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Etenee kuin juna

N

Pääsiäinen pysähtymistä
ja uudistumista

P

ääsiäiskertomuksen pysähdyttävimpiä kertomuksia
on Pietarin tarina. Pietari oli omanvoimantuntoinen
opetuslapsi. ”Vaikka kaikki muut hylkäisivät sinut niin
minä en” ja ”Herra anna minun tulla tykösi vettä pitkin”,
olivat hänen kuuluisia uhmalauseitaan, joita molempia
seurasi lankeemus: Ylipappi Kaifaan pihalla Pietari kolmesti
kielsi Jeesuksen, ja Galilean järven aallot upottivat epäilevän
Pietarin. Jeesuksen oli varoitettava Pietaria: ”Ennen kuin
kukko laulaa sinä kolmasti minut kiellät”.
Kun Jeesusta talutettiin ulos kuulusteluista ylipapin asunnosta, hän näki Pietarin pihalla. Heidän katseensa kohtasivat. Jeesus katsoi häntä ja rakasti, Pietari käänsi katseensa
häpeissään pois ja poistui paikalta. Pietari oli joutunut elämässään pysähtymään. Kuka hän oli, eikö hän ollutkaan se
joka luuli olevansa. Opetuslapseus oli epäonnistunut. Samoin näytti epäonnistuneen myös Jeesuksen elämä. Niinpä
hän päätti itseensä pettyneenä palata entiseen ammattiinsa
kalastajaksi.
Kun Pietari tovereineen oli turhaan kalastanut koko yön,
he näkivät aamulla Jeesuksen seisovan rannalla. Hän paistoi
kalaa ja kysyi, oliko heillä mitään syötävää. Kun opetuslapset olivat vastanneet, Jeesus sanoi: ”Heittäkää verkko oikealle puolelle”. Sitten he saivat verkon täyteen kalaa.
Kun he olivat syöneet Jeesuksen paistamaa kalaa ja leipää
hän kysyi Pietarilta kolme kertaa: ”Simon Johanneksen
Poika rakastatko sinä minua?” Pietari vastasi kolme kertaa
rakastavansa Jeesusta. Jeesus kehotti häntä kolme kertaa
ruokkimaan ja kaitsemaan lampaitaan.
Oli tapahtunut pysähtyminen, Jumalan valtakunnan rakkauden ja anteeksiantamuksen kokeminen ja alkoi elämän
uudistuminen. Juudaksen ja Pietarin lähtökohdat olivat yhtä
heikot, molemmat olivat epäonnistuneet ja molemmat katuivat. Ero oli siinä että Pietari katui siellä missä oli Jumalan
valtakunta ja syntien anteeksiantamus.

iin joku kommentoi liikkeelle lähtenyttä seurakuntien rakennemuutosta: Sehän etenee kuin juna! Vaikka säät välillä yllättävät Valtion
Rautatiet, on sanontaan vielä kelvannut juna, joka etenee raiteillaan,
suoraviivaisesti, nopeasti ja aikataulussaan pysyen. Rakennemuutos on todella
edennyt, viime syksynä päädyttiin aloitteeseen seurakuntien yhdistymisestä ja
tämän alkuvuoden aikana on tehty paljon työtä uuden seurakunnan perustehtävän hahmottamiseksi, seurakuntalaisten kuulemiseksi ja uuden seurakunnan
rakentamiseksi. Kieltämättä vauhti on ollut ripeä. Mutta samaan aikaan on
päästy eteenpäin.
Muutokset vaativat taakseen vauhtia. Liikkeelle ei päästä, jos joku ei sysää
matkaan, lähetä liikkeelle ja puske eteenpäin. Mutta alamäessä voi iskeä vauhtisokeus. Asiat menevät ohitse kuin vanhat asemat pendolinon ikkunasta: silmissä vilisee, pysähtyä ei voi ja koko ajan on kiire. Tärkeisiin asioihin ei ehditä
keskittyä tai ne unohtuvat asemalle, jäävät matkasta. Eikä se koske vain rakennemuutosta vaan ihan koko elämäämme. Olisiko pitänyt hiljentää vauhtia,
pysähtyä?
Harvoin uutisoidaan siitä, että junat ehtivät ajoissa asemalle. Jokatalvisia uutisia sen sijaan ovat perutut ja myöhästyneet junavuorot. En toivo, että hyvin
liikkeelle lähtenyt rakennemuutos pysähtyy asemalle, jäätyy pakkaseen tai seisahtaa keskelle metsää. Mutta toivon, että välillä sekin pysähtyy. Toivon, että
se pysähtyy ennalta sovittuun paikkaan, sovituksi ajaksi. Se pysähtyy, jotta ehditään huokaista ja ajatella. Että ehditään vähän jaloitella ja hengittää raitista
ilmaa, että sitten jaksetaan taas jatkaa.
Ei se pysähdys junallakaan pitkä ole, viisi minuuttia asemalla, meillä ehkä
nyt pari päivää pääsiäisen aikaan. Mutta se tarvitaan. Aikataulussa pysytään,
vaikka hetki huilataan. Pääteasema on selvä, yhteinen seurakunta aloittaa
1.1.2017. Vielä on matkaa edessäpäin - ja vasta ensi vuonna matka vasta alkaakin – matka yhdessä, yhtenä seurakuntana, yhtenä yhteisönä.
Liikkeen ja pysähtymisen dynamiikka on kiinnostavaa. Liikkeellä pitää olla,
toisaalta suurimmat ajatukset ja oivallukset usein tulevat vasta kun pysähtyy
tai edes hiljentää vauhtia. Joskus on vaikea päästä eteenpäin ja paikalleen jääminen houkuttelee. Joskus taas vauhtiin päästyä ei enää pysty pysähtymään.
Pääsiäisen aika on kuitenkin jonkinlainen pysäkki, asema. Mahdollisuus hiljentää vauhtia, pysähtyä hetkeksi. Kerätä voimia, että sitten taas jaksaa jatkaa
matkaa.
Anna-Tiina Järvinen
kirkkoherra

Matti Kontkanen
päätoimittaja

Kuva Seppo JJ Sirkka

Saatteeksi

Ennen wanhaan...

ja nykyään...

Kirkollinen paasto kotiutui Suomeen jo kristinuskon tulon varhaisvaiheessa. Sen tarkoituksena oli kohottaa ihmisten ajatukset uskonnollisiin kysymyksiin.
Luterilaistenkin piirissä säilyi pitkään erilaisia paaston aikaan liittyviä kieltoja: hevosilla ei saanut olla kulkusia eikä ihmisillä raidallisia vaatteita, ei saanut kehrätä, puhua paljon, ei tehdä kirvestöitä
tai kiskoa päreitä, ei tuhkia liikutella eikä pyykkiä pestä. Karhua tai
muuta petoeläintä ei saanut mainita nimeltä.
Lapsen imettäminenkin oli sopimatonta. (Kustaa Vilkuna: Vuotuinen
ajantieto. Otava 2002)

Paasto on muoti-ilmiö. Ruokapaaston tai tipattoman tammikuun avulla
halutaan laihtua, puhdistua kuona-aineista, virkistyä ja löytää henkisiä
arvoja.
Monet paastoavat myös kieltäytymällä television katsomisesta, sosiaalisesta mediasta ja jopa sähköpostista.
On heitäkin, jotka pitävät paastoa kännykän käytöstä, soittamista
ja vastaamista lukuun ottamatta. Näin saadaan paljon aikaa johonkin
muuhun.
Nykypäivänä ihminen yleensä valitsee paaston oman hyvinvointinsa
takia.
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Voimaa hiljaisuudesta
Hiljaisuutta voi pääsiäisen alla
kokea Helilän seurakuntatalossa
ja Kotkan kirkossa.
Kymin kirkonmäellä olevaan Helilän seurakuntataloon on jo liki 15
vuoden ajan tehty pääsiäisen alla
Hiljaisuuden talo. Perinne jatkuu
tänäkin vuonna.
Kotkan kirkossa pidetään nyt
ensimmäistä kertaa hiljaisuuden
päivä.
Hiljaisuuden talo Helilän seurakuntatalossa on avoinna kävijöille
20-25. maaliskuuta kello 11-18.
Joka päivä pidetään hartaustilaisuus kello 12.
Maanantaina 21.3. talolta järjestetään pieni pääsiäisvaellus. Ennen lähtöä pidetään rukoushetki.
Helilän seurakuntatalolta lähdetään kello 18 ja kävellään Metsäkulman kappelille, jossa pidetään
hartaushetki noin kello 19. Sitten
kävellään Karhulan seurakunta-

keskuksen kappeliin. Kappelissa
pidetään päätösrukous noin kello
20. Mukana ovat pastori Matti Virmakoski ja kirkkoherra Anna-Tiina
Järvinen.
Tiistaina Hiljaisuuden talossa alkaa kello 18 tilaisuus, jossa
Esko Junkkari ja Marjukka Pylkkänen lausuvat pääsiäisaiheisia runoja. Musiikista vastaavat Niina
Kotro sekä Maria ja Emilia Morfin
Venäläinen.
Kymin seurakunnan vapaaehtoiset ovat koristelleet talon ja
toimivat talon vahteina. Vapaaehtoiset myös keittävät joka päivä
kasviskeittoa lounasruuaksi ja sitä
tarjotaan niin kauan kuin keittoa
riittää.
Tarjolla on myös kahvia ja leivonnaisia. Kahvion tulot menevät
Yhteisvastuun hyväksi.

Kotkan kirkossa voi pitää oman pääsiäisensä hiljaisen hetken.
Hiljaisuutta ja rukoushetkiä on
tarjolla Kotkan kauniissa kirkossa pääsiäisviikon lauantaina 26.
maaliskuuta. Kirkon ovet ovat
avoinna hiljentyjille kello 13-21.
– Sivualttarien äärellä voi hiljentyä. Hyllystä voi ottaa mukaan
virsikirjan ja lukea virsiä, kertoo
yksi tilaisuuden järjestäjistä, pastori Maarit Alhosaari.

Päivän aikana on rukoushetkiä
tasatunnein.
Pääsiäisyön messu alkaa kello 22. Hiljentyjät voivat jäädä
kirkkoon odottamaan messun
alkamista.
Ensimmäistä hiljaisuuden päivää Kotkan kirkossa ovat ideoimassa ja toteuttamassa myös Pia
Hannula ja Helena Kähärä.

