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Tulkaas opettamaan
täti tavoille!

N

V

uoden 2017 alusta Kotkassa aloittaa uusi koko kaupungin alueen kattava Kotka-Kymin seurakunta. Aiemmat Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat
lakkaavat olemasta. Yksittäiselle seurakuntalaiselle muutos
ei aiheuta toimenpiteitä. Jäsenkirjanpito siirtää entisten seurakuntien jäsenet automaattisesti uuden Kotka-Kymin seurakunnan jäseniksi. Seurakunta tarjoaa samoja palveluja kuin
ennenkin. Hallintoa ja johtamista kevennetään ja toimintatapaa hiotaan ihmisläheisemmäksi.
Toimintatapaan on syytä hakea mallia kirkon Herran esimerkeistä. Kun Jeesus kohtasi ihmisiä, hän ei ensiksi esitellyt
itseään ja asemaansa, vaan vastasi siihen tarpeeseen, joka
kullakin oli. Kysymys: ”Mitä sinä tahtoisit että minä sinulle
tekisin?”, kuvasti hänen asennettaan kanssaihmisiin. Sitten
hän antoi sen mitä ihminen tarvitsi. Sen jälkeen Jeesuksella
oli sanoma taivasten valtakunnasta, jossa kaikki oli toisin:
janoiset juotetaan, nälkäiset ravitaan, tyhmät tulevat viisaiksi, sidotut vapautetaan, sokeat näkevät, kuurot kuulevat,
heikot ovat vahvoja ja köyhille saarnataan evankeliumi.
Hän kietoi opetukset vertauksiin ja kuviin ihmisille läheisistä tapahtumista: kylväjä kylvi siemenen, paimen löysi
lampaan, viinipuu tuotti hedelmää, kalastaja sai saaliin,
mies löysi aarteen ja niin edelleen. Lopulta Hän toi ihmisten eteen uuden näkökulman elämään. Materian sijasta
tärkeää onkin henki. Ulkoisen tekemisen sijasta tärkeää
onkin sisäinen olotila. Ihmiselämän ajan sijasta tärkeää
onkin iankaikkisuus.
Toivotan uudelle Kotka-Kymin seurakunnalle Korkeimman siunausta.

Kuva Seppo JJ Sirkka

Uusi ihmisläheinen
seurakunta

äillä sanoilla kutsuin somessa nuoria viikoittaiseen Kesäcaféseen heinäkuun puolessa välissä. Juuri hetkeä aiemmin oli puhelimeni värissyt ja näytöltä huomasin, että toimistooni oli ilmestynyt Pidgeotto.
Heitin sitä pallolla ja sain sen napattua. Koska Poké-kouluttajan taitoni olivat
alkeelliset, ajattelin pyytää oppia asiantuntijoilta, nuorilta. Heitä saapuikin.
Useimmat laittoivat sisälle päästyään puhelimen laturiin ennen kuin ottivat
jäätelöä.
Kahvinjuonnin lomassa kuulin, että joku ”kukkahattu-setä” oli Hesarin
mielipidepalstalla moralisoinut virtuaalihahmojen etsimisen kertovan arvoista ja pelaamisen olevan pois vuorovaikutuksesta ja yhdessä tekemisestä.
Mikseivät nämä pelaajat tekisi jotain hyödyllistä, keräisi vaikka mustikoita.
Huomasin ajattelevani, että onpas siinä herrasmies kaukana nuorten todellisuudesta. Pohdin myös kumpi sittenkin on nuorille suurempi uhka, Pokémonit vai he, joilla tuntuu olevan tarve määritellä toisia ihmisiä arvoköyhiksi
tyhjäntoimittajiksi.
Opintovapaani johdosta osa nuorten kasvoista oli vieraita, mutta Pokémonpelin avulla oli vaivatonta tutustua muutamiin uusiin nuoriin. Tähän tutustumiseen tarvittiin vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä. Näiden kahden tärkeän
asian, kohtaamisen ja yhteisöllisyyden eteen seurakunnassa tehdään työtä. Se,
että tuntee nuorten maailmaa, helpottaa siellä toimimista. Siitä maailmasta
pääsee jyvälle, kun kysyy nuorelta itseltään. Tunnen olevani etuoikeutettu, kun
nuorisotyönohjaajana saan kasvaa yhdessä nuorten kanssa.
Vuoden alusta meillä on uusi seurakunta. Toimintojen suunnittelun aika
on nyt. Säilytämme nuorisotyössä arvokasta olemassa olevaa, mutta hyödynnämme toki huikean tilaisuuden arvioida, kehittää ja innovoida. Nuorten toimintaa on suunnittelemassa ammattitaitoinen työntekijäjoukko. Haluamme
tutustua nuoriin ja heidän perheisiinsä, kulkea rinnalla ja luoda paikkoja,
joissa nuoret voivat tutustua toisiinsa ja Jumalaan. Miten se onnistuu parhaiten?
Siihen tarvitsemme nuorten
apua. Joten nuori: Tule opettamaan meidät tädit ja sedät
tavoille. Suunnitellaan yhdessä sellainen nuorisotyö,
missä sinun on hyvä olla.
Lisätietoja: http://www.
kotkanseurakunnat.fi/6407syksyn-nuorten-toiminta
Johanna Nyman
Nuorisotyönohjaaja

Matti Kontkanen

Liperit papin kaulassa
Ennen wanhaan...
Perinteisesti on nähty, että papin liperit kuvaavat
joko Mooseksen lain tauluja kymmenen käskyn
kera tai Jumalan sanan kahta puolta, lakia ja evankeliumia, joita papin tulee julistaa.
Pentti Lempiäinen kertoo kirjassaan Kuvien kieli
-Vertauskuvat uskossa ja elämässä, että lipereillä
on kuitenkin aivan maallinen ja pukumuotiin liittyvä alkuperä.
”Liperit lienevät peräisin ruokalapusta ja entisaikain virkamiesten puvunkauluksesta. Ei sen-

tään mitään niin veristä historiaa kuin solmiolla,
jonka varhaismuoto lienee muinaisten kroaattisotilaiden kaulaansa sitoma kangaskaistale, johon
vihollisvereen kastettu miekanterä taistelun jälkeen
pyyhittiin.”

nykyään...
Papinpuvussa liperit ovat papin tunnus miehen papinpuvussa. Niitä käytetään yleensä kaftaanin kanssa
virallisissa ja juhlallisissa tilaisuuksissa. Tavallisesti
papin käytössä on pantakaulus eli ”sokeripala”.
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Uusi seurakunta oli näkyvästi esillä Meripäivien
paraatissa.

Perinteitä ja uusia tuulia

Seurakunnissakin mietitään usein
esteettömyyttä eli sitä, että liikuntarajoitteisten on päästävä tiloihin
ja tapahtumiin. Tavoiteltu esteettömyys voi olla myös henkistä lajia.
– Tällaistakin esteettömyyttä
on pohdittava. Onko esimerkiksi

Kotka-Kymin seurakunta elää ja
hengittää kotkalaisten keskellä
joku perhetapahtuma oikeaan aikaan ja sopiva perheille, tai onko
sunnuntaiaamu ainoa oikea jumalanpalveluksen aika?
Kotkassa seurakuntiin kuuluu
nyt alle 70 prosenttia väestöstä.
– Toivoisin, että kirkko ja seurakunta olisivat enemmän kuin
kauniita sanoja, että ne olisivat
yhteisö, joka luo ihmisten elämään
merkitystä ja toivoa. Ne ovat ihmisen elämässä läsnä monissa
tärkeissä vaiheissa ja ne luovat
pohjavirran, johon elämä voi kiinnittyä.
Nyt menossa oleva muutoksen aika, kolmen seurakunnan yhdistyminen, on suuri työn ja haasteen
paikka.
– Suurin työ se on hengellistä
työtä tekeville ihmisille. Kiinteistöja hautaustoimi sekä hallinto ovat
olleet jo vuosien ajan osa seurakuntayhtymää eli muutoksessa mukana, toisin kuin hengellinen työ.
Työttömyydestä kärsivässä Kot-

kassa monet ovat taloudellisissa vaikeuksissa, ja niiden myötä
muutkin elämän ongelmat usein
kasautuvat.
Anna-Tiina Järvisen mukaan
yhteiskunnallinen työ on seurakunnassa tärkeää.
– Ihmisiä varten tätä työtä tehdään. Meidän on oltava siellä, missä ihmiset ovat. Emme voi irrota
hengellisestä sanomasta, mutta

toisaalta emme voi jäädä kirkon
sisään.
Vapaaehtoistyö on koettu viime
vuosina entistäkin tärkeämmäksi.
On nähty, että se tuo iloa ja elämän sisältöä niin auttajille kuin
autettavillekin.
– Vapaaehtoisia on seurakunnissa paljon, mutta aina mahtuu
lisää tekemään yhdessä työtä.
Tekemistä löytyy, mutta täytyy
muistaa, että tilaisuuksiin ja toimintaan voi tulla myös vain osallistumaan, Anna-Tiina Järvinen
painottaa.

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

– Haluamme rakentaa sellaista
yhteistä seurakuntaa, joka elää
ja hengittää tässä kaupungissa,
näiden ihmisten kanssa, miettii
vuoden alussa aloittavan KotkaKymin seurakunnan kirkkoherra
Anna-Tiina Järvinen.
Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat lakkautetaan ja
muodostetaan uusi seurakunta.
– Kirkko on konservatiivinen
eli säilyttävä laitos, jossa kannetaan mukana perinteitä. Mutta
perinteiden lisäksi tarvitaan myös
uusia tuulia. Juuri nyt on aika
miettiä, mitä perinteitä ja uusia
asioita tulevaisuudessa tarvitaan.
Tuulta tulee ikään kuin kahdesta
suunnasta.
– Toivomme, että saamme ihmisiä mukaan, tekemään yhdessä
tätä seurakuntaa. Seurakuntalaiset
voivat rohkeasti tulla nykäisemään
hihasta, kirkkoherra kehottaa.

– Toivon, että kirkko ja seurakunta tuovat yhä useampien ihmisten
elämään merkitystä ja toivoa, Anna-Tiina Järvinen miettii.
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– Meidän on erittäin helppoa
puhua keskenämme. Kerron monet
ajatukseni ensimmäisenä äidille,
nekin, joita en uskalla muille
puhua, Sanna Pekonen sanoo.
– En kerro Sannalle asioita kuten
ystävälle vaan tyttärelle, Isabel
Pekonen miettii.

