

Katso salossa liehuvaa siniristilippua ja ajattele hetki omaa kotimaatasi ja sitä, miten monin
tavoin täällä on turvallista ja hyvä elää.

7.12.

Olisiko sinulla punaista kangasta ja jotakin
turkista? Niistä saisit hienoja tonttuja joulukortteihin tai pakettikortteihin.

8.12.

Ajattele sinulle läheistä ihmistä ja tunne, miten lämpö täyttää sydämesi. Nautiskele tästä
lämmöstä ja kerro siitä hänelle!

Katso joulutähteä, siristä silmiäsi ja anna
valon leikkiä silmäripsissäsi. Anna aikaa
tälle leikille ja hetkelle.

15.12.

Päätä, että opettelet kuuntelemaan toisten
tarinoita. Älä ole itse koko aikaa äänessä.

Tee aivan itse tuoksuva piparkakkutaikina ja
leivo pipareita lasten tai ystävien kanssa. Vie
naapurin tädille myös!

Sytytä puolisosi tai kumppanisi kanssa kynttilä, juokaa hyvää haudutettua teetä ja kertokaa
toisillenne, miksi toinen on niin ainutlaatuisen rakastettava.

18.12.

Tee lumilyhty tai jäälyhty vaikkapa kerrostalon pihaan. Sytytä siihen kynttilä iloksi kaikille.

19.12.

Anna lahjoitus, vaikka pienikin, joka tekee
köyhyydessä tai hädässä elävän ihmisen joulun täällä tai kaukana paremmaksi.

20.12.

Sinulla on ihminen, jonka seurassa olet aina.
Yritä siis olla kiltti itsellesi, niin jaksat paremmin nauttia muidenkin seurasta.

21.12.

Lähde pitkälle lenkille metsään ja vie linnuille
ja oraville pähkinöitä tuliaisiksi.

22.12.

Pohdi joulukiireen keskellä tätä: elämän salaisuus ei piile siinä, mitä sinulle tapahtuu, vaan
siinä, mitä teet sillä, mitä sinulle tapahtuu.

23.12.

Kävele lumisateessa. Sulje silmäsi ja tunne,
miten hiutaleet koskettavat kasvojasi

9.12.

24.12.

10.12.

25.12.

Jää kadulla juttelemaan tuntemattoman ihmisen kanssa. Kysy häneltä ystävällisesti jotakin
-voitte molemmat ilahtua!

Siirrä ajatuksesi hetkeksi joulupöydän antimiin: mitä ihan uudenlaista voisitte tänä jouluna valmistaa?

Älä anna kenenkään vaatia sinulta liikaa äläkä itse vaadi keneltäkään liikaa. Pysähtykää
nauttimaan jouluaaton tunnelmasta.

Tänään on suuri päivä, joulun ihmeen ja
kiitoksen aika. Tässä on joulun ydin ja
sanoma.