Rukouksia ihmisten puolesta
vuoden aikana. Niitä luetaan lähes joka messussa yleisen esirukouksen yhteydessä, kertoo Kotkan
kirkkoherra Hannu Marttila.
– Seurakunnassa järjestetään
Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Jumalanpalveluksissa luetaan yhä
useammin seurakuntalaisten pyytämiä esirukouksia.
– Nämä esirukouspyynnöt ovat
lisääntyneet muutaman viime

Rukouspyyntö on nimetön.

myös rukoushetkiä, joissa nämä
ihmisten esirukouspyynnöt ovat
mukana.
Tuomasmessuissa esirukouksilla on erityisen tärkeä osa. Alttaripöydille voi jättää rukouspyyntöjä,
jotka messun aikana luetaan.
Rukouspyyntöjä jätetään esimerkiksi sairauden, ihmissuhteiden
tai työttömyyden takia. - Mutta
tulee myös kiitosrukouspyyntöjä,
ikään kuin palautteeksi sille, että rukouksia on kuultu, Marttila
kertoo.
Nimettömän esirukouspyynnön voi jättää niille tarkoitettuun
laatikkoon kirkossa. Sen voi myös
lähettää seurakuntien nettisivujen
kautta tai vaikkapa sähköpostilla
seurakunnan työntekijälle.
– Jos joku haluaa rukoilla yh-

dessä papin kanssa, voi ottaa yhteyttä ja sopia ajan.
– Esirukousten määrä ei ole meillä
kasvanut. Ne ovat esillä messussa,
eikä niitä lueta muualla, kertoo
Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi.
– Mielestäni esirukoukset ovat
tärkeitä. Seurakunta on sitä varten, että se rukoilee, siunaa ja
muistaa heitä, jotka esirukousta
pyytävät. Mitä muuta tärkeämpää
tehtävää meillä tai minulla voi
olla?
Langinkoskella on myös vuosikymmeniä ollut Sanan ja rukouksen ilta kerran kuukaudessa Aittakorven seurakuntatalossa, ja siellä
esirukous on aina ollut vahvasti
esillä.
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Jäähyväiset taideseuralle
On aika lopettaa Kristillisen
taideseuran Kotkan yhdistyksen toiminta.
Valtakunnallinen Kristillinen taideseura on suomalaisen yhdistysrekisterin yhdistys numero 1 eli
vanhin yhdistys. Sen perustivat
vuonna 1919 kirjailija Hilja Haahti
ja säveltäjä Ilmari Krohn.
Kotkan yhdistys aloitti 1940-luvun lopulla.
– Tulin mukaan 1970-luvun
alussa. Oli jäseniltoja ja pidettiin
kynttilänpäivän ja pyhäinpäivän
juhlia sekä lämminhenkisiä joulujuhlia, Tuija Kuokka muistelee.
Hän oli valtakunnallisen Kristillisen taideseuran varapuheenjohta-

ja ja on nyt sen kunniajäsen.
Jäsenilloissa oli monenlaista
ohjelmaa ja kiinnostavia vieraita.
Runoistaan kertoi kirjailija Timo
Pusa, Ragnar Backström puhui
suomalaisista postikorteista, Teijo
Kuokka kertoi aapisista ja suomalaisista joululehdistä, teatterista
Matti Brandt ja sukututkimuksesta
Lasse-J. Solanterä.
Martti Pentti antoi asiantuntemustaan esimerkiksi Langinkosken kirkon Toivon salin taidehankintoihin.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

– Joskus on oltava rohkeutta
lopettaa toiminta, sanoo Kristillisen taideseuran Kotkan yhdistyksen puheenjohtaja Varpu Sintonen.
Yhdistyksen jäsenistö on vanhentumisen takia vuosi vuodelta
vähentynyt.
– Joka sukupolvella on omat
kiinnostuksen kohteensa. Nuoremmat etsivät nyt muita tapoja
kokea kulttuuria. Mutta niin kauan kuin keskusseura on olemassa,
toiminnan voi haluttaessa elvyttää
Kotkassakin.

Usein kokoonnuttiin pastori Börje
Ritvaksen kotona.
Marja Meuran sihteeriaikoina
tehtiin kulttuuriretkiä kotimaassa. – Kävimme kartanoissa ja tutustuimme Kuutti Lavosen ja Osmo
Rauhalan maalauksiin Tyrvään
vanhassa kirkossa. Oli mielenkiintoista nähdä, miten hyvin uudet
penkit ja maalaukset sopivat keskiaikaiseen kirkkoon, Tuija Kuokka muistelee.
Samoihin aikoihin kierrettiin
Karjalassa ja Pietarin puistoissa
ja palatseissa. Yhdistys oli myös
mukana järjestämässä Kolahtaako
-elokuvaviikkoja
Parhaimmillaan yhdistyksessä oli yli 60 jäsentä. Viime vuonna jäsenmaksun maksoi enää 11
henkilöä.
– Toiminta antoi minulle yhteyttä samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa ja paljon
hienoja kokemuksia, Tuija Kuokka kertoo. Hän jatkaa mukana
valtakunnallisessa Kristillisessä
taideseurassa.
Ulla-Maija von Hertzen

Varpu Sintosen (oikealla) sydäntä
lähinnä on kirjallisuus. Tuija Kuokka
rakastaa musiikkia ja kirjallisuutta.

Kymin uruista kajahtaa
Teemana tänä keväänä
ovat urut ja puhallinsoittimet.
Kymin uruista kajahtaa -tapahtuma järjestetään keväällä neljännen kerran.
– Meillä on aina ollut mukana

ansioituneita suomalaisia urkureita, kertoo tapahtuman taiteellinen johtaja, Kymin seurakunnassa kirkkomuusikkona työskentelevä urkuri Matti Vaakanainen.
Perinteisesti urkujen ohella on
kuultu muitakin soittimia. Tä-

nä vuonna teemana ovat urut ja
puhaltimet.
Ensimmäiseksi kuullaan äitienpäivänä 8. toukokuuta Pietarin Marian kirkon urkuria Marina Väisää.
Saksofonisti Esa Pietilä, haitarin soittaja Veli Kujala ja ur-

kuri Susanne Kujala konsertoivat 12. toukokuuta. Luvassa on
poikkitaiteellisesti toteutettu
kokonaisuus.
Helluntaina pidettävässä pääkonsertissa esiintyvät käyrätorven soittaja Petri Komulainen ja
urkuri Jan Lehtola.

Psalmien
säveltäminen on
kuin rukousta
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Psalmit sopivat Esa Ylösen mielestä käyttömusiikkia.

– Psalmien säveltäminen on kuin rukousta.
Siitä tulee lempeä ja rauhallinen olo kiireenkin keskellä ja tuntee itsensä siunatuksi, kertoo
kotkalainen pianisti Esa Ylönen.
– Tutustuin psalmeihin Sibelius-Akatemian
kirkkomusiikkikoulutuksessa. Kappeliurkurina Munkkiniemen seurakunnassa Helsingissä
lauloin usein psalmeja jumalanpalveluksissa,
vanhojen psalmikaavojen mukaisesti.
– Aloin säveltää niihin urkujohdantoja ja
soitettuja välikommentteja, ja lopulta säveltämäni psalmit irtosivat opituista kaavoista.
Niistä tuli ikään kuin läpisävellettyjä lauluja.
Esa Ylönen on tähän mennessä säveltänyt
noin 30 psalmia.
– Ne ovat käyttömusiikkia. Tulevaisuudessa
haluaisin julkaista ne. Niistä olisi varmasti iloa
kanttoreille, laulajille, lauluyhtyeille ja soittajille. Suurin osa niistä on helposti toteutettavissa, ja kokoonpanoksi riittää laulu ja piano.
Monet psalmit hän on kirjoittanut itselleen
jumalanpalveluskäyttöön, joten yksikin muusikko voi esittää niitä.

Psalmeja on kirkkovuoden eri pyhäpäiville ja
myös arkipäiville.
Tuorein Esan säveltämä psalmi on tuhkakeskiviikon psalmi. Siinä on ylistystä ja
kiitosta.
Esan soittamana ja laulamana psalmi yllättää: sen sävelissäkin on melodista iloa, kiitosta
ja hyvää mieltä.
Psalmit tulevat kaukaa menneisyydestä
ja maailmasta, joka oli aivan erilainen kuin
oma aikamme. Silti niiden sanoma on tuore ja
puhutteleva.
Tunnetuimpia psalmien kirjoittajia oli noin
vuonna 1000 eKr. hallinnut kuningas Daavid.
Ne säilyivät suullisena perimätietona ja ne tallennettiin vasta 500 vuotta myöhemmin.
Lopullisesti Psalmien kirja on koottu noin
vuonna 175 eKr.
Vanhan testamentin psalmit ovat alun perin
ylistyslauluja, valitusrukouksia ja katumusvirsiä, joita on laulettu kielisoitinten säestyksellä.
– Säveltäessäni psalmia otan aina huomi-

oon, millainen kokoonpano on käytettävissä ja
sävellän psalmin juuri sille sopivaksi. Esimerkiksi lauluyhtye Seksti Langinkosken seurakunnasta on laulanut psalmimusiikkiani. Jos
käytettävissä on ollut soittimia, olen kirjoittanut niille stemmoja.
Esan lähestymistapa työhön on hyvin käytännönläheinen mutta hienovarainen.
– Jos joku osa psalmitekstissä ei mielestäni sovi tavoittelemaani estetiikkaan, jätän sen
käyttämättä. Asiakokonaisuuden pitää kuitenkin säilyä oikeana.
Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Esa Ylönen muuttaa tuhansien vuosien
takaiset säkeet tämän päivän lauluiksi.