Äiti, tytär, rakkaus
Isabel Pekonen ja Sanna Pekonen, sanojen ja tunteiden tulkit
– Olen aina kokenut, että sinä olet paitsi äitini,
myös ystäväni, sanoo Sanna Pekonen ja halaa
lämpimästi Isabel Pekosta.
Molemmat naiset ovat kotkalaisille tuttuja.
Isabel Pekonen on toiminut pitkään Kymin
seurakunnan seurakuntaneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa. Sanna on koulutukseltaan vaatetusartesaani ja luo nyt uraa muusikkona, lauluntekijänä ja laulajana.
Isabelin ja Sannan keskeinen rakkaus tuntuu myös heidän lämpimässä suhtautumisessaan muihin ihmisiin.
Heidän värikäs tarinansa alkaa Isabelin kotiseuduilta Karibianmeren Guadeloupelta ja
Etelä-Amerikan Guayanasta ja myös Isabelin
äidistä Jeaninesta.
– Äitini on hyvin huumorintajuinen. Hän on
aina lähtenyt mukaani kaikissa asioissa. Kun
leikin, hän leikki kanssani, kun opiskelin, hänkin opiskeli ja kun keskustelemme politiikasta,
hänellä on hyviä mielipiteitä. Äiti on sitä paitsi
hauska ihminen, Isabel kertoo hymyillen.
– Mamma Jeanine on minun äitiäni tomerampi ja rajumpi ja tiukempi kasvatukseen liittyvissä asioissa. Äidistä pursuaa valtava rakkaus, hän on ennen kaikkea rakastava ihminen,
Sanna sanoo.
Tässä vaiheessa tytärtään kuuntelevan Isabelin silmissä jo ovat onnen kyyneleet.

Isabel tuli Suomeen jäädäkseen vuonna kuule pyyntö pienoisen…
– Kun radiosta tulee virsi, äiti voi käydä it1985. Isä Michel oli matkustellut paljon ja puhui aina Suomesta myönteisesti. Niinpä rans- kemään kun se on niin kaunista, Sanna kertoo.
– Virret auttavat ymmärtämään elämää, Isakankielinen Isabel teki varsin erikoisen ratkaibel jatkaa. – Ja seurakunta on minulle toinen
sun ja tuli opiskelemaan suomen kieltä.
– Ihmiset Suomessa olivat niin kuin isä oli koti.
Sanna alkoi soittaa viulua nelivuotiaana.
kertonut: he ottivat minut lämpimästi vastaan
ja halusivat auttaa kaikessa, ikään kuin olisin Hän paneutui jo silloin kaikkeen tekemiseensä
suuri eksoottinen tuote. Heistä oli kiva kuun- koko sielustaan: kun äiti halusi puhua puhelimessa, Sannan piti viunella mielipiteitäni.
luineen mennä vessaan
Isabel tapasi opiske”Minua vain hämmentää
soittamaan. Taukoa hän ei
luaikoinaan Jounin,
epävarmuus joka ympäröi
halunnut pitää.
josta tuli ”herra Isatätä epätodellisuutta, jota puntaroin
14-vuotiaana viulun sibel Pekonen”, kuten
sen kummemmin kysymättä”
jaan tulivat kitara ja laulu.
mies itse nauraen
Sanna Pekosen laulusta
Esiintymiskokemusta oli
sanoi. Isabel työskertynyt jo lapsuudesta
kenteli sittemmin
ranskan opettajana ja opetti suomea maahan- lähtien, ja lauluja hän alkoi tehdä 16-vuotiaana.
– Oman musiikin tekeminen saa minut pymuuttajille. Nykyisin hän toimii tulkkina Suosymään järjissäni tässä hullussa maailmassa.
messa.
– Sannassa on ihaninta koko olemus, ihan Lauluni kertovat paljon omista ajatuksistani,
uskomaton ja minun tekemäni. Hän reagoi ystävyydestä, rakkaudesta, unista, olemisen
tunteillaan ja yrittää analysoida asioita järjellä, riemusta ja tuskasta.
Sanna on tullut tutuksi rakastettuna esiintymutta tunteet sotkevat sen, Isabel hehkuttaa
jänä, laulajana ja kitaristina. -Keikkaa on palsilmät loistaen.
Musikaalisen tyttären äiti rakastaa virsien jon, ja nautin siitä nyt entistä enemmän, kun
laulamista, kovaa ja koko sydämestä. -Itken mukanani ovat mielettömän hyvät kosketinkun ne ovat niin kauniita, varsinkin jouluvirret soittaja Aki Irino ja basisti Aki Savolainen.
ja virsi 500, Käyn, Jeesus, kasvois etehen, sä
Ulla-Maija von Hertzen
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Rukous voi auttaa
rukoilee kulloinkin kolmen hengen rukoustiimi ja rukoushetki
kestää yleensä 15 minuuttia.
– Rukoiltavaksi voi tulla kuka
tahansa juuri sellaisena kuin on, ja
kaikki tapahtuu ilman ajanvarausta sekä täysin luottamuksellisesti,

painottavat Lemmetyiset.
Rukouspalvelu on Healing
Room – rukousklinikkatoimintaa, ja toiminnan tarkoituksena
on rohkaista ja vahvistaa kristityn
sekä seurakuntien kasvua ja lisätä
niiden keskinäistä yhteyttä.

Kotkassa rukousklinikka kokoontuu Karhulan seurakuntakeskuksessa aina maanantaisin parittomina viikkoina klo 18.30-20.30.
Seppo JJ Sirkka
Kuva Seppo JJ Sirkka

K

arhulan seurakuntakeskuksessa kokoontuu rukousklinikka, joka on osa Suomessa jo 32 paikkakunnalla toimivaa
Healing Roomia.
Paikalle kokoontuvat vapaaehtoiset rukoilijat, jotka tulevat eri
seurakuntataustoista ja jotka rukoilevat rukousta haluavien puolesta.
– Rukoiltaviksi tulleita henkilöitä on Kotkassa kuuden toimintavuoden aikana ollut yli 1000 ja
rukouskertoja on järjestetty 120,
kertovat rukousklinikkaa vetäneet
Jukka ja Merja Lemmetyinen.
– Rukousaiheina voivat olla
esim. sairaus, perhe-elämään liittyvät huolet ja murheet, ahdistus
ystävän tilanteen puolesta, työhön
liittyvät asiat tms. Joskus voi tarvita vain läsnäoloa ja huolen jakamista yhdessä toisten rukoilevien
kanssa.

Merja ja Jukka Lemmetyinen rohkaisevat tulemaan rukoiltavaksi jos
siltä vähänkin tuntuu.

Rukoilemista pyytävän puolesta

Tuomasmessu kutsuu kaikkia
liikassa yhdistyvät moderni spiritualiteetti ja kirkon perinne.
Keskeistä Tuomasmessussa
ovat rukous, sana ja ehtoollinen.
– Messuun voi tulla ja mes-

sussa voi olla jokainen juuri sellaisena kuin on, iloitsee lähetyssihteeri Anne Hovi.
– Messussa on kaava, mutta
siinä on runsaasti liikkumavaraa
Kuva Seppo JJ Sirkka

T

uomasmessu kuuluu kirkon erityisjumalanpalveluksiin ja se kokoaa
kaikenikäisiä ihmisiä yhdessä
laulamaan, rukoilemaan ja hiljentymään.
Rikas musiikkielämä ja vapaaehtoisten maallikoiden tärkeä
rooli korostuvat.
Messu on saanut nimensä
apostoli Tuomaasta, joka epäili Jeesuksen ylösnousemusta ja
kyselevällä tavalla etsi yhteyttä
Jumalaan.
Ensimmäistä Tuomasmessua
vietettiin Helsingissä vuonna
1988 ja Kymin kirkossa vuonna
1992. Tuomasmessu on iltamessu, jossa rukous, mukaansatempaavat tuomas- ja Taize-laulut
sekä virret, arkisen elämän kysymykset ja kirkon traditio kohtaavat toisensa.
Messun liturgiassa ja symbo-

Mitään kyselemättä Tuomasmessu kutsuu yhteen kaikenikäisiä ihmisiä
laulamaan, rukoilemaan ja hiljentymään, kertoo Kymin seurakunnan
lähetyssihteeri Anne Hovi.

ja kirkon sivualttareilla voi piipahtaa halutessaan aivan huomaamatta jättämässä esirukousaiheita.
Seuraavat Tuomasmessut Kotkassa ovat 16.10. klo 18.00, jolloin
puhujana on Turkka Aaltonen ja
liturgi Jukka Hänninen sekä 13.11.
klo 18.00, jolloin liturgina on
Maarit Alhosaari. Messut pidetään Kotkan seurakuntakeskuksessa Mariankatu 14.
Kymin kirkossa Tuomasmessua vietetään 30.10. klo 18.00 ja
ennen messua on mahdollisuus
tulla kuulemaan Tuomasmessun
uusista tuulista. Tuomaspappi ja
toiminnanjohtaja Pirjo Kantala
pitää aiheesta koulutustilaisuuden Helilän seurakuntatalolla klo
15.00-17.00.
Seppo JJ Sirkka
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Virtojen
voimasta
Vedessä on voimaa,
virrassa kauneutta

K

ymijoen Saukkolanvirta hiljentää. Uittopäällikön talon
nykyinen omistaja kertoo,
että tuhannet kuutiot vettä valuvat
hetkessä ohitse. Talvella virta ei
jäädy, vaan tarjoaa saukoille paratiisin.
Vesi yhdisti: joet, virrat, järvet
ja meret veivät uusille metsästysmaille, kauppareiteille ja asuinsijoille. Matkat olivat pitkiä. Vesi
virtaa Heinolasta Kymijokea kolmen päivän päästä mereen. Kuusankosken Saukkolanvirralla se on
kahden päivän kuluttua.

Kulttuuri, vaikutteet ja ajatukset virtaavat maasta, ajasta ja mielestä toiseen. Maailmassa riittää
uskonnollisia ja ideologisia virtauksia. Monet tuntevat helpotusta
Kuva Petri Pietiläinen

Virrat pelottavat. Ne vievät,
jos ei ole tukea tai mahdollisuutta
pelastautua. Vedessä on sellaista
voimaa, että se on tarjonnut hurjia vertauskuvia. Tulvat, hyökyaallot, pyörteet ja virtaukset täyttävät sanastomme. Pakolaisvirralla tai -tulvalla isketään pelkoa
Euroopan ihmisiin. Vihamieliset
sanavirrat täyttävät internetin ja
kadut.

Itse katson Saukkolanvirtaa ja
mietin pakolaisvirran ihmisiä, jotka joutuivat Välimeren virtausten
kynsiin – ja kuolivat. Voisiko ihmisiin iskostaa rakkaudenvirran?
Voisiko nostattaa myönteisyyden
tai avunannon tulvan? Niihin virtoihin pitäisi heittäytyä.
Virtaavaan veteen ei kyllästy:
liike, pyörteet, vauhti tai satunnainen polskahdus – kala! Veden
pinta muuttuu jatkuvasti. Osa viehätyksestä pulppuaa virran vaaroista.
Kuulin miehestä, joka uisteli
Heinolassa, virrassa. Uistimeen
tarttui jotain painavaa. Hän veti
ylös. Paino hävisi. Viehettä katsellessaan mies värähti. Hän näki
palan ihmisen hiuksia ja nahkaa –
joku oli päätynyt virtaan.

Saukkolanvirta ei näytä vaaralliselta. Kun katsoo tarkemmin,
veden meno huimaa. Virrat yhdistävät ihmisiä niin fyysisessä kuin
ajatusten maailmoissa.