– Olen säveltänyt niitä vaikkapa syntymäpäivälahjoiksi ja perheemme juhannusjuhliin.
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Kevättä parisuhteeseen
Ulla-Maija Lammi-Ketoja ja Jukka
Ketoja tietävät, että romanttinen
rakkaus voi kestää koko elämän ajan.
Puhumattomuus tekee tuhoa
parisuhteessa, mutta millaista on hyvä hiljaisuus?
– Tärkeää on se, ettei tarvitse
arvuutella toisen mielentilaa. Mököttääkö hän, onko harmissaan
jostakin tai pohdiskeleeko vain
omia asioitaan. Puolisolle olisi hyvä kertoa, jos aikoo vetäytyä hetkeksi itsekseen, vaikkapa ”sopiiko,
että luen tämän jutun ensin? Jutellaan sitten.”
Mitä olisi tärkeää luvata
kumppanilleen?
– Sitoutunut kumppani on
peili, joka auttaa eheytymään ja
kasvamaan henkisesti. Sisäinen
uskollisuus on erityisen tärkeää
heikolla hetkellä, elämän vastoinkäymisissä ja kriiseissä. Toisella

on mukavampi mennä illalla samaan sänkyyn.

tulisi olla paikka lähimpänä ihmisenä sydämessä, minkä tulee
näkyä käytännön valinnoissa ja
ajankäytössä.
Miten tärkeää on pariskunnan keskeinen syvä
ystävyys?
– Taakat pienenevät, kun ne
jaetaan. Ilo kasvaa kertomalla siitä
toiselle. Jos puolisot eivät ole läheisiä, monesti toiset ihmiset täyttävät tyhjiön. Pahimmillaan se voi
entisestään ohentaa puolisoiden
yhteyttä.
– Parempi on, jos kerron uutiseni ensimmäisenä kumppanille.
Olen rehellinen hänelle menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden suhteen. Vietän hänen kanssaan aikaa. Tutun ystävän kanssa
Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Miten voi tuoda uuden kevään pitkään kestäneeseen
liittoon?
– Usein tähän tarvitaan ulkopuolelta tulevaa sytykettä. Siksi
avioliittotapahtumat ovat monille
käännekohta. Niiden avulla voi
esimerkiksi päästä irti keskinäiseen kommunikaatioon ja kanssakäymiseen pesiytyneistä huonoista tavoista.
Näin vastaavat Kotkassakin
avioliittotapahtumia pitäneet UllaMaija Lammi-Ketoja ja Jukka Ketoja.
He ovat toimineet ryhmänjohtajina nykyisen Parempi avioliitto
ry:n leireillä 90-luvun alusta lähtien. Viimeiset 15 vuotta he ovat
myös luennoineet leireillä ja tapahtumissa ympäri maata. Kotipaikkakunnallaan Kirkkonummella Ketojat pyörittävät avioparipiiritoimintaa.
Ketojat vastaavat tässä kysymyksiin, jotka askarruttavat ihmisiä monessa parisuhteessa.

Oman avoimuuden ja haavoittuvuuden osoittaminen
voi pelottaa. Miksi kannattaa
uskaltaa olla myös heikko?
– Oman heikkouden kätkeminen johtaa helposti naamioihin tai
puolustusmekanismeihin, jotka
voivat tuhota suhdetta. Heittäytymällä luottamaan toiseen voi
päästä lepoon. Aviosuhdetta on
helpompi elää, kun naamiot riisutaan. Vasta sitä kautta voi ymmärtää myös toista.
Voiko romanttinen rakkaus
kestää koko elämän ajan?
– Olemme olleet pian 35 vuotta
naimisissa. Romanttinen rakkaus
on edelleen oleellinen osa suhdettamme. Oikeastaan siihen on nyt
jopa paremmat mahdollisuudet:
tunnemme toisemme paremmin,
itsetuntomme on terveempi ja hyväksymme toisemme.
– Kuitenkin arki tempaa mukaansa, ellei erikseen sovita, millaisia kahdenkeskisiä kohtaamisia
arkeen järjestetään. On helpompi
elää romanttisessa rakkaussuhteessa kuin arkisessa suhteessa.
Siksi rakkaussuhdetta kannattaa
vaalia.

Ulla-Maija Lammi-Ketoja
ja Jukka Ketoja ovat olleet
naimisissa 35 vuoden ajan ja
heillä on neljä aikuista lasta.
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Uganda on väestöltään yksi
maailman nuorimmista valtioista;
noin 70 prosenttia väestöstä on
alle 25-vuotiaita. Perusasteen
jälkeinen ammatillinen koulutus
on kuitenkin lähes olematonta
ja nuorisotyöttömyys valtava,
joidenkin arvioiden mukaan jopa
yli 80 prosenttia.

Yhteisvastuu 2016 tukee nuoria
Suomessa tuetaan partioharrastusta ja
Ugandassa nuorten koulutusta.
Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä ja osallisuutta
partiotoiminnan avulla.
Syrjäytymisvaarassa olevia nuo-

ria etsitään ja ohjataan partion pariin muun muassa tukemalla köyhistä perheistä tulevien nuorten
partioharrastusta.
Keräysvaroin tuetaan myös Si-

supartiotoimintaa, jossa mukana
olevat lapset ja nuoret ovat pääosin aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisia. Avun vie perille Suomen
Partiolaiset.
Ugandassa Yhteisvastuu tukee
nuorten ammattikoulutusta ja
toimeentuloa. Länsi-Ugandaan,
Rwamwanjan pakolaisleirille, on
rakenteilla ammattikoulu, johon

valitaan opiskelijoiksi kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia pakolais- ja ugandalaisnuoria.
Koulussa voi opiskella mekaniikkaa sekä rakennus-, hotelli- ja
maatalousalaa. Koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jossa nuoret
saatetaan yhteen tulevien työnantajiensa kanssa. Avun vie perille

Kirkon Ulkomaanapu.

Mikä Yhteisvastuu?
vapaaehtoista arkienkeliä lähtee liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa.
Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen
evankelis-luterilaiset. seurakunnat.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Keräyksen esimies vuonna
2016 on Kuopion hiippakunnan piispa Jari
Jolkkonen.

Yhteisvastuukerääjät
ovat hyvällä asialla.

Kuva Katja Tahja

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden
kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon
vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Tuotosta 60 prosenttia menee Kirkon
Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 prosenttia
käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 prosenttia kirkon ja
seurakuntien tekemään avustustyöhön.
Joka kevät Yhteisvastuun noin 40 000

Osviitta
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Kotkan
Kotisiivous

Karhulan
Pesuliike

 Yksilöllistä pesupalvelua
yksityisille ja laitoksille
-myös sopimuspesut
 Kuljetuspalvelu
 Kemiallista pesua
 Mattopesupalvelu
Karhulan Pesuliike
(05) 262 118, Karhula Eskola
Virsumäentie 32
aVoinna ma-PE 8-17

Erikoihammasteknikko

Timo Noronkoski
Kotkankatu 16 B 42

VARAA AIKA
hammasproteesin ilmaiseen
tarkastukseen ja arvioon!







PE 20.1 VITAMIINIPÄIVÄ

    
     

Luotettavaa, perinteitä kunnioittavaa, lämmintä palvelua
Tarjouksia

KARHULA
 


Vesitorninkatu 2 (05) 262 824


KOTKA 

PE 20.1
VITAMIINIPÄIVÄ
Kotkankatu
14 (05) 212 873



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


   
www.hautaustoimistopulliainen.fi
 
   



Tarjouksia
 Tervetuloa

 Kontio
  apteekkiin

   
        












Tervetuloa!

      
   
2200 440


Karhulantie
30 (S-market)

 Avoinna
  


arkisin
8.30-19.00
la 8.30-15.00



Puh. 05-220 0440

     www.kontioapteekki.fi
      
Tervetuloa!

      
   

2200 440

     

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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Käsityöpiiri Silmukka on puikkojen
helinää, silmukoiksi kiertyviä lankoja,
iloista juttelua ja vakavampaakin keskustelua.
piirissä mukavaa myytävää, ja
aktiiviset naiset ovat valmiita
auttamaan monissa seurakunnan
tapahtumissa.

jottaa telkkaria. Torstaisin käyn
ikäihmisten kerhossa, Aune Hannula tuumaa.
– Tämä on ihan tavallista olemista, kuvaa Helena Kääriä. Varsinaista vetäjää piirillä ei ole.
Porukalla lauletaan pari virttä
ja luetaan pätkä kirjasta. Nyt vuorossa on Pekka Harnen Pietarin
poluilla.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

– Yleensä piirin naisille
on syntynyt yhteys seurakuntaan, Helena Kähärä kertoo.
– Tulin piiriin mukaan 13 vuotta sitten.
Minut otettiin hyvin
vastaan. Aloin sitten
käydä myös Tuomasmessuissa, ja nyt käyn
melkein joka sunnuntai
Lämpimiä ajatuksia ja käsitöitä syntyy
kirkossa. Olen autta- Silmukassa.
massa, kun seurakunnassa apua tarvitaan, sanoo Maija
Kun kutomiset on kudottu,
Saukko.
nautitaan teetä ja leipää. Jokai– Nämä naiset ovat täällä pa- nen maksaa pienen summan, joka
rasta! Saa tulla, vaikka on huol- menee Lähetysseuran hyväksi.
ta tai iloa, Tellervo Nousiainen
Lopuksi naiset siunaavat toikertoo.
sensa Isä meidän -rukouksella.
Ulla-Maija von Hertzen
– En viitsi vaan kotona tui-

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Silmukan noin 15 naista kokoontuvat Kotkan seurakuntakeskuksessa. Piiri aloitti jo 80-luvun
puoliväissä, ja alkuperäisiä käsityöntekijöitä on mukana ainakin Helena Kähärä ja Anne-Mai
Heikkola.
Piiri on vaihtanut nimeä useammankin kerran, ja vuosikymmenien aikana on leikattu matonkuteita, joista Martat kutoivat
mattoja Lehtisen saareen, on
kudottu poppanoita ja shaaleja,
tehty virsikirjan välinauhoja ja
ommeltu pyyheliinoja seurakuntakeskuksen keittiöön.
Sukkakolehdilla kerättiin sukkia Mongoliaan, Intiaan kudottiin
lasten villatakkeja ja Etiopian lapset saivat piirin naisilta lämpimiä
nuttuja.
Nyt monet langat silmukoituvat Äiti Teresan peitoiksi, muutakin kaunista toki valmistuu.
Lähetysmyyjäisiin tehdään

Kuva iStockPhoto

Silmukka saa hyvää aikaan

Silmukan kokoontumisessa olivat mukana Helena Kähärä, Mari Koivunen, Liisa Mannonen, Pirkko Ryökkynen,
Aune Hannula, Irmeli Niemelä, Pirjo Kaario, Anne-Maj Heikkola ja Terttu Kokkonen. Osa väestä oli jo
poistunut tuhkakeskiviikon tapahtumiin.

Johannespassio Kotkan
kirkossa
Kotkan kirkossa esitettävä Bachin passio on monille yksi pääsiäisen alun koskettavimpia ja
juhlavimpia kokemuksia.
Kymi Sinfonietta ja Kotkan
Kantaattikuoro esittävät Johannes-Passion torstaina 24.3. alkaen kello 20 alkaen. Solisteina
ovat Leena Arffman, sopraano,
Maria Kettunen, altto, Heikki
Rainio, tenori, evankelista, Riku
Pelo, baritoni, ja Kai Huopainen,
basso ja Jeesus. Kapellimestarina
toimii Pekka Soranummi.
Johannes-passio on Johann
Sebastian Bachin säveltämä
kaksiosainen passio, joka kuvaa pääsiäisen ajan tapahtumat Jeesuksen vangitsemisesta
hautaamiseen.
Se on Johanneksen evankeliumin mukainen kärsimysnäytelmä, jossa kertojana on
evankelista.
Kuoron rooli on tärkeä: se
esittää esimerkiksi ne dramaattiset kohtaukset, joissa väki tuomitsee Jeesuksen. Kuoron laulamat koraalit vievät tapahtumia
eteenpäin.
Monia koskettaa Johannespassiossa erityisesti sen valoisa
loppukoraali. Passio ei pääty suruun, vaan suureen iloon.
Kotkan kirkossa on esitetty
pääsiäisinä vuoron perään Johannes- ja Matteus-passiota.
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JUUDAS

- kavala petturi vai itsekin uhri?

Juudas ja Jeesus on kuvattu Vatikaanissa olevaan suureen gobeliiniin.

– Ei kumpikaan, vastaa professori Lauri Thurén.
Oliko Juudas Iskariot katala petturi, pahisten
kuningas, vai itsekin tavallaan uhri, saamansa
tehtävän toteuttaja?
– Ei kumpaakaan, vastaa Itä-Suomen yliopiston eksegetiikan professori Lauri Thurén.
Juudaksen nimi symboloi normaalipuheessa
kavaluutta ja pahuutta. Jo Danten Jumalaisessa
näytelmässä hänet sijoitettiin helvetin alimpaan
osaan saatanan hampaiden pureskeltavaksi.
Lauri Thurén lähestyy Juudaksen persoonaa ja tekoja puhtaasti Raamatun tutkimuksen
perusteella.
Raamatussa Jeesus valitsi itse Juudaksen yhdeksi opetuslapsekseen, ja Juudas kulki kahden, kolmen vuoden ajan hänen kanssaan.
– Juudas oli hyvin sisällä kristillisessä uskossa ja tunsi Jeesuksen paremmin kuin kukaan meistä.
– On jännää verrata kahta opetuslasta pahiksen roolissa. Pietari kielsi Jeesuksen ja katui ja itki sitten katkerasti. Heti kavallettuaan
Jeesuksen Juudas katui syvästi ja halusi palauttaa saamansa rahat ja peruuttaa tekonsa.
Molemmat tunsivat rikkoneensa Jeesusta vastaan ja katuivat.
Pietarista tuli sittemmin koko kirkon johtaja. – Hänen lähtökohtansa eivät olleet sen paremmat kuin Juudaksellakaan.

On mietitty, miksi Juudas lopulta kavalsi
Jeesuksen.
– Hän sai siitä 30 hopearahaa. Hopearahoja
oli erilaisia eikä näiden rahojen arvoa tiedetä.
Se ei kuitenkaan ollut hirveän iso summa.
Profeetta Sakariaan mukaan 30 hopearahalla sai yhden orjan. – Jeesuksesta maksettiin
siis orjan hinta.
– Juudas oli Jeesuksen parhaita opetuslapsia. Tuo raha ei voinut olla syynä hänen
tekoonsa.
– Yksi hyvä syy siihen, että Juudas katui
niin kauheasti, voi olla, että hänen näkökulmastaan katsottuna joku meni pahasti pieleen
ja tilanne riistäytyi käsistä.
Yhden selityksen mukaan Juudas halusi pikemminkin auttaa Jeesusta. He olivat olleet viikon
Jerusalemissa, ja Jeesus vain puhui tulevasta.
Juudas tiesi, että Jeesus alkaisi kohta toimia
jossakin, mutta asiat eivät tuntuneet etenevän.
Pääsiäisaterialla Jeesus kääntyi Juudaksen
puoleen ja sanoi: ”Minkä teet, se tee pian.”
Juudas halusi auttaa ja viedä tilannetta
eteenpäin. Hän ajatteli, että Jeesus ajetaan ansaan ja hän taas kerran selviää siitä. Niin hän
osoittaisi olevansa Jumalan poika.
– Mikä meni pieleen: Jeesus olikin hiljaa
ylipappien edessä. Juudas odotti turhaan, että

Juudas oli opetuslasten rahojen vartija ja häntä
on myöhemmin epäilty ahneudesta ja rahojen
varastamisesta.
– Juudas piti rahoista hyvää huolta. Kaverit
olivat koko ajan yhdessä liikkeellä, se oli tiivis
jengi eikä salaisuuksia voinut olla.
Kun Maria voiteli Jeesuksen jalat kallisarvoisella voiteella, Juudas ilmoitti, että voide
olisi pitänyt myydä ja antaa rahat köyhille.
– Tämä kertoo sen, että Juudas oli hyvä
talousmies.
Juudaksen kuolemasta ollaan montaa mieltä.
Matteuksen mukaan hän hirttäytyi, ja Apostolien tekojen mukaan hän syöksyi alas ja hänen
vatsansa halkesi.
Juudaksen rahoilla ostettiin savenvalajan pelto, Veripelto, josta tuli muukalaisten
hautausmaa.
– Loppupeleissä Juudas onnistui tavoitteessaan. Ilman kavallusta asiat eivät olisi lähteneet liikkeelle, Lauri Thurén miettii.
Juudaksesta tuli sitten se Raamatun suurin
pahis ja antisankari.
– Mutta sitä samaa Juudasta voi olla jokaisessa meissä. Mitä parempi kristitty, sitä
enemmän hän voi olla Juudaksen kaltainen.
– Nykyisetkin Jeesuksen seuraajat voivat olla yhtä yli-innokkaita auttamaan häntä ja ajatella, ettei Jeesus muuten pärjää.
Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Jeesus puolustautuisi. Kun hän näki, mihin tilanne johti, hän heitti rahat temppelin lattialle.
Juudas ei siis ollut petturi vaan yli-innokas
opetuslapsi, Pietarin tapaan. - Juudas vaan oli
vielä pykälää parempi ja halusi panna vauhtia
Jeesuksen toimintaan.

– Juudas provosoi tilannetta siksi, että Jeesuksen
olisi pakko ryhtyä toimimaan todistaakseen
olevansa Jumalan poika, Lauri Thurén sanoo.
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Kuva Erkko Vuorensola
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Raamatun sana pääsiäiseksi:

Herra on totisesti ylösnoussut

S

apatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän
koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois
ja istuutui sille.
Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa
olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä
niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin
kuolleet.
Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: ”Älkää te
pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua

Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi.
Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: ’Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.’ Tämä oli minun sanomani teille.”
Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan
ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.
Evankeliumi Matteuksen mukaan 28:1-8

Osviitta
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Puutarhassa

avautuvat silmät ja sydämet
Johanna ja Juha Tanskan kirja kuljettaa lukijansa
kevääseen ja kesään.

Johanna ja Juha Tanskan kirja Alussa oli puutarha (Kirjapaja 2013) on kaunis, sydäntä lämmittävä ja puhutteleva teos, joka kannattaa lukea
kevättä odotellessa.
Juha Tanska on entinen Kymin kirkkoherra
ja nykyinen Haminan kirkkoherra sekä Kotkan
rovastikunnan lääninrovasti. Pastori Johanna Tanska työskentelee nyt perheneuvojana
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Perheasiain
neuvottelukeskuksessa.
Suorittaminen, täydellisyyden tavoittelu vie

helposti ilon puutarhasta.
”Puutarhani muistuttaa minua pitkän talven jälkeen kaikesta siitä, mitä en ole edellisinä
vuosina ehtinyt, osannut ja jaksanut. On seistävä tukevasti, jotta ei horjahda kevään ilosta
suorittamisen puolelle.
On sanottava itselleen rauhallisesti: tämä on
meidän puutarhamme, minun elämäni, pidettävä korvat kiinni ääniltä, jotka yllyttävät vertailemaan ja kilpailemaan.”
Luonnolla on oma elämänsä ja tahtonsa.
”Sillä mitä minä yritänkään laittaa järjestykseen, kun kohta asettelen loistosalvian taimia
juuri oikeille paikoille uuteen kukkapenkkiin,
mitä itse asiassa pyrin hallitsemaan, kun vuodesta toiseen taistelen vuohenputkia ja rönsyleinikkiä vastaan?”
Puutarhaa ei tarvitse saada yhtenä vuonna valmiiksi. Voi aloittaa vaikkapa kukkaruukusta ja lisätä alaa voimien mukaan. Näin voi
opetella hoitamaan puutarhaa koko elämänsä
ajan, levollisesti – omien mahdollisuuksiensa
rajoissa.
Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Oma puutarha, vaikka pienikin, ja rauhallinen työ siellä saa sydämen ja aistit hiljentymään. Kun ihminen hiljentyy ja keskittyy, hän
voi nähdä, kuulla ja ymmärtää asioita, jotka
muuten ohittaisi liian pieninä ja vaatimattomina.
Toisaalta puutarhassa ymmärtää sen suuren kokonaisuuden, johon oma maa kuuluu.
Samaa työtä on tehty ja tehdään kaikkialla
maailmassa.
Puutarhan hoito voi olla hengellistä harjoitusta, jossa oppii uutta myös itsestään.