Saukkolanvirran vanhat uittorakennelmat muistuttavat siitä,
että virroissa ammattilaisetkin etsivät turvaa.
heittäytyessään vietäväksi.
En ihmettele sitä, että ihminen
uskaltautuu virtoihin täydellä sydämellä ja ajatuksella. Olemme
välillä niin yksin. Pokemon Go
-pelikin yhdistää lapset, nuoret ja
aikuiset virtaamaan kaduilla etsien olematonta. Virtauksista etsitään turvaa, tekemistä ja mielekkyyttä.
Saukkolanvirralla kysyn pelokkaana: ”Entä jos tippuisin?” Omistaja kertoo, että tässä kohdassa
virtaus heittää takaisin rannan läheisyyteen: ”Etkö näe, miten virta
pyörähtää vanhojen uittorakennelmien turvalliselle puolelle?”
Näen virran voiman keskellä, ja
miten rannassa se kääntyy luonnonlakeja uhmaten ylävirtaan.
Mietin kaikkia ihmisiä, jotka heittäytyvät virtoihin etsimään mielekkyyttä elämäänsä. Entä jos joku
heistä haluaa nousta virrasta? Millaisen avun olisivat tarvinneet ne
nuoret, jotka epätoivossaan sur-

maavat itsensä tai toisia?
Virrasta pitää pelastautua.
Saukkolanvirrassa se onnistuu,
mutta millaisen pelastusköyden
tai -veneen tarvitsee tuhoavaan
ajatusvirtaan joutunut. Ajatusvirrat ovat kiihkeämpi kuin oikea virta. Joissakin ei ole mitään muuta
kuin tuhoavia pyörteitä. Kaikkiin
virtoihin pitäisi saada köysiä, mutta jaksaako epätoivoon ajautunut
ihminen vetää itsensä kuiville.
Virrat vievät meitä liian voimakkaasti, eikä rannoilla ole
ketään heittämässä köysiä. Räpiköimme peloissamme vääränlaisissa virroissa juuri väärissä
kohdissa, ja väsymme. Kehottaisin
heittäytymään rakkaudenvirtoihin. Niissä olisimme kaikki turvassa. Sellainen virta yhdistää enemmän kuin erottaa.
Petri Pietiläinen
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Lastensängyn laidalla

M

eillä jokaisella on osamme. Lisäksi koemme asiat omalla tavallamme.
En usko, että omaan osaan voi
paljon vaikuttaa. Elämän tärkeimpien tapahtumien edessä ihminen
on hyvin pieni. Minun osani on
olla sängyn laidalla ja laulaa.
Itse olen saanut terveyttä, mutta ympärilläni on riittänyt sairautta ja kuolemaa. Kuten moni muukin: ensin istuin isovanhempieni
sairaalasängyn vierellä. Sitten
istuin ja lauloin saattohuoneessa
isälleni.
Tärkein paikkani on kuitenkin
ollut lastensängyn laidalla. Halusin äidiksi ja äidin osan olen saanut. Olen kiitollinen. Olen kantanut vauvaa ja kulkenut kodin
lattiat täyteen ympyröitä. Olen
laulanut laatikon yllä ja hyräillyt
unilauluja pinnansängyn vieressä. Olen koettanut saada äänelläni
lapselleni lohdun sairaalan metal-

lisängyn välien lomitse ja lapsen
lääkeunen läpi. Olen pitänyt kiinni
lapseni kädestä tai edes varpaanpäästä tutkimuksen aikana. Olen
valvonut lapseni unta öin ja päivin, kotona ja sairaalassa.
Kuinka paljon olenkaan valvonut. Kantanut huolta ja pelännyt.
Laulanut. Jokainen kuumeisen
lapsen vieressä valvonut tietää,
kuinka pitkä voi olla yö ja tiheä
olla hengitys. Kuinka pakahduttavaa voi olla pelko, kuinka uuvuttavaa on huoli.
Pitkäaikaissairaiden
lasten vanhempien
kanssa olemme puhuneet jaksamisesta.
Moni on kuullut olevansa käsittämättömän vahva. Ehkä ihminen on vahva vain siksi,
että muuta vaihtoehtoa ei
ole. Tarvittaessa on jaksettava viedä lapsi päivystykseen

aamuyöllä, kannettava tutkimuksesta toiseen. On valvottava sairaalassa kolmaskin yö retkipatjalla, jossa ei osaa nukkua.
Moni pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi on kuullut olevansa
paitsi vahva myös ylihuolehtiva ja
hermoheikko. Tätä tosin harvoin
sanotaan näin suoraan, mutta selän takana kuiskuttelut kuuluvat ja
satuttavat.
Toivon, ettei kukaan äärirajoillaan lastaan hoitava joutuisi kuulemaan ilkeitä sanoja. On olemassa aiheellista ja aiheetonta huolta.

Tuskin täysin ulkopuolinen kommentoija tietää, onko vanhempien
huoli aiheellinen.
Vanhempien osa on huolehtia
terveistä ja sairaista lapsistaan.
Voimia lastensängyn laidoille!
Turvallista taivalta kaikille pienille
kulkijoille!
Stiina Kiiveri

Ehkä ihminen on vahva vain siksi,
että muuta vaihtoehtoa ei ole.
Kuva Stiina Kiiveri

Jokainen kuumeisen lapsen vieressä
valvonut tietää, kuinka pitkä voi olla
yö ja tiheä hengitys

Sairauskirja

antaa lapsille tietoa, iloa ja valoa
Kotkalainen Stiina Kiiveri on kirjoittanut lapsille Pienen kulkijan sairauskirjan, jossa kerrotaan nimensä mukaisesti erilaisista sairauksista. Kirjassa
käydään lääkärissä ja esitellään lasten
yleisimmät pitkäaikaissairaudet: allergia, astma, diabetes, sydänvika ja lastenreuma.
Suomalaisista lapsista joka viidennellä on pitkäaikaissairaus. Kirjan valoisana sanomana on, että suuri osa
sairauksista on sellaisia, joiden kanssa
voi seikkailla ja keinua korkealle.
Kirjan avulla voidaan lapsen kanssa
käydä läpi lääkärikäynteihin ja saira-

uksiin liittyviä pelkoja ja kokemuksia.
Kirja soveltuu myös päiväkotien ja –
kerhojen sekä koulujen käyttöön.
Moni lapsi miettii erilaisuuttaan ja
kirja auttaa ymmärtämään, kuinka erilaisia ja toisaalta samanlaisia me kaikki olemme. Kiiverin haaveena on, että
kirja voi helpottaa pienten kulkijoiden
taivalta edes yhden kukonaskeleen verran.
Pienen kulkijan sairauskirjan on
kustantanut Pieni Karhu, kirjaa saa kirjastoista, kirja- ja verkkokaupoista.

www.pienikarhu.fi
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Kotkan urkuviikko tulee taas

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

J

okavuotinen Kotkan Urkuviikko -tapahtuma järjestetään tänä vuonna 20–25. marraskuuta. Viikkoon kuuluu edellisvuosien
tapaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
järjestämä urkujensoiton mestarikurssi sekä
useita mielenkiintoisia konsertteja.
Tänä vuonna mestarikurssilla opettaa suomalaisten, Kotkassakin tutuksi tulleiden opettajien lisäksi kansainvälisesti tunnettu ruotsalaisurkuri Hans Fagius, joka konsertoi viikon
aikana sekä Kotkassa että Haminassa. Fagiuksen soolokonserttien lisäksi kuullaan kamarimusiikkia kun Organum-seuran puheenjohtaja, urkuri Tomi Satomaa konsertoi barokkiviulisti Anna Rainion kanssa.
Muita konserteista ovat kotkalaisen Urkuduon Jaana Jokimiehen ja Irina Lampénin lastenkonsertti sekä Kotkassa ennen kokematon esitys, jossa tanssiryhmä Xaris Finlandin jäsenet
tanssivat urkuri Jaana Ikosen soiton tahdissa.
Hans Fagiuksen lisäksi Urkuviikolla kuullaan myös toista ruotsalaisurkuria Gunnar
Idenstamia, jonka konsertti kuullaan Kuusankosken kirkossa ja toteutetaan yhteistyössä
Kuusankosken Kirkkomusiikkiviikon kanssa.
Matti Vaakanainen

Kotkan kirkon urkuja kuullaan monen mestarin soittamana.

Kasvisruokaa
tyylikkäästi
Tomi SATomAA

HAnS FAgiuS

JAAnA iKonen

XARiS FinlAnd

su 20.11. klo 16 kotkan kirkko
Bach Homilius| Anna Rainio barokkiviulu Tomi Satomaa urut
ma 21.11. klo 19 kotkan kirkko
Bach| Hans Fagius urut
ti 22.11. klo 19 marian kirkko, Hamina
Franck Valkare Reger| Hans Fagius urut
ke 23.11. klo 19 kuusankosken kirkko
Gunnar Idenstam urut (yhteistyössä Kuusankosken kirkkomusiikkiviikko)
to 24 .11. klo 14 kotkan kirkko vapaa pääsy
Urkukurssin päätöskonsertti
to 24.11. klo 19 kotkan kirkko
Bach Eben| Jaana Ikonen urut Xaris Finland tanssiryhmä

Kotkalainen Juha-Matti Eerola ystävineen tempaisi alkukesästä järjestämällä Kotkan seurakuntakeskuksessa ilmaisen, ravintolatasoisen ja -tyylisen ruokailun vähävaraisille ihmisille. Erikoista on, että
yksityiset järjestäjät maksoivat
kaiken omista kukkaroistaan.
Juhlavuutta ruokailuun toi se,
että Juha-Matilla on tarjoilijan
koulutus. Tarjottavana oli kasvisruokia. Mitään isoa tilaisuutta ei
järjestetty, mutta kahdeksan ruokailijaa sai mukavan kokemuksen.
- Tarkoituksena on parin kuukauden sisään järjestää uusi vastaavanlainen tilaisuus. Tulkaa mukaan tekemään, Juha-Matti kehottaa kaikkia kiinnostuneita.
Kuva Seppo JJ Sirkka

AnnA RAinio

iRinA lAmpén
JAAnA JoKimieS

pe 25.11. klo 10 kotkan kirkko vapaa pääsy
Lasten urkukonsertti| urkuduo Jaana Jokimies, Irina Lampén
liput 10/8€, 23.11. 12/10€: kotkan kaupungin asiakaspalvelupiste ruori, Kirkkokatu 6, 48100 Kotka • p. 05 234 4444 • ark. klo 9 –16
tai tuntia ennen ovelta (käteismaksu). S-Etukortilla 2 €:n alennus lipusta.
tieDustelut : Irina Lampén • p. 041 462 6224 • irina.lampen@evl.fi

Aino Ahlgren, Juha-Matti Eerola
ja Minna Loisa haluavat järjestää
ilmaisen ruokailun uudestaan.
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Kohtaamisia
Jokainen tietää, että papit tapaavat ihmisiä työssään jumalanpalveluksissa,
kastaessaan, vihkiessään ja hautaan siunatessaan. Diakonit tapaavat heitä
auttamistyössään, nuoriso-ohjaajat ja lastenohjaajat päivittäisessä työssään.
Mutta miten ja missä merkeissä seurakuntalaisia tapaavat vaikkapa kanttori,
kurssikeskuksen emäntä, hautaustoimen päällikkö ja kiinteistötyön johtaja?
Kyselläänpä!

Susanna Hauer

Riitta Knuuttila

Hannamari Kovakoski

Langinkosken seurakunnan
kanttori
– Eniten tapaan ihmisiä musiikkiryhmissä, kuoroissa kuten
lapsikuorossa ja kehitysvammaisten Aurinkokuorossa sekä muskareissa. Häiden ja muiden tilaisuuksien järjestäjät voivat ottaa
yhteyttä, kun toivovat vaikkapa
yksinlaulua tai erikoisempaa urkumusiikkia.
– Jumalanpalveluksien jälkeen
kirkkokahveilla ihmiset tulevat
juttelemaan. Käymme esiintymässä vanhainkodeissa, laitoksissa ja
esimerkiksi siirtolapuutarhassa
tai Kyminlinnan kesäteatterissa.
Rippikoulutyössä tapaan paljon
nuoria. Nuorille pidämme kerran
kuussa messuja Aittiksessa.
– Joitakin tilaisuuksia varten
kokoamme bändejä ja siinä tutustuu usein uusiin soittajiin. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla vaikkapa lastenkirkot tai rippikoulukirkot.

Ristiniemen kurssikeskuksen
emäntä
– Kurssikeskukseen tulee paljon veteraaneja, jotka ovat tuttuja
jo monen vuoden ajalta. Kun he
tulevat bussilla, kättelen heidät
kaikki. Sitten kerrotaan kuulumiset, sairaudet ja monet henkilökohtaisetkin asiat, niin kuin vanhat tutut tekevät.
– Nuoria kiinnostaa ruoka. He
kyselevät, mitä ruokaa on, ja tyytyväisinä tulevat kiittämään ja jopa kysymään ruokaohjeita. Meillä
on ystävälliset työntekijät, ja vaikka heillä olisi kova kiire, heillä on
aina aikaa sanoa muutama ystävällinen sana.

Vt. hautaustoimen päällikkö
– Haudanhoitoasiakkaiden
kanssa tehdään haudoille hoitosopimukset. Ne uurnat, joita ei
haudata Parikalle, haetaan toimistostamme. Kun asiakas tulee,
katsomme, millä mielellä hän on
ja joskus vaihdetaan jokunen sana.
-Vainajien omaiset ovat suurin
ryhmä, joita tässä työssä tapaan.
Valituksia tulee, kun haudoille
laitetut kukat ovat ihmisen mielestä rumia tai vääränlaisia. Monet rauhoittuvat, kun saavat purkaa ajatuksensa jollekin. Tämäkin
kuuluu työnkuvaan
-Kiitoksia tulee harvemmin,
mutta sitä kyllä kiitellään, miten
kauniisti haudat on hoidettu. Kaiken kaikkiaan meillä on erittäin
ihania asiakkaita eikä työhön pääse kyllästymään.

Kai ”Kirkon Kalle”
Järnstedt
Kiinteistötyönjohtaja
-Ihmiset ottavat meihin yhteyttä, kun on jotakin syytä valittaa.
Kun joku paikka on siivottu huonosti tai sauna on ollut liian kuuma. Silloin ei oteta yhteyttä, kun
työt on tehty hyvin, eli harvoin
tulee kiitoksia. Ehkä silloin kiitellään, kun on saatu vuokralaisten
vessa tai pesukone kuntoon.
-Tapaan työssäni vähän muita
ihmisiä. Yksi poikkeus oli matka
Haapasaaren kirkon jumalanpalvelukseen. Veneessä juttelimme
osallistujien kanssa ja monet kiittivät retkestä.
-Työni ulkopuolella kohtaan
ihmisiä esimerkiksi torikahvilla.
Kaikki tuntevat minut, mutta minä en tunne ketään…
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Aneista
armoon
500 vuotta uskonpuhdistuksen tiellä

E

nsi vuonna tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun saksalainen munkki Martti
Luther löi aneita vastustavat teesinsä eli
väitteensä Wittenbergin linnankirkon oveen.
Hänen oli tarkoituksena uudistaa katolista
kirkkoa sisältä päin, mutta näistä teeseistä syntyi roihu, joka jakoi Euroopan katolisiin ja protestanttisiin maihin.
1500-luvulla kuningas Kustaa Vaasa toteutti
Ruotsissa uskonpuhdistuksen, ja kirkko-organisaatio luterilaistettiin. Luterilaisuus on osa
protestanttisuutta. Nimitys tulee latinan sanasta protestare eli protestoida, julistaa.
Lutherin löytö oli se, että pelastus ei ole riippuvainen hyvistä teoista, vaan se tarjotaan yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Jeesuksen
sovitustyön tähden.
Luther nousikin vahvasti vastustamaan käytäntöjä, jotka hämärsivät Jeesuksen osuutta
ihmisen pelastumisessa. Ihmisille esimerkiksi
myytiin aneita, joilla luvattiin helpotusta katumusharjoituksista ja lyhyempää aikaa kiirastulessa.

Mutta mitä uskonpuhdistus
on merkinnyt ihan tavallisille
ihmisille?
– Raamattu käännettiin kansankielelle ja ihmiset saivat kirkossa kuulla evankeliumia omalla
kielellään. Jumalanpalvelusta uudistettiin, ja
seurakunta alkoi laulaa. Kirkoista tuli pelkistettyjä, kun niistä riisuttiin epäolennaiset asiat, jotka hämärsivät evankeliumin sanomaa,
kertoo Kymin seurakunnan ensimmäinen kap-

palainen Heikki Harvola.
Ennen kaikkea ihmiset oppivat, että pelastus ei ole riippuvainen hyvistä teoista. Pelastus
tarjotaan uskon kautta.
Uskonpuhdistuksen jälkeen luterilaisessa
Suomessa ihmisen moraalia korostettiin, ja
kirkko valvoi ihmisten elämää. Monet käsittävätkin kirkon edelleen moraalinvartijana, vaikka sen ydinsanoma on Jeesus Kristus, joka tuli
pelastamaan syntisiä.
– Lutherin perintö näkyy myös siinä, että
pappi on aika itsenäinen. Kritiikki kirkon joh-

Lutherin löytö oli se,
että pelastus ei ole riippuvainen hyvistä teoista,
vaan se tarjotaan yksin
armosta, yksin uskosta ja
yksin Jeesuksen sovitustyön tähden.
toa kohtaan on hyväksyttävämpää kuin vanhoissa kirkoissa. Vaikka kirkko on edelleen
piispan johtama organisaatio, seurakunnat
ovat itsenäisiä ja piispa voi olla etäinen henkilö, Harvola miettii.
– Luterilainen kirkko pyrkii uudistamaan
itseään. Nyt samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen on iso kysymys, ja sen toteu-

tuminen on mahdollista, mikäli kirkolliskokous tulevaisuudessa niin päättää. Meillä on sekä
konservatiiveja että liberaaleja ihmisiä, jotka
ajattelevat asiasta eri tavoin. Kysymys on monelle henkilökohtaisesti merkittävä.
– Luther korosti kasteen ja ehtoollisen merkitystä kristityn elämässä. Toivon, että kirkon
jäsenten olisi luonnollista kastaa omat lapsensa. Tätä ei välttämättä tapahdu. Perheiden on
syytä perehtyä siihen, mitä kaste todella merkitsee.
– Eri kirkkokuntien, mm. luterilaisten, helluntailaisten, ortodoksien ja katolisten tietämys toisistaan on lisääntynyt opillisten keskustelujen kautta ja arjen tasolla seka-avioliittojen
myötä.
– Katolinen kirkko on 1960-luvulla tehnyt
uudistuksia, jotka ovat protestanteille itsestään selvyyksiä, kuten kansankieliset jumalanpalvelukset ja virsien laulaminen. Ristinmerkin tekeminen on yleensä mielletty katoliseen
ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaksi, mutta
Luther itse kehotti ihmisiä nukkumaan mennessä siunaamaan itsensä ristinmerkillä. Ristinmerkki katosi luterilaisten käytöstä, mutta
on palannut jumalanpalveluksiimme. Ristinmerkin voi tehdä vaikkapa ehtoollisen jälkeen.

Yksityinen rippi mielletään
katoliseen ja ortodoksiseen
kirkkoon kuuluvaksi.
– Ripissä ihminen tunnustaa syntinsä ja saa
synninpäästön. Monet eivät tiedä, että luterilaisuudessa on korostettu yleistä pappeutta,

Osviitta
joka tarkoittaa, että ihminen voi ripittäytyä
myös kenelle tahansa kristitylle ja saada synninpäästön. Meiltä yksityinen rippi on lähes
kadonnut, mutta siihen on mahdollisuus papilta pyydettäessä.
– Papin luokse voi aina tulla puhumaan ja
myös ripittäytymään. Papit ovat puhelinsoiton
päässä, mutta monet ovat vapailla maanantaista tiistaihin.
– Meidän tehtävämme on julistaa sanomaa

Jeesuksesta Kristuksesta, joka on sovittanut
syntimme. Usein on vapauttavaa jo sanoa ääneen asia, joka on pyörinyt sydämessä.
Heikki Harvola toivoo, että kristillisten
kirkkojen tiet kulkisivat vastakkainasettelusta
kohti yhteyttä.
– Meitä yhdistää loppujen lopuksi pitkä
historia, jota voidaan tarkastella nykyaikana yhdessä eikä vain omasta luterilaisesta
tai muusta kristillisestä taustasta käsin. Kun
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menneisyyttä on katsottu yhdessä, niin on
mahdollista suunnata katse myös yhteiseen
tulevaisuuteen.
Ulla-Maija von Hertzen

– Ennen kaikkea ihmiset oppivat, että pelastus ei ole riippuvainen hyvistä teoista. Pelastus tarjotaan uskon kautta, Heikki Harvola kertoo.
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Ilmoitukset, Arja Hasu-Vartiainen
Puh. 040 562 2156,
arja.hasu@pp.inet.ﬁ
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Vikmanin
kiVi ky
Hautakivet
paikkakunnalta

Tanulantie 21, Kotka
Puh. (05) 22 00 220
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Kai Huopainen, Kaakon oratoriokuoro ja Orchestrum Novum solisteinaan Leena Arffman, Ulla Raiskio ja Jussi Salonen Händelin Messiasharjoituksissa Kotkan seurakuntakeskuksessa lokakuussa 2013.

Laulamisen iloa

H

aluaisitko aloittaa syksyn myötä uuden
harrastuksen? Mitäpä jos lähtisit laulamaan kuoroon? Vaihtoehtoja kyllä

löytyy!
Toivonlaulajat on eläkeikäisten kuoro, mutta mukaan voi toki tulla vaikkei eläkkeellä olisikaan. Kuoro harjoittelee Langinkosken kirkon Toivonsalissa tiistaisin klo 12 -13. Harjoitukset alkoivat 30.8.16. Kuoronjohtajalta, kanttori Tarja Silvennoiselta saat lisätietoa
p. 041 462 6203. Tervetuloa entiset ja uudet
laulajat!
Kymin kirkkokuoro on sekakuoro, joka laulaa monipuolista hengellistä musiikkia. Kuoro
kokoontuu torstai-iltaisin klo 18 – 19.30 Kar-

hulan seurakuntakeskuksen salissa. Harjoitukset alkoivat 25.8.16. Kuoronjohtajana aloittaa tänä syksynä kanttori Tarja Silvennoinen,
p. 041 462 6203. Myös uudet laulajat koko Kotkan alueelta ovat sydämellisesti tervetulleita!
Lapsikuoro on n. 7-11 -vuotiaiden kuoro.
Kuoro harjoittelee klo 17-18 joka toinen torstai
Langinkosken kirkon Toivonsalissa (Langinkoskentie 1). Harjoitukset alkoivat 1.9. Kuoroa
johtaa Susanna Hauer 044 752 9496. Tervetuloa entiset ja uudet laulajat kaikista seurakunnista!
Gospel -lauluyhtye tarjoaa laulun iloa aikuisille. Lisätietoja antaa kanttori Jarmo Kaijansinkko 044 752 9502.