Kiireinen ihminen ei ehdi katsoa ja nähdä yksityiskohtien ihmeitä.
Yhdessä luumupuun versossa tai voikukan
kukassa riittää katseltavaa, kun haluaa vain
katsoa ilman ennakkoluuloja, pelkoja, arviointeja, vallankäyttöä. Voi vain katsella, ja
mukaan tulevat muut aistit näköhavaintoja
täydentämään.
Keskittyessään hetkeen oppii kuuntelemaan
omaa sydäntään ja lähimmäisiään.
”Hiirenkorvien hento tuoksu. Ja yhtäkkiä
lapsuuden keväät siinä, monta kevättä, kaikki. Hajuaisti on yhteydessä ihmisen muistoihin välittömämmin kuin mikään muu aisti.
Haistan hiirenkorvien tuoksun ja olen hetkessä
se, joka joskus olin.”
Puutarhaan voi perustaa rukouspolun laittamalla eri kohtiin asioita, jotka muistuttavat
kulkijaa rukouksesta, hiljaisuudesta, Jumalasta ja rakkaista ihmisistä. Puunhaarassa voi olla
pieni risti, polulla enkelipatsas, nurmella vesiastia muistuttamassa kasteesta.
Jossakin voi olla paikka, johon silloin tällöin
laitetaan pieni kivi rukouksen tai taakan laskemisen merkiksi.
Oma puutarha on tavallaan äärimmäisen
yksityinen asia.
”Minun puutarhani ei pääse unelmapuutarhaksi lehtiin eikä televisio-ohjelmiin. Se on
kuitenkin opettanut minua sietämään paremmin keskeneräisyyttä, suhtautumaan virheisiin
lempeämmin, vaalimaan omaa sisintäni epärealististen unelmien ja ulkoisten paineiden keskellä, syleilemään kohtuullisuutta.
Mitä enemmän sitä viljelen ja varjelen, sitä
enemmän se viljelee ja varjelee minua.”
Juuri niin se parhaimmillaan tekee, oma
puutarha.
Ulla-Maija von Hertzen

Puutarhassa tulee pysähtyä
nähdäkseen kauneuden asioissa,
joiden ohi usein kuljetaan.

Osviitta
Tässä hetkessä
Kuva Seppo JJ Sirkka

Seurakuntani
Erilaisia jumalanpalveluksia
Tarja Rantaruikka
Peruskoulun luokanopettaja
– Lapsille ja nuorille suunnattu
toiminta on seurakunnassa tärkeää. Toivon, että henki on kaiken
kaikkiaan eteenpäin katsovaa ja
nykyihmiselle sopivaa.
– Toivoisin, että tarjolla olisi
enemmän erilaisia jumalanpalveluksia, ei vain perinteisiä sunnuntaina kello 10 alkavia. Messut

Pysähdy
kanssani
Huomaan itsessäni kaipuun pysähtyä. Arkeni on täynnä touhua,
josta saan olla kiitollinen. Silti
kaipaan myös hetkiä, jolloin saan
olla vapaa arjen velvollisuuksista. Hetkiä, jolloin malttaisin pysähtyä ilman takaraivossa muistuttavaa ääntä pesemättömistä
pyykeistä tai pöydille kasaantuneista tavararöykkiöistä. Kunpa
malttaisin pysähtyä myös yhdessä toisen kanssa, nähdä ja kuulla
toisen – lapsen tai aikuisen.
Joskus meidät pysäytetään
vasten omaa tahtoamme, poiketen täysin omista suunnitelmistamme. Äkillinen sairastuminen,
ihmissuhteen katkeaminen, työttömyys, huoli läheisestä. Tunne
arjessa selviämisestä ja elämänhallinnasta horjuu. Kaikki ei ollutkaan omassa hallinnassani.
Ymmärrys loppuu kesken. Tulenko kannatelluksi tässä hetkessä?
Jeesuksen opetuslasten arki
pysähtyi, kun heidän Mestarinsa ristiinnaulittiin. Oli tapahtunut jotain odottamatonta, jotain
mitä he eivät voineet käsittää.
Jeesuksen vangitseminen ja ristiinnaulitseminen olivat vieneet
opetuslapset keskelle surua ja
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hämmennystä. Eihän tässä näin
pitänyt käydä!
Kutsun Sinut kanssani kulkemaan keskelle hiljaisen viikon tapahtumia, pysähtymään matkan
varrella. Tervehtimään aasilla
ratsastavaa kuningasta palmunlehviä heiluttaen, murtamaan
leipää yhdessä, katsomaan ristiä.
Ristin luona tahdon pysähtyä ja
jättää sen juurelle kaiken oman
elämäni hämmennyksen, kaiken sen mitä en ymmärrä. Risti
muistuttaa minua siitä, että minut on vapautettu – saan toivoa
ja luottaa.
Jumala luo salatulla tavalla
kaiken keskellä uutta. Yhdessä
opetuslasten kanssa saan kurkistaa pääsiäisaamuun. Liitytkö
kanssani opetuslasten iloon ja
kiitokseen – vaikka vain hiljaakin? Kristus on ylösnoussut!
Hanna Hietanen
Sairaalapastori
Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä

voisivat tulla kirkkosalista ulos,
vaikka luontoon.
– Sapokassa on kolme kertaa
järjestetty motoristijumalanpalvelus. Olen ollut siellä mukana
kanttorina. Oli paljon väkeä, myös
vanhustentaloista tuli ihmisiä. Oli
hauskaa, kun mummot ja Harley
Davidson -asuiset miehet istuivat
vierekkäin ja viihtyivät.
– Lattarimessuissa olen ollut
soittamassa djembe-rumpua, ja
siellä oli myös koulumme kuoro ja
Langinkosken seurakunnan Koski
Gospel -kuoro, eli aikuiset ja lapset lauloivat yhdessä.

Tarja Rantaruikan mielestä
kouluikäisille tarkoitettu
toiminta on tärkeää.

Kevät
Valo voittaa pimeyden
Tauno Telaranta
Terveydenhuoltoneuvos
– Kevät on minulle hienoin vuodenaika. Kevääseen ja nimenomaan pääsiäiseen liittyy useita
vertauskuvia luonnon herätessä
elämään. Näitä ovat muun muassa
narsissit, rairuohot, pääsiäistiput
ja -puput sekä hiirenkorvalle puhkeavat koivut ja pajunkissat.
– Kevät on aikaa, jolloin valo
voittaa pimeyden ja lämpö kylmyyden: vertauskuvallisesti elämä
voittaa kuoleman.
– Tulevaan pääsiäiseen meillä liittyy matkan odotusta ja pakkaamista. Lähdemme toisena
pääsiäispäivänä kuukaudeksi
Marbellaan.
– Samppa P. Asunta kirjoitti
näin ja kuvasi minusta mukavasti

kevättä:
Kevätsää lämmittää, luonnon
kaiken herättää. Katsokaa, sulaa
maa, puut jo silmut saa! Lintusten
nyt laulu soi, niityt kaikki vihannoi. Kevätsää lämmittää, luonnon
herättää.

Tauno Telaranta tunnustautuu
kevätihmiseksi.
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Sujut itsensä kanssa
Tyttöjen leirillä mietittiin nuoruuden haasteita.
me yhteinen harrastus.
Ja unelmia -niitä pitää olla.
– On tärkeää olla sujut itsensä kanssa, se on
tärkeintä tulevaisuudessakin. Haluaisin tehdä
työtä, josta tykkään, Venla kertoi.
– Haluan opiskella leipuriksi ja perustaa
oman konditorian, Netta suunnitteli.
– Harrastan showtanssia ja unelmani on
esiintyä Broadwaylla, Jenna paljasti.

Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

– Ilman ystäviä ei voisi elää. Hyvä kaveri
tietää, mikä minua loukkaa ja jos jotakin pahaa tapahtuu, hän on minun kanssani. Ystävä ei vaihda kaveria ja jätä. Ja häneen voi
luottaa.
Kotkalainen Jenna Pesonen, 12, oli Höyterissä Kymi seurakunnan talvileirillä yhdeksän
muun tytön kanssa. Viikonlopun kestäneen leirin teemana oli Minä -nuori nainen.
Ovatko 12-13 -vuotiaat lapsia vai nuoria? Sitäkin leirillä mietittiin.

Myös Jaana Enroos ja pastori Elise Hasanen kyselivät tyttöjen unelmista.
Vastauksia oli monenlaisia: hyvä puoliso,
terveys, pitkä elämä, lemmikkieläin…
Millainen oli sitten Elise Hasanen itse
12-vuotiaana?
– Mietin poikia, harrastin musiikkia ja varmaan meikkasin, hän nauroi.
Kipusiskona leirillä ollut Martta Roininen,
20, halusi sanoa leiriläisille näin:
– Ulkonäön kanssa ei kannata stressata.
Tuossa iässä alkavat kiinnostaa meikit ja ulkonäkö ja yläasteella lapset voivat olla raadollisia toisilleen.
– Nauttikaa siitä, että olette 12-13 -vuotiaita,
nuorisotyönohjaaja Jaana Enroos muistutti.

– Ihmiset kasvavat henkisesti eri tahtiin. On
joskus vaikea tietää, veisikö tämän ikäisten
synttäreille lahjaksi lelun vai rahaa. Itseäni sanoisin enemmän nuoreksi kuin lapseksi, Jenna
Pesonen pohti.
Venla Kirjavainen, 12, kokee myös itsensä
nuoreksi.
– Leikkiminen ei kiinnosta. Haluan ottaa
vastuuta asioista.
Jennankin mielestä nuoren tulee ottaa vastuuta tekemisistään, hoitaa läksynsä ja huolehtia asioistaan.
Harrastukset kuuluvat hyvään elämään.
Jenna ja Netta Grön, 12, tykkäävät leipoa ja
he pitävät yhdessä leivontablogia caramellicroko.blogaaja.fi.
Venla harrastaa partiota. - Se on perheem-

Tekstaritupu

Venla Kirjavainen, Jenna Pesonen ja Netta Grön viihtyivät Höyterissä.