Lauluämpäri on matalan kynnyksen kuoro, joka harjoittelee keskiviikkoisin klo 17.0018.30 Kotkan kirkossa 5.10. alkaen. Lauletaan
monentyylisiä kappaleita yksi- ja kaksiäänisesti ja perehdytään kehoon instrumenttina. Tule joka kerta tai vain silloin kun sinulle sopii.
Tervetuloa mukaan! Lisätietoja kanttori Jenny
Kallbergiltä, p. 044 752 9507.
Päiväkuoro kokoontuu Kotkan seurakuntakeskuksen salissa 7.9. alkaen keskiviikkoisin
klo 11.30 - 12.15. Lisätietoja kanttori Irina Lampénilta puh. 041 462 6224
Lauluyhtye Seksti täydentää laulajistoa tarpeen mukaan. Nyt olisi tilaa yhdelle bassolle ja
yhdelle tenorille. Jos olet kiinnostunut yhtyelaulusta, ota yhteyttä kanttori Tarja Silvennoiseen, p. 041 462 6203
Tule rohkeasti mukaan laulamaan!

Toimintaa lapsille ja perheille

S

eurakunnan varhaiskasvatus on laadukas
vaihtoehto, sillä seurakunnilla on pitkä
kokemus varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Toiminta on monipuolista ja vahvasti
ammattilaisten käsissä.
Kerhojen ohjaajat ovat suorittaneet lapsija perhetyön tutkinnon ja heidän esimiehenään toimii lapsityönohjaaja Anne Silomaa.
Lapsityössä toimii 23 lastenohjaajaa sekä kaksi kanttoria ja yksi pappi.
Annen tehtävänä on huolehtia, että päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa on tarpeeksi päteviä ohjaajia seurakuntayhtymän alueella.
Lapsityön tapahtumia ovat perhekirkot,
perhepäivät, erilaiset retkipäivät. Lisäksi on
joulunajan ja pääsiäisen tapahtumia. Yhteistyötä tehdä myös useiden toimijoiden kanssa.
Pyhäkoulutyö kuuluu osana varhaiskasvatukseen, josta vastaa lapsityönohjaaja Kirsi
Tuominen.
Pyhäkoulutyön työkenttään kuuluu yhteis-

työ päivähoidon kanssa. Lapsiryhmille pidetään pyhishetkiä ja kiertävää kirkkomuskaria,
joka aloittaa uutena toimintana tänä syksynä.
Boxilla aloittaa myös kirkkomuskari keskiviikkoisin syyskuussa. Langinkoskella aloitti
pyhäkoulu elokuussa messun yhteydessä, ja
uutena muotona aloittaa myös taidepyhäkoulu Boxilla, johon Kirsi opiskelee LogoArt-taideterapiaa.

• Boksilla (Karhulantie 31)
avoin perhekerho ti 9-13

Perhekerhot

Vauvakerhot

Maanantaisin 9-11
• Aittakorven seurakuntatalo, Luhtipolku 3
• Jäppilän koulu
Tiistaisin 9-11
• Hovinsaari, Runeberginkatu 2
• Koivulantie 5, koulun asunto pääty. 2 kerros
• Kotka, Mariankatu 1 F rappu ja yläkerta
• Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1
• Laajakoskella, Laajakoskentie 273
(entinen terveystalo)
• Mussalo seurakuntakoti, Ruukinpolku 3
• Ristinkalliolla, Pahkakatu 4.

Keskiviikkoisin klo 9-11
• Sunilan srk-talolla, Vallliniemenkatu 20
Perjantaisin klo 9-11
• Helilän srk-talolla, kirkonmäellä
• Tavastilan kirjastorakennuksessa,
Tavastilantie 225
• Kotka, Mariankatu 14 F

Keskiviikkoisin
• Helilän seurakuntatalolla 13-15
• Mussalon seurakuntakodilla 9-11
Päiväkerhot ja leikkikerhot aloittivat 15.8
alkaneella viikolla. Kerhoihin voi vielä kysellä
paikkoja.
Jos sinulla on jotain kysyttävää, otathan yhteyttä
Anne Silomaahan p. 044 725 9031.
Lisätietoa löytyy netistä www.kotkanseurakunnat.fi/5407-lapset-ja-perheet
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Aikaa ja rakkautta lapselle
Kuva Seppo JJ Sirkka

– Lapselle tärkeää on se, että hän saa vanhemmiltaan aikaa ja rakkautta ja saa kasvaa omanlaisekseen ihmiseksi. Lapsen tulee saada tiedollisesti ja taidollisesti monipuolisesti kokemuksia, jolloin hän voi löytää omat kiinnostuksen
kohteensa, miettii syyskuun alussa eläkkeelle
jäänyt lapsityönohjaaja Helena Laine.
Hän aloitti työnsä Kotkassa lokakuun alussa 1979 Kotkan ja Langinkosken seurakuntien
päiväkerhotyön toiminnanohjaajana. – Toimenkuvani oli monipuolinen ja siinä sai käyttää luovuutta monella tavalla. Lisäksi olen aina

vahvistusta, hän löytää oman paikkansa muutpitänyt organisoinnista.
– Kotkassa oli jo tuohon aikaan koululais- tuvassa maailmassa.
Ulla-Maija von Hertzen
ten iltapäiväkerhoja. Niiden merkitys oli ja
on edelleen se, että lapsilla on
koulupäivän jälkeen turvallinen paikka monipuoliseen toimintaan.
Nykymaailmassa lapsiltakin
vaaditaan usein paljon.
– Jokainen toivoo lapselleen
hyvää tulevaisuutta. Sen haasteita ja näkymiä on vaikea ennustaa. Kun lapsi saa itselleen
Helena Laineen työtä
Langinkosken seurakunnassa
jatkaa Anne Silomaa.

män kuin mitä me kerromme itsestämme julkisuudessa.
Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Mistä piristystä syksyyn?

Asser Ahleskog
Kotka-seuran hallituksen jäsen
Kevät ja kesä ovat minulle akkuni lataamista, ja
syksyn alkaessa olen yleensä täynnä energiaa ja
tarmoa. Se on uusien tavoitteiden ja suunnitelmien tuottoisinta aikaa.
Suuri ilo on, kun kesän ja syksyn aikana kasvatetut ja itse poimitut luonnon antimet täyttävät hyllyt ja pakastimet. Kalastajana iloitsen
siitä, kun syksyllä kala liikkuu ja tarttuu pyydyksiin. Lähiruokaa koko ketju merestä pöytään.
Syksyn suuriin odotuksiin kuuluvat Kymi
Sinfoniettan ja Kotkan Kaupunginteatterin
alkava uusi tuotantokausi ja kun ihmiset jalkautuvat näyttelyihin ja kaupunkimme muihin
tapahtumiin. Nimenomaan alkavalle syksylle asetan toivomuksen (jälleen kerran), että
saamme yhdessä aikaan muutosta kaupunkiamme koskevaan imagoon ja yleiseen ilmapiiriin. Kotka on positiivisilta arvoiltaan enem-

Marita Hauhia
Kirjailija
Meri tuo aina hyvän olon, ihan vaikka syysmyrskyilläkin, jos vain itse on mukavasti rannalla ja lämpimässä. Iltarusko, kun aurinko
peilaa värejään meren pintaan ja lopulta häipyy metsän taakse, on upea maisemataulu, joka syksyllä on vähäisempi kuin kesällä mutta
yhtä kiehtova. Meren rannalla on hyvä hengittää ja ajatella. Siksi olen aina hakeutunut asumaan meren läheisyyteen.
Retki syksyiseen metsään saa minut hyvälle
mielelle. Kun pistän saappaat jalkaan ja lähden
etsimään puolukoita, niin saappaista huolimatta askel kevenee. Syksyinen kostea ja ruskainen metsä on todella upea kokemus. Punaiset
puolukat näkyvät kauniisti mättäillä, mutta jos

marjoja ei löydy, niin metsä palkitsee retken
pelkällä olemassaolollaan.
Kolmas syksyinen ilonaihe on aikamiespoikani syntymäpäivä. Yli neljäkymmentä vuotta
sitten keskellä sateista syksyä oli yksi todella
lämmin ja aurinkoinen päivä, ja juuri sinä päivänä poikani putkahti maailmaan. Syntymästä
tuli jokavuotinen piristysjuhlapäivä.
Kuva Ulla-Maija von Hertzen

Helena Laineella on
pitkä kokemus seurakunnan lapsityöstä

Terhi Lindholm
Kotkan kaupungin kehitysjohtaja
Syksyssä on aina uuden aloittamisen tuntua,
kesän jälkeen asiat loksahtavat mukavasti paikoilleen. Syksyssä piristää väriloisto. Pimeämpinä aikoina virtaa antavat liikunta, tapahtumat, ihmiset - kohtaamiset.
Tätä syksyä piristää matka opiskelukaverin
luo Puolaan, työpuolella toivottavasti isojen
hankkeiden liikkeelle nytkähtäminen – Kantasataman rakennustöiden aloitus ja kaasuputkihankkeen eteneminen. Siinä olisi mahtava
piristysruiske ja uuden nousun lähtölaukaus
Kotkalle ja koko seudulle
Positiivisin odotuksin kohti syksyä!
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Hyvä ja paha elokuvissa

H

yvyyttä ja pahuutta pohditaan Kotkassa perinteisellä Kolahtaako? -elokuvaviikolla. Tarjolla on mielenkiintoisia ja
puhuttelevia elokuvia ja paljon uutuuksia.
Viikko alkaa maanantaina 10.10. Tulen Morsiamella. Tositapahtumiin perustuva uutuuselokuva sijoittuu vuoteen 1666 Ahvenanmaalle
– hetkeen ennen Skandinavian historian järkyttävimpiä noitavainoja
Muita viikon elokuvia ovat Apulanta-yhtyeen tarinan kertova Teit
Meistä kauniin ja toimittajien paljastamasta
katolisen kirkon seksiskandaalista kertova

elämän pelurista. Bodom-elokuva ammentaa
vuoden 1960 traagisesta Bodomjärven murhatapauksesta.
Pahan kukat on katujen musiikin tahdittama
tarina uusioperheestä, joka kamppailee lähiölevottomuuksien paineessa.
Perjantaina 14.10. nähdään kahteen ottee-

seen rakastettu Chaplinin Poika -elokuva Kymi
Sinfoniettan säestyksellä.
Uusi Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus kertoo harmaahapsinen Röllin ja nuoren Juurakko-tytön ystävyydestä.
Elokuvaviikon päättää sunnuntaina 16.10.
uutuuselokuva Tyttö nimeltä Varpu. Se kertoo
12-vuotiaasta Varpusta ja äidistä, joka ei halua
kasvaa isoksi.

Spotlight. Son of Saul

kuvaa reilun vuorokauden ajan unkarilaisen
sonderkommandon
Saul Ausländerin elämää Auschwitzissa.
The Big Short on
tarina neljästä talous-

Saa tilata.
Tilaa
10 kk hintaan 40 €
(norm. 74 €).

Näköislehti
ostettavissa
askellehti.fi

√ Kyllä kiitos!

Tilaan Itselleni Lahjaksi
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 10 kk hintaan 40 € (norm. 74 €).

Tilaa soittamalla

020 754 2333
• Lankapuhelimesta:
8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
• Matkapuhelimesta:
8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä
www.askellehti.fi/tarjous

ASKEL
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.
TILAAJA/MAKSAJA

Osviitta 7.9.16

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin
Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2016 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.
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Vastauksia kristinuskon peruskysymyksiin

– Alfa-kurssi koostuu kymmenestä
kokoontumiskerrasta, joissa ker-

rotaan avoimesti kristinuskosta
ja etsitään vastauksia kurssilaisia
kiinnostaviin kysymyksiin alustuksin ja keskusteluin, kertoo
kursseja jo vuosia vetänyt Jukka
Lemmetyinen.
Seuraava Alfa-kurssi alkaa tiistaina 20.9. ja jatkuu aina tiistaisin
22.11.2016 saakka, yhteensä kymmenenä iltana.
Miten voin olla varma uskostani? Miksi ja miten lukisin Raamattua? Miksi ja miten minun
tulisi rukoilla?
Nämä ovat muita kiinnostavia
aiheita, joita käsitellään iltojen
aikana.
Kotkan seurakuntakeskuksessa
Mariankatu 14 pidettävät illat
alkavat ruokailulla klo 17.30 ja
päättyvät klo 20.00.
Alfa-kurssit ovat maksuttomia

ja mukaan tarvitaan vain muistiinpanovälineet.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
14.9. mennessä maarit.alhosaari@evl.fi tai 050 5262499 tai

Henkilöstöuutisia

– Päätoimittajuus oli mielenkiintoinen
tehtävä. Kaiken kaikkiaan Kotkassa oli
parasta erinomainen työyhteisö, ja kiitän
työtovereitani lämpimästi. Työhyvinvointiin on Kotkassa kiinnitetty paljon huomiota.
Työpaikan vaihtoon houkutti Lahdessa
tarjolla ollut kasvava vastuualue. -Seurakuntien yhdistymisen myötä Kotkassa vastuualueeni olisi supistunut.
Kuva Seppo JJ Sirkka

Matti Kontkanen
sai lähtökahveillaan
kakusta kermaa
myös nenänpäähänsä. Tekoon syyllistyi
Kotkan kirkkoherra
Hannu Marttila.

Seppo JJ Sirkka

Altti Moilanen ja Jukka Lemmetyinen suosittelevat lämpimästi kristinuskon
perusasioita käsitteleviä Alfa-iltoja.

Osviitan päätoimittaja
siirtyi Lahteen
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajana
seitsemän vuoden ajan työskennellyt Matti
Kontkanen aloitti elokuun alussa uudessa
työssään Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajana.
Kontkanen johti muun työnsä ohessa
Osviittaa päätoimittajana noin kolmen
vuoden ajan. Vt. päätoimittajana toimii
nyt kirkkoherra Hannu Marttila.

Jukka Lemmetyinen puh. 0400
877574. Ilmoittautua voi myös
Kotkan seurakuntatoimistoon
puh. 044 7529547

Kuva Seppo JJ Sirkka

M

istä kristinuskossa on
kysymys? Kuka oli Jeesus? Mitä on Jeesuksen
rakkaus? Miksi Jeesus kuoli?
Nämä ovat kysymyksiä, jotka
saavat monen tulemaan Alfa-iltoihin.
Myös Altti Moilasta alkoivat
edellisen kaltaiset kysymykset
kiinnostaa ja hän uskaltautui mukaan.
– Iltojen vetäjien avoimuus ja
rehellinen suhtautuminen kurssilaisten kysymyksiin, tekivät
minuun vaikutuksen, sanoo Altti
Moilanen.
– Sain vastauksia mieltäni askarruttaneisiin asioihin ja mukava yhdessäolo yhteisen iltapalan
äärellä miellytti.

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja
Matti Kontkanen on valittu Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajaksi 1.8.2016 lähtien.
Kotkan seurakunta
Kanttori Jenny Kallberg (os. Joas) palaa virkavapaalta töihin 26.9.2016. Hänen sijaisensa Ville
Perkkiö valittiin Elimäen seurakuntaan kanttoriksi 15.8.2016 alkaen. Nuorisotyönohjaaja Johanna
Nyman on palannut virkavapaalta töihin 1.6.2016.
Kymin seurakunta
Lastenohjaajat Jenni Tainio on työvapaalla ja Sari
Mannersuo vuorotteluvapaalla. Nuorisotyönohjaaja Reeta Lanki on palanut työhön, samoin diakoni Suvi Kervinen. Diakoni Hanna Kokkomäki
on virkavapaalla 11.1.2017 asti. Liisa Lappi toimii
vs. diakonina 31.12.2016 asti, lisäksi Tuomas Salmisen ja Sami Toikon sijaisuudet ovat päättyneet.
Pappi Outi Apell on irtisanoutunut ja aloittaa uudessa tehtävässä 1.10.2016.
Langinkosken seurakunta
1.9.2016 Langinkosken ja Kotkan seurakuntien
lapsityönohjaaja Helena Laine on jäänyt eläkkeelle. 1.9.2016 Langinkosken kirkon siistijä Raija
Näppi on jäänyt eläkkeelle.
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Lounasravintola
Vesivalli

Erikoishammasteknikko

Timo Noronkoski

Kotkan talousalueella

Kotkankatu 16 B 42

Lämmin lounas kotiin ja
töihin toimitettuna

Remontointiosastomme tarjoaa palveluja
myös yksityisille asiakkaille.

www.kotkankiinteistopalvelu.fi

KOTKA
KotkanKeskuskatu
Kiinteistöpalvelu
23
remontoi
rakentaa
Puh.ja(05)
212746

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

www.kotkankiinteistopalvelu.fi

Kotkan Kiinteistöpalvelu
Raikkautta ja puhtautta
Karhulan
sinun kotiisi
remontoi ja rakentaa
Pesuliike
Siivoukset,
Meiltä myös
Toteutamme remontit suunnitelmienne
ja toiveidenne mukaisesti tehokkaasti ja
ammattitaitoisesti, avaimet käteen-periaatteella
tai yksilöidysti.

Remontointiosastomme tarjoaa palveluja
Reippaat ja ahkerat työntekijämme taitavat niin

VARAA AIKA hammasproteesin
ilmaiseen tarkastukseen.
Uudet hammasproteesit,
pohjaukset ja korjaukset.
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* Valaistussuunnittelu tai yksilöidysti.
KARHULA
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Sähköasennukset, -korjaukset ja -huollot
jättämään käynnillämme
Karhulan*Pesuliike
!
* Sähköpääkeskusten huolto ja
(05) 262 118, Karhula
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* Pihojen sähkötyöt
www.hautaustoimistopulliainen.fi
Työskentelemme Kotkassa,
* Valaistussuunnittelu
www.kotkankotisiivous.fi
Virsumäentie
32
 
   

Haminassa, Pyhtäällä ja

050 407 7577

Pätevät sähköasiantuntijat palveluksessasi!

aVoinna ma-PE 8-17

Kymenlaakson
www.kotkankotisiivous.fi
*p.050 40alueella
77 577
sopimuksen mukaan.
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Tervetuloa!

      
   
2200 440
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Puh. 05-220 0440

     www.kontioapteekki.fi
      
Tervetuloa!

Lakiasiaintoimisto
saLomo ky

      
   

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

2200 440

     

Yhteinen ajanvaraus 05 2111 500

u
t
!
r
n
a
T mää
elä

n
see
i
t
t
u

e
rap
e
t
atus on
d
h
- jo nhoito
u
siel

PERHENIEMEN OPISTOLLA 10.10.2016-1.6.2017
HAE NYT! www.perheniemi.com

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

www.almgren-sankamo.fi
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Verneri Haaja (vasemmalla) ja Nuutti Nissinen tietävät, että kyllä pojatkin puhuvat.

Pojat ei puhu - vai puhuuko?

V

erneri Haaja ja Nuutti Nissinen ovat kotkalaisia lukiolaisia, jotka ovat olleet
mukana isostoiminnassa jo muutaman vuoden ajan.
– Olin kaksi edellistä vuotta isosena, tänä vuonna isoveljenä, kertoo Verneri.
– Isoveljiä tai -siskoja on yksi joka leirillä, ja heillä on vähän
enemmän vastuuta, komppaa
Nuutti. Hän itse toimi tänä vuonna
media-isosena, joka on rippileireillä uusi juttu.
– Muilla isosilla on omat ohjattavat ryhmät. Mulla ei ollut, vaan
keskityin seurakunnan sosiaalisen
median kanavien ylläpitämiseen,
Nuutti kertoo.
Verneri halusi aikaisemmin
lääkäriksi, mutta nyt haaveissa on
fyysikon ammatti.
– Haluaisin arkkitehdiksi tai

joksikin suunnittelijaksi, miettii
Nuutti. Myös erityisesti maisemien valokuvaaminen kiinnostaa,
mutta alalla on vaikea työllistyä.
Vernerin harrastuksiin kuuluu
jalkapallo, joka on tärkeässä roolissa nuoren miehen elämässä.
Hän pelaa PeKan kutosdivari-, ja
välillä myös vitosdivarijoukkueessa. Nuutti taas valokuvaa ja
harrastaa partiota. Tärkeimpiin
asioihin kuuluu myös tyttöystävä.
– Jos oliskin sellainen, Verneri
naurahtaa.
Nuutti ja Verneri ovat keskenään
hyviä ystäviä.
– Hyvä ystävä on luotettava ja
sellainen, jolle voi antaa palautetta pelkäämättä, että se ottaa
itseensä, Verneri sanoo.
– Sä olet kyllä hyvä antamaan
palautetta, nauraa Nuutti. Hyvä

ystävä saattaa myös kuittailla hyvässä hengessä, mutta ei koskaan
kiusaa.
– Mua kiusattiin peruskoulussa, mutta nykyään ne tyypit on
mun kavereita. Vaikka kiusaaja
onkin se, joka tekee väärin, niin
kiusatun pitäisi yrittää puolustautua ja viedä asiaa eteenpäin,
Verneri sanoo. Aikuiset tuntuvat
heittävän palloa edestakaisin toisilleen, mutta kenen pitäisi olla
se, joka puuttuu?
– Vanhemmat, opettaja ja
koulun rehtori kaikki yhdessä.
Opettaja ei vaan oikein voi tehdä
mitään muuta kuin katsoa vierestä, koska heillä ei ole oikeutta
puuttua kiusaamiseen fyysisin
keinoin, Verneri harmittelee. Älypuhelinten ja sosiaalisen median
myötä muutama opettaja onkin
päätynyt nettiin huonossa valos-

sa, vaikka tarkoitus on ollut ainoastaan erottaa tappelevat oppilaat
toisistaan.
Sanotaan, että pojat eivät puhu.
– Ei se nyt ihan niin mene,
mutta ehkä me puhutaan vähemmän kuin tytöt, miettii Nuutti.
– Pojat ei puhu normaaleista
jutuista, Verneri jatkaa.
– Meillä on sellainen whatsapp-ryhmä kaveriporukan kesken. Joku saattaa laittaa sinne
hauskan videon, ja siitä voidaan
vääntää juttua monta tuntia.
Jos jollain on huono päivä, asiasta ei välttämättä jutella, vaan
yritetään piristää. Pojat eivät siis
avaudu kaikesta toisilleen niin
helposti kuin tytöt. Varsinkaan
tunteista.
Johanna von Hertzen
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Kotkan ja Langinkosken seurakuntien leirit
tytöille ja pojille syksyllä 2016:
• 1.-3.-luokkalaisten leiri
Ristiniemessä 26.-28.10.2016.
• 4.-5.-luokkalaisten leiri
Ristiniemessä 28.-30.10.2016.
Näille leireille voit ilmoittautua
12.9.-2.10. välisenä aikana
osoitteessa http://www.kotkanseurakunnat.fi/5669 tai puhelimitse numeroon 040 196 7503.