auttaa nuoria

Kotkassa aiemmin toiminut opiskelijoille ja yläkoululaisille suunnattu tekstiviestiauttamispalvelu
Tekstari-Helppi on lopettanut toimintansa. Kotkassa ja Haminassa
on yhteistyössä otettu käyttöön
valtakunnallinen Tekstaritupu.
Tupu eli Tekstaritukipuhelin on
helppo, yksinkertainen ja toimiva
mobiiliauttamispalvelu koululaisille. Palvelu auttaa ja tukee koululaisia erilaisissa elämäntilanteissa ja
erilaisten elämänkysymysten äärellä. Tupuun voi ottaa yhteyttä tekstiviestillä tai sähköpostilla. Tekstaritupu pyrkii nuorten huoliin. Tupu
ei tuputa, mutta kuuntelee.
Tupu toimii kouluvuoden aikana. Tupu on kiinnostunut siitä,
mitä peruskouluikäisille lapsille ja
nuorille kuuluu. Tupuun voi lähettää viestiä milloin vain ja se mak-

saa normaalin tekstiviestin hinnan. Viesteihin vastaavat kirkon
kasvatuksen ammattilaiset kouluaikoina vuorokauden kuluessa.
Kaikki Tupu-palvelut kuuluvat
Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet),
www.puheet.net
Palvelua ylläpitävät Suomen
ev.lut. kirkon seurakunnat ja sitä
koordinoi PTK - poikien ja tyttöjen keskus, evankelis-luterilaisen
kirkon palvelujärjestö.
Tupuun voit tutustua paremmin Tupun valtakunnallisilla nettisivuilla www.tekstaritupu.net.
Kotkan ja Haminan alueen Tupun
toiminta käynnistyy omalla paikallisella numerolla 7.3.2016.
Tuula Uusitalo
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Pääsiäisajan tilaisuudet seurakunnissa
Kotkan seurakunta

Kymin seurakunta

Langinkosken seurakunta

Palmusunnuntai 20.3.
• klo 10 Maailmojen messu Kotkan kirkossa.
Maarit Alhosaari, Jukka Hänninen, Ville Perkkiö.
Tiistai 22.3.
• klo 18 Hiljaisuuden ilta Kotkan kirkossa.
Taize-lauluja ja hiljaisuutta. Jukka Hänninen.
Keskiviikko 23.3.
• Pääsiäisvaellus Kotkan kirkossa.
Lähdöt klo 16.30 ja klo 17.30.
Kiirastorstai 24.3.
• klo 18 Kiirastorstain messu Kotkan kirkossa,
Jukka Hänninen, Maarit Alhosaari, Ville
Perkkiö.
• klo 20 Johannes-passio Kotkan kirkossa.
Pitkäperjantai 25.3.
• klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus Kotkan
kirkossa. Enna Järnstedt, Ville Perkkiö.
Lauantai 26.3.
• klo 13-21 Hiljaisuuden päivä Kotkan kirkossa.
Pieni retriitti keskellä kaupunkia. Tule hiljaisuuteen! Voit tulla vapaasti ja olla sen aikaa, kuin
haluat. Ohjattu rukoushetki tasatunnein. Tarjolla
kahvia/teetä ja pientä suolaista, vapaaehtoinen
maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Hiljaisuuden jälkeen voi halutessaan jäädä kirkkoon
odottamaan pääsiäisyön messua.
• klo 22 Pääsiäisyön messu Kotkan kirkossa,
Maarit Alhosaari, Hannu Marttila, Irina
Lampén.
Pääsiäispäivä 27.3.
• klo 10 Messu Kotkan kirkossa, Maarit Alhosaari, Jukka Hänninen, Irina Lampén, Sanna
Mensola, laulu.
II pääsiäispäivä 28.3
• klo 10 2. Messu Kotkan kirkossa,
Hannu Marttila, Irina Lampén.

• 20.3.-25.3. klo 11-18 Hiljaisuuden talo
Helilän seurakuntatalossa, hartaus klo 12.
Lauantai 19.3.
• Pääsiäisvaellukset Kymin kirkossa klo 10 ja klo
11. Vaelletaan Jerusalemiin ja pääsiäisen riemuun, kutsutaan erityisesti lapsiperheitä.
Palmusunnuntai 20.3.
• klo 10 Messu Kymin kirkossa, Heikki Harvola,
Anna-Tiina Järvinen, Outi Apell, Maarit Maatraiva, Matti Vaakanainen.
Maanantai 21.3.
• Pieni pääsiäisvaellus. Lähtö Helilän seurakuntatalolta klo 18. - Metsäkulman kappeli
- Seurakuntakeskus.
Tiistai 22.3.
• klo 18 Pääsiäisen ajan runoja ja musiikkia
Hiljaisuuden talossa. Helilän srk-talo.
Keskiviikko 23.3.
• klo 18 Nuorten ajatuksia pääsiäisestä ja musiikkia Kymin kirkossa, mukana Elise Hasanen.
Kiirastorstai 24.3. klo 18
• Messu Kymin kirkossa, Nina Eskoli, Outi
Apell, Elise Hasanen, Maarit Maatraiva, Jarmo
Kaijansinkko.
Pitkäperjantai 25.3.
• klo 10 Sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa, Tuomi Larvi, Heikki Harvola, Matti
Vaakanainen.
• klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukous Kymin
kirkossa, Elise Hasanen, Matti Vaakanainen.
Lauantai 26.3.
• klo 23 Pääsiäisyön messu Kymin kirkossa,
Maarit Maatraiva, Nina Eskoli, Jarmo
Kaijansinkko.
Pääsiäispäivä 27.3.
• klo 10 Juhlamessu Kymin kirkossa. Outi Apell,
Tuomi Larvi, Anna-Tiina Järvinen, Elise Hasanen, Sinikka Vesala.
II pääsiäispäivä 28.3
• klo 10 Messu Kymin kirkossa, Heikki Harvola,
Nina Eskoli, Jarmo Kaijansinkko.

Palmusunnuntai 20.3.
• klo 10 Palmusunnuntain messu Langinkosken
kirkossa, Jukka Lopperi, Jari Savinainen, Tarja
Silvennoinen, Marjo Postin messuryhmä,
pyhäkoulu.
• klo 16 Surusta iloon. Langinkosken seurakunnan työntekijät konsertoivat yhteisvastuun
hyväksi Langinkosken kirkossa, vapaa pääsy,
kolehti.
Maanantai 21.3.
• klo 18 Hiljaisen viikon ilta - pääsiäisajan lauluja Langinkosken kirkossa, isoset, Susanna
Hauer, Anne Läheniemi.
Tiistai 22.3
• klo 18 Hiljaisen viikon Israel-ilta Langinkosken
kirkossa, Kletzmer-musiikkia, Vanhan Testamentin tekstejä, Tero Hietanen, Susanna Hauer,
Ilmari Hauer, klarinetti ja saksofoni.
Keskiviikko 23.3.
• klo 18 Hiljaisen viikon virsi-ilta Langinkosken
kirkossa, Jukka Lopperi, Tarja Silvennoinen.
Kiirastorstai 24.3.
• klo 18 Ehtoolliskirkko Langinkosken kirkossa,
Jukka Lopperi, Tapio Suontakanen, Tarja
Silvennoinen.
• klo 18 Sisälle sanaan –raamattuluento Aittakorven seurakuntatalossa, Tero Hietanen.
• klo 19 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Aittakorven seurakuntatalossa, Tero Hietanen, Jari
Savinainen, Susanna Hauer.
Pitkäperjantai 25.3.
• klo 10 Sanajumalanpalvelus Langinkosken kirkossa, Tero Hietanen, Tapio Suontakanen, Tarja
Silvennoinen, Toivonlaulajat.
Pääsiäispäivä 27.3.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa, Jukka
Lopperi, Jari Savinainen, Susanna Hauer, MaijaLiisa Tervosen messuryhmä, pyhäkoulu.
• klo 18 Pääsiäisillan Sanan ja rukouksen ilta
Aittakorven seurakuntatalossa, Tero Hietanen,
Susanna Hauer.
II Pääsiäispäivä 28.3.
• klo 10 Messu Langinkosken kirkossa, Jukka
Lopperi, Tarja Silvennoinen, kirkkoväärtinä Kari
Seppänen.

Kevät
Uudistumisen aikaa
Niina Utter
Ravintola Vaakun ravintolapäällikkö
– Kevät merkitsee minulle asioiden uudistumista ja itsensä haastamista. Kevät antaa positiivista energiaa, jota voi jakaa myös
työntekijöille.
– Pääsiäinen on minulle tärkeä. Olen Lapista kotoisin ja meillä kotona vietettiin aina

pääsiäistä, maalattiin munia ja käytiin kirkossa. Nyt oma kaksivuotias tyttäreni askartelee
pääsiäisenä kananmunien kanssa.
Niina on avaamassa maaliskuussa uuden
lounasravintolan Datariinassa.
– Kevääseen kuuluu myös se, että kun
jäät lähtevät eli noin huhtikuun puolivälissä
avaamme Varissaaressa ravintola Vaakun.
Niinan kevät on täynnä
mielenkiintoista työtä.
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Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

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

Lounasravintola
Vesivalli
Kotkan talousalueella

Osviitta

Lämmin lounas kotiin ja
töihin toimitettuna

nro 2 2016 Syksyn toiminta
Ilmoitukset, Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156,
arja.hasu@pp.inet.ﬁ

Ateriahinnat
5-7 kertaa viikossa 7,50€
3-4 kertaa viikossa 8,00€
1-2 kertaa viikossa 8,50€

KOTKA
Keskuskatu 23
Puh. (05) 212746

Vesivallintie 11, Karhula (entinen Teboil)
puh. 05 229 6000
lounasravintola.vesivalli@gmail.com

Piplian ilosanomaa
www.piplia.fi

■

PSALMIEN SIIVIN

Sanoja sanattomalle. Anna pääsiäisen aikaan liittyvien psalmien kantaa rukoustasi.
KRISTUS ELÄÄ

Pieni lahjakirjanen pääsiäisen
keskeisimmistä tapahtumista.
Kaksi kirjaa yhteensä 5 €

MUKIT

Heljä Liukko-Sundströmin upeilla
kuvilla Arabian mukit. Kerää
koko sarja! Kevät herää, Elämänvirran enkelit, Suojassa enkelten.
26 € / KPL

LAAJIN VALIKOIMA RAAMATTUJA
ERI KIELILLÄ JA KÄÄNNÖKSILLÄ!

Tutustu ja tilaa helposti
www.pipliakauppa.fi

voimasanoja
` t ™

PIPLiA.

Suomen Pipliaseura | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi
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Kukkien aikaan
ja helmililjojen aikaa.
Tulppaanien sadoista vaihtoehdoista
löytyvät kaikki värit sinistä ja mustaa
lukuun ottamatta. Tarjolla olevat siniset ovat värjättyjä ja ”mustat” tumman
karmiinipunaisia.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Ruukkunarsissin voi istuttaa ulos jo pääsiäisenä. Kovan pakkasyön jälkeen kukat
saattavat näyttää nuokahtaneilta, mutta
ne piristyvät nopeasti.
Lämpimässä narsissien kukinta-aika
lyhenee. Esimerkiksi pääsiäisistutuksissa käytetyt ruukkunarsissit kannattaa siirtää kaunistamaan parveketta tai
sisääntuloa.
Kukinnan jälkeen voi narsissin istuttaa pihalle, jossa se kukkii joka kevät.

Narsissit hehkuvat tuovat
kevään valoa.

Henkilöstöuutisia
Kymin seurakunnan lastenohjaaja Sanna Helminen on työlomalla 24.3.2016 – 2.2.2017.
Kymin seurakunnan varhaisnuorisotyön viransijaisena toiminut Mikko Kiri on valittu hoitamaan erityisnuorisotyönohjaajan
viransijaisuutta seurakuntayhtymässä ajalle 11.4.2016 – 1.1.2017.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö
Raimo Heikkinen jää vuosilomalle 1.3.2016 alkaen ja eläkkeelle
1.8. alkaen. Hän on toiminut
työssään 35 vuoden ajan.

Pastori Hanna Hietanen aloitti vuoden alussa sairaalapapin
työt Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä. Hän toimii vuoden
loppuun asti pääasiassa Kotkan
Keskussairaalassa ja Karhulan
sairaalassa. Sairaalapappi on
haluttaessa potilaan tai tämän
läheisten tukena osana potilaan
kokonaisvaltaista hoitoa. Sairaus, kärsimys, elämä, kuolema,
lohdutus, toivo – sairaalapapin
kanssa voi jutella mistä vain. Yhteyttä voi ottaa suoraan tai hoitohenkilökunnan kautta.

Luento islamista Langinkoskella
Sama maailma – erilaiset maailmankatsomukset on aiheena
islam-asiantuntija Kari Vitikaisen
luennolla Langinkosken kirkon
Toivonsalissa.
Nykyisin luokanopettajana
Kotkassa työskentelevä Vitikainen
on perheineen asunut Istanbu-

lissa yli 10 vuoden ajan. Hän on
toiminut tutkijana ja valmistelee
parhaillaan väitöskirjaa.
Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 5. huhtikuuta alkaen kello
18. Illan päätteeksi nautitaan iltateet tai -kahvit. Luentotilaisuus on
avoin kaikille kiinnostuneille.

Helmililja on pieni ja sievä, useimmiten
sinikukkainen kevään sipulikasvi.
Nupulliset kukat kestävät jo auenneita pidempään. Sipulipaakun voi siirtää
kotona kookkaampaan ruukkuun
Lasitettu parveke sopii hyvin helmililjoille. Kasvi tarvitsee säännöllisen kastelun, varsinkin pakkasyön jälkeen.
Kukinnan jälkeen ruukkuhelmililja
kannattaa istuttaa ulos, kunhan maa on
sulanut. Kasvista saa monivuotisen kaunistuksen puutarhaan.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Pääsiäinen on narsissien, tulppaanien

Tulppaani symboloi kevään tuloa, iloa ja
valoa.

Osviitta

17. vuosikerta
Julkaisija:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Päätoimittaja:
Matti Kontkanen,
etunimi.sukunimi@evl.fi
Toimitus:
Ulla-Maija von Hertzen ja
Arja Paavilainen,
os. Mariankatu 14 B, 3. krs,
48100 KOTKA.
Sähköpostiosoite
osviitta.lehti@evl.fi
Viestinnän toimikunta
2015-2016: Pasi Pöllänen (pj.),
Reino Korhonen, Tellervo Aho
ja Seppo Karjalainen
Taitto ja kuvankäsittely:
Painoyhtymä Oy
Kustantaja:
Painoyhtymä Oy, Porvoo

Ilmoitusmyynti:
Arja Hasu-Vartiainen
p. 040 562 2156
arja.hasu@pp.inet.fi
Painopaikka:
Painoyhtymä Oy, Porvoo
Jakelu: Jakelusuora Oy, Kotka.
Jakelumuistutukset
p. 05 226 6300
Seuraava Osviitta
jaetaan koteihin
ke 7.9.2016.
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.

Osviitta

18

• Retki Valtakunnallisille
lähetysjuhlille Vihtiin la 11.6.
Linja-auto kiertää Kotkan
rovastikunnan alueella. Hinta n.
20-35 €/hlö. Ilm. Langinkosken
srk-toimistoon 20.5. men. Puh
040 196 7503.
• Kymin ja Pyhtään seurakuntien
diakoniatyö järjestää Kehitysvammaisten leirin 13.-17.6.
Höyterissä. Leirin hinta on 70 €.
Leirille otetaan ensisijaisesti
kotona asuvia, täysi-ikäisiä ja
suht. omatoimisia leiriläisiä.
Lisätiedot ja ilm. 29.4. menn.
vs diakoni Sami Toikko
p. 044 725 9160.

• Rovastikunnallinen lähetystyön
käsityöleiri 25.-28.7 Höyterissä.
Lisätietoa seurakuntien lähetyssihteereiltä kevään aikana.

Ruotsinkielinen toiminta
• 24.4. kl 13 Mässa i Langinkoski
kyrka, Tuomi Larvi
• 5.5. Utfärd till Pyttis Gudstjänst (kotakirkko) i Svartbäck
kl 12. Korvgrillning och kaffe
efter gudstjänsten. Start kl 11
från Kotka busstation-Karhula-Sutela, vid behov andra hållplatser. Anmälan till Liisa Toikka:
045 673 1949 eller Tuomi Larvi:
044 762 9488.

Konsertteja seurakunnissa
Konsertit Langinkosken kirkossa
• Su 20.3. klo 16 Surusta iloon.
Konsertti yhteisvastuun hyväksi.
• To 5.5. klo 17 Seurakunnan
kuorojen konsertti.
• Kahvikonsertti Karhulan
seurakuntakeskuksessa klo 16
su 17.4. (kahvit klo 15.30,
ohjelma ja kahvi 10 €
musiikkityölle).

• Kymin uruista kajahtaa! –
konserttisarja 8.-15.5.2016,
konsertit Kymin kirkossa.
• Häämusiikkikonsertti pe 13.5.
klo 18 Kymin kirkossa. Vapaa
pääsy.

Erityiskirkkopyhiä
• Su 20.3. klo 10 Maailmojen
messu Kotkan kirkossa, Maarit
Alhosaari, Jukka Hänninen, Ville
Perkkiö.
• Su 12.6. klo 12 Kymijoen
Lohisoiton messu Sapokan
laululavalla. Järj. Kotkan ja
Langinkosken seurakunnat.
• Vappukahvio su 1.5.
klo 11.15 – 13.30 Kotkan
srk-keskuksen kahviossa.
Kahvia, voileipiä, munkkeja,
simaa. Keväisiä yhteislauluja
ja musiikkiesityksiä. Tuotto
lähetystyön hyväksi. Tervetuloa
mukaan myös talkoolaiseksi,
ota yhteyttä p. 050 526 2499
Maarit Alhosaari.
• Eläkeikäisten retki ke 25.5.
Ristiniemeen. Retken hinta
15 €. Ilm. to 12.5. menn.
p. 044 752 9547.
• Kotkan seurakunnassa kokoontuu monia raamattuja rukouspiirejä. Tied.
p. 050 526 2499 Maarit
Alhosaari.

• Rukoushetki Kotkan kirkossa,
seuraa kirkollisia ilmoituksia ja
nettisivuja:
www.kotkanseurakunnat.fi/
kotka.
• Tuomasmessu su 10.4. klo 18
Kotkan srk-keskuksessa.
• Kiitoksen ja ylistyksen illat
to 17.3. ja to 14.4. klo 18
Kotkan kirkossa. Mahdollisuus
esirukoukseen.
• Messun yhteistä pohtimista ja
suunnittelua su 3.4. klo 10.
• Mahdollisuus muutokseen
-kiitosjuhla pe 22.4. klo 18
Kotkan kirkossa. Ilkka Puhakka
& Nina Åström.
• Kotkan kirkko avoinna kesällä
yleisölle (opas paikalla) 1.6.31.8.2016 su-pe klo 12-18 .
• Haapasaaren kirkko avoinna
yleisölle tarvittaessa. Avaimen
saa Haapasaaren Osuuskaupasta.
Kesän kirkkoretket su 19.6. ja
17.7.

• Lounaskonsertteja Kotkan kirkossa
6.7.-31.8.2016

Lisää tietoa ja tapahtumia Kymen Sanomissa ja Ankkurissa kirkollisissa
ilmoituksissa sekä kotisivuillamme
www.kotkanseurakunnat.fi/kotka klikkaa yläpalkistaTapahtumat.

Yhteystiedot

Hiljainen viikko

Kotkan seurakunta
• Seurakuntasihteeri
p. 044 752 9547
• Mariankatu 14 D,
48100 Kotka

Keskusrekisteri
• Kotkan seurakuntakeskus,
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
• p. 040 138 6930, fax 05 216 696
• Avoinna klo 9-15

Kymin seurakunta
• Seurakuntasihteeri
p. 040 196 7505
• Karhulantie 33,
48600 Kotka

Hallinto- ja kiinteistötoimisto,
• Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
• fax 05 214 240
• Avoinna ma-pe klo 9-15

Langinkosken seurakunta
• Seurakuntasihteeri
p. 040 196 7503
• Langinkoskentie 1,
48220 Kotka