• 6.-8.-luokkalaisten leiri
Ristiniemessä 18.-20.11.2016.
(yhdessä Kymin seurakunnan
kanssa)
Voit ilmoittautua leirille 10.30.10. välisenä aikana osoitteessa http://www.kotkanseurakunnat.fi/5669 tai puhelimitse
numeroon 040 196 7503.

Leireille on yhteinen bussikuljetus. Leirien hinta on 25 €/leiriläinen.
Lisätietoja seurakuntien järjestämästä varhaisnuortentoiminnasta
löydät nettisivuiltamme http://www.kotkanseurakunnat.fi

Yhteystiedot
Kotkan seurakunta
Seurakuntasihteeri
p. 044 752 9547
Mariankatu 14 D, 48100 Kotka
Kymin seurakunta
Seurakuntasihteeri
p. 040 196 7505
Karhulantie 33, 48600 Kotka
Langinkosken seurakunta
Seurakuntasihteeri
p. 040 196 7503
Langinkoskentie 1, 48220 Kotka

Keskusrekisteri
Kotkan seurakuntakeskus,
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
p. 040 138 6930, fax 05 216 696
Avoinna klo 9-15
Hallinto- ja kiinteistötoimisto,
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
fax 05 214 240
Avoinna ma-pe klo 9-15
Postiosoitteemme on
PL 7, 48101 Kotka
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi

www.kotkanseurakunnat.fi
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Erityiskirkkopyhiä
• su 18.9.2016 klo 10 Muistimessu Kotkan kirkossa
• su 9.10.2016 klo 10 Ulkosaarelaisten kirkkopyhä Kotkan
kirkossa
• la 5.11.2016 klo 15 Pyhäinpäivän kynttiläkirkko Kotkan
kirkossa. Kamarikuoro KotkaCanto mukana.

Musiikkityö
• Lauluämpärin harjoitukset
alkavat ke 5.10. klo 17-18.30
Kotkan kirkossa. Matalan kynnyksen kuoro harj. viikoittain.
Laulamme monentyylisiä kappaleita yksi- ja kaksiäänisesti
ja perehdymme kehoomme instrumenttina. Lisätietoja kanttori
Jenny Kallberg, p. 044 752 9507.
• Päiväkuoro aloittaa ke 7.9. klo
11.30 Kotkan srk-keskuksessa,
harj. jatkuvat viikoittain. Lisätietoja kanttori Irina Lampén,
p. 041 462 6224.
• ”Kaikki urut soimaan Mikkelinpäivä -viikonloppuna!”
Urkusafari -tapahtuma la
1.10.2016 yhteistyössä Organum -seuran ja Kokkolanseudun Urkuseuran kanssa.
Konsertit:
• Kymin kirkko klo 17
• Kotkan kirkko klo 19
- mukana useita kotkalaisia urkureita mm. Matti Vaakanainen, Jaana Jokimies, Irina
Lam-pén, Esa Ylönen, Anssi
Pyykkö-nen, Mikko Hauhia
ja Joni Tilli. Tapahtumaan on
vapaa pääsy.
• Kotkan Urkuviikko
20.-25.11.2016.

Aikuistyö
• Tuomasmessut syyskaudella 2016:
su 16.10. klo 18 ja su 13.11. klo
18 Kotkan srk-keskuksessa.
• Alfa –kurssi tiistaisin 20.9. klo
17.30 alk. Kotkan srk-keskuksessa. Kurssi kokoontuu 10 kertaa
ja siihen sis. yksi yhden päivän
mittainen viikonloppukokoontuminen. Kurssi-illat koostuvat
yhteisestä ruokailusta, luennosta
ja keskustelusta ryhmässä. Kurssi
on kaikille avoin ja on tarkoitettu
erityisesti etsijöille ja epäilijöille.
Alfa-kurssi sopii myös sinulle,
joka nyt aikuisena haluaisit käydä
rippikoulun. Ilm. 14.9. menn. ja
tied. maarit.alhosaari@evl.fi tai p.
050 526 2499 tai Jukka Lemmetyinen p. 0400 877 574, ilm. voi
myös Kotkan srk-toimistoon
p. 044 752 9547.
• Aikuistyössä on pienryhmiä,
joihin voi tulla mukaan. Ryhmät
ovat keskustelevia ja avoimia
kaikille. Pienryhmän kautta voit
tutustua uusiin ihmisiin. Lisätie-
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toja: pastori Maarit Alhosaari,
p. 050 526 2499.
Kaikille avoin rukouspiiri maanantaisin klo 18, alk. 5.9. (parilliset viikot) Nuortentila Arkku.
Piirin vetäjänä Satu Timonen.
Naisten raamattupiiri maanantaisin klo 18, alk. 12.9. (parittomat viikot) Kotkan srk-keskus,
2. krs. kok.h. 4. Piirinvetäjänä
Mirja Pryke.
Miesten raamattupiiri tiistaisin
klo 18, alk. 30.8.(parittomat
viikot) Nuortentila Arkku. Piirinvetäjänä Onni Hämäläinen.
Naisten raamattupiiri tiistaisin klo
18, alk. 13.9. (parittomat viikot)
Kotkan srk-keskus, 2. krs., kok.h.
3. Piirin vetäjänä Ritva Kivelä.
Kaikille avoin raamattupiiri torstaisin klo 16, alk. 8.9. (parilliset
viikot) Hovinsaaren toimitila.
Piirin vetäjinä Helena Tietäväinen
ja Merja Ruokonen.
Rukoushetki Kotkan kirkossa
parin viikon välein klo 14, päivät
kirkoll. ilm. ja srk:n nettisivuilla
www.kotkanseurakunnat.fi/kotka.
Naisten luovan toiminnan piiri
Silmukka kokoontuu joka ke klo
17-19 srk-keskuksen kahvion
kautta 2. krs. kok.h. 3.
Naisten jumppa klo 18-19 ja
Naisten ja miesten lentopalloa
klo 19-20.30 joka ti alk. 6.9. srkkeskuksen F-rapun jumppasalissa.

Nuorisotyö
• Olkkari maanantaisin klo 18-20
Aittakorven srk-talossa (29.8. alk.,
jolloin myös nuortenmessu)
• After School tiistaisin klo 14-17
nuortentila Arkussa, Mariank.14.
(13.9. alk.)
• Peli-illat torstaisin klo 19-21
Kotkan srk-keskuksen liikuntasalissa (1.9. alk.)
• Leffaillat Arkussa klo 17.30: ke
7.9., ke 5.10., ke 2.11., ke 7.12.
• Oulugospel 4.-6.11.
• Joululeiri Ristiniemessä
25.-27.11.
Lisätietoja: http://www.kotkanseurakunnat.fi/6397-nuorisotyo
Johanna Nyman, nuorisotyönohjaaja p. 041 462 6218,
johanna.nyman@evl.fi.

Lapsityö
• Perhekerhot kokoontuvat
viikoittain seuraavasti:
• ti klo 9-11 Kotkan srk-keskus,
F-rappu, yläkerta
• ti klo 9-11 Hovinsaari,
Runebergink. 2
• pe klo 9-11 Kotkan srk-keskus,
F-rappu, yläkerta
Lisätietoja: Anne Silomaa,
p. 044 725 9031 tai
www.kotkanseurakunnat.
fi/5407-lapset-ja-perheet

Osviitta

Erityiskirkkopyhiä
Kymin kirkossa
• 18.9. klo 10 Diakonian kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
• 2.10. kl.13 Mässa i Kymi kyrka.
• 23.10. klo 10 Ikäihmisten syntymäpäivämessu. Juhla Helilän
srk-talossa.
• 5.11. klo 10 Kynttiläkirkko kirkossa ja klo 14 Laajakosken kappelissa sekä klo 16 Metsäkulman
kappelissa.

Sunilan srk-talo joka toinen vko,
ei 21.9.
• 18.9. klo 15 Siioninvirsiseurat
srk-keskus, sekä 16.10., 20.11.
• 22.11. klo 18 Hanna-piiri
srk-keskus.

Viikkotoimintaa
Srk-keskuksessa

• 18.9. Nuorten messu
• 21.9. Ohraleipämessu Sunilan
srk-talossa
• 25.9. Maailmojen messu
• 30.10. Tuomasmessu
• 27.11. Hiljaisuuden messu
• 4.12. Nuorten messu
• 23.11. klo 18 Sanan ja rukouksen
ilta kirkossa

• 6.9. klo 10-11.30 Tiistaitupa
joka tiistai.
• 7.9. klo 10-13 Olohuone
keskiviikkoisin.
• 1.9. klo 14 Yhteislaulua joka
torstai, kanttori laulattaa.
• 12.9. klo 18.30-20.30 Healing
Rooms-rukousklinikka joka
toinen ma.
• 13.9. klo 17-19 Keskusteluilta
(neuvott.h.) n. 2 kertaa kuussa.
• 20.9. klo 17-19 (neuvott.h) n. 2
kertaa kuussa.
• Kahvikonsertit 25.9., 9.10. ja
13.11. klo 16. Kahvit 15.30, ohjelma sis.kahvin, maksullinen.

Diakonian kerhot

Lapsityö

Iltamessu su klo 18
Kymin kirkossa:

• 19.9. alk. klo 11.30-13 Sunilan
kerho Sunilan srk-talo kerran
kuussa.
• 26.9. alk. klo 13-14.30 Superkerho Karhulan srk-keskus kerran
kuussa.
• 8.9. klo 10-13 Neulekahvila
joka toinen to srk-keskus
• 13.9. klo 12 Vähävaraisten ruokailu ti srk-keskus (hinta 1,50€).