Postiosoitteemme on
• PL 7, 48101 Kotka
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
• etunimi.sukunimi@evl.fi

www.kotkanseurakunnat.fi

Hiljainen viikko on pääsiäistä edeltävä viikko. Sitä kutsutaan myös
nimellä piinaviikko tai suuri viikko. Hiljaisella viikolla kristityt
keskittyvät muistelemaan Jeesuksen kärsimystä.
Jokaisella hiljaisen viikon päivällä on oma
nimityksensä:
• palmusunnuntai eli virposunnuntai
• malkamaanantai
• tikkutiistai
• kellokeskiviikko
• kiirastorstai
• pitkäperjantai
• lankalauantai, hiljainen lauantai
• pääsiäinen eli sukkasunnuntai
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Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa
• To 17.3. klo 18 Kaikille yhteinen Ohraleipämessu, iltateetä.
• Su 3.4. klo 10 Messu ja
ikäihmisten syntymäpäiväkahvit Helilässä.
• Su 10.4. klo 10 Hyvän paimenen
perhemessu ja kirkkomehut
kirkossa.
• Su 17.4.klo 10 Vapaaehtoisten
kirkkopyhä ja kahvit Helilässä.
• Su 24.4. klo 18 Tuomasmessu.
• To 5.5. klo 10 Helatorstain
messu, helkanuoret, kirkkokahvit.
• Su 8.5. klo 10 Messu ja äitienpäivän kirkkokahvit Helilässä.
• Su 15.5. klo 10 Kaatuneitten
muistopäivä ja helluntai,
seppeleenlasku sankarihaudalla,
kirkkokahvit.
• Su 22.5. klo 10 Nuorten messu,
isosten tehtävään siunaaminen
klo 18.
• Su 29.5. klo 10 Suvivirren sunnuntain messu Karhulan torilla.
(Sateella Karhulan srk-k., kirkossa ei ole messua). Kahvit srk-k.
• Sanan ja rukouksen ilta
kirkossa ma 28.3. klo 18,
Seppo Juntunen.
• Elokuvakerho torstaisin klo 18
Karhulan kirjastossa. Vapaa
pääsy. Elokuvat: 31.3. Citizen
Kane, 21.4. Whiplash, 28.4.
500 Days of summer. Huom! Su
20.3. Komisario Palmu –maraton
nuorisotila Boxi klo 12 - iltaan.
• Siioninvirsiseurat su 20.3.,
su 17.4. ja su 15.5. alasalissa
Karhulantie 31 (käynti sisäpihalta). Klo 14.30 kahvit ja
klo 15 seurat.

• Etelä-Kymenlaakson seurakuntien Hanna-piiri ti 22.3. klo 18
Karhulan srk-keskus. Kahvit
klo 17.30. Kasviskeittoa, kahvi/
tee 17.30.
• Lähetyslounaat ke 6.4.
Kevään makuja klo 11 alkaen ja
su 1.5. Perinteinen vappulounas klo 11.30-14.30.
Srk-keskuksessa.
• Lähetyksen kesäkahvio avoinna
ke ja la klo 8-12 Karhulan srkkeskuksen sisäpihalla. Kahvio
pyörii vapaaehtoisin voimin,
otamme kahviovuorolaisia Tied.
Anne Hovi p 044 725 9291.
• Juhannusjuhla pe 24.6.
Höyterissä klo 17-20.30.
Saunat lämpiävät, kahvia,
suolaista ja makeaa purtavaa,
lipunnosto klo 18.
• Kesäillan hartaushetket
seurakunnan hautausmailla
kerran kuussa.
• Kaikille avoin Seurakuntaretki
Uppsalaan 8.-10.8.2016. Alustava ohjelma: Lähtö Kotkasta/
Karhulasta 8.8. klo 13.30. Klo
17 Silja Sympfonilla Helsingistä
Tukholmaan. Uppsalassa tutustuminen yliopiston anatomiseen teatteriin ja Uppsalan
tuomiokirkkoon. Paluumatkalla
pysähdys Sigtunassa. Takaisin
Kotkassa 10.8. noin klo 13.
Matkan hinta n. 350 €/hlö 2 h
hytissä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Eine Hänninen
p. 050 431 3386 tai s-posti:
eine.hanninen@kymp.net.
• Rukousretriitti 24.-26.8., hinta
n. 50 € ja Hiljaisuuden retriitti
26.-29.8., hinta n. 60 €.
Ilm. p. 044 762 9488/Tuomi L tai
044 725 9291/Anne H.

Lisää tietoa ja tapahtumia Kymen Sanomissa ja Ankkurissa kirkollisissa
ilmoituksissa sekä kotisivuillamme
www.kotkanseurakunnat.fi/kymi klikkaa yläpalkistaTapahtumat.

Vapaaehtoistyö
tuo hyvän mielen
auttajalle ja autettavalle.
Tule mukaan!

Erityiskirkkopyhiä
Langinkosken kirkossa
• Su 17.4. klo 10 Viisikielisen
messu.
• Su 24.4. klo 10 Mukulamessu,
kirkkokahvit.
• Su 15.5. klo 10 Helluntaipäivän
Viisikielisen messu.
• Su 29.5. klo 10 Luomakunnan
sunnuntain messu, kirkkokahvit.
• Kiirastorstain ehtoollinen näköja liikuntaesteisille to 24.3. klo
10 Sunilan seurakuntatalossa.
Tied. Anna-Stina Tulokas puh.
041 462 6205.
• Vanhemman väen leiri
11.-14.4. Ristiniemessä.
Hinta 60 €, linja-autokuljetus.
Ilm. Langinkosken seurakuntatoimistoon 29.3. mennessä,
puh. 040 196 7503.
• Päihdeleiri 9.-13.5.
Vehkarinteessä Haminassa.
Ilm. Elina Virmakoskelle
p. 050 542 0940.
• Kehitysvammaisten leirit
13.-15.5. ja 19.-21.8.
Ristiniemessä. Ilm. Langinkosken
seurakuntatoimistoon 29.4.
mennessä, puh. 040 196 7503.
• Kevätlaulajaiset pe 13.5.
klo 10.30 Karhuvuorikodissa.
• Näkö- ja liikuntaesteisten
retkipäivä to 26.5.
Ristiniemessä, tied. Anna-Stina
Tulokas puh. 041 462 6205.
Invataksikuljetus, retken hinta
15 €.
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• Seurakuntaretki 28.-29.5.
Sisälähetysseuran leirikeskukseen
Törmälään Rautalammille. Ilm.
9.5. mennessä Langinkosken
seurakuntatoimistoon
puh. 040 196 7503.
Hinta n. 120 €.
• Kesäpiirit: 8.6. klo 13 Haltijantie 1, 6.7. klo 13 Langinkosken
kirkko, 10.8. klo 13 Aittakorven
seurakuntatalo.

• Myyjäiset la 19.3. klo 11-12.30
Palmulauantain myyjäiset Aittakorven seurakuntatalossa lähetystyön hyväksi.
• Luento islamin ja kristinuskon
kohtaamisesta ke 6.4. klo
18 Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Luennoitsijana
islam-asiantuntija Kari
Vitikainen. Vapaa pääsy. Illan
päätteeksi iltateet ja –kahvit.
• Kyläkirkko su 17.4. klo 12
Haltijan kerhohuoneessa.
• Sanan ja rukouksen ilta Aittakorven seurakuntatalossa su
24.4. klo 17 Raamattutunti, klo
17.45 iltateet ja –kahvit, klo
18.15 Sanan ja rukouksen ilta,
vieraana TT Juho Sankamo.
• Messun jälkeen lähetystilaisuus
kirkkokahveilla su 29.5. klo 10.
Vieraina seurakunnan nimikkolähetit Daniel ja Mari Nummela.

Lisää tietoa ja tapahtumia Kymen Sanomissa ja Ankkurissa kirkollisissa
ilmoituksissa sekä kotisivuillamme
www.kotkanseurakunnat.fi/langinkoski klikkaa yläpalkistaTapahtumat.
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Kuva Seppo JJ Sirkka

Yhteisellä rollaattorilla
potkuttelevat Marja
Penttilä, Aune Rihu,
Mari Laurila, Marjatta
Pentti, Kerttu Vehmanen
ja diakoni Elisa Järvimäki.

Ai, että minne matka?

No Hopeakerhoon!

Hopeakerho kokoontuu aina keskiviikkoisin klo 12.00-13.30, ja

käydä voi aina silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Kerhoon otetaan mielellään uusia jäseniä.
– Kerho on kuin klubi tai piiri, jossa vaihdetaan kuulumisia ja
saadaan ajankohtaisia vinkkejä
terveydenhoidosta, terveellisestä
ruoasta, kirjoista, retkikohteista
jne. Vierailijoina ovat käyneet niin
palveluohjaajat, sairaanhoitajat,
fysio- ja ravitsemusterapeutit kuin
Martatkin.
– Jokainen kokoontuminen alkaa alkuhartaudella ja virrellä
päättyen kahvitteluun pullan kera,
Järvimäki luettelee.
Monelle hopeakerholaiselle keskiviikon kokoontuminen on viikon
kohokohta. Ystävien tapaaminen,
ajatusten ja kuulumisien vaihto
tuo iloa arkeen. Kerho on erinomainen seurakunnan kädenojennus jo vähän varttuneempia kohtaan, sillä täällä todella kuljetaan
yhtä matkaa seurakuntalaisen

kanssa.
– Tervetuloa vain rohkeasti mukaan kaikki uudet hopeakerholaiset, suosittelee Kerttu Vehmanen.
Vehmanen toi albumistaan näytille mielenkiintoisia kuvia 1950luvun Kotkasta ja 1930-luvun
Tuusniemeltä, jossa hän vietti lap-

suutensa.
Varsinainen Hopeakerhon
startti valokuvien merkeissä on
pääsiäisen jälkeisenä keskiviikkona 30.3. klo 12.00-13.30 Hovinsaaren kerhohuoneessa Runeberginkatu 2.
Seppo JJ Sirkka

Kuva Seppo JJ Sirkka

Kevät tuo tullessaan Hopeakerhoon vanhoja valokuvia ja historian havinaa.
– Hopeakerholaiset ovat kokoontuneet viikoittain jo kolmenkymmenen vuoden ajan ja täällä
on kuultu aivan mieletön määrä
mitä mielenkiintoisimpia tarinoita, kertoo diakoni Elisa Järvimäki.
– Nyt päätimme kokeilla, kuinka meiltä onnistuu tarinoiden ja
vanhojen valokuvien yhdistäminen.
Kerholaiset tuovat tullessaan itselleen merkityksellisiä valokuvia,
ja kuvista aiotaan koota juhlakirja
vuonna 2017, kun Suomi täyttää
100 vuotta. Tarkoitus olisi löytää
vähintään yksi kuva jokaiselta itsenäisyyden vuosikymmeneltä.
Kuvia ei tarvitse irrottaa albumeista, sillä mukaan voi ottaa vaikka koko albumin.

Kerttu Vehmanen ja kuva vuodelta 1954 Kotkan Kisakentän puistosta, joka
nykyisin tunnetaan Sibeliuksenpuistona.