Lähetystyö
• 5.9. Kässäpiiri klo 17 srkkeskus joka toinen ma.
• 7.9. alk klo 13-14.30 Keskipäiväinen lähetysraamattup. srkkeskus kerran kuussa.
• 7.9. alk klo 15-16.30 Metsäkulman lähetysraamattup.

• Taidepyhäkoulu alkaa 11.9. klo
13 Boxilla (Karhulantie 31) Taidepyhäkoulussa käydään Raamatunkertomuksia läpi maalaamalla.
Jokainen on oman ikätasonsa
taiteilija. Käytämme märkää märälle tekniikkaa, jossa saadaan aikaiseksi tunnelmia ja kuvia juuri
oman ikätasonsa mukaisesti. Tule
mukaan maalaamalla kokemaan
sitä riemua, minkä sinä saat siveltimellä aikaiseksi. Kokoonnumme
joka toinen sunnuntai.
• Päiväkerhot ja perhekerhot
ovat aloittaneet toimintansa.
Lisätietoa kotisivuilta: www.kotkanseurakunnat.fi/5407-lapsetja-perheet tai Anne Silomaa
p 044 725 9031.

Huoma ry:n vertaistukiryhmän kokoukset
• Ryhmänvetäjänä toimii psykodraamaterapeutti Sami Puumala. Kokoontuminen Alasalissa, Karhulantie 31 klo 10-14, 10.9., 15.10., 19.11. sekä
Karhulan srk-keskuksessa, Karhulantie 33, 15.12. klo 17-20 (neuv.huone)

Kristittyjen yhteinen syyskonsertti
23.10.2016 klo 16 Kotkan seurakuntakeskuksessa
• Esiintyjiä Kotkan kristillisistä seurakunnista
• Tervetuloa!
• Järj. Kotkan seurakuntien neuvottelukunta

Erityiskirkkopyhiä
• Su 4.9. klo 10 Syyskauden
avausmessu, messussa avustaa
työntekijöiden lauluryhmä, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
• Su 2.10. klo 10 Mikkelinpäivän
perhemessu Langinkosken kirkossa.
• La 5.11. klo 18 Pyhäinpäivän
kynttiläkirkko Langinkosken
kirkossa.
• Su 9.10. klo 10 Vanhusten
viikon juhlajumalanpalvelus ja
Kristillisten eläkeläisten kirkkopyhä Langinkosken kirkossa.

Uskon yö Langinkosken
kirkossa la 29.10.
• Uskon Yö on maanlaajuinen seurakuntatapahtuma, joka järjestetään
nyt toisen kerran. Sen merkeissä
seurakunnat ympäri Suomea kutsuvat eri alojen taiteilijoita tekemään yhdessä hyvää oman paikkakunnan kirkon suojissa. Tänä
vuonna teemana on Laulu uskon
ilmentäjänä. Tarkempi ohjelma julkistetaan myöhemmin. Lisätietoja
tapahtumasta www.uskonyo.fi.

Aikuistyö
• Maanantaisin 5.9. alkaen klo
14.30 naisten jumppa ja klo
15.15 jumppa (sekaryhmä) Aittakorven seurakuntatalossa.
• To 22.9. alkaen klo 18 Sisälle
sanaan –illat joka toinen torstai
22.9.-1.12. ”Vanhan liiton ristiJeesus Vanhassa Testamentissa”.
Luento Tero Hietanen. Luennon
jälkeen mahdollisuus jäädä keskusteluryhmään. Iltapala (3 €)
keskusteluryhmiin jääville. Keskusteluryhmiin ennakkoilmoittautuminen p. 040 586 0997 tai tero.
hietanen@evl.fi. Luennoille voi
osallistua ilmoittautumatta.
• Su 25.9. klo 17 Raamattutunti
Aittakorven seurakuntatalossa.
Vieraana Yrjö Niemi Hengen uudistus kirkossamme ry:stä.
• Su 25.9. klo 18.15 Sanan ja
rukouksen ilta Aittakorven seurakuntatalossa. Vieraana Yrjö Niemi
Hengen uudistus kirkossamme
ry:stä.
• La 15.10. Raamattutapahtuma
Langinkosken kirkolla. Vieraina
Riitta Lemmetyinen ja Marianne
Jansson Akasia-säätiöstä. Tarkemmat tiedot myöhemmin kirkollisissa ilmoituksissa Ankkurissa
ja Kymen Sanomissa. Mukana
myös Tero Hietanen, jolta voi
kysyä tarkempia tietoja tero.hietanen @evl.fi.
• Su 27.11. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Aittakorven seura-
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kuntatalossa. Vieraana Kari Ihatsu
Kymin seurakunnasta.

Musiikkityö
• Toivonlaulajat on eläkeikäisten
kuoro, mutta mukaan voi toki
tulla vaikkei eläkkeellä olisikaan.
Kuoro harjoittelee Langinkosken
kirkon Toivonsalissa tiistaisin klo
12 -13. Harjoitukset alkavat 30.8.
Kuoronjohtajalta, kanttori Tarja
Silvennoinen saat lisätietoa p.
041 462 6203. Tervetuloa entiset
ja uudet laulajat!
• Kirkkokuoro on sekakuoro, joka
laulaa monipuolista hengellistä
musiikkia. Kuoro kokoontuu
torstai-iltaisin klo 18–19.30
Karhulan seurakuntakeskuksen
salissa. Harjoitukset alkavat 25.8.
Kuoronjohtajana aloittaa tänä
syksynä kanttori Tarja Silvennoinen, p. 041 462 6203. Myös
uudet laulajat koko Kotkan alueelta sydämellisesti tervetulleita!
• Lapsikuoro on n. 7-11 -vuotiaiden kuoro. Kuoro harjoittelee
klo 17-18 joka toinen torstai Langinkosken kirkon Toivonsalissa
(Langinkoskentie 1). Harjoitukset
alkavat 1.9. Kuoroa johtaa Susanna Hauer p. 044 752 9496.
Tervetuloa entiset ja uudet laulajat kaikista seurakunnista!

Diakoniatyö
• Ke 7.9. klo 12 alkavat vanhemman väen ruokailut Aittakorven
seurakuntatalossa. Ruoka 4 €.
• Ke 7.9. klo 13 alkavat keskiviikkokerhot Aittakorven seurakuntatalossa ja Haltijan kerhohuoneessa. Kahvi 2 €.
• To 8.9. klo 12 alkavat vähävaraisten ruokailut Aittakorven seurakuntatalossa. Hinta 1,50 €.
• Su 30.10. klo 10 Kehitysvammaisten kirkkopyhä Kotkan
kirkossa.

Lähetystyö
• La 8.10. klo 11-12.30 Syystori
Aittakorven seurakuntatalossa.
• Ti 18.10. Hanna-piiri Langinkosken kirkon Toivonsalissa; klo
17.30 tarjoilua, klo 18.00 liikunnallista ohjelmaa ja rukousta.
• La 19.11. klo 11-13 Myyjäistapahtuma Marrasmessut Aittakorven seurakuntatalossa.

Osviitta
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Kuva Martti Linna

Erityisnuorisotyön
ohjaaja Mikko Kiri
ja Ohjaamo Kotkan koordinaattori
Kaisa Heimonen
ovat nuorten käytettävissä. Ohjaamon kautta apua
löytyy monenlaisiin ongelmiin.

Matalan kynnyksen Ohjaamo
Pasaatista nuoret saavat apua ja
hyviä neuvoja moniin kysymyksiin.

K

un astuu kauppakeskus Pasaatiin Kauppatorin puolelta, näkee heti vasemmalla
kutsuvan oviaukon. Sen yläpuolella lukee sana Ohjaamo. Ei kannata ihmetellä mikä
paikka se on, vaan astua sisään.
– Ohjaamo on nuorille, eli peruskouluikäisistä aina kolmikymppisiin tarkoitettu paikka
josta saa apua monenlaisiin kysymyksiin, kertoo erityisnuorisotyön ohjaaja Mikko Kiri Kotka-Kymin seurakuntayhtymästä. - Täältä saa
apua vaikka asunnon hakemiseen tai taloudellisista vaikeuksista selviämiseen, tietoa opiskelu-, työ- ja kesätyöpaikoista sekä neuvoja Kelan
lomakebyrokratiassa.
Eli Euroopan sosiaalirahaston hankerahan
turvin toimiva Ohjaamo on paikka, jossa nuori
voi jutella eri tahoja edustavien ihmisten kanssa. Ohjaamo Kotka sai toimintaansa EU:n sosiaalirahaston hankerahaa noin 290 000 vuosiksi 2016-2018. Sen verkostoon kuuluvat lähes
kaikki Kotkan seudulla nuorisotyötä tekevät

Ohjaamo Kotka on toki paljon muutakin
kuin kutsuva oviaukko kauppakeskuksessa.
Sen koordinaattorina työskentelevä Kaisa Heimonen kertoo, että tänä syksynä panostetaan
erityisesti erilaisten vertais- ja tukiryhmien petahot. Mutta mitä erityistä on keskiviikkoisin rustamiseen. 30. elokuuta Pasaatin toimipisOhjaamossa päivystävän Mikko Kirin työssä, ja teessä on teemana kehon ja mielen hyvinvointi
miksi hän on sinua varten Pasaatissa?
teemalla Sairaan terve elämä. Ohjaamo on
– Erityisnuorisotyö on diakoniaa eli aut- menossa mukana 13. lokakuuta, kun nuoriso
tavaa työtä, Mikko selvittää
”valtaa” Kotkan kautoimenkuvaansa. - Se on etpungintalon.
Kotisivut: www.kotka.fi/ohjaamo
sivää ja kohtaavaa työtä, joka
Mikko Kirin tapaa
Blogi: ohjaamokotka.blogspot.fi
jalkautuu ulos seurakunnan
yleensä Pasaatista
Naamakirja: Ohjaamo Kotka
raameista löytääkseen ne nuokeskiviikkoisin. Suunret ja lapset, jotka ovat ulkona
nitelmissa on, että
ohjatusta toiminnasta tai sosiaalisista verkos- syksyn aikana Ohjaamossa tapaa myös muita
toista. Tapaan esimerkiksi tukea tarvitsevia seurakunnan diakonian ja kasvatuksen toiminuoria, järjestän vertaistukiryhmiä ja olen mu- henkilöitä. Mikko Kiri kannustaa ohikulkijoita
kana verkostoissa. Ei seurakunta toimi yksin, astumaan peremmälle.
vaan on porukassa mukana.
– Ihan missä tahansa asiassa. Kynnys pyyOhjaamon toiminta alkoi Pasaatissa helmi- tää apua voi olla joskus korkea, jos sitä ennen
kuussa. Se on auki jokaisena arkipäivänä kello pitää myöntää itselleen että minulla on ongel13-17. Suurin nuorisoryntäys Ohjaamon ovella mia. Toivottavasti myös vanhemmat kertovat
nähtiin viime keväänä, kun siellä haastatel- lapsilleen mikä Ohjaamo on, ja vinkkaavat että
tiin lähes 400 kaupungilta kesätöiden hakijaa. sieltä voi käydä kysymässä.
Martti Linna
Heistä kesätyön sai 182 nuorta.

